
العدد العدد 55
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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

اHطلوب 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

الثالثاء الثالثاء 23  ذو القعدة  ذو القعدة عام عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 9 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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 تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقـم 12-347 مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافـق أوّل أكتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمن قـبـول اجلـمـهـورية
اجلزائرية الد~ـقراطية الشعبية تعديـل القانون األساسي لصندوق النـــقد الدولي...............................................
مرسـوم رئاسي رقـم 12-348 مؤرخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اHـوافـق أوّل أكتـوبر سـنة r2012 يسـمح �شـاركة اجلـمهـورية
اجلزائرية الـد~ـقراطيــة الشعبـيـة فـي الزيادة فـي حـصص الدول األعضـاء في صندوق النـقد الدولي بعـنوان اHراجعة
العامة الرابعة عشـرة...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقـم 12-349 مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافـق أوّل أكتـوبـر سـنة r2012 يـتـضمن اHـوافـقة عـلى عـقد
Wبـرم �ديـنة اجلـزائر في أول فـبرايـر سنة 2012 بHـسمـاة "أوهانـيت" اHاســتغالل احملــروقات في مـساحة االسـتغـالل ا
الوكالة الوطنية لتثمـW مـوارد احملروقـات (ألنـفـط) والشـركـة الوطنيـة سوناطـراكr شـركـة ذات أسهـم................
مـرســوم رئـاسي رقـم 12-350 مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اHـوافـق أوّل أكـتــوبـر سـنـة r2012 يــتـضـمـن اHـــوافـــقــة عـلى
عـــقـــد اســتــغـالل احملــروقـات في مـسـاحــة االسـتـغـالل اHسـمــاة "غـــورد الـبــقـل" اHبـرم �ـديـنـة اجلـزائر فــي 26 فـبـرايـر
سـنة 2012 بـW الـوكالـة الوطـنـية لـتثـمـW مــوارد احملـروقــات (ألـنـفـط) والـشــركـة الـوطنـيــة سونـاطـراكr شــركـة ذات
أسهـم.........................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي رقـم 12-351 مؤرخ في 15 ذي القـعدة عام 1433 اHوافـق أوّل أكتـوبر سنة r2012 يتضمن اHــوافقة علـى عقود
Wالوكـالـة الـوطنـية لـتثــم Wبـرمـة �ديـنة اجلـزائـر في 26 فـبـرايرسـنة 2012 بـHالـبحث عن احملـروقـــات واستـغاللهـــا ا
موارد احملروقات (ألنفط) والشـركـة  الوطنية سوناطراكr شركة ذات أسهم.........................................................
مـرسـوم رئـاسي رقـم 12-352 مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عام 1433 اHـوافـق أوّل أكتـوبـر سـنة r2012 يـتـضمن اHـوافـقة عـلى عـقد
الـبـحث عن احملــروقـات واسـتـغاللــهـا في اHـسـاحـة اHـسـمـاة "نـيـلــي" (الـكـتـلــة : 408 ب) اHـبــرم �ـديـنــة اجلـزائــر فـي أول
rمـــوارد احملـروقـات  (ألـنــفــط) والشــركــة الوطـنـيـة ســونــاطــراك Wالوكـالــة الوطـنـيـة لـتـثمـــ Wأبريــل سنـة 2012 بـ
شـركــة ذات أسهــم.......................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقـم 12-353 مـؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اHـوافــق أوّل أكـتــوبــر ســنـة r2012 يــتـضــمـن اHــوافـقـــة عــلى
اHلحـق رقـم 2 بالـعقد اHؤرخ في 24 مـارس سنـة 2001 لـلبحث عن احملـروقـات واسـتغاللهـا في اHسـاحـة اHسماة "قـارة
rالشركة الوطنية سوناطراك Wبـرم �دينـة اجلزائـر في أول أبريـل سنـة 2012 بHتيسليت" (الكتلــة : 245 جنوب)  ا
شركة ذات أسهم  وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد"..........................................................................
مــرســوم رئــاسي رقـم 12-354 مـؤرخ في 15 ذي الــقـعــدة عـام 1433 اHـوافــق أوّل أكـتــوبــر ســنـة r2012 يــتــضـمن اHـــوافــقــة عـلـى
اHــلـحـق رقـم 4 بــالـعـقـد اHـؤرخ فـي 13 مــايـو سـنـــة 1995 لـلـبــحـث عن احملـروقـــات واسـتــغاللـهـــا فـي اHـســاحــة اHـسـمـــاة
rالـشـركـة الوطـنـيـة سـونـاطراك Wـبـرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 24 يـونـيـو سـنة 2012 بـHزمــول األكـبـر" (الـكـتـلة : 403 أ)  ا"
شركة ذات أسهم وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)".......................................................................
مرسوم رئاسي رقم 12 - 366 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 اHوافق 8 أكتوبر سنة r2012 يسند إلى وزيـر اHاليةr سلطة
الوصاية على الديوان الوطني لإلحصائيات....................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 12 - 326 مؤرّخ في 17  شـوّال عام 1433 اHوافق 4 سـبتـمبـر سنة r2012 يتـضمن تـعيW أعـضاء احلـكومة
(استدراك).................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 11 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر اإلدارة احملـلــيـة
واالنتخابات واHنتخبW في والية اجلـزائـر.....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 شـوّال عام 1433 اHـوافق 11 سـبتـمـبر سـنة r2012 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مديـر اإلدارة احملـلـية في
والية قسنطينة...........................................................................................................................................
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 24 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 11 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 تــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام رؤســاء دوائـر في
الواليات.....................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 شــوّال عــام 1433 اHـــوافق 11 ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة r2012 يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديـــر اإلدارة احملــلـــيــة
واالنتخابات واHنتخبW في والية اجلـزائـر.....................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شـوّال عام 1433 اHوافق 11 سـبتـمبـر سنة r2012 يتـضمّن تعـيW مـدير اإلدارة احمللـية في والية
قسنطينة...................................................................................................................................................

مـرسـرمـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 24 شـوّال عام 1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمّـنـان تـعـيـW رؤساء دوائـر في
الواليات.....................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قـــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 6 ربــيع األوّل عـام 1433 اHـوافق 30 يـنــايـر ســنـة r2012 يــحـدّد مــدونـــة نــفـقــــات وإيـــرادات
حـســــاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 047-302 الــذي عـنــوانه "تــسـيــيـر اHــديـريــة الــعـامّــة لألمن الــوطـنـي أحـيــاء الـشــرطـة
التابعة ألمالك الدولـة"...............................................................................................................................

قــرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 6 ربيع األوّل عام 1433 اHوافق 30 ينـاير سنة r2012 يحدّد كـيفيـات متابـعة وتقـييم حساب
التـخصيص اخلاص رقم 047-302 الـذي عنوانه "تسيير اHديـرية العامّة لألمن الوطني أحيـاء الشرطة التابعة ألمالك
الدولة".....................................................................................................................................................

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــرار مــؤرّخ في 9 شــوّال عــام 1433 اHـوافق 27 غــشـت ســنـة r2012 يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرة الــعــامــة لــلــشـؤون
...........................................................................................................................Wالسياسية واألمن الدولي

قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1433 اHوافق 27 غشت سنة r2012 يتضمن تفويض اإلمـضاء إلى نائبة مدير للبرامج والشؤون
االجتماعية.................................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار مؤرخ في 23 جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 15 مايـو سنة r2012 يـتضمّن تـعيW أعـضاء اجملـلس التوجـيهي للـمدرسة
اجلهوية للفنون اجلميلة بعـزازقـة..................................................................................................................

قرار مؤرخ في 25  جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 17 مايو سنة r2012 يتضمّن تعيW أعضاء مجلس إدارة اHسرح اجلهوي
ببجاية......................................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 23  رجب عام 1433 اHوافق 13 يونيو سنة r2012 يتضمّن تأسيس اHهـرجان الثقافي احمللي للمسرح احملترف
بقاHة.......................................................................................................................................................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاريّ مـشـترك مـؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1433  اHـوافق 29 ديـسمـبـر سـنة r2011 يـعدّل ويـتـمّم  الـقرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرخ في 10 ذي الــقـعــدة عـام 1425 اHـوافق 22 ديــسـمــبـر ســنـة 2004 واHــتــضـمّن إنــشــاء مـديــريّــات اخلـدمــات اجلــامـعــيـة
وحتديد مقرها وقائمة اإلقامات اجلامعية التابعة لها ومشتمالتها.......................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 اHوافق 5 يناير سنة r2012 يعدّل ويتـمم القرار الوزاري اHشترك اHؤرخ
في 18رجب عام 1429 اHـوافق 21 يوليو سنة 2008 واHتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة "...............................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوممـــرســـوم رئـــاسي رقـم  رئـــاسي رقـم 12-347 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1433  اHـوافـق أواHـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنة ل أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتـضمنr يـتـضمن
قـبول اجلمـهوريـة اجلزائـرية الـد~ـقراطـية الـشعـبيةقـبول اجلمـهوريـة اجلزائـرية الـد~ـقراطـية الـشعـبية
تعديـل القانون األساسي لصندوق النـــقد الدولي.تعديـل القانون األساسي لصندوق النـــقد الدولي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهـوريـة
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبناء على الـدستورr ال سيـما اHادّتان 77 (3 و 8)
rو125 (الفقرة األولى) منه 

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-320 اHــــؤرخ في 31
غـــشت ســـنـــة 1963 الـــذي يــــرخص انـــضـــمــــام اجلـــمـــهـــوريــــة
rاجلزائريـة الد~قـراطية الشعبيـة إلى االتفاقات الدولية

rادة األولى منهHال سيّما ا
-  و�ــقــتــضى الــقــانـــون األســاسي لــصــنــدوق الــنــقــد

rالدولي
- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى الالئـــــحــــة رقم 66 - 2  جملــــلس
مـحافظي صـندوق الـنقد الـدولي اHؤرخة في 15 ديسـمبر
سـنة 2010 التي عـنوانهـا "اHراجعـة العامـة الرابعـة عشرة

r"للحصص وإصالح مجلس اإلدارة
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــقـــــبل اجلـــــمـــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائـــــريــــــة
الـــد~ـــقـــراطـــيــــة الـــشـــعـــبـــيــــة  تـــعـــديل الـــقـــانـــون األســـاسي
لــصــنــدوق الـنـــــقــد الــدولي اHــنـصــوص عــلـيـه في الالئــحـة
رقم 66-2 الــتي صـادق عــلـيـهــا مـجـلـس مـحـافــظي صـنـدوق

النقد الدولي بتاريــخ 15 ديسمبـر سنة 2010.
اHاداHادّة ة 2 :  : ينشــر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق

أوّل أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئـــاسي رقـم مـــرســـوم رئـــاسي رقـم 12-348 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عــام عــام 1433 اHــوافـق أو اHــوافـق أوّل أكــتــوبــر ســنــة ل أكــتــوبــر ســنــة r2012 يــســمحr يــســمح
�ــشـــاركـــة اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد~ــــقـــراطـــيـــة�ــشـــاركـــة اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد~ــــقـــراطـــيـــة
الــشـعـبــيــة فـي الـزيــادة فـي حـصص الــدول األعـضـاءالــشـعـبــيــة فـي الـزيــادة فـي حـصص الــدول األعـضـاء
في صنـدوق الـنقـد الـدولي بعـنـوان اHراجـعـة العـامةفي صنـدوق الـنقـد الـدولي بعـنـوان اHراجـعـة العـامة

الرابعة عشـرة.الرابعة عشـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهـوريـة
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبناء على الـدستورr ال سيـما اHادّتان 77 (3 و 8)
rو125  (الفقرة األولى) منه 

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-320 اHــــؤرخ في 31
غـــشت ســـنـــة 1963 الـــذي يــــرخص انـــضـــمــــام اجلـــمـــهـــوريــــة
rاجلزائريـة الد~قـراطية الشعبيـة إلى االتفاقات الدولية

rادة األولى منهHال سيّما ا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقـم 63-384 اHــؤرخ فـي 24
سـبــتـمـبـر سـنـة 1963 واHـتـضـمن حتـديـد كــيـفـيـات تـسـديـد

 rالية الدوليةHؤسسات اHاجلزائر الكتتابها فـي ا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1983 ال سـيــمـا اHـادة 26

rمنه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمــــضـــــان عــــام 1418 اHـــــوافق 31  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1998 ال سـيــمـا اHـادة 98

rمنه
- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى الالئـــــحــــة رقم 66 - 2  جملــــلس
مـحافظي صـندوق الـنقد الـدولي اHؤرخة في 15 ديسـمبر
سـنة 2010 التي عـنوانهـا "اHراجعـة العامـة الرابعـة عشرة

r"للحصص وإصالح مجلس اإلدارة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــســــــمــح فــي حـــــدود ســــــبــــــعــــــمـــــائـــــة
وخـــمــســـة ماليــــW ومــائـتـي ألف وحــــدة حــقـــوق ســــحب
خاصـــة (705.200.000) �ساهــمـة اجلمهوريـــة اجلزائريــة
الـــد~ـــقـــراطـــيــــة الـــشــعـــبــــيــــة  فـــي الـــزيــادة فـــي حــصـص
الــــدول األعـــضـــــاء في صــــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولي بـــعـــنـــوان

اHراجعة العامة الرابعة عشرة.

وبـــــذلك تــــــبـــــلغ حـــــصــــــة اجلـــــمـــــهـــــوريــــــة اجلـــــزائـــــريــــــة
الــد~ــقــراطــيـــة الــشــعـبــيـــةr مــلــيــارا  وتــســعــمــائــة وتــســعـة
وخـمسـW مـلـيـونا وتـسـعـمـائة ألف (1.959.900.000) وحـدة

حقوق سحب خاصة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــدفع اجلـــــزائــــراحلـــــصــــة  غــــيـــــر اHــــمــــثــــلـــــة
بــاألذونـات أو ســـنــدات اخلـزيـــنـة من اكــتـتــابــهـا اإلضـافـي
فــي صـنـــدوق الــنــقـد الــدولي في شــكل تــســبــيـقــات دائــمـة
بدون فائـدة أو عمـولة أو مـصاريف يـقدمـها بـنك اجلزائر

للخزينة.

يـــتــكـــفل بــنك اجلـــزائــر مـــبــاشــرة بـــاHــصـــاريف الــتي
تترتب على هذه العملية.
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اHاداHادّة ة 3 :  : ينشــر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رقـم 12-349 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1433 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنة ل أكـتـوبـر سـنة r r2012 يـتـضمنيـتـضمن
اHـوافـقـة عـلى عـقد اســتـغالل احملــروقـات في مـسـاحةاHـوافـقـة عـلى عـقد اســتـغالل احملــروقـات في مـسـاحة
االســــتـــغــالل اHـــســــمـــاة "أوهــــانـــيـت" اHـــبــــرم �ـــديــــنـــةاالســــتـــغــالل اHـــســــمـــاة "أوهــــانـــيـت" اHـــبــــرم �ـــديــــنـــة
اجلـــزائــر فـي أول فـــبــرايـــر ســـنــة اجلـــزائــر فـي أول فـــبــرايـــر ســـنــة 2012 بــW الــوكــالــة بــW الــوكــالــة
الـــوطـــنـــيــة لـــتـــثـــمـــW مــــوارد احملـــروقــــات (ألــنــــفـط)الـــوطـــنـــيــة لـــتـــثـــمـــW مــــوارد احملـــروقــــات (ألــنــــفـط)
والـــشـــركــــة الـــوطـــنـــيــــة ســـونـــاطــــراكr شــــركـــة ذاتوالـــشـــركــــة الـــوطـــنـــيــــة ســـونـــاطــــراكr شــــركـــة ذات

أسهـم.أسهـم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اHـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واHتضمن اHوافقة على عقود استغالل احملروقات اHبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــW الــوكــالــة
rموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Wالوطنية لـتثم

rشركة ذات أسهم

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعــد االطالع عــلـى عــقــد اســتـــغالل احملــروقــات في
مـســاحــة االســتــغالل اHــســمـاة "أوهــانــيت" اHــبــرم �ــديــنـــة
اجلزائـر فـي أول فبراير سنة 2012 بW الوكـالة الوطنية
لــتـثــمــW مـوارد احملــروقــات (ألـنــفط) والــشـركــة الــوطـنــيـة

rشركة ذات أسهم rسوناطراك

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـوافق عـلى عــقـد اسـتـغالل احملـروقـات
Wـبــرم �ـديـنــــة اجلـزائــر فـي أول فـبـرايــر سـنـة 2012 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)
والشركـة الوطـنيـة سوناطـراكr شركـة ذات أسهمr ويـنفذ
تطبـيقا لـلمادتW 30 و 32 من الـقانون رقم 05-07 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1426 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2005
واHـــتـــعـــلق بــــاحملـــروقـــاتr اHـــعــــدل واHـــتـــممr عــــلى مـــســـاحـــة
االسـتــغـالل اHــســمـاة "أوهــانــيـت" الــتـي تـغطي مـسـاحة

120,65 1 كم2 في تراب والية إيليزي.

اHاداHادّة ة 2 :   :  تلغى أحـكام اHرسـوم الرئاسي رقم 74-07
اHــؤرخ في 11 صـــفـــر عــام 1428 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة
2007 واHـتـضـمن اHـوافـقـة عـلى عـقـود اسـتـغالل احملـروقـات

Wــبـــرمــة �ـــديـــنــة اجلـــزائــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)
وســونــاطــراكr شــركــة ذات أســهمr عــلى اHــســاحــة اHــســمــاة
"أوهـانـيت" مـوضوع عـقـد الشـراكـة اHبـرم �ـدينـة اجلـزائر
BHP" سـوناطراك والشركات Wفي 2 يوليو سنة 2000 ب
بــــــتــــــرولــــــيــــــوم (أنــــــتــــــرنــــــاشــــــيـــــونــــــال إكــــــســــــبــــــلــــــوريــــــشن)
ب.ت.ي.ل.ت.د" و"جـابـان أوهـانـيت أويل وغـازكوr ل.ت.د

(جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل.ل.س".

اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



23 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 655
9 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012 م

مـرسوم رئرسوم رئـاسي اسي رقـم رقـم 12-350 م مـؤرخ في ؤرخ في 15 ذي الق ذي القـعـدة عامدة عام
يــــــــتــــــــــضــــــــمـنمـن  r r2012 ــــــــــوافـوافــق أوق أوّل أكل أكــــــــتــــــــــوبوبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ةHا H1433 ا

اHـاHـــــــــوافــوافــــــــقـقـــــــــة عة عــــــلـى عــى عــــــــــقــقــــــــد اسـد اســـــــــتـتـــــــغـغــالل احملـالل احملـــــــروقـروقـــــــــات فيات في
مــــســــاحـاحــة االسة االســــتــــغـالل اHغـالل اHــــسـمـمـــــاة "غــاة "غــــــورد الورد الـبـبـــــقـل" اHقـل" اHــــبـرمرم
�دينة اجلزائر فــي �دينة اجلزائر فــي 26 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 بW الوكالة بW الوكالة
الالــــــوطوطــــــــنــــــيــــــــة لة لــــــتــــــــثــــــمـمـــــــــW مـW مـــــــوارد احملوارد احملــــــــروقــروقــــــــات (ألات (ألــــــــنـنـــــــفـط)فـط)

والشـركـة الوطنيـة سوناطـراكr شـركـة ذات أسهـم.والشـركـة الوطنيـة سوناطـراكr شـركـة ذات أسهـم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-446 اHـؤرخ
في 2 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 27 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2011
واHـــتــــضــــمن اHــــوافـــقــــة عــــلى الــــعـــقــــد من أجـل رفع مــــعـــدل
اسـتـرجـاع احـتـيـاطـات الـبـتـرول اخلـام اHـتـواجـدة في حـقل
"غـورد الـبـقل" اHـبـرم �ـديـنة اجلـزائـر في 20 يـولـيـو سـنـة
2011 بـW الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
rأسهم

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبــعــد االطالع عــلـى عــقــد اســتـــغالل احملــروقــات في
مــسـاحـة االسـتـغالل اHـسـمـاة "غــورد الـبـقل" اHـبـرم �ـديـنـة

اجلـزائر في 26 فـبـرايـر سـنة 2012 بW الـوكـالـة الـوطـنـية
لــتـثــمــW مـوارد احملــروقــات (ألـنــفط) والــشـركــة الــوطـنــيـة

rشركة ذات أسهم rسوناطراك
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـوافق عـلى عــقـد اسـتـغالل احملـروقـات
Wـــبــرم �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 26 فــبـــرايـــر ســـنــة 2012 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)
والشركـة الوطـنيـة سوناطـراكr شركـة ذات أسهمr ويـنفذ
تـــطــــبـــيـــقـــا لــــلـــمـــادتـــW 30 و 32 مـن الـــقــــانـــون رقــم 07-05
اHــؤرخ فــي 19 ربـيع األول عــام 1426 اHـوافــق 28 أبـريل
ســنــة 2005 واHـــتــعــلق بـــاحملــروقــاتr اHــعــدل واHـــتــممr عــلى
مــســاحــة االسـتــغالل اHــســمــاة "غــورد الــبـقـل" الـتـي تـغــطي

مساحة 120,65 1 كم2 في تراب والية ورقلة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــلــــغـى أحـــكــــام اHــــرســــوم الــرئـــاسي رقم
11-446 اHـؤرخ في 2 صـفـر عام 1433 اHـوافق 27 ديـسـمـبـر

سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رقـم 12-351 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1433 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنة ل أكـتـوبـر سـنة r r2012 يـتـضمنيـتـضمن
اHــــــوافـــــقـــــة عـــــلـى عـــــقـــــود الـــــبـــــحـث عن احملـــــروقـــــــاتاHــــــوافـــــقـــــة عـــــلـى عـــــقـــــود الـــــبـــــحـث عن احملـــــروقـــــــات
واستغاللهـــا اHبرمة �ـدينة اجلزائـر في واستغاللهـــا اHبرمة �ـدينة اجلزائـر في 26 فبراير فبراير
ســنــة ســنــة 2012 بـW الــوكـالـــة الـوطــنـيــة لـتــثــمــW مـوارد بـW الــوكـالـــة الـوطــنـيــة لـتــثــمــW مـوارد
احملـــــــروقــــــات (ألـــــــنــــــفـط) والــــــشـــــــركــــــــة  الــــــوطـــــــنــــــيــــــةاحملـــــــروقــــــات (ألـــــــنــــــفـط) والــــــشـــــــركــــــــة  الــــــوطـــــــنــــــيــــــة

سوناطراكr شركة ذات أسهم.سوناطراكr شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اHـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واHـــتــضـــمن اHــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـW الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيW حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اHــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
rردودة من مساحة البحثHساحات اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
rمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبــعــد االطالع عــلـى عــقــود الــبــحث عن احملــروقـــات
واستغاللهــا اHبرمة �دينــة اجلزائـر في 26 فبراير سنة
2012  بـW الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــتــثـمــW مـوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
rأسهم

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــوافـق عـــــــلى عـــــــقـــــــود الـــــــبـــــــحـث عن
احملروقــــات واستغـاللهــا اHبـرمة �ديـنــة اجلـزائـر في 26
فبـراير سـنة 2012  بW الـوكالـة الوطـنيـة لتـثمـW موارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكr شركة
ذات أسهمr وتنفذ طبـقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما

في اHساحات اHسماة فيما يأتي :
- "عـــــقـــــرب شــــــمــــال - غــــرب" ( الـــــكــــتل : 428  و429

r( و431 ب  و 439 ب
r(الكتلتان : 421 أ و 434 أ) "داورة" -

r(411 الكتلتان : 410 و) "حاسي مطماط" -
- "بــــــــوخـــــــشـــــبـــــة" ( الــــــكـــــتل : 219 ج و220 ج و224 أ

r(و225 أ
- "قـــــــارة تـــــيـــــســــــلــــيت II" ( الــــكــــتل : 245 أ و234 ج

r(و239 د
- "أورحـــــــــود II" ( الـــــــــكـــــــــتل : 403 و و404 أ  و405 هـ

r(و406 ج
- "قـــــاسـي شـــــرقي غـــــرب" (الـــــكـــــتل : 214 أ و 215 ب

r(و219 ب و 246 أ و 246 ب
r(211 الكتلتان : 208 ب و ) "تمسيت غرب" -

r(126 : الكتلة) "نقرين" -
r(الكتلة : 242 أ) "II بوررحات شمال" -

r(1الكتلتان : 226 أ و 229 ب) "II عرق إيسوان" -
r(الكتل : 223 و 239 ب و 244 د) "أودومي غرب" -

r(1الكتلة : 438 ب) "II زايدHا" -
r(346 الكتل : 322 ب و 345 و) "زرافة" -

- "حــــضـــــنــــة غـــــرب" (الــــكـــــتل : 104 أ و 119 أ و 136 أ
r(و137 أ

- "قرن الشيخ" (الكتلة : 350 أ).

اHاداHادّة ة 2 :   :  تلغى أحـكام اHرسـوم الرئاسي رقم 73-07
اHــؤرخ في 11 صـــفـــر عــام 1428 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة
2007 واHتضمن اHـوافقة على عقود البحث عن احملروقات

واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـW الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

(ألــنـــفط) والــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطـــراكr شــركــة ذات
أسهمr على اHساحات اHسماة فيما يأتي :

- "حـاسي مطـماط" (الـكتـلتان : 410 و 411) مـوضوع
عـقــد الـشـراكــة اHـبـرم �ـديــنـة اجلـزائـر في 23 أبــريل سـنـة
2005 بـــــW ســــونــــاطــــراك وشــــركــــة "BP إكـــــســـــبـــــلـــــوريـــــشن

r"(أجليريا) ليميتد
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- "قـــــــاسـي شــــــرقــي غـــــرب" (الــــــكــــــتل : 214 أ و246 أ
و246 ب) موضوع عقـد الشراكة اHبرم �دينة اجلزائر في
26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2004 بـــW ســـونــــاطـــراك وشـــركـــتي

"ريبـصول إكسـبلـوراثيون أرخـليا س.أ" و"قـاس ناتورال
r"س د ج

- "قـــــرن الــــشـــــيخ" (الـــــكــــتـــــلــــة : 350) مـــــوضــــوع عـــــقــــد
الــشــراكــة اHــبــرم �ــديــنـة اجلــزائــر في 22 ديــســمــبــر ســنـة
2003 بـــــــــــــW ســــــــــــــونـــــــــــــاطـــــــــــــراك وشـــــــــــــركـــــــــــــة "ش. ن.ب .ك

r"أنترناسيونال ليميتد
- "زرافــــة" (الــــكـــتل : 345 و 346 و 322 ب) مـــوضـــوع
عـقــد الـشـراكــة اHـبـرم �ـديــنـة اجلـزائـر في 23 أبــريل سـنـة
2005 بــــــــــW ســـــــــونـــــــــاطــــــــــراك وشـــــــــركــــــــــة "شـــــــــال إردقـــــــــاس

r"بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح
r(429 الــكـتــلــتـان : 428 و) "عـقــرب شــمـال - غــرب" -
مـــوضـــوع عـــقـــد الـــشــراكـــة اHـــبـــرم �ـــديـــنـــة اجلـــزائـــر في26
ســبــتـمــبــر ســنـة 2004 بــW سـونــاطـراك وشــركـة "أمــيـرادا

هيس (عقرب) ليميتد".

اHاداHادّة ة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رقـم 12-352 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1433  اHـوافـق أواHـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنة ل أكـتـوبـر سـنة r r2012 يـتـضمنيـتـضمن
اHـــــــوافــــــقـــــــة عـــــــلى عـــــــقـــــــد الــــــبـــــــحـث عن احملــــــــروقــــــاتاHـــــــوافــــــقـــــــة عـــــــلى عـــــــقـــــــد الــــــبـــــــحـث عن احملــــــــروقــــــات
واسـتـغاللهـا في اHـسـاحة اHـسـماة "نـيـلــي" (الكـتـلـة :واسـتـغاللهـا في اHـسـاحة اHـسـماة "نـيـلــي" (الكـتـلـة :
408 ب) اHـــبــــرم �ــــديـــنــــة اجلـــزائـــــر فـي أول أبـــريـل ب) اHـــبــــرم �ــــديـــنــــة اجلـــزائـــــر فـي أول أبـــريـل

سـنـة سـنـة 2012 بW الـوكالــة الوطـنيــة لتـثمـــW مــوارد بW الـوكالــة الوطـنيــة لتـثمـــW مــوارد
احملـــــروقــــــات  (ألـــــنــــــفــط) والـــــشــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيــــــةاحملـــــروقــــــات  (ألـــــنــــــفــط) والـــــشــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيــــــة

سـونـاطــراكr شـركــة ذات أسهــم.سـونـاطــراكr شـركــة ذات أسهــم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHتـعلق باحملـروقاتr اHـعدل واHتـممr ال سيّمـا اHادتان 30

rو 32 منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اHؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واHتعـلق بتعـيW حدود األمالك اHـنجـمية وتـصنيـفها إلى
rمـناطق وحتديد مـساحات الـتنقيب والـبحث واالستغالل

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-183 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يــحـــدد إجــراءات االنــتــقــاء وحتـــديــد اHــســاحــات

مـــوضــوع طــلب فـــتــرة االســتــبـــقــاء ومــســـاحــات االســتــغالل
rردودة من مساحة البحثHساحات اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-184 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد إجـــــــراءات إبـــــــرام عــــــــقـــــــود الـــــــبــــــــحث

واالســـــتــــغـالل وعــــقـــــود اســــتـــــغالل احملـــــروقــــات بـــــنــــاء عـــــلى
rمناقصة للمنافسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-185 اHؤرخ
في 23 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة
2007 الــذي يـــحــدد شـــروط تــســـلــيـم الــســـنــدات اHـــنــجـــمــيــة

rلنشاطات البحث و/أو استغالل احملروقات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبـــعـــد االطـالع عـــلى عـــقـــد الــــبـــحث عن احملـــروقـــات
واسـتغاللها في اHـساحة اHسـماة "نيلي" (الـكتلة : 408 ب)
Wــبــرم �ــديــنــــة اجلـزائـــر فـي أول أبـريـل ســنـة 2012  بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

rشركة ذات أسهم rوالشركة الوطنية سوناطراك
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافـق عــــــــلـى عـــــــقــــــــد الــــــــبــــــــحـث عن
احملـــروقـــات واســتـــغـاللـــهـــا في اHـــســـاحـــة اHـــســمـــاة "نـــيـــلي"
(الكـتـلة : 408 ب) اHبـرم �ـديـنـــة اجلـزائـر فـي أول أبريل



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 23 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

ســــنــــة 2012  بــــW الـــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيـــة لــــتــــثـــمــــW مـــوارد
احملروقات (ألنفط) والـشركة الوطنية سوناطراكr شركة
ذات أســهمr ويـنــفــذ طـبــقــا لـلــتــشـريـع والـتــنــظـيم اHــعــمـول

بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رقـم 12-353 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1433  اHـوافـق أواHـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنة ل أكـتـوبـر سـنة r r2012 يـتـضمنيـتـضمن
اHـوافــقــة عـلـى اHـلـحـق رقـم اHـوافــقــة عـلـى اHـلـحـق رقـم 2  بـالـعــقـد اHـؤرخ في بـالـعــقـد اHـؤرخ في 24
مــــــــارس ســـــــنـــــــة مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2001 لـــــــلـــــــبـــــــحـث عـن احملــــــــروقـــــــات لـــــــلـــــــبـــــــحـث عـن احملــــــــروقـــــــات
واسـتـغاللـهـا في اHـسـاحــة اHـسـماة "قــارة تـيـسـليت"واسـتـغاللـهـا في اHـسـاحــة اHـسـماة "قــارة تـيـسـليت"
(الكـتـلــة : (الكـتـلــة : 245 جـنوب)  اHـبـرم �ـديـنـة اجلـزائـر في جـنوب)  اHـبـرم �ـديـنـة اجلـزائـر في
أول أبــــريـل ســــنـــــة أول أبــــريـل ســــنـــــة 2012 بــــW الــــشـــركــــة الــــوطـــنــــيـــة بــــW الــــشـــركــــة الــــوطـــنــــيـــة
سـونــاطـراكr شـركـة ذات أسـهم  وشـركـة "روزنـيـفتسـونــاطـراكr شـركـة ذات أسـهم  وشـركـة "روزنـيـفت

سترويترانسغاز ليميتد".سترويترانسغاز ليميتد".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعــلق بــاحملـروقــاتr اHــعـدل واHــتــممr السـيّــمــا اHـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اHـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اHـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واHـــتــضـــمن اHــوافـــقــة عــلـى عــقــود الـــبــحث عـن احملــروقــات

واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـW الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــW مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبــعـد االطالع عــلى اHــلـحق رقم 2 بــالـعــقــد اHـــؤرخ
فـي 24 مــــــــارس ســــــنــــــة 2001 لـــــــلــــــبــــــحـث عن احملــــــروقــــــات
واستغاللها في اHسـاحة اHسماة "قارة تيـسليت" (الكتلة :
245 جـنوب) اHـبـرم �ـديـنــة اجلـزائــر في أول أبـريل سـنة

2012  بــW الـــشــركــة الـــوطــنــيـــة ســونــاطـــراكr شــركــة ذات

r"أسهم وشركة "روزنيفت سترويترانسغاز ليميتد
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــوافـق  عــلـى اHــلــحق رقـم 2 بــالــعــقــد
اHــؤرخ فـي 24 مـــارس سنة 2001 للـبحث عن احملـروقات
واســــتــــغاللـــهـــا فـي اHـــســـاحـــة اHــســـمـــاة "قـــارة تـــيـــســلـــيت"
(الـكــتــلـة : 245 جــنـوب) اHــبــرم �ــديــنــــة اجلـزائـــر في أول
rالــشــركــة الــوطــنــيــة ســونــاطــراك Wأبــريل ســنــة 2012  بــ
شـركـة ذات أسـهم وشــركـة "روزنـيـفت سـتــرويـتـرانـسـغـاز
ليميتد"r وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق

أوّل أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رقـم 12-354 مــؤرخ في  مــؤرخ في 15 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1433 اHـوافـق أو اHـوافـق أوّل أكـتـوبـر سـنة ل أكـتـوبـر سـنة r r2012 يـتـضمنيـتـضمن
اHــوافـقة عـلـى اHـلحـق رقـم اHــوافـقة عـلـى اHـلحـق رقـم 4 بـالـعـقـد اHؤرخ فـي  بـالـعـقـد اHؤرخ فـي 13
مــــــــايــــــو ســـــــنــــــــة مــــــــايــــــو ســـــــنــــــــة 1995 لــــــلـــــــبـــــــحـث عـن احملـــــــروقــــــــات لــــــلـــــــبـــــــحـث عـن احملـــــــروقــــــــات
واستـغاللهـــا فـي اHسـاحـة اHـسمـــاة "زمـول األكـبر"واستـغاللهـــا فـي اHسـاحـة اHـسمـــاة "زمـول األكـبر"
(الـــكـــتـــلـــة : (الـــكـــتـــلـــة : 403 أ)  اHـــبـــرم �ــــديـــنـــة اجلـــزائــــر في  أ)  اHـــبـــرم �ــــديـــنـــة اجلـــزائــــر في 24
يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2012 بـــــW الـــــشـــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة بـــــW الـــــشـــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة
سونـاطراكr شـركة ذات أسـهم وشركـة "إني أجلـيرياسونـاطراكr شـركة ذات أسـهم وشركـة "إني أجلـيريا

إكسبلوريشن ب.ف (إني)".إكسبلوريشن ب.ف (إني)".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتمّمHعدل واHا r"سوناطراك"
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-214 اHـؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1428 اHـوافق 9 يــولـيــو ســنـة
2007 واHـتــضـمن اHــوافــقـة عــلى عـقــد اســتـغالل احملــروقـات

Wــــبـــرم �ــــديــــنــــة اجلـــزائــــر في 18 مــــارس ســــنـــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــW مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

rشركة ذات أسهم rوسوناطراك
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبــعـد االطالع عــلى اHــلـحق رقم 4 بــالـعــقــد اHـــؤرخ
فـي 13 مــــــــايـــــو ســــــنـــــة 1995 لــــــلـــــبــــــحـــث عن احملــــــروقــــــات
واسـتغاللهـا في اHـساحة اHسـماة "زمول األكبـر" (الكتلة :
403 أ ) اHـبرم �ـديـنــة اجلـزائـر في 24 يونـيو  سـنة 2012

بــW الـــشــركـــة الــوطــنـــيــة ســونـــاطــراكr شـــركــة ذات أســهم
r"(إني) وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب.ف

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق  عـــلى اHـــلـــحق رقم 4 بـــالـــعـــقــد
اHـــــــــــؤرخ فـي 13 مــــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 1995 لــــــــلـــــــــبــــــــحـــث عن
احملــروقـــــات واســتــغاللــهــــا فـي اHــســاحــة اHــســمــاة "زمــول
األكـبـر" (الـكـتـلـة : 403 أ ) اHـبـرم �ــديـنـــة اجلـزائــر في 24
rالــشـركــة الــوطـنــيــة سـونــاطـراك Wيــونـيــو ســنـة 2012  بــ
شــركــة ذات أســهم وشــركــة "إني أجلــيــريــا إكــســبــلــوريــشن
ب.ف (إني)" ويـنـفـذ طــبـقـا لـلـتــشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول

بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اHـوافـق
أوّل أكتوبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 12 -  - 366 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 8 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2012 يــسـنـد إلىr يــسـنـد إلى
وزيـر اHاليةr سـلطة الـوصاية على الـديوان الوطنيوزيـر اHاليةr سـلطة الـوصاية على الـديوان الوطني

لإلحصائيات. لإلحصائيات. 
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بنـاء على الـدسـتورr السـيـما اHـادتان 77 - 8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 95 -159
اHــؤرخ في  4 مـــحـــرم عــام 1416 اHــوافق  3 يــونـــيـــو ســـنــة
1995 الــذي يـــعــدل الـــقــانـــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني

rلإلحصائيات
يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـسـنـد سـلـطـة الــوصـايـة عـلى الـديـوان
الـوطــني لإلحــصــائـيــات إلى وزيــر اHــالـيــة الــذي ~ـارســهـا

وفق األحكام اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.
rـرسومHادة 2 :  : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اHادة اHا
الســــيــــمــــا تــــلك الــــتي تــــضــــمّــــنــــتــــهــــا اHـــادة 3 مـن اHــــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 95 -  159 اHــؤرخ في 4 مــحــرم عــام 1416

اHوافق 3 يونيو سنة 1995 واHذكور أعاله. 
اHـادة اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 22 ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 8

أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 326 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17  شــو  شــوّال عــامال عــام
Wيتـضمن تعي rWيتـضمن تعي r2012 وافق 4 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنةHوافق  اH1433 ا

أعضاء احلكومة (استدراك).أعضاء احلكومة (استدراك).
ــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ
22 شوّال عام 1433 اHوافق 9 سبتمبر سنة 2012

الصفحة r5 السطر 15 :
- بـدال من :- بـدال من : " سـعـاد بن جـاب الـلهr وزيـرة لـلـتـضامن

الوطني واألسرة ".
- يـــقــــرأ : - يـــقــــرأ :  " سعاد بن جـاب اللهr وزيرة لـلتضامن

الوطني واألسرة وقضايا اHرأة ".
.......... (الباقي بدون تغيير) ............
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 11
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة r2012 يــتــضــمr يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر
اإلدارة احملـلــيـة واالنـتـخـابـات واHــنـتـخـبـW في واليـةاإلدارة احملـلــيـة واالنـتـخـابـات واHــنـتـخـبـW في واليـة

اجلـزائـر.اجلـزائـر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

أحمـد بلحـدادr بصفـته مديرا لإلدارة احملـلية واالنـتخابات
واHنتخبW في والية اجلزائرr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 11
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة r2012 يــتــضــمr يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

اإلدارة احمللية في والية قسنطينة.اإلدارة احمللية في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

محمود بن عـبديr بصفته مديـرا لإلدارة احمللية في والية
قسنطينةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 24 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHـوافق اHـوافق
11 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة r2012 تتضـمr تتضـمّن إنهاء مـهام رؤساءن إنهاء مـهام رؤساء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية أم البواقي :- والية أم البواقي :
rدائرة الضلعة : رابح قاطي -

- والية باتنة :- والية باتنة :
rدائرة تكوت : إبراهيم غميرد -

- والية بسكرة :- والية بسكرة :
rدائرة جمورة : خالد بادة -

- والية تبسة :- والية تبسة :
rدائرة مرسط : ميلود بوساهيل -

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
rدائرة دار الشيوخ : عبد السالم لعالوي -

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
rدائرة السطارة : محمد قروف -

- والية سطيف :- والية سطيف :
rالك بوتسطةHدائرة قجال : عبد ا -

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :
- دائرة أم الطوب : محمد بوغدو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

خلـــضــــر رأس اجلــــبلr بــــصــــفـــتـه رئـــيــــســــا لــــدائـــرة ســــيالت
أباليسا بوالية تامنغستr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

بن عـمــر بـكــوشr بـصــفــته رئـيــسـا لــدائـرة مــغـنــيـة بــواليـة
تلمسانr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 11
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اإلدارةن تـعـيـW مـديـر اإلدارة
احمللية واالنتخابات واHنتخبW في والية اجلـزائـر.احمللية واالنتخابات واHنتخبW في والية اجلـزائـر.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 11 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمود

WنتخبHمديرا لإلدارة احملـلية واالنتخابات وا rبن عبدي
في واليـة اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 11
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اإلدارةن تـعـيـW مـديـر اإلدارة

احمللية في والية قسنطينة.احمللية في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 11 سـبـتمـبـر سـنة 2012 يـعيّـن السّـيـد أحـمد

بلحدادr مديرا لإلدارة احمللية في واليـة قسنطينة.
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مـــرســـرمــان رئـــاســـيمـــرســـرمــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 24 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1433
Wنـان تعـيWيـتضـمّنـان تعـي rيـتضـم r2012 11 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة اHوافق اHوافق 

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 11 سـبـتمـبر سـنة 2012 يعـيّن السّـادة اآلتية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية أدرار :- والية أدرار :

rدائرة رقان : محمد قروف -
- والية أم البواقي :- والية أم البواقي :

rدائرة الضلعة : عبد السالم لعالوي -
- والية باتنة :- والية باتنة :

rدائرة ثنية العابد : ميلود بوساهيل -
- والية بسكرة :- والية بسكرة :

rالك بوتسطةHدائرة جمورة : عبد ا -
- والية تبسة :- والية تبسة :

rدائرة مرسط : إبراهيم غميرد -

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
rدائرة دار الشيوخ : خالد بادة -

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
rدائرة سطارة : محمد بوغدو -

- والية قاHة :- والية قاHة :
- دائرة وادي الزناتي : رابح قاطي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1433 اHــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيــدان

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاآلتي اسماهما رئيسي دائرت
- والية أدرار :- والية أدرار :

rدائرة أدرار : بن عمر بكوش -
- والية باتنة :- والية باتنة :

- دائرة تكوت : اHهري طراد.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرقــرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 6 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r2012 يـــــحــــدr يـــــحــــدّد مـــــدونــــــةد مـــــدونــــــة
نــفــقـــات وإيــــرادات حــســــاب الـتــخــصــيص اخلـاصنــفــقـــات وإيــــرادات حــســــاب الـتــخــصــيص اخلـاص
رقم رقم 047-302 الــــذي عـــنــــوانه "تــــســــيـــيــــر اHـــديــــريـــة الــــذي عـــنــــوانه "تــــســــيـــيــــر اHـــديــــريـــة
الـــعــامالـــعــامّــة لألمـن الــوطــني أحـــيــاء الــشــرطـــة الــتــابــعــةــة لألمـن الــوطــني أحـــيــاء الــشــرطـــة الــتــابــعــة

ألمالك الدولـة".ألمالك الدولـة".
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
rاليةHووزير ا

- بــمــقـــتــضـى الـــقــانــون رقـــم 87-20 اHـــؤرّخ فـي
2 جـمادى األولى عام 1408 اHوافق 23 ديسـمبـر سنة 1987
واHـتـضمّن قـانـون اHـالـيّـة لـسـنة r1988 ال سـيّـمـا اHـادّة 193

rمنه
- وبـــمــقـــتـــضـى الـــقـــانــون رقــم 99-11 اHـؤرّخ في
15 رمـــضـــان عـــام 1420 اHــــوافق 23 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1999

واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2000 ال سـيّــمـا اHـادّة 89
rمنه

- وبــمــقـــتــضـى الـــمـرسـوم رقم 88-187 اHـؤرّخ في
23 صـــفـــر عـــام 1409 اHــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1988 الــذي

يـــحـــدّد كــيــفــيــات ســيــر حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
047-302 الــذي عــنــوانه "تــســيــيــر اHــديــريـة الــعــامــة لألمن

r"الوطني أحياء الشرطة التابعة ألمالك الدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئــــــــاسـيّ رقم 149-10
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 247-94
اHـــــؤرّخ في 2 ربــــــــيع األوّل عـــــام 1415 اHـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة  1994 الـــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــر الـــــداخــــلــــيــــة

rواجلماعات احمللية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطـبـيقـا ألحكـام الفـقرة 2 من اHادّة 89
من الــقـانـون رقم 99-11 اHـؤرّخ في 15 رمـضـان عام 1420
اHــوافق 23  ديــســمــبــر ســنــة 1999 واHــذكــور أعالهr يــهــدف
هـذا الــقـرار إلـى حتـديــد مـدونــة نـفــقـات وإيــرادات حـسـاب
الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 047-302 الـذي عـنــوانه "تـسـيـيـر
اHـديـريـة الـعــامـة لألمن الـوطــني أحـيـاء الـشـرطــة الـتـابـعـة



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 23 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2012 م

ألمالك الدولـة "احملدث �ـوجب اHادّة 193 من الـقانون رقم
87-20 اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1408 اHــوافق 23

ديسمبر سنة 1987 واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يــــقـــيّــــد في حــــســــاب الـــتــــخــــصـــيـص اخلـــاص

اHذكور في اHادّة األولى أعالهr مـا يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- حـــصــــة تـــقــــدّر بـــنــــســـبـــة 30% مـن قـــيــــمـــة اإليــــجـــار
اHتحصل عليه من اHديرية العامة لألمن الوطني.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- مـــصـــاريف الـــصــــيـــانـــة واحلـــفظ ألحـــيـــاء الـــشـــرطـــة
الـتـابـعـة ألمالك الـدولة �ـا في ذلك رسم الـتـطـهـيـر اHوجه

للجماعات احمللية.
اHاداHادّة ة 3 : : باستثنـاء الترميمات الكبرىr يتم التكفّل
بـالــنــفـقــات اHــتـعــلــقـة بــاألشــغـال الــعــاديـة ألحــيــاء الـشــرطـة
التـابـعة ألمـالك الدولـةr ضـمن حسـاب الـتخـصـيص اخلاص
رقم 047-302 الــذي عـــنـــوانه "تـــســيـــيـــر اHــديـــريـــة الــعـــامــة

لألمن الوطني أحياء الشرطة التابعة ألمالك الدولة".
اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 6 ربــيـع األوّل عـام 1433 اHــوافق

30 يناير سنة 2012.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة r2000 ال سـيّــمـا اHـادّة 89

rمنه
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-187 اHــــؤرّخ في 23
صــفـر عـام 1409 اHـوافق 4 أكـتـوبــر سـنـة 1988 الــذي يـحـدّد
كـيـفــيـات سـيـر حــسـاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم 302-047
الـذي عــنــوانه "تــســيــيـر اHــديــريــة الــعــامـة لـألمن الــوطـني

r"أحياء الشرطة التابعة ألمالك الدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئــــــــاسـيّ رقم 149-10
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 247-94
اHـــــؤرّخ في 2 ربــــــــيع األوّل عـــــام 1415 اHـــــوافق 10 غـــــشت
ســــنــــة  1994 الـــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــر الـــــداخــــلــــيــــة

rواجلماعات احمللية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطـبـيقـا ألحكـام الفـقرة 3 من اHادّة 89
من الــقـانـون رقم 99-11 اHـؤرّخ في 15 رمـضـان عام 1420
اHــوافق 23  ديــســمــبــر ســنــة 1999 واHــذكــور أعالهr يــهــدف
هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كــيـفـيـات مـتـابـعـة وتـقـيـيم حـسـاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 047-302 الـذي عنـوانه :"تـسـيـير
اHـديـريـة الـعــامـة لألمن الـوطــني أحـيـاء الـشـرطــة الـتـابـعـة

ألمالك الدولة".

اHاداHادّة ة 2 : : تضبط اHـديرية العـامة لألمن الوطنيr كل
ثالثـة (3) أشهـر قـائمـة اHـوظـفW الـتـابعـW لألمن الـوطني
اHــســتــفــيــدين من اHــســاكن اHــتــنـازل عــنــهــا عــلى مــســتـوى

أحياء الشرطة اHوجودة عبر التراب الوطني.

اHاداHادّة ة 3 : : يـتم حتصيل إيـجار أحياء الـشرطة الـتابعة
ألمالك الـــدولــة عن طـــريق االقــتـــطــاعـــات الــتـي يــقـــوم بــهــا
اآلمر بـالصرف على اHـرتبات اHـمنوحة لـلمسـتفيدين من

السكنات اHتنازل عنها.

اHاداHادّة ة 4 : : يتم تنفيذ الـنفقات اHتعـلقة بأشغال احلفظ
والـــصـــيــــانـــة والـــتـــرمـــيم والـــتـــصـــلـــيـح والـــتـــأهـــيل ألحـــيـــاء
الشرطة التابعة ألمالك الدولة �ا في ذلك رسم التطهير
اHـوجه لـلـجـمـاعات احملـلـيـةr طـبقـا لـلـقـوانـW والتـنـظـيـمات
اHـعـمـول بـهـاr كــمـا أن بـاقي رصـيـد احلـســاب يـعـاد تـقـيـيـده

من سنة إلى سنة.

اHــــــــــــاداHــــــــــــادّة ة 5 : : يـــــــــــــــجـــب أن تـــــــــــــــكــــــــــــــــون اإليـــــــــــــــرادات
والــــــنـــــــفــــــقــــــــات اHــــــتـــــــعــــــلـــــــقــــــة بـــــــســــــيـــــــر حـــــســــــاب

وزير اHاليةوزير اHالية
كر£ جوديكر£ جودي

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرقــرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 6 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة r2012 يـــحــــدr يـــحــــدّد كـــيــــفـــيـــاتد كـــيــــفـــيـــات
مـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقممـتــابـعـة وتــقـيــيم حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
047-302 الــذي عــنـوانه "تــســيــيـر اHــديــريـة الــعــام الــذي عــنـوانه "تــســيــيـر اHــديــريـة الــعــامّـةـة

لألمن الـــوطـــني أحـــيــاء الـــشـــرطــة الـــتـــابـــعــة ألمالكلألمن الـــوطـــني أحـــيــاء الـــشـــرطــة الـــتـــابـــعــة ألمالك
الدولة".الدولة".

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
ووزير اHالية

- بــمــقــــتــضى الـــقــانــون رقـــم 87-20 اHــؤرّخ فــي
2 جـمادى األولى عام 1408 اHوافق 23 ديسـمبـر سنة 1987
واHـتـضمّن قـانـون اHـالـيّـة لـسـنة r1988 ال سـيّـمـا اHـادّة 193

rمنه
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الـــــتــــــخـــــصـــــيــص اخلــــــاص رقـــم 047-302 الــــذي عــــنــــوانه
"تـسـيـيـر اHـديـريـة الـعامـة لـألمن الـوطـني أحـيـاء الـشـرطة
الـتـابـعـة ألمالك الـدولـة"r مـــحــل فـــتـح سـجل االلـتـزامات

وسجل احلواالت وسجل اإليرادات والنفقات.

6 : : يــرسل أمــW اخلـزيــنــة الــرئـيــسي كـل ثالثـة اHـاداHـادّة ة 
(3) أشـــهـــر إلـى اHـــديــريـــة الـــعـــامـــة لألمـن الـــوطــنـي كـــشـــفــا

مفصال للعمليات التي أداها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 ربــيـع األوّل عـام 1433 اHــوافق
30 يناير سنة 2012.

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى اآلنسـة الـطـاوس فروخيHـاداHا
rWــديــرة الــعـامــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة واألمن الــدولــيـHا
اإلمـــضــــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتـــهـــاr بــــاسم وزيـــر الـــشـــؤون
اخلـــارجـــيـــةr عــلـى جـــمــيـع الــوثـــائـق واHــقـــرّراتr �ـــا فـــيـــهــا

القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 27
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 27 غـشت سنة غـشت سنة
r2012 يـتــضــمن تــفـويض اإلمــضــاء إلى نــائـبــة مــديـرr يـتــضــمن تــفـويض اإلمــضــاء إلى نــائـبــة مــديـر

للبرامج والشؤون االجتماعية.للبرامج والشؤون االجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
27 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 17 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2012

واHــتــضــمن تــعـــيــW اآلنــســة كــنــزة بن عـــليr نــائــبــة مــديــر
للبرامـج والشؤون االجتـماعيـة باHديـرية العـامة للـجالية

rالوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى اآلنـــســـة كـــنـــزة بن عـــليHــاداHا
نـائــبـة مـديــر لـلــبـرامج والــشـؤون االجــتـمــاعـيــة بـاHــديـريـة

وزير اHاليةوزير اHالية
كر£ جوديكر£ جودي

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 27 غـشت سنة غـشت سنة
r2012 يتـضمن تـفويض اإلمـضاء إلى اHـديرة الـعامةr يتـضمن تـفويض اإلمـضاء إلى اHـديرة الـعامة

.Wللشؤون السياسية واألمن الدولي.Wللشؤون السياسية واألمن الدولي
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
27 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 17 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2012

واHـتـضـمن تعـيـW اآلنـسة الـطـاوس فروخـيr مديـرة عـامة
لــلـشــؤون الــسـيــاسـيــة واألمن الــدولـيــW بـوزارة الــشّـؤون

rاخلارجية
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العـامـة لـلـجـالـية الـوطـنـيـة في اخلـارجr اإلمـضـاء في حدود
صـالحـيـاتـهــاr بـاسم وزيـر الـشــؤون اخلـارجـيـةr عــلى جـمـيع

الوثائق واHقرّراتr باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 27
غشت سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 23 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 15
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة r2012 يــتــضــم يــتــضــمّـن تــعــيــW أعـــضــاء اجملــلسـن تــعــيــW أعـــضــاء اجملــلس
الــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــةالــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة

بعـزازقـة.بعـزازقـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 23 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHوافق 15 مايو سنة 2012 تعيّـن السّيدات والسّادة

اآلتــيـة أســمـاؤهـمr تـطــبـيــقـــا ألحـكــــام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 98-242 اHــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1419 اHـوافـق أوّل  غــشت ســنـة 1998  واHــتـضــمّن إنــشــاء

مـــدارس جــهــويـــة لــلـــفــنــون اجلـــمــيــلـــةr  أعــضـــاء في اجملــلس
rالـتـوجيـهي لـلمـدرسـة اجلهـويـة لـلفـنـون اجلمـيـلة بـعـزازقة

كما يأتي :
1 - األعضاء الدائمون : - األعضاء الدائمون :

rـكـلّف بـالـثـقـافـةHمـديـر الـواليـة ا rالـهـادي ولـد عـلي -
rرئيسا

- نـور الدين خالديr مـدير الواليـة اHكلّف بالـتربية
rالوطنية

- عـمــر مــسـعــوديr مـديــر الـواليــة اHــكـلّف بــالـشــبـاب
rوالرياضة

- بــــراهــــيم شــــكــــري بــــوزيــــانيr مــــفــــتـش الــــوظــــيــــفـــة
rالعمومية بالوالية

- محند أمزيان مـرارr ¦ثل السلطة اHكلّفة باHاليّة
rعلى مستوى الوالية

rثل قطاع التعمير¦ rمحند لبرش -

2  - األعضاء اHنتخبون : - األعضاء اHنتخبون :

rدرسـةHثلة ينتخبها مدرسو ا¦ rدليلة لبرش -

rدرسـةHثل ينتخبه مدرسو ا¦ rبلعيد جعدوان -

rثل ينتخبه التالميذ¦ rحكيم زيدان -

- نـاديــة مــخـتــاريr ¦ــثـلــة يـنــتــخـبــهـا اHــســتـخــدمـون
rاإلداريون والتقنيون

3 - األعـــضـــاء اHـــعـــيـــنـــون من طـــرف مـــديــــر الـــواليـــة - األعـــضـــاء اHـــعـــيـــنـــون من طـــرف مـــديــــر الـــواليـــة
اHكلاHكلّف بالثقافـة :ف بالثقافـة :

rمختص في الرسم الزيتي rايدير كوداش -

- صـــــلــــيــــحــــة وحـــــيــــونr مــــخـــــتــــصــــة فـي الــــتــــصـــــمــــيم
والتهيئة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 25  جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 17
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة r r2012 يــتــضــميــتــضــمّن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلسن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس

إدارة اHسرح اجلهوي ببجاية.إدارة اHسرح اجلهوي ببجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 25 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHــوافق 17 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــادة اآلتـــيــة

أســـــمــــاؤهـمr تـــــطـــــبــــيـــــقــــــا ألحـــــكـــــام اHــــادّة 10 من اHـــــرســــوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07-18 اHـؤرّخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1427
اHــــوافـق 16 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2007  واHـــــتــــضــــمّن الــــقــــانــــون
األســاسي لـــلــمــســارح اجلــهــويــةr أعـــضــاء في مــجــلس إدارة

اHسرح اجلهوي لبجاية  :

rـــكـــلّف بـــالـــثـــقـــافـــةHـــثـل الـــوزيـــر ا¦ rخالف ريـــغي -
rرئيسا

rاليّةHكلّف باHثل الوزير ا¦ rالسعيد عسول -

- عـــــبــــــد سالم بــــــوشـــــبـــــاحr ¦ــــــثل الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلّف
rبالداخلية واجلماعات احمللية

rسرح الوطني اجلزائريHثل ا¦ rبراهيم نوال -

- عــلي تــاقــلــمـيــمتr ¦ــثل اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
rلبجاية

- ســمـيــر مــفـتــاحr ¦ـثـل الـديــوان الــوطـني لــلــثـقــافـة
rواإلعالم

- حلــــــــسـن عـــــــزازنـيr ¦ــــــــثـل مـــــــنــــــــتـــــــخـب مـن طـــــــرف
rللمسرح اجلهوي Wالفني WستخدمHا
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وزير اHاليةوزير اHالية
كر£ جوديكر£ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

- عــبــد الــعـــزيــز يــوســفيr ¦ــثـل مــنــتــخب من طــرف
اHستخدمW الفنيW للمسرح اجلهوي.

يــلـغـى الـقــرار اHــؤرّخ في أوّل ربــيع األوّل عـام 1429
اHــوافق 9 مـــارس ســـنــة 2008 واHـــتــضــمّن تـــعــيــW أعــضــاء

مجلس إدارة اHسرح اجلهوي ببجاية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 23  رجب عــام   رجب عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 13 يـــونـــيـــو يـــونـــيـــو
ســنــة ســنــة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافي

احمللي للمسرح احملترف بقاHة.احمللي للمسرح احملترف بقاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اHؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اHـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

rتمّمHعدّل واHا rوكيفياته
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرّخ في 2 رمـضـان عام 1427
اHــوافق 25 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2006 واHـــتـــضـــمـن تـــأســـيس
rهرجان الثقافي احمللي للمسرح احملترف لوالية عنابةHا

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 03-297 اHــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهr اHعـدّل واHـتـممr يؤسس

مهرجان ثقافي محلي سنوي للمسرح احملترف بقاHة.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــلـــغى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 2 رمـــضـــان عــام
1427 اHوافق 25 سبتمبر سنة 2006 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 13
يونيو سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــــــرار وزاريقــــــرار وزاريّ مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤر مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 4 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 29 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r2011 يــــعــــدr يــــعــــدّل ويــــتــــمل ويــــتــــمّم
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 10 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عام عام 1425 اHوافق  اHوافق 22 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة 2004 واHـتضم واHـتضمّن
إنـشـاء مديـريإنـشـاء مديـريّـات اخلـدمات اجلـامـعيـة وحتـديد مـقـرهاـات اخلـدمات اجلـامـعيـة وحتـديد مـقـرها
وقائمة اإلقامات اجلامعية التابعة لها ومشتمالتها.وقائمة اإلقامات اجلامعية التابعة لها ومشتمالتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rاليةHإن وزير ا

rووزير التّعليم العالي والبحث العلمي
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 84 اHؤرّخ
في 21 شـــــوّال عــــام 1415 اHـــــوافق 22 مــــارس ســـــنـــــة 1995
واHـتـضـمّـن إنـشـاء الـديـوان الـوطـني لــلـخـدمـات اجلـامـعـيـة

rتمّمHعدّل واHا rوتنظيمه وعمله
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
10 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اHـوافق 22  ديــسـمـبــر سـنـة 2004

واHـتـضـمّـن إنـشـاء مــديـريّـات اخلـدمــات اجلـامـعــيـة وحتـديـد
مــــقــــرّهــــا وقــــائــــمــــة اإلقــــامــــات اجلــــامــــعــــيّــــة الــــتــــابــــعــــة لــــهـــا

rتمّمHعدّل واHا rومشتمالتها

يقريقرّران ما يأتيران ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولىة األولى : تــــعـــــدّل وتـــــتــــمـم اHــــادة 2 من الـــــقــــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1425
اHـوافق 22  ديـسـمبـر سـنة r2004 اHـعـدل واHتـمم واHـذكور

أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHــادّة 2  : تــنــشـــأ تــســعـــة وخــمــســون (59) مــديــريــة

للخدمات اجلامعية.
يــحـدّد مـقـرّ كل مـديـريّـة وقــائـمـة اإلقـامـات اجلـامـعـيـة
الـتــابــعـة لــهــا ومـشــتـمـالتـهــاr طــبـقــا لـلــجــدول اHـلــحق بــهـذا

القرار".

اHاداHادّة ة 2  : يـــنشر هـذا القرار في اجلريـدة الرّسميّـة
للجــمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4  صـــفـــر عــام 1433  اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2011.
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اجلزائر -  شرق

اجلزائر

اجلزائر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

1- نفس اEكان

2- اEطعم اEركزي (1) بوزريعة

3- اEطعم اEركزي (2) بوزريعة

نفس اEكان

1- نفس اEكان

2- وحدة الوزارة

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1- نفس اEكان

2- وحدة وادي السمار

نفس اEكان
1- نفس اEكان

2- القرية اجلامعية

نفس اEكان

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

بوزريعة - اجلزائر

جياللي اليابس
(حيدرة 2 سابقا) - اجلزائر

حيدرة 3 - اجلزائر

حيدرة وسط - اجلزائر
 دالي ابراهيم 1 - اجلزائر
بني مسوس - اجلزائر

دالي ابراهيم 2 - اجلزائر
أوالد فايت 1 - اجلزائر
أوالد فايت 2 - اجلزائر
أوالد فايت 3 - اجلزائر

سيدي عبد اللّه -  اجلزائر
زرالدة - اجلزائر

العالية - باب الزوار- اجلزائر

باب الزوار3  - اجلزائر
- (Uباية حس) باب الزوار4

اجلزائر
احلي  الدبلوماسي درقانة - اجلزائر



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

18
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

2

3

4

م.خ.ج
اجلزائر -  شرق

(تابع)

م.خ.ج
اجلزائر -  وسط

م.خ.ج بومرداس

اجلزائر

اجلزائر

بومرداس

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2 

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - وحدة الرويبة
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - تروالر
2 - داقار

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - وحدة الرويبة
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - وحدة اEدرسة العليا لألساتذة

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - وحدة اخلروبة

1 - نفس اEكان
2 - وحدة البرين

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2- اEطعم اEركزي

بوراوي عمار - احلراش - اجلزائر
عبد القادر بلعربي باب الزوار-

اجلزائر
باب الزوار 5 - اجلزائر
القبة القدsة - اجلزائر

طالب عبد الرحمان 1 -
بن عكنون - اجلزائر

طالــب عــبـد الرحمان 2 -
بن عكنون - اجلزائر

طالــب عــبـد الرحمان 3  
بن عكنون - اجلزائر
بن عكنون - اجلزائر
قاريدي - اجلزائر

امحمد يوسفي - اجلزائر

عميروش - اجلزائر

سعيد حمدين - اجلزائر
بودواو - بومرداس

بايو حليمة - بومرداس
اإلخوة قويقح قورصو -

بومرداس
زياني الوناس - بومرداس
بوعالم بوهري - بومرداس



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

19
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

4

5

6

م.خ.ج بومرداس
(تابع)

م.خ.ج تيزي وزو-
وسط

م.خ.ج تيزي وزو-
حسناوة 

بومرداس

تيزي
وزو

تيزي
وزو

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

2000  سرير بودواو - بومرداس

2000  سرير زموري - بومرداس

قدواري شريفة - بومرداس
2000  سرير بودواو البحري -

بومرداس
ذراع بن خدة - تيزي وزو

رحاحلية - تيزي وزو
وادي عيسي - تيزي وزو

مدوحة - تيزي وزو
بوخالفة 1  - تيزي وزو
بوخالفة 2  - تيزي وزو

ديدوش مراد - تيزي وزو

2500 ســـــــــريــــــــر وادي عـــــــــيـــــــــسي -

تيزي وزو
السكن سابقا - تيزي وزو
حسناوة 1 - تيزي وزو

حسناوة 2 - تيزي وزو
حسناوة 3 - تيزي وزو

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

3

1

1

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - اEتقنة
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2- اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - اEتقنة
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان
2 - ثانوية حمالت

اجملمع اجلامعي وادي عيسي

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2  - اجملمع اجلامعي
3  - اجملمع اجلامعي

1 - نفس اEكان
القطب التكنولوجي



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

20
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

6

7

م.خ.ج تيزي وزو-
حسناوة  ( تابع)

م.خ.ج البليدة

تيزي
وزو

البليدة

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - وحــــــــــدة مـــــــــــركــــــــــز األبـــــــــــحــــــــــاث

للصناعات الغذائية
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEعهد الـتكنولوجي لـلتربية-

سابقا
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2  - اEطعم اEركزي
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - اجملمع اجلامعي

1 - نفس اEكان
2  - وحــــــــــــدة مـــــــــــــركـــــــــــــز األبـــــــــــــحــــــــــــاث

للصناعات الغذائية
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEـعـهـد الــتـكـنـولـوجـي لـلـتـربـيـة-

سابقا
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

حسناوة 4 - تيزي وزو
تامدة 1 - تيزي وزو

تامدة 2 - تيزي وزو
تامدة 3 - تيزي وزو
تامدة 4 - تيزي وزو
الصومعة 1 - البليدة
الصومعة 2 - البليدة

بن بولعيد - البليدة

الصومعة 3 - البليدة
الصومعة 4 - البليدة
الصومعة 5 - البليدة
الصومعة 6 - البليدة
الصومعة 7 - البليدة

2000 سرير العفرون - البليدة

بن بولعيد 1 - البليدة

العفرون 1 - البليدة
العفرون 2 - البليدة
العفرون 3 - البليدة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

21
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

8

9

10

اEدية

Uع
الدفلى

الشلف

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - ثانوية زرواق

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

3 - نزل اEلتقى
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  -  اجملمع اجلامعي

1 - نفس اEكان
2  - ثانوية زرواق
3  - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي
1 - نفس اEكان

2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي
1 - اجملمع اجلامعي
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

م.خ.ج اEدية 

م.خ.ج
عU الدفلى

م.خ.ج الشلف

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

حسان بن مولود - اEدية

قبايلي وهيبة - اEدية

 شواي بن عيسى - اEدية
1500 سرير - اEدية

خميس مليانة - عU الدفلى

اEعهد التكنولوجي للتربية سابقا
-   خميس مليانة - عU الدفلى

1500 سرير حي بوطان -

خميس مليانة - عU الدفلى
1000 سرير طريق اجلزائر

خميس مليانة - عU الدفلى
أول نوفمبر 1954  - الشلف

19 ماي 1956 - الشلف

هني صالح - الشلف
طويل عبد القادر - الشلف



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

22
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

10

11

12

13

14

15

الشلف

اجللفة

األغواط

غرداية

تامنغست

البويرة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - ملحقة سكنات د ت ت ع

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2  - ملحقة سكنات د ت ت ع

3  - اEطعم اEركزي
نفس اEكان
نفس اEكان

م.خ.ج الشلف
( تابع )

م.خ.ج اجللفة

م.خ.ج  األغواط

م.خ.ج غرداية

م.خ.ج تامنغست

م.خ.ج البويرة

أوالد فارس 3 - الشلف
أوالد فارس 4 - الشلف

األمل - اجللفة

صالح بن شقرة - اجللفة
1000 سرير - اجللفة

1000 سرير 1 - اجللفة

1000 سرير 2 - اجللفة

1000 سرير 3 - اجللفة

بربيح - اجللفة
لشخم بوشريط - األغواط

األخوات بج - األغواط
األخوين Eنور - األغواط
1000 سرير - األغواط

3000 سرير - األغواط

1000 سرير - غرداية

1000 سرير 1 - غرداية

1000 سرير - تامنغست

1000 سرير 1 - تامنغست

جالوي سعيد - البويرة

قبال عائشة - البويرة
عينوش شامة - البويرة

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

1

2

1

2

3



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

23
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

16

17

18

بجاية

تيبازة

جيجل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سوماري

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سوماري
3 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي - أبو داو

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - اEطعم اEركزي
2 - نفس اEكان

نفس اEكان

م.خ.ج بجاية

م.خ.ج تيبازة

م.خ.ج جيجل

تارقة أوزمور - بجاية
عمريو - بجاية
إحدادن - بجاية

1000 سرير - بجاية

17 أكتوبر 1961 - بجاية

اEشتلة - بجاية
إرياحن - بجاية

برشيش 1 - القصر - بجاية
برشيش 2 - القصر - بجاية
برشيش 3 - القصر - بجاية

2000 سرير - تيبازة

1500 سرير القليعة 1 - تيبازة

1500 سرير القليعة 2 - تيبازة

1500 سرير القليعة 3 - تيبازة

بوخرص حسU - جيجل

بوساعة عبد الرحمن - جيجل



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

24
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

18

19

م.خ.ج جيجل

( تابع )

م.خ.ج باتنة

(وسط)

جيجل

باتنة 

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - بورادي  70 سكن

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2  - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

تاسوست 1 - جيجل

تاسوست 2 - جيجل

تاسوست 3 - جيجل

تاسوست 4 - جيجل

مهداوي خديجة - باتنة

بن بولعيد - باتنة

عاشوري عمار - باتنة

دوادي صالح - باتنة

19 ماي 1956 - باتنة

خديجة أم اEؤمنU - باتنة

 الرياض - باتنة

حملة 2 - باتنة

حملة 3 - باتنة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

25
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

20

21

م.خ.ج باتنة
بوعقال

م.خ.ج باتنة
فسديس

باتنة

باتنة

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - 100 سكن كشيدة

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - 100 سكن كشيدة

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

اإلخوة أوجرة - باتنة

أول نوفمبر 1954 - باتنة

عمار بن فليس - باتنة

1500 سرير - باتنة

1000 سرير - باتنة

حملة 1 - باتنة

حملة 4 - باتنة

فسديس 1 - باتنة

فسديس 2 - باتنة

فسديس 3 - باتنة

فسديس 4 - باتنة

فسديس 5 - باتنة

فسديس 6 - باتنة

1000 سرير( بريكة )  - باتنة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

26
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

22

23

م.خ.ج بسكرة

م.خ.ج الوادي

بسكرة

الوادي

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1 - نفس اEكان
2 -  ثانوية العالية

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 -  70 سكن
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ثانوية العالية

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

بسكرة وسط - بسكرة

إناث - بسكرة
1000 سرير - بسكرة

1000 سرير اجلديدة - بسكرة

500 سرير ( السكن سابقا ) -

بسكرة
احلاجب - بسكرة
شتمة 1 - بسكرة
شتمة 2 - بسكرة
شتمة 3 - بسكرة
شتمة 4 - بسكرة
شتمة 5 - بسكرة
شتمة 6 - بسكرة
اخملتلطة - الوادي

1000 سرير - الوادي

1000 سرير اجلديدة - الوادي

1000 سرير اجلديدة 1 - الوادي



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

27
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

م.خ.ج24
عنابة  - وسط

1عنابة 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

2

2

1

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - عميروش

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - القبة

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - تباكوب

3 - عميروش

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان

2 - القبة

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

اجلسر األبيض - عنابة

السهل الغربي - عنابة

بوحديد - عنابة

عنابة وسط - عنابة

سيدي عاشور 1 - عنابة

سيدي عاشور 2 - عنابة

القمم - عنابة

3000 سرير - عنابة

الصفصاف - عنابة

سيدي عاشور 3 - عنابة

3000 سرير البوني - عنابة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

28
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

25

26

27

م.خ.ج عنابة
سيدي عمار

م.خ.ج
الطارف

م.خ.ج
 تبسة 

عنابة 

الطارف

تبسة

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEلحقة جدال مكي

1 - نفس اEكان
2 - أنابيب
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - أنابيب
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

 19 ماي 1956 احلجار - عنابة

الشعيبة 2000  سرير احلجار -
عنابة

600 سرير - شلف سيدي عمار

- عنابة
سيليباتوريوم سيدي عمار -

عنابة
سيدي عمار - عنابة
سيفوس 1 - عنابة
سيفوس 2 - عنابة
اخملتلطة - الطارف

2000 سرير - الطارف

1000 سرير - الطارف

الوئام - تبسة

اخملتلطة - تبسة

500 سرير - تبسة

1500 سرير - تبسة

1000 سرير 1 - تبسة

1000 سرير 2 - تبسة

1000 سرير 3 - تبسة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

29
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

28

29

30

م.خ.ج 
أم البواقي

م.خ.ج خنشلة

م.خ.ج قاEة

أم
البواقي

خنشلة

قاEة

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - مــــلــــحــــقـــــة ســــكــــنــــات د ت ت ع
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

العربي بن مهيدي - أم البواقي

غديري عبــد الرحمان
الغزالي 1 -  أم البواقي
غديــري عــبــد الرحــمــان
الغزالي 2 - أم البواقي

عU البيضاء - أم البواقي

حسيبة بن بوعلي - أم البواقي

110 مسكن - أم البواقي

اخملتلطة - خنشلة 

احلامة - خنشلة
2000 سرير - خنشلة

عمر بلحساب - قاEة
حباش أحمد الشريف - قاEة

بوحديد بلقاسم - قاEة
عقون صالح - قاEة
قارة صالح - قاEة
صالح يحي - قاEة
2000 سرير 2 - قاEة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

30
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

31

32

33

م.خ.ج
سوق أهراس

م.خ.ج سكيكدة

م.خ.ج
قسنطينة -

وسط

سوق
أهراس

سكيكدة

قسنطينة

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة 70 مسكن د ت ت ع

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة 70 مسكن د ت ت ع

3 - اEطعم اEركزي
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - معهد علم النفس

1 - نفس اEكان
2 - وحدة اEدرسة العليا لألساتذة

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

طاغست - سوق أهراس

اEريس 1 - سوق أهراس
اEريس 2 - سوق أهراس
اEريس 3 - سوق أهراس

اEريس 4 - سوق أهراس
تاورة - سوق اهراس
احلدائق 1 - سكيكدة
عزابة 1 - سكيكدة

بوحجة صالح - سكيكدة
احلدائق 2 - سكيكدة

احلدائق 3 - سكيكدة
عزابة 2 - سكيكدة
احلدائق 4 - سكيكدة
احلدائق 5 - سكيكدة

نحاس نبيل - قسنطينة

8 نوفمبر 1971 - قسنطينة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

31
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

33

34

م.خ.ج
قسنطينة -
وسط (تابع)

م.خ.ج
قسنطينة -
اخلروب

قسنطينة

قسنطينة

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

مدرسة اإلطارات

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - مدرسة اإلطارات
2 - معهد الطب

3 - معهد الصيدلة / األسنان
1 - نفس اEكان

2 - اجملمع اجلامعي زرزارة
1 - نفس اEكان

2 - اجملمع اجلامعي اإلخوة منتوري
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

ابن باديس - قسنطينة

محمود منتوري - قسنطينة

عائشة أم اEؤمنU - قسنطينة

رقام زواوي - قسنطينة
محمد الصديق بن يحيى
(اخلروب) - قسنطينة

عU السمارة - قسنطينة
اللة فاطمة نسومر - قسنطينة

زواغي سليمان 1 - قسنطينة
زواغي سليمان 2 - قسنطينة
علي منجلي 1 - قسنطينة
علي منجلي 2 - قسنطينة
علي منجلي 3 - قسنطينة
علي منجلي 4 - قسنطينة

اخلروب - قسنطينة
140 مسكن - قسنطينة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

32
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

م.خ.ج35
قسنطينة -
عU الباي

1قسنطينة

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

عU الباي 1 - قسنطينة
عU الباي 2 - قسنطينة
عU الباي 3 - قسنطينة
عU الباي 4 - قسنطينة
عU الباي 5 - قسنطينة
عU الباي 6 - قسنطينة
عU الباي 7 - قسنطينة
عU الباي 8 - قسنطينة
عU الباي 9 - قسنطينة
عU الباي 10 - قسنطينة
عU الباي 11 - قسنطينة
عU الباي 12 - قسنطينة
عU الباي 13 - قسنطينة
عU الباي 14 - قسنطينة
عU الباي 15 - قسنطينة
عU الباي 16 - قسنطينة
عU الباي 17 - قسنطينة
عU الباي 18 - قسنطينة
عU الباي 19 - قسنطينة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

33
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

36

37

م.خ.ج سطيف

م.خ.ج سطيف -
الهضاب

سطيف

سطيف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اجملمع اجلامعي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اجملمع اجلامعي

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

24 أفريل - سطيف

الهاشمي حسU - سطيف
19 ماي 1956 - سطيف

بوخريسة سعيد - سطيف
كراش محمد - سطيف
فضيلة سعدان - سطيف

محمد المU دباغU - سطيف

روابح أحمد - سطيف

علي سواحي اEدعو سواعي -
سطيف

بن سمرة فطيمة الزهرة -
سطيف

مر� بوعتورة - سطيف
الهضاب 1 - سطيف
الهضاب 2 - سطيف
الهضاب 3 - سطيف
الهضاب 4 - سطيف

الهضاب 5 - سطيف
الهضاب 6 - سطيف
الهضاب 7 - سطيف



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

34
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

38

39

م.خ.ج اEسيلة

م.خ.ج برج
بوعريريج

اEسيلة

برج
بوعريريج

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEـعـهـد الـتكـنـولـوجي لـلـتـربـية
- سابقا

3 - وحدة النسيج
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

نفس اEكان
القطب اجلامعي

القطب اجلامعي

القطب اجلامعي
القطب اجلامعي
القطب اجلامعي

وحدة مركز التكوين اإلداري

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEـعـهـد الـتكـنـولـوجي لـلـتـربـية -
سابقا

3 - وحدة النسيج
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

نفس اEكان
1 - القطب اجلامعي
2 - اEطعم اEركزي
1 - القطب اجلامعي
2 - اEطعم اEركزي

القطب اجلامعي
القطب اجلامعي
القطب اجلامعي

وحدة مركز التكوين اإلداري

1 - نفس اEكان
2 - اEلحق اجلامعي

1- نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

حسوني رمضان 1 - اEسيلة
أول نوفمبر 1954 - اEسيلة

نويوات موسى األحمدي -
اEسيلة

حسوني رمضان 2 - اEسيلة

حسوني رمضان 3 - اEسيلة
1000 سرير 1 - اEسيلة

3250 سرير 1 - اEسيلة

3250 سرير 2 - اEسيلة

2500 سرير  - اEسيلة

1000 سرير 2 - اEسيلة

500 سرير مركز التكوين

اإلداري سابقا - اEسيلة
العناصر 1 - برج بوعريريج

1500 سرير - برج بوعريريج



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

35
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

40

41

م.خ.ج ورقلة

م.خ.ج ميلة

ورقلة

ميلة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

1

2

2

1

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

1 - نفس اEكان
2 - وحدة عU البيضاء

3 - وحـــدة اEـــعــهـــد الـــتـــكـــنــولـــوجي
للتربية- سابقا

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

القطب اجلامعي
القطب اجلامعي
القطب اجلامعي

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - وحدة اEطعم اجملهز

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

1 - نفس اEكان
2 - وحدة عU البيضاء

3 - وحــــدة اEـــــعــــهــــد الــــتــــكـــــنــــولــــوجي
للتربية - سابقا

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

القطب اجلامعي
القطب اجلامعي

1 - القطب اجلامعي
2 -  اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

 خلضاري محمد األخضر -
ورقلة

أبو عمار عبد الكافي - ورقلة
محمد الطاهر العبيدي - ورقلة

سالم بن يونس - ورقلة

خيراني محمد الشريف - ورقلة

قريشي محمد الناجي - ورقلة
بن موسى محمد - ورقلة

بن مالك محمد حسان - ورقلة
2000 سرير 1 - ورقلة

2000 سرير 2 - ورقلة

500 سرير - ورقلة

1000 سرير - ميلة

1000 سرير 1 - ميلة



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

36
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول اEلحق (تابع)اجلدول اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

42

43

م.خ.ج

مستغا�

م.خ.ج تيارت

مستغا�

تيارت

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

اEركز اجلامعي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان

نفس اEكان

بوعيسي محمد - مستغا�

بن يحي بلقاسم - مستغا�

اEعهد التكنولوجي للفالحة

سابقا - مستغا�

خروبة - مستغا�

بلعربي عبد القادر - مستغا�

شمومة - مستغا�

مجدوب - مستغا�

1000 سرير - مستغا�

آسيا كبير - تيارت

خليل حبيب - تيارت

سعيدي محمد - تيارت

كارمان 2 - تيارت

كارمان 3 - تيارت

قصر الشاللة - تيارت



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

37
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

44

45

46

م.خ.ج بشار

م.خ.ج أدرار

م.خ.ج وهران-
بير اجلير

بشار

أدرار

وهران

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
طريق تيليالن

طريق تيليالن

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي
نفس اEكان

طريق تيليالن

طريق تيليالن

1 - نفس اEكان
2 - وحدة كلية العلوم واحلضارة اإلسالمية

نفس اEكان

نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEستقل

اجلدول  اEلحق (تابع)اجلدول  اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

19 ماي 1956 - بشار

8 ماي 1945 - بشار
500 سرير - بشار

1000 سرير سي فرحات - بشار

1500 سرير - بشار

1000 سرير - بشار

1500 سرير 1 - بشار

5 جويلية 1962 - أدرار

2000 سرير - أدرار

1500 سرير طريق تيليالن -

أدرار
2000 سرير طريق تيليالن -

أدرار
حي البدر - وهران

زدور ابراهيم 1 - بير اجلير -
وهران

األمير عبد القادر - بير اجلير -
وهران

19 ماي 1956 - بير اجلير -

وهران



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

38
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول  اEلحق (تابع)اجلدول  اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

46

47

م.خ.ج وهران-
بير اجلير
( تابع )

م.خ.ج وهران-
السانية

وهران

وهران

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اجملمع اجلامعي السانية

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي 

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEـطـعم اEـركـزي مـعـهـد الـهـنـدسـة

اEيكانيكية - وهران
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي 
نفس اEكان
نفس اEكان

1500 سرير - وهران

بير اجلير - وهران
زدور ابراهيم 2 - بير اجلير -

وهران
اEتطوع - وهران

الذكرى 30 - وهران

17 جوان السانية - وهران

إيتو - السانية - وهران
بلبوري سعيد - وهران

2000 سرير مارفال - وهران

1000 سرير السانية (معهد

الهندسة اEدنية واEيكانيكية) -
وهران

2000 سرير بلقايد 1 - وهران

2000 سرير بلقايد 2 - وهران

2000 سرير بلقايد 3 - وهران

2000 سرير بلقايد 4 - وهران



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

39
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول  اEلحق (تابع)اجلدول  اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

48

49

م.خ.ج تلمسان

م.خ.ج تلمسان-
منصورة

تلمسان

تلمسان

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

القطب اجلديد

القطب اجلديد

القطب اجلديد
مــــلــــحــــقـــة 39 مــــســـكـن الــــصــــنـــدوق

الوطني للتوفير واالحتياط
القطب اجلديد
القطب اجلديد
القطب اجلديد

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي - إمامة
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي 
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي

1 - نفس اEكان
2 - اEطعم اEركزي 

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

19 ماي 1956- الكيفان - تلمسان

البشير اإلبراهيمي - تلمسان

بختي عبد اجمليد - تلمسان

700 سرير (الغابات - سابقا) -

تلمسان
محمد بلميمون - إمامة -

تلمسان
سوفي منور- شتوان- تلمسان
1000 سرير حسيبة بن بوعلي -

تلمسان
مغنية - تلمسان

تيجاني هدام - تلمسان
 مليحة حميدو - تلمسان

 مليكة قايد - تلمسان

2000 سرير  منصورة 3 - تلمسان

900 سرير - تلمسان

2000 سرير  منصورة 4 - تلمسان

2000 سرير  منصورة 5 - تلمسان

2000 سرير  منصورة 6 - تلمسان



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

40
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول  اEلحق (تابع)اجلدول  اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

50

51

م.خ.ج سيدي
بلعباس

م.خ.ج سيدي
بلعباس- وسط

سيدي
بلعباس

سيدي
بلعباس

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-
2

1

1

1

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
حي الطب

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 -  اEــــركــــز الــــتـــقــــني لــــلــــتـــكــــوين
اإللكتروني م و ص إ - سابقا

نفس اEكان
اEركب اجلامعي

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

-
1 - نفس اEكان

2 -  اEـــــركـــــز الـــــتـــــقـــــنـي لـــــلـــــتـــــكـــــوين
اإللكتروني م و ص إ - سابقا

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

نفس اEكان

ابن رشد - سيدي بلعباس
حسيبة بن بوعلي - سيدي

بلعباس
19 ماي 1956  سيدي بلعباس

500 سرير - سيدي بلعباس

زيغوت محمد - سيدي بلعباس
أحمد بداد - سيدي بلعباس
اخلوارزمي - سيدي بلعباس

عطار بلعباس - سيدي بلعباس
8 ماي 1945 - سيدي بلعباس

1000 سرير القطب اجلامعي  -

سيدي بلعباس
1500 سرير القطب اجلامعي  -

سيدي بلعباس
2000 سرير القطب اجلامعي  -

سيدي بلعباس
2000 سرير1 القطب اجلامعي  -

سيدي بلعباس



ة / العدد 55
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

41
عام 1433 هـ هـ

 ذو القعدة عام 
23 ذو القعدة 

أكتوبر سنة 2012م
9 أكتوبر سنة 

اجلدول  اEلحق (تابع)اجلدول  اEلحق (تابع)

اإلقامات اجلامعيةاإلقامات اجلامعية
(التسمية واEوقع)(التسمية واEوقع)

احملتوىاحملتوى
عدد وحداتعدد وحدات
اإليواءاإليواء

عدد وحداتعدد وحداتاEوقعاEوقع
اإلطعاماإلطعام

اEوقعاEوقع الرقمالرقماEقراEقر الرقمالرقم
م.خ.جم.خ.ج

تعيU مديريةتعيU مديرية
اخلدمات اجلامعيةاخلدمات اجلامعية

52

53

54

55

56

57

58

59

م.خ.ج معسكر

م.خ.ج سعيدة

Uم.خ.ج ع
تموشنت
م.خ.ج
غليزان

م.خ.ج
تيسمسيلت
م.خ.ج النعامة
م.خ.ج البيض
م.خ.ج تندوف

معسكر

سعيدة

Uع
تموشنت
غليزان

تيسمسيلت

النعامة
البيض
تندوف

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - 104 مـــســـكن ذي غـــرفـــة واحــدة

(زيتون)
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
1 - نفس اEكان

2 - اEطعم اEركزي
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - 104 مــــــســـــكـن ذي غـــــرفـــــة واحـــــدة

(زيتون)
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

1 - نفس اEكان
2 - ملحقة سكنات د ت ت ع

نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان
نفس اEكان

عبدو السعيد - معسكر
إناث - معسكر

فاطمة سايل - معسكر
شنتوف محمد - معسكر

2000 سرير- طريق وهران -

معسكر
أحمد مدغري - سعيدة
عU احلجر - سعيدة
الرياض - سعيدة

صومام - سعيدة
3000 سرير - سعيدة

2000 سرير - عU تموشنت

اخملتلطة - غليزان

بورمادية 1 - غليزان
بورمادية 2 - غليزان
اخملتلطة - تيسمسيلت

1000 سرير- تيسمسيلت

1000 سرير- النعامة

1000 سرير- البيض

500 سرير- تندوف
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وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 11 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
اHــوافق اHــوافق 5 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة r2012 يــعــدr يــعــدّل ويــتــمم الــقــرارل ويــتــمم الــقــرار
الــــوزاري اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ فيالــــوزاري اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في 18رجـب عـــام رجـب عـــام 1429
اHـــوافق اHـــوافق 21 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة 2008 واHـــتـــضـــمن إحــداث واHـــتـــضـــمن إحــداث

أقسام " رياضة و دراسة ".أقسام " رياضة و دراسة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التربية الوطنية

rو وزير الشباب والرياضة

- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04 - 10 اHـــــؤرّخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 04 اHــــؤرّخ في15
مـحـرم عام 1429 اHـوافـق 23 يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 420
اHـؤرّخ في 25 ربـيع الــثـاني عـام 1412 اHـوافق 2 نـوفــمـبـر
ســنــة 1991 واHــتــضـمن إحــداث أقــسـام "ريــاضــة و دراسـة"

 rادة 5 منهHالسيــما ا rوتنظيمها و عملها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
11 شــــعــــبــــان عــــام  1413 اHــــوافـق 3 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1993

واHــــتـــضــــمن شــــروط إحــــداث أقـــســــام "ريـــاضــــة و دراســـة"
rوعملها التربوي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
11 شـعــبــان عـام 1413 اHـوافق 3 فــبــرايــر ســنـة 1993 الـذي

يـحدد شـروط التـكفل بـاHواهب الـرياضـية الـشابـة ألقسام
r"رياضة و دراسة"

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرّخ في 18
رجب عـام 1429 اHـوافق 21  يــولـيــو ســنـة 2008 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا r"إحداث أقسام  "رياضة و دراسة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يهدف هـذا القرار إلى تعـديل وتتميم
أحـكـام الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 18 رجب عـام
1429 اHــــوافق 21  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008 واHـــتـــضـــمن إحـــداث

أقسام  "رياضة و دراسة".

اHادة اHادة 2 :  : تلـغىr ابـتداء من الـسنـة الدراسـية 2011 /
r2012 أقـــــســـــام خـــــاصـــــة تــــدعـى " ريـــــاضــــة ودراســـــة " داخل

مـؤسسات التربـية والتعلـيم اHنصوص عـليها في اجلدول
اHــلـــحق بــالــقــرار الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرّخ في 18 رجب
عــام 1429 اHــوافق 21  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008 واHـــذكـــور أعاله

واHبينة في اجلدول أدناه :

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

متوسطة اإلخوة العمرانياجلزائر

متوسطة سعيد بن اHسيّب

متوسطة سلمان الفارسي

متوسطة محمد بركاني

متوسطة عيسات إيدير

األبيار

سيدي امحمد

سيدي امحمد

سيدي امحمد

سيدي امحمد

اHادة اHادة 3 :  : يتـمم اجلدول اHـلحق بـالقرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 18 رجب عام 1429 اHوافق 21  يولـيو سـنة 2008
واHذكور أعالهr كما يأتي :
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اجلــدول اHلحـقاجلــدول اHلحـق

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

تنس
بوقادير

وادي الفضة
وادي سلي
الشطية

أوالد فارس
أم الدروع

الشلف

متوسطة محمد بن مونة
متوسطة البشير اإلبراهيمي

متوسطة ملياني أحمد
متوسطة أبو بكر الرازي

متوسطة كارم قدور
متوسطة جياللي فاريسي

متوسطة اإلخوة زمور
متوسطة بايزيد قدور حي شرفة

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

عW البيضاء
عW مليلة

متوسطة كوشاري بشير
متوسطة 5 جويلية 1962

الشلف

أم البواقي

....... ( بدون تغيير) .......  باتنة

تازولت
نقاوس
نقاوس
باتنة
باتنة

تيمقاد

متوسطة عباش أحمد
متوسطة مر£ بوعتورة
متوسطة زغدود سماعيل
متوسطة اإلخوة شطوح

متوسطة حي شيخي األسفل
متوسطة القد~ة تيمقاد

الصهاريج
عW بسام

متوسطة 27 جوان 1957
متوسطة كمال جمبالط

....... ( بدون تغيير) .......  البويرة

تامنغست
إن صالح

متوسطة سويداني بوجمعة
متوسطة عمر بن اخلطاب

....... ( بدون تغيير) .......  تامنغست

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

اHتوسطة اخملتلطة أدكار أدكار

بجاية
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اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

....... ( بدون تغيير) ....... 

فرندة

سوقر

متوسطة العوفي أحمد

متوسطة بن عيسى عبد القادر

تيارت

....... ( بدون تغيير) ....... 

تبسة
الشريعة

العقلة

متوسطة ابن خلدون
متوسطة طريق الضلعة

متوسطة اجلرف

تبسة

....... ( بدون تغيير) ....... 

عزازقة

تيزي وزو

متوسطة عدنان

ثانوية 20 أوت 1956

تيزي وزو

....... ( بدون تغيير) ....... 

اHتوسطة اجلديدةr حي اHنظر اجلميل
متوسطة محمد شعنان

متوسطة مصطفى شرشالي
متوسطة محمد بن عنابي

متوسطة تسالة اHرجة
متوسطة اإلخوة مهدي
متوسطة 19 ماي 1956

متوسطة فاطمة حاج أحمد
متوسطة غابة ديكار

متوسطة عبد الرحمان الكواكبي
متوسطة كوشي محند إيدير

متوسطة رابح قدور
متوسطة الورود

اHتوسطة اجلديدة الضفة اخلضراء
Wمتوسطة أسماء ذات النطاق

اجلزائر

....... ( بدون تغيير) ....... 

القبة
احلراش

باش جراح
بوروبة

تسالة اHرجة
الدويرة
زرالدة
حيدرة

دالي ابراهيم
بئر مراد رايس

أوالد فايت
السحاولة

الدار البيضاء
برج الكيفان

اHقرية

....... ( بدون تغيير) ....... 
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سيدي بلعباس

متوسطة بن غالم مخفي

متوسطة شيباني يحيى

تالغ

الزفيزف

اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

....... ( بدون تغيير) ....... 

الطاهير
اHيلية

متوسطة اإلرشاد
متوسطة حلمر محمد العربي

جيجل

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة مولود فرعون

متوسطة بلقصير عبد القادر

متوسطة فكير مصطفى

متوسطة بوعزة بلقاسم

متوسطة براشمي مصطفى

متوسطة عقال محمد

....... ( بدون تغيير) ....... 

سعيدة

....... ( بدون تغيير) ....... 

عنابة

متوسطة بابو شريف
متوسطة البشير اإلبراهيمي

عنابة

البوني

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

عW بوسيف

العمرية

اHدية

متوسطة خيثر يحيى

متوسطة مويسي محمد

متوسطة فوضيل اسكندر

....... ( بدون تغيير) ....... 

اHدية

سعيدة

سعيدة

سعيدة

سعيدة

سعيدة

عW احلجر
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اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

وادي األبطال

احلشم

بوحنيفية

متوسطة قدوري عبد القادر

متوسطة اإلمام الغزالي

متوسطة مكيد جياللي

معسكر

....... ( بدون تغيير) ....... 

ورقلة

اHقارين

متوسطة سيد روحو

متوسطة الفارابي توقرت

ورقلة

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة درغام حنيفي

وهران

وهران

البيض

األبيض سيدي الشيخ

بوقطب

بوعالم

متوسطة كركب قدور

متوسطة ساوس الدين

متوسطة الشهداء الثالثة

متوسطة مولد قاسم نايت بلقاسم

البيض

إن أمناس

دبداب

متوسطة براهيم بكدة

متوسطة العقيد سي احلواس

إيليزي

....... ( بدون تغيير) .......  برج بوعريريج

بليمور

احلمادية

سيدي مبارك

اHهير

متوسطة بشان خلضر

متوسطة صاهد محمد

متوسطة بليل مسعود

متوسطة حاج بن منصور

....... ( بدون تغيير) .......  بومرداس

بودواو

يسر

متوسطة محمد محساس

متوسطة العربي بن مهيدي

....... ( بدون تغيير) ....... 
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اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

تندوف

متوسطة أحمد مدغري تندوف

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة آيت قاسي لونيس

Wمتوسطة عبد القادر بلياس

ثانوية محمد بونعامة

خميستي

برج بونعامة

تيسمسيلت

تيسمسيلت

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) .......  الوادي

اHتوسطة اجلديدة وادي العلندة
متوسطة عيسى مشحاط

وادي العلندة
اHغير

....... ( بدون تغيير) .......  سوق أهراس

متوسطة مفدي زكرياء
متوسطة فضيل الورثالني

سوق أهراس
سدراتة

....... ( بدون تغيير) ....... 

اHتوسطة براهيم براهيمي
متوسطة عبد الله بن خيرة

مناصر
تيبازة

تيبازة

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة بن سيدي عيسى الطيب
متوسطة محمد مخطاري
متوسطة أحمد مسعودي

متوسطة بن رابح عبد الله سعيدية
متوسطة بن سيدي عيسى محمد

متوسطة مغراوي محمد
ثانوية مالك بن نبي
ثانوية محمد عبدو

ثانوية قويتري محمد
ثانويةجياللي بونعامة

عW الدفلى

جندل
تاشتة زقاغة

سيدي األخضر
روينة

بومدفع
جليدة

عW الدفلى
مليانة

خميس مليانة
العطاف

....... ( بدون تغيير) ....... 



اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة هواري عبد الله
متوسطة هواري بومدين

متوسطة مفتاحي سليمان
متوسطة بن علي عبد اHومن

متوسطة سيدي صحبي
اHتوسطة اجلديدة عW األربعاء

متوسطة سيدي يخلف
متوسطة سي علي العربي

متوسطة محمد الصديق بن يحيى
متوسطة محمد خميستي
متوسطة أحمد أورياشي

عW تموشنت

اHنيعة
متليلي

متوسطة بالبشير
متوسطة تمكرت

....... ( بدون تغيير) ....... غرداية

اHتوسطة اجلديدةعمي موسى

....... ( بدون تغيير) ....... غليزان

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

اHادة اHادة 4 : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 11 صفر عام 1433 اHوافق 5 يناير سنة 2012.

العامرية
حاسي الغلة

حمام بوحجر
بني صاف
بني صاف

عW األربعاء
سيدي أورياش
ولهاصة الغرابة

عW الطلبة
اHالح

عW تموشنت

23 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4855
9 أكتوبر  سنة أكتوبر  سنة 2012 م

ا[طبعة الرسميا[طبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8Z بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8Z بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


