
العدد العدد 03
السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 20  ربيع األول عام   ربيع األول عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 22 يناير سنة يناير سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 13-449 مـؤرّخ في 27 صـفـر عـام 1435 اIـوافـــق 30 ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يــتــضــمـن حتـويل اعــتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم  13-450 مـؤرّخ في 27 صـفـر عـام 1435 اIـوافـــق  30 ديـسـمــبـر سـنـة q2013 يـتــضـمن حتـويـل اعــتـمـاد إلى
ميزانية تسييـر وزارة الفالحة والتنمية الريفية............................................................................................

مـرسـوم  تـنـفـيـذي رقم 13-451  مـؤرّخ في 27  صـفـر عـام 1435 اIـوافـــق 30 ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة التربية الوطنية........................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 14-03 مـؤرخ في 13 ربــيع األول عـام 1435  اIـوافـق 15 يـنــايـر ســنـة q2014 يـحــدد  الــقــانــون األسـاسي
للديوان الوطني  للحظيرة الثقافية لتندوف..................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 14-04  مـؤرخ في 13 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافـق 15 يـنــايـر ســنـة q2014  يـحــدد الــقــانــون األسـاسي
للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي...................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 14-05 مـؤرخ في 13 ربــيع األول عــام 1435 اIـوافـق 15 يــنــايــر ســنـة q2014 يـحــدد  الــقــانــون األسـاسي
للديوان الوطني  للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت..............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 اIوافق أوّل ديسمبر سنة q2013 يتضمن تغيير ألقاب................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 صــفــر عــام 1435 اIـــوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مـــكــلّف بــالــدراســات
والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير االستشراف واإلحصائياتq اIكلف باإلحصائيات - سابقا....................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 23 ديـسمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام بـعـنـوان وزارة الـداخـلـية
واجلماعات احمللية.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20 صفـر عام 1435 اIوافق 23 ديـسمـبـر سـنة q2013 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام الـكـاتب العـامّ لـدى رئيس
دائرة اIسيلة............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 اIوافق 23 ديسمبر سنة q2013 يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة اIالية.........

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 20 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـعـنـوان وزارة الـشـؤون
الدينية واألوقاف.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 23 ديـسمـبـر سـنة q2013 يتـضـمّن تـعـيـX رئيـس دائرة شـمـيـني بـوالية
بجاية......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 اIوافق 23 ديسمبر سنة q2013 يتضمّن التّعيX بعنوان وزارة اIالية............

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 20 صـفــر عـام 1435 اIـوافق 23 ديــسـمــبـر ســنـة q2013 يـتــضــمّن الـتّــعـيــX بـعــنـوان وزارة الــشـؤون
الدينية واألوقـاف......................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـــرار رقـم 01 / ق. م د / 14  مـــؤرخ في 5 ربــيع األول عــام 1435 اIـــوافق 7 يــنــايــر ســنــة q2014 يــتــعــلـق بــاســتــخـالف نــائب في
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مـؤرّخ في 14 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 16 يــنـايـر سـنـة q2014  يـتـضـمن تـعــيـX أعـضـاء الـلـجـنــة االنـتـخـابـيـة لـواليـة
سيدي بلعباس لالنتخاب اجلزئي من أجل استخالف عضو منتخب في مجلس األمة..............................................

قــرار مـؤرّخ في 14 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 16 يـنــايـر ســنـة q2014  يـتــضـمن تــعـيـX أعــضـاء مــكـتب الــتـصـويـت وكـاتـبه
لوالية سيدي بلعباس لالنتخاب اجلزئي من أجل استخالف عضو منتخب في مجلس األمة.....................................

وزارة السوزارة السّكن والعمران واIدينةكن والعمران واIدينة

قـرار مؤرّخ في 7 شـعـبـان عام 1434 اIـوافـق 16 يـونـيـو سـنة q2013 يـتـضـمن اIـصـادقـة عـلى الوثـيـقـة الـتـقـنـية الـتـنــظـيـمـية -
DTR C 2. 4.7 - اIتعلقة بـ "نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة 2013» "................................................................

قـرار مؤرّخ في 7 شـعـبـان عام 1434 اIـوافـق 16 يـونـيـو سـنة q2013 يـتـضـمن اIـصـادقـة عـلى الوثـيـقـة الـتـقـنـية الـتـنـظـيــمـية -
DTR E 7.1 - اIتعلقة بـ "أشغال تنفيذ الزجاج واIرايا"......................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم 13-449 مؤر مؤرّخ في خ في 27 صفر عام  صفر عام 1435
30 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة q2013 يـتــضــمـن حتويلq يـتــضــمـن حتويل اIواIوافـــق افـــق 
اعــــتــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــةاعــــتــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الــداخـــلـــيــة

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

q2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اIــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اIـــــوافـق 23  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2013
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةIا
- و�ــقـــتـــضـى اIـــرســــوم الــتـــنـــفــيـــذي رقــم 13 - 50 
اIـؤرخ فـي  11 ربـيـع األول عــام 1434 اIـوافـق 23  يــنـايـر
ســـنـــة 2013 و اIـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2013 الية  لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــغـى من مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــــة 2013
اعــتــمـــــاد قــــدره ثــمــانــيـــة ماليــX وثــمــا�ـــائــة ألف ديــنــار
(8.800.000 دج)  مقـيــد فـي ميـزانيـة التكـاليف اIشـتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يـخـصـص Iـيزانيــة سـنة 2013  اعـتـمـــاد
قـدره ثمانـية ماليX وثما�ائة ألف دينار (8.800.000 دج)
 يـــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانـــيــــة  تــــســــيــــيـــر وزارة الــــداخــــلــــيـــة
واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة وفي الــــبــــاب رقم 34 - 04 " اإلدارة

اIركزية - التكاليف اIلحقة".

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيـر اIـالـيـة ووزيـر الـدولـةq وزير
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةq كلّ فـيـمــا يـخـصّهq بــتـنـفـيـذ
هـــــذا اIــــرســـــوم الــــذي يـــنـــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حّـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  13-450 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 27 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
يــتــضــمن  qيــتــضــمن q2013 ــوافـــق  30 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــةIــوافـــق  اI1435 ا

حتويل اعـتمـاد إلى ميزانية تـسييـر وزارة الفالحةحتويل اعـتمـاد إلى ميزانية تـسييـر وزارة الفالحة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

q2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اIــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اIــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةIا
- و�ــــقـــتــــضـى اIــــرســـــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقم 13 -60
اIـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اIـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنـــة  2013 واIـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـوزير الفالحـة والتنـميـة الريفـية من ميـزانيـة التسـيير

q2013 الية  لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مـــيـــزانــيــــة ســــنـــة 2013
Xاعــتــمـــاد قـدره أربــعــة ماليــيــر وتــسـعــمــائــة وســتــة ماليـ
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ديـنار (4.906.000.000 دج) مقـيّــد في مـيـزانيـة الـتكـاليف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانــيــة ســنـة 2013  اعــتــمـاد
قـــدره أربــعـــة ماليــيــر وتـــســعــمـــائــة وســتــة مـاليــX ديــنــار
(4.906.000.000 دج)    يــــقــــــيّـــــد فـي مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيـــر
XبـينIا Xوزارة الفالحة والـتنمـية الـريفيـة  وفي البـاب

في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

3 : : يـــكــــلف وزيــــر اIــــالـــيـــــة ووزيـــــر الـــفالحـــة اIـــاداIـــادّة ة 
والـتــنـمـيــة الـريـفــيـةq كل فـيــمـــا يـخــصّـهq بـتـنــفــيـــذ هــــذا
اIــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنــــــشـــــــر فـي اجلـــــريـــــدة الــــــرّســـــمـــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حّـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

34 - 44

53 - 44

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
مساهمة للديوان اجلزائري اIهني للحبوب .......................................
مساهمة للديوان الوطني اIهني للحليب .........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية.............

3.538.000.000

1.368.000.000

4.906.000.000

4.906.000.000

4.906.000.000

4.906.000.000

4.906.000.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)

مـرســوم مـرســوم  تــنـفــيـذي رقم تــنـفــيـذي رقم  13-451   مـؤر مـؤرّخ في خ في 27   صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 ا اIــوافـــق Iــوافـــق 30 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة q2013 يــتــضـــمـنq يــتــضـــمـن

نقل اعــتــمــاد في مـيزانـيــة تسـييـر وزارة الـتربـيةنقل اعــتــمــاد في مـيزانـيــة تسـييـر وزارة الـتربـية
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

q2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-59 اIـؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واIــــتــــضــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــــادات اخملــــصــــــصــــة لــــوزيـــر
التربية الوطـنية من ميزانية الـتسييــر �وجب قانــون

q2013 الية لسنةIا
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qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعـــــتــــمــــاد قــــــدره ثــــالثـــــة مـــاليــــــيــــــر ديــــــنـــــار
( 3.000.000.000  دج) مقـــيّـــد فـي ميزانية تسـيير وزارة
الــتـربــيـة الــوطــنـيــة وفي األبـواب اIــبــيـنــة في اجلـدول "أ"

اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخـــــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــة 2013
اعـتــمـــاد قــدره ثالثـة ماليـيـر ديـنـار ( 3.000.000.000  دج)

يــقــيّــد في مـيـزانـيــة تـســيـيــر  وزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة
وفـي األبــــواب اIـــــبــــيـــــنـــــة في اجلـــــدول "ب" اIــــلـــــحق بـــــهــــذا

اIرسوم.

اIاداIادّة ة 3 : :  يكـلــــف وزيــــر اIـاليـــة ووزيــر الـتربـية
الــوطـنــيـةq كلّ فــيـــمــا يـخـــصّــهq بــتـنــفـيـــذ هـــذا اIــرســـوم
الـــذي يـــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حّـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 30
ديسمبر سنة 2013.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق (أ)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 -  31

12 -  31

22 -  31

32 -  31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ............
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة ..........
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIــصـالـح الالمـركــزيــة الـتــابــعـة لــلـدولــة - مــؤسـســات الــتـعــلــيم األسـاسي -
التعويضات واIنح اخملتلفة ..........................................................
اIـــصــالح الالمـــركــزيــة الــتـــابــعــة لــلـــدولــة - مــؤســســـات الــتــعــلـــيم الــثــانــوي
والتقني - التعويضات واIنح اخملتلفة ...........................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغاةمجموع االعتمادات اIلغاة ..............................................................

360.000.000

690.000.000

1.050.000.000

1.050.000.000

1.050.000.000

280.000.000

1.670.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

االعتمادات اIلغاة (دج)االعتمادات اIلغاة (دج)
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اجلدول اIلحق اجلدول اIلحق (ب)

العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

13 -  31

21 -  31

23 -  31

31 -  31

23 -  33

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذيمـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم  رقـم 14-03 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1435  ا  اIــــوافـق Iــــوافـق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة q2014 يــــحــــددq يــــحــــدد
الــقـــانــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني  لـــلــحـــظــيــرةالــقـــانــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني  لـــلــحـــظــيــرة

الثقافية لتندوف.الثقافية لتندوف.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 

qإنّ الوزير األول
                       qبناء على تقرير وزيرة  الثقافة -
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85- 3

 qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اIــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98-04 اIـــــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

qادة 40 منهIال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 99- 06 اIـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 الــذي يــحـدد

qالقواعد التي حتكم نشاط وكالة السياحة واألسفار
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اIــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق

qعدلIا qدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرخ في 16 ذي
احلـجـة  عام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واIـتـعلق

q ستدامة للسياحةIبالتنمية ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qعدلIا qواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقــــانـــون رقـم 11-10 اIـــؤرخ في 20
رجـب عـام 1432 اIــوافق 22 يــونـيــو ســنـة 2011 واIــتــعـلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بالواليةIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-159 اIؤرخ
في 22 جــــمــــادى األولى عـــام 1429 اIــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة
2008  واIــتـــضــمن إنــشـــاء احلــظــيـــرة الــثــقـــافــيــة لـــتــنــدوف

qحدودها Xوتعي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اIؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اIوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-408 اIؤرخ
في 12 ذي احلـجة عام 1430 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2009
واIـتـضمن إنـشـاء الـديـوان الـوطـني  لـلـحظـيـرة الـثـقـافـية

qلتندوف  وتنظيمه وسيره

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامة أحكام عامة 

الفرع األول الفرع األول 
احلظيرة الثقافية لتندوف  احلظيرة الثقافية لتندوف  

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقـانون األسـاسي لـلـديـوان الـوطـني لـلـحظـيـرة الـثـقـافـية

لتندوف.

اIاداIادّة ة 2 :  : احلـظيرة الثـقافيـة في مفهـوم القانون رقم
98-04 اIؤرخ في 20 صـفر  عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سنة

1998 واIــتــعـلق بــحـمــايـة الــتــراث الـثــقـافيq فــضـاءال �ــيـز

بـــX الــطـــبـــيــعـي والــثـــقـــافيq يالحـظ ويــدرك من مـــنـــظــور
بـيــئي وثــقـافي كــأداة  ثـقــافـيــة ومــنـجــز جـمــاعي في إعـادة
Xشـتركـة بIمـنـتج تاريـخي للـعالقـات ا qتـشـكيل مـستـمر
الـسـكان ونـشاطـاتهم وتـصـوراتهم الـذهنـيـة والبـيئـة التي

يتقاسمونها.

 فـهي مكان تـتراكب وتتـجاور فيه األقـاليم اإلدارية
والتاريخية التي تد� التقاليد والثقافات السالفة.

3 :  : تـعX  حـدود  احلـظيـرة  الثـقـافيـة  لتـندوف اIاداIادّة ة 
والــتي  تـقــدر  مـســاحـتــهـا  بـ 168.000  كـلم2  وفــقـا  خملـطط

تعيX احلدود اIلحق  بأصل  هذا اIرسومq كما  يأتي :

qالشمال  الشرقي : والية  بشار - 
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qغربيةIملكة اIالشمال  الغربي : حدود  ا -
- اجلـــــــنـــــــوب : حــــــــدود  اجلـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة  اإلسالمـــــــيـــــــة

qوريتانيةIا
qاجلنوب  الشرقي: والية  أدرار - 

- اجلــنـــوب  الــغــربي: حـــدود  اجلــمــهــوريـــة  الــعــربــيــة
الصحراوية  الد�قراطية.

4 :   :  حتــدّد اإلحـداثــيــات اجلــغــرافــيـة لــلــحــظــيـرة اIـاداIـادّة ة 
الثقافية  لتندوفq طبقاً للجدول اآلتي :

خط الطولخط الطول خط العرضخط العرض النقاطالنقاط

"2,50'50°7 غ

"28,62'25°8 غ

"37,98'11°8 غ

 "16,31'29°8 غ

 "46,81'8°8 غ

"1,72'16°7 غ

"56,69'51°5 غ

"3,101'08°7 غ

"20,55'52°4 غ

"59,50'4°4 غ

"20,59'22°4 غ

"20,18'42°3 غ

"42,03'58°6 غ

"11,26'59°5 غ

"15,52'40°7 غ

"59,61'7°7 غ

"10,51'21°7 غ

"5,92'4°5 غ

"28,36'30°4 غ

طويرف بوعام
نقطة 75

وديات النحاير
تافقومت
وادي اIاء

وادي جبيالت
عرق اقيدي

صفيات
أم كركور

اIرات
كدية لغنم

نوامر
وادي أم لعسل

أم الطوابع
بوعقبة

أم عويش
سويحات
وادي خبي

حاسيان شعمبة

"15,85'49°27 ش

"17,70'9°27 ش

"51,21'31°27 ش

"6,86'31°28 ش 

"28,05'27°28 ش

"35,74'44°26 ش

"5,72'53°26 ش

"36,221'07°27 ش

"41,16'5°26 ش

"53,72'15°26 ش

"59,53'5°27 ش

"44,94'20°27 ش

"47,24'36°28 ش

"46,64'40°28 ش

"45,30'48°28 ش

"32,43'5°29 ش

"31,99'56°28 ش

"20,85'11°29 ش

"18,19'40°29 ش

اIــاداIــادّة ة 5 : : يـــحـــدد اخملـــطـط الـــعـــام لـــتـــهـــيـــئـــة احلـــظـــيــرة
الـثـقـافـيةq الـتـقـسـيم اإلقـليـمي ألقـالـيم احلـظـيرة الـثـقـافـية
لتندوف الذي يـحل محل مخطط شغل األراضي لـلمنطقة

اIعنية.
الفرع الثانيالفرع الثاني

الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف 
اIــاداIــادّة ة 6 :  : الـــديــوان الـــوطـــني لــلـــحـــظــيـــرة الــثـــقــافـــيــة
لــتــنــدوفq مــؤســـســة عــمــومــيــة ذات طـــابع إداريq يــتــمــتع
بـالشخصـية اIعنـوية واالستـقالل اIالي ويدعى في صلب

النص "الديوان".
 يوضع الديوان حتت وصاية الوزير اIكلف بالثقافة.

7 :  :  يـحـدد مقـر الـديوان �ـديـنة تـنـدوفq والية اIاداIادّة ة 
تندوف .

8 : : يــــتـــولى الـــديــــوان مـــهـــام حـــمــــايـــة الـــتـــراث اIــاداIــادّة ة 
الــــثـــقــــافي والـــطــــبـــيــــعي  لـألقـــالـــيـم اIـــوجــــودة داخل حـــدود
احلـظـيــرة الـثـقـافـيـةq واحملـافـظـة عـلــيه وتـثـمـيـنه وال سـيـمـا
إعـداد اخملطـط العـام  للـتهـيئـة الذي يـعـتبـر أداة للـتخـطيط
وأداة لــــلــــحــــمـــــايــــة الــــتي حتـــــقق الــــتــــجـــــانس بــــX األبــــعــــاد

الطبيعية والثقافية. 
 وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- جــرد الــثـروات الــبــيــئــيــة - الــثــقــافــيــة لــلــحــظــيـرة
qالثقافية ودراستها
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- الـقـيـام بــدراسـات حـول حـمـايـة الـتـراث الـبـيـئي -
qالثقافي  للحظيرة الثقافية واحملافظة عليه

- الــتــنــســيق مع الـــقــطــاعــات الــنــاشــطــة داخل حــدود
احلظـيرة الـثقـافيـة في مـجال  الـتراث الـبيـئي - الثـقافي

qللحظيرة الثقافية

qإعداد اخملطط العام لتهيئة احلظيرة الثقافية -

- حـمـاية احلـظـيرة الـثـقـافيـة من كل تـدخل قد يـفـسد
qمظهرها أو يعوق تطورها  الطبيعي

- تــطــبـــيق الــتــنــظــيم اIــتـــعــلق بــاســتــعــمــال الــتــراث
qالبيئي - الثقافي واستغالله

- اتخـاذ كل إجراء ضـروري لتـهيـئة التـراث البـيئي
qالثقافي للحظيرة الثقافية  وتأمينه وتثمينه

- ضـمـان مـهـام االتـصـال بـنـشـر اIـعـلـومـات بـواسـطـة
مخـتـلف وسـائط اإلعالم حـول حـمـايـة  احلـظيـرة الـثـقـافـية

qوحفظها وتثمينها

- اIــشــاركــة في الــتــظــاهــرات الــعــلـمــيــة والــثــقــافــيـة
الــوطـــنــيـــة والــدولـــيــة الـــتي تــهـــدف  إلى تـــثــمـــX الــتــراث

البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
التنظيم والسير التنظيم والسير 

اIــاداIــادّة ة 9 :  :  يـــســيـــر الـــديـــوان مــديـــر ويـــديـــره مــجـــلس
توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.

اIاداIادّة ة 10 : :  ينظم الديوان كما يأتي : 

qقرIهياكل في ا -

- هياكل خارج اIقر.

الفرع األول الفرع األول 
هياكل الديوانهياكل الديوان

11 :  : تـــــنـــــظم هـــــيـــــاكل اIـــــقـــــر في شـــــكـل دوائــــر اIــــاداIــــادّة ة 
ومـصــالح وفــروع تــكـلـف �ـهــام تــقـنــيــة وعــلـمــيــة  وإداريـة
وتـــنــشــيـــطــيــة وإعالمـــيــة واتــصــالـــيــة ذات صــلــة �ـــخــتــلف

مجاالت تدخل احلظيرة الثقافية.

12 :   :  تـــنـــظـم الـــهـــيـــاكـل خـــارج اIـــقــــر في شـــكل اIــاداIــادّة ة 
أقـسـام وأقـسـام فـرعـيـة ومـراكـز مـراقـبـة وحـراسـةq تـكـلف
بــاIـــراقــبـــة واحلــراســة والـــتــوجــيـه ومــتــابـــعــة الــنـــشــاطــات

والعمليات ذات الصلة �جال تخصصه. 

كـــمــا تـــزود هــذه األقـــســام بـــوســائـل بــشـــريــة ومـــاديــة
وأدوات لـوجـيسـتـيـة مـتطـابـقـة مع  حـجم اإلقـلـيم وقدراته

وخصائصه التراثية.

يضم الديوان ستة (6) أقسام متواجدة بـ :

qتندوف -

qغارة جبيالت -

qشناشن -

qأم لعسل -

qحاسي منير -

- حاسي خبي.

كمـا �كن الـديوان إنشـاء أقسام أخـرى على مـستوى
Xإقـلــيم احلـظــيـرة الـثــقـافــيـة لـتــنـدوف بــقـرار مـشــتـرك بـ
الـــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالـــثـــقـــافـــة والـــوزيـــر اIـــكـــلـف بـــاIـــالـــيــة

والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

اIاداIادّة ة 13 : : يتوقف إنشـاء األقسام على غلـبة وأهمية
الـتـراث الـبـيئي _ الـثقـافي اIـتـواجـد علـى مسـتـوى فـضاء
جغرافي داخل حدود احلظـيرة الثقافـيةq وهذا من منظور

ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري. 

اIــاداIــادّة ة 14 :  :  يــعــX رؤســاء الـــدوائــر واألقــســام بــقــرار
من الـوزير اIـكلف بـالثـقافـةq بنـاء على اقـتراح من مـدير

الديوان. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 15:  :  يـحـدّد الــتـنـظـيم الـداخــلي لـلـديـوان بـقـرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اIـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اIـكـلف

باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس التوجيه مجلس التوجيه 

اIــــاداIــــادّة ة 16 :   :  يـــتــــكــــون مــــجـــلـس تــــوجـــيـه الـــديــــوان من
األعضاء اآلتي ذكرهم : 

qرئيسا qكلف بالثقافةIثل الوزير ا¥ -

- ¥ـثل وزير الـدولـةq اIكـلف بالـداخـليـة واجلمـاعات
qاحمللية

- ¥ــثل نـائب وزيـر الـدفــاع الـوطـنيq رئـيس أركـان
qاجليش الوطني الشعبي

qاليةIكلف باIثل الوزير ا¥ -

qناجمIكلف بالطاقة واIثل الوزير ا¥ -
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qكلف بالفالحة والتنمية الريفيةIثل الوزير ا¥ -
qائيةIوارد اIكلف باIثل الوزير ا¥ -

qكلف باألشغال العموميةIثل الوزير ا¥ -
qدينةIكلف بالسكن والعمران واIثل الوزير ا¥ -
- ¥ـــثل الــــوزيـــر اIـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

qوالبيئة
- ¥ــثل الـوزيــر اIــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

qالعلمي
- ¥ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
qثل الوالي¥ -

qعنيةIثلو اجملالس الشعبية للبلديات ا¥ -
- ¥ثل اجمللس الشعبي للوالية اIعنية.

يـحـضر مـديـر الـديوان اجـتـمـاعات مـجـلس الـتـوجيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـX بـأي شـخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

اIــاداIــادّة ة 17 :  :  يـــتـــداول مـــجــلـس تـــوجــيـه الـــديــوان عـــلى
اخلصوصq فيما يأتي : 

- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي
qللديوان

- بـرامج الـنـشـاطـات الـسـنـويـة واIـتـعـددة الـسـنـوات
qنصرمةIوكذا حصائل نشاطات السنة  ا

qقبول الهبات والوصايا -
qالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- الـتـقـريـر الـسـنـوي عن نـشـاط اIـيـزانـيـة واحلـسـاب
qاإلداري وحساب التسيير

qمشروع ميزانية الديوان -
- احلسابات السنوية.

كــمـا يــبــدي رأيه في جــمــيع اIــسـائـل الـتي يــعــرضــهـا
عليه مدير الديوان.

اIاداIادّة ة 18 :   :  يـعX أعضـاء مجـلس توجيه الـديوان Iدة
خـمس (5) ســنــوات قـابــلــة لــلـتــجــديــد. وفي حـالــة انــقــطـاع
عــضــويــة أحــد األعــضــاءq يـــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب

األشكال نفسها إلى  غاية انتهاء مدة العضوية.
حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه

بقرار من الوزير اIكلف بالثقافة.

اIـادIـادّة  19 : : يجـتـمع مـجلس تـوجـيه الـديوان في دورة
عـــاديــة مـــرة واحــدة في الـــســنـــةq بــنـــاء عــلـى اســتـــدعــاء من

رئيسه.

و�ـــــكن اجملــــلـس أن يــــجــــتــــمع فـي دورة غــــيــــر عــــاديــــة
بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــرسل االســتـدعـاءات مــرفـقــة بـجــدول األعـمــالq قـبل
خمسة عشر (15) يوما على األقل  من تاريخ االجتماع.

و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اIاداIادّة ة 20 :  :  ال تصح مداوالت مـجلس توجـيه الديوان
إال بـــــحـــــضـــــور ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائه عـــــلـى األقل. وإذا لم
يكـتـمل الـنـصابq يـعـقـد اجـتـماع آخـر في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.

وفي هـــذه احلــــالـــةq تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلـس تـــوجـــيه
الديوان مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين. 

تـــتـــخـــذ قـــرارات مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة عـــدد
األصـواتq وفي حـالـة  تـسـاوي عـدد األصـوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحًا.

21 :  : حتــرر مــداوالت مــجــلس تــوجــيه الــديــوان اIـاداIـادّة ة 
في مـحاضر وتـدون في سجل خاص يـرقمه ويؤشـر  عليه

الرئيس.

تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلـي االجـتــمــاع لــلـمــوافــقـة

عليها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اIديراIدير

اIاداIادّة ة 22 :  : يـعX مديـر الديـوان �وجب مرسـوم بناء
Xمن بـــ qـــكـــلف  بــــالـــثـــقـــافـــةIعـــلى اقـــتـــراح مـن الـــوزيـــر ا
الــشــخــصــيــات الــتي تــتـمــتـع بـخــبــرة في اIــهــام الــعــلــمــيـة
والـتقنية  في مـختلف ميـادين تدخل احلظيرة الـثقافية .

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 23  :    :  يـكـلف مـديـر الـديـوان بتـسـيـيـر الـديوان
وهو اآلمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوصq �ا يأتي : 
- إعـــداد مــــشـــروعي الــــنـــظـــام الــــداخـــلـي والـــتـــنــــظـــيم

qالداخلي  للديوان
- إعــداد مــخــطط لــتـهــيــئــة احلــظـيــرة بــالــتــنـســيق مع

القطاعات اIعنية وعرضه على  مجلس التوجيه.
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- ضــــــمـــــان تـــــنـــــفــــــيـــــذ قـــــرارات مـــــجــــــلس الـــــتــــــوجـــــيه
qوتوصياته

-  إعــــداد بــــرامج األنــــشــــطــــة الــــســــنــــويــــة واIــــتــــعـــددة
qالسنوات

- الــتـصــرف بـاسـم الـديــوان وتـمــثـيــله أمــام الـقــضـاء
qدنيةIوفي جميع أعمال احلياة ا

- إعـــداد مــشـــروع اIـــيــزانـــيــة وااللـــتـــزام بــالـــنــفـــقــات
qواألمر بصرفها

qإعداد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

-  إبـرام جـمـيع الـصفـقـات أو االتـفـاقـيـات أو الـعـقود
qعمول بهIأو االتفاقات في إطار التنظيم ا

- ¥ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
الــديـوانq والـتـعــيـX في اIـنــاصب  الـتي لم تـقــرر طـريـقـة

qفيها Xأخرى للتعي

- حتــضــيــر اجـتــمــاعــات مــجـلـس الـتــوجــيه والــلــجــنـة
qالعلمية والتقنية

- إعـداد الـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاطـات وإرسـاله
إلى الـــســــلـــطــــة الـــوصـــيــــة بـــعــــد أن  يـــوافق عــــلـــيه مــــجـــلس

التوجيه.

الفرع الرابعالفرع الرابع
اللجنة العلمية والتقنيةاللجنة العلمية والتقنية

24 :   :  يــزود الــديــوان بــلــجــنــة عــلــمــيــة وتــقــنــيـة اIـاداIـادّة ة 
تـبـدي آراء وتـوصـيــات بـشـأن مـخـطـطـات الـعـمل  وبـرامج

النشاطات العلمية والتقنية للديوان.

اIـاداIـادّة ة 25 :   :  يـرأس الـلـجـنـة الـعلـمـيـة والـتـقـنـيـة مـدير
الديوان.

 حتـدد تشـكـيلـة الـلـجنـة الـعـلمـيـة والتـقـنـية وسـيـرها
بـقرار من الوزير اIـكلف  بالثـقافة بنـاء على اقتراح من
اIـديـر. يـتـم اخـتـيـار أعــضـاء الـلـجــنـة الـعـلــمـيـة  والـتــقـنـيـة
عـلـى أسـاس الــكـفــاءات اIـتــصـلــة �ــجـاالت تــدخل احلـظــائـر
الثقافيةq ويعينون Iدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اIــاداIــادّة ة 26 :   :  �ــكـن الــلـــجــنـــة الــعـــلــمـــيــة والـــتــقـــنــيــة أن
تـستعq X فـي إطــار نشـاطاتــهاq بـأي كـفــاءة مـن شـأنـهـا

أن  تـسـاعـدهـا في أعمالها.

اIـاداIـادّة ة 27 :  : تـعـد الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة والــتـقـنـيـة نـظـامـهـا
الداخلي وتصادق عليه.

اIـاداIـادّة ة 28 : : تـعـد الــلـجـنـة الــعـلـمـيــة والـتـقـنــيـة تـقـريـرا
عـلمـيـا وتـقيـيـميـاq عـلى إثـر كل دورة  ويـعرض عـلى مـدير

الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم اIطبق داخل حدود احلظيرة الثقافية لتندوفالتنظيم اIطبق داخل حدود احلظيرة الثقافية لتندوف

الفرع األولالفرع األول
تهيئة احلظيرة الثقافية وكيفيات الدخولتهيئة احلظيرة الثقافية وكيفيات الدخول

29 :  :  يــــكـــلف مـــديـــر ديــــوان احلـــظـــيـــرة بـــإعـــداد اIــاداIــادّة ة 
qاخملـطط الـعام لـتـهيـئـة احلظـيـرة ويتـضمـن على اخلـصوص

ما يأتي : 

qناطق احملميةIحتديد ا  -

qواقع التي تفتح للزيارةIا Xتعي -

qوضع مراكز احلراسة والرقابة -

- تـهــيــئـة الــدروب والـســبل الــتي تــؤدي إلى اIـواقع
qهاIفتوحة للزيارة ووضع  معاIا

- اإلشـــارة الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة فـي اIـــنـــاطق احملـــمـــيـــة
اخملتلفة.

اIاداIادّة ة 30 :  : يـتم الدخول إلى حـدود احلظيـرة الثقـافية
لتندوف عن طريق مراكز اIراقبة واحلراسة اIقامة في:

- طـويـرف بوعـامq اIـكـان اIـسـمى: نـقـطة q75 وديـات
q(قسم تندوف) اءIوادي ا qتافقومت qالنحاير

- وادي جـبـيالتq عــرق إقـيــديq صـفـيــات (قـسم قـارة
q(جبيالت

- أم كــــركــــورq اIــــراتq كــــديــــة لــــغــــنمq نــــوامــــر (قــــسم
q(شناشن

q(قسم أم لعسل) أم طوابع qوادي أم لعسل -

q(قسم حاسي منير) سويحات qأم عويش qبوعقبة -

- وادي خبيq حاسيان شعمبة (قسم حاسي خبي).

و�كـنq عنـد احلـاجةq إنـشـاء مراكـز مـراقبـة وحـراسة
أخــرى بـــقــرار مـــشـــتــرك بـــX الــوزيـــر اIـــكــلـف بــالـــثــقـــافــة
والــوزيـر اIــكــلف بـاIــالـيــة  والـســلـطــة اIـكــلـفــة بـالــوظـيــفـة

العمومية.

اIــــاداIــــادّة ة 31 :   :  حتـــــدد حــــقـــــوق الــــدخـــــول إلـى احلــــظـــــيــــرة
الـثــقـافـيـة لــتـنـدوف  بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اIـكـلف

بالثقافة والوزير اIكلف باIالية.
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الفرع الثاني الفرع الثاني 
التدابير اIتعلقة بالنشاطات داخل احلظيرة الثقافيةالتدابير اIتعلقة بالنشاطات داخل احلظيرة الثقافية

اIـاداIـادّة ة 32 :   :  يـســمح �ــزاولــة الـنــشــاطـات الــرعــويــة
واحلــرفــية الـريـفــية والـتــقـلـيديـة فـي اIــناطق اIــحـمـية
احملـددة في اخملـطط الــعـام لـتـهـيـئـة احلـظــيـرة الـثـقـافـيـةq مع
مــراعـــاة احــتـــرام الــتـــعــلـــيــمـــات الــتي تـــصــدرهـــا الــســـلــطــة
اIـسيـرة لـلحـظـيـرة قصـد حـمايـة الـسالالت  احليـوانـية  أو

النباتية واIناطق شديدة احلساسية فيها.

اIــاداIــادّة ة 33 :  : يـــؤهل الــديــوانq في حـــدود اخــتــصــاصــاته
وبالـتنـسيق مع الـقـطاعـات اIعـنيـةq لإلشراف عـلى تقـييم
اآلثــار اIـتــعـلــقـة �ــشـاريـع الـتــنـمــيـة والــهـيــاكل األسـاســيـة
واIـرافق  وجميع األشـغال وبرامج البـناء والتـهيئة داخل
اIناطق احملميـة احملددة في  اخملطط العام لتـهيئة احلظيرة
الـــثــــقـــافـــيــــة الـــتي تــــخـــلـف أثـــارا عـــلـى الـــنـــظـم الـــبـــيــــئـــيـــة
والــــتـــراث الــــطـــبــــيــــعي واIـــنــــاظـــر الــــطــــبـــيــــعـــيــــة واIـــواقع
واحملـــمــيـــات األثــريـــة واIــعـــالم  الــتـــاريــخـــيــة والـــقــطـــاعــات

احملفوظة.

اIــــاداIــــادّة ة 34 :   :  دون اإلخالل بــــاألحــــكـــــام الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة
اIــتــعــلــقــة بــاســتــغـالل مــقــالع احلــجــارة واIــراملq  يــنــبــغي
اسـتــشـارة الـديــوان عـنــد حتـديـد مــقـالع احلــجـارة واIـرامل
الـتي يــتــوقع إنــشـاؤهــا داخل اIــنـاطـق احملـمــيــة احملـددة في

اخملطط العام لتهيئة احلظيرة  الثقافية.

اIــــاداIــــادّة ة 35 :  :  يــــخــــضع إجنــــاز الـــــنــــشــــاطــــات اIــــهــــنــــيــــة
والسـيـنمـاتـوغرافـيـة والتـصـويريـة واإلذاعـية  والـتـلفـزية
أو تـــنـــظـــيم الـــعـــروض داخل اIـــنـــاطق احملـــمـــيـــة احملـــددة في
اخملــطط الـعــام  لــتـهــيــئـة احلــظــيــرة الـثــقــافـيــةq إلى رخــصـة
مـســبـقـة من اIـصــالح اIـعـنــيـة لـلـوزارة اIــكـلـفـة  بــالـثـقـافـة
وتــكـــون مــوضــوع اتـــفــاقـــيــة تـــبــرم مع الـــســلـــطــة اIـــســيــرة

للديوان.

اIــاداIــادّة ة 36 :  : تـــخـــضع كل أعـــمـــال الـــبـــحث والـــتـــنــقـــيب
وأخـذ العينـات واحلفريات والـسبر وأخذ الـقياسات داخل
مـختـلف اIنـاطق احملمـية احملـددة في اخملطط الـعام لـتهـيئة
احلـــظـــيـــرة الــثـــقـــافـــيـــة إلى تـــرخــيـص مـــســبـق من الـــوزيــر
اIــكـــلف بــالـــثــقــافـــة وتــكــون مـــوضــوع اتـــفــاقــيـــة  تــبــرم مع

السلطة اIسيرة  للديوان.

اIــــاداIــــادّة ة 37 :  :  ال تـــــقــــام الــــزيـــــارات الــــســـــيــــاحـــــيــــة داخل
اIناطق احملميـة احملددة في اخملطط  العام لتـهيئة احلظيرة
الــــثــــقــــافــــيــــة إال في إطــــار مــــنــــظم حتـت إشــــراف هــــيــــئـــات
عــمــومــيــة أو بــواســـطــة وكــاالت ســيــاحــيــة مــعــتــمــدة وذلك

بــحــضــور مــرشــد يــخــتــار من بــX أعــوان حــفظ  وحــراسـة
ومـراقبـة احلظـيرة أو كل ¥ـثل آخـر يعـينه مـدير الـديوان
�عدل مـرشد واحـد لكل عشـرة زوار تقـريبا. ويـقيـد مبلغ
اخلدمـة الـتي يقـدمهـا اIـرشدون لـوكاالت الـسـياحـة وتدفع

في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.

اIــــاداIــــادّة ة 38 :  : يــــخـــــضع كـل نــــشـــــاط ســــيـــــاحي تـــــقــــوم به
وكاالت الـسـيـاحـة اIـعـتـمـدة داخل اIـنـاطق  احملـمـيـة احملددة
فـي اخملــطط الـــعــام لـــتــهـــيـــئــة احلــــظـــيــرة الـــثـــقـــافــــيــة إلـى
تـــرخـــيـص مـــســــبق  من ديــــوان احلـــظـــيــــرةq ويـــتـــعــــX عـــلى
qفي إطار ¥ـارسـة نـشاطـاتـها qعـتـمـدةIوكـاالت السـيـاحـة ا
إلــزام الــسـيــاح بــاحـتــرام الــتــنـظــيم اIــعــمـول بهq ال ســيــمـا

فيما يتعلق �ا يأتي : 
- عــدم اســـتــعـــمــال اآلالت اIـــهــنـــيــة مـن أجل الــتـــقــاط

qصور فوتوغرافية
qعدات واألجهزة العلميةIمنع حمل واستعمال ا -

- منـع القـيـام بـأخـذ الـقـياسـات واحلـفـريـات والـسـبر
وأخــذ الـــعــيــنـــات  اIــتــعــلـــقــة بــالـــتــراث الــبـــيــئي الـــثــقــافي

للحظيرة الثقافية.
يـتـعـX عـلى وكـاالت الـسـياحـة اIـعـتـمـدة الـسـهـر على
تــطــبـــيق الــقــوانــX اIـــتــعــلــقــة بـــحــمــايــة الــتـــراث الــبــيــئي

الثقافي  وكذا تطبيق أحكام هذا اIرسوم.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اIراقبة والعقوبات اIراقبة والعقوبات 

اIـاداIـادّة ة 39 : : يـعــد مـسـاســا بـالــتـراث الــبـيــئي الـثــقـافي
داخل اIــنــاطق احملــمــيــة احملـددة فـي اخملـطـط الـعــام لــتــهــيــئـة

احلظيرة الثقافيةq ما يأتي : 
- كـل اســـــتـــــعـــــمـــــال كـــــلي أو جـــــزئـي السم احلـــــظـــــيـــــرة

qألغراض جتارية دون ترخيص مسبق من  الديوان
- كـل عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر غـــيـــر مـــرخـــصـــة حـــول الـــتـــراث

qالبيئي الثقافي للحظيرة  الثقافية
- كل تدخل على اIمتـلكات الثقافيـة اIادية اIصنفة
و/أو اIـقـتــرحـة  لـلـتـصـنـيف أو اIـسـجـلـة في قـائـمـة اجلـرد
اإلضافية دون احلصول على ترخيص مسبق من  الوزارة

qكلفة بالثقافةIا
- كل إتـالف و/أو تـــــشـــــويه يـــــلـــــحـق بـــــاIـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات
الثقافية اIـنقولة والعقارية  والوسط الطبيعي واIناظر

qالطبيعية للحظيرة الثقافية
- كـل اســـتـــغالل أو اســـتـــعـــمـــال لـــلـــمـــواقع الـــبـــيـــئـــيـــة

qرسومIالثقافية غير مطابق ألحكام  هذا ا
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- كـل اكـــتـــشــــاف عـــفـــوي أو أثـــنــــاء الـــقـــيــــام بـــأشـــغـــال
البـحث حول التـراث الثقـافي والطبـيعي غيـر مصرح به

qللديوان

- كل جمع للممتلـكات الثقافية اIنقولة والطبيعية
qفي احلظيرة الثقافية

- كل إتالف وأخـذ عـيــنـات من اIـعـادن واIـسـتـحـثـات
qرخص بها في احلظيرة  الثقافيةIغير ا

- كل إتـالف أو تــــــشـــــويـه أو قـــــطـع أو اقـــــتـالع أنـــــواع
qالنباتات البرية

- كل صـيد بأي وسـيلة ونـقل وبيع وشراء حـيوانات
qبرية حية

- كـل تــــلـــــويث أو ضـخ Iــــيـــــاه الـــــقــــلـــــتــــات والـــــدايــــات
والـينابيع والبـرك والشطوط واIـستنقعـات والبحيرات

qغير مرخص به

qاء وقولبتهاIكل رش للمحطات الصخرية با -

- كل حـــمــولـــة زائــدة وخــدش ونـــقش وكــتـــابــة ورسم
qعلى احملطات الصخرية

- كـل فـــصل أو مـــحـــاولـــة فـــصل أو إتالف جلـــداريـــات
احملطات الصخرية.

اIــــاداIــــادّة ة 40 :  :  يــــتــــعــــرض كـل من يــــخــــالف أحــــكــــام هــــذا
اIـــرســوم لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا وفــقـــاً لألحـــكــام

التشريعية اIعمول بها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اIاداIادّة 41 :   :  تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 

- في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات : 

- إعـانـات الــدولـة والــهـيـئــات الـعــمـومـيــة واإلعـانـات
qاحملتملة  للجماعات احمللية

qرتبطة بنشاطهIاإليرادات اخلاصة ا -

- الهبات والوصايا.

- في باب النفقات : - في باب النفقات : 

qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيز -

- جميع النفقات اIرتبطة بهدفه.

اIـاداIـادّة  42 :  : تـمـسك مــحـاسـبـة الـديـوانq طـبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

43 :  :  يــســنــد مـــسك احلــســابــات وتــداول أمــوال اIـاداIـادّة  
الديوان  لعون مـحاسب يعينه أو يعتمده الوزير اIكلف

باIالية.

q44 :  : تــمــارس الــرقــابــة عــلى نــفــقــات الــديــوان اIـاداIـادّة ة 
حـسب الشـروط اIنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اIعمول بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIـاداIـادّة ة 45 :   :  تـلــغى جــمـيع أحــكـام اIــرسـوم الــتـنــفـيـذي
رقـم 08-159 اIـــــــــؤرخ في 22 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1429
اIـوافق 28 مـايــو سـنـة 2008  واIــتـضـمـن إنـشـاء احلــظـيـرة
الثـقـافيـة لـتنـدوف وتـعيـX حدودهـاq مـا عدا تـلك اIـتـعلـقة
بـاإلنـــشـــاء وكـــذا جـــمــيع أحــكـام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
09-408 اIــــــؤرخ في 12 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1430 اIــــــوافق 9

نــوفـمـبــر سـنـة 2009 واIـتــضـمن إنــشـاء الـديــوان الـوطـني
للحظيرة الثقافية لتندوف  وتنظيمه وسيره.

اIـــــاداIـــــادّة ة  46 :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
15 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 14-04  مــؤرخ في   مــؤرخ في 13 ربــيع  ربــيع األولاألول
عــــام عــــام 1435 ا اIــــوافـق Iــــوافـق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة q2014  يــــحــــددq  يــــحــــدد
الـــقـــانـــون األســاسـي لـــلــديـــوان الـــوطــنـي لـــلــحـــظـــيــرةالـــقـــانـــون األســاسـي لـــلــديـــوان الـــوطــنـي لـــلــحـــظـــيــرة

الثقافية لألطلس الصحراوي.الثقافية لألطلس الصحراوي.
ـــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزيرة  الثقافة -

- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيـمـا اIـادتان 85-3 و125
 q( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اIــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 98-04 اIـــــؤرخ في20
صــفــر عـام 1419 اIـوافق 15 يــونــيــو ســنـة  1998 واIــتــعـلق

qادة 40 منهIال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 99- 06 اIـؤرخ في 18 ذي
احلـجـة  عام 1419 اIـوافق 4 أبـريل  سـنة 1999 الـذي يـحدد

qالقواعد التي حتكم نشاط وكالة السياحة واألسفار
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اIــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق

q عدلIا qدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرخ في 16 ذي
احلـجـة  عام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واIـتـعلق

qستدامة للسياحةIبالتنمية ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qعدلIا qواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-157 اIؤرخ
في 22 جــــمــــادى األولى عـــام 1429 اIــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة
2008 واIـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء احلـــظـــيـــرة الـــثـــقــــافـــيـــة لألطـــلس

qحدودها Xالصحراوي وتعي
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08- 383
اIــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اIــوافق 26 نــوفــمــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة XنتمIا
- و�ــقـــتــضـى اIــرســـوم الـــتــنــفــيـــــذي رقـــم 407-09
اIــــــــــــؤرخ فــــي 12 ذي احلــــــــــجــــــــــة عــــــــــام 1430 اIــــــــــوافـــق 29

نـوفـمــبـر سـنـة 2009 واIــتـضـمن إنـشــاء الـديـوان الـوطـني
لـــلــحــظــيــرة الــثــقـــافــيــة لألطــلس الــصـــحــراوي  وتــنــظــيــمه

qوسيره

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

الفرع األولالفرع األول
احلظيرة الثقافية لألطلس الصحراوياحلظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقـانون األسـاسي لـلـديـوان الـوطـني لـلـحظـيـرة الـثـقـافـية

لألطلس الصحراوي.

اIاداIادّة ة 2 :  : تعد احلـظيـرة الثـقافيـة في مفـهوم الـقانون
رقم 98-04 اIـــــؤرخ في 20 صـــــفــــــر  عـــــام 1419 اIـــــوافق 15
qـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيIيــونـيــو ســنـة 1998 وا
فضاء ال �يـز بX الطبيعي والثقافيq يالحظ ويدرك من
منـظور بـيـئي وثقـافي كأداة  ثـقافـيـة ومنـجز جـماعي في
إعادة تشكيل مسـتمرq منتج تاريخي لـلعالقات اIشتركة
بـX الـسـكـان ونـشـاطـاتـهم وتـصـوراتـهم الـذهـنـيـة والـبـيـئة

التي يتقاسمونها.

فـهي مـكان تـتـراكب وتتـجـاور فيه األقـالـيم اإلدارية
والتاريخية التي تد� التقاليد والثقافات السالفة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـعX  حـدود  احلـظـيـرة  الثـقـافـيـة  لألطلس
الـــصــحــراوي  والــتـي  تــقــدر  مــســـاحــتــهــا  بـ  63.930 كــلم2
qـرسـومIـلــحق بـأصل هــذا  اIاحلـدود ا Xوفــقـاً خملـطـط  تـعـيــ

كما  يأتي : 

- الشرق: شط  احلضنة �ا  فيها  مدينة  بوسعادة.

- الغرب : احلدود  اجلزائرية  -  اIغربية.

q  الـــشــمـــال : ســفـح  جــبــال  األطـــلس  الـــصــحــراوي -
حــسب اخلط  الــعــابــر  لــكـل  من:  مــشــريــة  وقــلــتــة ســيــدي
ســـعــــد  وقـــصـــر الــــشاللــــة وقـــلـــتــــة  صـــطل  وحــــد  ســـحـــاري

وسيدي  عيسى.

- اجلــنــوب : ســفح  جـــبــال الــصــحــراويq حــسب اخلط
الــــعــــابــــر لـــــكل من : بـن زيــــرق ولــــبــــيـض ســــيــــدي الــــشــــيخ
وبــريـــزيــنـــة وجتــرونـــة  واألغــواط  ووادي جـــدي  ومــســـعــد

وقصر احليران وسيدي  خالد وأوالد جالل.



20 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1603
22 يناير سنة  يناير سنة 2014 م م

4  :   : حتـــدّد اإلحـــداثــــيـــات اجلــــغـــرافـــيــــة لـــلـــحــــظـــيـــرة الــــثـــقـــافــــيـــة لألطــــلس الـــصــــحـــراويq طـــبــــقـــاً لـــلــــجـــدول اآلتي: اIــاداIــادّة ة 

شرق / غربشرق / غرب الشمالالشمال احلداحلد
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شط احلضنة

بوسعادة

احلدود اجلزائرية اIغربية

مشرية

قلتة سيدي سعد

قصر الشاللة

قلتة السطل

حد السحاري

سيدي عيسى

جنX بورزق

األبيض سيدي الشيخ

بريزينة

تاجرونة

األغواط

قصر احليران

مسعد

سيدي خالد

وادي جدي

أوالد جالل

اIـاداIـادّة ة 5  :   : يـحـدد اخملـطط الــعـام لـتـهــيـئـة احلـظــيـرة الـثـقــافـيـة الــتـقـسـيم اإلقــلـيـمي ألقــالـيم احلـظـيــرة الـثـقـافــيـة لألطـلس
الصحراوي الذي يحل محل مخطط شغل األراضي للمنطقة اIعنية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراويالديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألطلس الصحراوي

اIـاداIـادّة ة 6  :   : الـديـوان الــوطـني لـلــحـظـيـرة الــثـقـافــيـة لألطـلس الــصـحـراوي مـؤســسـة عـمــومـيـة ذات طـابـع إداريq يـتـمـتع
بالشخصية اIعنوية واالستقالل اIالي ويدعى في صلب النص "الديوان".

يوضع الديوان حتت وصاية الوزير اIكلف بالثقافة.
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اIـاداIـادّة ة 7 :  : يـحـدّد مقـر الـديـوان �ديـنـة األغـواطq والية
األغواط .

اIــاداIــادّة ة 8  :   : يـــتـــولى الــديـــوان مـــهــام حـــمـــايــة  الـــتــراث
الــــثـــقــــافي والـــطــــبـــيــــعي  لـألقـــالـــيـم اIـــوجــــودة داخل حـــدود
احلـظــيـرة الــثـقــافـيــة واحملــافـظــة عـلــيه وتـثــمـيــنهq ال سـيــمـا
إعـداد اخملطـط العـام  للـتهـيئـة الذي يـعـتبـر أداة للـتخـطيط
وأداة لــــلــــحــــمـــــايــــة الــــتي حتـــــقق الــــتــــجـــــانس بــــX األبــــعــــاد

الطبيعية والثقافية. 

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- جــرد الــثـروات الــبــيــئــيــة - الــثــقــافــيــة لــلــحــظــيـرة
qالثقافية ودراستها

- الـقـيـام بـدراسات حـول حـمـاية  الـتـراث الـبـيئي -
qالثقافي  للحظيرة الثقافية واحملافظة عليه

- الــتــنــســيق مع الـــقــطــاعــات الــنــاشــطــة داخل حــدود
qاحلظيرة الثقافية في مجال  التراث البيئي - الثقافي

qإعداد اخملطط العام لتهيئة احلظيرة الثقافية -

- حـمـاية احلـظـيرة الـثـقـافيـة من كل تـدخل قد يـفـسد
qمظهرها أو يعوق تطورها  الطبيعي

- تــطــبـــيق الــتــنــظــيم اIــتـــعــلق بــاســتــعــمــال الــتــراث
qالبيئي - الثقافي واستغالله

- اتخـاذ كل إجراء ضـروري لتـهيـئة التـراث البـيئي
qالثقافي للحظيرة الثقافية  وتأمينه وتثمينه

- ضـمـان مـهـام االتـصـال بـنـشـر اIـعـلـومـات بـواسـطـة
مخـتـلف وسـائط اإلعالم حـول حـمـايـة  احلـظيـرة الـثـقـافـية

qوحفظها وتثمينها

- اIــشــاركــة في الــتــظــاهــرات الــعــلـمــيــة والــثــقــافــيـة
الــوطـــنــيـــة والــدولـــيــة الـــتي تــهـــدف  إلى تـــثــمـــX الــتــراث

البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اIــاداIــادّة ة 9  :   : يـــســيـــر الـــديـــوان مــديـــر ويـــديـــره مــجـــلس
توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.

اIاداIادّة ة 10  :   : ينظم الديوان كما يأتي : 

qقرIهياكل في ا -

- هياكل خارج اIقر.

الفرع األولالفرع األول
هياكل الديوانهياكل الديوان

اIــــاداIــــادّة ة 11  :   : تــــنـــــظم هـــــيــــاكـل اIــــقـــــر في شـــــكل دوائــــر
ومــصــالـح وفــروع تــكــلف �ــهــام تــقــنــيــة وعــلــمــيــة وإداريـة
وتـــنــشــيـــطــيــة وإعالمـــيــة واتــصــالـــيــة ذات صــلــة �ـــخــتــلف

مجاالت تدخل احلظيرة الثقافية.

12  :   : تـــنـــظـم الـــهـــيـــاكـل خـــارج اIـــقــــر في شـــكل اIــاداIــادّة ة 
أقـسـام وأقـسـام فـرعـيـة ومـراكـز مـراقـبـة وحـراسـةq تـكـلف
بــاIـــراقــبـــة واحلــراســة والـــتــوجــيـه ومــتــابـــعــة الــنـــشــاطــات

والعمليات ذات الصلة �جال تخصصه.

كـــمــا تـــزود هــذه األقـــســام بـــوســائـل بــشـــريــة ومـــاديــة
لـــوجــــيــــســــتــــيــــة مــــتــــطــــابـــقــــة مـع  حــــجم اإلقــــلــــيم وقــــدراته

وخصائصه التراثية.

يضم الديوان ستة (6) أقسام موجودة في واليات : 
- اIــســـيـــلــة وبـــســـكــرة واجلـــلـــفــة واألغـــواط والـــبــيض

والنعامة.

كمـا �كن الـديوان إنشـاء أقسام أخـرى على مـستوى
إقــلــيم احلــظــيـــرة الــثــقــافــيــة لألطـــلس الــصــحــراوي بــقــرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اIـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اIـكـلف

باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

اIــــاداIــــادّة ة 13  :   : يــــتــــوقف إنــــشـــــاء األقــــســــام عــــلى غــــلــــبــــة
وأهمية التراث الـبيئي - الثقافي اIتواجد على مستوى
فـضـاء جـغـرافي داخل حـدود احلـظيـرة الـثـقـافـيةq وذلك من

منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري. 

اIــاداIــادّة ة 14  :   : يــعــX رؤســاء الـــدوائــر واألقــســام بــقــرار
من الـوزيـر اIكـلف بـالـثقـافـة بـنـاء على اقـتـراح من مـدير

الديوان.  وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اIاداIادّة ة 15  :   :  يـحدد الـتـنظـيم الـداخلي لـلـديوان بـقرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اIـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اIـكـلف

باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اIــاداIــادّة ة 16  :   : يـــتــكــون مــجـــلس الــتــوجــيـه لــلــديــوان من
األعضاء اآلتي ذكرهم:

qرئيسا qكلف بالثقافةIثل الوزير ا¥ -
- ¥ـثل وزير الـدولـةq اIكـلف بالـداخـليـة واجلمـاعات

qاحمللية
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- ¥ــثل نـائب وزيـر الـدفــاع الـوطـنيq رئـيس أركـان
qاجليش الوطني الشعبي

qاليةIكلف باIثل الوزير ا¥ -
qناجمIكلف بالطاقة واIثل الوزير ا¥ -

qكلف بالفالحة والتنمية الريفيةIثل الوزير ا¥ -
qائيةIوارد اIكلف باIثل الوزير ا¥ -

qكلف باألشغال العموميةIثل الوزير ا¥ -
q دينةIكلف بالسكن والعمران واIثل الوزير ا¥ -
- ¥ـــثل الـــوزيـــر اIـــكــــلف بـــالـــتـــهـــيـــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

q والبيئة
- ¥ــثل الـوزيــر اIــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

qالعلمي
- ¥ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
 qعنيةIثلو والة الواليات ا¥ -

qعنيةIثلو اجملالس الشعبية للواليات ا¥ -
- ¥ـثــلـو اجملــالس الــشــعـبــيـة الــبــلـديــة في الــبـلــديـات

اIعنية حسب جدول أعمال مجلس التوجيه.

يـحـضر مـديـر الـديوان اجـتـمـاعات مـجـلس الـتـوجيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـX بـأي شـخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

اIــاداIــادّة ة 17  :   : يـــتـــداول مـــجــلـس تـــوجــيـه الـــديــوان عـــلى
اخلصوصq فيما يأتي : 

- مـــشــروعــا الــتـــنــظــيم الـــداخــلي والــنـــظــام الــداخــلي
qللديوان

- بـرامج الـنـشـاطـات الـسـنـويـة واIـتـعـددة الـسـنـوات
qنصرمةIوكذا حصائل نشاطات السنة  ا

qقبول الهبات والوصايا -
qالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- الـتـقـريـر الـسـنـوي عن نـشـاط اIـيـزانـيـة واحلـسـاب
qاإلداري وحساب التسيير

qمشروع ميزانية الديوان -
- احلسابات السنوية.

كــمـا يــبــدي رأيه في جــمــيع اIــسـائـل الـتي يــعــرضــهـا
عليه مدير الديوان.

اIاداIادّة ة 18  :   : يـعX أعضـاء مجـلس توجيه الـديوان Iدة
خـمس (5) ســنــوات قـابــلــة لــلـتــجــديــد. وفي حـالــة انــقــطـاع
عــضــويــة أحــد األعــضــاءq يـــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب

األشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه
بقرار من الوزير اIكلف بالثقافة.

اIاداIادّة ة 19  :   : يجتـمع مجلس تـوجيه الديوان في دورة
عـــاديــة مـــرة واحــدة في الـــســنـــةq بــنـــاء عــلـى اســتـــدعــاء من

رئيسه.

و�ـــــكن اجملــــلـس أن يــــجــــتــــمع فـي دورة غــــيــــر عــــاديــــة
بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــرسل االســتـدعـاءات مــرفـقــة بـجــدول األعـمــالq قـبل
خمسة عشر (15) يوما على األقل  من تاريخ االجتماع.

و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اIاداIادّة ة 20  :   : ال تصح مداوالت مـجلس توجـيه الديوان
إال بـــــحـــــضـــــور ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائه عـــــلـى األقل. وإذا لم
يكـتـمل الـنـصابq يـعـقـد اجـتـماع آخـر في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.

وفي هـــذه احلــــالـــةq تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلـس تـــوجـــيه
الديوان مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـــتـــخـــذ قـــرارات مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة عـــدد
األصوات. وفـي حالـة  تسـاوي عدد األصـواتq يكـون صوت

الرئيس مرجحاً.

اIـاداIـادّة ة 21  :   : حتـرر مــداوالت مــجـلس تــوجـيه الــديـوان
في مـحاضر وتـدون في سجل خاص يـرقمه ويؤشـر  عليه

الرئيس.

تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
خالل الــثــمـانــيـة (8) أيـام الــتي  تـلـي االجـتــمـاع لــلـمــوافـقـة

عليها.

الفرع الفرع الثالثالثالث
اIديراIدير

qمـــديــر الــديـــوان �ــوجـب مــرســوم Xــادّة ة 22  :   : يـــعــIــاداIا
Xمن ب qـكـلف  بـالـثـقـافـةIبنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر ا
الــشــخــصــيــات الــتي تــتـمــتـع بـخــبــرة في اIــهــام الــعــلــمــيـة
والـتقنية  في مـختلف ميـادين تدخل احلظيرة الـثقافية .

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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اIـادIـادّة ة 23 :  : يــكـلف مــديـر الـديــوان بـتــسـيـيــر الـديـوان
وهو اآلمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوصq �ا يأتي : 
- إعـــداد مـــشـــروعي الـــنـــظــــام الـــداخـــلي و الـــتـــنـــظـــيم

qالداخلي  للديوان
- إعــداد مــخــطط لــتـهــيــئــة احلــظـيــرة بــالــتــنـســيق مع

القطاعات اIعنية وعرضه على  مجلس التوجيه.
- ضــــــمـــــان تـــــنـــــفــــــيـــــذ قـــــرارات مـــــجــــــلس الـــــتــــــوجـــــيه

qوتوصياته
- إعــــداد بــــرامـج األنــــشــــطـــــة الــــســــنــــويـــــة واIــــتــــعــــددة

qالسنوات
- الــتـصــرف بـاسـم الـديــوان وتـمــثـيــله أمــام الـقــضـاء

qدنيةIوفي جميع أعمال احلياة ا
- إعـــداد مــشـــروع اIـــيــزانـــيــة وااللـــتـــزام بــالـــنــفـــقــات

qواألمر بصرفها
qإعداد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- إبـرام جـمـيع الــصـفـقـات أو االتـفــاقـيـات أو الـعـقـود
qعمول بهIفي إطار التنظيم ا qأو االتفاقات

- ¥ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
الــديـوان والــتـعــيـX فـي اIـنــاصب  الـتـي لم تـقــرر طـريــقـة

qفيها Xأخرى للتعي
- حتــضــيــر اجـتــمــاعــات مــجـلـس الـتــوجــيه والــلــجــنـة

qالعلمية والتقنية
- إعـداد الـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاطـات وإرسـاله
إلى الـــســـلــــطـــة الـــوصـــيـــةq بـــعـــد أن  يـــوافق عــــلـــيه مـــجـــلس

التوجيه.

الفرع الرابعالفرع الرابع
اللجنة العلمية والتقنيةاللجنة العلمية والتقنية

اIــاداIــادّة ة 24 :  : يــزود الـــديــوان بــلــجــنـــة عــلــمــيـــة وتــقــنــيــة
تـبـدي آراء وتـوصـيــات بـشـأن مـخـطـطـات الـعـمل  وبـرامج

النشاطات العلمية والتقنية للديوان.

اIـاداIـادّة ة 25 :  : يـرأس الـلـجــنـة الـعـلـمـيـة والــتـقـنـيـة مـديـر
الديوان.

حتـدد تشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـعـلمـيـة والـتـقـنـيـة وسـيـرها
بـقرار من الوزير اIـكلف  بالثـقافة بنـاء على اقتراح من
اIـديـرq ويـتم اخـتيـار أعـضـاء الـلـجـنـة الـعلـمـيـة  والـتـقـنـية
عــــلى أســــاس الــــكــــفــــاءات اIــــتــــصــــلــــة  في مــــجــــاالت تــــدخل
احلظائر  الـثقافيةq ويـعينون Iدة ثالث (3) سنـوات قابلة

للتجديد .

اIـاداIـادّة ة 26  :   : �ــكــن الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة والـتـقـنـيــة أن
تـسـتـعـيــن في إطـــار نـشـاطـاتـهـــا بـأي كـفـــاءةq من شـأنـهـا

أن  تساعدهـا في أعمالها.

اIـاداIـادّة ة 27  :   : تـعـد الـلـجـنـة الـعـلـميـة والـتـقـنـيـة نـظـامـها
الداخلي وتصادق عليه.

اIـاداIـادّة ة 28  :   : تـعـد الـلـجـنـة الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة تـقـريـرا
عـلـمـيـا وتـقـيـيـميـا عـلـى إثر كـل دورة  ويـعـرض علـى مـدير

الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التـنـظـيم اIـطـبق داخل حـدود احلـظيـرة الـثـقـافـية لـألطلسالتـنـظـيم اIـطـبق داخل حـدود احلـظيـرة الـثـقـافـية لـألطلس

الصحراويالصحراوي

الفرع األولالفرع األول
تهيئة احلظيرة الثقافية وكيفيات الدخولتهيئة احلظيرة الثقافية وكيفيات الدخول

29  :   : يــــكـــلف مـــديـــر ديــــوان احلـــظـــيـــرة بـــإعـــداد اIــاداIــادّة ة 
اخملـطط الـعـام لـتـهـيئـة احلـظـيـرة ويـتـضـمن عـلى اخلـصوص

ما يأتي : 
qناطق احملميةIحتديد ا -

qواقع التي تفتح للزيارةIا Xتعي -
qوضع مراكز احلراسة والرقابة -

- تـهــيــئـة الــدروب والـســبل الــتي تــؤدي إلى اIـواقع
qهاIفتوحة للزيارة ووضع  معاIا

- اإلشـــارة الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة فـي اIـــنـــاطق احملـــمـــيـــة
اخملتلفة.

اIاداIادّة ة 30  :   : يتم الدخول إلى حـدود احلظيرة الثقافية
لـألطـــــلـس الـــــصــــــحــــــراوي  عن طــــــريق مــــــراكــــــز اIـــــراقــــــبـــــة

واحلراسة اIقامة في :
من جهة الشمال :

qسيلةIسيدي عيسى ومطار بوسعادة بوالية ا -
qوالية اجللفة qقلتة السطل -

qوالية األغواط qقلتة سيدي سعد -
qوالية البيض q بوقطب -
qوالية النعامة qشريةIا -

من جهة اجلنوب :
qوالية النعامة qبورزق Xجن -

qوالية البيض qاألبيض سيدي الشيخ -
qوالية األغواط qتلغمت -

qوالية اجللفة qمسعد -
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qوالية بسكرة qاوالد جالل -
من جهة الشرق:

qسيلةIوالية ا qوبوسعادة qبن سرور -
من جهة الغرب :

-  سفيسيفاq والية النعامة.
و�كنq عـند احلـاجةq إنشـاء مراكـز مراقبـة  وحراسة
أخــرى بـــقــرار مـــشـــتــرك بـــX الــوزيـــر اIـــكــلـف بــالـــثــقـــافــة
والــوزيــر اIـكــلف بــاIــالـيــة والــســلـطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

اIــــاداIــــادّة ة 31  :   : حتـــــدد حــــقـــــوق الــــدخـــــول إلـى احلــــظـــــيــــرة
Xالــثـــقـــافـــيــة لـألطــلـس الـــصــحـــراوي  بـــقـــرار مــشـــتـــرك بــ

الوزير  اIكلف بالثقافة والوزير اIكلف باIالية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التدابير اIتعلقة بالنشاطات داخل احلظيرة الثقافيةالتدابير اIتعلقة بالنشاطات داخل احلظيرة الثقافية

اIـاداIـادّة ة 32  :   : يـســمــح �ـزاولــة الـنـشـاطـــات الـرعـويـــة
واحلـرفـيـة الـريـفـيـــة والـتـقـلـيـديــــة في اIـنـاطــق  احملـمـيـــة
احملــددة في اخملـطط الـعـام لـتـهيـئـة احلـظـيرة الـثـقـافـيةq مع
مــراعـــاة احــتـــرام الــتـــعــلـــيــمـــات الــتي تـــصــدرهـــا الــســـلــطــة
اIـسيـرة لـلحـظـيـرة قصـد حـمايـة الـسالالت  احليـوانـية  أو

النباتية واIناطق شديدة احلساسية فيها.

اIـاداIـادّة ة 33  :   : يــؤهل الــديــوانq في حــدود اخــتــصـاصــاته
وبالـتنـسيق مع الـقـطاعـات اIعـنيـةq لإلشراف عـلى تقـييم
اآلثــار اIـتــعـلــقـة �ــشـاريـع الـتــنـمــيـة والــهـيــاكل األسـاســيـة
واIـرافق  وجميع األشـغال وبرامج البـناء والتـهيئة داخل
اIناطق احملميـة احملددة في  اخملطط العام لتـهيئة احلظيرة
الــثــقــافــيــة الــتي تــخـلـف أثـارا عــلى الــنــظم اإليــكــولــوجــيـة
واIــــوارد الـــطـــبــــيـــعـــيــــة واIـــنـــاظــــر الـــطـــبــــيـــعـــيــــة واIـــواقع
واحملـــمــيـــات األثــريـــة واIــعـــالم  الــتـــاريــخـــيــة والـــقــطـــاعــات

احملفوظة.

اIــــاداIــــادّة ة 34  :   : دون اإلخالل بــــاألحــــكـــــام الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة
اIــتــعــلــقــة بــاســتــغـالل مــقــالع احلــجــارة واIــراملq  يــنــبــغي
اسـتــشـارة الـديــوان عـنــد حتـديـد مــقـالع احلــجـارة واIـرامل
الـتي يــتــوقع إنــشـاؤهــا داخل اIــنـاطـق احملـمــيــة احملـددة في

اخملطط العام لتهيئة احلظيرة  الثقافية.

اIــــاداIــــادّة ة 35  :   : يــــخــــضع إجنــــاز الـــــنــــشــــاطــــات اIــــهــــنــــيــــة
والسـيـنمـاتـوغرافـيـة والتـصـويريـة واإلذاعـية  والـتـلفـزية
أو تـــنـــظـــيم الـــعـــروض داخل اIـــنـــاطق احملـــمـــيـــة احملـــددة في
اخملــطط الـعــام  لــتـهــيــئـة احلــظــيــرة الـثــقــافـيــةq إلى رخــصـة
مـســبـقـة من اIـصــالح اIـعـنــيـة لـلـوزارة اIــكـلـفـة  بــالـثـقـافـة
وتــكـــون مــوضــوع اتـــفــاقـــيــة تـــبــرم مع الـــســلـــطــة اIـــســيــرة

للديوان.

اIــاداIــادّة ة 36  :   : تـــخــضع كـل أعــمـــال الــبــحـث والــتــنـــقــيب
وأخـذ العينـات واحلفريات والـسبر وأخذ الـقياسات داخل
مـختـلف اIنـاطق احملمـية احملـددة في اخملطط الـعام لـتهـيئة
احلـظيـرة   الثـقافـية لتـرخيص مـسبق مـن الوزير اIـكلف
بـــالــثــقــافــة وتــكــون مــوضــوع اتــفــاقــيــة تــبــرم مع الــســلــطــة

اIسيرة  للديوان.

اIــــاداIــــادّة ة 37  :   : ال تـــــقــــام الــــزيـــــارات الــــســـــيــــاحـــــيــــة داخل
اIناطق احملـميـة احملددة في اخملطط الـعام لـتهيـئة احلـظيرة
الــــثـــقــــافـــيــــة إال في إطــــار مــــنـــظـمq حتت إشــــراف هـــيــــئـــات
عــمــومــيــة أو بــواســـطــة وكــاالت ســيــاحــيــة مــعــتــمــدة وذلك
بــحــضــور مــرشــد يــخــتــار من بــX أعــوان حــفظ  وحــراسـة
ومـراقبـة احلظـيرة أو كل ¥ـثل آخـر يعـينه مـدير الـديوان
�عدل مـرشد واحـد لكل عشـرة زوار تقـريبا. ويـقيـد مبلغ
اخلدمـة الـتي يقـدمهـا اIـرشدون لـوكاالت الـسـياحـة وتدفع

في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.

اIــــاداIــــادّة ة 38  :   : يــــخــــضع كـل نــــشــــاط ســــيــــاحي تــــقــــوم به
وكاالت الـسـيـاحـة اIـعـتـمـدة داخل اIـنـاطق  احملـمـيـة احملددة
في اخملطط العـام لتـهيئـة احلظيـرة الثـقافيـة إلى ترخيص
مـــســـبق  مـن ديـــوان احلـــظـــيـــرةq و يــتـــعـــX عـــلـى الـــوكــاالت
الـسـيـاحـيـة اIـعـتـمــدة في إطـار ¥ـارسـة نـشـاطـاتـهـا  إلـزام
الــســيـاح بــاحــتـرام الــتــنـظــيم اIــعــمـول بهq ال ســيــمـا فــيــمـا

يتعلق �ا يأتي : 
- عــدم اســـتــعـــمــال اآلالت اIـــهــنـــيــة مـن أجل الــتـــقــاط

qصور فوتوغرافية
qعدات واألجهزة العلميةIمنع حمل واستعمال ا -

- منـع القـيـام بـأخـذ الـقـياسـات واحلـفـريـات والـسـبر
وأخــذ الـــعــيــنـــات  اIــتــعــلـــقــة بــالـــتــراث الــبـــيــئي الـــثــقــافي

للحظيرة الثقافية.

يـتــعـX عــلى الـوكــاالت الـســيـاحــيـة اIــعـتــمـدة الــسـهـر
عـلى تطـبيق الـقـوانX اIـتعـلـقة بـحمـاية الـتـراث  البـيئي

الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا اIرسوم.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اIراقبة والعقوباتاIراقبة والعقوبات

اIـاداIـادّة ة 39  :   : يــعـد مـسـاســا بـالـتــراث الـبـيـئـي الـثـقـافي
داخل اIــنـاطـق احملـمــيـة احملــددة في  اخملــطط الـعــام لـتــهـيــئـة

احلظيرة الثقافية ما يأتي : 
- كـل اســـــتـــــعـــــمـــــال كـــــلي أو جـــــزئـي السم احلـــــظـــــيـــــرة

qألغراض جتارية بدون ترخيص مسبق من  الديوان
- كـل عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر غـــيـــر مـــرخـــصـــة حـــول الـــتـــراث

qالبيئي الثقافي للحظيرة  الثقافية
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- كل تدخل على اIمتـلكات الثقافيـة اIادية اIصنفة
و/أو اIـقـتــرحـة  لـلـتـصـنـيف أو اIـسـجـلـة في قـائـمـة اجلـرد
اإلضافية دون احلصول على ترخيص مسبق من  الوزارة

qكلفة بالثقافةIا
- كل إتـالف و/أو تـــــشـــــويه يـــــلـــــحـق بـــــاIـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات
الثقافية اIـنقولة والعقارية  والوسط الطبيعي واIناظر

qالطبيعية للحظيرة الثقافية
- كـل اســـتـــغالل أو اســـتـــعـــمـــال لـــلـــمـــواقع الـــبـــيـــئـــيـــة

qرسومIالثقافية  غير مطابق ألحكام  هذا ا
- كـل اكـــتـــشــــاف عـــفـــوي أو أثـــنــــاء الـــقـــيــــام بـــأشـــغـــال
البـحث حول التـراث الثقـافي والطبـيعي غيـر مصرح به

qللديوان
- كل جمع للممتلـكات الثقافية اIنقولة والطبيعية

qفي احلظيرة الثقافية
- كل إتالف وأخـذ عـيــنـات من اIـعـادن واIـسـتـحـثـات

qرخص بها في احلظيرة  الثقافيةIغير ا
- كل إتـالف أو تــــــشـــــويـه أو قـــــطـع أو اقـــــتـالع أنـــــواع

qالنباتات البرية
- كل صـيد بأي وسـيلة ونـقل وبيع وشراء حـيوانات

qبرية حية
- كـل تــــلـــــويث أو ضـخ Iــــيـــــاه الـــــقــــلـــــتــــات والـــــدايــــات
والـينابيع والبـرك والشطوط واIـستنقعـات والبحيرات

qغير مرخص به
qاء وقولبتهاIكل رش للمحطات الصخرية با -

- كل حـــمــولـــة زائــدة وخــدش ونـــقش وكــتـــابــة ورسم
qعلى احملطات الصخرية

- كـل فـــصل أو مـــحـــاولـــة فـــصل أو إتالف جلـــداريـــات
احملطات الصخرية.

اIــــاداIــــادّة ة 40 :  : يــــتـــــعــــرض كـل من يـــــخــــالـف أحــــكـــــام هــــذا
اIـــرســوم لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا وفــقـــاً لألحـــكــام

التشريعية اIعمول بها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اIاداIادّة ة 41 :  : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 
- في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات : 

- إعـانـات الــدولـة والــهـيـئــات الـعــمـومـيــة واإلعـانـات
qاحملتملة للجماعات احمللية

qرتبطة بنشاطهIاإليرادات اخلاصة ا -
- الهبات والوصايا.

- في باب النفقات : - في باب النفقات : 
qنفقات التسيير  -
qنفقات التجهيز -

- جميع النفقات اIرتبطة بهدفه.

اIـاداIـادّة ة 42 :  : تـمــسك مـحــاسـبـة الــديـوان طــبـقـا لــقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اIــاداIــادّة ة 43 :  : يـــســنـــد مــسك احلـــســابـــات وتــداول أمــوال
الديوان  لعون مـحاسب يعينه أو يعتمده الوزير اIكلف

باIالية.

اIــاداIــادّة ة 44 :  : تــمـــارس الــرقـــابــة عــلـى نــفــقـــات الــديــوان
حـسب الشروط اIنصـوص عليهـا في األحكام  التـشريعية

والتنظيمية اIعمول بها. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIـاداIـادّة ة 45 :  : تــلـغـى جـمــيع أحــكــام اIــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقـم 08-157 اIـــــــــؤرخ في 22 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1429
اIـوافق 28 مـايــو ســنـة 2008 واIـتــضــمن إنــشـاء احلــظــيـرة
الـثـقـافــيـة لألطـلـس الـصـحـراوي وتــعـيـX حــدودهـاq مـا عـدا
األحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــإنــشــاء احلــظــيــرة الـــثــقــافــيــة لألطــلس
الــصـحـراويq وكـذا جـمــيع أحـكـام اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم
09-407 اIـــــؤرخ في 12 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1430 اIـــــوافق 29

نــوفـمـبــر سـنـة 2009 واIـتــضـمن إنــشـاء الـديــوان الـوطـني
لـــلــحــظـــيــرة الــثـــقــافـــيــة لألطـــلس الــصــحـــراوي وتــنـــظــيــمه

وسيره.

46 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
15 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 14-05 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1435 ا  ا Iــــوافـق Iــــوافـق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة q2014 يــــحــــددq يــــحــــدد
الــقـــانــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني  لـــلــحـــظــيــرةالــقـــانــون األســاسـي لــلـــديــوان الـــوطــني  لـــلــحـــظــيــرة

الثقافية لتوات قورارة تديكلت.الثقافية لتوات قورارة تديكلت.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
                qبناء على تقرير وزيرة  الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 q( الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتمّمIعدّل واIا qباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اIــــؤرّخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتضمن التوجيه العقاريIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اIــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

qادة 40 منهIال سيما ا qبحماية التراث الثقافي

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-06 اIـؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 الــذي يــحـدد

qالقواعد التي حتكم نشاط وكالة السياحة واألسفار

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اIــــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق

qعدّلIا qدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qستدامة للسياحةIبالتنمية ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qعدّلIا qواقع السياحيةIناطق التوسع وا�

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةIوا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13- 312 اIؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 158
اIــؤرّخ في 22 جــمــادى األولى عــام 1429 اIــوافق 28 مــايــو
سـنة 2008 واIتـضـمن إنشـاء احلـظيـرة الـثقـافـية لـتوات -

qحدودها Xقورارة تديكلت وتعي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اIــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اIــوافق 26 نــوفــمــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة XنتمIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 409
اIــؤرّخ في 12 ذي احلـــجـــة عــام 1430 اIــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2009 واIـتـضـمن إنـشاء الـديـوان الـوطنـي للـحـظـيرة

qالثقافية  لتوات - قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

الفرع األولالفرع األول
احلظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلتاحلظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقـانون األسـاسي لـلـديـوان الـوطـني لـلـحظـيـرة الـثـقـافـية

لتوات قورارة تديكلت.

اIاداIادّة ة 2 :  : احلـظيرة الثـقافيـة في مفهـوم القانون رقم
98 - 04 اIـؤرّخ في 20 صــفـر عـام 1419 اIـوافق 15 يــونـيـو

سـنة 1998 واIـتـعـلق بـحمـايــة الــتـراث الــثــقـافـيq فـضـاء
ال �ـــيـــز بــــX الـــطـــبــــيـــعي والـــثــــقـــافيq يـالحظ ويـــدرك من
منـظـور بـيـئي وثقـافي كـأداة ثـقـافـية ومـنـجـز جـماعي في
إعـــادة تــــشـــكـــيـل مـــســـتــــمـــرq ومـــنــــتج تـــاريــــخي لـــلــــعالقـــات
اIـشـتركـة بX الـسكـان ونـشاطـاتهم وتـصـوراتهم الـذهنـية

والبيئة التي يتقاسمونها.

فـهي مـكان تـتـراكب وتتـجـاور فيه األقـالـيم اإلدارية
والتاريخية التي تد� التقاليد والثقافات السالفة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـعــX حـدود احلــظــيـرة الــثـقــافــيـة لــتـوات -
q2قـورارة تديـكـلت والـتي تـقـدر مسـاحـتـها بـ : 38.740 كـلم
qــرســومIــلــحق بــأصل هــذا اIاحلـدود ا Xوفــقـا خملــطط تــعــيــ

كما يأتي :
- الــــشـــمــــال والـــشــــمــــال الـــغــــربي : الــــعـــرق الــــغـــربي

qالكبير
q(منطقة رعي للرحالة) الشمال الشرقي : مقيدن -

q(منطقة غير معمّرة)الغرب : عرق الشاش -
q(منطقة غير معمّرة) اجلنوب : تنزروفت -

- الـــشـــرق واجلـــنـــوب الـــشـــرقـي : هـــضـــبـــة تـــادمـــايت
ومنطقة تديكلت.
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اIــاداIــادّة ة 4 :  : حتــدد اإلحــداثــيــات اجلــغــرافـــيــة لــلــحــظــيــرة
الثقافية لتوات - قورارة تديكلتq طبقا للجدول اآلتي :

شمالشمال شرق / غربشرق / غرب النقاطالنقاط
ش "54,22'31°37
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ش "36,521'25°30

ش "33,543'25°57
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ش "55,249'28°6

ش "25,28'28°45

ش "45,098'29°7

ش "28,929'29°45

ش "41,575'30°41

ش "4,13'2°6

ش "17,929'2°5
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ش "27,472'0°54
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ش "20,299'1°28
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اIــاداIــادّة ة 5 :  : يـــحـــدد اخملـــطـط الـــعـــام لـــتـــهـــيـــئـــة احلـــظـــيــرة
الـثـقـافـيةq الـتـقـسـيم اإلقـليـمي ألقـالـيم احلـظـيرة الـثـقـافـية
لــتــوات قـورارة تــديــكــلت الــذي يــحل مــحل مــخــطط شــغل

األراضي للمنطقة اIعنية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
الديوان الوطني للحظيرةالديوان الوطني للحظيرة

 الثقافية لتوات قورارة تديكلت الثقافية لتوات قورارة تديكلت

اIــاداIــادّة ة 6 :  : الـــديــوان الـــوطـــني لــلـــحـــظــيـــرة الــثـــقــافـــيــة
لـــتــوات قــورارة تــديـــكــلت مــؤســـســة عــمـــومــيــة ذات طــابع
qاليIعـنـويـة واالســتـقالل اIإداري يـتـمتع بـالـشــخصــيـة ا

و يدعى في صلب النص "الديوان".

يــــــوضع الــــــديـــــوان حتـت وصـــــايـــــة الــــــوزيـــــر اIــــــكـــــلف
بالثقافة.

7 :  : يــحــدد مــقــر الــديــوان �ــديــنــة أدرارq واليـة اIـاداIـادّة ة 
أدرار.

اIــاداIــادّة ة 8 :  : يـــتـــولى الـــديـــوان مـــهـــام حـــمـــايـــة  الـــتـــراث
الــــثــــقـــافـي والــــطـــبــــيــــعي لـألقــــالـــيـم اIــــوجـــودة داخـل حـــدود
احلـظـيــرة الـثـقـافـيـة واحملـافـظـة عـلــيه وتـثـمـيـنهq وال سـيـمـا
إعـداد اخملـطط الـعام لـلـتـهيـئـة الـذي يعـتـبـر أداة للـتـخـطيط
وأداة لــــلــــحــــمـــايــــة الــــتـي حتـــقـق  الــــتــــجـــانـس بــــX األبــــعـــاد

الطبيعية والثقافية.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوصq �ا يأتي :
- جـــرد الــثـــروات الـــبــيـــئـــيــة الـــثــقـــافـــيــة لـــلـــحــظـــيــرة

qالثقافية ودراستها
- الـقـيـام بــدراسـات حـول حـمـايـة الـتـراث الـبـيـئي -

qالثقافي للحظيرة الثقافية واحملافظة عليه
- الــتــنــســيق مع الـــقــطــاعــات الــنــاشــطــة داخل حــدود
qفي مجال التراث البيئي - الثقافي qاحلظيرة الثقافية

qإعداد اخملطط العام لتهيئة احلظيرة الثقافية -
- حـمـاية احلـظـيرة الـثـقـافيـة من كل تـدخل قد يـفـسد

qمظهرها أو يعوق تطورها الطبيعي
- تــطــبـــيق الــتــنــظــيم اIــتـــعــلق بــاســتــعــمــال الــتــراث

qالبيئي - الثقافي واستغالله
- اتخـاذ كل إجراء ضـروري لتـهيـئة التـراث البـيئي

qالثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه
- ضـمان مـهام االتـصال بـنشـر اIعـلومـات وبواسـطة
مـخــتـلف وسـائط اإلعالم حـول حـمـايــة احلـظـيـرة الـثـقـافـيـة

qوحفظها وتثمينها
- اIــشــاركــة في الــتــظــاهــرات الــعــلـمــيــة والــثــقــافــيـة
الــوطـــنـــيـــة والــدولـــيـــة الـــتي تـــهــدف إلـى تـــثــمـــX الـــتــراث

البيئي - الثقافي للحظيرة الثقافية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

9 :  : يـــســـيـــر الـــديـــوان مـــديــــر ويـــديـــره مـــجـــلس اIــاداIــادّة ة 
توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.

اIاداIادّة ة 10 :  : ينظم الديوان كما يأتي :
qقرIهياكل في ا -

- هياكل خارج اIقر.
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الفرع األولالفرع األول
هياكل الديوانهياكل الديوان 

11 :  : تـــــنـــــظم هـــــيـــــاكل اIـــــقـــــر في شـــــكـل دوائــــر اIــــاداIــــادّة ة 
ومــصــالـح وفــروع تــكــلف �ــهــام تــقــنــيــة وعــلــمــيــة وإداريـة
وتـــنــشــيـــطــيــة وإعالمـــيــة واتــصــالـــيــة ذات صــلــة �ـــخــتــلف

مجاالت تدخل احلظيرة الثقافية.

اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : تـــنــــظم الــــهــــيــــاكل خــــارج اIـــقــــر في شــــكل
أقـسـام وأقـسـام فـرعـيـة ومـراكـز مـراقـبـة وحـراسـةq تـكـلف
�ــهــام مــراقــبــة وحــراســة وتــوجــيه ومــتــابــعــة الــنــشــاطـات

والعمليات ذات الصلة �جال تخصصه.

كـــمــا تـــزود هــذه األقـــســام بـــوســائـل بــشـــريــة ومـــاديــة
وأدوات لـوجـيـسـتـيـة مـتـطــابـقـة مع حـجم اإلقـلـيم وقـدراته

وخصائصه التراثية.

يضم الديوان أربعة (4) أقسام :
qقسم توات - عرق الشاش -

qقسم قورارة - العرق الغربي -
qقسم تديكلت - تنزروفت -

- قسم هضبة تدمايت.

كمـا �كن الـديوان إنشـاء أقسام أخـرى على مـستوى
إقـلـيم احلـظـيرة الـثـقـافـيـة لـتـوات قـورارة تـديـكـلت بـقرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اIـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اIـكـلف

باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

اIاداIادّة ة 13 :  : يتوقف إنشـاء األقسام على غلـبة وأهمية
الـتراث الـبيـئي - الثـقافي اIـتواجـد على مـستـوى  فضاء
جـغرافي داخل حدوداحلـظيرة الثـقافيـةq وذلك من منظور

ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري.

اIاداIادّة ة 14 :  : يعX رؤسـاء الدوائر واألقـسام بقرار من
الــوزيــر اIــكــلف بـــالــثــقــافــة بــنــاء عـــلى اقــتــراح من مــديــر

الديوان. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـحـدد الــتـنـظـيم الـداخــلي لـلـديـوان بـقـرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اIـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اIـكـلف

باIالية والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اIــــاداIــــادّة ة 16 :  : يــــتــــكــــون مــــجــــلـس تــــوجــــيه الــــديــــوان من
األعضاء اآلتي ذكرهم :

qرئيسا qكلف بالثقافةIثل الوزير ا¥ -

- ¥ـثل وزير الـدولـةq اIكـلف بالـداخـليـة واجلمـاعات
qاحمللية

- ¥ــثل نـائب وزيـر الـدفــاع الـوطـنيq رئـيس أركـان
qاجليش الوطني الشعبي

qاليةIكلف باIثل الوزير ا¥ -
qناجمIكلف بالطاقة واIثل الوزير ا¥ -

qكلف بالفالحة والتنمية الريفيةIثل الوزير ا¥ -
qائيةIوارد اIكلف باIثل الوزير ا¥ -

qكلف باألشغال العموميةIثل الوزير ا¥ -
qدينةIكلف بالسكن والعمران واIثل الوزير ا¥ -
- ¥ـــثل الــــوزيـــر اIـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

qوالبيئة
- ¥ــثل الـوزيــر اIــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

qالعلمي
- ¥ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
qثل الوالي¥ -

qعنيةIثل اجمللس الشعبي للوالية ا¥ -
- ¥ثـلو اجملـالس الشـعبـية لـلبـلديـات اIعـنيـةq حسب

جدول أعمال مجلس التوجيه.

يـحـضر مـديـر الـديوان اجـتـمـاعات مـجـلس الـتـوجيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـX بـأي شـخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

اIــاداIــادّة ة 17 :  : يـــتـــداول مـــجــلـس تـــوجــيـه الـــديــوانq عـــلى
اخلصوصq فيما يأتي :

- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي
qللديوان

- بـرامج الـنـشـاطـات الـسـنـويـة واIـتـعـددة الـسـنـوات
qنصرمةIوكذا حصائل نشاطات السنة ا

qقبول الهبات والوصايا -
qالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- الـتـقـريـر الـسـنـوي عن نـشـاط اIـيـزانـيـة واحلـسـاب
qاإلداري وحساب التسيير

qمشروع ميزانية الديوان -
- احلسابات السنوية.
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كــمـا يــبــدي رأيه في جــمــيع اIــسـائـل الـتي يــعــرضــهـا
عليه مدير الديوان.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : يعـX أعضـاء مـجلس تـوجـيه الديـوان Iدة
خـمس (5) ســنــوات قـابــلــة لــلـتــجــديــد. وفي حـالــة انــقــطـاع
عــضــويــة أحــد األعــضــاءq يـــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب

األشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه
بقرار من الوزير اIكلف بالثقافة.

19 :  : يجـتـمع مـجلس تـوجـيه الـديوان في دورة اIاداIادّة ة 
عـــاديــة مـــرة واحــدة في الـــســنـــةq بــنـــاء عــلـى اســتـــدعــاء من

رئيسه.

و�ـــــكن اجملــــلـس أن يــــجــــتــــمع فـي دورة غــــيــــر عــــاديــــة
بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

تــرسل االســتـدعـاءات مــرفـقــة بـجــدول األعـمــالq قـبل
خمسة عشر (15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

و�ــــــكن أن يــــــقـــــلـص هـــــذا األجـل في الــــــدورات غـــــيـــــر
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اIـاداIـادّة ة 20 :  : ال تصح مـداوالت مـجـلس تـوجـيه الـديوان
إال بـــــحـــــضـــــور ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائه عـــــلـى األقل. وإذا لم
يكـتـمل الـنـصابq يـعـقـد اجـتـماع آخـر في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.

وفي هـــذه احلــــالـــةq تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلـس تـــوجـــيه
الديوان مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـــتـــخـــذ قـــرارات مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة عـــدد
األصـواتq وفي حـالــة تـســاوي عـدد األصـوات يــكـون صـوت

الرئيس مرجحا.

21 :  : حتــرر مــداوالت مــجــلس تــوجــيه الــديــوان اIـاداIـادّة ة 
في محـاضر وتـدون في سجل خـاص يـرقمه ويـؤشر عـليه

الرئيس.

تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلـي االجـتــمــاع لــلـمــوافــقـة

عليها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اIديراIدير

اIاداIادّة ة 22 :  : يعX مديـر الديوان �وجب مرسومq بناء
Xمن بـــ qــــكـــلـف بـــالـــثــــقـــافــــةIعـــلى اقــــتـــراح مـن الـــوزيـــر ا

الــشــخــصــيــات الــتي تــتـمــتـع بـخــبــرة في اIــهــام الــعــلــمــيـة
والـتقـنـية في مـخـتلف مـيـادين تدخل احلـظـيرة الـثـقافـية.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 23 :  : يــكـلف مــديـر الـديــوان بـتــسـيـيــر الـديـوان
وهو اآلمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفة يكلف على اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـــداد مــــشـــروعي الــــنـــظـــام الــــداخـــلـي والـــتـــنــــظـــيم
qالداخلي  للديوان

- إعــداد مــخــطط لــتـهــيــئــة احلــظـيــرة بــالــتــنـســيق مع
qعنية وعرضه على مجلس التوجيهIالقطاعات ا

- ضــــــمـــــان تـــــنـــــفــــــيـــــذ قـــــرارات مـــــجــــــلس الـــــتــــــوجـــــيه
qوتوصياته

- إعــــداد بــــرامـج األنــــشــــطـــــة الــــســــنــــويـــــة واIــــتــــعــــددة
qالسنوات

- الــتـصــرف بـاسـم الـديــوان وتـمــثـيــله أمــام الـقــضـاء
qدنيةIوفي جميع أعمال احلياة ا

- إعـــداد مــشـــروع اIـــيــزانـــيــة وااللـــتـــزام بــالـــنــفـــقــات
qواألمر بصرفها

qإعداد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- إبـرام جـمـيع الــصـفـقـات أو االتـفــاقـيـات أو الـعـقـود
qعمول بهIفي إطار التنظيم ا qأو االتفاقات

- ¥ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
الــديــوان والــتـعــيــX في اIــنــاصب الــتي لم تــقــرر طــريــقـة

qفيها Xأخرى للتعي

- حتــضــيــر اجـتــمــاعــات مــجـلـس الـتــوجــيه والــلــجــنـة
qالعلمية والتقنية

- إعـداد الـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاطـات وإرسـاله
إلى الــــســـلــــطــــة الـــوصــــيــــة بـــعــــد أن يــــوافق عــــلـــيـه مـــجــــلس

التوجيه.

الفرع الرابعالفرع الرابع

اللجنة العلمية والتقنيةاللجنة العلمية والتقنية

اIــاداIــادّة ة 24 :  : يــزود الـــديــوان بــلــجــنـــة عــلــمــيـــة وتــقــنــيــة
تـبــدي آراء وتـوصـيــات بـشــأن مـخـطــطـات الـعــمل وبـرامج

النشاطات العلمية والتقنية للديوان.

اIـاداIـادّة ة 25 :  : يـرأس الـلـجــنـة الـعـلـمـيـة والــتـقـنـيـة مـديـر
الديوان.
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حتـدد تشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـعـلمـيـة والـتـقـنـيـة وسـيـرها
بـقرار من الوزير اIـكلف بالثـقافةq بنـاء على اقتراح من
اIـديـرq ويـتم اخـتـيـار أعـضـاء الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة
عـلـى أسـاس الــكـفــاءات اIـتــصـلــة �ــجـاالت تــدخل احلـظــائـر
الثقافية ويعينون Iدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اIــاداIــادّة ة 26 :  : �ــكـن الـــلــجـــنـــة الـــعــلـــمـــيـــة والــتـــقـــنـــيــة أن
تــسـتــعــX في إطـار نــشــاطـاتــهــا بـأي كــفـاءة  مـن شـأنــهـا أن

تساعدها في أعمالها.

اIـاداIـادّة ة 27 :  : تـعـد الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة والــتـقـنـيـة نـظـامـهـا
الداخلي وتصادق عليه.

اIـاداIـادّة ة 28 :  : تـعـد الــلـجـنـة الــعـلـمـيــة والـتـقـنــيـة تـقـريـرا
عـلـمـيـا وتــقـيـيـمـيــا عـلى إثـر كل دورة ويــعـرض عـلى مـديـر

الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الـتـنـظـيـم اIـطـبق داخل حـدود احلــظـيـرة الـثـقــافـيـة لـتـواتالـتـنـظـيـم اIـطـبق داخل حـدود احلــظـيـرة الـثـقــافـيـة لـتـوات

قورارة تديكلتقورارة تديكلت
الفرع األولالفرع األول

تهيئة احلظيرة الثقافية وكيفيات الدخولتهيئة احلظيرة الثقافية وكيفيات الدخول

اIــــاداIــــادّة ة 29 :  : يــــكـــلـف مـــديــــر ديــــوان احلـــظــــيـــرة بــــإعـــداد
مخـطط عـام لـتـهيـئـة  احلـظـيـرة ويتـضـمنq عـلى اخلـصوص

ما يأتي :
qناطق احملميةIحتديد ا -

qواقع التي تفتح للزيارةIا Xتعي -
qوضع مراكز احلراسة والرقابة -

- تـهــيــئـة الــدروب والـســبل الــتي تــؤدي إلى اIـواقع
qهاIفتوحة للزيارة ووضع معاIا

- اإلشـــارة الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة فـي اIـــنـــاطق احملـــمـــيـــة
اخملتلفة.

30 :  : يــــتم الـــدخـــول إلـى احلـــظـــيـــرة الــــثـــقـــافـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
لــــتـــوات قــــورارة تـــديــــكــــلت عن طــــريق مــــراكــــز اIـــراقــــبـــة

واحلراسة اIقامة في :
qتـــــزولت qوزاويــــــة كـــــنـــــتــــــة qأن زغـــــمـــــيـــــر qســـــالـي -
qتيمي qتمنطيط qتسفاووت qفنوغيل qتماسـاخ qتاماست
مــطــار أدرارq بــودةq ســبعq تــســابـيـت (قــسم تــوات - عـرق

q(الشاش
qوالد عــــيـــسى qتـــوكي qدلــــدول qأوفـــران qمـــطـــارفــــة -
qتـيـمـيـمون qأقـزار qأقالد qوالد الـسعـيـد q سـمـجـان qهيـحـة
qقـــصــــر قــــدور qأوجــة qأم غــيـــدن qمـــطـــار تــيـــمـــيــمـــون

qفـــتــيس qتــزلـــيــزة qأركـــوك Xتــ qتــوريـــرت qبــنـي عــيـــسي
طـلمـqX تـغوزيq شـروينq تـقلـزيq أجـدير (قـسم قورارة -

q(العرق الغربي
qرقــــــان (قـــــسـم تــــــديـــــكــــــلت qأوالف qأقــــــبــــــلي qتــــــيت -

q(تنزروفت
- أوقــــروتq تـــيــــمــــقـــطـنq إن بـــلــــبــــال (قـــسـم هـــضــــبـــة

تدمايت).

و�كـنq عنـد احلـاجةq إنـشـاء مراكـز مـراقبـة وحـراسة
أخــرى بـــقــرار مـــشـــتــرك بـــX الــوزيـــر اIـــكــلـف بــالـــثــقـــافــة
والــوزيــر اIـكــلف بــاIــالـيــة والــســلـطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 31 :  : حتـــــدد حـــــقـــــوق الـــــدخــــــول إلى احلـــــظـــــيـــــرة
Xالـثــقــافـيــة لـتــوات قــورارة تـديــكــلت بـقــرار مــشـتــرك بـ

الوزير اIكلف بالثقافة والوزير اIكلف باIالية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التدابير اIتعلقة بالنشاطات داخل احلظيرة الثقافيةالتدابير اIتعلقة بالنشاطات داخل احلظيرة الثقافية

اIـاداIـادّة ة 32 :  : يــســمـح �ـزاولـــة الــنــشــاطـــات الــرعـــويــة
واحلـرفـية الريفـيـة والتــقـليديـة فـي اIـنـاطـق اIــحـمـيـة
الــمحددة في اخملطط العـام لتهيـئة احلظيرة الـثقافيةq مع
مــراعـــاة احــتـــرام الــتـــعــلـــيــمـــات الــتي تـــصــدرهـــا الــســـلــطــة
اIـسـيـرة لـلـحــظـيـرة قـصـد حـمـايــة الـسالالت احلـيـوانـيـة أو

النباتية واIناطق شديدة احلساسية فيها.

اIـاداIـادّة ة 33 :  : يــؤهل الــديــوانq  في حــدود اخــتــصـاصــاته
وبالـتنـسيق مع الـقـطاعـات اIعـنيـةq لإلشراف عـلى تقـييم
اآلثــار اIـتــعـلــقـة �ــشـاريـع الـتــنـمــيـة والــهـيــاكل األسـاســيـة
واIـرافق وجمـيع األشـغال وبـرامج البـنـاء والتـهيـئة داخل
اIناطق احملـميـة احملددة في اخملطط الـعام لـتهيـئة احلـظيرة
الثقافية الـتي تخلف آثارا على النظم الـبيئية والتراث
الـطبيعي واIنـاظر الطبـيعية واIواقع واحملـميات األثرية

واIعالم التاريخية والقطاعات احملفوظة.

اIاداIادّة ة 34 :  : دون اإلخالل باألحكام التـنظيمية اIتعلقة
بــاســتـغـالل مــقــالع احلــجــارة واIــراملq يــنــبــغي اســتــشـارة
الـديوان عند حتـديد مقـالع احلجارة واIـرامل التي يتوقع
إنــشـاؤهــا داخل اIـنــاطق احملـمــيـة احملــددة في اخملـطـط الـعـام

لتهيئة احلظيرة الثقافية.

اIــــاداIــــادّة ة 35 :  : يـــــخــــضـع إجنــــاز الـــــنــــشـــــاطــــات اIـــــهــــنـــــيــــة
والـسنمـاتوغـرافية والـتصـويريـة واإلذاعية والـتلـفزية أو
تنـظيم الـعروض داخل اIـنـاطق احملمـية احملـددة في اخملطط
العام لـتهيـئة احلظيـرة الثقـافيةq إلى رخـصة  مسـبقة من
اIـصالح اIعنيـة للوزارة اIكلـفة بالثقـافة وتكون موضوع

اتفاقية تبرم مع السلطة اIسيرة للديوان.
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اIــاداIــادّة ة 36 :  : تـــخـــضع كل أعـــمـــال الـــبـــحث والـــتـــنــقـــيب
وأخـذ العينـات واحلفريات والـسبر وأخذ الـقياسات داخل
مـختـلف اIنـاطق احملمـية احملـددة في اخملطط الـعام لـتهـيئة
احلـــظـــيـــرة الــثـــقـــافـــيـــة إلى تـــرخــيـص مـــســبـق من الـــوزيــر
اIـــكــلف بـــالـــثــقـــافــة وتـــكـــون مــوضـــوع اتــفـــاقــيـــة تـــبــرم مع

السلطة اIسيرة للديوان.

اIاداIادّة ة 37 :  : ال تقام الزيـارات السياحية داخل اIناطق
احملمية احملددة في اخملطط الـعام لتهيئة احلظيرة الثقافية
إال في إطـــار مـــنـــظـم حتت إشـــراف هـــيـــئـــات عـــمـــومـــيـــة أو
بواسـطة وكـاالت سـياحـية مـعتـمـدة وذلك بحـضور مـرشد
يـخـتـار مـن بـX أعـوان حـفظ وحـراسـة ومـراقـبـة احلـظـيـرة
أو كل ¥ـثل آخر يعـينه مدير الـديوان �عـدل مرشد واحد
لـــكل عـــشـــرة زوار تـــقـــريـــبــا. ويـــقـــيـــد مـــبــلـغ اخلـــدمــة الـــتي
يـقــدمـهـا اIـرشــدون لـوكـاالت الــسـيـاحـة وتــدفع في حـسـاب

مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.

اIــــاداIــــادّة ة 38 :  : يــــخـــــضع كـل نــــشـــــاط ســــيـــــاحي تـــــقــــوم به
وكــاالت الـسـيـاحـة اIــعـتـمـدة داخل اIـنــاطق احملـمـيـة احملـددة
في اخملطط العـام لتـهيئـة احلظيـرة الثـقافيـة إلى ترخيص
مــســـبق من ديـــوان احلـــظــيـــرةq ويـــتــعـــX عــلـى اIــؤســـســات
الــسـيــاحـيـة اIــعـتــمـدة في إطـار ¥ــارسـة نــشـاطـاتــهـا إلـزام
الــســيـاح بــاحــتـرام الــتــنـظــيم اIــعــمـول بهq ال ســيــمـا فــيــمـا

يتعلق �ا يأتي :
- عــدم اســـتــعـــمــال اآلالت اIـــهــنـــيــة مـن أجل الــتـــقــاط

qصور فوتوغرافية
- مـــــــنـع حــــــمـل  اIـــــــعــــــدات واألجـــــــهـــــــزة الـــــــعــــــلـــــــمـــــــيــــــة

qواستعمالها
- منـع القـيـام بـأخـذ الـقـياسـات واحلـفـريـات والـسـبر
وأخــذ الـــعــيـــنــات اIـــتـــعــلـــقــة بـــالــتـــراث الــبـــيــئـي الــثـــقــافي

qللحظيرة الثقافية
يـتــعـX عــلى الـوكــاالت الـســيـاحــيـة اIــعـتــمـدة الــسـهـر
عـلى تطـبـيق الـقـوانX اIـتـعـلـقة بـحـمـاية الـتـراث الـبـيئي

الثقافي وكذا تطبيق أحكام هذا اIرسوم.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اIراقبة والعقوباتاIراقبة والعقوبات

اIـاداIـادّة ة 39 :  : يـعــد مـسـاســا بـالــتـراث الــبـيــئي الـثــقـافي
داخل اIــنــاطق احملــمــيــة احملـددة فـي اخملـطـط الـعــام لــتــهــيــئـة

احلظيرة الثقافية ما يأتي :
- كـل اســـــتـــــعـــــمـــــال كـــــلي أو جـــــزئـي السم احلـــــظـــــيـــــرة

qألغراض جتارية دون ترخيص مسبق من الديوان
- كـل عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر غـــيـــر مـــرخـــصـــة حـــول الـــتـــراث

qالبيئي الثقافي للحظيرة الثقافية

- كل تدخل على اIمتـلكات الثقافيـة اIادية اIصنفة
و/أو اIــقـتـرحـة لــلـتـصــنـيف أو اIـســجـلـة في قــائـمـة اجلـرد
اإلضـافية دون احلـصول عـلى ترخيص مـسبق من الوزارة

qكلفة بالثقافةIا
- كل إتـالف و/أو تـــــشـــــويه يـــــلـــــحـق بـــــاIـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات
الثقافية  اIـنقولة والعقارية والوسط الطبيعي واIناظر

qالطبيعية للحظيرة الثقافية
- كـل اســـتـــغالل أو اســـتـــعـــمـــال لـــلـــمـــواقع الـــبـــيـــئـــيـــة

qرسومIالثقافية  غير مطابق ألحكام هذا ا
- كـل اكـــتـــشــــاف عـــفـــوي أو أثـــنــــاء الـــقـــيــــام بـــأشـــغـــال
البحث حول التـراث الثقافي والطبـيعي غير اIصرح به

qللديوان
- كل جمع للممتلـكات الثقافية اIنقولة والطبيعية

qفي احلظيرة الثقافية
- كل إتالف وأخـذ عـيــنـات من اIـعـادن واIـسـتـحـثـات

qرخص بها في احلظيرة الثقافيةIغير ا
- كل إتـالف أو تــــــشـــــويـه أو قـــــطـع أو اقـــــتـالع أنـــــواع

qالنباتات البرية
- كل صـيد بأي وسـيلة ونـقل وبيع وشراء حـيوانات

qبرية حية
- كـل تــــلـــــويث أو ضـخ Iــــيـــــاه الـــــقــــلـــــتــــات والـــــدايــــات
والـينابيع والبـرك والشطوط واIـستنقعـات والبحيرات

qغير مرخص به
qاء وقولبتهاIكل رش للمحطات الصخرية با -

- كل حـــمــولـــة زائــدة وخــدش ونـــقش وكــتـــابــة ورسم
qعلى احملطات الصخرية

- كـل فـــصل أو مـــحـــاولـــة فـــصل أو إتالف جلـــداريـــات
احملطات الصخرية.

اIــــاداIــــادّة ة 40 :  : يــــتـــــعــــرض كـل من يـــــخــــالـف أحــــكـــــام هــــذا
اIــرســوم إلـى الــعــقــوبــات اIـــنــصــوص عــلــيـــهــا في األحــكــام

التشريعية اIعمول بها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اIاداIادّة ة 41 :  : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
- إعـانـات الــدولـة والــهـيـئــات الـعــمـومـيــة واإلعـانـات

qاحملتملة للجماعات احمللية
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة

qرتبطة بنشاطهIاإليرادات اخلاصة ا -
-الهبات والوصايا.

- في باب النفقات :- في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- جميع النفقات اIرتبطة بهدفه.

اIـاداIـادّة ة 42 :  : تـمـسك مــحـاسـبـة الـديـوانq طـبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اIــاداIــادّة ة 43 :  : يـــســنـــد مــسك احلـــســابـــات وتــداول أمــوال
الــديــوان إلى عــون مــحــاسب يــعــيــنه أو يــعــتــمــده الــوزيـر

اIكلّف باIالية.

اIــاداIــادّة ة 44 :  : تــمـــارس الــرقـــابــة عــلـى نــفــقـــات الــديــوان
حـسب الشـروط اIنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اIعمول بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIـاداIـادّة ة 45 : : تــلـغـى جـمــيع أحــكــام اIــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقـم 08 - 158 اIــــــــؤرّخ في 22 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1429
اIـوافق 28 مـايــو ســنـة 2008 واIـتــضــمن إنــشـاء احلــظــيـرة
qحـدودهـا Xالـثـقـافـيـة لـتـوات - قــورارة تـديـكـلـت وتــعـيــ
ما عدا األحكـام اIتعـلقة بـإنشاء احلـظيرة الـثقافـية لتوات
قـورارة تـديكـلت وكـــذا جـميـع أحـكــام اIرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 09 - 409 اIـؤرّخ فـي 12 ذي احلــجـة عـام 1430 اIـوافق
29 نوفـمبر سنة 2009 واIتضـمن إنشاء الديوان الوطني

لــلـحـظـيــرة الـثـقـافــيـة لـتـوات قــورارة تـديـكـلت وتــنـظـيـمه
وسيره.

46  :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
15 يناير سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مــرســوم رئـــاسي مــؤرمــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في خ في 27 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1435  اIــوافقاIــوافق
أوأوّل ديسمبر سنة ل ديسمبر سنة q q2013 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اIـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى)  منه

-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70- 20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

qادتان 55 و56 منهIال سيما ا q دنيةIباحلالة ا

 - و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واIـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب q اIـتممq ال سـيـمـا اIواد 3 و4 و5

qمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـب q وفــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اIـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
qـذكـور أعالهIـتـمم واIا q1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- بـــوحــمــارة الــعـــيــدq اIــولــود في 23 نــوفــمــبــر ســنــة
1938 بـبــني ونـيف ( واليــة بـشـار) شــهـادة اIـيالد رقم 060

وعــقــد الــزواج رقم 053 احملــرر بــتــاريخ 21 فـــبــرايــر ســنــة
1977 بـــــــبـــــــنـي ونـــــــيف (واليــــــــة بـــــــشـــــــار) ويـــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: يحياوي العيد.

- بـوحـمـارة دحـمـانq اIـولـود سـنة 1970 بـحـكم صادر
بـتاريخ 28 أبـريل سـنة 1979 بـبـني ونـيف ( واليـة بـشار)
شـــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم 003 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 222 احملـــــرر
بــــتـــــاريخ 22 غــــشـت ســــنــــة 1995 بــــعــــX الـــصــــفــــراء (واليـــة

النعامة) وأوالده القصر:

*  خــــــــــالــــــــــدq اIـــــــــولــــــــــود في 19 غــــــــــشـت ســـــــــنـــــــــة 1996

q1996/74 يالد رقمIبالصفيصفة (والية النعامة) شهادة ا

* ســـــمـــــيـــــةq اIـــــولـــــودة في 8 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2002

q047 يالد رقمIغرار(والية النعامة) شهادة ا�

* مـــفــتــاحq اIــولــود في 9 يـــنــايــر ســنــة 2004 �ــغــرار

q02 يالد رقمI(والية النعامة) شهادة ا

qويـــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: يـــــحـــــيـــــاوي دحـــــمــــان
يحياوي خالدq يحياوي سميةq يحياوي مفتاح.
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- بــوحـمـارة مــيـلــودةq اIـولـودة في 6 ديــسـمـبــر سـنـة
 1974 ببني ونـيف ( والية بشـار) شهادة اIيالد رقم 0216

وعـقد الزواج رقم 037 احملـرر بتاريخ 20 غـشت سنة 1998
بـــبــني ونـــيف(واليـــة بــشـــار)  وتــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :

يحياوي ميلودة.
- بـوحمـارة بـوسـمـاحةq اIـولـود في أول أبـريل سـنة
 1976 بـبـني ونـيف ( واليـة بـشـار) شـهـادة اIـيالد رقم 068

وعــقــد الــزواج رقم 24 مــحــرر في 20 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
بـجنـX بـورزق (بواليـة الـنعـامـة) وعقـد الزواج رقم 1415
احملرر بتاريخ 18 أكتـوبر سنة 2009 ببـشار (والية بشار)

وابنتاه القاصرتان :
Xولودة في 13 سبـتمبـر سنة 2004 بـجنIا qحيـاة *

q19 يالد رقمIبورزق (والية النعامة) شهادة ا
* أمــيــرةq اIــولــودة في 18 يـــنــايــر ســنــة 2011 بــبــني

 q018 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا
qويـــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: يـــحــيـــاوي بـــوســمـــاحــة

يحياوي حياةq يحياوي أميرة.
- بـوحـمـارة بـوعـمـامـةq اIـولـود في 17 أكـتـوبـر سـنـة
 1981 بــــبـــنـي ونـــيف ( واليــــة بــــشـــار) شــــهـــادة اIــــيالد رقم

q0222 ويدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي بوعمامة.

- بــوحـــمــارة مـــبــروكــةq اIـــولــودة في 2 مــارس ســنــة
1985 بـبــني ونـيف ( واليــة بـشـار) شــهـادة اIـيالد رقم 062

وتدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي مبروكة.
- بــوحـمــارة كــر�ـةq اIــولـودة في 28 ديـســمــبـر ســنـة
1987 بـبني ونـيف ( والية بـشـار) شهـادة اIيالد رقم 0319

وتدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي كر�ة.
- بــوحــمـــارة أحــمـــدq اIــولــود في 10 ديــســمـــبــر ســنــة
1989 بـبني ونـيف ( والية بـشـار) شهـادة اIيالد رقم 0284

ويدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي أحمد.
- بــوحـمــارة نــاويـةq اIــولـودة في 13 ديـســمــبـر ســنـة
1993 بـبني ونـيف ( والية بـشـار) شهـادة اIيالد رقم 0292

وتدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي ناوية.
- بوحمارة سـليمانq اIـولود سنة 1944 بحكم صادر
بتاريخ 21 أكتـوبر سنة 1964 ببـني ونيف ( والية بشار)
شــــــهــــــادة اIـــــيـالد رقم 05 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم  096 احملـــــرر
بـتاريخ 6 ديسـمبـر سنة 1976 ببـني ونيف (واليـة بشار)
وعقد الزواج رقم 03 احملرر بتاريخ 17 فبراير سنة 1988

ببني ونيف (والية بشار) وأوالده القصر:
* مكيq اIـولـود في أول من يـنـايـر سـنة 1996 بـبني

q01 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا

* نــعـيـمــةq اIـولـودة في 19 يـنـايــر سـنـة 1997  بـبـني
q024 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا

* ابـراهـيمq اIـولـود في 11 فـبـرايـر سـنة 1997 بـبني
q046 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا

* مصطفىq اIولود في 28 نوفمبر سنة 1998 ببني
q0249 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا

qويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: يــــحـــيــــاوي ســـلــــيـــمـــان
qيـــحـــيـــاوي ابــراهـــيم qيـــحـــيـــاوي نـــعــيـــمـــة qيــحـــيـــاوي مـــكي

يحياوي مصطفى.
- بـوحـمــارة خلـضـرq اIـولـود في 5 مــارس سـنـة 1968
بـبـني ونـيف ( واليـة بـشـار) شـهـادة اIـيالد رقم 044 وعـقد
الــــزواج رقم 025 احملــــرر بــــتـــاريخ 23 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1992

ببني ونيف (والية بشار) وأوالده القصر:
* نـــوالq اIـــولــودة في 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1995 بـــبــني

q0214 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا
* فوضـيلq اIولود في 12 ديسـمبـر سنة 2001 بـبني

q0222 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا
* مـحـمــدq اIـولـود في 5 سـبــتـمـبــر سـنـة 2009 بـبـني

q192 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا
ويدعون من اآلن فصـاعدا: يحياوي خلـضرq يحياوي

نوالq يحياوي فوضيلq يحياوي محمد.
- بــوحــمـــارة الــطــيبq اIــولــود في 19 فـــبــرايــر ســنــة
1972 بــبــني ونــيـف ( واليــة بــشــار) شــهــادة اIــيالد رقم 37

وعــقــد الــزواج رقم 074 احملــرر بــتــاريخ 12 أكـــتــوبــر ســنــة
2003  ببني ونيف (والية بشار) وأوالده القصر:

* أمالq اIـولودة بـتاريخ 29 يولـيو سـنة 2004 بـبني
q0171 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا

*  عــبـد الــرزاقq اIــولــود بــتـاريخ 11 نــوفــمــبــر ســنـة
  2007 بـــبــــني ونــــيـف (واليـــة بــــشــــار) شـــهــــادة اIــــيالد رقم

q0226

* إشـراقq اIـولــودة بـتـاريخ 17 ديــسـمـبــر سـنـة 2009
q0268 يالد رقمIببني ونيف (والية بشار) شهادة ا

qويـــــدعــــون مـن اآلن فـــــصــــاعـــــدا: يــــحـــــيـــــاوي الــــطـــــيب
يحياوي أمالq يحياوي عبد الرزاقq يحياوي إشراق.

- بــوحـــمــارة مـــحــمــدq اIـــولــود في 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1974 بـبــني ونـيف ( واليــة بـشـار) شــهـادة اIـيالد رقم 189

وعــقــد الــزواج رقم 085 احملــرر بــتــاريخ 12 أكـــتــوبــر ســنــة
2008  بــــــبـــــــنـي ونــــــيـف (واليــــــة بـــــــشـــــــار) ويــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: يحياوي محمد.
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- بوحمـارة حمامـةq اIولودة في 28 مايـو سنة 1977
بـبـني ونـيف ( واليـة بـشـار) شـهـادة اIـيالد رقم 118 وعـقد
الزواج رقم 022 احملـرر بتاريخ 2 غـشت سنة  2000 بـبني
ونــيف (واليـة بـشــار) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا: يــحـيـاوي

حمامة.

- بوحـمارة بـوداودq اIولود في 23 ينـاير سنة 1982
بــبـنـي ونـيف ( واليــة بــشـار) شــهــادة اIـيالد رقم 13 وعـقـد
الــزواج رقم 1056 احملـــرر بـــتـــاريخ 20 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009

ببشار(والية بشار) وابنته القاصرة:

* خولةq اIولودة بتاريخ 17 يونيو سنة 2010 ببني
q0121 يالد رقمIونيف (والية بشار) شهادة ا

qويــــدعـــــيــــان مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا: يـــــحــــيـــــاوي بــــوداود
يحياوي خولة.

- بــوحــمــارة مــيــلــودq اIـولــود في 12 ديــســمــبــر ســنـة
1984 بـبــني ونـيف ( واليــة بـشـار) شــهـادة اIـيالد رقم 322

ويدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي ميلود.

- بوحـمارة مـومنq اIولود في 28 مـارس سنة 1987
ببني ونـيف ( والية بشار) شهادة اIيالد رقم 076 ويدعى

من اآلن فصاعدا: يحياوي مومن.

- بـــوحـــمـــارة ســـمــيـــرةq اIـــولـــودة في 2 أبـــريل ســـنــة
1990 بـبــني ونـيف ( واليــة بـشـار) شــهـادة اIـيالد رقم 079

وتدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي سميرة.

- بــوحـمــارة نــور الــدينq اIــولـود في 26 مـايــو ســنـة
1993 بـبني ونـيف ( والية بـشـار) شهـادة اIيالد رقم 0133

ويدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي نور الدين.

- بـوحــمـارة عــبـد اجلــلـيلq اIــولـود في 4 غــشت ســنـة
 1994 ببني ونـيف ( والية بشـار) شهادة اIيالد رقم 0200

 ويدعى من اآلن فصاعدا: يحياوي عبد اجلليل.

- الــفـــيل عــاشـــورq اIــولـــود ســنــة 1954 بـــحـــكم صــادر
بـــتــاريخ 20 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1980 بـــأدرار ( واليــة أدرار)
شـــــهـــــادة اIـــــيـالد رقم 928 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 197 احملـــــرر
بـــتــاريخ 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1984 بـــأدرار (واليــة أدرار)

وابنتاه القاصرتان: 

* حنـانq اIولودة في 20 ديسـمبـر سنة 1996 بأدرار
q1215 يالد رقمI( والية أدرار) شهادة ا

* رجــاءq اIــولـودة فـي 14 يـولـيـو سـنة 2003 بـأدرار
q872 يالد رقمI( والية أدرار) شهادة ا

ويــــدعـــون من اآلن فــــصـــاعــــدا: باللـي عـــاشــــورq باللي
حنانq باللي رجاء.

- الـفــيل نــاديـةq اIــولـودة في 12 فــبـرايــر ســنـة 1986
بــأدرار( واليـــة أدرار) شــهـــادة اIــيالد رقم 155 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: باللي نادية.

- الـفــيل عــزيـزةq اIــولـودة في 5 فــبـرايــر ســنـة 1989
بــأدرار ( واليـة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم 921 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: باللي عزيزة.

 - الــفــيل يــاســqX اIــولـود في 21 مــارس ســنـة 1993
بــأدرار ( واليـة أدرار) شــهــادة اIــيالد رقم 252 ويــدعى من

.Xاآلن فصاعدا : باللي ياس

- الــــــفــــــيـل مـــــــولـــــــودةq اIـــــــولـــــــودة فـي ســـــــنــــــة 1960
بـأدرار( واليـة أدرار) شهادة اIيالد رقم 929 وعقد الزواج
رقم  161 احملـــرر بـــتــاريخ 26 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1987 بــأدرار

(والية أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا : باللي مولودة.

- بوحمـار فاطمـةq اIولودة في 31 يولـيو سنة 1962
بـســعــيــدة ( واليــة ســعــيــدة ) شـهــادة اIــيالد رقم 273 وعــقــد
الـزواج رقم 363 احملــرر بــتـاريخ 14 ســبــتـمــبــر ســنـة 1979
بسعيدة (واليـة سعيدة) وتدعى من اآلن فصاعدا: بوعمار

فاطمة.

- حــفــصي بــونــبـــعــو مــحــمــودq اIــولــود في 5 يــونــيــو
سـنة  1972بـبني حـواء ( والية الـشـلف) شهـادة اIيالد رقم
 375 وعــقــد الـزواج رقم 089 احملــرر بــتـاريخ 15 ســبـتــمــبـر

ســــــنـــــة 2001 بــــــبــــــنـي حـــــواء (واليــــــة الــــــشــــــلـف) وابــــــنــــــتـــــاه
القاصرتان: 

* ذكــرىq اIـولـودة في 28 يـولـيـو سـنـة 2002 بــسـيـدي
غيالس ( والية تيبازة) شهادة اIيالد رقم 681.

* بــــشــــرىq اIـــولــــودة في 28 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2004
q0335 يالد رقمIبالداموس ( والية تيبازة) شهادة ا

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: حـفـصي محـمودq حـفصي
ذكرىq حفصي بشرى.

- داب محـمدq اIولود في 6 أكتـوبر سنة 1970 ببئر
غـــبـــالـــو ( واليـــة الـــبــويـــرة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 282 وعـــقــد
الــــزواج رقم 74 احملــــرر بــــتـــاريخ 28 يــــونــــيـــو ســــــنـــة 1994

بعX بسام (والية البويرة) وأوالده القصر: 

* الـــزهـــــرةq اIــــولــــودة في 20 يـــونــــيــــو ســـــنـــة 1995
q1101 يالد رقمIبسام ( والية البويرة) شهادة ا Xبع

* عـادلq اIولود في 2 أكتـوبر سنة 1996 بعـX بسام
q1317 يالد رقمI( والية البويرة) شهادة ا

* أنسq اIـولود في 25 غـشت سـنة 2001 بعـX بـسام
q1002 يالد رقمI( والية البويرة) شهادة ا
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* نـــور الـــهـــدىq اIـــولـــودة في 23 يــونـــيـــو ســـنــة 2006
q1630 يالد رقمIرادية ( والية اجلزائر) شهادة اIبا

ويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: ذهب مـــــحـــــمـــــدq ذهب
الزهرةq ذهب عادلq ذهب أنسq ذهب نور الهدى.

- جريـبـيعـة فاطـنةq اIـولودة في 9 غـشت سنة 1970
ببـني ونـيف ( واليـة بشـار) شـهـادة اIيالد رقم  133 وعـقد
الــــزواج رقم 037 احملــــرر بــــتـــاريخ 31 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1996
بـــبـــني ونـــيف (واليـــة بـــشـــار) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا:

بلعربي فاطنة.
- جريبيعة عائشةq اIولودة سنة 1972  بحكم صادر
بـتاريخ 29 يونـيو سـنة 1980 بـبـني ونيف ( واليـة بـشار)
شـهادة اIيالد رقم 2 وعـقد الزواج رقم 047 احملـرر بتاريخ
8 سبـتمبـر سنة 2002 ببنـي ونيف (والية بـشار) وتدعى

من اآلن فصاعدا: بلعربي عائشة.
- جريبـيعة زيانq اIولـود سنـة 1974 ببـني ونيـف
( واليـة بـشار) شـهـادة اIيالد رقم 3 وعـقد الزواج رقم 572
احملـرر بـتاريخ 22 غـشت سـنة 1999 بـبـشـار (واليـة بـشار)

وأوالده القصر:
* مــــحـــمــــدq اIــــولـــود في 2 غــــشت ســــنـــة 2001 بـــبـــني

q0136 يالد رقمIونيف ( والية بشار) شهادة ا
* ابــتــسـامq اIــولــودة في 13 مــايــو ســنــة 2003 بــبــني

q0106 يالد رقمIونيف ( والية بشار) شهادة ا
* العـربيq اIـولود في 27 فـبـرايـر سـنة  2005 بـبني

q038 يالد رقمIونيف ( والية بشار) شهادة ا
ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: بـلــعـربي زيـانq بـلـعـربي

محمدq بلعربي ابتسامq بلعربي العربي.
- جريبيـعة ضاويةq اIـولودة سنة 1977 بـحكم صادر
بـتاريخ 29 يونـيو سـنة 1980 بـبـني ونيف ( واليـة بـشار)
شـهادة اIيالد  رقم q 01 وتدعى من اآلن فـصاعدا: بـلعربي

ضاوية.
- مـغزي بـخوش نـاصرq اIـولود في 14 أكتـوبر سـنة
 1955 ببوشقرون ( والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 2017

وعــقـد الـزواج رقم 02 احملــرر بـتـاريخ 5 يــنـايــر ســنـة 1985
ببوشقرون (والية بسكرة) وابنته القاصرة:

* أم أ�ـنq اIـــــولـــــودة في 20 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1995
q3165 يالد رقمIبطولقة ( والية بسكرة) شهادة ا

ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: مـغـزي نـاصـرq مـغزي أم
أ�ن.

- مــغــزي بــخــوش ســهــامq اIــولــودة في 9 مــايــو ســنــة
1985 بــبــســكــرة ( واليــة بــســكــرة) شــهــادة اIــيالد رقم 2283

وتدعى من اآلن فصاعدا: مغزي سهام.

- خــنــاس حــفــيــظــةq اIـولــودة في 5 مــايــو ســنــة 1960
بــشــرشــال ( واليــة تــيـبــازة) شــهــادة اIــيالد رقم 240 وعــقــد
الـــــزواج رقم 07 احملــــرر بـــــتــــاريخ 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1981
بــخـــمــيـس مــلــيـــانــة (واليـــة عــX الـــدفــلـى) وتــدعى من اآلن

فصاعدا: خليصي حفيظة.
- بـوحــمـارة حــمـزةq اIـولــود سـنـة 1947 بــحـكم صـادر
بــتــاريخ 14 يـــنــايــر ســنــة 1969 بــبـــوعالم ( واليــة الــبــيض)
شــهـادة اIـيالد رقم 363/4414 وعــقـد الـزواج رقم 15 احملـرر
في أول مـارس سنة 1981 ببـوعالم (والية الـبيض) وولده

القاصر:
* عبـد الـقادر عـبـد اجلبـارq اIـولود في 7 يـنـايـر سـنة

q40 يالد رقمI2002 بآفلو ( والية األغواط) شهادة ا 

ويـدعــيـان من اآلن فـصـاعـدا: خلـذاري حـمـزةq خلـذاري
عبد القادر عبد اجلبار.

- بــوحــمــارة طــيــفــورq اIـولــود في 4 ديــســمــبــر ســنـة
1981 بـــبـــوعـالم ( واليـــة الـــبــــيض) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 466

ويدعى من اآلن فصاعدا: خلذاري طيفور.
- بــوحـمـارة عــائـشــةq اIـولـودة في 6 سـبــتـمـبــر سـنـة
1983 بـــبـــوعـالم ( واليـــة الـــبــــيض) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 310

وتدعى من اآلن فصاعدا: خلذاري عائشة.
- بــوحـــمــارة فـــاطـــمــةq اIـــولــودة في 19 أبـــريل ســـنــة
1985 بــــبــــوعالم ( واليـــــة الــــبــــيض) شــــهـــــادة اIــــيالد رقم 76

وتدعى من اآلن فصاعدا: خلذاري فاطمة.
- بوحـمارة زينبq اIولودة في 15 ينـاير سنة 1991
بــســـيــدي طـــيــفـــور( واليــة الـــبــيـض) شــهـــادة اIــيالد رقم 09

وتدعى من اآلن فصاعدا: خلذاري زينب.
- بـوحـمـارة عبـد الـنـاصرq اIـولـود في أول سـبتـمـبر
ســنــة  1993 بــبــوعالم ( واليــة الــبــيض) شــهــادة اIــيالد رقم

 146 ويدعى من اآلن فصاعدا: خلذاري عبد الناصر.

- مــخـنــز دهــان بن عــودةq اIــولــود ســنـة 1936 بــحــكم
صــــادر بـــــتــــاريخ 14 غــــشـت ســــنــــة 1973 �ــــنـــــداس ( واليــــة
غـــلـــيــــزان) شـــهـــادة اIــــيالد رقم 11 وعـــقـــد الـــزواج رقم 214
احملـــرر بـــتـــاريخ 23 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1974 �ـــنـــداس (واليـــة
غليزان) وعقد الزواج رقم 206 احملرر بتاريخ 16 نوفمبر

سنة 1997 بزمورة (والية غليزان) وولداه القاصران:
* زين الــــديـنq اIــــولــــود في 17 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1999

q400 يالد رقمIبزمورة ( والية غليزان) شهادة ا
* عــــــبــــــد احلـقq اIــــــولــــــود في 19 مــــــارس ســــــنــــــة 2006

q1084 يالد رقمIبغليزان ( والية غليزان) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فـصاعـدا: بـراشد بن عـودةq بـراشد

زين الدينq براشد عبد احلق.
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- مـخــنــز الـدهــان بــدرةq اIــولـودة في 24 مـايـو 1944
�ــنــداس( واليــة غــلـــيــزان) شــهــادة اIــيالد رقم 1118 وعــقــد
الــــزواج رقم 47 احملــــرر بـــــتــــاريخ 27 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1983
بسـيدي أمـحمـد بن عـودة (والية غـليـزان) وتدعى من اآلن

فصاعدا: براشد بدرة.
- مــخــنــز دهــان بــلـــقــاسمq اIــولــود ســنــة 1964 بــحــكم
صــــادر بــــتــــاريخ 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1974 �ــــنــــداس ( واليــــة
غــــلـــــيــــزان) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 24 وعــــقــــد الــــزواج رقم 62
احملــرر بـتـاريخ 23 غــشت سـنـة 1988 بــوادي الـسالم (واليـة

غليزان) وابنته القاصر: 
* فـــاطـــمــــةq اIـــولـــودة بــــتـــاريخ 27 مـــايــــو ســـنـــة 1995

q1713 يالد رقمIبغليزان (والية غليزان) شهادة ا
ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: براشـد بـلـقـاسمq بـراشد

فاطمة.
- مخـنـز دهـان محـمـدq اIـولود في21 سـبـتمـبـر سـنة
1990 �ـــنــــداس ( واليـــة غـــلـــيـــزان) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 486

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد محمد.
- مخنز دهان عوادq اIولود في 29 يناير سنة 1993
بـغـلـيـزان ( واليــة غـلـيـزان) شـهـادة اIـيالد رقم 387 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: براشد عواد.
- مخنـز دهان قادةq اIولود في 5 فبـراير سنة 1968
�ـــنـــداس ( واليـــة غـــلـــيـــزان) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 87 وعـــقــد
الــــــزواج رقم 57 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 13 غــــــشـت ســــــنـــــة 1998

باIرسى الكبير (والية وهران) وابنتاه القاصرتان: 
* ســــمـــيــــةq اIــــولـــودة في 16 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1999

q9209 يالد رقمIبوهران ( والية وهران) شهادة ا
* إ�ـانq اIولودة في 5 ديـسـمبـر سـنة 2003 بـوهران

qيالد رقم 14094 مكررI( والية وهران) شهادة ا
ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: بـــراشـــد قـــادةq بـــراشـــد

سميةq براشد إ�ان.
- مـخــنـز دهـان فــاطـيـمـةq اIــولـودة سـنـة 1970 بـحـكم
صـادر في 3 يــولـيــو ســنـة 1974 �ـنــداس ( واليــة غـلــيـزان)
شـهادة اIيالد رقم 25 وعـقد الزواج رقم 47 احملـرر بتاريخ
4 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1990 بـــســـيـــدي لــزرق (واليـــة غـــلـــيــزان )

وتدعى من اآلن فصاعدا: براشد فاطيمة.
- مــخـنــز دهـان خــيـرةq اIــولـودة في 8 أكـتـوبــر سـنـة
1973 �ــــنـــداس (واليــــة غــــلـــيــــزان) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 515

وتدعى من اآلن فصاعدا: براشد خيرة.

- مـــخــنـــز دهـــان لـــزرقq اIـــولـــود في 7 مـــارس ســـنــة
1976 �ـــنــــداس ( واليـــة غـــلـــيـــزان) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 172

وعــقــد الــزواج رقم 226 احملــرر بــتــاريخ 9 نــوفــمـــبــر ســنــة
2009  ب¯ داود (واليـة غـلـيزان) ويـدعى من اآلن فـصـاعدا:

براشد لزرق.

- مــخــنـز دهــان عــائـشــةq اIــولـودة في 9 يــنـايــر ســنـة
1979 �ــــنــــداس ( واليــــة غــــلــــيــــزان) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 22

وتدعى من اآلن فصاعدا: براشد عائشة.

- مـخــنــز الـدهــان عــليq اIــولـود في 2 فــبـرايــر ســنـة
1982 �ــــنــــداس ( واليــــة غــــلــــيــــزان) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 74

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد علي.

- مخـنـز الـدهـان عـدةq اIـولود في 18 ديـسـمـبـر سـنة
1984 �ـــنــــداس ( واليـــة غـــلـــيـــزان) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 547

ويدعى من اآلن فصاعدا: براشد عدة.

- مــخــنــز الــدهـان لــزرقq اIــولــود ســنـة 1972  بــحــكم
صـــادر بـــتـــاريخ 22 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1974 �ـــنـــداس ( واليــة
غـــلــيـــزان) شــهـــادة اIــيالد رقم 21 وعـــقـــد الــزواج رقم 2898
احملــــرر بــــتـــاريخ 26 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1999 بــــوهــــران (واليـــة

وهران) وأوالده القصر :

* أمـالq اIـولودة في 30 يـولـيـو سـنة 2000 بــوهـران
q7585 يالد رقمI( والية وهران) شهادة ا

* أبو بـكرq اIـولود في 9 غـشـت سنة 2003 بــوهران
qيالد رقم 9184 مكررI( والية وهران) شهادة ا

* يـونسq اIـولـود في 4 غـشـت سـنـة 2006 بـوهــران
q10982 يالد رقمI( والية وهران) شهادة ا

ويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: بـــراشــد لــزرقq بــراشــد
أمالq براشد أبو بكرq براشد يونس.

- خـــنــاس أحـــمــدq اIـــولــود في 12 يــنـــايــر ســـنــة 1967
بـسـيـدي بـلــعـبـاس ( واليـة ســيـدي بـلـعـبــاس) شـهـادة اIـيالد
رقم 181 وعـقد الزواج رقم 1221 احملـرر بتاريخ 6 أكـتوبر
ســـنــة 1996 بـــســيـــدي بـــلــعـــبــاس (واليـــة ســـيــدي بـــلــعـــبــاس)

وأوالده القصر: 

* مــحــمــد عــبــد اجلــلــيلq اIــولــود في 20 يــولــيــو ســنـة
1998 بـســيــدي بــلـعــبــاس ( واليــة سـيــدي بــلــعـبــاس) شــهـادة

q3492 يالد رقمIا

* أحــمـد بــهــاء الـدينq اIــولـود في 23 ديـســمــبـر ســنـة
2001 بـســيــدي بــلـعــبــاس ( واليــة سـيــدي بــلــعـبــاس) شــهـادة

اIيالد رقم 6424.

* عـاقب شـرف الـدينq اIـولـود في 15 نـوفـمـبـر سـنـة
 2005 بـســيـدي بــلـعــبـاس ( واليــة سـيــدي بـلــعـبــاس) شـهـادة

q7593 يالد رقمIا
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ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: مـنـصف أحـمـدq مـنـصف
مـحـمـد عــبـد اجلـلــيلq مـنـصف أحــمـد بـهـاء الــدينq مـنـصف

عاقب شرف الدين.
- قرد قـدورq اIولود في 15 أبـريل سنة 1968 بوادي
تـــلــــيـالت ( واليـــة وهــــران) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 178 وعـــقـــد
الــزواج رقم 1991/42 احملــرر بــتــاريخ 22 ســبــتــمــبــر ســنـة

1991 بطفراوي (والية وهران) وولداه القاصران: 

* مــحــمــد أمــqX اIــولــود في 22 فــبـــرايــر ســـنــة 1997
q127 يالد رقمIبالسانية ( والية وهران) شهادة ا

* عـبـد الـلهq اIـولود في 4 أبـريل سـنة 2003 بـوهران
q3601 يالد رقمI( والية وهران) شهادة ا

qويـــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: بـن أحــــمــــد قــــدور
بن أحمد محمد أمqX بن أحمد عبد الله.

- قــــرد مـــامــــةq اIــــولـــودة في 18 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1994
بــوهــران ( واليـــة وهــران) شــهــادة اIــيالد رقم 7122 مــكــرر

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن أحمد مامة.
- بـعـرة مــحـمــدq اIـولـود في 17 نــوفـمـبــر سـنـة 1966
بـــابن مـــهـــيـــدي ( واليـــة الـــطـــارف) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 389
وعـقد الزواج رقم 13 احملـرر بتاريخ 30 مـارس سنة 1993

بابن مهيدي (والية الطارف) وابنته القاصرة: 
* إ�ـانq اIـولودة في 27 مـارس سـنة 1998 بـعــنــابة

q2284 يالد رقمI( والية عنابة) شهادة ا
ويدعيان من اآلن فصاعدا: بارة محمدq بارة إ�ان.
- بـــعـــرة أســــامـــةq اIــــولـــود في 28 غـــشت ســـنـــة 1994
بـــابن مـــهـــيـــدي ( واليـــة الـــطـــارف) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 432

ويدعى من اآلن فصاعدا: بارة أسامة.
- بورخيـس محمـدq اIولود في 10 أبـريل سنة 1941
بـاسـطـاوالي ( واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIـيالد رقم 16 وعـقـد
الــزواج رقم 309/63 احملــرر بــتــاريخ 5 يــونــيــو ســنـة 1963
بسـيدي أمـحمد (واليـة اجلزائـر) ويدعى من اآلن فـصاعدا:

بوركيس محمد. 
- بورخـيس مرادq اIـولود في 4 نـوفـمبـر سـنة 1978
بـسـيـدي أمـحـمـد ( واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اIـيالد رقم 5038
وعقد الزواج رقم 87 احملرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2006

بسيدي أمحمد (والية اجلزائر) وولده القاصر:
* عالء الــــديـنq اIــــولــــود في 25 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006
q3339  يالد رقمIبسيدي أمحمد ( والية اجلزائر) شهادة ا
qويــــــدعـــــيــــــان من اآلن فــــــصــــــاعـــــدا: بــــــوركـــــيـس مـــــراد

بوركيس عالء الدين.

- بـورخــيـس شـهــاب الــدينq اIــولــود في 31 أكــتــوبـر
ســنــة  1982 بــاألبــيــار( واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اIــيالد رقم
 3590 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوركيس شهاب الدين. 

- بــورخــيس حـــســqX اIــولــود في 16 فــبـــرايـــر ســـنــة
 1953 بــاجلـزائـر الــوسـطى ( واليــة اجلـزائـر) شــهـادة اIـيالد

رقم 1219 وعـقد الزواج رقم 117 احملـرر بتاريخ 16 يـوليو
ســـنــة 1985 بـــالـــشــراقـــة (واليـــة اجلـــزائــر) ويـــدعى من اآلن

.Xفصاعدا: بوركيس حس
- بورخـيس عـامـر يـاسـرq اIـولود في 2 يـونـيـو سـنة
 1994 بـــالــقـــبــة ( واليـــة اجلــزائـــر) شــهـــادة اIــيالد رقم 1466

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوركيس عامر ياسر.
- جــربـوع مــحــمــدq اIــولــود في 4 يــونــيــو ســنـة 1967
بــتـــروبــيـــة ( واليــة تـــبــســـة) شــهـــادة اIــيالد رقم 375 وعـــقــد
الـزواج رقم 124 احملــرر بــتـاريخ 20 ســبــتـمــبــر ســنـة 1992

ببئر مقدم (والية تبسة) وبناته القاصرات:
* ســــهىq اIــــولـــودة في 29 غــــشت ســــنـــة 1995 بـــبـــئـــر

q250 يالد رقمIمقدم ( والية تبسة) شهادة ا
* نورهـانq اIـولودة في 12 مايـو سـنة 1999 بتــبـسة

q1883 يالد رقمI( والية تبسة) شهادة ا
* فـريـالq اIـولودة فـي 12 مايـو سـنة 1999 بتــبــسة

q1884 يالد رقمI( والية تبسة) شهادة ا
* والءq اIولودة في 13 يولـيو سنة 2004 ببـئر مقدم

q107 يالد رقمI( والية تبسة) شهادة ا
ويـدعون من اآلن فصـاعدا: احلامـدي محمـدq احلامدي

سهىq احلامدي نورهانq احلامدي فريالq احلامدي والء.
- جـربــوع مــنـالq اIــولـودة في 23 يـولـيــو سـنـة 1993
بالـشريـعة ( واليـة تـبسـة) شهـادة اIيالد رقم q 543 وتدعى

من اآلن فصاعدا: احلامدي منال. 

2 :  : عــمال بــأحــكـــام اIــادة 5 مــن اIــرســـوم رقـم اIـاداIـادّة ة 
71-157 اIـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اIـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة q1971 اIـــتــمـم واIــذكـــور أعالهq يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اIـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اIــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اIــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 27 مــحـرّم عـام 1435 اIـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة  
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2013 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــكـلن إنــهـاء مــهـام مــكـلّف
بالـدراسات والـتلخـيص بديـوان كاتب الـدولة لدىبالـدراسات والـتلخـيص بديـوان كاتب الـدولة لدى
وزيــــــر االســـــتـــــشــــــراف واإلحـــــصـــــائــــــيـــــاتq اIــــــكـــــلفوزيــــــر االســـــتـــــشــــــراف واإلحـــــصـــــائــــــيـــــاتq اIــــــكـــــلف

باإلحصائيات - سابقا.باإلحصائيات - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 2013 تـنهـى مـهــام الـسّـيد

طــارق بــورزقq بـصــفـته مــكـلّــفــا بـالــدّراسـات والــتـلــخـيص
بــــــــديـــــــوان كــــــــاتب الــــــــدولـــــــة لــــــــدى وزيـــــــر االســــــــتـــــــشـــــــراف
واإلحـصـائيـاتq اIـكـلف بـاإلحـصـائـيات - سـابـقـاq لـتـكـلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام بـعـنوانن إنـهاء مـهـام بـعـنوان

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتـــيــة أســمـــاؤهم بــعــنـــوان وزارة الــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات
احمللـيةq بسبب الوفـاة :

Xبــصـــفــتـه مــديـــرا لــلـــتــقـــنــ qعـــبـــد الــكـــر� دريــسـي -
والـشؤون العـامة في والية مـعسكـرq ابتداء من  22 أبريل

q2013 سنة
- مــصـــطــفى راشــــمq بــصــفـــتــه رئــيــســــــا لــــدائـــــرة
بــني ســلــيــمـان فـي واليــة اIــديـــةq ابــتـداء من 24 فــبــرايــر

q2013 سـنة
- سـعـدون أونـيسq بـصفـته رئـيـسـا لـدائـرة شـمـيني

q2012 ابتداء من 19 مايو سنة qفي والية بجاية
- عـبـد الــوهـاب بن ســلـيمq بـصــفـته كــاتـبـا عــامـا لـدى
رئـــيــس دائـــرة بـــابـــور في واليـــة ســطـيفq ابـتداء من

7 فبراير سنة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام الـكـاتبن إنـهـاء مـهـام الـكـاتب

العامالعامّ لدى رئيس دائرة اIسيلة. لدى رئيس دائرة اIسيلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنة 2013 تـنهـى مـهــام الـسّـيد

إلـيــاس عــلي شــيـكــوشq بــصـفــته كــاتــبـا عــامــا لــدى رئـيس
دائرة اIسيلةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام بـعـنوانن إنـهاء مـهـام بـعـنوان

وزارة اIالية.وزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة اIالية :

1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

- ســــلــــيــــمــــان زمـــوريq بــــصــــفــــتـه مـــديــــرا لـألنــــظــــمـــة
اجلـــمـــركـــيـــة بـــاIــديـــريــــة الــعـــامــــة لـــلــجـــمـــاركq لــتـــكـــلـــيــفـه

qبوظيفــة أخـرى

- عـبـد الـــرزاق عـــزابq بـصـفـتــه مـكـلّـفـا بــالـتـفـتـيش
qلتكليفه بوظيفة أخرى qفتشية العامة للماليةIفي ا

- حـســــان سـعـيــــودq بـصـفـتــه مــكــلّـفـــا بــالـتـفـتـــيش
qلتكليفه بوظيفة أخرى qفتشية العامة للماليةIفي ا

- مـــحــمــود بــورويــنــةq بــصـــفــته مــكــلّــفـــا بــالــتــفــتــيش
باIفتشية العامة للجماركq إلحالته على التّقـاعد.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :

- عــبــد احلـــمــيــد بـــوعــنــانq بــصـــفــته مـــفــتــشـــا جــهــويــا
qإلحالته على التّقـاعد qللمصالح اجلبائية بعنابة

- عــــبـــد الــــكـــر� الــــعــــايبq بـــصــــفـــتـه مـــديــــرا جـــهــــويـــا
qلتكليفه بوظيفة أخـرى qللجمارك بتامنغست

- عـــبــــد الـــرحـــمــــان مـــوالq بــــصـــفــــته مـــديــــرا لـــلــــحـــفظ
qإلحالته على التّقـاعد qالعقاري في والية اجلزائر

- مـــحــــمـــد عـــبــــده األبـــقـعq بـــصـــفــــته مــــديـــرا لـــلــــحـــفظ
qالعقاري في والية البيض إلحالته على التّقـاعد

- عــــبــــد الــــعـــزيــــز جــــمــــال دعالشq بــــصــــفــــته مــــكــــلّــــفـــا
بــالــتـفــتــيش في اIــفــتـشــيــة اجلــهـويــة لــلــمـفــتــشــيـة الــعــامـة

للمالية بسطيفq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

- سـعـــيـد بـجـــــاويq بـصـفــتــه مـكـــلّـفـــا بــالـتــفـتــــيش
qفـتشيـة اجلهويـة للمـفتشيـة العامـة للمـالية بـعنابةIفـي ا

qلتكليفـه بوظيفة أخـرى

 3 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :

- عبد القادر قـوراريq بصفته نائب مدير للوسائل
الــعـامــة بـالــديــوان الـوطــني لإلحــصـائــيـاتq ابــتـداء من 16

يناير سنة q2013 بسبب الوفـاة.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام بـعـنوانن إنـهاء مـهـام بـعـنوان

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــعــــنــــوان وزارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة
واألوقــاف :

1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

- سعـيـد خـيـذرq بـصـفـته مـديـرا لـلـدّراسـاتq إلحالـته
على التّقـاعد.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :

- مــــــديــــــرون لـــــلــــــشــــــؤون الــــــديــــــنـــــيــــــة واألوقــــــاف في
الوالياتq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qفي والية األغواط qسليم لرقم -

qفي والية تلمسان qخلميسي بزاز -

qفي والية تيارت qعمر تناح -

qفي والية سطيف qعيسى نويصر -

qفي والية برج بوعريريج qصالح مجاني -

- محمد التيامq في والية سوق أهراس.

 3 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :

- بـــلـــخـــيـــر مـــشـــتـــاويq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــمـــدرســـة
الـــوطــــنـــيــــة لـــتــــكـــوين وحتــــســـX مــــســـتــــوى إطـــارات إدارة
الـــشـــؤون الــــديـــنـــــيـــة واألوقـــــاف بــــســـعــــيـــدةq لـــتــــكـــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن تعـيX رئـيس دائرةن تعـيX رئـيس دائرة

شميني بوالية بجاية.شميني بوالية بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 23 ديسمبر سنة 2013 يعيّـن السّيد سعدون

أونـيسq رئـيـسـا لـدائــرة شـمـيـني بـواليــة بـجـايـةq ابـتــداء
من أوّل أبريل سنة 2012.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــX بـعــنـوانـعــيــX بـعــنـوان

وزارة اIالية.وزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIــــوافق 23 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة اIالية :

1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

qمكلّفا بالدّراسات والتلخيص qنسيم شقال -

- ســــلــــيـــمــــان زمـــوريq مــــديـــرا لــــلــــدّراســـات مــــكـــلّــــفـــا
qديرية العامة للجماركIبالوقاية واألمن با

- عـــبـــد الـــرزاق عـــــزابq مــديـــر بـــعــثـــة بــاIـــفـــتــشـــيــة
qالعامـة للمالـية

- حــســــــان ســـعــيــــــودq مــديـــــر بـــعــثــــة بــاIـــفـــتــشـــــيــة
qالعامـة للمالـية

- ســـعـــــيــــد بــجــــــاويq مــديــــــر بــعــثــــــة بــاIـــفــتـــشــيــة
qالعامـة للمالـية

- مــحــمـد فـالحq رئــيس دراســات مــكــلّــفــا بــالـتــحــلــيل
وجمع اIعطيات باIفتشية العامة للمالية.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :

- عـــــبـــــــد الـــــكـــــــــر� الـــــعـــــــــايبq مـــــديــــــــرا جـــــهـــــويـــــا
qللجمـارك بالبليدة

- شـريـف آيت بـلـقـاسمq مــفـتـشـا جــهـويـا لـلـمــفـتـشـيـة
العامة للمالية باألغواط.

 3 - مؤسسات حتت الوصاية : - مؤسسات حتت الوصاية :

- عـــبـــد الــعـــزيـــز جـــمــال دعـالشq مــديـــرا لـــلـــدّراســات
qركزي لقمع الفسـادIبالديوان ا

- طـارق بــورزقq مـديــرا مـكــلّـفــا بـالــكـتــابـة الــتـقــنـيـة
لـــلـــمـــجـــلس الـــوطــنـي لإلحـــصـــائــيـــات بـــالـــديـــوان الــوطـــني

qلإلحصائيات

- عـائــشـة جـوهq نــائـبــة مـديـر لــلـمـوظــفـX والــتـكـوين
qبالديوان الوطني لإلحصائيات

- رابح حـاج محـمـدq نائب مـديـر للـنـشر واحلـولـيات
واجملالت اإلحصائية بالديوان الوطني لإلحصائيات.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 23
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــX بـعــنـوانـعــيــX بـعــنـوان

وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 23 ديـسـمبـر سـنة 2013 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية واألوقاف :

1 - اإلدارة اIركزية : - اإلدارة اIركزية :

qمفتشا qبلخير مشتاوي -

qمفتشا qخلميسي بزاز -

- صالح مجانيq مفتشا.

2 - اIصالح اخلارجية : - اIصالح اخلارجية :

- مديرون للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات :

qفي والية األغواط qعمر تناح -

qفي والية البويرة qبوخروبة شارف -

qفي والية تيارت qعيسى نويصر -

qفي والية سطيف qسليم لرقم -

qفي والية برج بوعريريج qمحمد التيام -

qفي والية الوادي qبلخير مباركي -

- إيدير عليمq في والية خنشلة.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقـم قـرار رقـم 01 / ق. م د /  ق. م د / 14  مـؤرخ في   مـؤرخ في 5 ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام
1435 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 7 يـــــــنــــــــايـــــــر ســــــــنـــــــة  يـــــــنــــــــايـــــــر ســــــــنـــــــة q2014 يـــــــتــــــــعــــــــلقq يـــــــتــــــــعــــــــلق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــواد 105 و112

qو163 (الفقرة 2) و164 (الفقرة 2) منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اIؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واIـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اIــواد 88 و102

qو103 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اIؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالس

qادة 6 منهIال سيما ا qنتخبةIا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

qعمل اجملـلـس الـدسـتـوري
- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اIــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واIـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الـوطني رقم أخ / أر/2013/244 اIـؤرخة في 30 ديسـمبر
ســــنــــة 2013 واIــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانــــة الــــعــــامــــة لـــــلــــمــــجــــلـس
الـدسـتـوري بـتاريخ 31 ديـسـمبـر سـنة q2013 حتت رقم 07
واIــتـــضــمــنـــة شــغـــور مــقـــعــد الـــنــائب عـــبــد الـــنــور قــراوي
اIــنـــتـــخب فـي قــائـــمـــة حـــزب جـــبــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــوطـــني
الــدائـرة االنــتـخــابـيــة بـاتــنـةq بــسـبـب انـتــخـابه عــضـوا في

اجمللس الدستوري.

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اIــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة q2012 اIـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
q2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةIا qدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 3083 /12 واIـسـجـلــة بـاألمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

q39 حتت رقم q2012 الدسـتوري بتاريخ 26 أبريل سنة

qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

qداولةIوبعد ا -qداولةIوبعد ا -

- اعتبـارا أنه �قتضى أحكام اIادتX 102 و103 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ في 18 صــفــر عـام
1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واIــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخـاباتq يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
انـتخـابه عـضوا في اجملـلس الـدستـوريq بـاIتـرشح اIرتب
مــبـــاشــرة بـــعـــد اIــتـــرشح األخــيـــر اIـــنــتـــخب في الـــقــائـــمــة
qتبقيةIاالنتخابية الذي يعوضه خالل الفترة النيابية ا
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- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اIادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اIـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واIـذكــور أعالهq يـســتـخـلف
اIــــتـــرشـح أو اIـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اIنصـوص عليها في

qتعلق بنظام االنتخاباتIالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الــدستوري وعلى قائـمة مترشحي حزب جـبهة التحرير
qــذكـورين أعالهIا qالــوطــني بــالـدائــرة االنـتــخــابـيــة بــاتـنــة
تــبــX أن اIــتــرشـح اIــؤهل الســتــخالف الـــنــائب اIــنــتــخب

qعضوا في اجمللس الدستوري هو بوهناف يزيد
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اIادة األولى اIادة األولى : يسـتخـلف النــائب عـبد الـنور قراوي
بــعــد شـــغــور مــقــعــده بــســـبب انــتــخــابـه عــضــوا في اجملــلس

الدستوريq باIترشح بوهناف يزيد.
اIـادة اIـادة 2 :  :  تـبــلغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــلــس الـــشـــعـــبــي الـــوطـــنـي وإلـى وزيـــر الـــدولـــةq وزيـــر

الداخلية واجلماعات احمللية.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بهذا تداول اجملـلــس الدسـتوري في جلسته اIنعقدة
بـــتــاريخ 5 ربـــيع األول عــام 1435 اIــوافق 7 يــنـــايـــر ســـنــة
2014 بــــرئـــــاســــة الــــســــيــــد مــــراد مـــــدلــــسيq رئــــيـس اجملــــلس

الـدستـوري وعضويـة السـيدة حـنيـفة بن شـعبـان والسادة
عــبـــد اجلــلــيـل بــلــعـــلى وابــراهـــيـم بــوتــخــــيل وحـــســX داود
وعــبـد الـنـور قــراوي ومـحـمــد ضـيف والـســيـدة فـوزيـة بن

قلة والسيد سماعيل بليط.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة العدلوزارة العدل
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 14 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 16
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة q2014  يـتـضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجـنـة يـتـضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجـنـة
االنـــتــخـــابـــيـــة لـــواليــة ســـيـــدي بـــلــعـــبـــاس لالنـــتـــخــاباالنـــتــخـــابـــيـــة لـــواليــة ســـيـــدي بـــلــعـــبـــاس لالنـــتـــخــاب
اجلـــــزئي مـن أجل اســـــتــــخـالف عــــضـــــو مـــــنــــتـــــخب فياجلـــــزئي مـن أجل اســـــتــــخـالف عــــضـــــو مـــــنــــتـــــخب في

مجلس األمة.مجلس األمة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإنّ وزير العدل
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 12-01 اIؤرخ في
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـتـعلق

qادتان  113 و151 منهIال سيما ا qبنظام االنتخابات

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-02 اIـؤرخ
في 4 ربـــيع األول عــام 1435 اIــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2014
واIــتـضــمن اســتـدعــاء الـهــيـئــة االنـتــخـابــيـة لــواليـة ســيـدي
بـــلـــعــبـــاس لالنـــتــخـــاب اجلــزئي مـن أجل اســـتــخالف عـــضــو

qمنتخب في مجلس األمة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-412 اIؤرخ
في 25 مـــحـــرم عــام 1434 اIــوافق 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012
XنتخبIتعلق بتنـظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة اIوا

qوسيره

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qالــــقــــضـــــاة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم Xـــــادة األولى : يــــعــــIـــــادة األولى :اIا
بـصـفـتـهم رئـيـسـا وأعـضـاء في الـلجـنـة االنـتـخـابـيـة لـوالية
ســيــدي بــلـعــبــاسq لالنــتــخـاب اجلــزئي مـن أجل اســتـخالف

عضو منتخب في مجلس األمة:

السادة :
- خليل أحمدq رئيسا

- حمايدي السنوسيq عضوا
- مصرف بن حفصة نور الدينq عضوا.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
16 يناير سنة 2014.

الطيب لوحالطيب لوح
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 14 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 16
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة q q2014  يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــكـتب يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــكـتب
الـتصويت وكاتـبه لوالية سيـدي بلعبـاس لالنتخابالـتصويت وكاتـبه لوالية سيـدي بلعبـاس لالنتخاب
اجلـــــزئي مـن أجل اســـــتــــخـالف عــــضـــــو مـــــنــــتـــــخب فياجلـــــزئي مـن أجل اســـــتــــخـالف عــــضـــــو مـــــنــــتـــــخب في

مجلس األمة.مجلس األمة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإنّ وزير العدل
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 12-01 اIؤرخ في
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـتـعلق

qادة 115 منهIال سيما ا qبنظام االنتخابات
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-02 اIـؤرخ
في 4 ربـــيع األول عــام 1435 اIــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2014
واIــتـضــمن اســتـدعــاء الـهــيـئــة االنـتــخـابــيـة لــواليـة ســيـدي
بـــلـــعــبـــاس لالنـــتــخـــاب اجلــزئي مـن أجل اســـتــخالف عـــضــو

qمنتخب في مجلس األمة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-412 اIؤرخ
في 25 مـــحـــرم عــام 1434 اIــوافق 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012
XنتخبIتعلق بتنـظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة اIوا

qوسيره
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـعـX الــقـضـاة وكـاتب الــضـبط اآلتـيـة
أســـمـــاؤهمq بــصـــفـــتــهم رئـــيس ونـــائب رئـــيس ومــســـاعــدي
qوكــــاتب مــــكــــتب الــــتــــصــــويت لــــواليــــة ســــيـــدي بــــلــــعــــبـــاس
لالنـتخـاب اجلـزئي من أجل اسـتـخالف عـضـو مـنتـخب في

مجلس األمة:
السادة :

- عباس عيسىq رئيسا
- موالي عبد القادرq نائب رئيس
- بن شهيدة عز الدينq مساعدا

- سعد الله سعيدq مساعدا
- طبليونة غوتيq كاتبا.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 14 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
16 يناير سنة 2014.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة السوزارة السّكن والعمران واIدينةكن والعمران واIدينة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 7 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1434 اIــوافـق  اIــوافـق 16 يــونــيــو يــونــيــو
q2013 يتـضمن اIصـادقة على الـوثيقـة التقـنيةq يتـضمن اIصـادقة على الـوثيقـة التقـنية سنة سنة 
الــتــنــظــيــمــيـة - الــتــنــظــيــمــيـة - DTR C 2. 4.7 - اIــتــعــلــقــة بـ "نــظـام - اIــتــعــلــقــة بـ "نــظـام

الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة 2013»".»".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير السّكن والعمران

-  �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 86 - 213 اIــؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1406 اIــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986
واIــتــضـــمّن إحــداث جلــنـــة تــقــنـــيــة دائــمـــة لــرقــابـــة الــبــنــاء

qالتقنية

- و �ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم  326-12
اIــــؤرخ في 17 شــــوال عــــام 1433 اIـــــوافق 4 ســــبـــتـــــمــــبـــر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2012 وا

-  و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذيّ رقم 03 - 443
اIـؤرّخ في 5 شــوال عــام 1424 اIـوافـق 29 نــوفــمــبــر ســنـة
2003 الـــذي يُــعـــدّل ويُـــتـــمّم اIـــرســوم رقم 82 - 319 اIــؤرّخ

في 6 مــــحــــرم عـــام 1403 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1982
واIــتــضــمن جـــعل اIــعــهــد الــوطـــني لــلــدراســات واألبــحــاث
اIــتـعــلــقــة بــالــبـنــاء مــركــزا وطــنــيـا لــلــدراســات واألبــحـاث

qتكاملة للبناءIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 189
اIــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1429 اIــــوافق أوّل
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدّد صالحــيـــات وزيــر الــسّــكن

qوالعمران

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  يـــصــــادق عـــلى الــــوثـــيـــقــــة الـــتـــقــــنـــيـــة
الــتـــنــظــيـــــمــيــة  DTR C 2.4.7  اIـــتــعـــلــقــة بـ "نـــظــام الـــثــلج
والــــريح «ن.ث.ر/ طــــبــــعـــة q"«2013 اIــــلــــحـــقــــة بــــأصـل هـــذا

القرار.

اIاداIادّة ة 2 : تطبّق أحـكام الوثـيقة الـتقنـية التـنظيـمية
اIـــذكــورة في اIـــادّة األولى أعالهq عـــلى كلّ دراســـة جــديــدة
Iــشـروع بـنــايـة بــعـد ثالثـة (3) أشـهــر من تــاريخ نـشــر هـذا

القرار في اجلريدة الرّسميّة.

3 : : عـــلى أصــــحـــاب اIـــشــــاريع واIـــســــتـــشـــارين اIــاداIــادّة ة 
الفنيX ومـكاتب الدراسات التقـنيةq ومؤسّسات اإلجناز
وهـــيـــئــات اIـــراقــبـــة الـــتــقـــنـــيــة لـــلــبـــنـــاء ومــكـــاتب اخلـــبــرة
الــتـقـنــيـةq احـتـرام أحــكـام الـوثــيـقـة الـتــقـنـيــة الـتـنـظــيـمـيـة

اIذكورة أعاله.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــــكــــــلّـف اIـــــركــــــز الــــــوطــــــني لــــــلــــــدراســـــات
واألبــحـــاث اIــتــكــامــلـــة لــلــبــنـــاء بــطــبع  وتــوزيـع الــوثــيــقــة

التقنية التنظيميةq موضوع هذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يــلـغـى الـقــرار اIـؤرخ في 12 ربــيع الــثـاني
عــــام 1420 اIـــــوافق 25 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1999 واIـــــتـــــضـــــمن
اIـصــادقـة عــلى الــوثـيــقـة الــتـقــنـيــة الـتــنـظــيـمــيـة اIــتـعــلـقـة

بنظام الثلج والريح ن.ث.ر. 1999.



اIـاداIـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 شـعــبــان عـام 1434 اIـوافـق 16
يونيو سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 7 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1434 اIــوافـق  اIــوافـق 16 يــونــيــو يــونــيــو
q2013 يتـضمن اIصـادقة على الـوثيقـة التقـنيةq يتـضمن اIصـادقة على الـوثيقـة التقـنية سنة سنة 
الــتـــنــظــيـــمــيــة - الــتـــنــظــيـــمــيــة - DTR E 7.1 - اIــتـــعــلــقـــة بـ "أشــغــال - اIــتـــعــلــقـــة بـ "أشــغــال

تنفيذ الزجاج واIرايا".تنفيذ الزجاج واIرايا".
ـــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ وزير السّكن والعمران

-  �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 86 - 213 اIــؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1406 اIــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986
واIــتــضـــمّن إحــداث جلــنـــة تــقــنـــيــة دائــمـــة لــرقــابـــة الــبــنــاء

qالتقنية

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم  12-326  اIـؤرخ
q2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةIفي 17 شــوال عــام 1433 ا

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

-  و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذيّ رقم 03 - 443
اIـؤرّخ في 5 شــوال عــام 1424 اIـوافـق 29 نــوفــمــبــر ســنـة
2003 الـــذي يُــعـــدّل ويُـــتـــمّم اIـــرســوم رقم 82 - 319 اIــؤرّخ

في 6 مــــحــــرم عـــام 1403 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1982
واIــتــضــمن جـــعل اIــعــهــد الــوطـــني لــلــدراســات واألبــحــاث
اIــتـعــلــقــة بــالــبـنــاء مــركــزا وطــنــيـا لــلــدراســات واألبــحـاث

qتكاملة للبناءIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 189
اIــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1429 اIــــوافق أوّل
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدّد صالحــيـــات وزيــر الــسّــكن

qوالعمران

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  يـــصــــادق عـــلى الــــوثـــيـــقــــة الـــتـــقــــنـــيـــة
الــتـــنــظــيــــمــيــة  DTR E 7.1  اIــتــعــلــقـــة بـ "أشــغــال تــنــفــيــذ

الزجاج واIرايا" اIلحقة بأصل هذا القرار.

اIاداIادّة ة 2 : تطبّق أحـكام الوثـيقة الـتقنـية التـنظيـمية
اIـــذكــورة في اIـــادّة األولى أعالهq عـــلى كلّ دراســـة جــديــدة
Iــشـروع بـنــايـة بــعـد ثالثـة (3) أشـهــر من تــاريخ نـشــر هـذا

القرار في اجلريدة الرّسميّة.

3 : : عـــلى أصــــحـــاب اIـــشــــاريع واIـــســــتـــشـــارين اIــاداIــادّة ة 
الفنيX ومـكاتب الدراسات التقـنيةq ومؤسّسات اإلجناز
وهـــيـــئــات اIـــراقــبـــة الـــتــقـــنـــيــة لـــلــبـــنـــاء ومــكـــاتب اخلـــبــرة
الــتـقـنــيـةq احـتـرام أحــكـام الـوثــيـقـة الـتــقـنـيــة الـتـنـظــيـمـيـة

اIذكورة أعاله.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــــكــــــلّـف اIـــــركــــــز الــــــوطــــــني لــــــلــــــدراســـــات
واألبــحـــاث اIــتــكــامــلـــة لــلــبــنـــاء بــطــبع  وتــوزيـع الــوثــيــقــة

التقنية التنظيميةq موضوع هذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 شـعــبــان عـام 1434 اIـوافـق 16
يونيو سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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