
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                     

   العمرانيةوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة                  

 

 بالغ
 

 2016عشت  25المؤرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  32المادة عمال بأحكام            

وزارة  مالتصويت، تعلو المتعلق بنظام االنتخابات، وقصد تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في 

( 1) الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عن تأخير ساعة اختتام االقتراع بساعة واحدة

 و ذلك على مستوى الواليات اآلتية: سا(، 20.00)  أي إلى غاية الساعة الثامنة

حاسي بن عقبة، السانية، سيدي  بئرالجير، حاسي بونيف، وهران، :بلديات: والية وهران .1

الشحمي، الكرمة، عين الترك، مرسى الكبير، بوسفر، العنصر، أرزيو، سيدي بن يبقى، 

 الحجاج.قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ، بطيوة، عين البية، مرسى 

: بلديات: عين تموشنت، بني صاف، حمام بوحجر، العامرية،         والية عين تموشنت .2

 سيدي بن عدة.

 بلديات الوالية. مجموع: لوالية عنابة .3

 بلديات الوالية. لمجموع: والية معسكر .4

 بلديات الوالية. لمجموع :والية سوق اهراس .5

 بلديات الوالية. لمجموع :والية الطارف .6

بلديات: سعيدة، عين الحجر، سيدي أحمد، موالي العربي، الحساسنة،  سعيدة:والية  .7

المعمورة، عين السخونة، يوب، ذوي ثابت، أوالد إبراهيم، تيرسين، عين السلطان،       

 سيدي بوبكر، سيدي أعمر، هونت، أوالد خالد.

 .بلديات الوالية : لمجموعوالية تمنراست .8

 .يات الواليةبلد : لمجموعسيدي بلعباسوالية  .9

 .بلديات الوالية لمجموع: النعامةوالية  .10

 .لبلديتي الوالية: تندوفوالية  .11

 .بلديات الوالية : لمجموعالشلفوالية  .12



 : لمجموع بلديات الوالية.والية أدرار .13

 : باتنة، فسديس، وادي الشعبة، تازولت، عيون العصافير، منعة، تيغر: بلدياتوالية باتنة .14

غار، مروانة، قصر بلزمة، أريس، تيغانمين، عين جاسر، الحاسي، ثنية العابد، شير، وادي 

الطاقة، اوالد سي سليمان، لمسان، تاكسالنت، سقانة، تيالتو، اشمول، إينوغيسن، فم 

الطوب، الشمرة، بولهيالت، عين التوتة، معافة، اوالد عوف، بني فضالة، نقاوس، سفيان، 

ة، كيمل، المعذر، عين ياقوت، جرمة، بومية، بريكة، امدوكال، بومقر، تكوت، غسير

الجزار، اوالد عمار، عزيل عبد القادر، راس العيون، اوالد سالم، القيقبة، الرحبات، 

 تالخمت، القصبات. 

بلديات: قسنطينة، الخروب، عين السمارة، أوالد رحمون، عين عبيد،                 :والية قسنطينة .15

زيغود يوسف، بني حميدان، حامة بوزيان، ديدوش مراد، ابن زياد،       ابن باديس، 

 مسعود بوجريو.

 لمجموع بلديات الوالية.  :والية مستغانم .16

 لمجموع بلديات الوالية.  :والية بسكرة .17

 لمجموع بلديات الوالية. :والية الجلفة .18

 : لمجموع بلديات الوالية.والية غليزان .19

 لمجموع بلديات الوالية. :والية تيارت  .20

 لمجموع بلديات الوالية. :والية جيجل .21

 لمجموع بلديات الوالية. :والية تيبازة .22

 لمجموع بلديات الوالية.  :والية الجزائر .23

 لبلديتي: البليدة و بوعرفة. :والية البليدة  .24

 لمجموع بلديات الوالية.  :والية المدية .25

 : لمجموع بلديات الوالية.والية البيض  .26

 لمجموع بلديات الوالية.: والية عين الدفلى .27

 لمجموع بلديات الوالية.والية المسيلة:   .28

 لمجموع بلديات الوالية.والية غرداية:  .29

 : لبلديتي بجاية و واد غير.والية بجاية .30

، الهاشمية، وادي بلديات: البويرة، عين بسام، عين الحجر، عين العلويل: والية البويرة .31

، برج أخريس، تاغديت، المزدور، الحجرة الزرقاء، سور الغزالن، البردي، بئر غبالو



ديرة، الدشمية، المعمورة، ريدان، الحاكمية، سوق الخميس، المقراني، األخضرية، 

 القديرية، عمر، الجباحية.

بلديات: أم البواقي، عين البيضاء، عين ببوش، عين كرشة،             : والية أم البواقي .32

 الحرملية، سوق نعمان، بئر الشهداء، عين فكرون، بوغرارة السعودي. هنشير تو مغني، 

وشطاطة، رمضان بحمادي كرومة، فلفلة، الحدائق، سكيكدة، : بلديات: والية سكيكدة .33

بني بشير، الحروش، صالح بو الشعور، اسجاز أدشيش، عزابة، عين شرشار، جمال، 

مالوس، القل، الزيتونة،        الغدير، السبت، سيدي مزغيش، بن عزوز، بكوش لخضر، ت

 عين قشرة، أم الطوب، أوالد عطية.  

، بني عباس، تبلبالة، كرزاز، تيمودي،               : بلديات: بشار، تاغيت، اقليوالية بشار  .34

 بني يخلف، الواتة، أوالد خضير، قصابي، العبادلة، بني ونيف. 

بلديات: الوادي، كوينين، قمار، حاسي خليفة، الطريفاوي، الطالب العربي، : والية الوادي .35

 جامعة، سيدي عمران، تندلة، المرارة، أميه ونسة، المغير، اسطيل.

بلديات: برج زمورة، تسامرت، أوالد دحمان، رأس الوادي،            :والية برج بوعريريج .36

، اليشير، برج بوعريريج،               برج الغدير، العناصر، بليمور، المنصورة، حسناوة

 عين تاغروت، تيكستار، مجانة، خليل، القصور، العش، بئر قاصد علي.  

معاتقة، سوق اإلثنين، بوغني، مشطراس، أسي يوسف، بونوح،  : بلديات:والية تيزي وزو .37

  بوزقان، واسيف، أيت تودرت، أيت بومهدي، بني يني، إبودرارن، ذراع الميزان،       

أيت يحي موسى، عين الزاوية، فريقات، واضية، تيزي نتالتة، أيت بوعدو، أغوني قغران، 

   أزفون، ماكودة، صوامع، إفرحونان، إمسوحال، إيليلتان، أقبيل، أبي يوسف.

 بلديات الوالية. لمجموع: والية تيسمسيلت .38

 بلديات الوالية. لمجموع: والية األغواط .39

 الوالية. بلديات لمجموع: والية تلمسان .40

جراح، حمام دباغ،  بلديات: عين مخلوف، تاملوكة، عين العربي، قالمة، بن :والية قالمة .41

، وادي الشحم، الدهوارة، هيليوبوليس، وادي الزناتي،  برج لئالركنية، بوحمدان، حمام النبا

  صباط، عين رقادة، هواري بومدين، رأس العقبة، سالوة عنونة، مجاز عمار،               

  قلعة بوصبع، بني مزلين، بومهرة أحمد، بلخير، جبالة لخميسي، النشماية، بوشقوف. 

بومرداس، بودواو، بوزقزة قدارة، الخروبة، اوالد هداج،   بلديات: :والية بومرداس .42

  بودواو البحري، بغلية، سيدي داود، تاورقة. 

 لمجموع بلديات الوالية.: والية ورقلة .43

 لمجموع بلديات الوالية. :والية سطيف .44

 بلديات: الونزة، الكويف، بئر العاتر، الماء األبيض، السطح قنتيس.  :تبسة .45


