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�ER� RAYA:30�09�2021

             اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

مديرية التقنني والشؤون العامة 
مصلحة الشؤون العامة 

مكتب اجلمعيات 
الرقم : 25/ 2021 


عام  : 18/صفر  في    : 12/ 06/املؤرخ  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 

1433 املوافق ل:    12/جانفي  2012   املتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم 20  سبتمبر   2021/  ، استالم مذكرة التعديالت املؤرخة في 07/ 03/  2021 

املتعلقة بتغيير  الهيئة التنفيذية للجمعية  الوالئية املسماة  :
جمعية شعبان للرعاية اليومية لذوي االحتياجات اخلاصة لوالية برج بوعريريج 

املسجلة حتت رقم :04/ 18 بتاريخ : 05/ 05/ 2018   
الكائن مقرها ب :  محل رقم :01  حوزة  . ب س شارع  ب ف رقم  15 برج بوعريريج 

اسم الرئيس   :    ذويبي  زوينة 
مدير التقنني والشؤون العامة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكـدة

مديريةالتنظيم والشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

مكتب اجلمعيات

تغيير الهيئة القيادية
طبقا ألحكام القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في 12 / 
 18 املادة  01 / 2012 املتعلق باجلمعيات ال سيما 
للجمعية  التنفيذية  الهيئة  تغيير  02لقد مت  البند 
الوالئية املسماة: رابطة اإلسعاف واإلنقاذ ونشاطات 

الغوص البحري لوالية سكيكدة.
املعتمدة حتت رقم: 09 بتاريخ 06/ 04/ 2002.

 530 الكائن مقرها: 29 نهج محمود بوزبرة ص.ب 
سكيكدة.

الرئيس: جمال دربالي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة
وصل استالم التبليغ باملطابقة القانونية للنوادي 

الرياضية الهاوية مع املرسوم التنفيذي رقم 
15/74 املؤرخ في 16 فيفري 2015

املؤرخ   15/74 رقم  التنفيذي  املرسوم  من   10 املادة  ألحكام  طبقا 
النموذجي  األساسي  والقانون  االحكام  2015يحدد   /02 في:16/ 
 2016 مارس  اليوم: 02  هذا  مت  الهاوي  الرياضي  النادي  على  املطبق 
استالم مذكرة املطابقة القانونية املؤرخة في 04/ 06/ 2015والتي 
الهاوي  الرياضي  للنادي  األساسي  القانون  على  تعديالت  أدخلت 

املسمى: النادي الرياضي للهواةالشرفاءسكيكدة.
املسجلة حتت رقم: 97 بتاريخ 02/ 03/ 2016.

يترأسها: السيد/ العيفة رقية.
الكائن مقرها: شارع هواري بومدين عمارة ل رقم 07 سكيكدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : رأس الوادي   
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم باحلجر
بيـــــن :  زغدان مروان بن حلسن وبني   زغدان الويزة  بنت خلضر 

ابتدائيا    علنيا  األسرة  شؤون  قضايا  في  حال فصلها  احملكمة  حكمت        
حضوريا      :    

     في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 
الطبي دقيش  من طرف اخلبير  املنجز  اخلبرة  تقرير   اعتماد   : املوضوع   في   /
سماعيل  املودع  لدى أمانة ضبط احملكمة بتاريخ : 25/08/2021 حتت رقم 
: 476/21 وبالنتيجة احلكم  باحلجر على املدعى عليها    زغدان لويزة ابنة 
خلضر وخضراوي حدة   املولودة  بتاريخ مفترض عام 1939 ببرج الغدير وتعيني 
املدعي زغدان مروان  عليها لرعايتها والقيام بجميع شؤونها املدنية واالدارية  
واملالية مع امر ضابط احلالة املدنية لبلدية برج الغدير بالتأشير باحلجر على 
هامش  شهادة ميالد احملجور عليها ونشر منطوق هذا احلكم بيومية وطنية 

مكتوبة باللغة العربية بسعي من املدعي وحتميله املصاريف القضائية 
بذا  صدر هذا  احلكم  ونطق  به جهارا في  اجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ  
رئيسة  من  كل  احلكم  هذا  اصل  امضي  فيه  جاء  ما  ولصحة  اعاله  املذكور 

اجللسة وامينة الضبط 
الرئيسة                                                                     امينة  الضبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج   
القسـم:  شؤون األسرة 

حكم باحلجر
بيـــــن :  لعرابة اسعيد بن جودي   وبني  لعرابة عبد الرؤوف   بن اسعيد 

ابتدائيا    علنيا  األسرة  قضايا شؤون  في  فصلها  حال  احملكمة  حكمت        
حضوريا      :    

     في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 
/ في املوضوع  :  افراغ األمر الصادر بتاريخ : 20/ 01/ 2021  واعتماد اخلبرة 
املنجزة من طرف  اخلبير الطبي فارس جمال املودعة لدى امانة ضبط احملكمة 

بتاريخ : 15/ 02/ 2021  حتت رقم : 158/ 2021 
 وبالنتيجة احلكم  باحلجر على املدعى عليه لعرابة عبد الرؤوف املولود بتاريخ 
:31/ 05/ 1997 ببرج بوعريريج  ابن اسعيد وبن حسني توفيقة وتعيني املدعي  

لعرابة اسعيد مقدما عليه  لرعايته وتولي شؤونه املالية منها  واالدارية 
واألمر بنشر هذا احلكم في جريدة وطنية لالعالم مع األمر بالتأشير بافتتاح  
التقدمي واحلجر  على املدعى عليه لعرابة عبد الرؤوف  على هامش عقد ميالده 

لالشهار 
03/ واملصاريف القضائية يتحملها املدعي 

باملكان  املنعقدة  العلنية  باجللسة  به جهارا   وأفصح  بذا  صدر هذا  احلكم 
والتاريخ  املذكورين  أعاله  ولصحته أمضى   أصله  الرئيس وأمني الضبط    

الرئيس                                                                    امني الضبط 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة

تغيير الهيئة التنفيذية
املؤرخ   06  /12 رقم  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012  /  01  /  12 في 
في  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم  23سبـتـمبر2021 
التنفيذية  الهيئة  تشكيلة  بتغيير  املتعلقة   17/11/2020
مرج  الهاوينادي  الرياضي  املسماة:النادي  البلدية  للجمعية 

الديب الرياضي.
املسجلة حتت رقم: 15 بتاريخ 15/ 03/ 1997.

يترأسها: السيد/ بوعشاري عمار.
الديب  مرج  الرياضات  املتعددة  القاعة  مقرها:  الكائن 

سكيكدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سكيكدة
دائرة سكيكدة

بلدية سكيكدة
تغيير الهيئة التنفيذية

املؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  ألحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012  /  01  /  12 في 
في  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم  23سبـتـمبر2021 
16/ 11/ 2020 املتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية 
احتاد  الهاوي  الرياضي  املسماة:النادي  البلدية  للجمعية 

أوملبيكشباب سكيكدة.
املسجلة حتت رقم: 65 بتاريخ 20/ 01/ 2018.

يترأسها: السيد/ بوقروة رشدي.
الكائن مقرها: حي 504 مسكن الزرامنة عمارة 32 محل رقم 

04 سكيكدة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : احلمادية 
بلدية :  احلمادية 

مصلحة التنظيم والشؤون العامة 
مكتـــب  اجلمعيــــــــــات 

الرقم : 12/ 2021 

وصل تسجيل  التصريح بتأسيس 
جمعية محلية ذات طابع ديني 

مبقتضى القانون رقم 12/06 املؤرخ:في: 18 صفر عام 1433 هجري  
املوافق   : 12 يناير 2012   املتعلق باجلمعيات 

مت هذا اليوم : ..../........ /......... تسليم وصل التصريح بتأسيس 
اجلمعية احمللية ذات الطابع الديني  املسماة : 

برج  والية  احلمادية  بلدية  األخضر  الواد  لزاوية  الدينية  اجلمعية 
بوعريريج 

الكائن مقرها ب:  قسم 23  مجموعة ملكية 45 قرية الواد األخضر 
بلدية احلمادية 

اسم الرئيس :  مراكشي ابراهيم 
رئيس الس الشعبي البلدي

             اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة : املنصورة 
بلدية :  املنصورة 

مصلحة الشؤون االجتماعية 
مكتـــب  اجلمعيــــــــــات 

الرقم : 10/ 2021 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية 
ذات طابع اجتماعي تربوي

مبقتضى القانون رقم 12/ 06 املؤرخ:في: 18 صفرعلم 1433 املوافق   
: 12 يناير 2012   املتعلق باجلمعيات 

بتأسيس  التصريح  وصل  تسليم   2021/ 03/ماي   : اليوم  هذا  مت 
اجلمعية احمللية ذات اجتماعي تربوي   

جمعية اولياء التالميذ للمدرسة االبتدائية احمد يحياوي رابح بلدية 
املنصورة  

احمد  هرنوف  رابح شارع  يحياوي  احمد  مدرسة  الكائن مقرها ب:  
بلدية املنصورة 

اسم الرئيس :  بوقراص زينب 
رئيس الس الشعبي البلدي

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

   �ER� RAYA:30�09�2021

ANEP 2125004071        �ER� RAYA:30�09�2021

ANEP 2125004056        �ER� RAYA:30�09�2021

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية

رقم: 658 / م.م.ش.ق / 2021

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية

رقم: 014 / م.م.ش.ق / 2016

رقم اجلدول  : 01644/ 21
رقم الفهرس : 02050/ 21
تاريخ احلكم : 12/ 09/ 21

رقم اجلدول  : 04619/ 20
رقم الفهرس : 01338/ 21
تاريخ احلكم : 10/ 03/ 21

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة األشغال العمومية 

مديرية األشغال والعمومية
لوالية باتنة

رقم التعريف اجلبائي: 408015000005078

إعالن عن إلغاء اإلجراء و املنح املؤقت
طبقا لتعليمات املادة : 72، 73 و 82 من املرسوم الرئاسي رقم: 15 - 247 الصادر بتاريخ : 

األشغال  مديرية  إن  واملتمم،  املعدل  العمومية  الصفقات  تنظيم  2015،املتضمن   /09  /16
العمومية لوالية باتنة، تعلم كافة املؤسسات التي شاركت في اإلعالن عن طلب العروض الوطني 

املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ملشروع :  
الطريق  والية خنشلة)  حدود   ) 88 إجناز ازدواجية محور الطريق الرابط بني الطريق الوطني رقم 

الوطني رقم 03 على مسافة 56 كلم املار على بولفرايس – الشمرة – بومية
احلصة رقم 07: الطريق من ن ك 42 + 300 إلى ن ك 49 + 000 على مسافة 6.7 كلم

أنه قد مت إلغاء اإلجراء واملنح املؤقت للمؤسسة التالية:
املقاولة: أوراق عبد الكرمي 

املبلغ اإلجمالي ( ش.ك .ر) : 00، 090  118  630 دج 
آجال التنفيذ : أربعة و عشرون (24) شهرا.

النقطة التقنية : 10، 74/ 100 ن .
رقم  التعريف اجلبائي :183392701190182

 2015 /09 /16 طبقا للمادة 82 الفقرة : 02 من املرسوم الرئاسي رقم: 15/ 247 املؤرخ في  
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفو يضات املرفق العام، بإمكان املعنيني تقدمي طعون إلى 
جلنة الصفقات العمومية لوالية باتنة في أجل عشرة( 10 ) أيام ابتداءا من  أول صدور لهذا  اإلعالن 

في اجلرائد الوطنية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة

مديرية التعمير الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة
رقم.التعريف.اجلبائي: 056 08 47 0571

إعالن عن طلب عروض  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم  19 /2021
تعلن مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الجناز احلصة التالية :

درجة التأهيلاحلصةاملوقعالعملية
الطرق والشبكات اتلفة األولية 

والثانوية عبر الوالية
التهيئة اخلارجية  القطب املصغر فسديس

(الشطر الثاني )
الدرجة 06+ فما فوق في أشغال 

عمومية (نشاط رئيسي )

اجلدول،سحب  حسب  واملصنفة،  املؤهلة   املهتمة  املقاوالت  بإمكان  
لوالية  والبناء  املعمارية  الهندسة  و  التعمير  مديرية  لدى  الشروط   دفتر 
 : الهاتف  رقم  باتنة   – اإلخضرار  منطقة    - اجلديد  اإلداري  احلي   – باتنة 

. 033.85.12.22
ترفق العروض إجباريا بالوثائق التالية :


1 - تصريح بالترشح مملوء مختوم وممضي حسب النموذج املرفق.

2 - تصريح بالنزاهة مملوء، مختوم وممضي حسب النموذج املرفق لدفتر الشروط .
3 - القانون األساسي للشركات.

4 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلتزام املؤسسة.
عند  أو  املتعهدين  أو  املرشحني  قدرات  بتقييم  تسمح  وثيقة  كل   -  5

األقتضاء، املناولني :
أ/ قدرات مهنية : شهادة التأهيل والتصنيف حسب دفتر الشروط .

-  نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني ( سارية املفعول) .
واملراجع  املالية  باحلصائل  مبررة  مالية  وسائل    : مالية  قدرات  ب/ 

املصرفية.
  2019.2018.2017 األخيرة  السنوات  الثالث  خالل   املالية  احلصائل 
األعمال   رقم  شهادة  أو  معتمد  محاسب  طرف  من  عليها  مصادق 

مستخرجة من طرف مصالح الضرائب. 
- املراجع املصرفية.

ج/ قدرات تقنية:  الوسائل  البشرية، املادية واملراجع املهنية.
 : بـ  إجباريا  مرفقة  املشروع  في  للعمل  املسخرة  البشرية  الوسائل  قائمة 

الدبلومات، شهادات اإلنتماء لدى مصالح الضمان اإلجتماعي.
 + الرمادية  البطاقات  بنسخة من  مبررة  املسخرة  املادية  الوسائل  قائمة 
العجالت،  ذو  للعتاد  بالنسبة  التقنية  محضراملراقبة   + التأمني  محضر 
أو  معتمد   محاسب  طرف  من  مؤشر  العتاد  جرد  محضر  من  ونسخة 

محافظ حسابات بالنسبة للعتاد بدون عجالت.
6 - شهادة أداء املستحقات                                                         سارية 

املفعول.
التجاري  السجل  للمتعهد(  التجاري  السجل  من  نسخة   -  7

اإللكتروني).
.(NIF) 8 - رقم التعريف اجلبائي

9 -  شهادة السوابق العدلية للمتعهد ( بتاريخ أقل من (03)  ثالثة أشهر 
حتمل عبارة « ال شيء»، في حالة العكس ال بد من إدراج احلكم القضائي 

وشهادة السوابق العدلية ).
بالنسبة    2019 لسنة  األجتماعية  احلسابات  إيداع  شهادة   -  10

. ( SNC-SARL- EURL- SCS ) للشركات

11 - مستخرج من جدول الضرائب ( مصفى أو مجدول ) ساري املفعول  
في  مسجل  غير  عبارة  يحمل  النشاط  ممارسة  مكان   من  مستخرج 

القائمة الوطنية ملرتكبي أعمال الغش .
12 - املراجع املهنية للمتعهد (مبررة بشهادة حسن التنفيذ للمشاريع 

املشابهة ممضاة  من طرف صاحب املشروع).


1 -تصريح باالكتتاب مختوم وممضي حسب النموذج املرفق. 
2 -التصريح باملناولة مختوم وممضي حسب النموذج املرفق.

3 - مذكرة تقنية تبريرية .
وقبل-   قرىء   – العبارة  على  صفحته  آخر  في  يحتوي  الشروط  دفتر   -  4

مكتوبة بخط اليد .
 5 - مخطط سير األشغال.


1– رسالة التعهد مختومة وممضاة ومملوءة وفقا لنموذج دفتر الشروط.
2 - جدول األسعار الوحدوية مختومة،ممضاة، ومملوءة من طرف املتعهد.
3 - تفصيل الكمي والتقديري مختوم وممضي ومملوء من طرف املتعهد.


مدير التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة – احلي اإلداري 

اجلديد- منطقة اإلخضرار – باتنة 
- يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض املالي في أظرفة منفصلة 
ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض 
وموضوعه وتضمن عبارة « ملف الترشح « أو» عرض تقني « أو « عرض 
بإحكام  آخر مقفل  األظرفة في ظرف  وتوضع هذه  احلالة  حسب   » مالي 
وتقييم  األظرف  فتح  جلنة  طرف  من  إال  يفتح  ال   ) عبارة  ويحمل  ومغفل 

العروض ) – طلب العروض رقم ..... – موضوع طلب  العروض.
-يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة (90 + 15)  يوما من تاريخ انتهاء آجال العروض.

- مدة حتضير العروض حددت بـ : 15 يوم  ابتداء من تاريخ اول صدور لهذا 
.BOMOP اإلعالن في الصحف الوطنية أو

- آخر ساعة إليداع العروض  قبل الساعة 09.45 صباحا  وساعة بداية 
10.00 صباحا، وذلك في آخر يوم ملدة حتضير  فتح العروض هي الساعة 
مدة  فإن  قانونية،  راحة  يوم  او  يوم عطلة  اليوم  .وإذا صادف هذا  العروض 

حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.
واملالي  التقني  والعرض  الترشح  مبلف  املتعلقة  األظرفة  فتح  يتم   -
األظرفة  فتح  وساعة  تاريخ  في  اجللسة  نفس  خالل  علنية  جلسة  في 

واملتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح األظرفة.

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة املنازعات والشؤون القانونية

رقم: 660 / م.م.ش.ق / 2021

CNAS .CASNOS .CACOBATH  
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قديسقديس

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 
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زيت الزيتون... أرسار 
وإعجاز

رب ارشح يل صدري، و يــرس يل أمري, و احلل عقــدة مــن 
لســاين يفقهوا قويل، بســم الله الفتاح, اللهم ال ســهل إال ما 

جعلته ســهال و أنت تجعل الحزن متى شــئت ســهال
يــا أرحــم الراحمــني.

السؤال: يستفرس الكثري 
من الناس عن كيفية 

الرقية الرشعية ؟؟؟
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قلبي دون قلبِكأحبك 
أحبك و هذا توقيعي
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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr

202130
14432319 وحدك

 

   
  
   
 



 
    
 
  
 
 

  
   

  
   
 

 
 

   
     

  
   
 
2    1
   
  

  
  
 
 
  
 
  
  
  
 
   
  
 
 
 

 

 
       
 
       

   

  
     
  
 
 
      
 
   
    



                         

أشــعر بــأن أمــي تغــار منــي، فكيــف أتعامــل معهــا؟
 



خطيبي يريدين أن أترك العمل
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تقارب نتائج الحزبين 
الرئيسين في استطالعات 

رأي الناخبين
بعد انتهاء التصويت
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قــــــوال أ

ليبيا وسد النهضة وفلسطني على طاولة مباحثات السيسي مع سوليفان
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