
العدد العدد 34
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

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

االثنX االثنX 18 شعبان شعبان عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 16 يونيو يونيو سنة  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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نظم داخليةنظم داخلية

احملكمة العليااحملكمة العليا

النظام الداخلي للمحكمة العليا..............................................................................................................................

مراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 27 رجب عــام 1435 اIـوافق 27 مـايـو سـنـة q2014 يـتـضـمن إنـهـاء مــهـام قـائـد األكـادyـيـة الـعـسـكـريـة
خملتلف األسلحة بشرشال / الناحية العسكرية األولى........................................................................................
مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 27 رجـب عـــام 1435 اIـــوافق 27 مـــايــو ســنــة q2014 يــتــضــمن تــعــيــX قــائــد األكــادyــيــة الــعــســكــريــة
لشـرشـال / الـنـاحـيـة الـعـسكرية األولى.........................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قــــرار وزاري مـشـتـــرك مـؤرخ في 2  جـمـــادى األولـى عــام 1435 اIـوافق 3  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّن وضع بـعض األسالك
اخلاصة التابعة لوزارة التكوين والتعليم اIهنيqX في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة العدل...............................
قرار مؤرّخ في 11 شعـبان عـام 1434 اIوافق 20 يونـيو سنة q2013 يـتضمّن إحداث مـنظمـتX جهويـتX للـمحامX بـناحيتي
أم البواقي وورقلة.....................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 اIوافق 3 يـولـيـو سنة q2013 يحدّد القـائمة االسميـة ألعضاء اللجـنة القطاعـــية الدائمـة
للبحث العـلمي والتطـويـر التكنولوجي في وزارة العدل................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مـــؤرّخ في 20 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اIـــوافق 20 فــبـــرايـــر ســـنــة q2014 يــعـــدّل الـــقــرار اIـــؤرّخ في 17 رجـب عــام 1420
الـمـوافق 27 أكتوبر سنة 1999 واIـتعلّق �واصفات مسـحوق احلليب الصناعي وشروط عـرضه وحيازته واستعماله
وتسويقه وكيفيات ذلك..............................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 15 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 15  أبــريـل ســنـة q2014 يــتــضــمن إنــشــاء مــكــتــبـات
للمطالعة العمومية.....................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 4 جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 17 مـارس سـنـة q2013 يحـدّد الـقـائـمـة االسـميـة ألعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيهي
للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الشلف.....................................................................................
قـرار مؤرّخ في 4 جـمـادى األولـى عام 1434 اIـوافق 17 مـارس سـنـة q2013 يحـدّد الـقـائـمـة االسـميـة ألعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيهي
للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تبسة.......................................................................................
قـرار مـؤرخ في أول جـمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 3 مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـقـصر
الثقافة لتلمسان.........................................................................................................................................
قـرار مـؤرخ في أول جـمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 3 مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـقـصر
الثقافة لسكيكدة.........................................................................................................................................
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نظم داخليةنظم داخلية
احملكمة العليااحملكمة العليا

النظام الداخلي للمحكمة العلياالنظام الداخلي للمحكمة العليا
(مصادق عليه من طرف اجلمعية العامة بتاريخ 20

محرم عام 1435 اIوافق 24 نوفمبر سنة 2013)

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــادة األولى اIــادة األولى : اُعــد هــذا الـــنــظــام الــداخـــلي تــطـــبــيــقــا
ألحـــكـــام اIــواد 28 و30 و34 من الـــقــانــــون الــــعــــضـــوي رقم
11-12 اIــــــــؤرخ في 24 شــــــــعـــــــبــــــــان عـــــــام 1432 اIــــــــوافق 26

يــولـــيــوســـنــة  2011 الـــذي يــحـــدد تــنـــظــيم احملـــكــمـــة الــعـــلــيــا
وعملها واختصاصاتها.

اIـادة اIـادة 2 :  يـوضـح الـنــظـام الـداخــلي كــيـفـيــات تـنــظـيم
وسير احملكمة العليا وهياكلها اإلدارية .

اIــــادة اIــــادة 3 : يـــــطــــبـق الــــنـــــظـــــام الــــداخـــــلي عـــــلى قـــــضــــاة
وموظفي احملكمة العليا .

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم احملكمة العليا وسيرهاتنظيم احملكمة العليا وسيرها

الفرع األولالفرع األول
الرئاسة األولىالرئاسة األولى

اIادة اIادة 4 : يتولى الرئيس األول لـلمحكمة العليا على
اخلصوص ما يأتي :

- اســــتــــدعــــاء مـــكــــتـب احملـــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا لإلجــــتــــمـــاع
qورئاسته

- تسـيـيـر هـيـاكـل احملكـمـة العـلـيا �ـسـاعـدة مـكـتبــها
qوجمعيـتها العامة

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــطـــبـــيق أحـــكــــام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي
qللمحكمة العليا وقرارات مكتبها

qثله� Xرئاسة جلنة التعويض أوتعي -
- تــــــعـــــيــــــX و تــــــوزيع اIــــــســـــتــــــشـــــاريـن في الــــــغـــــرف

qواألقسام
- تــقــيــيـم عــمل اIــســتـــشــارين بــعــد أخــذ رأي رؤســاء

qالغرف
- السـهـر عـلى تـسـيـيـرالوثـائق ومـنـشـورات احملـكـمة

qالعليا

qالسهـر على انضباط قضـاة احلكـم -
- استدعاء اجلمعيـة العامـة ورئاسة أشغالها.

اIادة اIادة 5 : يدير ديوان الرئيس األول قاضٍ.

يـتـولى رئـيس الـديوانq حتت سـلـطـة الـرئيس األول
للمحكمة العلياq على اخلصوص ما يأتي :

- تـــنــفـــيــذ اIـــهــام اIــســـنــدة إلـــيه من طــرف الـــرئــيس
qاألول

- مـــعـــاجلـــة الـــبــــريـــد والـــقـــيــــام بـــكل أعـــمــــال الـــبـــحث
qرتبطة بنشاطاتهIوالدراسة والتلخيص ا

- تـوزيع األعـمـال عـلى مـكـاتب الـديـوان و الـتـنـسيق
بينها.

6 : يــتـــكــون ديــوان الــرئــيس األول لــلــمــحــكــمــة اIـادة اIـادة 
العليا من :

qمكتب القضاة -
qمكتب التشريفات -

qمكتب خلية اإلعالم واالتصال -
qمتلكاتIمكتب التصريح با -

يلحق بديوان الرئيس األول أمX جلنة التعويض.

qــادة 7 : يـتــولـى مـكــتـب الــقــضـاة عـلى اخلـصوصIــادة اIا
ما يأتي : 

qهنـي لقضاة احملكمة العلياIسار اIمتابعة ا -

- حتيX القائمة اإلسمية لقضاة احملكمة العليا.

qادة 8 : يتـولى مكـتب التـشريـفات عـلى اخلصوصIادة اIا
ما يأتي :

- ضــبـط الـــتــرتـــيـــبـــات الـــبـــروتـــوكــولـــيـــة اIـــرتـــبـــطــة
qبنشاط الرئيس األول

qتنظيم استقبال الزوار والوفود األجنبية -

qراسم الرسميةIحتضير وتنظيم ا -

- الـتــنــســيق مع األمــانــة الــعــامـة لــتــحــضــيـر مــراسم
افتتاح السنة القضائية.
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9 : يتـولى مـكتب خـلـية اإلعالم واالتـصـال على اIادة اIادة 
اخلصوصq ما يأتي :

- مـتـابعـة مـا تـنـشـره وتـبـثه عـلى اخلـصـوص وسـائل
qاإلعالم عن احملكمة العليا وإعداد ملخصات عنها

- ضـمـان الـتغـطـيـة اإلعالمـية لـلـجـلـسات اإلحـتـفـائـية
qلتقيات التي تنظمها للمحكمة العلياIوا

- حـفظ تعـاليق الصـحافـة واألرشيف اإلعالمي حول
اIواضيع ذات الصلة بالعمل القضائي.

الــمـادة الــمـادة 10 : يـتــولـى مكــتـب التـصريح بـاIمـتلـكات
ما يأتي :

- مـسك سجل مـؤشر عـليه من طـرف الرئيس األول
qمتلكاتIتعلق بالتصريح باIوا

- حــفظ الــنــســخـة األصــلــيــة لــلــتـصــريح بــاIــمــتــلــكـات
موقع عليها قانونا.

اIـــــادة اIـــــادة 11 : يــــتـــــولـى أمـــــX جلـــــنـــــة الـــــتـــــعـــــويض عـــــلى
اخلصوصq ما يأتي :

- تـلـقـي طـلـبــات الـتـعــويض عن احلـبس اIــؤقت غـيـر
qبرر واخلطأ القضائي وتسجيلهاIا

- إعداد مـلف التـعويض لعـرضه على رئـيس اللـجنة
qقررIستشار اIا Xقصد تعي

- حتضير اجللسة وتبليغ األطراف.  

يـــتـــولى مــــهـــام أمـــX الـــلــــجـــنـــة أحـــد أمـــنــــاء الـــضـــبط
للمحكمة العليا.

الفرع الثانيالفرع الثاني
قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائيةقسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية

اIـــــادة اIـــــادة 12 : يــــــســــــيــــــر قــــــسم الــــــوثــــــائـق والــــــدراســـــات
الـقــانـونــيـة والــقـضـائــيـة من طــرف رئـيـس قـسمq يــسـاعـده

رؤساء مصالح.

13 : يــــــتــــــولـى قــــــسم الــــــوثــــــائـق والــــــدراســـــات اIـــــادة اIـــــادة 
الـقـانــونـيـة والـقـضــائـيـة حتت سـلـطــة الـرئـيس األولq عـلى

اخلصوصq ما يأتي :
- مـتــابـعـة مــسـتــجـدات الـتــشـريع وإعــداد الـبـطــاقـيـة

qالتشريعية
- فــهــرسـة قــرارات احملـكــمـة الــعــلـيــا وإعـداد بــطـاقــيـة

qاالجتهاد القضائي والعمل على نشرها
qإدارة ونشر مجلة احملكمة العليا -

qتسيير األرشيف القضائي للمحكمة العليا -
- تـــرجــــمـــة كل وثــــائق ذات صـــلــــة بـــنـــشــــاط احملـــكـــمـــة

qالعليا
- تــــزويــــد الـــــقــــضــــاة بــــاالجــــتــــهــــاد الـــــقــــضــــائي  وكــــذا

qالدراسات والبحوث عن طلبهم
- تزويـد قضـاة احملكـمة الـعلـيا بـالتـشريع والـتنـظيم

qراجع والوثائقIاجلاري بهما العمل وا
- إعـــداد بــطـــاقـــات مـــنــهـــجـــيــة ذات صـــلـــة بــاإلجـــتـــهــاد

qالقضائي حتت إشراف رؤساء الغرف لفائدة القضاة
- اIـــشــــاركـــة في إعـــداد أي مـــشـــروع نـص تـــشـــريـــعي

qأوتنظيمي يخص احملكمة العليا
qكتبةIتسيير ا -

- ضـــمــان الـــتـــحــضــيــر الـــعــلــمي لــلــمـــلــتــقــيــات الــتي
qتبرمجها احملكمة العليا

- ترقـية عالقـات التـعاون مع اجلامـعات ومـؤسسات
qالتكوين واألبحاث القانونية والقضائية

- تــرقــيــة الـــتــعــاون مع اجلـــهــات الــقــضــائـــيــة الــعــلــيــا
األجـنـبــيـة واIـشـاركـة فـي إعـداد وتـنـفـيــذ اإلتـفـاقـيـات ذات

qالصلة باحملكمة العليا
- اIـساهـمـة في إعـداد كل دراسـة قـانونـيـة ذات صـلة

qبـمهام احملكمة العليا
- تــسـيــيـر مــضـمــون اIـوقع اإللــكــتـروني لــلـمــحـكــمـة

qالعليا
- تـقــد¤ احلـصــيــلـة الــسـداســيـة عـن نـشــاطـات الــقـسم

إلى الرئيس األول.

اIـــــادة اIـــــادة 14 : يــــــتـــــكـــــون قـــــسـم الـــــوثـــــائـق والـــــدراســـــات
القانونية والقضائية من اIصالح اآلتية :

qمصلحة متابعة االجتهاد القضائي والتشريع -

qمصلحة مجلة احملكمة العليا -

qكتبة واألرشيف القضائيIمصلحة ا -

- مـــصـــلـــحـــة الـــدراســـات الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة
qواإلعالم اآللي القانوني والترجمة

- مصلحة التعاون القضائي واIلتقيات.

اIادة اIادة 15 : يسـاعد رؤسـاء اIصـالح في مهـامهـم قضاة
مـــعـــيـــنـــX بـــديـــوان الــــرئـــيس األول وكـــذا مـــهـــنـــدســـX في

.Xاإلعالم اآللي وموظف
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اIــــادة اIــــادة 16 : تــــتــــولى مــــصــــلــــحــــة مــــتــــابــــعــــة االجــــتــــهـــاد
القضائي والتشريع على اخلصوصq ما يأتي :

- إعـــداد بــطــاقـــيــة حــول تــطـــور االجــتــهــاد الـــقــضــائي
qومتابعتها عن طريق حتليل قرارات احملكمة العليا

- إصـــدار فــهـــارس حتــلـــيــلـــيــة دوريـــةqمـــرتــبـــة حــسب
qمواضيع االجتهاد القضائي

- اقتراح مـراجعـة النـصوص التـشريـعيـة على ضوء
qبتوجيه من رؤساء الغرفqاالجتهاد القضائي

- دراسـة وإعـداد بـطـاقـيـة عن تـطـور تـنـظـيم اجلـهـات
qالقضائية العليا األجنبية وسيرها

- حتـــضــيــر كـل بــحث له عـالقــة بــنـــشــاطــات احملـــكــمــة
qالعليا بطلب من رؤساء الغرف

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاط اIصلحة.

اIــــادة اIــــادة 17 : تــــتـــكــــون مــــصـــلــــحــــة مـــتــــابــــعـــة االجــــتــــهـــاد
القضائي والتشريع من أربعة مكاتب :

qدنيIمكتب متابعة اإلجتهاد القضائي ا -
qمكتب متابعة اإلجتهاد القضائي اجلزائي -

qمكتب متابعة التشريع -
- مكتب فهارس اإلجتهاد القضائي.

اIـادة اIـادة 18 : يـكـلف مـكـتب مـتابـعـة االجـتـهـاد الـقـضائي
اIدني على اخلصوصq �ا يأتي :

- دراســة قــرارات الــغــرف اآلتـــيــة : الــغــرف اIــدنــيــة
والـــغـــرفـــة الـــعـــقـــاريـــة وغـــرفـــة شـــؤون األســـرة واIـــواريث
والــغــرفــة الـــتــجــاريــة والــبـــحــريــة والــغــرفـــة االجــتــمــاعــيــة

qبدأ القانونيIواستخراج ا
- تــــــصـــــنــــــيف قــــــرارات الــــــغـــــرف حــــــسب اIــــــوضـــــوع

qوالترتيب األبجدي
- حــصـــر حــاالت الــتـــنــاقض احملـــتــمل بـــX الــقــرارات

قصد إخطار الرئيس األول.

اIـادة اIـادة 19 : يـكـلف مـكـتب مـتابـعـة اإلجـتـهـاد الـقـضائي
اجلزائي على اخلصوصq بـما يأتي :

- دراســة قـــرارات الــغــرفــة اجلــنــائــيــة وغــرفــة اجلــنح
qبدأ القانونيIواخملالفات واستخراج ا

- تــــصـــنـــيف قــــرارات الـــغـــرفـــتـــX حــــسب اIـــوضـــوع
qوالترتيب األبجدي

- حــصـــر حــاالت الــتـــنــاقض احملـــتــمل بـــX الــقــرارات
وإخطار الرئيس األول.

اIــادة اIــادة 20 : يــكـــلـف مــكـــتب مـــتـــابـــعـــة الـــتــشـــريع عـــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- متـابـعـة مـستـجـدات الـتـشريـع والتـنـظـيم وتـزويد
qقضاة احملكمة العليا بهما

qإعداد البطاقية التشريعية -
- جــمع الــنــصـــوص الــقــانــونــيــة والـــتــنــظــيــمــيــة ذات

الصلة باختصاص كل غرفة.

اIـادة اIـادة 21 : يـكلف مـكـتب فـهـارس اإلجتـهـاد الـقـضائي
على اخلصوصq �ا يأتي :

- إجنـاز فـهارس سـنـويـة شـامـلة لإلجـتـهـاد الـقـضائي
qفي ضوء تصنيف قرارات الغرف

- إعـــداد فــــهـــارس دوريــــة مـــوضـــوعــــاتـــيــــة لإلجــــتـــهـــاد
القضائي.

اIادة اIادة 22 : تـتولى مـصلـحة مـجلـة احملكـمة الـعليـا على
اخلصوصq ما يأتي :

- حتضيـر وإعداد مجـلة احملـكمة الـعلـيا والسـهر على
نــشـــرهـــا وتـــوزيـــعـــهـــا عــلـى الـــقــضـــاة ومـــؤســـســـات الـــدولــة

qواجلامعات ومراكز األبحاث
- جــمـع الــدراســات واألبـــحــاث الـــقــانــونـــيــة الــقـــابــلــة

qحتت إشراف مجلس اجمللة qللنشر في اجمللة
- نــــشـــر االجـــتـــهـــاد الـــقـــضـــائـي حتت إشـــراف رئـــيس

qالغرفة
qضمان طبع منشورات احملكمة العليا -

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

اIـادة اIـادة 23 : تـتكـون مـصـلحـة مـجـلة احملـكـمة الـعـلـيا من
: Xمكتب

qمكتب إجناز مجلة احملكمة العليا -
- مـــكــــتب مـــتــــابـــعــــة طـــبـع مـــجــــلـــة احملــــكـــمــــة الـــعــــلـــيـــا

وتوزيعها.

اIـادة اIـادة 24 : يـكـلف مـكتب إجنـاز مـجـلـة احملـكمـة الـعـلـيا
على اخلصوصq �ا يأتي  :

- حـــصــر الـــقــرارات الـــقــابـــلــة لــلـــنــشـــر حتت إشــراف
qرؤساء الغرف

- جــمع الـــدراســات واألبــحـــاث الــقــابـــلــة لــلـــنــشــر في
اجمللة.

25 : يـــــكـــــلف مـــــكـــــتب مـــــتـــــابـــــعـــــة طــــبـع اجملـــــلــــة اIــــادة اIــــادة 
وتوزيعها على اخلصوصq �ا يأتي :
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qمتابعة طبع اجمللة ومنشورات احملكمة العليا -
- تــــوزيع اجملــــلـــة عــــلى قــــضـــاة اجلــــهــــات الـــقــــضـــائــــيـــة

ومؤسسات الدولة .

26 : تـــتــــولى مـــصــــلـــحـــة اIــــكـــتـــبــــة واألرشـــيف اIــادة اIــادة 
القضائي على اخلصوصq ما يأتي : 
qتسيير مكتبة احملكمة العليا -

- إعــــداد وحتــــيـــــX بــــطــــاقــــيــــة الــــرصــــيـــــد الــــوثــــائــــقي
qللمكتبة

- تـــزويــد اIـــكـــتـــبـــة بـــالـــكــتـب واIـــراجع والـــدوريــات
ومـــخــتــلـف الــوثــائـق الــضــروريـــة وضــمـــان االشــتــراك في

qاجملالت الوطنية واألجنبية
qتسيير األرشيف القضائي و حفظه -

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

27 : تـــتـــكـــون مـــصـــلـــحـــة اIـــكـــتـــبـــة واألرشـــيف اIــادة اIــادة 
: Xالقضائي من مكتب

q كتبةIمكتب تسيير ا -
- مكتب تسيير األرشيف القضائي.

28 : يـــكـــلف مـــكــــتب تـــســـيـــيـــر اIــــكـــتـــبـــة  عـــلى اIــادة اIــادة 
اخلصوصq �ا يأتي :

qإثراء الرصيد الوثائقي -
qكتبةIفهرس ا Xإعداد وحتي -

- إعالم قضاة احملكمة العليا �ستجدات اIكتبة .

اIادة اIادة 29 : يـكلف مكـتب تسيـير األرشيف الـقضائي
على اخلصوصq �ا يأتي :

- حـفظ مـلـفـات الـطـعونq بـعـد اسـتـالمهـا مـن أمـانات
qضبط الغرف

- التسيير االلكتروني لألرشيف القضائـي.

30 : تــتــولى مــصــلــحــة الــدراســات الــقــانــونــيــة اIـادة اIـادة 
والـــقـــضــائـــيـــة واإلعالم اآللي الـــقـــانــونـي والــتـــرجـــمـــة عــلى

اخلصوصq ما يأتي :
- الـــقـــيـــام بـــأبـــحـــاث ودراســـات قـــانـــونـــيـــة فـي ضــوء

qاالجتهاد القضائي
- مـتـابعـة وفـهرسـة الـدراسات الـقـانونـيـة واالجتـهاد

qالقضائي ذات الصلة باإلعالم اآللي القانوني
qترقية اإلعالم اآللي القانوني -

- اIــشــاركــة مع اجلــهــات اIــعــنــيــة في تــصــوّر ووضع
وتــطـــويــر تــطـــبــيـــقــات اإلعالم اآللـي ذات الــصـــلــة بــالـــعــمل

qالقضائي للمحكمة العليا
- تــســـيــيـــر وإثــراء اIـــوقع اإللــكـــتــرونـي لــلـــمــحـــكــمــة

qالعليا
- الـقـيـام لـصــالح الـغـرف بــأبـحـاث قـانـونــيـة مـوجّـهـة

qللمساعدة على اتخاذ القرار
- ترجمة جمـيع الوثائق ذات الصلة بنشاط احملكمة

qالعليا
- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

31 : تــتــكــون مــصـلــحــة الــدراســات الــقــانــونــيـة اIـادة اIـادة 
والـقضـائـية واإلعالم اآللي الـقـانوني والـتـرجمـة من ثالثة

مكاتب :
qمكتب الدراسات القانونية والقضائية - 

qمكتب اإلعالم اآللي القانوني -
- مكتب الترجمة.

32 : يــــكـــلـف مـــكــــتب الــــدراســـات الــــقـــانــــونـــيـــة اIــادة اIــادة 
والقضائية على اخلصوصq �ا يأتي :

- الـــقـــيـــام بـــأبـــحـــاث ودراســـات قـــانـــونـــيـــة فـي ضــوء
qاالجتهاد القضائي

- الـقـيـام بـأبـحـاث قـانـونـيـة مـوجّـهـة لـلـمـسـاعدة عـلى
اتخاذ القرار.

33 : يـكلف مـكـتب اإلعالم اآللي القـانـوني على اIادة اIادة 
اخلصوصq �ا يأتي :

- متـابـعـة وفـهـرسـة االجـتـهـاد الـقـضـائي والـدراسات
qرتبطة باإلعالم اآللي القانونيIا

qترقية اإلعالم اآللي القانوني -
- اIـــســاهــمـــة مع اجلــهـــات اIــعـــنــيــة فـي تــصــوّر وضع
وتــطـــويــر تــطـــبــيـــقــات اإلعالم اآللـي ذات الــصـــلــة بــالـــعــمل

qالقضائي للمحكمة العليا
- تسيير وإثراء اIوقع اإللكتروني للمحكمة العليا.

qــادة 34 : يــكـلف مـكــتب الـتــرجـمـة عــلى اخلـصـوصIــادة اIا
�ا يأتي :

- تـرجـمـة على الـوثـائق ذات الـصلـة بـنـشاط احملـكـمة
qالعليـا

- إعداد فهارس اIصطلحات القانونية.
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35 : تـــتــــولى مـــصــــلـــحـــة الــــتـــعـــاون الــــقـــضـــائي اIــادة اIــادة 
واIلتقيات على اخلصوصq ما يأتي :

- الـتـحـضير الـعلمي لـلمـؤتمرات واIـلتقـيات التي
qتنظمها احملكمة العليا أوتشارك فيها

- تـبادل الـدراسـات والوثـائق مع مـختـلف الـهيـئات
qالوطنية واألجنبية

- تــــرقـــــيــــة الـــــعـالقــــات مـع اIــــؤســـــســــات الـــــوطــــنـــــيــــة
واجلــامـعــات ومــؤسـســات الــتـكــوين واألبــحـاث الــقــانـونــيـة

qوالقضائية

- اIــــشـــاركـــة في إعــــداد وتـــنـــفـــيــــذ االتـــفـــاقـــيـــات ذات
qالصلة باحملكمة العليا

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة. 

36 : تـــتـــكـــون مـــصــــلـــحـــة الـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائي اIــادة اIــادة 
: Xلتقيات من مكتبIوا

qلتقياتIمكتب ا -

-  مكتب التعاون واإلتفاقيات .

qـلـتـقـيـات عـلى اخلـصوصIـادة 37 : يـتـولى مـكـتب اIـادة اIا
�ا يأتي :

qلتقياتIضبط مواضيع وتواريخ ا -

qدعوينIضبط قائمة احملاضرين وا -

qتوجيه الدعوات واإلشراف على التنظيم -

- جمع اIداخالت وحتضيرها للنشر.

38 : يـتـولى مكـتب الـتعـاون واإلتـفاقـيـات على اIادة اIادة 
اخلصوصq �ا يأتي :

- اIــــشــــاركــــة في إعـــــداد االتــــفــــاقــــيــــات ذات الــــصــــلــــة
qباحملكمة العليا

- تـنــفـيــذ بــرنـامـج الـتــعـاون مـع الـهــيـئــات الــوطـنــيـة
  qواألجنبيــة

- تــنـســيق تــبـادل الــزيـارات مـع اجلـهــات الـقــضـائــيـة
العليا األجنبية.

الفرع الثالثالفرع الثالث

قسم اإلحصائيات والتحاليلقسم اإلحصائيات والتحاليل

اIــادة اIــادة 39 : يــســـيــر قـــسم اإلحـــصــائـــيــات والـــتــحـــالــيل
رئيس قسمqيساعده رؤساء مصالح.

اIــادة اIــادة 40 : يــتـــولى قــسـم اإلحــصــائـــيــات والــتـــحــالــيل
حتت سلطة الرئيس األول على اخلصوصq ما يأتي :

- ضـبط اإلحـصـائـيـات اIـتـعـلـقـة بـالـنـشاط الـقـضـائي
واإلداري لـــلـــمـــحــكـــمـــة الـــعـــلــيـــاqبـــصـــفـــة دوريــة  وتـــقـــدyـــهــا

qللرئيس األول
- تـقــد¤ االحـصــائـيـات اIــتـعــلـقـة بــتـكـيــيف الـقــضـايـا

qحسب طبيعة كل نزاع
- حتــلـيل اإلحــصـائـيــات اخلـاصـة بــالـقــضـايـا اIــطـعـون

qفصول فيها وحتديد صفة الطرف الطاعنIفيها وا
qعطيات والبيانات اإلحصائية اخملتلفةIحتليل ا -

qإحصاء ملفات جلنة التعويض -
- تـقــد¤ احلـصــيــلـة الــسـداســيـة عـن نـشــاطـات الــقـسم

إلى الرئيس األول.

اIادة اIادة 41 : يتـكون قـسم اإلحصـائيـات والتـحاليل من
: Xاآلتيت XصلحتIا

qمصلحة اإلحصائيات العامة -
- مصلحة التحاليل والدراسات.

اIادة اIادة 42 : تتـولى مصـلحـة اإلحصـائيات الـعامـة على
اخلصوصq ما يأتي :

- تـقـد¤ اإلحـصـائـيـات اIـتـعـلـقـة بـالـنـشـاط الـقـضـائي
  qواإلداري للمحكمة العليا

- إحـصــاء مــلــفـات الــطــعـون اIــســجــلـة عــلى مــســتـوى
qاحملكمة العليا واجلهات القضائية

qفصول فيهاIإحصاء القضايا ا -
- إعـداد كشف خـاص �ردود اIـسـتشـارين حسب كل

qغرفة
- إحصـاء اIـلفـات اIـتـبقـيـة في الغـرفqحـسب تاريخ

qالطعن
qإحصاء ملفات جلنة التعويض -

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

اIـادة اIـادة 43 : تـتـكـون مـصلـحـة اإلحـصائـيـات الـعـامة من
ثالثة مكاتب :

qدنية وجلنة التعويضIمكتب إحصاء القضايا ا -

qمكتب إحصاء القضايا اجلزائية -

- مــكـــتب إحــصـــاء وحتــلـــيل اIــعـــطــيـــات اإلحــصـــائــيــة
للموارد البشرية.
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44 : يــكــلف مــكــتب إحــصــاء الــقــضــايــا اIــدنــيــة اIـادة اIـادة 
وجلنة التعويض على اخلصوصq �ا يأتي  :

- إحــصــاء الـطــعـون بــالـنــقض اIــدنـيــة اIـســجـلــة عـلى
qمستوى احملكمة العليا واجملالس القضائية

- اIـتابعـة اIسـتمرة لـلطـعون اIـسجلـة على مـستوى
اجملالس القـضائية ومـراجعة مطابـقتها �ـعطيات تـطبيقة

qلف القضائيIتسيير ا
- الـتــنـســيق مع أمــانـة الــضــبط اIـركــزيـة والــنـيــابـة

qالعامة لضبط اإلحصائيات
qفصول فيهاIلفات اIإحصاء ا -

qستشارين حسب الغرفIردود اI إعداد كشف -
- تقد¤ إحصائيات إجمالية دوريًا.

- إحصاء ملفات جلنة التعويض .

اIـادة اIـادة 45 : يـكـلف مــكـتب إحـصــاء الـقـضـايــا اجلـزائـيـة
على اخلصوصq �ا يأتي :

- إحصـاء الـطـعـون بـالـنقـض اجلزائـيـة اIـسـجـلـة على
qمستوى احملكمة العليا  واجملالس القضائية

- اIـتابعـة اIسـتمرة لـلطـعون اIـسجلـة على مـستوى
اجملالس القـضائية ومـراجعة مطابـقتها �ـعطيات تـطبيقة

qلف القضائيIتسيير ا
- الـتــنـســيق مع أمــانـة الــضــبط اIـركــزيـة والــنـيــابـة

qالعامة لضبط اإلحصائيات
qفصول فيهاIلفات اIإحصاء ا -

qستشارين حسب الغرفIردود اI إعداد كشف -
- تقد¤ إحصائيات إجمالية دوريًا.

اIـادة اIـادة 46 : يـكــلف مـكـتب إحــصـاء وحتـلـيـل اIـعـطـيـات
اإلحصائية للموارد البشرية على اخلصوصq �ا يأتي :

- إحــصــاء تـعــداد الـقــضــاة وأمـنــاء الــضـبط واألسالك
qشتركة دوريًاIا

- إعــداد بــطــاقــيــة مــتــابــعــة اIــســار اIــهــنـي لــلــقــضــاة
qشتركةIوأمناء الضبط واألسالك ا

- حتـلـيل اIـعــطـيـات اإلحـصـائـيــة قـصـد ضـبط تـوزيع
اIوارد البشرية.

47 : تــكـــلَّف مــصــلــحــة الــتــحــالــيل والــدراســات اIـادة اIـادة 
على اخلصوصq �ا يأتي :

qحتليل اإلحصائيات اخلاصة بالنشاط القضائي -

- إعــداد تــقـاريــر مــفـصــلــة وبـالــتـحــلــيل عن كل بــيـان
qإحصائي

- القـيـام بـكل دراسـة إحـصـائـية إسـتـشـرافـيـة بـهدف
qسير احملكمة العليا Xحتس

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

اIـادة اIـادة 48 : تـتــكـون مــصــلـحــة الـتــحــالـيل والــدراسـات
: Xمن مكتب

qمكتب حتليل النشاط القضائي -
- مكتب الدراسات والتلخيص.

اIـادة اIـادة 49 : يــكـلف مــكـتـب حتـلـيـل الـنــشـاط الـقــضـائي
على اخلصوصq �ا يأتي :

- حتــلـيل اIـعـطـيـات والـبــيـانـات اإلحـصـائـيـة اخلـاصـة
qبالنشاط القضائي

- حتــلـيل اIـعـطـيـات والـبــيـانـات اإلحـصـائـيـة اخلـاصـة
qبلجنة التعويض

- إعـــداد تــــقـــاريــــر دوريـــة مــــفـــصــــلـــة حــــول الـــنــــشـــاط
القضائي بغرض حتديد االحتياجات.

اIادة اIادة 50 : يكـلف مكـتب الدراسـات والتـلخـيص على
اخلصوصq �ا يأتي :

qإعداد دراسات إستشرافية للطعون -
qإعداد دراسات وأبحاث حسب تكييف القضايا -

- تلخيص اIعطيات اإلحصائية التحليلية.

الفرع الرابعالفرع الرابع
غرف احملكمة العلياغرف احملكمة العليا

اIادة اIادة 51 : تتكون احملكمة العليا من الغرف اآلتية :
qدنيةIالغرفة ا -

qالغرفة العقارية -
qواريثIغرفة شؤون األسرة وا -

qالغرفة التجارية والبحرية -
qالغرفة االجتماعية -

qالغرفة اجلنائية -
- غرفة اجلنح واخملالفات.

يـحــدد عــدد أقــســام الــغــرف بــأمـر مـن الـرئــيس األول
للمحكمة العليا بعد أخذ رأي النائب العام .
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اIادة اIادة 52 : تتشكل كل غرفة باحملكمة العليا من :
qرئيس غرفة -
qرؤساء أقسام -

- مستشارين.

qـادة 53 : يـتـــولـى رئــيس الــغـرفــة عـلـى اخلـصـوصIـادة اIا
ما يأتي :

qالسهر على السير احلسن للغرفة -
- مــتـــابــعـــة الـــعــمل الـــقـــضــائي Iـــســـتــشـــاري الــغـــرفــة

qوالسهر على نوعية القرارات الصادرة عنها
- تــــــوزيـع اIــــــلـــــــفــــــات الــــــواردة إلـى الـــــــغــــــرفــــــة عـــــــلى

qقررينIستشارين اIا
- عــرض اIــلــفــات الـتـي يـراهــا من اخــتــصــاص غــرفـة

qأخرى على الرئيس األول
- الـعـمل عـلى تـنشـيط وتـنـسـيق أعـمـال أمـانـة ضبط

qالغرفة
qإعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة -

qالسهر على توحيد االجتهاد القضائي للغرفة -
- الــــــســـــهــــــر عــــــلـى احـــــتــــــرام اIــــــردود اIـــــطــــــلــــــوب من

qمستشاري الغرفة
qرئاسة أي قسم من أقسام الغرفة عند الضرورة -
- دعـوة أقسـام الـغـرفة لـلـمـداولة في نـقـطـة قانـونـية

qمعينة
- حتـديد قـائـمة الـقـرارات القـابـلة لـلـنشـر بـالتـعاون

qمع رؤساء األقسام
- ضمان التوقيع على أصول القرارات.

اIادة اIادة 54 : تتشكل أقسام احملكمة العليا من :
qرئيس قسم -
- مستشارين.

اIادة اIادة 55 : يتولى رئيس القسم حتت إشراف رئيس
الغرفة على اخلصوصq ما يأتي : 

- السهر على احتـرام االجتهاد القضائي اIستقر عليه
qومراجعة رئيس الغرفة في كل مسألة قانونية مستجدة

- ضــمــان الــتــوقــيع عــلى أصــول الــقــراراتqوالــســهـر
qردودIا Xعلى حتس

- الـــتـــنـــســيـق مع رئـــيس الـــغــرفـــة لـــضـــمــان الـــســـيــر
qاحلسن للعمل القضائي للقسم

- رئـاسة الـغرفـة �وجب أمر مـن الرئيس األول في
qحالة وجود مانع لرئيس الغرفة

qرئاسة مداوالت وجلسات القسم -

- السـهـر على تـنـشيط وتـنـسيق أعـمـال أمانـة ضبط
qالقسم

- تبليغ مردودية القسم لرئيس الغرفة.

qـقـرر عـلـى اخلـصوصIـسـتـشـار اIـادة 56 : يـتـولى اIـادة اIا
ما يأتي :

qتلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة -

XـعIتـوجـيه اإلجـراءات والـتـحقـيق في الـقـضـايـا ا -
qفيها

- عــرض اIــلــفــات الـتـي يـراهــا من اخــتــصــاص غــرفـة
qأخرى على رئيس الغرفة

- إعـذار الطـاعن في اIـادة اجلـزائـيـة بإيـداع عـريـضة
qموقع عليها من محام معتمد لدى احملكمة العليا

- األمـر بـتـبـلــيغ عـريـضـة الـطـعن في اIـادة اجلـزائـيـة
إلى اIــطــعــون ضــده مـع إخــطــاره بــإيــداع مــذكــرة جــوابــيــة

qموقع عليها من محام معتمد لدى احملكمة العليا

- فـــحـص وثــائـق مــلـف الـــقــضـــيـــة وطـــلب أي وثـــيـــقــة
qيراها ضرورية

- إعــداد تـقــريــر حــول وقــائع وإجــراءات الــدعـوى مع
qثارةIسائل القانونية اIالتركيز على ا

- عـرض مــلف الــطـعن عــلى الــنـيــابـة الــعـامــة لـتــقـد¤
  qطلباتها الكتابية

- إخــطــار رئــيـس الــغــرفــة أورئـــيس الــقــسـم بــإتــمــام
 qاإلجراءات لتتسنى جدولتها وحتديد تاريخ اجللسة

qداولةIعرض التقرير ومشروع القرار عند ا -

- حتــريــر الــقــرار الـنــهــائي عــلـى ضــوء اIـداولــة قــبل
النطق به في اجللسة.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
الغرفة اخملتلطةالغرفة اخملتلطة

اIادة اIادة 57 : تكون اإلحالة عـلى الغرفة اخملتـلطة عندما
يـخـطر رئـيس غـرفـةqالرئـيس األول بـتـقـرير حـول مـسـألة
قـانـونـيــة تـلـقت أومن شــأنـهـا أن تـتــلـقى حـلـوالً مــتـنـاقـضـة

qأوأكثر Xأمام غرفت
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تـــتم اإلحــــالـــة بـــأمــــر من الـــرئــــيس األول يـــحــــدد فـــيه
الغرفتX أوالغرف اIعنية ورئيس الغرفة اخملتلطة.

تـبــلّغ الــنــيـابــة الــعــامـة بــاIــلف إلبــداء رأيـهــا وتــقـد¤
طلباتها.

اIادة اIادة 58 : تـتداول الـغرفـة اخملتـلـطة بـحضـور خمـسة
عشر (15) قاضيًا على األقل.

في حالة عدم اإلتفـاقqيخطر رئيس الغرفة اخملتلطة
الـرئيس األول للـمحـكمة الـعلـيا الـذي يحيل الـقضـية أمام

الغرف اجملتمعة .

الفرع السادسالفرع السادس
الغرف اجملتمعةالغرف اجملتمعة

اIادة اIادة 59 : تنـعقد الـغرف اجملـتمعـة بأمـر من الرئيس
األول.

اIادة اIادة 60 : تنعقد الـغرف اجملتمعة كذلك عندما يكون
من شـأن الــقــرار الــذي سـيــصــدر عن إحــدى غـرف احملــكــمـة

العليا تغيير اجتهاد قضائي.

تــتم  اإلحــالـة عــلى الــغــرف اجملــتـمــعــة في هــذه احلــالـة
بأمـر من الرئـيس األول �بـادرة مـنهqأوبنـاءً على اقـتراح

من رئيس إحدى الغرف.

61 : تــتـشــكل الــغــرف اجملــتــمـعــة الــتي يــرأســهـا اIـادة اIـادة 
الرئيس األول من : 

qنائب الرئيس -
qرؤساء الغرف -
qرؤساء األقسام -

qستشارين بكل غرفةIعميد ا -
- اIستشار اIقرر .

Xيـــــحــــدد الـــــرئـــــيس األول تـــــاريخ اجلـــــلـــــســــة ويـــــعــــ -
اIستشار اIقرر. 

اIـادة اIـادة 62 : يـقــدم الـنـائب الــعـام طــلـبـاته أمــام الـغـرف
اجملتمعة.

اIـادة اIـادة 63 : تـنـعـقــد الـغـرف اجملـتـمـعــة بـحـضـور نـصف
أعـــضــائـــهــا عـــلى األقلq تـــتــخـــذ الــغـــرف اجملــتـــمــعـــة قــرارهــا
بــــأغـــلـــبــــيـــة األصـــواتqوفـي حـــالـــة تــــعـــادلـــهــــا يـــكـــون صـــوت

الرئيس مرج»حًا.

اIـادة اIـادة 64 : يـنـطق بـقـرار الـغـرف اجملـتـمـعـة في جـلـسة
علنية .

الفصل الثالثالفصل الثالث
جلسات احملكمة العلياجلسات احملكمة العليا

الفرع األولالفرع األول
اجللسات العاديةاجللسات العادية

اIـادة اIـادة 65 : تـعــقـد احملـكـمـة الـعـلـيـا جـلـسـاتـهـا في الـيـوم
والــســـاعـــة احملــدديـن �ــوجـب أمــر يـــصـــدره الـــرئــيس األول

للمحكمة العليا.

66 : يـــتـــعـــX عـــلى كل قـــاض حـــضـــور اIـــداولـــة اIــادة اIــادة 
واجلــلـــســة في الــيــوم والــســاعــة احملــددين وفي حــالــة وجــود
مانع يجب إخطار رئيس الغرفة مسبقا بأسرع وسيلة.

اIـادة اIـادة 67 : يـتـعـX عـلى رئـيس الـغـرفـةqإذا كان اIـانع
متعلقا بهqإخطار الرئيس األول.

ويــتـخــذ الــرئــيس األول حــيـنــئــذ اإلجــراءات الالزمـة
الستخالفه.

68 : يــتـعــX عــلى احملــامي الــعــامqإذا كــان اIـانع اIـادة اIـادة 
مـــتـــعـــلـــقـــا بهqإخـــطـــار الـــنـــائـب الـــعـــام مــســـبـــقـــا لـــيـــتـــســـنى

استخالفه.

اIــادة اIــادة 69 : يــتــعــX عـلـى أمـX ضــبط اجلــلــســةqإذا كـان
اIانـع متـعـلـقـا به إخـطـار رئـيس الـغـرفـة أو رئـيس الـقسم
والقاضي اIـشرف عـلى أمانـة الضـبط اIركـزية لـيعX من

يخلفه.

اIـادة اIـادة 70 : يـحـدد رئيس الـغـرفة جـدول الـقضـايـا لكل
جـلـسـة قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومًـا عــلى األقل من تـاريخ

انعقادها.

اIـادة اIـادة 71 : يـسـهـر رئـيـس اجلـلـسـة عـلى تَـقـيـُّد الـقـضـاة
وأمـــــنـــــاء ضـــــبط اجلــــــلـــــســـــة واحملـــــامـــــX بـــــارتـــــداء الـــــبـــــذلـــــة

الرسميةqكما هي محددة في التنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 72 : يـدخل الـقـضـاة إلى اجلـلـسـة حـسـب الـرتـبة
واألقدمية.

يجلس اIستشار األقدم على Xy الرئيسq ويجلس
اIستشار الذي يليه في األقدمية على يساره.

ينسحب القضاة بنفس الترتيب.

اIــادة اIــادة 73 : يــديـــر الــرئـــيس الــنـــقــاش أثـــنــاء اIـــداولــة
ويعطي الـكلمـة ألحدث مسـتشار في الـتشكـيلة بـعد تقد¤

اIستشار اIقرر عرضه.

يكون الرئيس آخر من يدلي برأيه.
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ال يـشـارك في اIـداولـة إالَّ الـقـضـاة اIـشـكـلـون لـهـيـئـة
احلكم.

تـتـخذ الـقـرارات بـأغـلـبيـة األصـوات ويـنـطق بـها في
جلسة عالنية.

74 : يـــحـــرر اIـــســـتـــشـــار اIــــقـــرر الـــقـــرار قـــبل اIــادة اIــادة 
الـنـطق به فـي اجللـسـة ويـسـلـمه مع اIـلف إلـى أمX ضـبط

اجللسة فور النطق به.

75 : يوقع رئـيس اجلـلسـة عـلى سجل اجلـلـسات اIادة اIادة 
مع أمX الضبط.  

الفرع الثانيالفرع الثاني

اجللسات اإلحتفائيةاجللسات اإلحتفائية

اIادة اIادة 76 : تعـقد احملـكمـة العـليـا جلـسة احـتفـائيـة عند
افـــتــتـــاح الــســـنــة الـــقــضـــائــيـــة بــحـــضــور كـــافــة قــــضـــاتــــهــا

بـالـبذلة الرسمية.
يجلس القضـاة حـسـب الـرتـبـة واألقـدمـيـة. 

يتولى القـاضي اIشرف على أمانة الضبط اIركزية
حترير محضر اجللسة.

اIادة اIادة 77 : يـنصب القـضاة الـذين تمت ترقـيتهم إلى
احملكمة العليا في جلسة إحدى غرفها.

يحرر أمX ضبط الغرفة محضر التنصيب.

الفرع الثالثالفرع الثالث
جلسات العطلجلسات العطل

اIــادة اIــادة 78 : تـــنـــعــقـــد جـــلـــســـات الـــعـــطل خالل الـــعـــطـــلــة
القضائية للبت في القضايا العاجلة.

اIـادة اIـادة 79 : حتـدد قـائـمـة الـقـضــاة اIـعـنـيـX بــجـلـسـات
العطل بأمر من الرئيس األول.

الفصل الرابعالفصل الرابع
النيابة العامةالنيابة العامة

اIـادة اIـادة y : 80ـثل الـنـيـابـة الـعـامـة لـدى احملـكـمـة الـعـلـيـا
الـــنــائـب الــعـــام ويــســـاعــده في مـــهــامـه نــائب عـــام مــســـاعــد

ومحامون عامون.

qادة 81 : يتولـى الـنـائـب الـعـام عــلى الـخـصوصIادة اIا
ما يأتي :

- �ــارســة ســلــطــته الــســلــمــيــة عــلى قــضــاة الــنــيــابـة
qالعامة ومستخدميها

qساعدة القضائيةIرئاسة مكتب ا -
- تنشـيط ومراقبـة وتنـسيق أعمـال النـيابة الـعامة

qصالح التابعة لهاIباحملكمة العليا وا
- توزيع الـعمل عـلى احملـامX الـعـامX في بـداية كل

qسنة
- توزيع اIوظفX على مصالح النيابة العامة.

qحتت إشراف النـائب العام qٍادة 82 : يتولى قـاضIادة اIا
إدارة أمـــانــة الــنــيــابــة الــعــامــة ومــتــابــعــة ســيــر مــصــاحلــهــا

 qوتنسيقها

اIادة اIادة 83 : تتكون أمانة النيابة العامة من :
qمصلحة الطعون -

qمصلحة اجللسات - 
qمصلحة التبليغ -

qساعدة القضائيةIمصلحة تسيير ملفات ا -
qمصلحة التنسيق واستقبال ملفات الطعون -

- مصلحة البريد العام.

qـادة 84 : تُـكـلَّف مـصـلـحــة الـطـعـون عـلى اخلـصـوصIـادة اIا
�ا يأتي :

qاستالم ملفات الطعون ومراقبة جرد وثائقها -
- مسك سجل عام تسجل فيه جميع اIلفات.

qـادة 85 : تُـكلَّف مـصـلـحـة اجللـسـات عـلى اخلـصوصIـادة اIا
�ا يأتي :

- اســتالم اIــلـفــات اIــبــلـغــة إلى الــنــيـابــة الــعــامـة من
الــغــرف اIــدنـيــة واجلــزائــيــة وحتــضــيـرهــا لــتــقــد¤ طــلــبـات

qالنيابة العامة
- مسك سجالت اجللسات.

qـادة 86 : تُـكـلـَّف مـصـلـحـة الـتــبـلـيغ عـلى اخلـصـوصIـادة اIا
�ا يأتي :

- تــبـلــيغ الــقــرارات اجلــزائــيـة لــلــجــهــات الـقــضــائــيـة
qفصول فيهاIوضوع اIمرفقة �لفات ا

- مسك سجل التبليغات.

اIـادة اIـادة 87 : تُـكـلَّف مـصـلـحـة تـسـيـيـر مـلـفـات اIـسـاعـدة
القضائية على اخلصوصq �ا يأتي :

- حتـــضــيـــر مــلـــفـــات طــلـــبــات اIـــســاعـــدة الــقـــضــائـــيــة
qوجهة إلى النائب العامIا
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qإخطار الغرفة بتقد¤ طلب للمساعدة القضائية -
- إخـــبــــار الـــطــــالب والـــغــــرفـــة واIـــنــــظـــمـــة اجلــــهـــويـــة
للـمـحـامـX بقـرار اIـكـتب في حـالـة قبـول الـطـلب وإخـبار

اIعني والغرفة في حالة رفضه.

اIــادة اIــادة 88 : تُــكـــلَّف مــصـــلــحــة الـــتــنــســـيق واســتـــقــبــال
ملفات الطعون على اخلصوصq �ا يأتي :

- اســــتـــقــــبــــال اIـــلــــفـــات الــــواردة من أمــــانــــات ضـــبط
الـــغــرف وحتـــويــلـــهــا إلى مـــصــلـــحــة اجلــلـــســات قـــصــد إعــداد

طلبات النيابة العامة .
- تـســجـيـل طـلــبـات احملــامـX الــعــامـX وإدراجــهـا في

تطبيق اإلعالم اآللي الذي له عالقة به.
- إعــادة اIــلـــفــات إلى أمــانـــة ضــبط كل غـــرفــة حــسب

التخصص.
- الــتــنـســيق بــX مــصـلــحــة اجلــلـســات وبــX أمــانـات
ضـبط الــغـرف بـخـصـوص مـلــفـات الـطـعن لــصـالح الـقـانـون
وطـــلــبــات إعــادة الــنــظــر واإلحــالــة مـن جــهــة قــضــائــيــة إلى
أخرى وتسليم اجملـرمX وغرفة اIشورة والغرفة اخملتلطة

والغرف اجملتمعة وغرفة اإلتهام.

اIــــادة اIــــادة 89 : تــــكــــلَّف مــــصــــلــــحــــة الــــبــــريــــد الــــعــــام عــــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

qإستالم البريد من كل اجلهات القضائية -
qتسجيل البريد بسجل خاص وبالتطبيقة -

- فــرز وتــصــنـــيف الــبــريــد وتــوزيــعه عــلى اIــصــالح
اIعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

صالحيات أمانة الضبط وكيفية تنظيمهاصالحيات أمانة الضبط وكيفية تنظيمها

اIـادة اIـادة 90 : تــتــشـكل أمــانــة ضـبـط احملـكــمــة الـعــلــيـا من
أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف واألقسام.

الفرع األولالفرع األول

أمانة الضبط اIركزيةأمانة الضبط اIركزية

اIادة اIادة 91 : يشرف على أمانة الضبط اIركزية قاضٍ.

اIادة اIادة y : 92ـارس مستـخدموأمـانة الضـبط اIركزية
مـهامهم حتت إشـراف القاضي اIـشرف على أمـانة الضبط

اIركزية.

اIــــادة اIــــادة 93 : يــــتــــولى الــــقــــاضـي اIــــشـــرف عــــلـى أمــــانـــة
الضبط اIركزية على اخلصوصq ما يأتي :

- تسيير مصالح أمانة الضبط اIركزية والتنسيق
qصالح األخرىIا Xبينها وب

- الـــــســــهـــــر عــــلـى دفع الـــــرســــوم الـــــقــــضـــــائــــيــــة إلدارة
qالضرائب

qحفظ أصول القرارات -

qدنية واجلزائيةIمتابعة ملفات الطعون ا -

- إمــضـــاء وتــســـلـــيم الــنـــسخ الـــتــنـــفـــيــذيـــة والــعـــاديــة
 qللقرارات

- التأشير على طلبات التنازل عن الطعن بالنقض
اجلزائي .              

94 : تــــتـــولـى أمـــانــــة الـــضــــبط اIــــركـــزيــــة عـــلى اIــادة اIــادة 
اخلصوصq ما يأتي :

- تــــــــــــلـــــــــــــقـي عـــــــــــــرائـض الـــــــــــــطــــــــــــعـــــــــــــون اIــــــــــــدنـــــــــــــيــــــــــــة
وترقـيـمـهـا واسـتالم مـلـفات الـطـعـون اIـدنـيـة الواردة من
qاجملالس القضائية وتسجيلها في السجل العام للطعون

- حتصيل الرسوم الـقضائية مـقابل وصل وحتويلها
qركزيةIإلى احلساب البريدي اجلاري ألمانة الضبط ا

- فــرز الــطــعــون اIــدنــيــة حــسب اخــتــصــاص الــغــرف
qوتوزيعها

- تـــلــقـي اIــذكـــرات اجلــوابـــيـــة ومــســـتــنـــدات مــلـــفــات
qالطعون

- تـلــقي أصـول الـقـرارات من الـغـرف وإرسـالـهـا إلى
اإلدارة اIكـلـفـة بالـتـسـجيل وحـفـظـهـا حسب تـاريخ اجلـلـسة

qبعد مراقبتها عند الرجوع

- تــــرقــــيم الــــطــــعــــون اجلــــزائـــيــــة الــــواردة عن طــــريق
qالنيابة العامة وتسجيلها في السجل العام للطعون

- تسـليم نـسخ الـقراراتq و شـهـادات الطـعن أو عدم
الطعن.

اIــــادة اIــــادة 95 : تــــتـــشــــكل أمــــانــــة الـــضــــبط اIــــركـــزيــــة من
اIصالح اآلتية :

qمصلحة الترتيب العام -

- مــصـــلــحــة تـــســجـــيل الـــطــعــون وصـــنــدوق حتـــصــيل
qالرسوم القضائية واحملاسبة

qدنيةIمصلحة تصنيف وإعداد ملفات الطعون ا -

qمصلحة تسليم القرارات -

- مصلحة اإلعالم والتوجيه.
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اIــادة اIــادة 96 : تـــكـــلف مـــصـــلـــحـــة الـــتـــرتـــيب الـــعـــام عـــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- تــــــلــــــقـي مــــــذكــــــرات األطــــــراف وعــــــنــــــد االقــــــتــــــضــــــاء
qمستندات ملفات الطعون

qتسجيل البريد الوارد ومعاجلته وتوزيعه -
-  تـــســجــيل وإرســـال الــبــريــد الــصـــادر عن الــقــاضي

qركزيةIشرف على أمانة الضبط اIا
- إســــتالم مــــلــــفــــات الـــــطــــعــــون الــــواردة من اجملــــالس

القضائية.

اIــــادة اIــــادة 97 : تــــكــــلـف مــــصــــلـــــحــــة تــــســـــجــــيل الـــــطــــعــــون
وصــنــدوق حتــصــيل الــرســوم الــقــضــائــيــة واحملــاســبــة عــلى

اخلصوصq �ا يأتي :
- تـسـجيل عـرائض الـطـعون اIـدنـية وإعـداد مـلفـاتـها
وحتـويـلـهـا إلى مصـلـحـة تـصـنـيف وإعداد مـلـفـات الـطـعون

qدنيةIا
qحترير وصل تسديد الرسوم القضائية -

- إدراج بـيـانـات الـطـعن في تـطـبـيـقـة نـظـام تـسـيـيـر
qلفات القضائيةIا

- معايـنة وصول اIـلفات الـورقيـة للطـعون اIسـجلة
qباجملالس القضائية

qترقيم الطعون اجلزائية -
- قيـد جميع الـطعـون اIدنيـة واجلزائيـة في السجل

qالعام للطعون
- تلقـي قوائم الطعـون اIدنية وتـرتيبـها وتسجـيلها

qعنيةIحسب الغرفة ا
qإعداد شهادات الطعن أوعدم الطعن بالنقض -

qتسجيل الطلبات -
- اســـتالم ســــنـــدات تــــســـديــــد الـــرســــوم الـــقــــضـــائــــيـــة
وتــســجــيـلــهــا حــسب تــاريخ الــتــســديـد فـي سـجـل احلـواالت
والسجل التلخيصيqمع إعداد اجملموعX اIاليX اليومي

والشهري.

اIـادة اIـادة 98 : تـكـلف مــصـلـحــة تـصـنـيف وإعــداد مـلـفـات
الطعون اIدنية على اخلصوصq �ا يأتي :
qدنيةIتصنيف ملفات الطعون ا -

- إعـــداد مــلــفــات الـــطــعــون اIــدنـــيــة لــتــوزيـــعــهــا عــلى
qالغرف

- تـسـجـيل وفـرز الـبريـد الـوارد من الـغـرف اIـتـعلق
�لفات الطعون.

اIــادة اIــادة 99 : تــكــلـف مــصــلــحــة تــســلـــيم الــقــرارات عــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- تــــــســـــلـــــيـم نـــــسخ مـن قـــــرارات احملـــــكـــــمــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا
qومحاميهم Xللمتقاض

- تسليم النسخة التنفيذية طبقًا للقانون.

اIـادة اIـادة 100 : تُــكــلّف مــصــلـحــة اإلعالم والــتــوجـيـه عـلى
اخلصوصq �ا يأتي :

qتنظيم االستقبال -
- الـســهـر عـلى ضــمـان إعالم وتـوجـيـه مـرتـادي أمـانـة

qركزيةIالضبط ا
- تـــســيـــيــر نـــشــاط األعـــوان اIــكـــلــفـــX بــاالســـتــقـــبــال

qوالتوجيه
- مـــتــابـــعـــة اخلــدمـــات اIـــقــدمـــة من طـــرف اIــصـــلـــحــة

واحلرص على ترقيتها .

الفرع الثانيالفرع الثاني
أمانة ضبط الغرف واألقسامأمانة ضبط الغرف واألقسام

اIــادة اIــادة 101 : تــوجـــد عــلى مــســـتــوى الــغـــرف واألقــســام
أمانات ضبط يشرف عـليها أمناء أقسـام الضبط يعينون

بأمر من الرئيس األول.

اIـادة اIـادة 102 : يـتـولـى أمـنـاء أقـسـام ضــبط الـغـرف عـلى
اخلصوصq ما يأتي :

qتسيير أمانة ضبط الغرفة -
qتنفيذ تعليمات رئيس الغرفة -

- اسـتالم اIلفـات اخلاصة بالـغرفة من أمـانة الضبط
qركزيةIا

qلف في السجل العام للغرفةIتسجيل بيانات ا -
qأقسام الغرفة Xالتنسيق ب -

- الـــتـــنــســـيق بـــX عـــمل الـــغـــرفـــة وبـــX عـــمل أمـــانــة
qركزيةIالضبط ا

- مـــتــابـــعــة حتـــضــيـــر اجلــلــســـات واألعــمـــال اIــتـــصــلــة
qبالغرفة

- توزيع العمل على اIوظفX ومتابعة نشاطهم.

اIـادة اIـادة 103 : يــتـولى أمــنـاء أقــسـام ضــبط الـقــسم عـلى
اخلصوصq ما يأتي :

- اســــتالم عــــرائض ومــــذكـــرات الــــطــــعـــون فـي اIـــواد
qاجلزائية والعمل على تبليغها لألطراف
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- إرسال التكـاليف بحضـور اجللسات إلى األطراف
qومحاميهم

qإبالغ النيابة العامة بجدول اجللسة -

qحضور اجللسات -

- إعـداد مــلـخص إحـصــائي عن اجلـلــسـة وإرسـاله إلى
qالرئيس األول مرفقا بجدول اجللسة

qوتسجيل منطوق القرار -

qاإلشراف على طبع القرارات -

qفهرسة القرارات -

 qالتوقيع على أصول القرارات طبقا للقانون -

- تـبلـيغ القرارات إلى األطـراف وإلى محـاميهم في
qادة اجلزائيةIا

- إرســال مــلـفــات اIــوضــوع اIـتــعــلــقـة بــالــطــعـون في
اIـواد اجلـزائيـة إلى الـنيـابـة العـامـة لـلمـحـكمـة الـعلـيـا لكل

qغاية مناسبة

- إرســـال نـــسـخ الـــقـــرارات في اIـــادة اجلـــزائـــيـــة إلى
qالنيابة العامة

- إرســــــال نــــــسخ مـن جــــــمـــــيـع الــــــقــــــرارات إلى قــــــسم
qالوثائق والدراسات القانونية والقضائية

- إرســـال مـــلــــفـــات الــــطـــعــــون إلى مــــكـــتـب تـــســــيـــيـــر
األرشيف القضائي للحفظ.

الفصل السادسالفصل السادس

مكتب احملكمة العليا وجمعيتها العامةمكتب احملكمة العليا وجمعيتها العامة

الفرع األولالفرع األول

مكتب احملكمة العليامكتب احملكمة العليا

104 : يـــتــــولى مـــكــــتب احملـــكــــمـــة الــــعـــلـــيــــا عـــلى اIــادة اIــادة 
اخلصوصq ما يأتي :

qتقييم حصيلة النشاط السنوي للقضاة -

- تـقييم إحصائـيات القضـايا اIطروحـة على احملكمة
qفصول فيهاIالعليا وكذا ا

اIـادة اIـادة 105 : يـجـتـمع مـكـتب احملــكـمـة الـعـلـيـا في ثالث
دورات عادية خالل السنة القضائية.

اIــــــادة اIــــــادة y : 106ــــــكـن إجـــــــتــــــمـــــــاع اIـــــــكــــــتـب في دورات
استثنائية بناء على استدعاء من الرئيس األول.

yــــــكـن أيــــــضــــــا لــــــلــــــنــــــائـب الــــــعــــــامqأورئــــــيس غــــــرفــــــة
أوأكـثرqطـلب عـقد دورة إسـتـثـنائـيـة للـمـكتب لـلـتداول مع

اقتراح جدول أعمال. 

اIادة اIادة 107 : يستـدعي الرئيس األول اIكـتب بعد أخذ
رأي النائب العام حول تاريخ االجتماع وجدول األعمال.

اIـادة اIـادة 108 : تـوجـه االسـتــدعـاءات إلى أعــضـاء مــكـتب
احملكـمة الـعلـيا قـبل ثمـانية (8) أيـامq على األقل من تاريخ

االجتماع.

yـكن الرئيس األول دعـوة أي إطار من احملكـمة العـليا
لتقد¤ عروض توضيحية في مسائل تقنية أو مالية .

109 : يـــتـــولـى الـــقـــاضـي اIـــشـــرف عــــلى أمـــانـــة اIــادة اIــادة 
الضبط اIركزية حترير محضر اجتماع اIكتب.

110 : يـــتـم الـــتـــصـــويت عـــلى قـــرارات اIـــكـــتب اIــادة اIــادة 
باألغلبية.

في حــالــة تــســاوي األصــواتq يــكــون صـوت الــرئــيس
مرجحا.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

111 : تـــتـــشـــكل اجلــــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة من قـــضـــاة اIــادة اIــادة 
احملــكـــمــة الـــعــلـــيــا اIـــوضــوعـــX في حــالـــة الــقـــيــام بـــاخلــدمــة

.XلحقIوا

تنعـقد اجلمعيـة العامة للـقضاة للـمحكمة الـعليا مرة
واحدة في السنة بدعوة من الرئيس األول.

اIــــادة اIــــادة y : 112ــــكـن الــــرئــــيس األول دعــــوة اجلــــمــــعــــيـــة
الــعـــامــة إلـى االنــعــقـــاد في دورة اســـتــثـــنــائــيـــة كــلـــمــا دعت
احلاجـة إلى ذلك. كمـا yكـنه دعوتـها إلى االنـعقاد في دورة
اسـتــثـنـائــيـة بــطـلب مـن الـنـائـب الـعـام أوثــلـثي 3/2 قـضـاة

احملكمة العليا.

اIــــادة اIــــادة 113 : يــــوجه الــــرئــــيس األول دعــــوات حــــضـــور
اجلـمـعـيـة الـعـامــة مـصـحـوبـة بـجـدول األعـمـال إلى الـقـضـاة
قـــــبل خـــــمـــــســـــة عـــــشـــــر (15) يـــــومًـــــا عـــــلـى األقل مـن تـــــاريخ

انعقادها.

yــــكن تــــخــــفــــيض هــــذا األجـل بــــالــــنــــســــبــــة لــــلـــدورات
االستثنائيةqعلى أن ال يقل عن عشرة (10) أيام.

اIــادة اIــادة 114 : ال تـــصح مـــداوالت اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة إالَّ
بحضور ثلثي 3/2 أعضائها.
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فـي حـــالــة عـــدم اكـــتـــمــال الـــنـــصــاب الـــقـــانـــونيqيـــعــاد
اســتـدعــاء الــقــضـاة فـي أجل خــمـســة عــشـر (15) يــومًــا عـلى
األقل وتـــصح مــداوالت اجلـــمــعـــيــة الــعـــامــة في هـــذه احلــالــة

مهما يكن عدد القضاة احلاضرين.

115 : تتـخـذ قرارات اجلـمعـيـة العـامة بـأغـلبـية اIادة اIادة 
أصوات األعضاء احلاضرين.

في حــالـــة تــســاوي األصـــوات يــكــون صـــوت الــرئــيس
مرجحا.

اIـادة اIـادة 116 : يحـضـر أشـغال اجلـمـعيـة الـعامـةqالـقاضي
اIــــــشــــــرف عــــــلى أمــــــانــــــة الــــــضــــــبـط اIــــــركــــــزيــــــةqويــــــتــــــولى

أمانتهاqويحرر محضرا عن أشغالها.

يـــــوقّع عــــــلى احملــــــضـــــر كـل من الـــــرئــــــيس والــــــقـــــاضي
اIشرف على أمانة الضبط اIركزية.

يــحق لــكـل عــضــوفي اجلــمـــعــيــة الــعـــامــة االطالع عــلى
احملضر الذي يعرض على اجلمعية العامة للمصادقة عليه.

اIـادة اIـادة 117 : تـتـولى اجلـمـعيـة الـعـامـة انـتـخـاب �ـثلي
احملــكــمــة الــعــلـــيــا في اجملــلس األعــلـى لــلــقــضــاء وفي اجملــلس

الدستوري.

qادة 118 : يحـدث �ناسـبة أشـغال اجلمـعية الـعامةIادة اIا
مـــكـــتـب تـــصـــويت يـــكـــلَّف �ـــراقـــبـــة ســـيـــر االنـــتـــخـــاب في
اجلـمـعيـة الـعـامـة. يـتـكـون هـذا اIـكـتب من ثـالثة (3) قـضاة
بـــرئــاســـة عـــمـــيـــد الـــقـــضـــاة ومــســـاعـــدين  (2) من الـــقـــضــاة

األصغر سنًا.

يتولى القـاضي اIشرف على أمانة الضبط اIركزية
أمانة اIكتب.

اIـــــادة اIـــــادة 119 : يـــــكــــــون قــــــابال لــــــلـــــتــــــرشح لـالنـــــتــــــخـــــاب
اIنـصوص عـليه في اIادة 117 أعالهq قـضاة احملـكمـة العـليا

الذين هم في حالة خدمة أوفي وضعية إحلاق .

تــخــتص اجلــمـــعــيــة الــعــامــة بــالــفـــصل في كل إشــكــال
متعلق بالترشح.

y : 120ـــكن الــــقـــاضي الــــغـــائب لــــســـبب طـــار² اIــادة اIــادة 
توكـيل عضـومن اجلمـعيـة العـامة �ـوجب وكالـة انتـخابـية

مصادق عليها.

ال يـجوز لـعضـواجلمـعيـة العـامة اإلنـابة عن أكـثر من
قاض واحد.

اIـادة اIـادة 121 : يــصـرح فــائــزا في الـدور األول اIــتـرشح
احلاصل على األغلبية اIطلقة من األصوات اIعبَّر عنها.

يـنـظم دور ثــان في نـفس اجلـمــعـيـة الـعــامـة في حـالـة
تساوي األصوات.

122 : يــعــلن رئــيس مــكــتب الــتــصـويـت نـتــائج اIـادة اIـادة 
(2)Xاإلثن XتـرشحـIالدور األول ويـعيّن عـند االقـتضـاء ا
احلـاصـلX عـلـى الـعـدد األكبـر مـن األصـوات لـلمـشـاركـة في

الدور الثاني.

اIـادة اIـادة 123 : يـعــلن فـائــزا في الـدور الــثـاني اIــتـرشح
اIتحصل على العدد األكبر من األصوات.

يـــــفــــوز اIـــــتـــــرشـح األكـــــبـــــر ســــنـــــا فـي حـــــالـــــة تـــــعــــادل
األصوات.

اIــــادة اIــــادة 124 : تــــدون نـــتــــائج االنــــتـــخــــاب في مــــحـــضـــر
يــوقـــعه رئــيس مــكـــتب الــتــصــويت ومـــســاعــداه والــقــاضي

اIشرف على أمانة الضبط اIركزية.

اIـادة اIـادة 125 : يـعـلن رئـيس مـكـتب الـتـصـويت الـنـتـائج
النهائية لالنتخاب.

تــتم تالوة مـحـضــر االنـتـخــاب عـلى أعـضـاء اجلــمـعـيـة
العامة .

يـــــحقّ لـــــكل مـــــتـــــرشح االحـــــتـــــجــــاج عـــــلـى قــــانـــــونـــــيــــة
qالتصويت في نفس يوم اإلنتخاب بعريضة مسبَّبة

 تدوَّن في اIــحضـر وتُعـرض عـلى مكـتب التـصويت
للفصل فيها.

الفصل السابعالفصل السابع
الهياكل اإلدارية للمحكمة العلياالهياكل اإلدارية للمحكمة العليا

الفرع األولالفرع األول
األمانة العامةاألمانة العامة

اIادة اIادة 126 : يقـوم األمـX العـامq حتت سلـطة الـرئيس
األولq بــــتــــنـــــشــــيط قــــسـم اإلدارة والــــوســــائل ومـــــتــــابــــعــــته

ويساعده في ذلك رئيس القسم ورؤساء اIصالح.

األمX العام هواآلمر بالصرف.

يكلف األمX العام باخلصوصq �ا يأتي :
- إعــداد تـقــديـرات اIــيـزانــيـة وتــسـيــيـر االعــتـمـادات
وضـبط مـحــاسـبـتــهـا طـبــقـا لـلـتــشـريع والــتـنـظـيـم اIـعـمـول

qبهما
- ضـــبـط االحـــتــــيــــاجــــات وتـــزويــــد احملــــكــــمـــة الــــعــــلــــيـــا
بــــالــــوســـــائل اIــــاديــــة واخلــــدمــــات الــــضــــروريــــة لــــســــيــــرهــــا

qوجتسيدها في برامج
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- الــســـهـــر عـــلى تـــنـــفـــيـــذ الــتـــدابـــيـــر اIـــنـــاســبـــة ألمن
qمتلكات واألشخاص داخل احملكمة العلياIا

- إبـرام الـصـفـقـات واالتـفـاقـيـات والـعـقـود اIـرتـبـطـة
بها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
قسم اإلدارة والوسائلقسم اإلدارة والوسائل

اIـادة اIـادة 127 : يـسيـر قـسم اإلدارة والـوسـائل من طرف
رئيس قسمqيساعده رؤساء مصالح.

اIادة اIادة 128 : يكلَّف قسم اإلدارة والوسائل �ا يأتي :

qاليIالتسيير ا -

qوارد البشريةIتسيير ا -

- تسيير الوسائل.

ويقوم بهذه الصفة �ا يأتي :

- ضـمـان مـهمـة اإلدارة الـعـامـة جملـمل هـيـاكـل احملـكـمة
qالعليا ومصاحلها

- الـسـهـر عـلى تـنـظـيم وتـنـفـيـذ الـبـرامج الـتـكـويـنـية
qلـمستخدمي احملكمة العليا

- توفير اIوارد الـبشرية واIادية الـضرورية لسير
qاحملكمة العليا

qصالح والتنسيق بينهاIمتابعة عمل ا -

- الـتــنــسـيـق مع مـخــتــلف هـيــاكل ومــصـالـح احملـكــمـة
الــعـــلــيــا إلبــداء رأيــهـــا بــخــصــوص عـــمــلــيــات الـــتــرقــيــة في
الــــــدرجــــــةq وفـي الــــــرتــــــبــــــة وكـــــــذا إجــــــراءات االنــــــضــــــبــــــاط

واIواظبة.

- تقد¤ احلصيلة السداسية عن نشاط القسم.

اIـــــادة اIـــــادة 129 : يــــــتـــــكـــــون قـــــسم اإلدارة والـــــوســـــائـل من
اIصالح اآلتية :

- مصلحة اIوظفX والتكوين.

- مصلحة اIيزانية واحملاسبة.

- مصلحة الوسائل العامة.

qمصلحة الدراسات اإلدارية والتقنية والتنظيم -

- مصلحة اإلعالم اآللي والعصرنة.

اIادة اIادة 130 : تكـلف مصـلحة اIـوظفـX والتـكوين على
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعداد مخططات سـنوية لتسيير اIوارد البشرية
qو تنفيذها

- الــــســــهــــر عــــلـى تــــطــــبــــيق الــــقــــرارات الــــتــــأديــــبــــيــــة
qوالتنظيمية

- إعــداد مـــخـــطــطـــات الـــتــكـــوين وحتـــســـX اIــســـتــوى
لـصالح اIوظفX وضـمان تنفيـذها بالتنـسيق مع الهياكل

qعنيةIوالهيئات ا

Xدراســة كل مــســألــة لــهــا صــلــة بــتــطــبــيق الــقــوانــ -
qXوظفIتعلقة باIوالتنظيمات ا

- التنظيم الـدوري لالمتحانات اIهـنية واIسابقات
qواالختبارات وتنفيذ القرارات في حدود اختصاصها

- تـسـيـيـر اIـسـار اIـهـني Iـسـتـخـدمي أمـانـة الـضـبط
qشتركةIواألسالك ا

- تـبــلـيـغ اIـعــنــيـX بــالــمــقــررات اIـؤشــر عـلــيــهـا من
qصالح اخملتصةIا

- مـــتـــابــعـــة الــتـــكــويـن اIــيـــداني Iــســـتـــخــدمي أمـــانــة
qعمول بهIالضبط طبقا للتنظيم ا

- الــسـهــر عـلـى تـطــبـيـق قـواعــد االنـضــبـاط واحــتـرام
qأوقات العمل

- ضـــمــان تـــرقـــيـــة تـــســيـــيـــر الـــشـــؤون االجــتـــمـــاعـــيــة
qومتابعتها

- تـنـظـيم اجـتـمــاعـات الـلـجـان ذات الـصــلـة بـتـسـيـيـر
qوارد البشريةIا

- حتــديــد احلــاجــيــات مـن اIــوارد الــبــشــريــة وتــوزيع
اIناصب اIالية ضـمن اIيزانية طبقا للتشريع والتنظيم

اIعمول بهـما في حدود اختصاصها.

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

اIادة اIادة 131 : : تتـكون مـصلـحة اIـوظفـX والتـكوين من
اIكاتب التالية:

- مكتب ألسالك مستخدمي أمانات الضبط.

- مكتب لألسالك اIشتركة .

qمكتب التوظيف والتكوين -

- مكتب الشؤون اإلجتماعية.
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اIــادة اIــادة 132 : يــكـــلف مـــكــتب تـــســيـــيــر اIـــســار اIـــهــني
qألسـالك مـســـتـخـدمي أمانات الضـبـط عـلى الـخصوص

�ا يأتي :
qمتابعة ملفات مستخدمي أمانات الضبط -

qإعداد جداول الترقية في الدرجة -
qإعداد قوائم التأهيل للترقية في الرتبة -

qواظبةIمتابعة االنضباط وا -
- إعداد حصيلة نشاط اIكتب.

اIــادة اIــادة 133 : يــكـــلف مـــكــتب تـــســيـــيــر اIـــســار اIـــهــني
لألسالك اIشتركة على اخلصوصq �ا يأتي :

qشتركةIمتابعة ملفات مستخدمي األسالك ا -
qإعداد جداول الترقية في الدرجات -

qإعداد قوائم التأهيل للترقية في الرتبة -
qواظبةIمتابعة االنضباط وا -
- إعداد حصيلة نشاط اIكتب.

اIـادة اIـادة 134 : يـكـلف مكـتب الـتـوظيف والـتـكـوين على
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعــداد وتـنــفــيــذ مــخـطــطــات الــتــسـيــيــر والــتــكـوين
qومتابعتها

- الـــتــنـــظـــيم الـــدوري لــلـــمـــســابـــقـــات واالمــتـــحـــانــات
qهنيةIواالختبارات ا

- إعداد حصيلة نشاط اIكتب .

اIـادة اIـادة 135 : يـكلف مـكـتب الـشـؤون اإلجتـمـاعـيـة على
اخلصوصq �ا يأتي :

qXوظفIالتكفل بالشؤون اإلجتماعية للقضاة وا -
qإعداد ملفات التقاعد -

- إعداد حصيلة نشاط اIكتب .  

اIادة اIادة 136 : تكـلَّف مصـلحـة اIيـزانية واحملـاسبـة على
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعــداد الــتــوقــعـات اخلــاصــة �ــيــزانـيــتي الــتــســيــيـر
qوالتجهيز

qضمان أداء الرواتب وملحقاتها وتصفيتها -
qنفذةIالية اIمسك احملاسبة اليومية للعمليات ا -

qإعداد كشوف شهرية للنفقات -

qتسيير وكالة النفقات واإليرادات -
- تـقد¤ تقريـرين فصلي وختـامي عند إقفـال السنة

اIالية.

اIادة اIادة 137 : تتـكون مـصلحـة اIيـزانيـة واحملاسـبة من
اIكاتب االتية :

- مكتب الرواتب واألجور.
- مكتب ميزانية التسيير.
- مكتب ميزانية التجهيز.

- مكتب إعداد ومتابعة تنفيذ اIيزانية.

138 : يـــكـــلـف مـــكـــتب الـــرواتب واألجـــور عـــلى اIــادة اIــادة 
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـــداد الـــتـــقـــديـــرات اIــالـــيـــة  اIـــرتـــبـــطـــة بـــاألجــور
qرتباتIوا

- ضــمــان أداء وتــصـــفــيــة وصــرف الــرواتب واألجــور
qوملحقاتها

qرتبIرتبطة باألجر واIإعداد كل الوثائق ا -
- تـقد¤ تقريـرين فصلي وختـامي عند إقفـال السنة

اIالية.

اIـادة اIـادة 139 : يــكـلف مــكــتب مـيــزانـيــة الــتـســيـيــر عـلى
اخلصوصq �ا يأتي :

qإعداد تقديرات ميزانية التسيير -
qتنفيذ ميزانية التسيير -

qتعلقة بالتسيير العامIتصفية النفقات ا -
qاليةIإعداد كشوف شهرية لالستهالكات ا -

- تـقد¤ تقريـرين فصلي وختـامي عند إقفـال السنة
اIالية.

اIـادة اIـادة 140 : يــكـلف مــكــتب مـيــزانـيــة الــتـجــهـيــز عـلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعــداد مـشــاريع مـيــزانـيــة الـتــجـهــيـز لــلــحـصــول عـلى
qاالعتمادات

qرتبطة بهاIتسيير ميزانية التجهيز والعمليات ا -
qإجناز تسوية الصفقات -

qمتابعة الـوضعيات الـشهرية احملاسبية -

- تـقد¤ تقريـرين فصلي وختـامي عند إقفـال السنة
اIالية.
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اIــادة اIــادة 141 : يــكــلـف مــكــتـب إعــداد ومــتـــابــعــة تـــنــفــيــذ
اIيزانية على اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـــداد مـــشـــروع مــيـــزانـــيـــة الــتـــســـيـــيــر فـي اآلجــال
qعدَّةIاحملددة من خالل التقديرات ا

qإعداد توقعات ميزانية التجهيز -

qيزانيةIتعلقة بتنفيذ اIإعداد وتقد¤ التحاليل ا -

- ضــبط واســـتــغالل الــوضـــعــيــات اIــالــيـــة الــفــصــلــيــة
qوالسنوية

- إعداد احلساب اإلداري.

142 : تــكـــلف مــصــلــحــة الــوســائل الــعــامــة عــلى اIـادة اIـادة 
اخلصوصq �ا يأتي :

- تـــوفـــيــــر الـــوســــائل الــــضـــروريــــة لـــلــــســـيــــر احلـــسن
qللهياكل

- ضـــمــــان تـــســــيـــيـــر األمـالك الـــعـــقــــاريـــة واIـــنــــقـــولـــة
qوصيانتها

qمسك سجل اجلرد -

- مــتــابــعــة تـــســيــيــر اخملــزن الــعــام وإعــداد احلــصــيــلــة
qالدورية

qتسيير حظيرة السيارات -

- السـهـر عـلى تطـبـيق اإلجـراءات وتوفـيـر الـوسائل
qحلماية الـمـمتلكات

- إبـــرام الـــصــفـــقـــات الـــعـــمــومـــيـــة طـــبــقـــا لـــلـــتــشـــريع
 qعمول بهماIوالتنظيم ا

qادي للمحاضرات والندواتIضمان التنظيم ا -

qهام الرسميةIادي باIضمان التكفل ا -

qإعداد دفاتر األعباء والتحاليل واالنتقاء -

qمتابعة إجناز األشغال -

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاطات اIصلحة.

143 : تــتــشــكل مــصـلــحــة الــوســائل الــعــامـة من اIـادة اIـادة 
اIكاتب اآلتية :

qمكتب الصفقات العمومية والعقود -

qمكتب الصيانة العامة -

qمكتب الفوترة ومتابعة االلتزامات -

- مكتب اجلرد واإلعفاء.

اIــادة اIــادة 144 : يـــكـــلف مـــكـــتب الـــصــفـــقـــات الـــعــمـــومـــيــة
والعقود على اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـداد دفـاتر األعـبـاء لـلـعـمـلـيات اIـتـعـلـقـة �ـخـتلف
qبرمجةIمشاريع التجهيز ا

- إعـــــداد عــــقــــود اخلـــــدمــــات وعــــقـــــود إجنــــاز األشــــغــــال
qوعمليات التجهيز

- حتــضـــيـــر ومــتـــابــعـــة أعـــمــال ســـيــر جلـــنـــة صــفـــقــات
احملكمة العليا.

qتولي أمانة جلنة صفقات احملكمة العليا -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIــادة اIــادة 145 : يـــكـــلف مــكـــتب الـــصـــيـــانــة الـــعـــامـــة عــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- الـــســهـــر عــلـى صــيـــانــة اIـــبــانـي واIــرافق الـــتــابـــعــة
qللمحكمة العليا

- الــســهـــر عــلى صـــيــانــة األمـالك اIــنــقـــولــة واقــتــراح
qجتديدها

- الـــســهـــر عـــلى نـــظــافـــة احملـــيط الـــداخــلـي واخلــارجي
qللمؤسسة

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIــــادة اIــــادة 146 : يـــــكــــلـف مــــكـــــتب الـــــفــــوتـــــرة ومـــــتــــابـــــعــــة
اإللتزامات على اخلصوصq �ا يأتي :

- مـــراقـــبـــة صــحـــة الـــبـــيــانـــات الـــواردة في فـــواتـــيــر
qطبقًا إلجراءات وشروط حترير الفاتورة XتعاملIا

- الــتـــأكــد من إجــراءات إتــمـــام اخلــدمــات أواألشــغــال
qطبقًا لسند الطلب

qالتنسيق مع مكتب اجلرد وإعفاء العتاد -

- حتـويل مــلـفــات اIـتــعــامـلــX اIـضــبـوطــة لـلــتـســويـة
qاليةIا

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.
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اIـــــادة اIـــــادة 147 : يـــــكـــــلف مـــــكـــــتـب اجلــــرد واإلعـــــفـــــاء عـــــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- ضـــمــان إحــصـــاء وجــرد ومــتــابـــعــة حــركــة مـــخــتــلف
qعداتIالتجهيزات وا

qمسك سجل اجلرد العام وحتيينه بصفة دورية -

qإجناز بطاقات جرد خاصة بكل مكتب -

qوجه لإلعفاءIإعداد قوائم العتاد ا -

qمتابعة عمليات اإلعفاء -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIــــادة اIــــادة 148 : تــــكـــلـف مـــصــــلـــحــــة الـــدراســــات اإلداريـــة
والتقنية والتنظيم على اخلصوصq �ا يأتي :

- اجنـــاز أعـــمـــال الـــبـــحث والـــتــلـــخـــيص فـي مــيـــادين
qنشاط األمانة العامة

- حتــلـــيل ودراســـة الـــوثـــائق واIـــســتـــنـــدات اإلداريــة
qوترتيبها

- دراســــــة واقــــــتــــــراح مــــــنــــــاهج الــــــتــــــنــــــظــــــيم اإلداري
والــــتـــقـــنــي لـــضـــمـــان الــــســـيـــر احلـــسـن لـــلـــهــــيـــاكل اإلداريـــة

qللمحكمة العليا

- إجنــاز دراسـات الــهـنــدســة اIـعــمــاريـة والــدراسـات
qرتبطة باحملكمة العلياIالتقنية ا

- اقـــتـــراح اIـــنــــاهج اIـــنـــاســـبـــة لـــتــــطـــويـــر وتـــنـــظـــيم
qالنشاط اإلداري للمحكمة العليا

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاط اIصلحة.

اIــادة اIــادة 149 : تـــتــشـــكل مـــصــلـــحـــة الــدراســـات اإلداريــة
والتقنية والتنظيم من اIكاتب اآلتية :

qمكتب الدراسات اإلدارية والتلخيص -

qمكتب الدراسات التقنية -

qمكتب التنظيم -

- مكتب متابعة وحفظ اIلفات اإلدارية والتقنية.

اIـــــادة اIـــــادة 150 : يـــــكـــــلـف مـــــكـــــتب  الـــــدراســـــات اإلداريـــــة
والتلخيص على اخلصوصq �ا يأتي :

- إعــــــداد دراســــــات وتــــــقــــــاريــــــر إداريــــــة عن نــــــشــــــاط
qصالح اإلداريةIا

- إجنـاز دراســات مـقـارنـة لــعـمـلــيـات االقـتــنـاء قـصـد
qاستغالل النتائج

qإعداد ملفات وثائقية مرجعية -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIـادة اIـادة 151 : يــكـلف مــكـتـب الـدراســات الـتـقــنـيــة عـلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـــداد دراســـات تــقـــنـــيـــة بـــالـــتــنـــســـيق مـع مــكـــاتب
qعماريةIدراسات الهندسة ا

- ضـمان اIـتابـعـة التـقـنيـة ألشغـال الـهنـدسـة اIدنـية
qعمارية اجلاريةIوا

- اIساهمـة في اختيار مكاتب دراسات ومؤسسات
qمؤهلة إلجناز األشغال

qتقد¤ اقتراحات صيانة وجتديد التجهيزات -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

qـادة 152 : يـكـلف مـكــتب الـتـنـظــيم عـلى اخلـصـوصIـادة اIا
�ا يأتي :

- اقــتــراح مــنـــاهج لــلـــتــنــظــيـم قــصــد الــســـيــر احلــسن
qلهياكل القسم اإلداري

- ضـــــمــــــان الـــــتـــــنــــــظـــــيـم اإلداري واإلجـــــرائـي Iـــــراسم
qإفتتاح السنة القضائية

- ضـمــان الــتـنــظــيم اإلداري واإلجــرائي لــلـنــشــاطـات
qلتقيات والندواتIالعلمية وا

qاإلعداد والتنظيم اإلداري لزيارات الوفود -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIــادة اIــادة 153 : يــكــلف مـــكــتب مــتـــابــعــة وحــفـظ اIــلــفــات
اإلدارية والتقنية على اخلصوصq �ا يأتي :

- حـفظ وتـرتـيب اIـلـفـات اإلداريـة والـتـقـنـيـة وإعداد
قـــوائم إســــمـــيــــة لـــلــــمـــلــــفـــات والــــوثـــائق احملــــفـــوظــــة حـــسب

qوضوعIا

qرجعية للملفات احملفوظةIضبط الوثائق ا -

- تــرتـــيب اIــلـــفــات الـــتــقــنـــيــة لـــلــمـــشــاريع اIـــنــجــزة
qوحفظها

qترتيب وحفظ ملفات الصفقات العمومية -
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- مسك ملـفات متـابعـة العمـليـات اIنجـزة واجلارية
qمعطياتها Xوحتي

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIـادة اIـادة 154 : تـكـلف مـصلـحـة اإلعالم اآللي والـعـصـرنة
على اخلصوصq �ا يأتي :

- إعـــداد وجتـــســيـــد مــخـــطط اإلعـالم اآللي عـــلى اIــدى
qتوسط والطويلIالقصير وا

- تــقـديــر االحـتــيــاجـات في مــجــال جتـهــيـزات اإلعالم
qاآللي

qتسيير وصيانة شبكة اإلعالم اآللي -

qعلوماتيةIتطوير األنظمة ا -

- ضــمــان الــتـســيــيــر الــتـقــنـي لــلــمــوقع االلــكــتـروني
qللمحكمة العليا

- اIــسـاهـمـة في تـكــوين مـوظـفي احملـكــمـة الـعـلـيـا في
qمجال اإلعالم اآللي

- تقد¤ احلصيلة الفصلية عن نشاط اIصلحة.

اIادة اIادة 155 : تتشكل مـصلحة اإلعالم اآللي والعصرنة
من اIكاتب اآلتية :

qمكتب اإلعالم اآللي -

qمكتب صيانة عتاد اإلعالم اآللي -

qمكتب تسيير مخزن اإلعالم اآللي -

- مكتب األرشفة اإللكترونية للقرارات القضائية.

اIــــــــادة اIــــــــادة 156 : يـــــــــكــــــــلـف مـــــــــكــــــــتـب اإلعـالم اآللـي عـــــــــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

qلف القضائيIمتابعة سير تطبيقة تسيير ا -

qعلوماتية وتطويرهاIمتابعة تسيير برامج ا -

- الــــتـــوثــــيق اإللــــكـــتــــروني لــــكل الــــنـــشــــاطــــات الـــتي
  qتنظمها احملكمة العليا

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIـادة اIـادة 157 : يــكـلف مـكـتب صــيـانـة عـتـاد اإلعالم اآللي
على اخلصوصq بـما يأتي :

qصيانة أجهزة ومعدات اإلعالم اآللي -

qصيانة شبكة اإلعالم اآللي -

qتسيير وكالة بث قاعة احملاضرات وملحقاتها -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIــادة اIــادة 158 : يــكـــلف مـــكـــتب تـــســيـــيـــر مـــخــزن اإلعالم
اآللي على اخلصوصq �ا يأتي :

qتسيير مخزن اإلعالم اآللي -

qمسك بطاقات اخملزونات وحتيينها -

- ضـبط ومــتـابــعــة بـرنــامج تـزويــد هــيـاكل ومــصـالح
احملـكـمـة الـعـلـيـا بــاألجـهـزة واIـسـتـهـلـكـات في مـجـال اإلعالم

qاآللي

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIــادة اIــادة 159 : يـــكـــلف مـــكـــتب األرشـــفـــة اإللـــكـــتـــرونـــيــة
للقرارات القضائية على اخلصوصq بـما يأتي :

- اIــــعـــاجلـــة والــــفـــهـــرســــة اإللـــكـــتــــرونـــيـــة لــــلـــقـــرارات
qالقضائية ضمن تطبيقة أرشفة القرارات

qإدماج أصول القرارات ضمن التطبيقة -

qؤرشفةIضبط تعداد القرارات ا -

- تقد¤ حصيلة نشاط اIكتب.

اIـادة اIـادة y : 160ـكن تـعـديل الـنـظام الـداخـلي لـلـمـحـكـمة
الــعــلــيــا �ــبــادرة من الــرئــيس األول بــعــد مــوافــقــة مــكــتب

احملكمة العليا ومصادقة اجلمعية العامة.

اIادة اIادة 161 : تمت اIصادقـة على هذا النـظام الداخلي
من طــرف اجلــمــعــيــة الــعــامــة بــتــاريخ  20 مــحــرم عـام1435

اIوافق 24 نوفمبر سنة 2013.

اIـادة اIـادة 162 : يـنـشر هـذا الـنـظام الـداخـلي في اجلـريدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة اجلـــزائــــريـــة الــــديــــمـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 27
مايو سنة مايو سنة q2014 يتضمن إنـهاء مهام قائد األكادyيةq يتضمن إنـهاء مهام قائد األكادyية
الـنــاحــيـة الــعــســكــريــة خملــتــلف األســلــحــة بــشــرشـال الــعــســكــريــة خملــتــلف األســلــحــة بــشــرشـال / الـنــاحــيـة 

العسكرية األولى.العسكرية األولى.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 27 رجـب عــــام
1435 اIـوافق 27 مايـو سـنة q2014 تـنهـى مهـام الـلـواء علي

ســـيــدانq بــصـــفــته قــائـــدا لألكــادyــيــة الـــعــســكـــريــة خملــتــلف
األسلحة بشرشال / الناحية العسكرية األولىq ابتداء من

4 يوليو سنة 2013.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسي  مؤرخ في مؤرخ في 27 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 27
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة q2014 يــتــضـمن تــعــيـX قــائــد األكـادyــيـةq يــتــضـمن تــعــيـX قــائــد األكـادyــيـة
الــعـــســكـــريــة لـــشـــرشـــال الــعـــســكـــريــة لـــشـــرشـــال / الــــنـــاحــــيـــة الــــعـــســـكــريــة الــــنـــاحــــيـــة الــــعـــســـكــريــة

األولى.األولى.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسي  مـــؤرخ في 27 رجب عـــام
1435 اIـــــوافق 27 مـــــايــــو ســـــنــــة q2014 يــــعـــX الــــلــــواء عـــلي

سـيـدانq قائـدا لألكـادyـيـة الـعـسكـريـة لـشـرشال / النـاحـية
العسكرية األولىq ابتداء من 5 يوليو سنة 2013.

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار وزاري مشتــرك مؤرخ في قــرار وزاري مشتــرك مؤرخ في 2  جمــادى األولى عــام  جمــادى األولى عــام
1435 اIـوافق  اIـوافق 3  مــارس سـنـة   مــارس سـنـة q2014 يــتـضــمq يــتـضــمّن وضعن وضع

بــعض األسـالك اخلــاصــة الـتــابــعــة لــوزارة الــتــكــوينبــعض األسـالك اخلــاصــة الـتــابــعــة لــوزارة الــتــكــوين
والـتـعــلـيم اIـهـنـيـqX في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدىوالـتـعــلـيم اIـهـنـيـqX في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى

وزارة العدل.وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ
qحافظ األختام qإن وزير العدل

والـوزيـر لـدى الوزيـر األوّلq اIـكـلّف بـإصالح اخلـدمة
qالعمومية

qXهنيIووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 09-93 اIـؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اIــــوافق 22 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2009
XنـتـمIا XوظـفـIـتـضمّن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاIوا

qXهنيIلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIــؤرّخ
في 21 ذي احلــجّــة عـام 1413 اIـوافق 12 يــونـيــو ســنـة 1993
واIــــتـــضــــمّن وضــع بــــعض األسـالك الـــنـــــوعـــــيـــة الــــتـــابــــعـــة
لـوزارة التكــوين اIهني في حـالــة القيــام باخلدمــة لدى

qوزارة العـدل

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 3 من اIـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقــم 09-93 اIــــؤرّخ في 26 صـــفـــر عــــام 1430
اIــوافق 22 فـــبــرايـــر ســنــة 2009 واIــذكــــور أعالهq يــوضـع
في حـــالــة الــقـــيــام بـــاخلــدمــة لـــدى وزارة الــعــدل (اIـــديــريــة
الـــــعـــــامـــــة إلدارة الــــســـــجـــــون وإعـــــادة اإلدمــــاج) وفـي حــــدود
الـــتـــعـــداد اIـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارq اIـــوظـــفـــون

اIنتمون لألسالك اآلتية :

التعدادالتعداد
366

110

األسالكاألسالك
أساتذة التكوين اIهني

األســـاتــــذة اIـــتـــخـــصــــصـــون في الــــتـــكـــوين
XهنيIوالتعليم ا

اIــاداIــادّة ة 2 : : تـــضـــمن مـــصـــالح وزارة الـــعــدل (اIـــديـــريــة
الـعامة إلدارة الـسجون وإعادة اإلدمـاج) توظيف وتـسيير
اIـســار اIــهـني لــلـمـوظــفـX الـتــابـعــX لـألسالك اIـذكـــورة
في اIــــــادّة األولى أعـالهq طـــــبـــــقـــــا لـألحـــــكــــــام الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
األســـاســـيـــة احملـــدّدة في اIـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقـم 93-09
اIــــؤرّخ فـي 26 صـــفـــــر عـــــام 1430 اIــــوافــق 22 فـــبــــرايــــر

سنـة 2009 واIذكـور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
الـقـيـام بـاخلــدمـة من حق الـتــرقـيـةq طـبـقــا ألحـكـام اIـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 09-93 اIــؤرّخ فـي 26 صـــفـــــر عــــام 1430

اIوافــق 22 فبـرايـر سنـة 2009 واIذكـور أعاله.
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اIــاداIــادّة ة 4 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIؤرّخ في 21 ذي احلـجّة عام 1413 اIوافق 12 يونـيو سنة
1993 واIـتـضــمّن وضع بـعـض األسالك الـنـوعـــيـة الـتــابـعــة

لـــوزارة الــتــكـــويـن اIــهــني في حـــالـــــة الــقــيـــام بــاخلــدمــــة
لــدى وزارة العـدل.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهورية اجلزائريّة الدyّقراطيّية الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 3 مارس سنة 2014.

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : حتــــــدث مـــــنـــــظــــــمـــــتــــــان جــــــهـــــويـــــتـــــان
للمحـامX وهمـا :

qنظمة اجلهوية حملامي ناحية أم البواقيIا -
- اIنظمة اجلهوية حملامي ناحية ورقلة.

Xاجلــــهــــويــــتــــ XــــنــــظــــمــــتــــI2 :  : يــــحــــدّد مــــقــــر ا  اIــــاداIــــادّة ة 
اIذكورتX في اIادّة أعاله على النحو اآلتي :

- اIـنظمة اجلـهوية حملامي نـاحية أم البـواقي �دينة
qأم البواقي

- اIنظـمـة اجلـهويــة حملــامي ناحـــية ورقـلــة �ـدينـة
ورقلــة.

XــــنــــظــــمــــتــــIــــادّة ة 3 :  : حتــــدّد دائــــرتــــا اخــــتــــصــــاص اIــــاداIا 
اجلهويتX كما يأتي :

- اIـــنـــظــمـــة اجلـــهـــويـــة حملـــامي نـــاحـــيـــة أم الــبـــواقي :
qدائــــــرة اخـــــتــــصـــــاصــــهــــــا مــــجــــلـس قــــضــــــاء أم الــــبــــــواقي

qومجلس قضـاء خنشلـة
- اIــنــظــمـــة اجلــهــويــة حملــامي نـــاحــيــة ورقــلــة : دائــرة
اخـتـصـاصـهـا مـجـلس قـضـاء ورقـلـة ومـجـلس قـضـاء الوادي

ومجلس قضـاء إيلـيزي.

 اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : يــــكــــلّـف كل من رئـــــيس االحتــــاد الـــــوطــــني
qلــبــاتــنـة Xونــقــيب مــنـظــمــة احملــامـ XـــحـــامـIــنــظـمــات اI
Xاجلــــديــــدتــــ Xاجلـــــهــــويــــتـــــ XــــنــــظـــــمــــتــــIبــــوضـع هــــيــــاكـل ا

وتنصيبهما.

اIاداIادّة ة 5 :  : يكـلّف مديـر الشـؤون اIـدنيـة وختم الـدولة
بتنفيذ هذا القـرار.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 11 شـعــبـان عـام 1434 اIـوافق 20
يـونيـو سنة 2013.

محمد شرفيمحمد شرفي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 24 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 3 يـــولــيــو يـــولــيــو
q2013 يـحدq يـحدّد القائـمة االسمـية ألعضاء الـلجنةد القائـمة االسمـية ألعضاء الـلجنة سنة سنة 
الـقـطـاعـــيـة الـدائـمــة لـلـبـحث الـعــلـمـي والـتـطــويـرالـقـطـاعـــيـة الـدائـمــة لـلـبـحث الـعــلـمـي والـتـطــويـر

التكنولوجي في وزارة العدل.التكنولوجي في وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 24 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1434
اIــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة q2013 حتـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة
ألعــضـــاء الــلــجـــنــة الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

qعن وزير العدلqعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن وزير التكوين والتعليمعن وزير التكوين والتعليم
XهنيIاXهنيIا

األمX العاماألمX العام
عبد الرحيم بوتفليقةعبد الرحيم بوتفليقة

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11 شـعــبـان عــام  شـعــبـان عــام 1434 اIـوافق  اIـوافق 20 يــونـيـو يــونـيـو
Xجـهـويـتـ Xن إحـداث مـنـظـمــتـXجـهـويـتـ Xيـتــضـمّن إحـداث مـنـظـمــتـ qيـتــضـم q2013 سـنـة سـنـة

للمحامX بناحيتي أم البواقي وورقلة.للمحامX بناحيتي أم البواقي وورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإن وزير العدل

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 19-04 اIـــــؤرّخ في 22
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1411 اIــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 1991

qادّة 31 منهIال سيّما ا qتضمّن تنظيم مهنة احملاماةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضـاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qحافظ األختام qالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- وبــــعــــد االطـالع عــــلـى الــــقـــــرار اIــــؤرّخ في 9 ربـــــيع
الـــــثــــــاني عـــــام 1416 اIـــــوافق 4 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1995

qهنة احملاماةI وافقة على النظام الداخليIتضمّن اIوا
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والتطوير التكنولوجي في وزارة العدلq تطبيقا ألحكام
اIادّة 4 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 99-243 اIؤرّخ في 21
رجب عام 1420 اIوافق 31 أكتـوبر سـنة 1999 الـذي يحدّد
تــنـــظـــيم الــلـــجــان الـــقـــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلـــبــحـث الــعـــلــمي

والتطوير التكنولوجي وسيرهاq كما يأتي :
1 - بعنوان اإلدارة اIركزية : - بعنوان اإلدارة اIركزية :

السيدتان والسادة :السيدتان والسادة :
- نـــــــصـــــــر الــــــديـن مـــــــاروكq مــــــكـــــــلّـف بــــــالـــــــدراســــــات

qرئيسا qوالتلخيص
qمفتش qمبارك كيم -

qنائب مدير للشرطة القضائية qاجلمعي بوذراع -
qنائبة مدير لإلحصائيات qسميرة زكري -

- سامية بوبريطq قاضية.
2 - بعنوان اجلهات القضائية : - بعنوان اجلهات القضائية :

السيدان :السيدان :
qرئيس غرفة �جلس الدولة qكمال فنيش -

- يوسف بوقنداقجيq مستشار باحملكمة العليا.
3 - بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : - بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

السادة :السادة :
- مـــــحـــــنـــــد ارزقي سـي حـــــاجq قــــاض بـــــاحـث �ـــــركــــز

qالبحوث القانونية والقضائية
- صـالح عـلويq رئـيس مـصـلـحة الـبـرمـجة واIـتـابـعة

qدرسة العليا للقضاءIالبيداغوجية با
- عـبـد احلـلـيم يـوسـفيq مـهـنـدس رئـيـسي في اإلعالم

اآللي باIدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
تـتــولى أمــانـة الــلــجـنــة الـقــطــاعـيــة الـدائــمــة لـلــبـحث
الــعــلــمـي والــتــطــويــر الـــتــكــنــولــوجـي مــديــريــة الــدراســات

القانونية والوثائق.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 20 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q 2014 يــعــد q يــعــدّل الـقــرار اIــؤرل الـقــرار اIــؤرّخ في خ في 17
رجـب عـــام رجـب عـــام 1420 اIــــوافق  اIــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1999
واIـتــعـلواIـتــعـلّق �ــواصـفـات مــسـحـوق احلــلـيب الــصـنـاعيق �ــواصـفـات مــسـحـوق احلــلـيب الــصـنـاعي
وشــروط عـرضـه وحـيــازته واســتــعـمــاله وتــســويـقهوشــروط عـرضـه وحـيــازته واســتــعـمــاله وتــســويـقه

وكيفيات ذلك.وكيفيات ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التّجـارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلّق

qعد لالستهالك وعرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرّخ في 17 رجب عـام 1420
اIــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واIــــتــــعـــلّـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

qتمّمIعدّل واIا qواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـقـرار اIؤرّخ في 17 رجب عـام 1420 اIـوافق 27 أكـتـوبر

سنة q1999 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــــام اIـادّة 4 من الــقــــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
q1999 ــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــةIفي 17 رجـب عـــام 1420 ا

اIعدّل واIتمّم واIذكور أعالهq كما يأتي :

" اIــــادّة 4 : يــــجب أن يــــحـــــتــــوي مــــســــحــــوق احلــــلــــيب
الــصــنــاعي الــكــامل عــلى مــقـدار 34 غــرامــا عــلى األقلq من
بـروتــيـنــات احلـلـيب في 100 غـرام مـن اIـسـتــخـلص اجلـاف

اIنزوع الدسم.
يـــجب أن يــــحـــتــــوي مـــســـحــــوق احلـــلــــيب الـــصـــــنـــاعي
qمـنــزوع الـقـشــــدة عـلى مـقـــــدار 34 غــــراما عــلى األقـــل
مـن بـــروتــيـــنـــات احلــلـــيب في 100 غــرام مـن اIــســـتـــخــلص

اجلـاف اIنزوع الدسم.
يـجب أن يـحـتـوي مسـحـوق احلـليـب الصـنـاعيq كـحد

.µاء وعلى 0,15 % من حمض اللIعلى 5% من ا qأقصى
qيــجب أن يــضـاف إلى مــســحــوق احلـلــيب الــصــنـاعي
qــعــاد تــركــيــبه أو تــشــكــيـلهIعــنــد عــمـلـــيــة صــنـع احلــلــيب ا
نــشــاء الــذرة كــكــاشف بــنــســبــة 0,5 غـــرام في 100 غـــرام

من مسحوق احلليب".

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تـــســري أحـــكــام هـــذا الــقـــرار بــعـــد ثالثــة (3)
أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسميّة.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 20 فبراير سنة 2014.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 15 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1435 اIوافق  اIوافق 15  أب  أبـريل سنة ريل سنة q2014 يتq يتـضمن إنشاءضمن إنشاء

مكتبات للمطالعة العمومية.مكتبات للمطالعة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولq اIــــكـــــلف بـــــإصالح
 qاخلدمة العمومية

 qووزيرة الثقافة
qاليةIووزير ا

- �ـقـتــضى اIـرســوم  الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-234 اIؤرخ
في 3 رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

qادة 5 منهIال سيما ا qالعمومية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-381 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد صالحـيـات الـوزير لـدى الـوزيـر األولq اIـكلف

qبإصالح اخلدمة العمومية
يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 5 من اIـرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-234 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اIوافق 24 مايـو سـنة 2012 واIـذكور أعالهq تـنـشأ اثـنـتان
وأربعون (42) مـكتبة للـمطالعة العـمومية ترفـق قائمتها

باIلحق بهذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الدyقراطية الشعبية.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 15 أبريل سنة 2014.

qالوزير لدى الوزير األولqالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

محمد الغازيمحمد الغازي

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

العنوانالعنوان

- الشلف (الشرفة)
- الشطية

- بحير الشرقي
- بريش

- سوق نعمان
- عX الفكرون

- باتنة
- سريانة
- اIعذر

- نقاوس
- عX جاسر
- أوالد سالم
- عX ياقوت
- وادي اIاء
- بوزينة
- شمرة

- تاكسنالنت
- اجلزار
- تكوت

- ثنية العابد
- مدوكل
- ادلس

- دوي ثابت
- يوب

- عX السلطان

- مرحوم
- تافسور

- وادي السبع
- ســيـــــدي عـلــي

بن يوب
- شتوان بليلة
- بئر احلمام

- بن عشيبة شلية

البلديةالبلدية

- الشلف
- الشطية

- بحير الشرقي
- بريش

- سوق نعمان
- عX الفكرون

- باتنة
- سريانة
- اIعذر

- نقاوس
- عX جاسر
- أوالد سالم
- عX ياقوت
- وادي اIاء
- بوزينة
- شمرة

- تاكسنالنت
- اجلزار
- تكوت

- ثنية العابد
- مدوكل
- ادلس

- دوي ثابت
- يوب

- عX السلطان

- مرحوم
- تافسور

- وادي السبع
- ســــــيـــــــــدي عــــــلــي

بن يوب
- شتوان بليلة
- بئر احلمام

- بن عشيبة شلية

مقر مكتبة اIطالعة العموميةمقر مكتبة اIطالعة العمومية اIكتبة الرئيسيةاIكتبة الرئيسية
للمطالعةللمطالعة

العمومية بالواليةالعمومية بالوالية

02 - الشلف

04 - أم البواقي

05 - باتنة

11 - تامنغست

20- سعيدة

22- ســــــــــــــــيــــــــــــــــدي

بلعباس

اIلحقاIلحق
قائمة مكتبات اIطالعة العمومية اIنشأةقائمة مكتبات اIطالعة العمومية اIنشأة
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- الـــســــيـــد أحــــمـــد زيــــان بـــوزيــــانq مـــديــــر الـــشــــبـــاب
qوالرياضـة بالواليـة

- السـيـد كـمـال زيانq مـديـر الـبـريـد وتكـنـولـوجـيات
qاإلعالم واالتصال بالوالية

qكاتب qالسيد محمد بودية -

- السيد محمد دحمانيq كاتب.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 4 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 17
مـارس سنة مـارس سنة q2013 يحـدq يحـدّد القـائمـة االسمـية ألعـضاءد القـائمـة االسمـية ألعـضاء
اجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعةاجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعة

العمومية لوالية تبسة.العمومية لوالية تبسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 4 جــمـادى األولى عـام 1434
اIــوافــق 17 مــارس ســنــة q2013 حتـــدّد الــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتـــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبــــة الــــرئـــيـــســــيـــة
للـمـطـالعـة الـعمـومـية لـواليـة تـبسـةq تـطبـيـقا ألحـكـام اIادّة
11 مـن اIــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 12-234 اIــــؤرّخ في 3

رجب عــام 1433 اIـوافق 24 مـايــو ســنـة 2012 الــذي يــحـدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العمومـيةq كمـا يأتي :

- الـــســيـــد مــحـــمــد الــربـــعي ســـحــارq مــديـــر الــثـــقــافــة
qرئيسا qبالوالية

qثل الوالي� qالسيد صالح الدين لشهب -

- الـــــســــيـــــد مــــحـــــمــــد الـــــزيـن قــــابــــــةq رئــــيـس اجملــــلس
qالشعبي الوالئي

- الــســيــد صــــالح بـن شــاكــــرq �ــثــل وزيـــر اIــالـــيــة
qعلى مستوى الوالية

- الـــســـيـــد كـــمـــال زيـــدq مـــديـــر الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
qبالوالية

- الــســيــد عـــلي بــشــوعq مــديــر الـــشــبــاب والــريــاضـــة
qبالواليـة

- الـــــســــيــــد عـــــبــــد الــــقـــــادر فــــصــــيـحq مــــديــــر الـــــبــــريــــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

qأستاذ جامعي qالسيد عمار بوضياف -

qأستاذ جامعي qالسيد خالد حامد -

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)
قائمة مكتبات اIطالعة العمومية اIنشأةقائمة مكتبات اIطالعة العمومية اIنشأة

العنوانالعنوان

- تاورة
- الدريعة

- بئر بوحوش
- مداوروش
- أم العظا¤
- سيدي فرج

- سافل الويدان
- وادي الكبريت

- ترقالت

- غرداية

البلديةالبلدية

- تاورة
- الدريعة

- بئر بوحوش
- مداوروش
- أم العظا¤
- سيدي فرج

- سافل الويدان
- وادي الكبريت

- ترقالت

- غرداية

مقر مكتبة اIطالعة العموميةمقر مكتبة اIطالعة العمومية اIكتبة الرئيسيةاIكتبة الرئيسية
للمطالعةللمطالعة

العمومية بالواليةالعمومية بالوالية

41- سوق أهراس

47- غرداية

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 4 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 17
مـارس سنة مـارس سنة q2013 يحـدq يحـدّد القـائمـة االسمـية ألعـضاءد القـائمـة االسمـية ألعـضاء
اجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعةاجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعة

العمومية لوالية الشلف.العمومية لوالية الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 4 جــمـادى األولى عـام 1434
اIــوافــق 17 مــارس ســنــة q2013 حتـــدّد الــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
الـعـمــومــــيـة لــواليــة الـشـلفq تــطـبـيـقـــا ألحـكـــام اIـادّة 11
مـن اIــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 12-234 اIـؤرّخ في 3 رجب
عـام 1433 اIوافق 24 مايـو سنة 2012 الذي يـحدّد القانون
األساسي للمكتبـات الرئيسية للمطـالعة العمومـيةq كمـا

يأتي :

- الــــســـيــــد عــــمـــار بن اربــــيــــحـــــةq مــــديــــر الــــثـــقــــافــــة
qرئيسا qبالواليـة

qثلة الوالي� qالسيدة أمال شايب -

- الــسـيــدة خــديــجــة سـعــداويq �ــثــلــة رئـيـس اجملـلس
qالشعبي الوالئي

- الــســيــد نــور الــدين بـــوهــنــةq �ــثل وزيـــر اIــالـــيــة
qعلى مستوى الوالية

- الــــســــيــــد بـــلــــقــــــاسـم جــــمــــعيq مــــديــــــر الــــتـــــربــــــيـــة
qالـوطنـية بالواليـة
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قـــرار مـــؤرخ في أول جـــمـــادى األولـى عــام قـــرار مـــؤرخ في أول جـــمـــادى األولـى عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 3
مــارس ســنـة مــارس ســنـة q2014 يــتــضـمن تــعــيـX أعــضــاء اجملـلسq يــتــضـمن تــعــيـX أعــضــاء اجملـلس

التوجيهي لقصر الثقافة لتلمسان.التوجيهي لقصر الثقافة لتلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في أول جـــــمــــادى األولـى عــــام
1435 اIـوافق 3 مــارس ســنـة q2014 يـعــX األعــضـاء اآلتــيـة

أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادة 11 من اIرسـوم التنفيذي
رقم 12-269 اIــــؤرخ في 3 شـــعــــبـــان عـــام 1433 اIــــوافق 23
يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2012 الـــــذي يــــحـــــدد الـــــقـــــانـــــون األســـــاسي
النـموذجي لقصـور الثقـافةq في اجمللس الـتوجيـهي لقصر

الثقافة لتلمسان :
- الــــســــيــــد حـــكــــيـم مــــيــــلــــودq �ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف

qرئيسا qبالثقافة
qثل وزير الدفاع الوطني� qالسيد سليم قرقاح -

- الـــســـيـــد تـــوفـــيـق لـــعـــيـــورq �ـــثـل الـــوزيـــر اIـــكـــلف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- الــــســــيــــدة زكــــيـــة إغــــيـلq �ـــثــــلــــة الــــوزيــــر اIـــكــــلف
qبالشؤون اخلارجية

- الــسـيــد نـور الــدين فــضـيلq �ــثل الــوزيـر اIــكـلف
qاليةIبا

- الـســيـد اجلــمـعي بــومـعــرافq �ـثل الــوزيـر اIــكـلف
qباجملاهدين

- الــــســــيــــد بــــلـــخــــيــــر قــــاروq �ــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
qبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الــــســــيــــد مــــراد بــــشـــيــــريq �ــــثـل الـــوزيــــر اIــــكــــلف
qبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـســيـد شـعــيب مـقــنـونـيفq �ــثل الـوزيــر اIـكـلف
qبالتعليم العالي

- الــســيــد أحـــمــد بن جــامــعيq �ـــثل الــوزيــر اIــكــلف
بالشؤون الدينية. 

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في أول جـــمـــادى األولـى عــام قـــرار مـــؤرخ في أول جـــمـــادى األولـى عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 3
مــارس ســنـة مــارس ســنـة q2014 يــتــضـمن تــعــيـX أعــضــاء اجملـلسq يــتــضـمن تــعــيـX أعــضــاء اجملـلس

التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة.التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في أول جـــــمــــادى األولـى عــــام
1435 اIـوافق 3 مــارس ســنـة q2014 يـعــX األعــضـاء اآلتــيـة

أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادة 11 من اIرسـوم التنفيذي
رقم 12-269 اIــــؤرخ في 3 شـــعــــبـــان عـــام 1433 اIــــوافق 23
يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2012 الـــــذي يــــحـــــدد الـــــقـــــانـــــون األســـــاسي
النـموذجي لقصـور الثقـافةq في اجمللس الـتوجيـهي لقصر

الثقافة لسكيكدة :

- الــسـيـد عـبــد الـعـالي قــوديـدq �ـثل الــوزيـر اIـكـلف
qرئيسا qبالثقافة

- الـــســيــد نـــور الــدين الـــعــلـــويq �ــثل وزيـــر الــدفــاع
qالوطني

- الـــــســــــيـــــد عـــــادل رحــــــيلq �ــــــثل الــــــوزيـــــر اIــــــكـــــلف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- الــــســــيــــدة زكــــيـــة إغــــيـلq �ـــثــــلــــة الــــوزيــــر اIـــكــــلف
qبالشؤون اخلارجية

- الــســـيـــد الــســـعـــيــد وامـــريq �ــثـل الــوزيـــر اIـــكــلف
qاليةIبا

- الــســيـد مــحــمـد الــصــغـيــر ســويـسيq �ــثل الــوزيـر
qكلف باجملاهدينIا

- الـــــســــــيــــــد حــــــســــــان دينq �ــــــثـل الـــــوزيــــــر اIــــــكــــــلف
qبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الـــســيـــد عـــبــد احلـق ديــجـيq �ــثل الـــوزيـــر اIـــكــلف
qبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــــســـــيـــــد احــــــسن داوسq �ـــــثـل الـــــوزيـــــر اIـــــكـــــلف
qبالتعليم العالي

- الـــســـيـــد بــشـــيـــر ســعـــداويq �ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف
بالشؤون الدينية. 

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في أول جـــمـــادى األولـى عــام قـــرار مـــؤرخ في أول جـــمـــادى األولـى عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 3
مـارس سـنة مـارس سـنة q2014 يتـضـمن اسـتـخالف عـضـوين فيq يتـضـمن اسـتـخالف عـضـوين في
اجملـلس التـوجيهي لـلمـعهـد الوطـني للـتكـوين العالياجملـلس التـوجيهي لـلمـعهـد الوطـني للـتكـوين العالي

في اIوسيقى.في اIوسيقى.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في أول جـــــمــــادى األولـى عــــام
1435 اIــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة q2014 يـــعـــX عــــضـــوين في

اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعـالي في
اIــــوســـــيــــقىq تـــــطــــبـــــيــــقــــا ألحـــــكــــام اIــــادة 10 من اIـــــرســــوم
الــتــنــــفـيـذي رقم 85-243 اIـؤرخ في 16 مــحـرم عـام 1406
اIـــوافـق أول أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1985 و اIـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون
األسـاسي الـنـموذجي لـلـمـعـاهد الـوطـنـيـة للـتـكـوين الـعالي
واIادة 2 من اIرسـوم التنفيذي رقم 92-185 اIؤرخ في 9
 ذي الــقـــعــدة عــام 1412 اIــوافق 12 مــايـــو ســنــة 1992 الــذي
يــحـــول اIــعـــهــد الـــوطـــني لــلـــمــوســـيـــقى إلى مـــعــهـــد وطــني
للـتـكـوين الـعـالي في اIـوسـيقـىq السـيـد مـهـدي دكـار �ثال
qخلفا للسيد محمد رفيق مجاني qاليةIكلف باIللوزير ا
و الــــســـــيــــد مـــــصـــــطــــفـى قــــادريq �ـــــثال لــــلـــــوزيــــر اIـــــكــــلف
بـالتـربيـةq خلـفا لـلسـيد خـالـد دريشq للـفتـرة اIتـبقـية من

العضوية.
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبـــــــريــل ســـــــنـــــــة أبـــــــريــل ســـــــنـــــــة q2014 يـــــــتــــــــضـــــــمــن فـــــــتـح دعـــــــوىq يـــــــتــــــــضـــــــمــن فـــــــتـح دعـــــــوى
تـصـنـيف " اIـنزل الـتـاريـخي الذي تـمت فـيه كـتـابةتـصـنـيف " اIـنزل الـتـاريـخي الذي تـمت فـيه كـتـابة

وطبع بيان أول نوفمبر وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل اyوال ". بإغيل اyوال ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اIـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحـمـاية

qادة 18 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الثقافي اIسمى " اIنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة

وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل اyوال ".
اIادة اIادة 2 : : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

- طــبـيــعـة اIــمـتــلك الـثــقـافي : - طــبـيــعـة اIــمـتــلك الـثــقـافي : مــعـلم تــاريــخيq تـمت
فــيه كــتــابــة وطــبع نــداء أول نــوفــمــبــر q1954 الــهــادف إلى
حتـــســـيس اجلــزائـــريــX وتـــوعــيـــتـــهم لــلـــنــضـــال في ســـبــيل
الـــوطـنq يـــعـــد شــــاهـــدا عـــلـى شـــجـــاعــــة الـــشـــعـب اجلـــزائـــري

وتعهده من أجل الدفاع عن وطنه وكرامته.
- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اIـعـلم
التاريخي بقـرية إغيل اyوالq ببلدية تيزي نثالثةq دائرة
واضـيـةq واليـة تـيــزي وزوq وهـو مـبـX فـي اخملـطط اIـلـحق

بأصل هذا القرارq و يحدد كما يأتي :
- شـــمـــاال : مـــلــــكــــيــات ورثــــة عــــبـــد الــــسـالم أحــــمــد

qوعبد الالوي علي بن شريف وعبد الالوي أحمد
- جـــنــوبـــا : مــلــكـــيــة حــاج عـــلـي شـعــــبـان وورثــــة

qبن رمضاني بلعيد
- شـــرقــا : الــســـاحــة الــعــمـــومــيــة " تـــيــزي بــومــدون "

qوملكية عمراني عمار
qغربا : ملكية ورثة إيدير سعيد بن ميلود -

- تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مq ابـتـداء من
حدود اIمتلك الثقافي.  

- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف :- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف : مـــســاحــة اIـــمــتـــلك الــثـــقــافي
اIقدرة بـ 278 م2 تضاف إليها مساحة اIنطقة احملمية.

- ال- الـطــــبـيــــعـة الة الــــقـانانــــونونـيــــة لة لـلــــمــــمـتــــلك اللك الـثــــقـافي : افي : مـلــكـيـة
qخاصة

- هوية اIالكX :- هوية اIالكX : عائلة إيدير.

- اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة :- اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- yـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
qفي حدوده

- ال يـــســـمح بـــأي شـــكل مـن األشـــكـــالq إعـــادة تـــهـــيـــئــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

qعلمIمن شأنها حجب الرؤية عن ا
- عبور شبكات توزيع الكهرباء خلدمة عقار مجاور.

3 :  : يــبــلّغ الــوزيــر اIــكـلـف بـالــثــقــافــة بــالــطـرق اIـادة اIـادة 
اإلداريـــةq قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تـيـزي وزو بـغــرض الـشـهــر �ـقـر اجملــلس الـشـعــبي الـبـلـدي
لــــتــــيــــزي نــــثالثــــة Iــــدة شــــهــــرين (2) مـــتــــتـــالـــيــــqX يـــســـري
مفعولهـماq ابتداء من تاريخ استالم الـتبليغ الذي يرسله

الوزير اIكلف بالثقافة.
اIادة اIادة y :  : 4كن مـالكي اIـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
الـقـرارq وكذا مـالـكي اIمـتـلكـات الـعقـارية اIـتـواجدة داخل
اIـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص yسكه مدير الثقافة لوالية تيزي وزو.
اIــادة اIــادة 5 :  : يــكــلـف مــديــر الــثــقـــافــة لــواليــة تــيــزي وزو

بتنفيذ هذا القرار.
6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اIــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الدyقراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبـــــــريــل مـــــــنـــــــة أبـــــــريــل مـــــــنـــــــة q2014 يـــــــتـــــــــضـــــــمــن فـــــــتــح دعــــــوىq يـــــــتـــــــــضـــــــمــن فـــــــتــح دعــــــوى

تصنيف " حصن قوراية ".تصنيف " حصن قوراية ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 18 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 22

q2013 أكتوبر سنة

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الثقافي اIسمى " حصن قوراية ".

اIادة اIادة 2 : : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :
- طــبــيــعـة اIــمــتــلك الــثــقـافي : - طــبــيــعـة اIــمــتــلك الــثــقـافي : مــعــلم تــاريــخي شــيّـد
بـاIـوقع الـذي دفـنت فـيه " yـا قـورايـة "q الـولـيـة الـصـاحلة
التـي عاشت خالل الـقـرن الـسادس عـشـر وكـرست حيـاتـها
qــديـــنـــة بــجـــايــةI لـــلــمـــقـــاومــة ضـــد االســتـــعـــمــار اإلســـبـــاني
واعـــتـــبــرت بـــذلك رمـــزا لـــلـــكــفـــاح ضـــد االحـــتالل األجـــنــبي

باجلزائر.  
- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اIـعـلم
qواليــة بـجــايـة qدائـرة بــجـايــة qالــتـاريــخي بــبـلــديــة بـجــايــة
وهـو مبـX في اخملـطط اIـلـحق بأصـل هذا الـقـرارq و يـحدد

كما يأتي :
- شــمــاال : درب اIــشــاة بــاحلـصـن في اجتــاه الــدعــامـة

qاجليوديسية
q(بلدية بجاية) جـنـوبـا : كتلة جبلية قوراية -

- شرقا : درب اIشاة بهضبة اآلثار في اجتاه حصن
q قوراية

- غربـا : الدعامة اجلـيوديسـية وكتلـة جبلـية قوراية
(بلدية بجاية).

- تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مq ابـتـداء من
حدود اIمتلك الثقافي.

- ن- نــــــطــــاق الاق الــــــتــــــصــــنــــــيف :يف : مـــســـاحـــة اIــمـــتـــلك الـــثـــقــافي
اIقدرة بـ 17.000 مq2 تضاف إليها مساحة اIنطقة احملمية.
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هوية اIالكX :- هوية اIالكX : وزارة الدفاع الوطني.

- اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة - اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

حتدد ارتفاقـات استعمـال األرض وااللتزامات التي
تــقع عــلى عــاتق مـســتــعـمــلي اIــعـلـم الـتــاريــخي ومـنــطــقـته
احملـمـيـةq طـبــقـا ألحـكـام الـقـانـون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20
صــفــر عـام 1419 اIـوافق 15 يــونــيــو ســنـة 1998 و اIــتــعـلق

بحماية التراث الثقافي.

3 :  : يــبــلغ الــوزيــر اIــكـلـف بـالــثــقــافــة بــالــطـرق اIـادة اIـادة 
اإلداريـــةq قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
بجاية بغرض الشهر �قر اجمللس الشعبي البلدي لبجاية
Iـدة شـهرين (2) متـتـاليـqX يـسري مـفـعولـهمـاq ابـتداء من
تـــاريخ اســـتـالم الـــتـــبـــلـــيغ الـــذي يـــرســـلـه الـــوزيـــر اIـــكـــلف

بالثقافة.

اIادة اIادة y :  : 4كن مـالكي اIـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
الـقـرارq وكذا مـالـكي اIمـتـلكـات الـعقـارية اIـتـواجدة داخل
اIـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص yسكه مدير الثقافة لوالية بجاية.

اIادة اIادة 5 :  : يكلف مـدير الثـقافـة لوالية بـجايـة بتنـفيذ
هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اIــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الدyقراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبـــــــريــل ســـــــنـــــــة أبـــــــريــل ســـــــنـــــــة q2014 يــــــــتــــــــضـــــــمــن فـــــــتـح دعــــــوىq يــــــــتــــــــضـــــــمــن فـــــــتـح دعــــــوى

تصنيف " كهف أفلو بورمل ".تصنيف " كهف أفلو بورمل ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 18 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 22

q2013 أكتوبر سنة
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تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك

الثقافي اIسمى " كهف أفلو بورمل ".
اIادة اIادة 2 : : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

- طـبــيــعـة اIــمــتـلك الــثــقـافي : - طـبــيــعـة اIــمــتـلك الــثــقـافي : مـوقع أثــري " لــكـهف
أفــلــو بـــورمل " yــتــد إلـى آالف الــســنــqX كـــشف عن أقــدم
تعـابيـر الفن اIـنقـول بإفـريقـيا في شـكل تمـاثيل مـصغّرة
18.000 Xــــشــــوي أُرّخـت مــــا بــــIا Xمــــصـــــنــــوعــــة مـن الــــطـــــ
و11.000 ســنـــة قـــبل احلـــاضــر. كـــمـــا كــشـف هــذا اIـــوقع عن
qـــــغــــربIـــــدافن إلنـــــســـــان مـــــا قـــــبل الـــــتـــــاريخ فـي اIأقـــــدم ا
باإلضـافة إلى مـخـلفـات إنسـانيـة لـسبـعX فـردا من ساللة

إنسان " مشتا أفلو ".
- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي :- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
qوالية بـجاية qXدائـرة سوق االثـن qالثقـافي ببلـدية مـلبو
وهـو مـبـX في اخملـطط اIـلــحق بـأصل هـذا الـقـرارq ويـحـدد

كما يأتي :
qتوسطIشماال : البحر األبيض ا -

q" جـــنـــوبــــا : امــتــداد جلــبـل " أدرار جــمــعـــة نــســيــة -
qبلدية ملبو

- شـــرقــــا : الــحــافـة الــشـرقــيـة جلــبل " أدرار جــمـعـة
qبلدية ملبو q" نسية

- غــربـــا : الــــحــــافـــة الـــغــربـــيـــة جلــبـل " أدرار جــمـــعــة
نسية "q بلدية ملبو.

- تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مq ابـتـداء من
حدود اIمتلك الثقافي.

- نـطـاق الـتـصـنـيف :- نـطـاق الـتـصـنـيف : yـتـد الـتـصـنـيف إلى مـسـاحـة
قـــدرهــا  19,15 هـــكـــتــارا و70 ســـنـــتـــيـــارا و تـــضـــاف إلـــيـــهــا

مساحة اIنطقة احملمية.
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هوية اIالكX :- هوية اIالكX : ملك غابي.

- اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة - اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
والصور ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتــفــاقــات وااللــتــزامــات : - االرتــفــاقــات وااللــتــزامــات : طــبــقــا لــلــمــادة 30 من
الـقانون رقم 98-04 اIؤرخ في 20 صـفر عام 1419 اIوافق
15 يــونـــيـــو ســـنــة 1998 واIـــذكــور أعـالهq حتــدد ارتـــفـــاقــات

اسـتـعــمـال األرض وكــذا االلـتـزامــات الـتي تـقـع عـلى عـاتق
مـســتـعــمـلي اIــوقع األثـري ومــنـطـقــته احملـمــيـة وتــبـيّن في
مـــخـــطط حـــمـــايـــة واســـتـــصالح اIـــواقـع األثــريـــة واIـــنـــاطق
احملــمــيــة الــتــابــعــة لــهــا الـتـي حتــدد كــيــفــيـات إنــشــائــهــا في
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03-323 اIؤرخ في 9 شعـبـان عام
1424 اIـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2003 و اIــتـضــمن كــيـفــيـات

إعــداد مـخــطط حــمـايــة اIـواقع األثــريــة و اIـنــاطق احملـمــيـة
التابعة لها واستصالحها.

3 :  : يــبــلغ الــوزيــر اIــكـلـف بـالــثــقــافــة بــالــطـرق اIـادة اIـادة 
اإلداريـــةq قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
بـجـاية بـغـرض الـشهـر �ـقـر اجملـلس الشـعـبي الـبلـدي Iـلـبو
Iـدة شـهرين (2) متـتـاليـqX يـسري مـفـعولـهمـاq ابـتداء من
تاريخ استالم التبليغ الذي يرسله الوزير اIكلف بالثقافة.

اIادة اIادة y :  : 4كن مـالكي اIـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
القـرارq وكذا مـالكي اIـمـتلـكات اIـتواجـدة بداخل اIـنطـقة
احملــمــيــة أن يـبــدوا مالحــظــاتــهم مــكــتــوبـة فـي سـجـل خـاص

yسكه مدير الثقافة لوالية بجاية.

اIادة اIادة 5 :  : يكلف مـدير الثـقافـة لوالية بـجايـة بتنـفيذ
هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اIــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الدyقراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

خليدة توميخليدة تومي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبــــريـل مــــنــــة أبــــريـل مــــنــــة q2014 يــــتـــــضـــــمـن مــــخـــطط حــــمـــايـــةq يــــتـــــضـــــمـن مــــخـــطط حــــمـــايـــة
اIواقـع األثريـة لـشـرشـال واIـنـاطق احملـمـيـة الـتـابـعةاIواقـع األثريـة لـشـرشـال واIـنـاطق احملـمـيـة الـتـابـعة

لها واستصالحها.لها واستصالحها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق 15 يونـيو سـنة 1998 و اIـتعـلق بـحمـاية

qادة 30 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- 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 03-323 اIؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اIــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واIـتضـمن كـيـفـيات إعـداد مـخـطط حـمايـة اIـواقع األثـرية
واIناطق احملمية الـتابعة لها واستـصالحهاq ال سيما اIادة

q15 منه

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
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- وبـــعـــد مـــداولـــة اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــوالئـي لـــواليــة
تــــــيـــــــبـــــــازة رقم 2013/05 بــــــتـــــــاريخ 3 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2013
واIـتـضمـنـة اIصـادقـة على مـخـطط حمـايـة اIواقع األثـرية

qناطق احملمية التابعة لها واستصالحهاIلشرشال وا

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 15 من اIـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-323 اIــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424
اIـوافق 5 أكـتـوبـر سـنـة 2003 و اIـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا
الـــــقــــرار إلى حتـــــديــــد مـــــخــــطـط حــــمــــايـــــة اIــــواقـع األثــــريــــة

لشرشال واIناطق احملمية التابعة لها واستصالحها.

اIــادة اIــادة 2 : : تــتــمــثـل اIــواقع األثــريــة اIـــعــنــيــة �ــخــطط
حمـاية اIواقع األثريـة لشرشـال واIناطق احملـمية الـتابعة

لها واستصالحهاq فيما يأتي :
احلــمـامــات الـغــربـيــة واحلـمــامـات الــشـرقــيـة واIـدرج
الــقــد¤ واIــســرح الــقــد¤ وقــنــاة تــوزيع اIــيــاه جــســر وادي
البالع ومـلكـية " الـقائـد يوسف " ورأس " اجلـزر الثالث "
ومـــلـــكـــيـــة قــدور اIـــســـمـــاة " بــوفـــاريك " والـــســـرك الـــقــد¤
والـصــهـريـج ومـقــبـرة وادي الـنــصـارى واجلــسـر الــرومـاني
والـسـاحـة اIـركـزيـة " فـوروم شـرشـال " والـسـور الـدفـاعي
الـرومـاني وأبـوابه وقـبـر وادي الـقـنـطـرة وجـزيـرة سـيـدي
الـفــرقي والـمـوقعـX ما قـبل التـاريخ "راسال " و"رولـوند "
واIـقـبـرة الـغـربـيـة وحـديــقـة الـفـسـيـفـسـاء والـرأس األحـمـر
ومـــــركــــــدال وآثـــــار رأس تــــــيـــــزيــــــرين وحــــــنـــــيــــــة حـــــديــــــقـــــة
الـفــســيــفــســاء واIـنــازل الــشــمــالــيـة لــنــادي الــتــنس الــقـد¤
واحلـمـامات الـصـغيـرة لـلنـابـوض واIـعبـد الـكبـيـر " للـقـائد
يـــوسـف " ومـــعــــبــــد الــــنـــابــــوض وبــــقـــايــــا الــــتــــحـــصــــيــــنـــات

الفرنسية وباب تنس واIعقل العتيق وباب مليانة.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : يــــرفـق مـــخــــطـط حــــمــــايـــة اIــــواقـع األثــــريـــة
لــشــرشــال واIـنــاطق احملــمــيــة الـتــابــعــة لــهـا واســتــصالحــهـا

بأصل هذا القرار.

اIــــادة اIــــادة 4 :  : يــــوضع مــــخـــطـط حـــمــــايـــة اIــــواقع األثــــريـــة
لشرشال واIناطق احملـمية التابعة لها واستصالحها حتت
تــــصـــرف اجلــــمـــهــــور خالل الــــثالثـــX (30) يــــومــــا اIــــوالــــيـــة

لتاريخ نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

اIـادة اIـادة y :  : 5ــكن االطالع عــلى مــخــطط حــمــايــة اIـواقع
األثــــريــــة لــــشــــرشــــال واIـــــنــــاطق احملــــمــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا
واستصالحها �ـقر اجمللس الشعبي لـبلدية شرشال (والية

تيبازة). 

اIـادة اIـادة 6 :  : تــضم قـائـمـة الـوثــائق اIـكـتـوبــة والـبـيـانـيـة
اIكونة للملفq ما يأتي :

الوثائق اIكتوبة :الوثائق اIكتوبة :
qالتشخيص والتدابير االستعجالية -

- الـرفع الطبـوغرافي واألثري واIـشروع التـمهيدي
خملـطط حـمـاية اIـواقع األثـريـة لـشـرشال واIـنـاطق احملـمـية

 qالتابعة لها واستصالحها
qيyالتقرير التقد -

- تنظيم ارتفاقات اIنطقة احملمية.

الوثائق البيانية :الوثائق البيانية :

*  اIرحلة   اIرحلة 1 : :
qوقعIاخملطط رقم 1 : مخطط ا -

qب qــســوحـات الــطــبـوغــرافــيـة (أIاخملـطط رقم 2 : ا -
q(هـ qد qج

qاخملطط رقم 3 : اخلريطة اجليولوجية -
qاخملطط رقم 4 : اخلريطة اجليومرفولوجية -

qاخملطط رقم 5 : اخلريطة الهيدروجيولوجية -
qاخملطط رقم 6 : خريطة األخطار -

qاخملطط رقم 7 : اخلريطة اجليوتقنية -
qواقع األثريةIاخملطط رقم 8 : جرد ا -

qواقع األثريةIاخملطط رقم 9 : حالة حفظ ا -
qعماريةIاخملطط رقم 10 : خريطة القيم ا -

qاخملطط رقم 11 : شغل األراضي في إقليم شرشال -
qاخملطط رقم 12 : خريطة االرتفاقات -

qبانيIاخملطط رقم 13 : حالة ا -
qقاسIاخملطط رقم 14 : خريطة ا -

qاخملطط رقم 15 : الوضعية القانونية -
qعدات واألنشطةIاخملطط رقم 16 : ا -

- اخملـطط رقم 17 : الـتــغـذيـة بـشـبـكــة اIـيـاه الـصـاحلـة
qللشرب

qاخملطط رقم 18 : مخطط شبكة التطهير -
qاخملطط رقم 19 : هيكل التكييف -
qاخملطط رقم 20 : الهيكل الدائم -

- اخملــــطط رقم 20 أ : الــــهـــــيــــكل الــــدائم (زوم الــــنــــواة
q(التاريخية

- اخملـــــطط رقم 21 : هــــيــــكل الـــــفــــضــــاءات الــــعــــمــــومــــيــــة
qاجلماعية

- اخملـطط رقم 22 : خـريـطـة الـقـطـاعـات احملـددة ضـمن
اخملـطط التـوجيـهي للـتهـيئـة والتـعمـير لـشرشـال واIعـنية

باخملطط الدائم حلفظ اIواقع األثرية واستصالحها.
qاخملطط رقم 23 : حصيلة أدوات تهيئة اإلقليم -
q-1- اخملطط رقم 24 أ : خريطة شبكة الطرق -



q-2- اخملطط رقم 24 : خريطة شبكة الطرق -
- اخملـطط رقم 25 : خـريــطـة اإلمـكــانـيــات الـسـيــاحـيـة

qوالثقافية
- اخملطط رقم 26 : خريطة موارد اIناظر الطبيعية.

*  اIرحلة   اIرحلة 2 : :
- اخملــطط رقم 1 : خـــريــطـــة مــعـــامل اســـتــيالء األرض

qومعامل شغل األرض
qاخملطط رقم 2 : خريطة االرتفاقات -

- اخملـــــطط رقم 2 أ : الـــــتـــــســـــجـــــيالت الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيـــــة
q(1 الـقـطاع الفرعي) حـسـب الـقـطـاع الـفـرعـي qاخلصوصية

qاخملطط رقم 3 : التهيئة العمرانية -
qنطقة احملميةIحدود ا Xاخملطط رقم 4 : تعي -

- اخملـــــطط رقم 5 : الــــتـــــســـــجـــــيالت الـــــتـــــنــــظـــــيـــــمـــــيــــة
q(2 القطاع الفرعي) حسب القطاع الفرعي qاخلصوصية

- اخملـــــطط رقم 6 : الــــتـــــســـــجـــــيالت الـــــتـــــنــــظـــــيـــــمـــــيــــة
اخلصوصيةq حسب القطاع الفرعي (القطاع الفرعي 3).

*  اIرحلة   اIرحلة 3 : :
qوقعIاللوحة رقم 1 : خريطة ا -

qوارد األثرية والتاريخيةIاللوحة رقم 2 : ا -
- الـلوحة رقم 3 : اIـوارد اIعـماريـة ومـوارد اIنـاظر

qالطبيعية
qاللوحة رقم 4 : خريطة االرتفاقات -

qمحيط التصنيف Xاللوحة رقم 5 : خريطة تعي -
- الـــلـــوحـــة رقم 6 : خـــريــــطـــة الـــقـــطــــاعـــات ومـــخـــطط

التهيئة العمرانية.

اIــادة اIــادة 7 :  : يـــســري مـــفــعـــول تــدابـــيــر مـــخـــطط حــمـــايــة
اIــواقع األثـريــة لـشــرشـال واIــنـاطق احملــمـيــة الـتــابـعــة لـهـا
واســـتــصالحـــهــاq ابــتـــداء من تــاريخ نـــشــر هـــذا الــقــرار في

اجلريدة الرسمية.

8 :  : يـــكــــلف مـــديــــر الـــثــــقـــافـــة لــــواليـــة تــــيـــبـــازة اIــادة اIــادة 
بـالــتــشــاور مع رئــيس اجملــلس الــشــعـبـي لـبــلــديــة شــرشـال
بـتنفيذ مـخطط حمايـة اIواقع األثرية لـشرشال واIناطق

احملمية التابعة لها واستصالحها وتسييره.

اIـادة اIـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الدyقراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

خليدة توميخليدة تومي

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبـــــريـل ســــنـــــة أبـــــريـل ســــنـــــة q2014 يـــــتـــــضـــــمـن تــــعــــيـــX أعــــضـــاءq يـــــتـــــضـــــمـن تــــعــــيـــX أعــــضـــاء
مــجـلس تــوجــيه اIـركــز اجلـزائــري لــلـتــراث الـثــقـافيمــجـلس تــوجــيه اIـركــز اجلـزائــري لــلـتــراث الـثــقـافي

.Xبني بالطIا.Xبني بالطIا
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 20 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1435 اIـوافق 20 أبــريل سـنـة q2014 يـعـX األعـضـاء اآلتـيـة

أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 9 من اIـرسـوم التـنفـيذي
رقم 12-79 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق
12 فـبـرايــر سـنـة 2012 واIـتــضـمن إنــشـاء مـركــز جـزائـري

qوحتديـد تنظيمه وسيره Xبني بالطIللتراث الثقـافي ا
فـي مــجــلس تـــوجــيه اIــركــز اجلـــزائــري لــلــتـــراث الــثــقــافي

: Xبني بالطIا

- الــســيـد عــبــد احلـلــيم ســرايq �ـثـل الـوزيــر اIــكـلف
qرئيسا qبالثقافة

qثل وزير الدفاع الوطني� qالسيد محبوبي بزة -

- الـسـيد عـبـد الـوهـاب بـاكـليq �ـثـل الوزيـر اIـكـلف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- الـــســــيـــد مـــيــــلـــود دحــــمـــانq �ـــثـل الـــوزيـــر اIــــكـــلف
qاليةIبا

- الــســـيــدة نــبــيــلــة شــيــبــانq �ـــثــلــة الــوزيــر اIــكــلف
qبالسكن والعمران

- الـسيدة رشيـدة بن حبيـلسq �ثلة الـوزير اIكلف
qبالتعليم العالي والبحث العلمي

- الــســيـــدة أونــيــســة عـــلــونq �ــثــلــة الـــوزيــر اIــكــلف
qXهنيIبالتكوين والتعليم ا

- الــســيـــدة نــســيـــمــة حــازيq �ــثـــلــة الــوزيـــر اIــكــلف
qبالتربية الوطنية

- الـــــســــيـــــد كـــــر¤ زمـــــوريq �ــــثـل الـــــوزيــــر اIـــــكـــــلف
qبالتهيئة العمرانية والبيئة

- الــــســــيــــد بـــراهــــيـم زدانيq �ــــثل الــــوزيــــر اIـــكــــلف
qبالشؤون الدينية واألوقاف

- الــســـيـــد عــبـــد الـــرحــمـــان رحــمـــانيq �ـــثل الـــوزيــر
qكلف باألشغال العموميةIا

- السيدة ثريـا دمعي بسكريq �ثـلة الوزير اIكلف
بالسياحة والصناعة التقليدية.
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