
العدد األولالعدد األول
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 20  محر محرّم عام م عام 1431 هـهـ
اIوافق اIوافق 6  يناير سنة  يناير سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 01  مؤرّخ في 18 محرم عام 1431  اIوافق 4  ينـاير سنة p2010  يـتعلق باخملـطط التوجيهي لـتهيئة
اIوارد اIائية واخملطط الوطني للماء..............................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 02  مـؤرّخ في 18 محـرم عام 1431  اIـوافق 4  يـنـاير سـنة p2010 يـحـدد األحكـام اIـتعـلـقـة بإجـبـارية
التعليم األساسي.........................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 10 - 03  مـــؤرّخ في 18 مــحـــرم عــام 1431  اIـــوافق 4  يـــنــايـــر ســنــة p2010 يـــحــدد شــروط الـــدخــول إلى
مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها...........................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 04  مـؤرّخ في 18 مـحــرم عـام 1431  اIـوافق 4  يــنـايـر سـنـة p2010 يـحـدد كــيـفــيـات إعـداد اخلــريـطـة
اIدرسية وتنفيذها ومراقبتها......................................................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الطاقة وا:ناجموزارة الطاقة وا:ناجم

قــرار مــؤرخ في 23  ذي الـــقــعــدة عــام 1430 اIـــوافق 11  نــوفــمـــبــر ســنــة p2009 يــتـــضــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلـى اIــديـــر الــعــام
للمحروقات................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 23  ذي الــقـعــدة عـام 1430 اIـوافق 11  نــوفـمــبـر ســنـة p2009 يــتـضــمن تــفـويض اإلمــضــاء إلى مـديــر الــعالقـات
اخلارجية....................................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 19  ذي احلجـة عام 1430 اIوافق 6  ديـسمـبر سـنة p2009 يـحدّد صالحـيـات اللـجان الـعـلمـيـة والتـقنـيـة اخملتـصة
حملافظة الطاقة الذرية وتشكيالتها وكيفيات عملها...........................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 10 ربــيع األوّل عـام 1429 اIـوافق 18 مـارس سـنـة p2008 يــتـضـمّن إنـشــاء الـلـجـنـة الــقـطـاعـيـة
pمـارسة الـوصايـة التـربويـة علـى مؤسـسات الـتكـوين العـالي التـابعـة لوزارة الـتهـيئـة العـمرانـية والـبيـئة والـسيـاحةI
وتشكيلها وتنظيمها وعملها..........................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 12 رمـضــان عـام 1430 اIـوافق 2 ســبــتـمــبــر ســنـة p2009 يــحـدّد الــتــنــظـيـم الـداخــلي لــلــمــركـز
الوطني للبحث في علم اآلثار.......................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 24  شــوّال عـام  1430 اIـوافق 13 أكــتـوبـر سـنـة p2009 يـحـدد مـــشـتـمالت دواويـن مــؤسـسـات
الـشباب للواليات........................................................................................................................................
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 01  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 18 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1431 اIـوافق  اIـوافق 4  يـنـايـر سـنـة   يـنـايـر سـنـة p p2010  يـتـعـلق بـاخملـطط يـتـعـلق بـاخملـطط

التـوجـيهي لـتهـيـئة اIـوارد اIائـيـة واخملطط الـوطنيالتـوجـيهي لـتهـيـئة اIـوارد اIائـيـة واخملطط الـوطني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللماءللماء.

pإن الوزير األول
pائيةIوارد اIبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIا pبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIا pبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اIــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اIــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اIــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اIــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتممIعدل واIا pياهIتعلق باIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولIسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةIسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 279
اIــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1417 اIــــوافق 6 غــــشت
ســـــــــنـــــــــة 1996 واIـــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــشـــــــــاء وكـــــــــالـــــــــة احلــــــــوض
p"الهيدروغرافي "منطقة اجلزائر - احلضنة - الصومام

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 280
اIــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1417 اIــــوافق 6 غــــشت
ســـــــــنـــــــــة 1996 واIـــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــشـــــــــاء وكـــــــــالـــــــــة احلــــــــوض
p"الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة - سيبوس - مالق

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 281
اIــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1417 اIــــوافق 6 غــــشت
ســـــــــنـــــــــة 1996 واIـــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــشـــــــــاء وكـــــــــالـــــــــة احلــــــــوض

p"الهيدروغرافي "منطقة وهران - الشط الشرقي
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 282
اIــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1417 اIــــوافق 6 غــــشت
ســـــــــنـــــــــة 1996 واIـــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــشـــــــــاء وكـــــــــالـــــــــة احلــــــــوض

p"الهيدروغرافي "منطقة الشلف - زهرز
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 283
اIــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1417 اIــــوافق 6 غــــشت
ســـــــــنـــــــــة 1996 واIـــــــــتـــــــــضـــــــــمـن إنــــــــشـــــــــاء وكـــــــــالـــــــــة احلــــــــوض

p"الهيدروغرافي "منطقة الصحراء
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادتـW 58 و 60 من
الــقـانـون رقم 05 - 12 اIـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1426 اIــوافق 4 غــشت ســنــة 2005 واIــذكــور أعالهp يــهــدف

هذا اIرسوم إلى حتديد :
- كـيـفيـات إعـداد اخملـطط التـوجـيـهي لـتهـيـئـة اIوارد
اIـــائـــيـــة والـــتـــشـــاور حـــوله واIـــصـــادقـــة عـــلـــيه وتـــقـــيـــيـــمه

pوحتيينه وكذا حدوده اإلقليمية
- كــيـفــيـات إعــداد اخملــطط الـوطــني لــلـمــاء واIـوافــقـة

عليه وتنفيذه وتقييمه وحتيينه.

الفصل األولالفصل األول
اخملطط التوجيهي لتهيئة اIوارد اIائيةاخملطط التوجيهي لتهيئة اIوارد اIائية

اIادة اIادة 2 :  : يشمل اخملطط التوجيهي للموارد اIائية :
- تقـيـيم اIـوارد اIـائـيـة الـتي يـتم رصـدهـاp �ـا فـيـها
اIــوارد الـــبــديـــلـــة الــصـــادرة ال ســيـــمـــا عن تـــصــفـــيــة اIـــيــاه
القذرة وحتلية ماء البحر وكذا اIوارد اIسترجعة نتيجة

pوارد الطبيعيةIادية وتطهير اIلتقليص اخلسائر ا
- تـــقـــيـــيم االحـــتـــيــاجـــات لـــلـــمـــاء اIـــعـــدة عــلـى أســاس
أهــداف تــطـويــر الــقـطــاع عــلى اIــدى الــبـعــيــد واحملــددة لـكل

pوحدة هيدروغرافية طبيعية
- حتـــديـــد اIـــشـــاريع والـــبـــرامج اIـــهـــيـــكـــلـــة لـــلـــحـــشـــد
وتــــخــــصــــيـص اIــــوارد اIــــائــــيــــةp الــــتي تـــــســــمح بــــتــــلــــبــــيــــة

pدى البعيدIاالحتياجات للماء الفائضة على ا
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- حتـــديـــد أهــداف الـــتــنـــمـــيــة الـــقــطـــاعــيـــة عـــلى اIــدى
الــبــعــيــدp آخـــذا في احلــســبــان احلــالــة في قــطــاع اIــاء وكــذا
تـوجــيــهــات تـهــيــئــة اإلقـلــيم وحــمــايـة الــبــيــئـة واخملــطــطـات

pالتوجيهية القطاعية األخرى
- حتـديــد اIـشــاريع والــبـرامج اIــهـيــكــلـة عــلى أسـاس
الـتـعـرف عـلــيـهـا بـاخملــطـطـات الـتـوجــيـهـيـة لـتــهـيـئـة اIـوارد
اIــــــائـــــيــــــة وكـــــذا مــــــشـــــاريـع حتـــــويـل اIـــــاء بــــــW الـــــوحـــــدات

pالهيدروغرافية الطبيعية
- حتــديـد اIـشــاريع والـبــرامج اIـهــيـكـلــة ذات الـطـابع
الوطـني التي تهـدف إلى ضمان الـتسيـير الدائم لـلموارد

pائية وهياكل الريIا
- الــــتـــــوزيع الــــزمـــــني جملـــــمل اIــــشـــــاريع والـــــبــــرامج
اIـــهــيـــكـــلــة وكـــذا اإلطـــار اIــالـي اIــعـــد عـــلى أســـاس تــقـــديــر
تكاليف االستثـمارات في مختلف اخملططات التوجيهية

pائيةIللموارد ا
- توزيع مـخـتـلف اIشـاريع والـبرامج اIـهـيكـلـة على

مستوى الواليات.

اIادة اIادة 8  :  :  تعد اإلدارة اIكـلفة باIوارد اIائية اخملطط
الوطني للماء Iدة عشرين (20) سنة .

اIادة اIادة 9 : : يـوافق على اخملـطط الوطني لـلمـاء �رسوم
تــنــفـيــذي بــنـاء عــلى اقــتـراح مـن الـوزيــر اIـكــلف بــاIـوارد

اIائية.

اIــادة اIــادة 10  :  :   تــنــفـــذ اإلدارة اIــكــلـــفــة بــاIـــوارد اIــائــيــة
اخملــــطط الـــوطــــني لــــلـــمــــاء من خـالل مـــخــــطـــطــــات وبـــرامج
التنـمية الـقطاعيـة على اIديـW اIتوسط والقـصيرp التي
تعـد طـبـقا لألحـكـام الـتشـريـعيـة والـتـنظـيـميـة الـتي تـنظم

تخطيط وتمويل االستثمارات العمومية.

اIــادة اIــادة 11 :   :  تـــقـــيّم  اإلدارة اIــكـــلـــفــة بـــاIـــوارد اIــائـــيــة
اخملطط الوطني للماء كل خمس (5) سنوات.

يتمثل هذا التقييم فيما يأتي :

- إعـــداد حـــالـــة شــامـــلـــة لـــتـــنـــفـــيــذ مـــشـــاريع وبـــرامج
pالتنمية القطاعية

- حتيـW مـعطـيـات اIـوارد اIائـيـة التي يـتم رصـدها
pواستعمالها

- الــقـــيـــام بــتـــشـــخــيـص الــتـــنـــمــيـــة الـــقـــطــاعـــيـــة عــلى
اIستويW اIؤسساتي والتنظيمي.

يـكـون تقـيـيـم اخملـطط الـوطـني لـلـمـاء مـوضـوع عرض
أمام احلكومة.

- حتـديـد اIـشاريـع والبـرامج اIـهـيـكـلـة إلعـادة تـأهيل
pـــاء الــــصــــالح لـــلــــشـــربIوتــــطـــويــــر مــــنـــشــــأة الـــتــــزويـــد بــــا

pوالتطهير والسقي
- الــــتـــــوزيع الــــزمـــــني جملـــــمل اIــــشـــــاريع والـــــبــــرامج
اIـــهــيـــكـــلـــة حــسـب تــطـــور االحـــتـــيــاجـــات لـــلـــمــاء خـالل مــدة

التخطيط وكذا تقدير تكاليف االستثمار.

اIادة اIادة 3 :  : تعـدّ اإلدارة اIكـلفـة باIـوارد اIائـيةp اخملطط
الـتـوجـيـهي لـتـهـيـئـة اIـوارد اIـائـيـة عـلى أسـاس مـعـطـيـات

واقتراحات وكالة احلوض الهيدروغرافي اIعنية.
ويــــــكــــــون مــــــحل تــــــشــــــاور فـي إطــــــار جلــــــنــــــة احلـــــوض
الـهـيـدروغـرافي الـتي تـقـوم بـدراسـته وإبـداء رأي مـفـصل

بشأنه.

اIـادة اIـادة 4 :  : يــصـادق عــلى اخملــطط الــتــوجــيـهـي لـتــهــيــئـة
اIوارد اIائية بقرار من الوزير اIكلف باIوارد اIائية.

5  :  : يــعــدّ اخملــطط الــتــوجــيــهي لــتــهــيــئــة اIـوارد اIـادة اIـادة 
اIــائــيــة Iــدة عـشــرين (20) ســنـة. وتــقــيــمه اإلدارة اIــكــلــفـة

باIوارد اIائية كل خمس (5) سنوات.
يتمثل هذا التقييم في :

- إعــداد حــالـة تــنـفــيـذ اIــشـاريـع والـبــرامج اIـهــيـكــلـة
وذلك من خالل احلــصــائل اIــاديــة واIــالــيــة خملــتــلف بــرامج

pتعددة السنواتIاالستثمارات السنوية وا
- الــقــيــام بـــتــحــقــيــقـــات وعــمــلــيــات تـــشــخــيص حــول
مـسـتـوى تـغـطـيـة االحـتـيـاجـات من اIـاءp وحتـيـW تـطـورها

على اIدى القصير واIتوسط والبعيد.

يــكــون تــقــيــيـم اخملــطط الــتــوجــيــهـي لــتــهــيــئــة اIــوارد
اIائية موضوع عرض أمام احلكومة.

اIادة اIادة 6  :  : يـخضع اخملـطط الـتوجـيـهي لتـهـيئـة اIوارد
اIـــائـــيـــة إلى مـــســـار الـــتـــحـــيــW عـــلــى أســـــاس الــتـــقـــيـــيــم
اIنـصــوص عـلـيه في اIادة 5 أعالهp كمـا �كن حتـيينه في
حـالــة تــغـيــيـر الــعــوامل الــطـبــيـعــيــة الـتـي لـهــا تـأثــيــر عـلى

اIوارد اIائية.

الفصل الفصل الثانيالثاني
اخملطط الوطني للماءاخملطط الوطني للماء

اIادة اIادة 7  :  :  يشمل اخملطط الوطني للماء :
- تـــشــخـــيص قـــطـــاع اIـــاءp اIــتـــضـــمن عـــلى الـــتــوالي
اIــــوارد الــــتي يــــتم رصــــدهــــا واســــتـــعــــمــــالــــهــــا حـــسـب نـــوع
االسـتعـمالp اخلاص بـكمـية وكـيفـية هـياكل الـري اIوجودة

pؤسساتية والتنظيميةIوكذا اجلوانب ا
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التـابعـة Iقـاطعـتهم اجلـغرافـية حتت طـائلـة أحكـام اIادة 12
من الــقـانـون رقم 08 - 04 اIـؤرخ في 15 مــحـرم عـام 1429

اIوافق 23  يناير سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  : تقوم مصالح البلدية اخملتصة كل سنة عند
الــدخــول اIــدرسي بــإعــداد قــائــمــة األطـفــال الــبــالــغــW سن
الـــتـــمــدرس اإلجـــبـــاري واIــولـــودين و/ أو اIـــقــيـــمـــW عــلى

تراب البلدية.
 تـــدوّن عــلـى الــقـــائـــمــة اIـــذكـــورة في الـــفـــقــرة األولى

أعاله اIعلومات اآلتية :
pاسم ولقب وتاريخ ومكان ميالد الطفل -

Wاسم ولقب وعـنوان ومـهنـة األشخـاص الطـبيـعي -
أو اIعنويW اIسؤولW عن الطفل.

حتـــيّن مـــصــالـح الــبـــلـــديــة اخملـــتـــصــة قـــائـــمــة األطـــفــال
اIعنيW بالتمدرس دوريا.

اIـادة اIـادة 4 :  : تــوافي مـصـالح الــبـلــديـة اخملـتــصـةp قـبل كل
دخــول مــدرسيp مــصــالح الــتـربــيــة عــلى مـســتــوى الــواليـة
بــالـقـائــمـة اIــذكـورة في اIـادة 3 أعاله واIـتــضـمـنــة أسـمـاء

األطفال اIسجلW لديها اIعنيW بالدخول اIدرسي.

اIادة اIادة 5  :  : يقوم كل شخـص طبيعي أو مـعنوي يحوز
الـسـلـطة األبـويـة أو الـوصـايـة الـقـانـونـيـة عـلى طـفل قـاصر
فـي سن الــــتــــمـــدرس بــــتــــســــجـــيــــلـه لـــدى أقــــرب مــــؤســــســـة

مدرسية في أجل ستة (6) أشهر قبل الدخول اIدرسي.

وفي حـال تغـيـيـر أسـرة الـطفـل اIعـني مـقـر إقـامـتـها
يـتـعـW عـلـى الـشـخص اIـسـؤول إعالم اIــؤسـسـة اIـدرسـيـة

األقرب من مكان إقامته.

اIادة اIادة 6  :  :  يقـوم مـديرو اIـدارس االبتـدائيـة قبل كل
دخــــول مـــــدرسـيp بـــــتـــــســــجـــــيـل األطـــــفـــــال الــــبـــــالـــــغـــــW سن

التمدرس اإلجباري طبقا للتنظيم اIعمول به.

اIـــــادة اIـــــادة 7  :  :  يـــــقــــــوم مـــــديـــــرو اIــــــدارس االبـــــتــــــدائـــــيـــــة
واIـــتـــوســطـــات بــعـــد كل دخـــول مـــدرسي �ــوافـــاة مـــصــالح
الـتـربـيـة بـالـواليـة بـكل تـقــصـيـر يـخص إجـبـاريـة تـسـجـيل
األطــفـــال الــبــالـــغــW سن الـــتــمــدرس اإلجـــبــاري بـــنــاء عــلى
الـقـوائم اIـعـدة من مـصـالح الـبـلـديـة اخملـتـصـة واIـؤسـسات

اIدرسية.

اIــادة اIــادة 8  :  : يـــلـــزم الــتـــلـــمــيـــذ بـــاحلــضـــور إلى اIـــدرســة
بصفة منتظمة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم اIدرسي

اجلاري به العمل.
تــراقب مــواظــبــة الـتـالمــيـذ يــومــيــا حتت مــســؤولــيـة

مدير اIؤسسة.

اIـادة اIـادة 12 : : يـخـضع اخملـطط الـوطني لـلـمـاء إلى مـسار
الـتـحـيـW عـلى أسـاس الـتـقـيـيم اIـنـصـوص علـيه فـي اIادة

11 أعاله.

كـــــمــــا �ــــكـن أن يــــحـــــW في حـــــالــــة تــــغـــــيــــر الـــــعــــوامل
الــطـبــيــعــيــة الـتـي تـؤثــر عــلى اIــوارد اIــائـيــة أو تــغــيـرات
هيـكـلـيـة تـؤثر عـلى مـعـايـيـر تخـطـيط الـتـنـمـية الـقـطـاعـية

على اIدى البعيد.
13 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 18 مـــحـــرم عــام 1431  اIــوافق 4

يناير سنة 2010.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 02  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 18 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1431 اIــوافق  اIــوافق 4  يــنـــايــر ســـنــة   يــنـــايــر ســـنــة p p2010 يــحـــدد األحــكــاميــحـــدد األحــكــام

اIتعلقة بإجبارية التعليم األساسياIتعلقة بإجبارية التعليم األساسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اIــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 76 - 66 اIــــؤرخ في 16
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1396 اIــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1976

pتعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسيIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولIسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةIسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا لـلـمـادة 12 من الــقـانـون رقم
08 - 04 اIؤرخ في 15 مـحرم عام 1429 اIوافق 23  يـناير

ســـنــة 2008 واIـــتــضـــمن الـــقـــانــون الـــتـــوجــيـــهي لـــلـــتــربـــيــة
الوطـنيةp يهـدف هذا اIرسـوم إلى حتديد األحـكام اIتـعلقة

بإجبارية التعليم األساسي.
2 :  : يـــتـــعـــW عـــلى اآلبـــاء أو األولـــيـــاء تـــســـجـــيل اIــادة اIــادة 
األطفـال عند بـلوغ سـن التـمدرسp في اIـدرسة األسـاسية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIا pبالوالية
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 90 - 14 اIـؤرخ في 9 ذي
الـقــعــدة عـام 1410 اIـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIعدل واIا pبكيفيات ¢ارسة احلق النقابي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اIــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اIــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 05 - 07 اIـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اIوافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد
الـــعـــامـــة الـــتي حتـــكم الـــتـــعـــلـــيم في مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيــة

pوالتعليم اخلاصة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اIــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولIسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةIسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 174
اIـؤرخ في 16 ذي القـعـدة عام 1410 اIـوافق 9 يونـيو سـنة
1990 الـذي يـحـدد كـيــفـيـات تـنـظــيم مـصـالح الــتـربـيـة عـلى

pتممIعدل واIا pمستوى الوالية وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 167
اIـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اIـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 واIــتــعـلـق بـحــمــايـة مــؤســسـات الــتــربــيـة والــتــكـوين

pواستعمالها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 17 من الـقانون
رقم 08 - 04 اIــــؤرخ في 15 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 23
ينـاير سـنة 2008 واIتضـمن القـانون الـتوجـيهي لـلتـربية
الــــوطــــنــــيــــةp يــــحــــدد هــــذا اIــــرســــوم شــــروط الــــدخــــول إلى

مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
اIــــادة اIــــادة 2 :  : �ــــنع اســــتــــعــــمــــال مــــؤســــســــات الــــتــــربــــيـــة
والتعـليم العـمومية أو اخلـاصة للقـيام بكل نشـاط يتنافى
وطــبــيــعـــة أهــدافــهــاp ال ســيــمــا الــنـــشــاط الــتــجــاريp طــبــقــا

للتشريع اIعمول به.
اIــادة اIــادة 3 :  : ال �ـــكن بـــأي حـــال من األحـــوال اســـتـــعـــمــال
مــؤســـســات الـــتــربـــيــة والـــتــعـــلــيـم الــعـــمــومـــيــة أو اخلـــاصــة

للنشاطات ذات الطابع السياسي.

اIادة اIادة 9  :  :  يـبلغ مـديرو اIـدارس األساسـية في احلال
اآلبـــاء أو األولــيـــاء بــغـــيــابـــات أطــفـــالــهم ويـــطــلـــبــون مـــنــهم

تبريرها.
10  :  :  يـــوجـه مـــديـــرو اIـــدارس األســـاســـيـــة في اIــادة اIــادة 
حـال عــدم تــبــريـر الــغــيــاب أو الـغــيــاب اIــتـكــرر لــلــتـلــمــيـذ
إعـــــذارا لـألشـــــخـــــاص اIـــــســـــؤولــــــW يـــــذكـــــرونـــــهـم �ـــــوجـــــبه
�سـؤولـياتـهم الـقانـونـيـة واIتـابـعات الـتي قـد يتـعـرضون

لها.
اIادة اIادة 11  :  : في حالـة تسـجيل الـتغيب اIـتكـرر وغير
اIـــبـــرر لــلـــتالمـــيــذ Iـــدة فــصل دراسـيp بــالـــرغم من تـــقــد¤
اإلعــذار اIـنــصــوص عــلـيـه في اIـادة 10 أعالهp يـقــوم مــديـر
الـتـربيـة بـالواليـة بـتـبلـيغ وكـيل اجلـمهـوريـة بـكل تقـصـير
ينطبق علـيه وصف اخملالفة اIنصـوص عليها في اIادة 12
من الــقـانـون رقم 08 - 04 اIـؤرخ في 15 مــحـرم عـام 1429

اIوافق 23 يناير سنة 2008 واIذكور أعاله.

12  :  :  طـــبـــقـــا لـألحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة الـــســـاريـــة اIــادة اIــادة 
اIـــفــعـــولp �ـــنع أي إقــصـــاء لـــلــتـــلـــمــيـــذ الــذي لـم يــبـــلغ سن

السادسة عشر (16)  كاملة .
يـــخــضع اإلقـــصـــاء الــنـــهـــائي لــلـــتـــلــمـــيـــذp في احلــاالت
االســـتـــثـــنـــائـــيـــةp لـــقـــرار من الـــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالـــتـــربـــيــة

الوطنية بناء على تقرير مفصل من مدير التربية.
اIـــــادة اIـــــادة 13  :  :  تـــــلــــــغى أحــــــكــــــام اIـــــرســــــوم رقم 76 - 66
اIــؤرخ في 16 ربــيع الـــثــاني عــام 1396 اIــوافق 16 أبــريل
سنة 1976 واIتعلق بالطابع اإلجباري للتعليم األساسي.
اIـــــادة اIـــــادة 14  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 18 مـــحـــرم عــام 1431  اIــوافق 4

يناير سنة 2010.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 03  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 18 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1431 اIــوافق  اIــوافق 4  يـــنـــايـــر ســـنـــة   يـــنـــايـــر ســـنـــة p p2010 يـــحـــدد شــروطيـــحـــدد شــروط

الـــــدخــــول إلـى مـــــؤســــســـــات الـــــتـــــربــــيـــــة والـــــتـــــعــــلـــــيمالـــــدخــــول إلـى مـــــؤســــســـــات الـــــتـــــربــــيـــــة والـــــتـــــعــــلـــــيم
واستعمالها وحمايتهاواستعمالها وحمايتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن الوزير األول

pبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIا pبالبلدية
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اIــــادة اIــــادة 8  :  : �ــــكـن تــــســــخــــيــــر مـــــؤســــســــات الــــتــــربــــيــــة
والــــتـــعــــلــــيـم الحــــتـــضــــان عــــمــــلــــيــــات االقــــتــــراع �ــــنــــاســــبـــة

االنتخابات أو االستفتاء طبقا للتشريع اIعمول به.

اIـادة اIـادة 9  :  :  �ـكن اIـنـظـمـات الـنـقابـيـة اIـسـجـلـة طـبـقا
لـلــتـشـريع اIـعـمـول به والـتـي تـمـارس نـشـاطـهـا في قـطـاع
الـتـربـيــة الـوطـنـيـةp أن تـعــقـد اجـتـمـاعـاتــهـا في مـؤسـسـات
الــتـربــيـة والــتـعــلـيم بــعـد احلــصـول عـلـى رخـصـة مـن مـديـر

التربية.
�ــكن الـــفــروع الـــنــقـــابــيــة اIـــنــشـــأة وفــقـــا لــلــتـــشــريع
اIـعمـول به وجـمعـيـات أوليـاء الـتالميـذ اIـسجـلـة أن تعـقد
اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد احلصول

على موافقة مدير اIؤسسة.
يــجـب أن تــنــعــقـــد هــذه االجــتــمـــاعــات خــارج ســاعــات
الدراسةp ويتعW عـلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء
الـتـالمـيــذ أن حتــافظ عــلى احملـالت واألثـاث والــتــجــهــيـزات

التي توضع حتت تصرفها.

10  :  :  يــــســـاهم مـــديــــرو مـــؤســـســـات الــــتـــربـــيـــة اIــادة اIــادة 
والـتعـلـيــم الـعمـومـيـــة واخلاصـــةp بـالتـعـــاون مع مـصالـح
احلـمـايــة اIـدنـيـــةp في إعـداد مخـطـطـات الـوقـايـة وتـنـظيم

التدخالت واإلسعافات في حالة الكوارث.
يـــعـــلق مــخـــطط الـــوقـــايـــةp وجــوبـــاp داخل مـــؤســـســات

التربية والتعليم العمومية واخلاصة.

اIـادة اIـادة 11  :  : يـتــعـW عـلى مـديـري مـؤســسـات الـتـربـيـة
والـتـعـليم الـعـمـوميـة واخلـاصةp فـي حالـة وقـوع حوادث أو
اضـــطــرابـــات تـــهــدد أمن األشـــخـــاص واIــمـــتـــلــكـــاتp اتـــخــاذ
التدابير االستـعجالية الضرورية بالتنسيق مع اIصالح

اIعنية.
تتخذ مصالح الـوزارة اIكلفة بالـداخلية واجلماعات
احملــــلـــيــــة كــــافـــة اإلجــــراءات الـــضــــروريـــة حلــــمـــايــــة مــــحـــيط

مؤسسات التربية والتعليم العمومية واخلاصة.

12  :  :  تـــلـــغـى جـــمـــيـع األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــهـــــذا اIــادة اIــادة 
اIـرســومp ال سـيــما أحـكــام اIرســــوم الـتــنـفــيـذي رقـــم
91 -167 اIــــؤرخ في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28

مـايــو سـنـة 1991 واIــتـعــلق بــحـمــايـة مــؤســسـات الــتـربــيـة
والتكوين واستعمالها.

اIـــــادة اIـــــادة 13  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 18 مـــحـــرم عــام 1431  اIــوافق 4
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اIـادة اIـادة 4 :  : يــسـمـح بـالـدخــول إلى مــؤسـســات الـتــربـيـة
والتعليم Iن يأتي :

- الــتـالمــيـــذ اIــتـــمـــدرســون بـــهـــا واIــوظـــفـــون الــذين
pيعملون أو الذين يقيمون فيها بصفة مؤقتة

- اIــــوظـــفــــون اIــــؤهـــلــــون لــــلـــقــــيـــام �ــــهــــام اIـــراقــــبـــة
pوالتفتيش والتحقيق

- اIــــوظــــفــــون اIــــشـــاركــــون فـي أنــــشـــطــــة الــــتــــربــــيـــة
pبرمجة فيها بصفة قانونيةIوالتكوين ا

pرخص بهاIوظفون الذين يقومون باخلدمات اIا -
- أولـــيــــاء الـــتالمــــيـــذ في حـــدود اIــــواقـــيت اIــــعـــيـــنـــة

pلالستقبال
pدرسيةIؤسسات اIونو ا¢ -

- اIــــوظــــفـــــون الــــذين يـــــقــــومــــون بــــنــــشـــــاطــــات شــــبه
pمدرسية

- موظفو السلك الطبي وشبه الطبي.

اIـادة اIـادة 5  :  : �ـكن مــؤســســات الـتــربــيـة والــتــعـلــيمp في
إطـار انـفتـاح اIـدرسـة على احملـيطp أن تـأوي خـارج أوقات
الــدروسp نــشـــاطــات لــهــا صـــلــة بــالــتــربـــيــة حــسب شــروط
وكــيـــفــيـــات يــحـــددهــا بـــقــرار الـــوزيــر اIـــكـــلف بــالـــتــربـــيــة

الوطنية.

وتــــدخل الــــدروس احملـــروســــة واالســـتــــدراكـــيــــة الـــتي
تـــنــظـم لــفـــائـــدة الــتالمـــيـــذ اIــتـــمـــدرســW فـي إطــار أحـــكــام

الفقرة أعاله.

اIــادة اIــادة 6  :  :  يــتـــكــفل اIـــســتــعـــمــلــون اIــرخـص لــهمp في
إطـار أحـكـام اIـادتـW 4 و 5 أعـالهp بـاحلــفـاظ عــلى اIـنــشـآت
والتجهيزات واإلبـقاء على حالة اشتغالـها لضمان السير

العادي لتمدرس التالميذ.

يــتـحــمل مـســتـعــمـلـو مــؤسـســات الـتــربـيــة والـتـعــلـيم
الـتعـويضات الـناجـمة عن إتالف الـتجـهيـزات والتـكاليف

اIترتبة على استعمال احملالت.

اIـادة اIـادة 7  :  :  �ـكـن الـلـجــوء إلى مـؤســـســات الـتـربـيـــة
والــــتـــعــــلــــيم إليــــواء األشـــخــــــاص اIــــنـــكــــوبـــــW أو ضـــحــــايـــا
الكوارث الطبيعيــة أو الصناعية في حاالت قاهرة وIدة
ثـمــانــيـة ( 8 ) أيــام قــابـلــة لــلــتـجــديــدp بــقـرار من الــســلــطـة
اخملـــتــصـــة طـــبـــقــا لـــلـــتـــشــريـع والــتـــنـــظـــيم اIـــعــمـــول بـــهـــمــا

بالتشاور مع مصالح التربية بالوالية.

pـدةIويــجب عــلى هــذه الــســلـطــة وبــعــد انـتــهــاء هــذه ا
إخـالء احملالت أو اIـــــؤســــــســـــات وإعـــــادتــــــهـــــا إلى حــــــالـــــتـــــهـــــا

الوظيفية.
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pكـأداة تـخطـيط pـدرسـيـةIـادة 2 :  : تـهـدف اخلـريـطـة اIـادة اIا
في إطــار الــســيــاسـة الــعــامــة لــلــسـكـن والـعــمــران وتــهــيــئـة
اإلقــلــيم إلى الــتـنــظـيـم اIـتــجـانـس Iـواقع إنــشــاء مـخــتـلف
أªـاط مـؤسسـات الـتـربيـة والـتـعـليم الـعـمـوميـة والـهـياكل
األسـاسـية اIـرافـقـة لهـا بـالتـنـسـيق مع القـطـاعـات اIعـنـية
والــواليــات والــبــلــديــات مـن أجل ضــمــان أحــسن الــشــروط
اIـــمــــكـــنــــة لـــلـــتــــمـــدرس عـــلـى الـــدوام عــــبـــر كـــامـل الـــتـــراب

الوطني.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـخــضع تـنــظـيم ســيـر مـؤســسـات الـتــربـيـة
والـــتـــعـــلـــيم فـي مـــجـــال فـــتح اIـــنـــاصـب اIـــالـــيـــة إلى قـــرار
مشتـرك بW الوزيـر اIكلف بـالتـربية الـوطنيـة والوزير

اIكلف باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.
اIـادة اIـادة 4 :  : يـرتــكــز إعـــداد اخلــريــطــة اIــدرســيــة عـلى

ما يأتي :
- اIــعــلـومــات واIــعــطـيــات اإلحــصــائـيــة  اIــقــدمـة من
الـواليـات والــبـلـديــات واIـتـعــلـقـة خــصـوصـا بــعـدد األطـفــال
اIــــقـــيــــمـــــW فـي كل بــــلـــديــــة والـــبــــالـــغــــW سن الـــتــــمـــدرس
ومــــؤســــســــات الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيـم اجلــــاهــــزة لالســــتالم

pوالتوسيع والتحويل أو اإللغاء
- اIـــعـــلـــومـــات واIـــعــطـــيـــات الـــنـــاجتـــة عن عـــمـــلـــيــات
الـــتــنــســـيق الــدوريـــة مــا بـــW مــصــالـح الــوزارات اIــكـــلــفــة
بالتـربية الـوطنية والـداخلية واجلـماعات احمللـية والسكن
والــعــمــران وتــهــيــئــة اإلقــلــيـم واIــالــيــة واإلدارات اIــعــنــيـة
األخــرىp والــبــيــانــات اIــتــعــلــقــة عــلى اخلــصــوصp بــاخملــطط
الـوطــني لــتـهــيــئـة اإلقــلـيم واIــنــاطق الـســكــنـيــة احلـضــريـة

pاجلديدة
- اIـعـلـومـات واIــعـطـيـات اإلحــصـائـيـة الـتـي يـقـدمـهـا

pدوريا مديرو التربية بالواليات
- اIـــقــايــيـس اIــتــعـــلــقـــة بــالــبـــنــايـــات والــتــجـــهــيــزات

اIدرسية.
اIــادة اIــادة 5  :  : يـــعــتـــبــــر تــنـــفـــيـــذ اخلـــريـــطــــة اIـــدرســـيــــة
ومراقـبـتـهـــا مهـمــة مـشـتـركــة بـW الـقـطـاعـات واإلدارات
اIعنـية واIذكورة في اIادة 4 أعالهp ويتم حتت مـسؤولية

وزارة التربية الوطنية.
اIــادة اIــادة 6  :  :  يــتــعــW عــلى كـل هــيــئــات الــدولــةp تــزويـد
وزارة الـــــتــــربــــيــــة الـــــوطــــنــــيــــة بـــــاIــــعــــطــــيـــــات والــــوســــائل

الضرورية إلعداد اخلريطة اIدرسية وإجنازها.
اIــادة اIــادة 7  :  :  يــتــعــW عــلى اIــصــالح اIــعــنــيــة لــلــواليــات
والــبـــلــديــاتp كل فـــيــمــا يـــخــصــهـــاp إرســال كل اIـــعــلــومــات
اIـــتــعـــلــقـــة بــاخلــريـــطــة اIـــدرســيـــة إلى مـــديــريـــة الــتـــربــيــة

بالوالية.
اIــادة اIــادة 8  :  :  تــســهـــر الــواليــات والــبــلــديــاتp بــصــفــتــهــا
ســلـــطـات مــكـلــفـة باإلجنـازp وكذا جـمـيع اIصـالح اIـعنـية
ال سـيمـا مـديـريات الـتـربيـة مـعـا على تـطـابق األشـغال مع

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 04  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 18 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1431 اIـوافق  اIـوافق 4  يــنـايــر ســنـة   يــنـايــر ســنـة p p2010 يــحــدد كــيــفــيـاتيــحــدد كــيــفــيـات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعداد اخلريطة اIدرسية وتنفيذها ومراقبتهاإعداد اخلريطة اIدرسية وتنفيذها ومراقبتها.
pإن الوزير األول

pبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIا pبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

pتممIا pبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اIــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممIعدل واIا pتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اIــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 05 - 07 اIـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اIوافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد
الـــعـــامـــة الـــتي حتـــكم الـــتـــعـــلـــيم في مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيــة

pوالتعليم اخلاصة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اIــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 76 - 69 اIــــؤرخ في 16
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1396 اIــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1976

pدرسيةIتضمن كيفيات وضع اخلريطة اIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولIسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اIــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةIسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادة 101 من
الــــقـــــانــــون رقم 08 - 04 اIـــــؤرخ في 15 مــــحـــــرم عــــام 1429
اIــــوافق 23  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008  واIـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
الـتـوجـيـهي لـلــتـربـيـة الـوطـنـيــةp يـهـدف  هـذا اIـرسـوم إلى
حتــديــد كـــيــفــيـــات إعــداد اخلــريـــطــة اIــدرســـيــة وتــنـــفــيــذهــا

ومراقبتها.
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اIــــادة اIــــادة 10  :  :  يــــنـــــشـــــر هــــذا اIــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الــــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهــــوريّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 18 مــحــرم عــام 1431  اIــوافق 4
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اIقـايـيس اخلـاصـة بـالـبـناءات اIـدرسـيـة واحـتـرام بـرنامج
توزيع اIـشاريع احملددة بـاخلريـطة اIدرسـية والسـهر على

احترام مواعيد تسليمها.

اIادة اIادة 9  :  :  تلــغـى أحـكــام اIرسوم رقم 76 - 69 اIؤرخ
في 16 ربــيـع الــثــانـي عــام 1396 اIــوافق 16 أبــريل سـنـة

1976 واIتضمن كيفيات وضع اخلريطة اIدرسية.

وزارة الطاقة وا:ناجموزارة الطاقة وا:ناجم
قــــــــرار رار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 23   ذي ال ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1430 اI اIــــــــوافق وافق 11
نوفنوفـمبمبـر سنة ر سنة p2009 يتضp يتضـمن تفمن تفـويض اإلمضاء إلىويض اإلمضاء إلى

اIدير العام للمحروقات.اIدير العام للمحروقات.
ــــــــــــــــــــــــــ

pناجمIإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اIـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةI2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اIـؤرّخ في 25 جــمـادى األولى عـام 1428 اIـوافق 11 يــونـيـو
pسنة 2007 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

pناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واIـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركــــزيــــة في وزارة

pناجمIالطاقة وا
- وبـعــد االطالع عــلى اIــرسـوم الــرئــاسي اIـؤرّخ في
11 صــــــــفـــــــر عـــــــام 1428 اIـــــــوافـق أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2007

واIـتـضـمّن تـعـيـW الـسّـيّـد مـصـطـفى حـنـيـفيp مـديـرا عـاما
pللمحروقات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
pـادة األولى : يـفـوّض إلى السّـيّـد مـصطـفى حـنـيفيIـادة األولى : اIا
pاإلمـضـاء في حـدود صالحـياته pـديـر الـعام لـلـمـحـروقاتIا
بــــاسم وزيـــــر الــــطــــاقــــة واIــــنــــاجـمp عــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق

واIقرّرات باستثناء القرارات.
اIاIـادة ادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 23  ذي القـعـدة عام 1430 اIـوافق

11 نوفمبر سنة 2009.

شكيب خليلشكيب خليل

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
قــــــــرار رار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 23   ذي ال ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1430 اI اIــــــــوافق وافق 11
نوفنوفـمبر سنة مبر سنة p2009 يتضp يتضـمن تفويض اإلمضاء إلىمن تفويض اإلمضاء إلى

مدير العالقات اخلارجية.مدير العالقات اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــ

pناجمIإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اIؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةI2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 186
اIـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اIـوافق 11 يـونـيو
pسنة 2007 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 266
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

pناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 267
اIـؤرخ في27  شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واIــــتــــضــــمّن تــــنـــــظــــيم اإلدارة اIــــركــــزيــــة في وزارة

pناجمIالطاقة وا
- وبعد االطالع عـلى اIرسوم الرئاسي اIؤرّخ في 8
رمـــــضـــــان عـــــام 1427 اIــــــوافق أول أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2006
واIـتـضـمّن تعـيـW الـسّـيّد مـعـمـر حـمادةp مـديـرا لـلـعالقات

pاخلارجية
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

pــادة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد مــعـــمـــر حـــمــادةIــادة األولى : اIا
pاإلمـضاء في حـدود صالحـياته pمـدير الـعالقـات اخلـارجيـة
بــــاسـم وزيــــر الــــطــــاقــــة واIــــنــــاجمp عــــلـى جــــمــــيع الــــوثــــائق

واIقرّرات باستثناء القرارات.
اIاIـادة ادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 23  ذي القـعـدة عام 1430 اIوافق

11 نوفمبر سنة 2009.

شكيب خليلشكيب خليل
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- الــسـهـر عـلى انـســجـام الـبـرامج مع مــهـام مـحـافـظـة
pالطاقة الذرية

- إبــداء آراء وتـوصـيــات حـول الـنـشــاطـات الـعــلـمـيـة
pوالتكنولوجية حملافظة الطاقة الذرية

- تقـيـيم الشـروع في تـنفـيـذ برامج الـبحـث العـلمي
pوالتطوير التكنولوجي عن طريق متابعة دورية

- اقـتراح كل التدابـير واألعمـال قصد تثـمW نتائج
pالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- دراســـة وإبــــداء رأي حـــول أعـــمــــال الـــتـــعـــاون و/أو
pالشراكة العلمية والتكنولوجية حملافظة الطاقة الذرية

- اقــــتـــراح كـل عـــمــــلـــيـــة تــــكـــويـن تـــهـــدف إلـى حتـــويل
pاذج جديدة من الكفاءاتª عرفة واعتمادIا

- معـاجلـة كل مـسـألـة من اختـصـاصـهـاp تعـرض عـلـيـها
من طرف محافظ الطاقة الذرية.

اIاIـادة ادة 3 : : تـتـكـون كـل جلـنـة عـلـمـيـة وتــقـنـيـة مـخـتـصـة
من ثــــمــــانــــيــــة ( 8 ) إلى إثــــنـي عــــشــــر ( 12 ) عــــضــــواp يــــتم
اخــــــتــــــيــــارهــمp بــــحـــــكـــم كـــــفـــــاءتــــــهـمp مـن بـــــيـن بـــــاحــــثي

.Wالوطني Wمحافظة الطاقة الذرية و العلمي

يـــعـــW أعـــضـــاء الــــلـــجـــنـــة �ـــقـــرر مـن طـــرف مـــحـــافظ
الطاقة الذرية Iدة ثالث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

اIاIـادة ادة 4 : : يــعـW رئــيس الـلــجـنــة الـعــلـمــيـة والــتـقــنـيـة
اخملتصة من طرف محافظ الطاقة الذرية.

اIادة اIادة 5 : : جتـتمع اللـجنـة العـلمـية والتـقنـية اخملـتصة
مرتW ( 2 ) في السنة في دورة عـادية. و�كن لهـا تنظيم
دورات اســتـــثــنــائـــيــة بــدعـــوة من رئــيـــســهــا أو بـــطــلب من

محافظ الطاقة الذرية.

اIاIــــــــادة ادة 6 : : يــــحـــدد جــــدول أعــــمــــال كل دورة مـن طـــرف
الرئيسp بالتشاور مع محافظ الطاقة الذرية.

اIاIـادة ادة 7 : : تــعـد الـلــجـنـة الــعـلـمــيـة والـتــقـنـيــة اخملـتـصـة
نظامها الداخلي وتعرضه Iوافقة محافظ الطاقة الذرية.

اIاIـادة ادة 8 : : يــقـوم رئــيس الـلــجـنــة الـعــلـمــيـة والــتـقــنـيـة
اخملـــــتـــــصــــةp عـــــنــــد انــــتـــــهـــاء كل دورةp بــــإرســـال تــــقـــريـــر
مــلــخص يـشــمل اآلراء والــتــوصـيــات إلى مــحـافـظ الـطــاقـة

الذرية.

قــــــــــــرار رار مــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 19   ذي احل ذي احلــــــــــــجــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1430 اI اIــــــــــــوافق وافق 6
ديديــــــســــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة p2009 يp يــــــحــــدّد صد صـالحالحــــــيــــــات الات الــــــلــــــجــــانان
العالعـلملمـية والية والـتقنتقنـية اخملية اخملـتصتصـة حملافة حملافـظة الظة الـطاقطاقـة الذريةة الذرية

وتشكيالتها وكيفيات عملها.وتشكيالتها وكيفيات عملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pناجمIإن وزير الطاقة وا
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 96 - 436 اIـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اIــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة 1996
واIـتــضـمـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

pتمّمIعدّل واIا pوسيرها
- و�ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 99 - 86 اIـؤرخ
في 29 ذي احلــجــة عـام 1419 اIــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999
pتمّمIعدّل واIا pتضمن إنشاء مراكز البحث النوويIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اIــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اIــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةIسنة 2009  وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

pناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIاIـادة األولى :ادة األولى :  تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 22 من اIـرسوم
الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 96 - 436 اIـــــؤرخ في 20 رجب عـــــام 1417
اIوافق أوّل ديـسمبـر سنة p1996 اIعـدّل واIتـمّم واIذكور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد صالحــيــات الــلــجـان
الــعـــلــمــيــة والـــتــقــنــيـــة اخملــتــصــة حملـــافــظــة الــطـــاقــة الــذريــة

وتشكيالتها وكيفيات عملها.

اIادة اIادة 2  : : تـنشـأ لـدى محـافظـة الطـاقـة الذريـة خمس
( 5 ) جلان علمية وتقنية مختصة في اIيادين اآلتية :

pمواد ووقود نووية -
pفاعالت النوويةIفيزياء وتكنولوجية ا -

pاألمن النووي واإلشعاعي -
pعلوم وتقنيات نووية -

- األنظمة الطاقوية.
تـكـلّف الــلـجـان الـعــلـمـيـة والــتـقـنـيـة اخملــتـصـةp حـسب

ميادين مؤهالتهاp �ا يأتي :
- الـقـيـام بـالتـفـكـيـر في اآلفـاق اIـتوسـطـة والـبـعـيدة
اIـدى فـي مـيــادين الــنـشــاطـات الــعــلـمــيـة والــتــكـنــولـوجــيـة

pحملافظة الطاقة الذرية
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIـــادتـــW 4 و6 من
اIـــرســوم رقم 83 - 363 اIــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1403
اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واIــذكــور أعالهp تــنــشــأ لــدى
وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحـث الـعــلــمي جلــنــة قـطــاعــيـة
Iمارسة الوصايـة التربوية على اIدرسة الـوطنية العليا
لـلـسـيـاحـة الـتـابـعـة لـوزارة الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والـبـيـئة

والسياحةp وتدعى في صلب النص " اللجنة ".

اIـاداIـادّة ة 2 :   :  تـمـارس الوصـايـة التـربـوية عـلى اIـدرسة
الوطنية العليا للسياحة وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3 :   :  تـــتــكـــون الـــلـــجـــنــة الـــقـــطـــاعـــيــة لـــلـــوصـــايــة
التربوية من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- مـديــر الـتـكـوين الــعـالي لـلــتـدرج بـوزارة الــتـعـلـيم
pرئيسا pالعالي والبحث العلمي أو ¢ثله

- اIــــديــــر اIــــكـــلّـف بــــالــــتـــكــــويـن بـــوزارة الــــتــــهــــيــــئـــة
pالعمرانية والبيئة والسياحة أو ¢ثله

- مدير اIدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ¢ثله.

�ـــكـن الـــلـــجـــنــــة االســـتـــعـــانــــة بـــأي شـــخـص من شـــأنه
مساعدتها في أشغالها.

اIاداIادّة ة 4 :   :  جتـتمع الـلجـنة في دورة عـادية ثالث ( 3 )
مرات خالل الـسـنة اجلـامـعيـة و�ـكنـهـا االجتـماع في دورة
غيـر عاديةp بـناء على اسـتدعاء من رئـيسهـا أو بطلب من
اIـديــر اIــكــلّف بــالــتــكـويـن بـوزارة الــتــهــيــئـة الــعــمــرانــيـة

والبيئة والسياحة.

اIاداIادّة ة 5 :   :  تتـولى مديـرية الـتكـوين العـالي بالـتدرج
أمانة اللجنة.

اIـاداIـادّة ة 6 :   :  يـحــدّد رئـيس الــلـجــنـة تــاريخ كل اجــتـمـاع
ومكانه وجدول أعماله.

وتــرسل االسـتـدعــاءات مـرفــقـة بـجــدول األعـمـال إلى
أعـضـاء الـلـجـنـة قــبل خـمـسـة عـشـر ( 15 ) يــومـا عـلى األقل

من تاريخ كل اجتماع.

و�ــكن تـقـلــيص هـذا األجل بـالــنـسـبـة لــلـدورات غـيـر
العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

اIاIـادة ادة 9 : : يـعـرض رئـيس الـلـجـنـة العـلـمـيـة والـتـقـنـية
اخملتصة احلصيلة السنوية لألشغال.

بعـد هـذا الـعرضp يـتم إعـداد تـقريـر مـلـخص ويرسل
إلى محافظ الطاقة الذرية.

اIاIـادة ادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائـر في 19 ذي احلــجــة عـام 1430 اIـوافق
6  ديسمبر سنة 2009.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 10 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1429
اIـــــوافق اIـــــوافق 18 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة p2008 يــــتـــــضـــــمp يــــتـــــضـــــمّن إنـــــشــــاءن إنـــــشــــاء
الـلجـنـة القـطاعـية Iـمارسـة الـوصايـة التـربويـة علىالـلجـنـة القـطاعـية Iـمارسـة الـوصايـة التـربويـة على
مؤسـسات التكـوين العالي الـتابعـة لوزارة التـهيئةمؤسـسات التكـوين العالي الـتابعـة لوزارة التـهيئة
الـــعـــمــــرانـــيـــة والــــبـــيـــئــــة والـــســـيـــاحــــةp وتـــشـــكــــيـــلـــهـــاالـــعـــمــــرانـــيـــة والــــبـــيـــئــــة والـــســـيـــاحــــةp وتـــشـــكــــيـــلـــهـــا

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 pووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 83 - 363 اIــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اIــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واIــتــعـلّق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

pالعالي

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 85 - 243 اIــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اIـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واIــــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

pالوطنية للتكوين العالي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اIـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اIـوافق 4 يــونــيـو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيIسنة 2007  وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 255
اIؤرخ في 9 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 17 غـشت سنة
1994  واIـــتــــضــــمّن إنــــشــــاء اIـــدرســــة الــــوطـــنــــيــــة الـــعــــلــــيـــا

pتمّمIعدّل واIا pللسياحة
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اIـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي
وتنــظــيــمــهــا وسـيـرهــا اIـعـدلp يـهــدف هــذا الـقـرار إلـى
حتـــديــد الـتــنـظيم الـداخـلي لـلمـركـز الوطـني لـلـبحث في

علم اآلثار.

اIـــادة اIـــادة 2 : : يـــنـــظّم اIـــركـــز الــوطـــنـي لــلـــبـــحث في عـــلم
اآلثار في أقسام إدارية وتقنية ودوائر للبحث.

اIــادة اIــادة 3 : : تـــتـــكــون األقـــســـام  اإلداريــة والـــتـــقــنــيـة
¢ا يأتي :

-  قـــسـم اIــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتــكـــويـن  والــعـالقــات
pاخلارجية

pالية واحملاسبة والوسائل العامةIقسم ا -

-  قسم دعم وتطوير البحث.

4 : : يـكــلّف قــسـم اIـوارد الــبــشــريــة والــتـكــوين اIــادة اIــادة 
والعالقات اخلارجية على اخلصوص  بـما يأتي :

- إعــداد  اخملـطــطــات الـســنـويــة واIــتـعــددة الـســنـوات
pوارد البشرية وتنفيذهاIلتسيير ا

-  ضـــمــــان مـــتــابـــعــــة اIــــســـار اIـــهــــني Iـــســـتـــخـــدمي
pركزIا

- إعــداد و مــسك  مــصــنـف الــكــفــاءات الــوطــنــيــة في
pركزIميادين تدخل ا

WــــــشـــــاركـــــIا Wالـــــتــــــســـــيـــــيــــــر اإلداري لـــــلـــــبــــــاحـــــثـــــ -
pساعدينIوا

Wـــتــواصل وحتـــســIإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اIـــســـــتــــوى وجتـــديــد اIـــعـــارف Iـــســتـــخـــدمي اIـــركـــز وكــذا
لــفـائــدة الـذيـن يـخــضـعــون لـلــمـؤســسـات اIــمـاثــلـة وضــمـان

pتنفيذها
- اIـبادرة بأعمـال من أجل تنشـيط التعـاون العلمي

pركزIالوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- تسيير العالقات اخلارجية للمركز.

يتـكون  قسـم اIوارد البـشرية والـتكـوين والعالقاتيتـكون  قسـم اIوارد البـشرية والـتكـوين والعالقات
اخلارجية من اIصالح اآلتية : اخلارجية من اIصالح اآلتية : 

pوالشؤون االجتماعية WستخدمIمصلحة ا -

- مـــصــلــحـــة الــتــكــويـن  وحتــســW اIــســـتــوى وجتــديــد
pعارفIا

pمصلحة العالقات اخلارجية والتعاون -

اIاداIادّة ة 7 :   :  تدوّن مداوالت اللـجنة في محضر يحرره
الرئيس وأعضاء اللجنة مرقم ومؤشر عليه.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1429 اIـوافق
18  مارس سنة 2008.

 وزير وزير التعليم العاليالتعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير وزير التهيئة العمرانيةالتهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة
الشريف رحمانيالشريف رحماني

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 12 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اIــوافق اIــوافق 2 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p2009 يـــحــدp يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم

الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم اآلثار.الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم اآلثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة الثقافة

pاليةIووزير ا

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اIـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام  أعضاء احلكومةI2009 وا 

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اIـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اIـوافق 16 نــوفـمـبــر سـنـة
1999 الذي يحـدد كيـفيات إنـشاء اIـؤسسة الـعمـومية ذات

pالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
pادة 9 منهIال سيما ا pعدّلIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 491
اIـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام  1426 اIـوافق  22 ديـسـمـبـر
سنة 2005 واIتضمن إنـشاء مركز وطـني للبحث في علم

pاآلثار

يقــريقــرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 9 من اIـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 99 - 256 اIـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام 1420
اIوافق 16 نوفـمبر سنة 1999 الذي يحـدد كيفـيات إنشاء
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اIـادة اIـادة 7 :  : تتكـــــون دوائر بحث اIركز مــــن : 

p1 - دائرة علم اآلثار التاريخي

pاديةI2 - دائرة اإلنتاج  والثقافة ا

p3 - دائرة اخلرائط األثرية

4 - دائرة اآلثار واحمليط.

1 - دائرة علم اآلثار التاريخي : - دائرة علم اآلثار التاريخي :

تكـلف بـالقـيام بـاألعمـال ذات الـصلـة   باالهـتمـامات
الوطنية في مجال البحث األثري والتاريخي.

2 - دائرة اإلنتاج  والثقافة اIادية : - دائرة اإلنتاج  والثقافة اIادية :

تـكـلّف بـالـتـعـريـف  بـأنـظـمـة اإلنـتـاج و إضـفـاء طـابع
¢ـــيـــز عـــلـــيــهـــا  وتـــداولـــهـــا وكـــذا بـــالـــتـــبـــادالت الـــثـــقـــافـــيــة

والتجارية.

3 - دائرة اخلرائط األثرية : - دائرة اخلرائط األثرية :

تــكــلّـف بــوضع اخلـــريــطــة األثـــريــة الــوطـــنــيــة وإعــادة
ضبط األطلس األثري القد¤.

4 - دائرة اآلثار واحمليط : - دائرة اآلثار واحمليط :

تـكلّف بـالقـيام بـأعمـال البـحث حول تـفاعل اإلنـسان
مع بيئته.

8 : : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الــــرســـمــــيـــة لـــلـــجــــمــــهــــوريـــة اجلــــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 12 رمــضــان عـام 1430 اIـوافق 2
سبتمبر سنة 2009.

اIــادة اIــادة 5 : : يـتـكـفل قـسم  اIـالـيـة واحملـاسـبـة والـوسـائل
العامة على اخلصوص �ا يأتي :

- إعــداد مــشــروع  مــيــزانــيــة الــتـســيــيــر والــتــجــهــيـز
pصادقة عليهاIللمركز وضمان تنفيذها بعد ا

pركزIمسك محاسبة ا -

pركز بوسائل التسييرIضمان تزويد هياكل ا -

- ضــمــان تـســيــيــر اIـمــتــلــكـات اIــنــقــولـة والــعــقــاريـة
pللمركز و صيانتها وحفظها

pمسك سجالت اجلرد -

- ضمان احلفاظ على أرشيف اIركز وصيانته.

يتكون  قسم اIـالية واحملاسبـة والوسائل العامة منيتكون  قسم اIـالية واحملاسبـة والوسائل العامة من
اIصالح اآلتية :اIصالح اآلتية :

pالية واحملاسبةIمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة والصيانة.

اIـــادة اIـــادة 6 :  :  يـــكـــلف قـــسم دعم وتـــطــويـــر الـــبــحـث عــلى
اخلصوص �ا يأتي : 

- إعـــــداد بـــــنـك اIـــــعــــلـــــومـــــات والـــــصـــــور اIـــــتـــــعـــــلـــــقــــة
بـالــعـنــاصـر الــتـاريـخــيـة واIــعـلــمـيــة  بـالـتــنـســيق مع فـرق

pالبحث

- ضــمــان الــصــيــانــة الــتــقــنــيــة لــتــجــهــيــزات الــبــحث
pوضوعة حتت تصرف هياكل البحث للمركزIا

pركزIنشورات و أعمال اIضمان توزيع ا -

- إجنــاز مــجالت ودوريــات و دعــائم أخــرى مــتــعــلــقــة
pركزIبأعمال ا

- تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية.

يــتـــشــكل قــسـم  دعم وتــطــويـــر الــبــحث  مـن اIــصــالحيــتـــشــكل قــسـم  دعم وتــطــويـــر الــبــحث  مـن اIــصــالح
اآلتية :اآلتية :

-  مــصـلــحــة تــســيـيــر ومــعــاجلــة اIـعــطــيــات والــصـور
pعلوماتيةIوالشبكات ا

- مـصـلحـة الـتـوثـيق الـسـمـعـي البـصـري واألرشـيف
pكتبةIوا

-  مصلحة التجهيزات العلمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

وزيرة  الثقافةوزيرة  الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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- وبــمـقـتـضى الــمــرسـوم الــتـنـفـيــذي رقم 06 - 345
الــــــــمـــــــــؤرخ فـي 5 رمـــــــــضـــــــان عــــــــام 1427 الــــــــمــــــــوافـق 28
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة 2006 الــــذي يـــــحـــدد قــــواعــــد  تــــنــــظـــيم

pمـديريات الـشباب والـرياضة للـوالية وسيرها
 - وبـــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــتــنـفــيــذي رقم 07 - 01
الـمـؤرخ  فـي 17 ذي الـحجة عـام 1427 الـموافـق 6 يناير
سـنة 2007 والــمـتـضـمن تــحـويل مــراكـز إعـالم الـشـبـيــبة
pوتــنــشـيطـهـــا إلـى  دواويـن مــؤسسـات الـشـباب لـلـوالية

      pادة 41 منهIال سيما ا
- وبــمقـتـضى الـقرار الـوزاري اIشتــرك الــمـؤرخ
فـي 29 مــــحــــرّم عـــام 1412 اIــــوافق 10 غـــــشـت ســــنـــة 1991
واIــــتــــضــــمّـن حتــــديـــــد مــــشــــتـــــمالت هــــيــــاكـل مــــراكــــز إعالم

 pتممIعدل واIا pالشبيبة وتنشيطها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى : تطبـيقا ألحكام اIادة 41 من الـمرسوم
الــتـــنـــفــيــــذي رقم 07 - 01  الــــمـــؤرخ  فـي 17 ذي الــــحـــجّــة
pعام 1427 الــموافـق 6 ينـاير سـنة 2007 والــمذكـور أعـاله
pتـحدد مـشتـمـالت دواويـن مـؤسسات الــشباب للـواليات

طبـقا  للـملـحق اIـرفـق بهـذا الـقرار.

اIادة اIادة 2 : طـبقــا لألحكام الــتشـريعيــة والـتـنظيـميـة
الـسـاريـة الـمـفعــولp تــجرد وتــسجـل األمـالك الـعـقـارية
لــدواويـن مــؤسـســات الــشـبــاب الــمـنـصــوص عــلـيـهـا في
هـــــذا الـــــقــــرار في الــــــجــــدول الـــــعـــــام لـــــعــــقــــارات األمـالك
الـــوطـــنــيـــة مـن طـــرف مــــديــريـــات الــشـــبـــاب والــــريــاضــة

للـواليـة.                       

اIادة اIادة 3 :  تلغـى أحـكـام  القرار الوزاري الــمشتـرك
الــمؤرخ فـي 29 مـحـرّم عام 1412 اIـوافق 10 غـشت ســنـة
1991 واIـــتــضـــمّن حتـــديـــد مــــشـــتــــمـالت هــــيـــاكـل مــــراكـــز

إعـالم الـشبـيبة وتـنشيطـهـا. 

اIـــــادة اIـــــادة 4 : يـــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــرار فـي الـــــــجــــــريـــــدة
الــــرســمـــيـــة لـــلــجـــمـــهــوريـــة الــــجـــزائـــريـــة الــــد�ــقـــراطـــيـــة

الـشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوال عــام 1430 اIــوافق 13
أكتوبر سنة 2009.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 24  ش شــــــوّال عال عــــــام ام 1430
اIاIـوافقوافق 13 أك أكــــتــــوبوبــــر سر ســــنـة ة p2009 يp يــــحــــدد مـدد مــشــــتــــمالتمالت

دواوين مـؤسسات الـشباب للواليات.دواوين مـؤسسات الـشباب للواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الـــــدولــــةp وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعــــات
 pاحمللية

 pاليةIووزير ا

pووزير الشباب والرياضة

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 08 اIــــؤرخ في 12
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1410 الــــــــمــــــــوافـق 7 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 1990

pالـمتمم pوالـمتعلـق بالـبلديـة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اIــؤرخ في 12
رمـضان عـام 1410 اIوافق 7 أبـريل سنة 1990 والـمـتعلـق

pالـمتمم pبالـوالية

- وبـــمـقــتــضـى الــقــانـــون رقم 90 - 30 الـــمــؤرخ في
14 جـمــادى األولـى عـام 1411 اIــوافق أول ديـسـمـبـر سـنة

1990 واIــــتــــضــــــمن قـــــانــــون األمـالك الـــــوطــــنــــيـــــةp اIــــعــــدل

 pتممIوا

- وبـــمـقــتــضى الــقــانـون رقم 02 - 11 الــمــؤرخ فـي
 20 شــــوال عـــام 1423 اIــوافق 24 ديـــســـمـــبـــر ســــنــــة 2002

واIـتـضـمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنـة p 2003 ال سـيـمـا اIـادة 83
  pمنه

- و�ـــقـــتــــضى الــــمــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم 09 - 129
الــــمـــؤرخ فـي 2 جـــمـــادى األولـى عـــام 1430 الــــمــوافـق 27
أبــــريـل ســــنــــة 2009 واIـــــتــــضــــمـن جتــــديـــــد مــــهـــــام  أعــــضــــاء

    pاحلكومة

- وبـــمـــقــتـــضى اIــرســـوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 454
اIــــؤرخ في 16 جـــــمــــادى األولـى عــــام 1412 الــــمـــوافـق 23 
نــوفـمبـر سـنـة 1991 الـذي يــحـدد  شــروط إدارة األمـالك
الـخاصـة  والعـامـة الـتـابعة للـدولـةp وتسييرها ويضبط

   pتممIعدل واIا pكيفيات ذلك

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 455
الـــمــؤرخ فـي 16 جـــمـــادى األولــى عــام 1412 الــمــوافــق
23 نــــــوفــــــمــــــبـــــر ســـــنــــة 1991  واIـــــتـــــعـــــلـق بـــــجـــــرد األمالك

pالوطنية

عن وزير الدولةp وزيرعن وزير الدولةp وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الشباب والرياضةعن وزير الشباب والرياضة
األمW العاماألمW العام

رابح لطرش بوثلجةرابح لطرش بوثلجة
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اIلحقاIلحق
مشتمالت دواوين مؤسسات الشباب للوالياتمشتمالت دواوين مؤسسات الشباب للواليات

اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسســة الشبابتسمية مؤسســة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

أدرارأدرار
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1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2

10.2
11.2
12.2
13.2

14.2
15.2
16.2
17.2
18.2
19.2
20.2
21.2
22.2
23.2

1.3
2.3
3.3
4.3
5.3

6.3

7.3

دار الشباب ألدرار 
 دار الشباب لتيميمون
دار الشباب ألوقروت

دار الشباب لتيميمون
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب - حي بن سونة
دار الشباب - حي النصر

دار الشباب - حي الله عودة
دار الشباب - اإلخوة عباد
دار الشباب - حي البدر
دار الشباب لوادي الفضة

دار الشباب للكر�ية
دار الشباب للشطية
دار الشباب لتنس

دار الشباب لبوقادير
دار الشباب لشلف

دار الشباب - الشيخ العربي التبسي
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب للمرسى
دار الشباب  لتاجنة

دار الشباب لبني حواء
دار الشباب - أوالد محمد

قاعة متعددة اخلدمات للشباب - امحمد جليد
مركب رياضي جواري ألوالد بن عبد القادر
مركب رياضي جواري - خالفي عبد القادر

مركب رياضي جواري - حي السالم
مركب رياضي جواري لتاوقريت
مركب رياضي جواري ألم الذروع

دار الشباب - األمير خالد
دار الشباب - قصر احليران
دار الشباب - أحمد حاكمي

دار الشباب - اIنار
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

حي أوالد عليp بلدية أدرار
بلدية تيميمون
بلدية أوقروت
بلدية تيميمون

بلدية سالي
بلدية تاماست
بلدية فنوغيل
بلدية تسابيت

بلدية تامنطيت
بلدية أوقروت

بلدية زاوية كنتة

حي بن سونةp بلدية الشلف  
حي النصرp الناحية الثالثةp بلدية الشلف

حي الله عودةp بلدية الشلف
طريق سنجاسp بلدية الشلف

حي البدرp بلدية الشلف
حي أول نوفمبر 1954 بلدية وادي الفضة

بلدية الكر�ية
بلدية الشطية

طريق شرشالp بلدية تنس
بلدية بوقادير

طريق اجلزائرp بلدية الشلف
بلدية الشلف

الـقـريـة االشــتـراكـيــة الـفالحـيــة بـوحـالــوp بـلـديـة
سيدي عكاشة
بلدية اIرسى
بلدية تاجنة 

بلدية بني حواء
بلدية الشلف
بلدية الشلف

بلدية أوالد بن عبد القادر
بلدية الشطية
بلدية الشلف

بلدية تاوقريت
بلدية أم الذروع

نهج األمير عبد القادرp بلدية األغواط
بلدية قصر احليران

حي اIستقبلp بلدية  أفلو
نهج معمورةp بلدية األغواط

pالـــقــريـــة االشـــتـــراكـــيـــة الـــفالحـــيـــة رق تـــاونــزة
بلدية بن ناصر بن شهرة

pالـقــريــة االشـتــراكــيــة الـفالحــيــة وادي الــطـويل
بلدية قلتة سيدي سعد

الــــقـــريــــة الـــــرعـــويــــة بن نــــانـــةp بــــلــــديـــة ســــيـــدي
مخلوف
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األغواطاألغواط
(تابع)(تابع)

أمأم
البواقيالبواقي

باتنةباتنة

8.3
9.3

10.3

1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4

10.4
11.4
12.4
13.4
14.4
15.4
16.4

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5

10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5

17.5
18.5

19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5

مركب رياضي جواري لقلتة سيدي سعد
مركب رياضي جواري لسيدي بوزيد

دار الشباب -  برج سنوسي

دار الشباب 
دار الشباب لعW البيضاء

دار الشباب لعW مليلة
دار الشباب لعW الفكرون

دار الشباب لعW مليلة
دار الشباب - سعيدي جماعي

دار الشباب Iسكيانة
دار الشباب - مولود فرعون
دار الشباب لعW البيضاء
دار الشباب لعW  كرشة

بيت الشباب
دار الشباب لوادي نيني

دار الشباب 
دار الشباب 

دار الشباب - مصطفى بن بولعيد
دار الشباب ألم البواقي

دار الشباب - سعيدي رشيد
دار الشباب - تريكي شادي

دار الشباب - محمد عبيدي 
دار الشباب - اإلخوة نوي
دار الشباب لعW التوتة

دار الشباب لنقاوس 
دار الشباب  لبريكة 
دار الشباب Iروانة

دار الشباب لرأس العيون 
دار الشباب  - عW شدي

دار الشباب لسريانة
دار الشباب لشمرة
دار الشباب ألريس 

دار الشباب لوادي اIاء 
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب ألوالد فاضل

بيت الشباب 
مركب رياضي جواري لشمرة

قاعة متعددة اخلدمات للشباب لتالغمت
بيت الشباب جلرمة 

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

بلدية قلتة سيدي سعد
بلدية سيدي بوزيد

بلدية األغواط

حي  700 سكنp بلدية أم البواقي
حي اIقاومpW بلدية  عW البيضاء

حي أول مايp بلدية عW مليلة
بلدية عW الفكرون

نهج سويقي خالد p بلدية عW مليلة
بلدية عW البيضاء

بلدية مسكيانة صندوق بريدي رقم 153 
نهج مولود فرعونp بلدية عW البيضاء 

بلدية عW البيضاء
بلدية عW كرشة
بلدية أم البواقي
بلدية وادي نيني

بلدية سيقوس
بلدية عW ببوش

بلدية عW الفكرون
بلدية أم البواقي

نهج اIسالخp بلدية باتنة
نهج بوعقال ثالثةp بلدية باتنة 

حي النصرp بلدية باتنة
حي كشيدةp بلدية باتنة

بلدية عW التوتة
بلدية نقاوس
بلدية بريكة

طريق باتنةp بلدية مروانة
بلدية رأس العيون

حي عW شديp بلدية مروانة
بلدية سريانة
بلدية شمرة

شارع مصطفى بن بولعيدp بلدية أريس 
بلدية وادي اIاء

القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية سفيان
pالــقــريــة االشــتــراكــيــة الــفالحــيــة ذراع الــقــبــور

بلدية سريانة
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية مدوكل

pالـقـريـة االشـتـراكـيـة الـفالحـيـة ذراع بـولـطـيف
بلدية عW ياقوت

بلدية غسيرة
بلدية أوالد فاضل

بلدية باتنة
بلدية شمرة

بلدية تالغمت
بلدية جرمة 
بلدية باتنة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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بجايةبجاية

بسكرةبسكرة

1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6

10.6
11.6
12.6
13.6
14.6
15.6
16.6
17.6
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6

1.7
2.7
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7

10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
15.7

16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7
24. 7

بيت الشباب - اإلخوة سوماري
دار الشباب - اIشتلة

دار الشباب - حريش محند 
بيت الشباب - عيوز سليمان 

دار الشباب خلراطة 
دار الشباب لبجاية 

دار الشباب ألميزور 
دار الشباب - حاجي محمد أعراب

دار الشباب - أحمد العربي 
دار الشباب - حميمي ناصر 

دار الشباب - عبد الرحمان فارس
دار الشباب - معوش حاج لعمارة

دار الشباب لبجاية
Wدار الشباب لسوق اإلثن
دار الشباب لصدوق وسط

 دار الشباب لشميني 
دار الشباب لتازمالت 

دار الشباب خلراطة 
بيت الشباب لتيشي 

دار الشباب 
دار الشباب

مركب رياضي جواري

دار الشباب - األمير عبد القادر 
دار الشباب - جنار محمد الطاهر

دار الشباب - حدي الطيب 
دار الشباب -  عبداوي 

دار الشباب لطولقة
دار الشباب ألوالد جالل 

دار الشباب - عباس عبد الكر¤
دار الشباب - سطر اIلوك 
دار الشباب لزريبة الوادي

دار الشباب خلنقة سيدي ناجي
دار الشباب Iشونش 

دار الشباب لعW الناقة
دار الشباب لسيدي عقبة
دار الشباب لسيدي خالد

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب
دار الشباب 
دار الشباب 

بيت الشباب  19 مارس 1962
دار الشباب لطولقة

بيت الشباب
مركب رياضي جواري

حي اإلخوة سوماري p بلدية بجاية
4 طريق اجلزائر p بلدية بجاية

بلدية أوقاس
بلدية درقينة
بلدية خراطة
بلدية بجاية

بلدية أميزور
بلدية تيمزريت

بلدية سيدي عيش
بلدية أقبو
بلدية أقبو

بلدية  أوزالقن
بلدية بجاية

Wبلدية سوق اإلثن
بلدية صدوق 

طريق شميني p بلدية شميني 
طريق تتوح سالم pبلدية تازمالت 

بلدية خراطة
بلدية تيشي

بلدية أوزالقن
بلدية ذراع القايد

بلدية أوزالقن

10 شارع األمير عبد القادر p بلدية بسكرة
حي بني مرهp بلدية بسكرة

حي بسكرة القد�ة p بلدية بسكرة
القرية السوداءp بلدية القنطرة

رأس سوطةp بلدية طولقة
بلدية أوالد جالل
بلدية مشونش

سطراIلوكp بلدية بسكرة
بلدية زريبة الوادي

بلدية خنقة سيدي ناجي
بلدية مشونش

بلدية عW الناقة
بلدية سيدي عقبة
بلدية سيدي خالد

الــقــريــة االشـــتــراكــيــة عــرايش حـــمــولــةp بــلــديــة
سيدي خالد

القرية االشتراكية والجةp بلدية الفيض
القرية االشتراكية احلريةp بلدية عW الناقة 

بلدية أورالل
بلدية لواء

بلدية عW زعطوط
بلدية بسكرة
بلدية طولقة

بلدية القنطرة
بلدية القنطرة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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بشاربشار

البليدةالبليدة

البويرةالبويرة

1.8

2.8

3.8

4.8

5.8

6.8

7.8

8.8

 9.8

10.8

11.8

12.8

13.8

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9

6.9

7.9

8.9

9.9

1.10

2.10

3.10

4.10

5.10

6.10

7.10

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

دار الشباب -  البرقة

دار الشباب - دبدابة
دار الشباب لبني ونيف

دار الشباب لبشار اجلديد 
دار الشباب لتاغيت
دار الشباب لتبلبلة
دار الشباب للعبادلة
دار الشباب لقنادسة

بيت الشباب 
دار الشباب إليقلي
دار الشباب - مزار

دار الشباب 
دار الشباب لبشار

دار الشباب  � كريتلي مختار
دار الشباب - مصطفى بن بولعيد

دار الشباب لألربعاء
دار الشباب لبوقرة

دار الشباب لوادي العاليق
دار الشباب - وادي الثنية

دار الشباب - تمسقيدة

دار الشباب - ديهمي فاطمة
دار الشباب لبوفاريك

دار الشباب لعW بسام
دار الشباب - عيادي مسعود 
دار الشباب - شعيبي رابح

دار الشباب Iشدالة 
بيت الشباب
بيت الشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب 

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
 

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

نـــهـج الـــرائـــد شــريف جـــهــــري الــبـــرقـــةp بــلـــديــة
بشار

نهج بلي عبد القادر دبدابةp بلدية بشار
بني ونيف وسطp بلدية بني ونيف

حي زريغات بشار اجلديدp بلدية بشار
تاغيت وسطp بلدية تاغيت
تبلبلة وسطp بلدية تبلبلة

ساحة اIسجدp بلدية العبادلة
نهج الزبير بوجمعةp بلدية قنادسة

احلي الرياضيp بلدية بشار
بلدية إيقلي
بلدية إيقلي
بلدية الوطاء
بلدية بشار

39 شارع كريتلي مختار p بلدية البليدة

حي 100 سكنp بلدية البليدة 
طريق اIلعبp بلدية األربعاء
طريق األربعاءp بلدية بوقرة

طريق اجلزائرp بلدية وادي العاليق
pالــقــريــة االشــتــراكـيــة الــفـالحــيــة وادي الــثــنــيـة

بلدية الشفة
pالــقـــريــة االشــتــراكـــيــة الــفالحــيـــة بــني شــقــران

بلدية موزاية
نهج أول نوفمبر 1954 بلدية العفرون

حي الصومامp بلدية بوفاريك

نهج مطاري مختارp بلدية عW بسام
بلدية األخضرية
بلدية األخضرية

بلدية مشدالة
نهج بن عبد اللهp بلدية البويرة
نهج الدائرةp بلدية األخضرية

pالقـريـة االشـتـراكـيـة الفـالحيـة الـقـلـتـة الـزرقاء
بلدية سور الغزالن

pالـقـرية االشـتـراكـيـة الـفالحـية عـبـاس بـوجـنان
بلدية األصنام

pالـقـريـة االشـتــراكـيـة الـفـالحـيـة الـسـعــيـد عـبـيـد
بلدية البويرة

القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية عW العلوي
الـقـريـة االشـتـراكـيـة الـفالحـيـةp بـلـديـة اIـقـراني

(اIاجن)
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية البويرة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

تامنغستتامنغست

تبسةتبسة

تلمسانتلمسان

1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11

1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12

8.12
9.12

10.12

11.12
12.12
13.12

1.13

2.13

3.13

4.13

5.13

6.13

7.13

8.13

9.13

10.13

دار الشباب - سرسوف
بيت الشباب - الهقار
دار الشباب لتازروق

دار الشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب ألباليسا

بيت الشباب
مركب رياضي جواري  إلن صالح

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب 
دار الشباب - هواري بومدين

دار الشباب للونزة
دار الشباب للعوينات
دار الشباب للكويف
دار الشباب للونزة

دار الشباب لبئر العاتر

دار الشباب للشريعة
بيت الشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب Iرسط
دار الشباب للونزة

مركب رياضي جواري

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

نهج 5 جويلية p1962 بلدية تامنغست
حي تهقارتp بلدية تامنغست

بلدية تازروق
Wزاوت Wبلدية ت

بلدية أباليسا
بلدية إن صالح
بلدية إن صالح
بلدية إن غار 

بلدية تامنغست

بلدية تبسة
بلدية تبسة

البيض اجلديدp بلدية الونزة
طريق الونزةp بلدية العوينات

بلدية الكويف
بلدية الونزة

حي150 مــســكنp طــريق الــشــريــعـةp بــلــديــة بــئـر
العاتر

بلدية الشريعة 
بلدية تبسة

الـــــقـــــريـــــة االشـــــتـــــراكـــــيـــــة الـــــفـالحـــــيـــــةp بـــــلـــــديـــــة
احلويجبات
بلدية مرسط
بلدية الونزة

بلدية الشريعة 

الــقـريــة االشـتــراكــيـة الــفالحـيــة شاليــدةp بـلــديـة
عمير

الـقـريـة االشـتـراكـية الـفالحـيـة عـجـايـجـةp بـلـدية
جبالة

pالــقـــريــة االشـــتــراكـــيــة الـــفالحـــيــة دار بن تـــاتــة
بلدية الغزوات

الـقــريــة االشــتـراكــيــة الـفـالحـيــة بــخــاتـةp بــلــديـة
مغنية

الـــقـــريـــة االشـــتــراكـــيـــة الـــفالحـــيــةp بـــلـــديـــة بــاب
العسة

Wبلدية ع pالقرية االشتـراكية الفالحية تـاقمة
فزة

الــقــريـة االشــتـراكــيـة الــفالحــيـة غــنـا�ــةp بـلــديـة
عمير

الـقـرية االشـتـراكـيـة الـفالحيـة سـنـوسيp بـلـدية
القور

الـقـريـة االشــتـراكـيـة الـفالحــيـة مـزاوروp بـلـديـة
السواحلية

القرية االشتـراكية الفالحية برج عر�ةp بلدية
 بني ورسوس

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

تلمسانتلمسان
(تابع)(تابع)

11.13

12.13

13.13

14.13

15.13

16.13

17.13

18.13

19.13

20.13

21.13

22.13

23.13

24.13

25.13

26.13

27.13

28.13

29.13

30.13

31.13

32.13

33.13

34.13

35.13

36.13

37.13

38.13

39.13

40.13

41.13

42.13

43.13

44.13

45.13

قاعة متعددة اخلدمات للشباب 

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب 

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب - العقيد لطفي
دار الشباب Iرسى بن مهيدي

دار الشباب للحناية
دار الشباب - جياللي اليابس

دار الشباب لصبرة
دار الشباب - حي سيدي شاكر

دار الشباب ل سكران
دار الشباب - عيدوني محمد

دار الشباب - متشكانة
دار الشباب لندرومة

دار الشباب - عW حوت
دار الشباب للرمشي

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب لتيرني بني هديل
دار الشباب لبني مستر

دار الشباب للعريشة
دار الشباب للقور

دار الشباب - مبرك محمد
دار الشباب - صخري خلضر

دار الشباب
دار الشباب لبني ورسوس

دار الشباب - مصطفى قوال زلبون
دار الشباب - سيدي احللوي

دار الشباب
دار الشباب - اIنار

القـرية االشـتراكيـة الفـالحيـة أوالد قادةp بـلدية
احلناية

pالـقـريـة االشــتـراكـيــة الـفالحـيــة الـعـقــيـد عـبـاس
بلدية مغنية

الـقـرية االشـتـراكيـة الـفالحيـة مـسايـنـدةp بلـدية
مغنية

الـقـريــة االشـتـراكـيـة الــفالحـيـة سـادنــيـةp بـلـديـة
عW تالوت

الـقريـة االشـتراكـيـة الـفالحيـة مـفتـاحـيةp بـلـدية
فالوسن

pالـقـريـة االشــتـراكـيـة الـفالحـيـة سـيـدي بـونـوار
بلدية الرمشي

حي حابري قباسة p بلدية تلمسان 
بلدية مرسى بن مهيدي

نهج احلرية p بلدية احلناية
شارع العريشةp بلدية سبدو

بلدية صبرة
حي سيدي شاكرp بلدية تلمسان

طريق الزيتونةp بلدية بن سكران
بلدية السواحلية

شارع حمصلي صالح متشكانةp بلدية تلمسان
نهج الشهداء اخلمسةp بلدية ندرومة

بلدية شتوان
نهج بلخاتير محمدp بلدية الرمشي

Wبـــلـــديـــة عــ pالـــقـــريـــة االشـــتــراكـــيـــة الـــفالحـــيـــة
النحالة

الـقــريـة االشـتـراكــيـة الـفالحــيـة مـاقــورةp بـلـديـة
البويهي

الـقـريـة االشـتراكـيـة الـفالحـيـة شـبيـكـيـةp بـلـدية
مغنية

الـقـريـة االشـتـراكـيـة الـفالحـيـة خـوريـبـةp بـلـديـة
ندرومة

pالـقـريـة االشـتــراكـيـة الـفالحـيـة سـيـدي الـعـربي
بلدية صبرة

بلدية تيرني بني هديل
بلدية بني مستر
بلدية العريشة

بلدية القور
احلوانتp بلدية جبالة 

Wبلدية حن
بلدية العW الكبيرة
بلدية بني ورسوس

بلدية بني مستر
بلدية تلمسان

بلدية سيد عبد اللي
بلدية عW يوسف

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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تلمسانتلمسان
(تابع)(تابع)

تيارتتيارت

تيزي وزوتيزي وزو

46.13

47.13

48.13

49.13

50.13

51.13

52.13

53.13

54.13

55.13

56.13

1.14

2.14

3.14

4.14

5.14

6.14

7.14

8.14

9.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

20.14

21.14

22.14

23.14

1.15

2.15

3.15

4.15

5.15

6.15

7.15

8.15

9.15

10.15

دار الشباب - عبد احلميد بن باديس
دار الشباب

دار الشباب 
دار الشباب -  بلبشير محمد
دار الشباب -  شيخي محمد

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري - مبوازة محمد

بيت الشباب -  بكار علي
بيت الشباب Iرسى بن مهيدي

قاعة متعددة اخلدمات للشباب لعW النحالة
دار الشباب  لتيرني بني هديل

دار الشباب 
دار الشباب 
دار الشباب 

دار الشباب - بلفدان بوزيان
دار الشباب - معاشو احمد

دار الشباب- محمد بوضياف
دار الشباب -  مفدي زكرياء
دار الشباب Iشرع الصفاء

دار الشباب - سنوسي بودالي
دار الشباب لقصر الشاللة

دار الشباب لزمالة األمير عبد القادر
دار الشباب للمهدية
دار الشباب لشحيمة

دار الشباب لعW احلديد
Wدار الشباب لسرغ
دار الشباب للرشايقة
دار الشباب للسبت
دار الشباب  Iالكو

دار الشباب جلياللي بن عمار
دار الشباب للناظورة

دار الشباب لسي عبد الغنى
دار الشباب لسيدي احلسني

دار الشباب Iدروسة

دار الشباب - شريف بوسعد
دار الشباب - بوسراك فاطمة

دار الشباب - بوخالفة
دار الشباب - خوجة أحمد

بيت الشباب - تبارورت علي
دار الشباب - شالم محمد
دار الشباب لعW احلمام

دار الشباب لذراع اIيزان
دار الشباب - مزري محمد

دار الشباب لبني يني

بلدية ندرومة
بلدية فالوسن
بلدية جبالة

بلدية عW فتاح
بلدية عW فزة

بلدية بن سكران
بلدية الرمشي
بلدية تلمسان

بلدية مرسى بن مهيدي
بلدية عW النحالة

بلدية تيرني بني هديل

شارع أول نوفمبر 1954 بلدية تيارت
حي اإلخوة بن صغير p بلدية تيارت

نهج حميري محمدp بلدية تيارت
بلدية السوقر
بلدية السوقر

طريق تيارتp بلدية قصر الشاللة
بلدية فرندة

بلدية مشرع الصفاء
الشارع الكبيرp بلدية رحوية

بلدية قصر الشاللة
بلدية زمالة األمير عبد القادر

بلدية اIهدية
بلدية شحيمة

بلدية عW احلديد
Wبلدية سرغ

بلدية الرشايقة
بلدية السبت
بلدية مالكو

بلدية جياللي بن عمار
بلدية الناظورة

بلدية سي عبد الغني
بلدية سيدي احلسني

بلدية مدروسة

طريق احملجرةp بلدية تيزي وزو
نهج حرشاوي صالحp بلدية تيزي وزو

بلدية تيزي وزو
طريق اIلعبp بلدية ذراع بن خدة
تقزرت على البحرp بلدية تقزرت

بلدية بوزقن 
بلدية عW احلمام

بلدية ذراع اIيزان
بلدية عزازقة

بلدية بنى يني

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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تيزي وزوتيزي وزو
(تابع)(تابع)

اجلزائراجلزائر

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

20.15

21.15

22.15

23.15

24.15

25.15

26.15

27.15

28.15

29.15

30.15

31.15

32.15

33.15

34.15

1.16

2.16

3.16

4.16

5.16

6.16

7.16

8.16

9.16

10.16

11.16

12.16

13.16

14.16

15.16

دار الشباب Iشتراس
دار الشباب  لألربعاء نايت إراثن

بيت الشباب ألزفون
بيت الشباب

بيت الشباب -  تالغيالف
دار الشباب لواضية
دار الشباب لواضية

دار الشباب الفرحونن
دار الشباب - جمعة صهاريج

دار الشباب لعW الزاوية
دار الشباب للمعاتقة

دار الشباب لبني زيكي
دار الشباب لواقنون

دار الشباب أليلولة أومالو
دار الشباب أليت يحيى
دار الشباب  لواسيف
دار الشباب لبوغني

دار الشباب لبني دوالة
قاعة متعددة اخلدمات للشباب لعW الزاوية

قاعة متعددة اخلدمات للشباب للمعاتقة
قاعة متعددة اخلدمات للشباب لتيزي راشد

دار الشباب لتيزي راشد 
بيت الشباب لتيزي راشد

دار الشباب

دار الشباب - محمد بوراس

دار الشباب لبرج الكيفان
دار الشباب للمرادية

دار الشباب للقبة 
دار الشباب للقبة 

دار الشباب لباش جراح
دار الشباب لبئر خادم

بيت الشباب
دار الشباب لسطاوالي

دار الشباب - وادى سيدي لكحل

دار الشباب - مزفران

دار الشباب - البرجة

دار الشباب لتسالة اIرجة

دار الشباب للرويبة
دار الشباب لعW طاية

بلدية مشتراس
بلدية األربعاء نايت إراثن

بلدية أزفون
نهج بوليلة عمارp بلدية تيزي وزو

بلدية بوغني
بلدية واضيةp صندوق بريدي 39  

بلدية واضيةp صندوق بريدي 39 
بلدية افرحونن

بلدية مقلع
بلدية عW الزاوية

بلدية اIعاتقة
بلدية بني زيكي 

بلدية واقنون 
بلدية أيلولة أومالو

بلدية أيت يحيى
بلدية واسيف
بلدية بوغني

بلدية بني دوالة
بلدية عW الزاوية

بلدية اIعاتقة
بلدية تيزي راشد
بلدية تيزي راشد
بلدية تيزي راشد

بلدية آيت عيسى ميمون 

12 نــــهج مــــحـــمــــد بــــوجـــحــــاتp بــــلـــديــــة اجلــــزائـــر

الوسطى
37 نهج العربي التبسيp بلدية برج الكيفان

2 نهج أيت إيدير أرزقي p بلدية اIرادية
حي األرض النبيلةp بلدية القبة

47 نهج اإلخوة عبد السالمي p بلدية القبة

حي الكاليتوسp بلدية باش جراح
11 نهج عزام مهديp بلدية بئر خادم

213 نهج حسيبة بن بوعليp بلدية حسW داي

بلدية سطاوالي
الـــقـــريــة االشـــتـــراكـــيــة الـــفالحـــيـــة وادى ســـيــدي

لكحلp بلدية الشراقة
الــــقــــريــــة االشــــتــــراكــــيــــة الــــفالحــــيــــة مــــزفــــران-

بوزقزةp بلدية زرالدة
الـقــريــة االشـتــراكـيــة الـفـالحـيــة البـرجــةp بـلــديـة

سطاوالي
الـقــريــة االشــتـراكــيــة الـفـالحـيــةp بــلــديـة تــســالـة

اIرجة
بلدية الرويبة

بلدية عW طاية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول 20 محرم عام  محرم عام 1431 هـ هـ
6 يناير سنة  يناير سنة  2010  م م

اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

اجللفةاجللفة

جيجلجيجل

سطيفسطيف

1.17

2.17

3.17

4.17

5.17

6.17

7.17

8.17

9.17

10.17

11.17

12.17

13.17

14.17

15.17

16.17

17.17

18.17

19.17

1.18

2.18

3.18

4.18

5.18

6.18

7.18

8.18

9.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

1.19

2.19

3.19

4.19

5.19

دار الشباب لعW وسارة
دار الشباب - الشروق

دار الشباب الشهيد لطرش مصطفى
دار الشباب حلاسي بحبح

دار الشباب لزعفران
دار الشباب - حي اIشتلة

دار الشباب لإلدريسية
دار الشباب Iسعد

دار الشباب
مركب رياضي جواري

بيت الشباب
بيت الشباب

دار الشباب - مخلوفي مخلوف
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب لتاكسنة
دار الشباب للميلية
دار الشباب للطاهير

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

بيت الشباب
دار الشباب جليجل

دار الشباب 
مركب رياضي جواري

قاعة متعددة اخلدمات للشباب 
بيت الشباب
بيت الشباب
دار الشباب

مركب رياضي جواري

دار الشباب - عباس مسعود
دار الشباب - مولود فرعون

دار الشباب - اIعدومW اخلمسة
دار الشباب - حسان غجاتي

دار الشباب - شخشوخ زيتوني 

بلدية عW وسارة
بلدية بيرين

طريق بوسعادة - بلدية مسعد
بلدية حاسي بحبح

بلدية زعفران
حي اIشتلةp بلدية اجللفة

بلدية اإلدريسية
بلدية مسعد
بلدية مسعد

بلدية حد الصحارى
بلدية اجللفة

بلدية عW وسارة
بلدية اجللفة

بلدية حاسى بحبح
بلدية اإلدريسية

بلدية مسعد
بلدية عW اإلبل

بلدية دار الشيوخ
بلدية بيرين

بلدية تاكسنة
نهج القلp بلدية اIيلية

حي الزاموش p بلدية الطاهير
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية العنصر

الـقرية االشتـراكية الفالحـية بني أحمـدp بلدية
قاوس

 القرية االشتراكـية الفالحية بالـغيموزp بلدية
العنصر

القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية القنار  
الـقـريـة االشـتـراكـيــة الـفالحـيـة بـودحـاقp بـلـديـة

الشقفة 
بلدية الطاهير
بلدية جيجل

بلدية الطاهير
بلدية جيجل
بلدية جيجل

بلدية الطاهير
بلدية تاكسنة

بلدية األمير عبد القادر
بلدية الطاهير

نهج قندوز السعيدp بلدية سطيف
بلدية عW أرنات

حي اIعدومW اخلمسةp بلدية سطيف
حي الهواء اجلميلp بلدية سطيف

حي يحياويp بلدية سطيف

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)



20 محرم عام  محرم عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول24
6 يناير سنة  يناير سنة  2010  م م

اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

سطيفسطيف
(تابع)(تابع)

سعيدةسعيدة

6.19

7.19

8.19

9.19

10.19

11.19

12.19

13.19

14.19

15.19

16.19

17.19

18.19

19.19

20.19

21.19

22.19

23.19

24.19

25.19

26.19

27.19

28.19

29.19

30.19

31.19

32.19

33.19

34.19

35.19

36.19

37.19

38.19

39.19

40.19

41.19

42.19

43.19

44.19

1.20

2.20

3.20

دار الشباب - سعيد بوخريصة
دار الشباب - دريس أحمد

دار الشباب - بلهوشات مولود
دار الشباب - بن عقيلة محمد الرشيد

دار الشباب - بوطيب ذوادي
دار الشباب - البشير اإلبراهيمي
دار الشباب - عناني عبد احلميد
دار الشباب - فرجيوي احلواس
دار الشباب - كعبش عبد الله

دار الشباب - عمر محمد
دار الشباب - األمير عبد القادر

دار الشباب -  مفدي زكرياء
دار الشباب - ذوادي امبارك

قـــاعــة مـــتـــعــددة اخلـــدمـــات لــلـــشـــبــاب - عـــطـــا الــله
ابراهيم اIالح العموشي

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب- نشود ميلود
قاعة متعددة اخلدمات للشباب - أكريف بورد¤
قــاعـة مــتــعـددة اخلــدمـات لــلــشـبــاب - عـمــار خـرف

الله
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قــاعــة مـتــعــددة اخلـدمــات لــلـشــبــاب - عـبــد الــقـادر
بورقبة

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
بيت الشباب

دار الشباب -  5 جويلية 1962
دار الشباب - مقالتي البشير

دار الشباب - أوشان محند أرزقي
دار الشباب - بوفروج

دار الشباب - ضياف بلقاسم
دار الشباب

دار الشباب - حداد عمار
دار الشباب - عابد محمد

دار الشباب -  11 ديسمبر1960
دار الشباب

مركب رياضي جواري - دعموش أحمد
مركب رياضي جواري 
مركب رياضي جواري

مركب رياضي جواري -  20 أوت 1956
مركب رياضي جواري -  5 جويلية 1962

دار الشباب - الباز

دار الشباب - عبان رمضان
دار الشباب

دار الشباب - رباحية

نهج حفياد محمدp بلدية سطيف
بلدية بوقاعة
بلدية قنزات

بلدية بني ورثيالن
بلدية عW آزال
بلدية عW أوIان

بلدية العلمة
بلدية جميلة 

بلدية صالح باي
بلدية بني فودة

بلدية بيضاء برج
بلدية عW الكبيرة
بلدية أوالد عدوان
بلدية بازر صخرة

بلدية رأس اIاء
بلدية قجال
بلدية قالل 

بلدية بني عزيز
بلدية الوجلة

بلدية قصر األبطال
بلدية عW الروى

حي عW الطريقp بلدية سطيف
بلدية جميلة

بلدية حمام القرقور
بلدية ماوكالن

بلدية بوعنداس
بلدية حمام القرقور

بلدية عW أوIان
بلدية ذراع قبيلة
بلدية عW عباسة
بلدية أوالد صابر

بلدية سطيف
بلدية الطاية

بلدية عW أرنات
بلدية عW الكبيرة

بلدية عW آزال
بلدية بوقاعة

بلدية عW أوIان
بلدية سطيف

27 نهج عبان رمضان p بلدية سعيدة

نهج بسيف أحمد رقم p33 بلدية سعيدة
بلدية أوالد خالد

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول 20 محرم عام  محرم عام 1431 هـ هـ
6 يناير سنة  يناير سنة  2010  م م

اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

سعيدةسعيدة
(تابع)(تابع)

سكيكدةسكيكدة

4.20

5.20

6.20

7.20

8.20

9.20

10.20

11.20

12.20

13.20

14.20

15.20

16.20

17.20

18.20

1.21

2.21

3.21

4.21

5.21

6.21

7.21

8.21

9.21

10.21

11.21

12.21

13.21

14.21

15.21

16.21

17.21

18.21

19.21

20.21

21.21

22.21

23.21

24.21

25.21

دار الشباب - داود
دار الشباب لسعيدة

دار الشباب - موالى العربي
دار الشباب - سيدي بوبكر

دار الشباب - بالول
دار الشباب - عبان رمضان

دار الشباب
دار الشباب 

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري - البدر

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب 
دار الشباب - محمد ناموس
دار الشباب - اإلخوة ساكر

دار الشباب لصالح بو الشعور
دار الشباب للقل

دار الشباب لعزابة
دار الشباب للحروش

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - جرواق رمضان
دار الشباب - الصادق بالرحال

دار الشباب - أحمد مسعد
دار الشباب

دار الشباب - بورقيدة رباح
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

بلدية سعيدة
نهج آيت ميمون جعفرp بلدية سعيدة

بلدية سعيدة
بلدية سعيدة

بلدية أوالد ابراهيم
بلدية سعيدة

بلدية سيدي بوبكر
بلدية سعيدة
بلدية سعيدة
بلدية سعيدة

بلدية أوالد ابراهيم
بلدية عW احلجر
بلدية احلساسنة

بلدية سعيدة
 بلدية سعيدة

7 نهج محمد دخيليp بلدية سكيكدة
حي محمد ناموسp بلدية سكيكدة
حي اإلخوة ساكرp بلدية سكيكدة

بلدية صالح بو الشعور
بلدية القل

بلدية عزابة
بلدية احلروش

الــقـــريــة االشــتــراكـــيــة الــفالحـــيـــة تالزةp بــلــديــة
القل

الـقــريــة االشــتــراكــيــة الـفـالحـيــة قــربــازp بــلــديـة
جندل سعدي محمد

Wبـــلـــديـــة عــ pالـــقـــريـــة االشـــتــراكـــيـــة الـــفالحـــيـــة
شرشار

الـــقــريـــة االشــتـــراكـــيــة الـــفالحـــيـــةp بــلـــديـــة بــني
ولبان

الــقــريــة االشــتــراكــيــة الــفالحــيــةp بــلــديــة مــجــاز
الدشيش

بلدية عW قشرة
بلدية السبت

بلدية بن عزوز
بلدية مجاز الدشيش
بلدية سيدي مزغيش

بلدية احلروش
بلدية فلفيلة
بلدية عزابة

بلدية عW شرشار
بلدية عW شرشار

بلدية صالح بو الشعور
بلدية مجاز الدشيش

بلدية القل

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

سكيكدةسكيكدة
(تابع)(تابع)

سيديسيدي
بلعباسبلعباس

عنابةعنابة

قاIةقاIة

26.21

27.21

28.21

29.21

30.21

31.21

32.21

1.22

2.22

3.22

4.22

5.22

6.22

7.22

8.22

9.22

10.22

11.22

12.22

13.22

14.22

15.22

16.22

17.22

18.22

19.22

20.22

21.22

22.22

23.22

24.22

1.23

2.23

3.23

4.23

5.23

6.23

1.24

2.24

3.24

4.24

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
بيت الشباب - اإلخوة ساكر

بيت الشباب
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب -  اIقتة
دار الشباب - عد¤ فتيحة

دار الشباب لتالغ
دار الشباب لرأس اIاء

دار الشباب لسيدي حلسن
دار الشباب لسيدي حمادوش
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
بيت الشباب

دار الشباب البن باديس
دار الشباب للضاية

دار الشباب لبوخنيفيس
دار الشباب لعW البرد

دار الشباب لتالغ
دار الشباب Iرحوم

دار الشباب لسفيزف
دار الشباب لتسالة

دار الشباب 
دار الشباب
دار الشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
مركب رياضي جواري

مركب رياضي جواري 
مركب رياضي جواري  � قادري محمد

دار الشباب - شقرون محمد الصالح
دار الشباب -  خالد نور الدين

دار الشباب - هاشمي راشدي حسان
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب - عبان رمضان
دار الشباب - عياش سماعيل
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب حلمام دباغ

بلدية بني بشير
بلدية سكيكدة

بلدية القل
بلدية احلروش

بلدية القل
بلدية تمالوس

بلدية عزابة

نهج اIقتةp بلدية سيدي بلعباس
حي عد¤ فتيحةp بلدية سيدي بلعباس

شارع العقيد عميروشp بلدية تالغ
بلدية رأس اIاء

بلدية سيدي حلسن
بلدية سيدي حمادوش

الــقـــريــة االشــتـــراكــيـــة الــفـالحــيــة بـاللــةp بـــلــديــة
سيدي بلعباس

بلدية مزاورو
شارع البحريةp بلدية سيدي بلعباس

بلدية ابن باديس
بلدية الضاية

بلدية بوخنيفيس
بلدية عW البرد

بلدية تالغ 
بلدية مرحوم
بلدية سفيزف
بلدية تسالة

بلدية تغاليمت
بلدية سيدي بلعباس
بلدية سيدي بلعباس

بلدية مصطفى بن ابراهيم
بلدية رأس اIاء

بلدية سيدي علي بن يوب
بلدية سيدي بلعباس

11 شارع ساولي عبد القادرp بلدية عنابة

حي بني محافرp بلدية عنابة
حي سيدي سالمp بلدية البوني

بلدية العW الباردة
بلدية برحال

حي بوخضرة p بلدية البوني

نهج عبان رمضان p بلدية قاIة
طريق عW العربي p بلدية قاIة

pالـقــريـة االشــتـراكـيــة الـفـالحـيــة قـصــر الـعـازب
بلدية عW رقادة
بلدية حمام دباغ

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

قاIةقاIة
(تابع)(تابع)

قسنطينةقسنطينة

اIديةاIدية

5.24
6.24
7.24
8.24
9.24

10.24
11.24
12.24
13.24
14.24

1.25
2.25
3.25
4.25
5.25
6.25

1.26

2.26
3.26
4.26
5.26
6.26
7.26
8.26
9.26

10.26
11.26
12.26
13.26
14.26
15.26

16.26

17.26
18.26
19.26
20.26
21.26
22.26
23.26
24.26
25.26
26.26
27.26
28.26

دار الشباب  لتاملوكة
دار الشباب حلمام النبايل

دار الشباب
دار الشباب - محمدي يوسف

دار الشباب
مركب رياضي جواري 
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - حيدوسي مصطفى
دار الشباب للخروب

دار الشباب - أحمد سعدي
دار الشباب - األمير عبد القادر

قاعة متعددة اخلدمات للشباب - بوجريو
دار الشباب لزيغود يوسف

دار الشباب - حي أوشان

دار الشباب لوزرة
دار الشباب 

دار الشباب للعمرية
دار الشباب  لسيدي النعمان

دار الشباب لبني سليمان
دار الشباب لشاللة العذاورة

دارالشباب لعW بوسيف
دار الشباب لتامسقيدة

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب 
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

بيت الشباب
دار الشباب لقصر البخاري

دار الشباب 
دار الشباب
دار الشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب
مركب رياضي جواري - محمد بوزيدي

مركب رياضي جواري
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

بلدية تاملوكة
بلدية حمام النبايل
بلدية وادي الشحم

بلدية قاIة
بلدية قاIة

بلدية هيليوبوليس
بلدية حمام دباغ

بلدية بو مهرة أحمد
بلدية مجاز عمار
بلدية عW مخلوف

حي اIساطح p بلدية قسنطينة
نهج السوق p بلدية اخلروب

حي فياللي p بلدية قسنطينة
15 نهج عباد يوسف p بلدية قسنطينة

26 نهج بودربالة p بلدية قسنطينة
بلدية زيغود يوسف

حـي أوشــانp صــنــدوق بــريــدي رقم p221 بــلــديـة
اIدية

بلدية وزرة
نهج األمير عبد القادرp بلدية  البرواقية

بلدية العمرية
بلدية سيدي النعمان
بلدية بني سليمان

بلدية شاللة العذاورة
بلدية عW بوسيف

بلدية تامسقيدة
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية وزرة

القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية سغوان
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية السانق
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية عوامري
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية أم اجلليل

الـقــريــة االشــتــراكــيـة الــفالحــيــةp بــلــديــة الـقــلب
الكبير

pالـــقـــريـــة االشـــتـــراكـــيـــة الـــفـالحـــيـــة جـــبل ســـابغ
سيدي ناجي بلدية أوالد دايد 

بلدية تابالط
بلدية قصر البخاري
بلدية بني سليمان
بلدية الشهبونية
بلدية العزيزية

بلدية بوشراحيل
بلدية خمس جوامع

بلدية اIدية 
بلدية اIدية

بلدية البرواقية
بلدية سيدي النعمان

بلدية البرواقية

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

مستغا¯مستغا¯

اIسيلةاIسيلة

معسكرمعسكر

1.27

2.27

3.27

4.27

5.27

6.27

7.27

8.27

1.28

2.28

3.28

4.28

5.28

6.28

7.28

8.28

9.28

10.28

11.28

12.28

13.28

14.28

15.28

16.28

17.28

18.28

19.28

20.28

21.28

1.29

2.29

3.29

4.29

5.29

6.29

7.29

8.29

9.29

10.29

11.29

12.29

13.29

دار الشباب - بلعسل
دار الشباب - القنادس

دار الشباب لسيدي علي
دار الشباب حلجاج

دار الشباب لوادي اخلير
مركب رياضي جواري 

مخيم الشباب
مركب رياضي جواري

دار الشباب -  ابن رشيق
دار الشباب - جمال الدين االفغاني

دار الشباب - مفدي زكرياء
دار الشباب - الطيب العقبي
دار الشباب -  يحوي بن مالك

دار الشباب Iقرة
دار الشباب -  5 جويلية 1962

دار الشباب لعW اIلح
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

Wدار الشباب - سالم بوجمل
دار الشباب لعW احلجل

دار الشباب 
دار الشباب

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

مركب رياضي جواري 
مركب رياضي جواري

دار الشباب - ميمون احلاج
دار الشباب - يحيى جرنوي

دار الشباب - سماش السعيد
دار الشباب - جلولي جياللي

دار الشباب لغريس
دار الشباب للبرج

دار الشباب للمحمدية

دار الشباب - بن فتى جياللي
دار الشباب لتيغنيف

دار الشباب  Iاوسة
دار الشباب لغريس

دار الشباب لبوحنيفية
دار الشباب لسيق

دار الشباب
دار الشباب

45 شارع عمارة حميدةp بلدية مستغا¯

حي الكلو عبد القادرp بلدية مستغا¯
بلدية سيدي علي

بلدية حجاج 
بلدية وادي اخلير

بلدية عبد اIالك رمضان
بلدية مزغران

بلدية سيدي األخضر

بلدية اIسيلةp صندوق بريدي رقم 77
حي السطوحp بلدية بوسعادة

بلدية بوسعادةp صندوق بريدي رقم 23 
بلدية بوسعادةp صندوق بريدي رقم 190
بلدية بوسعادةp صندوق بريدي رقم 97

بلدية مقرة
بلدية عW احلجل
بلدية عW اIلح

حـي مــحــمـــد الــصـــديق بن يـــحــيىp بـــلــديــة أوالد
سيدي ابراهيم

بلدية سيدي عيسى
بلدية عW احلجل

بلدية أوالد سيدي ابراهيم
بلدية سيدي هجرس

بلدية عW اIلح
بلدية حمام الضلعة

بلدية أوالد دراج
بلدية شالل
بلدية مقرة
بلدية مجدل

بلدية اIسيلة 
بلدية اIسيلة

نهج شالل زين العابدينp بلدية معسكر
بلدية تيغنيف

 17نهج حموريp بلدية غريس

بلدية البرج
شارع األمير عبد القادرp بلدية احملمدية

حي محطة القطارp بلدية سيق
حي سيدي حموp بلدية تيغنيف

نهج أول نوفمبر p1954 بلدية ماوسة
نهج احلمامp بلدية غريس

بلدية بوحنيفية
بلدية سيق 

بلدية وادي تاغية
Wبلدية حس

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

معسكرمعسكر
(تابع)(تابع)

ورقلةورقلة

وهرانوهران

14.29
15.29
16.29
17.29
18.29
19.29
20.29

1.30
2.30
3.30
4.30
5.30
6.30
7.30
8.30
9.30

10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30
21.30
22.30
23.30
24.30
25.30
26.30
27.30

1.31
2.31

3.31
4.31
5.31
6.31
7.31
8.31
9.31

10.31
11.31

دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

مركب رياضي جواري
بيت الشباب

دار الشباب - مصطفى بن بولعيد
دار الشباب -  24 فيفري 1971

دار الشباب - محمد الصديق بن يحيى
دار الشباب - األمير خالد

دار الشباب -  األمير عبد القادر
دار الشباب - خير الدين

دار الشباب - 19 ماي 1956
دار الشباب - هواري بومدين

دار الشباب - عبد احلميد ابن باديس
دار الشباب للمقارين
دار الشباب للعالية
دار الشباب للمنقر

دار الشباب - حي القرف
بيت الشباب - وردة الرمال
دار الشباب لعW البيضاء

بيت الشباب
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب
دار الشباب - علي برباح

دار الشباب 
دار الشباب

دار الشباب 
دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - نصرات بشير
دار الشباب

دار الشباب - معاود أحمد
دار الشباب - حي سيدي بشير

دار الشباب حلاسي بونيف
دار الشباب - امبارك اIيلي

دار الشباب - حي القاتنة
دار الشباب - سي الطيب احملاجي

دار الشباب - اIرجاجو
دار الشباب

بيت الشباب

دار الشباب 
بيت الشباب

بلدية عW فارس
بلدية عكاز

بلدية سيدي قادة 
بلدية فروحة
بلدية معسكر

بلدية وادي األبطال
بلدية احملمدية

حي األمير عبد القادرp بلدية ورقلة
حي سليسp بلدية ورقلة
حي مخادمةp بلدية ورقلة

بلدية توقرت
بلدية احلجيرة
بلدية توقرت

حي بني ثور p بلدية ورقلة
حاسي البستانp بلدية ورقلة

بلدية بليدة عامر
بلدية اIقارين
بلدية العالية
بلدية اIنقر

حي القرفp بلدية احلجيرة
نهج فلسطpW بلدية ورقلة

بلدية عW البيضاء
بلدية حاسي مسعود 

حي سيدي عمرانp بلدية ورقلة
بلدية تيبسبست

Wبلدية تماس
بلدية نزلة

بلدية بن ناصر
بلدية نقوسة

بلدية حاسي مسعود
بلدية نزلة

بلدية الطيبات
بلدية تيبسبست

بلدية سيدي خويلد

19 نهج اIرشح معاود أحمد p بلدية وهران
3 نهج بوغالم مـحمدp حي سيدي بشير p بلدية

وهران
بلدية حاسي بونيف

11 نهج امبارك اIيليp بلدية وهران
حي القاتنة p بلدية أرزيو

بلدية عW الترك
حي الغراسون p بلدية وهران

22 شارع محمد خميستي p بلدية وهران
حي الصادقيةp 3 نهج بن جلـيلة هواري p بلدية

وهران
بلدية وهران

بلدية عW الترك

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

البيضالبيض

إيليزيإيليزي

برجبرج
بوعريريجبوعريريج

1.32

2.32

3.32

4.32

5.32

6.32

7.32

8.32

9.32

10.32

1.33

2.33

3.33

4.33

5.33

6.33

7.33

8.33

9.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

19.33

1.34

2.34

3.34

4.34

5.34

6.34

7.34

8.34

9.34

10.34

11.34

12.34

13.34

دار الشباب لبريزينة
دار الشباب لبوسمغون

دار الشباب للخيثر
دار الشباب لعرباوة

دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

 بيت الشباب

دار الشباب إليليزي
بيت الشباب

دار الشباب إلن أميناس
دار الشباب جلانت

دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

مخيم الشباب
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

مركب رياضي جواري 
بيت الشباب
بيت الشباب
بيت الشباب
دار الشباب
دار الشباب

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب -  اإلخوة مجدوب

دار الشباب - أحمد مصدق

دار الشباب 
دار الشباب - طارق ابن زياد
دار الشباب - الطاهر قدور
دار الشباب لسيدي مبارك
دار الشباب لرأس الوادي
دار الشباب للمنصورة

دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - بن يحيى علي
دار الشباب - خليفي الطاهر
دار الشباب -  اإلخوة بوجالل

بلدية بريزينة
بلدية بوسمغون

بلدية اخليثر
بلدية عرباوة
بلدية البيض
بلدية بوعالم
بلدية شاللة

بلدية بوقطب
بلدية األبيض سيدي الشيخ

بلدية البيض

ساحة اIغربp بلدية إيليزي
بلدية  إيليزي

بلدية  إن أميناس
حي عW الطير p بلدية جانت

بلدية إن أميناس
بلدية برج احلواس

بلدية جانت
بلدية إن أميناس
بلدية برج احلواس
بلدية إن أميناس

بلدية دبداب
بلدية برج عمر ادريس

بلدية جانت
بلدية دبداب

بلدية برج عمر إدريس
بلدية برج عمر إدريس
بلدية برج عمر إدريس

بلدية جانت
بلدية إيليزي

96 نــــهـج األمـــــيــــر عـــــبـــــد الـــــقــــادرp بـــــلـــــديـــــة بــــرج

بوعريريج
12 نــهج ضــاحــيــة مـحــطــة الــقــطـارp بــلــديــة  بـرج

بوعريريج
19 ضاحية عبد اIؤمنp بلدية برج بوعريريج

حي توميلةp بلدية رأس الوادي
بلدية برج الغدير

بلدية سيدي مبارك
ساحة اIسجدp بلدية رأس الوادي

بلدية اIنصورة
بلدية عW تاغروت

بلدية اIهير
بلدية الياشير

بلدية برج بوعريريج
بلدية مجانة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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بومرداسبومرداس

الطارفالطارف

تيندوفتيندوف

تيسمسيلتتيسمسيلت

1.35

2.35

3.35

4.35

5.35

6.35

7.35

8.35

9.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

1.36

2.36

3.36

4.36

5.36

6.36

7.36

8.36

1.37

2.37

3.37

4.37

5.37

1.38

2.38

3.38

4.38

5.38

6.38

7.38

8.38

9.38

10.38

11.38

12.38

دار الشباب لدلس
دار الشباب لبرج منايل

دار الشباب خلميس اخلشنة
دا ر الشباب ليسر

دار الشباب لبني عمران
دار الشباب  لبومرداس

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب للناصرية
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب
مركب رياضي جواري 

بيت الشباب
دار الشباب 

مركب رياضي جواري

دار الشباب لبوثلجة
دار الشباب - محمد بوراس

بيت الشباب
دار الشباب - البشير اإلبراهيمي

دار الشباب
دار الشباب - اIغرب العربي 
Wدار الشباب - محمد بتش

دار الشباب - فزاري عبد الله

دار الشباب
بيت الشباب
دار الشباب

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب لبرج األميرعبد القادر
دار الشباب ألوالد بسام

بيت الشباب لبرج بونعامة
دار الشباب لألرجام

دار الشباب لألزهرية
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب لتيسمسيلت
دار الشباب لتيسمسيلت

دار الشباب للعيون
دار الشباب لسيدي العنتري

دار الشباب لبني شعيب
دار الشباب خلميستي

بلدية دلس
بلدية برج منايل

بلدية خميس اخلشنة
بلدية يسر

بلدية بني عمران
6 نهج الثانويةp بلدية بومرداس

الـــقـــريـــة االشــتـــراكـــيــة الـــفـالحــيـــة p بـــلــديـــة سي
مصطفى

القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية الناصرية
بلدية أوالد موسى

بلدية الناصرية
بلدية عمال
بلدية دلس 
بلدية دلس

بلدية الناصرية
بلدية بومرداس
بلدية الناصرية

بلدية شعبة العامر

نهج أحمد تركوشp بلدية بوثلجة
طريق سوق أهراسp بلدية بوحجار

حي 112 مسكنp بلدية القالة
بلدية بوحجار
بلدية الزيتونة
بلدية بن مهيدي
بلدية الطارف
بلدية بوثلجة

بلدية أم العسل
بلدية تيندوف
بلدية تيندوف
بلدية تيندوف
بلدية تيندوف

بلدية برج األمير عبد القادر
بلدية أوالد بسام

بلدية برج بونعامة
بلدية األرجام

بلدية األزهرية
بلدية برج األمير عبد القادر

طريق عW البرجp بلدية تيسمسيلت
طريق بوقرةp بلدية تيسمسيلت

بلدية العيون
بلدية سيدي العنتري

بلدية بني شعيب
بلدية خميستي

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

تيسمسيلتتيسمسيلت
(تابع)(تابع)

الواديالوادي

خنشلةخنشلة

13.38

14.38

15.38

16.38

17.38

18.38

1.39

2.39

3.39

4.39

5.39

6.39

7.39

8.39

9.39

10.39

11.39

12.39

13.39

14.39

15.39

16.39

17.39

18.39

19.39

20.39

21.39

22.39

23.39

24.39

25.39

26.39

27.39

28.39

29.39

30.39

31.39

1.40

 2.40

 3.40

  4.40

5.40

6.40

دار الشباب لتامالحت
دار الشباب

بيت الشباب
بيت الشباب

مركب رياضي جواري
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب - علية دركي

دار الشباب لقمار
دار الشباب للمغير

دار الشباب لطالب العربي
دار الشباب للدبيلة
بيت الشباب للنخلة
دار الشباب لرباح

دار الشباب لسيدي عون
دار الشباب لورماس
دار الشباب للبياضة
Wدار الشباب لكوين

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
دار الشباب لتندلة
دار الشباب للعقلة

دار الشباب للمقرن
دار الشباب حلاسي خليفة

دار الشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب 

دار الشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب 
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

مركب رياضي جواري 
بيت الشباب

بيت الشباب - هواري بومدين
بيت الشباب لطالب العربي

دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - محمد بخاخشة
دار الشباب - مراح لعجال

دار الشباب - محمد حمالوي
دار الشباب - بوقندورة

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري - زروالي عبد احلميد

بلدية تامالحت
بلدية ثنية األحد

بلدية برج بو نعامة
بلدية تيسمسيلت

بلدية برج بو نعامة
بلدية برج األمير عبد القادر

حي األصـنـامp صـنـدوق بـريـدي رقم 144  بــلـديـة
الوادي

بلدية قمار
بلدية اIغير

بلدية طالب العربي
بلدية الدبيلة
بلدية النخلة
بلدية رباح

بلدية سيدي عون
بلدية ورماس
بلدية البياضة
Wبلدية كوين
بلدية مرارة
بلدية تندلة
بلدية العقلة
بلدية اIقرن

بلدية حاسي خليفة
بلدية الدبيلة

بلدية حساني عبد الكر¤
بلدية وادي العلندة

بلدية سطيل
بلدية سيدي عمران

بلدية ميه ونسى
بلدية ميه ونسى

بلدية الوادي
بلدية اIغير
بلدية قمار

بلدية جامعة
بلدية الوادي

بلدية طالب العربي
بلدية الوادي
بلدية الوادي

طريق بغايp بلدية خنشلة
بلدية احلامة

بلدية عW الطويلة
بلدية متوسة
بلدية خنشلة
بلدية خنشلة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

خنشلةخنشلة
(تابع)(تابع)

سوقسوق
أهراسأهراس

تيبازةتيبازة

7.40

8.40

9. 40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

1.41

2.41

3.41

4.41

5.41

6.41

7.41

8.41

9.41

10.41

11.41

12.41

13.41

14.41

15.41

16.41

17.41

1.42

2.42

3.42

4.42

5.42

6.42

7.42

8.42

9.42

10.42

11.42

مركب رياضي جواري 
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
دار الشباب خلنشلة
دار الشباب خلنشلة

بيت الشباب - عقدي سماعيل
مخيم الشباب - عW سيالن
دار الشباب - سليمان عمار
دار الشباب - اإلخوة زواغي

دار الشباب
دار الشباب لتاوزيانت

دار الشباب 
دار الشباب

دار الشباب - هواري بومدين
دار الشباب - حفصي عبد الرزاق

دار الشباب للمشروحة
دار الشباب لسدراته
دار الشباب للخضارة

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب Iداوروش
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب 
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب لقوراية
دار الشباب لشرشال
دار الشباب للقليعة
دار الشباب حلجوط
دار الشباب حلجوط

Wدار الشباب ألحمر الع
دار الشباب حلجوط

دار الشباب للحطاطبة

دار الشباب - بربسة

بيت الشباب 
دار الشباب

بلدية قايس
بلدية أوالد رشاش

بلدية بابار
بلدية خنشلة
بلدية خنشلة
بلدية خنشلة
بلدية احلامة
بلدية خنشلة
بلدية قايس
بلدية احململ

بلدية تاوزيانت
بلدية بوحمامة

بلدية ششار

طريق تونسp بلدية سوق أهراس
بلدية سوق أهراس

بلدية اIشروحة
بلدية سدراتة
بلدية خلضارة
بلدية احلدادة
بلدية خميسة
بلدية الزوابي

حي بومعراف سبتيp بلدية تاورة
بلدية احلنانشة

بلدية مداوروش
بلدية الدريعة

بلدية اIشروحة
بلدية وادي الكبريت

بلدية سدراتة
بلدية أوالد إدريس
بلدية مداوروش 

بلدية قوراية
طريق تنسp بلدية شرشال

طريق اجلزائرp بلدية القليعة
نهج عطايفية عبد القادر p بلدية حجوط

طريق مرادp بلدية حجوط
Wبلدية أحمر الع pنهج أيزوري عمار

الـقـريـة االشـتـراكـيـة الـفالحـيـة الـرحـابـةp بـلـديـة
حجوط

الـقريـة االشتراكـية الـفالحيـة السـاحلـيةp بـلدية
احلطاطبة

الـقــريـة االشــتـراكــيـة الــفالحـيــة بـربــسـةp بــلـديـة
الشعيبة 

بلدية دواودة
Wبلدية أحمر الع

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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تيبازةتيبازة
(تابع)(تابع)

ميلةميلة

WعWع
الدفلىالدفلى

12.42

13.42

14.42

15.42

16.42

17.42

18.42

19.42

20.42

21.42

22.42

23.42

1.43

2.43

3.43

4.43

5.43

6.43

7.43

8.43

9.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

19.43

20.43

21.43

22.43

23.43

24.43

1.44

2.44

3.44

4.44

دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

بيت الشباب
دار الشباب

بيت الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب Iيلة
دار الشباب -  اليفة صالح

دار الشباب لفرجيوة
دار الشباب لوادي العثمانية
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب لفرجيوة
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب
دار الشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - عمار بوقرة
بيت الشباب
دار الشباب

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري 

دار الشباب

دار الشباب لعW الدفلى
دار الشباب - الشهيد امحمد بوقارة

دار الشباب -  حي سوفاي
دار الشباب جلندل

بلدية بورقيقة
بلدية سيدي راشد

بلدية مسلمون
بلدية خميستي
بلدية الداموس
بلدية تيبازة
بلدية شرشال

بلدية فوكة
بلدية الداموس

بلدية سيدي غيالس
بلدية حجرة النص

بلدية مناصر

طريق القرارم p بلدية  ميلة
23 نهج أول نوفمبر p1954 بلدية شلغوم العيد

نهج بولزازن p بلدية فرجيوة
بلدية واديp العثمانية

Wبـــلـــديـــة عــ pالـــقـــريـــة االشـــتــراكـــيـــة الـــفالحـــيـــة
البيضاء حريش

الــقــريـــة االشــتــراكـــيــة الــفـالحــيــة مــصـــطــفى بن
بولعيدp بلدية وادي سقان

pالـقـريـة االشـتـراكـيـة الــفالحـيـة الـعـزابـة لـطـفي
Wالت Wبلدية ع

بلدية فرجيوة
بلدية تالغمة

بلدية تاجنانت
بلدية اIشيرة

بلدية شلغوم العيد
بلدية وادي العثمانية

بلدية عW ملوك
بلدية أوالد خلوف

بلدية سيدي خليفة
بلدية أحمد راشدي

بلدية تيبرقنت 
بلدية وادي العثمانية

بلدية شلغوم العيد
بلدية الزغاية

بلدية قرارم قوقة
بلدية ترعى باينان

بلدية حمالة

نهج أول نوفمبر p1954 بلدية عW الدفلى
شارع الـشـهـيـد امـحـمـد بـوقـارةp بـلـديـة خمـيس

مليانة
بلدية خميس مليانة

طريق اIلعب البلديp بلدية جندل

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

WعWع
الدفلىالدفلى
(تابع)(تابع)

النعامةالنعامة

WعWع
تيموشنتتيموشنت

5.44

6.44

7.44

8.44

9.44

10.44

11.44

12.44

13.44

14.44

15.44

16.44

17.44

18.44

19.44

20.44

21.44

1.45

2.45

3.45

4.45

5.45

6.45

7.45

8.45

9.45

10.45

11.45

12.45

1.46

2.46

3.46

4.46

5.46

6.46

7.46

8.46

9.46

10.46

11.46

12.46

13.46

دار الشباب للعطاف
دار الشباب للعبادية

دار الشباب -  محمد بوراس
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

مركب رياضي جواري 
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
دار الشباب

دار الشباب Iشرية
دار الشباب  لعW الصفراء

دار الشباب Iغرار
دار الشباب للنعامة

دار الشباب
بيت الشباب
بيت الشباب
بيت الشباب
بيت الشباب
دار الشباب 
دار الشباب
دار الشباب

دار الشباب - حي القنادس
دار الشباب لبني صاف

دار الشباب  للمالح
دار الشباب لشعبة اللحم

دار الشباب - أول نوفمبر 1954
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

قاعة متعددة اخلدمات للشباب

بيت الشباب
دار الشباب لعقب الليل

دار الشباب لسيدي الصافي
دار الشباب 

دار الشباب لعW تيموشنت
مركب رياضي جواري

نهج دحماني بواسي p بلدية العطاف
نهج أول نوفمبر p1954 بلدية العبادية

بلدية مليانة
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية عريب

القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية العطاف
القرية االشتراكية الفالحيةp بلدية العامرة

بلدية خميس مليانة
بلدية العبادية
بلدية العامرة
بلدية عريب
بلدية جندل

بلدية العطاف
بلدية روينة

بلدية العطاف
بلدية برج األمير خالد

بلدية حمام ريغة
بلدية روينة

نهج بن مصطفى الطاهرp بلدية مشرية
نهج القدسp بلدية عW الصفراء

بلدية مغرار
بلدية النعامة
بلدية عسلة

بلدية مشرية
بلدية عسلة

بلدية النعامة
بلدية تيوت

بلدية النعامة
بلدية عW الصفراء

بلدية عسلة

حي القنادس p بلدية عW تيموشنت
نهج أول نوفمبر 1954 بلدية بني صاف

ضاحية سيدي السعيدp بلدية اIالح
نهج لغواطي قدورp بلدية شعبة اللحم

66 نهج أول نوفمبر p1954 بلدية عW تيموشنت

الــقــريــة االشــتــراكــيــة الــفالحــيــة p بــلــديــة حــمـام
بوحجر

الــقــريـة االشــتــراكــيـة الــفالحــيــةp بـلــديــة األمــيـر
عبد القادر

85 نهج محمد خميستيp بلدية حمام بوحجر

بلدية عقب الليل
بلدية سيدي الصافي

بلدية بني صاف
بلدية عW تيموشنت
بلدية حمام بو حجر

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)



اIوقــعاIوقــعتسمية مؤسسـة الشبابتسمية مؤسسـة الشبابالرقمالرقمالوالياتالواليات

WعWع
تيموشنتتيموشنت

(تابع)(تابع)

غردايةغرداية

غيليزانغيليزان

14.46

15.46

16.46

17.46

18.46

19.46

1.47

2.47

3.47

4.47

5.47

6.47

7.47

1.48

2.48

3.48

4.48

5.48

6.48

7.48

8.48

9.48

10.48

11.48

12.48

13.48

14.48

15.48

بيت الشباب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب - رحو قادة

قاعة متعددة اخلدمات للشباب
دار الشباب - محمد خميستي 

دار الشباب
دار الشباب - معمر لرجان

دار الشباب - األمير عبد القادر
دار الشباب - بدران

دار الشباب - دهان ابراهيم
دار الشباب - مليكة
دار الشباب لزلفانة

قاعة متعددة اخلدمات للشباب لسبسب
قاعة متعددة اخلدمات للشباب

دار الشباب لغيليزان
دار الشباب - كيحل بوعبد الله

دار الشباب لغيليزان
دار الشباب - مكي عابد

دار الشباب - احلي اإلقامي
دار الشباب لوادي  اجلمعة

دار الشباب للمطمر
دار الشباب لعمي موسى

بيت الشباب - اإلخوة بالصغير
بيت الشباب
بيت الشباب
دار الشباب 

مركب رياضي جواري
مركب رياضي جواري

دار الشباب 

بلدية عW تيموشنت
بلدية عW تيموشنت

بلدية حاسي الغلة
بلدية اIاحلي

بلدية حمام بوحجر
بلدية عW تيموشنت

شارع األمير عبد القادرp بلدية غرداية
بلدية اIنيعة

بلدية متليليp صندوق بريدي رقم 49
بلدية غرداية

بلدية زلفانةp صندوق بريدي رقم 103
بلدية سبسب
بلدية القرارة

نهج بلجياللي حمانيp بلدية غيليزان
شارع الشهداءp بلدية وادي رهيو
شارع بن النعامةp بلدية  غيليزان

بلدية وادي رهيو
احلي اإلقاميp بلدية غيليزان

بلدية وادي اجلمعة
طريق اجلزائرp بلدية اIطمر

بلدية عمي موسى
بلدية غيليزان
بلدية زمورة

بلدية وادي رهيو
بلدية وادي رهيو

بلدية زمورة
بلدية غيليزان
بلدية جديوة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
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