
العدد العدد 01

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 5 ربيع الثاني ربيع الثاني عام  عام 1438 هـ

اHوافق اHوافق 4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 201
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 16-339 مـؤرّخ في 28 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 28 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يـتــضـمن نـقـل اعـتـمـاد فـي
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-340 مؤرّخ في 28 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 28 ديـسمـبر سـنة r2016 يـتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الطاقة.......................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في 3 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق 2 ينـاير سنة r2017 يتـضمن مهـام اHصلـحة الوطـنية
حلرس السواحل وتنظيمها............................................................................................................................

مـــرسـوم رئـاسي رقم 17-02 مـؤرخ في 3 ربـيع الـثـاني عـام 1438 اHـوافق 2 يــنـايـر سـنـة r2017 يـتـمم اHـرسـوم الــرئـاسي رقم
08-162 اHؤرخ في 27 جـمــادى األولى عام 1429 اHوافق 2 يونـيو سنة 2008 واHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHركـزية لوزارة

الشؤون اخلارجية........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 17-05 مؤرّخ في 5 ربـيع الـثـاني عام 1438 اHوافــق 4 يـنـاير سـنة r2017 يـتضـمن تـعيـX القـضاة أعـضاء
الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.......................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 17-06 مـؤرّخ في 5 ربــيع الــثـانـي عـام 1438 اHـوافــق 4 يــنــايــر ســنـة r2017 يــتــضــمن تــعــيــX الــكــفـاءات
اHستقلة اخملتارة من ضمن اجملتمع اHدني أعضاء الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات....................................

مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 اHوافــق 4 يناير سنة r2017 يتعلق بنشـر التشكيلة االسمية
للهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.......................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 17-03 مـؤرخ في 3 ربـيع الـثـاني عام 1438 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة r2017 يـعـدّل اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
98-63 اHؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 اHوافق 16 فبـراير سنة 1998 الذي يحـدد اخـتصـاص اجملالس القضـائية وكـيفيات

تـــطـــبـــيق األمـــر رقم 97-11 اHـــؤرّخ في 11 ذي الــقـــعـــدة عــام 1417 اHـــوافق 19 مــارس ســـنــة 1997 واHـــتـــضـــمن الـــتـــقــســـيم
القضائي....................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 17-04 مؤرخ في 4 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق 3 ينـاير سنة r2017 يـعدّل ويتـمّم اHرسوم التـنفيذي
رقم 03-233 اHـؤرخ في 23 ربــيع الـثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو سـنـة 2003 واHـتــضـمن إنــشـاء اHــديـريـة الــوالئـيـة
للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها..................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 3 ربــيع الـثــاني عـام 1438 اHـوافق 2 يـنــايـر ســنـة r2017 يــتـضــمن إنــهـاء مــهـام ســفـيــر فـوق الــعـادة
ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بباريس (اجلمهورية الفرنسية)...........................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23 نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يــتـضــمن تـعــيـX كـتــاب عـامــX في الـواليـات
(استدراك).................................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

................Xتتضمن إنهاء مهام قضاة عسكري r2016 وافق 19 ديسمبر سنةHقرارات مؤرخة في 19 ربيع األول عام 1438 ا

......................Xقضاة عسكري Xتتضمن تعي r2016 وافق 19 ديسمبر سنةHقرارات مؤرخة في 19 ربيع األول عام 1438 ا
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـ
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

وزارة اCاليةوزارة اCالية

قــرار مــؤرخ في 19 شـــعــبــان عــام 1437 اHـــوافق 26 مـــايــو ســنــة r2016 يـــحــدد الــقـــائــمــة االســمـــيــة ألعــضـــاء اHــكــتب اHـــتــخــصص
بالتعريفة في مجال التأمينات.....................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـحـدّد الـتـعـريـفات الـتي يـطـبـقـها اHـركـز الـوطـني لـلـسجل
التجاري بعنوان مسك السجالت التجارية واإلعالنات القانونية......................................................................
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27

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)



5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 401
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 16-339 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1438  اHـوافق اHـوافق 28 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2016 يــتـضـمنr يــتـضـمن
نـــــقـل اعــــتـــــمـــــاد فـي مـــــيـــــزانـــــيـــــة تــــســـــيـــــيـــــر رئـــــاســــةنـــــقـل اعــــتـــــمـــــاد فـي مـــــيـــــزانـــــيـــــة تــــســـــيـــــيـــــر رئـــــاســــة

اجلمهورية.اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـقـتــضى اHـرســـوم الـرئـاسي رقم 16-18 اHـؤرخ
فـي 14 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1437 اHــوافق 24 يـــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــرئــاسـة

اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اHـالـية
r2016 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســـــنــــة 2016
اعتـمـاد قـدره سبـعــة عشـر مـليـون ديـنار (17.000.000 دج)
مــقــيّــــد في مــيــزانــيــة  تــســيـــيــر رئــاســة اجلــمــهــوريــة وفي

الباب اHبX في اجلدول "أ" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2016 اعتماد قـدره
ســـبــعـــة عـــشــر مـــلـــيــون ديـــنــار (17.000.000 دج) يـــقـــيّــد في
Xمـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيــر  رئـــاســـة اجلـــمــهـــوريـــة وفي الـــبـــابــ

اHبينX في اجلدول "ب " اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـوممــــرســـوم رئــــاسي رقم  رئــــاسي رقم 16-340 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 28 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1438  اHـوافق اHـوافق 28 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2016 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الـثاني عام 1437 اHوافق 24  ينـاير سـنة 2016 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2016 لسنة
- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 16-25 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الطاقة من ميزانية التسيير �وجب قانون اHالية لسنة
r2016

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغـى من مـيزانية سنة 2016 اعتماد
قــــدره مــائـــتــان وأربـــعـــة وتــســـعــون مـــلــيـــونــا وأربـــعــمـــائــة
وثـمانـية وتـسعـون ألف دينار(294.498.000 دج) مـقيّد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اHـاداHـادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2016 اعتماد قـدره
مـائـتــان وأربـعــة وتـسـعــون مـلــيـونـا وأربــعـمــائـة وثـمــانـيـة
وتــــــســــــعــــــون ألـف ديــــــنـــــــار(294.498.000 دج) يــــــقــــــيـــــــد في
مــيـزانـيــة تسيـير وزارة الطاقـة وفي الباب رقـم 04-46
" تـــعــويض فــي إطــار تــخـــفــيـض فــوتــرة الـــكــهــربـــاء لــثالث

واليات من الهضاب العليا".
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3 : : يــكــلف وزيــر اHــالــيــة ووزيـــر الـطــاقــةr كل اHــاداHــادّة ة 
فـــيــمـــا يــخـــصهr بـــتــنـــفــيـــذ هــذا اHـــرســوم الـــذي يــنـــشــر في
الـجريدة الرّسمـيّـة للجمهوريّـة اجلـزائريّـة الدّ�قراطيّـة

الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

28 ديسمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 17-01 مؤرخ في  مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1438 اHــوافق  اHــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2017 يــتـــضــمـن مــهــامr يــتـــضــمـن مــهــام

اHصلحة الوطنية حلرس السواحل وتنظيمها.اHصلحة الوطنية حلرس السواحل وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
 rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبــــنـــاء عــــلى الــــدســــتــــورr ال ســـيــــمــــا اHـــواد 13 و28
(الــفـقـرة 3) و91 ( الــفـقـرة 1 و2 و6) و143 (الــفـقـرة األولى)

rمنه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 73-12 الــمـؤرخ فـي 29
صــفــر عــام 1393 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 1973 واHـــتـــضــمن
إحـــداث اHــصــلـــحــة الـــوطــنــيـــة حلــراســـة الــشــواطـئr اHــعــدل

rتممHوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

rتممHعدل واHا rالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جــــمــــادى األولـى عــــام 1411 الــــمــــوافــق أول ديــــســـــمــــبــــر
rســنــة 1990 والــمــتـــضــمـن قـــانــون األمـالك الــوطـــنــيــة

rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001
واHــتـــعــلق بــالــصـــيــد الــبــحـــري وتــربــيــة اHـــائــيــاتr اHــعــدل

rتممHوا

- وبـــمـــقـــتــضى الــقـــانــون رقم 02-02 اHــؤرخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اHـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002

rتعلق بحماية الساحل وتثمينهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rعدلHا
- و�ـــقــــتــــضى الـــقــــانــون رقم 04-18 اHــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
والــمــتــعـلــق بــالــوقــايــة مـن الــمــخــدرات والــمــؤثـرات
الـــــعـــــقـــــلــــــيـــــة وقـــــمـع االســـــتــــــعـــــمـــــال واالتـــــجـــــار غـــــيـــــر

rبها XشروعHا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 05-06 اHــؤرخ في 18 رجب
عـام 1426 اHـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واHـتعـلـق �ـكـافـحة

rتممHعدل واHا rالتهريب
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتممHعدل واHا rتعلق باحملروقاتHوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرّم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2006 واHــــتــــضــــمن
rXالــعــســكــريــ Xالـــقــانــون األســاسي الــعـــام لــلــمــســتــخـــدمــ

rتممHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-05 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

rناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ــقـــتـــضــى الـــمـــرســـوم رقم 63-403 اHــؤرخ في
12 أكـــتــوبـــر ســـنــة 1963 الـــذي يــحـــدد امــتـــداد الــمـــيــاه

rاإلقليمية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 74-60 اHـــــؤرخ في 27
مـحرّم عام 1394 اHوافق 20 فبـراير سنة 1974 واHـتضمن
XـوظـفHبا Xالـشـبيـهـ XـدنـيHا XـوظفـHإنـشاء إطـار من ا
الــعــســكــريــX في وزارة الــدفــاع الــوطــني وحتــديــد قــواعـد
Xالــدائـــمــ Xـــطــبق عـــلى الـــشـــبــيـــهـــHالـــقــانـــون األســـاسي ا

rتممHا rXبالعسكري
- و�ــــقــــتــــضى اHـــرســــوم رقم 84-181 اHــؤرخ في 7
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1404 اHــــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 1984 الــذي
يـحدد اخلطوط األسـاسية التي يـقاس انطالقا مـنها عرض

rناطق البحرية التي تخضع للقضاء اجلزائريHا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-290 اHـؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء مـــركــز وطـــني ومــراكـــز جــهـــويــة

rلعمليات احلراسة واإلنقاذ في البحر
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-290 اHـؤرخ
في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1417 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة

rXتضمن تنظيم البحث واإلنقاذ البحريH1996 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-437 اHـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اHــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة 1996
واHــــتـــــضــــمـن إحــــداث أسالك اHـــــتــــصــــرفـــــX اإلداريــــX في
الــشــؤون الـــبــحــريــة ومــفـــتــشي اHالحــة والـــعــمل الــبــحــري

rوأعوان حراسة الشواطئ
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 04-344 اHـؤرخ
في 23 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 6 نــوفــمــبــر ســنـة 2004

rالذي يؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي
- وبـمــقـتــضـى اHـرســوم الـتــنفــيـذي رقـم 350-96
الـمـؤرخ فـي 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1417 الـمـوافق 19
أكــتــوبـــر ســنــة 1996 والــمـــتــعــلــق بــاإلدارة الــبـــحــريــة

rالـمـحـلـيـة
- و�ــقـــتــضى مـــجــمــوع االتـــفــاقــيـــات الــدولـــيــة الــتي

rرسومHتعلقة �وضوع هذا اHا rصدّقت عليها اجلزائر

يرسم ما يأتييرسم ما يأتي :
الفصل األول الفصل األول 
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

اHـادة األولىاHـادة األولى : يــهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد مـهـام
اHصلحة الوطنية حلرس السواحل وتنظيمها.

اHـادة اHـادة 2 : : تـسـتـبـدل تـسـمــيـة "حـراسـة الـشـواطئ" في
الـنص بـالـلغـة الـعـربـيـة من األمر رقم 73-12 اHـؤرخ في 3
أبــريل سـنـة 1973 واHـتــضـمن إحـداث اHــصـلــحـة الـوطــنـيـة
rــــذكـــــور أعالهHـــــتــــمـم واHـــــعــــدل واHا rحلـــــراســــة الـــــشـــــواطئ

بتسمية "حرس السواحل".

3 : : اHــصــلــحــة الــوطــنــيــة حلــرس الــســواحل هي اHـادة اHـادة 
مـــكــون مـن مــكـــونـــات قــيـــادة الـــقــوات الـــبـــحــريـــةr يـــتــولى
قــيـادتــهـا ضـابط مـن فـئـة الــعـمـداءr يــسـمّى قــائـد اHـصــلـحـة
الـوطنـية حلـرس الـسواحلr يـعـX طبـقا لـلـتنـظـيم اHعـمول

به في وزارة الدفاع الوطني.

Xـصـلحـة الـوطـنـية حلـرس الـسـواحل الـقـوانHحتـكم ا
Xعـمول بها في وزارة الدفاع الوطني والقوانHوالنظم ا
والــنــظم اHـتــعــلـقــة بـاHــهــام اHـوكــلـة إلــيــهـا وكــذا أحـكــام هـذا

اHرسوم.

اHــادة اHــادة 4 : : اHــصــلــحــة الــوطـــنــيــة حلــرس الــســواحل في
مـجــال اخـتــصـاصــهـاr هـي �ـثل لــنـشــاط الـقــوة الـعــمـومــيـة

لـلدولـة في الـبحـر. وتـتـولّىr بهـذه الـصفـةr مـراقبـة دائـمة
لــلـمــجــال الــبــحـري الــوطــني وتــتــصــرف حلـســاب مــجــمـوع

الدوائر الوزارية ذات االختصاص البحري.

اHادة اHادة 5 : : تتـكون اHـصلحـة الوطنـية حلـرس السواحل
Xتـابع Xمدنـي Xومسـتخـدم Xعـسكـري Xمن مـستخـدم

لوزارة الدفاع الوطني.

6 : : يـلـزم اHسـتـخـدمون الـعـسكـريـون التـابـعون اHادة اHادة 
لـــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة حلــرس الــســواحل اHــكــلــفــون �ــهــام
الــشــرطـةr خالل تــأديــة مـهــامــهمr زيــادة عـلى ارتــداء الــبـزة

النظاميةr بحمل السالح الفردي والبطاقة اHهنية.

اHـادة اHـادة 7 : : يـحــمل اHــسـتــخـدمــون والـوحــدات الـعــائـمـة
rـصـلحـة الـوطـنـيـة حلـرس الـسواحلHومركـبـات ومـقـرات ا

الشارة اHميزة حلرس السواحل.

تـتم اHصـادقـة على الـشـارة اHمـيّـزة حلرس الـسواحل
لـلــمـصــلــحـة الــوطـنــيـة حلــرس الـســواحل �ــوجب قـرار من

وزير الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 8 : : للمصلحة الوطنية حلرس السواحل موقع
إعالمي على شبكة اإلنترنت ورقم أزرق لنداء االستغاثة.

9 : : يــــــحـــــدد قــــــرار صــــــادر عـن وزيــــــر الــــــدفـــــاع اHـــــادة اHـــــادة 
الوطني :

- ألوان الوحدات العـائمة ومركبـات اخلدمة لهياكل
rصلحة الوطنية حلرس السواحلHا

- خـصائص الطوابع الـنديّة واألخـتام اHستـعملة في
rكلفة بالشؤون البحريةHالهياكل ا

- �ــوذج الــبــطــاقــة اHــهــنــيــة لـألفــراد اHــكــلــفــX �ــهـام
rالشرطة والوظائف اإلدارية البحرية

- كــــيــــفـــــيــــات إحــــداث وتــــصــــمــــيـم وتــــســــيــــيــــر مــــوقع
اإلنترنت اإلعالمي والرقم األزرق لنداء االستغاثة.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
اHهــاماHهــام

اHــــادة اHــــادة 10 : : تــــمــــارس اHــــصــــلــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة حلــــرس
الـسـواحل مــهـامــهـا في األمالك الــعـمـومــيـة الـبــحـريـة وفي
مـــخــتــلف اHـــنــاطق من اجملــال الـــبــحــري اخلــاضـع لــلــســيــادة
Xـــســؤولـــيــة الـــوطــنـــيــة طـــبــقـــا لــلـــقــوانــHوالــقـــضــاء و/أو ا
والـنــظم اHـعـمـول بـهـا واالتـفـاقــيـات الـدولـيـة الـتي صـدّقت

عليها اجلزائر.
تــســاهـم اHــصــلـــحــة الــوطـــنــيــة حلــرس الـــســواحلr في
حــــدود صالحــــيـــاتــــهـــاr فـي اHـــراقــــبـــة الــــســـاحــــلـــيــــة الـــبــــريـــة
بـــالــتــعــاون مع مـــصــالح الــدرك الــوطــنـي واألمن الــوطــني

واجلمارك اجلزائرية.  
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اHـــــادة اHـــــادة 11 : : تـــــكـــــلف اHـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة حلــــرس
rادة 10 أعالهHفي مـناطق الـنـشاط احملـددة في ا rالـسواحل

باHهام اآلتية :
rفـي مــجــال الــدفـــاع الــوطــني ومـــكــافــحــة اإلرهــاب -
تــــشــــارك حتـت ســــلــــطــــة قـــــيــــادة الــــقــــوات الــــبـــــحــــريــــةr في

rاخملططات التي يقرها وزير الدفاع الوطني
- في مجـال األمن الـبحـريr تـساهم في الـوقـاية من
األعــمـال غــيــر اHـشــروعــة اHـرتــكــبـة ضــد الــســفن وأطـقــمــهـا
rينائية ومكافحتهاHنشآت اHسافرين على متنها واHوا

- فـي مـجـال الــشـرطــةr تـســهـر عــلى األمن الـعــمـومي
في البحر بعمل وقائي وردعي يتميز �ا يأتي :

1 - مـعـايـنـة اجلـرائم ومـتـابـعـة اخملـالـفـrX ال سـيـمـا
في اجملال اجلزائيr واجلمـركيr واHالحة البحـرية والصيد
rوحـمــايــة الـبــيـئــة الــبـحــريـة rــائـيــاتHالــبــحـري وتــربـيــة ا
واHـــعــالـم والــنــشـــاطــات اHـــنــجـــمــيــة واحملـــروقــات وحـــمــايــة

rواقع األثرية والتاريخيةHا
2 - جمع اHعلومات ذات األهمية البحرية.

- في مـجـال الـسالمـة الـبحـريـةr تـسـهـر عـلى احـترام
قواعـد حمايـة احلياة الـبشريـة في البحـرr وسالمة اHالحة
والعمل البحـريrX والتسهيالت الـبحريةr وحرية اHالحة

rفي طرق االتصاالت البحرية ومقاييس بناء السفن
- فـي مـــــجــــال اإلدارة الـــــبـــــحــــريـــــةr تــــكـــــلـف من خالل
هــيــاكل اإلدارة الـبــحــريـة احملــلــيـة بــكلّ الــوظــائف اإلداريـة
rال ســيـــمــا مـــنــهـــا إدارة رجــال الـــبــحــر rالــبـــحــريـــة احملــلــيـــة
ومــــسك الــــســــجل اجلــــزائــــري لـــــتــــرقــــيم الــــســــفنr وإصــــدار
شـــــهــــادات اHـالحــــة وسـالمــــة الـــــســــفـنr وتــــنـــــفــــيـــــذ زيــــارات

rوتفتيشات السالمة على م¡ السفن
- في مــجـال مــهـام اHــصـلــحـة الــعـامـةr تــديـر وتــنـسق
عمـليـات البـحث واإلنـقاذ واHـساعـدة في البـحر ومـكافـحة

rكل أشكال التلوث في البحر
-  في مـجـال الـتـعـاونr يـتـم إجنـاز الـنـشـاطـات الـتي
تـقـوم بـهـا اHـصـلـحـة الـوطــنـيـة حلـرس الـسـواحل بـالـتـعـاون
الـوثـيق مع الـدوائـر الـوزاريـة اHـعـنـيـةr وبـصـفـة رئـيـسـية
مع الـــدوائــر ذات االخــتــصـــاص الــبــحــريr وال ســـيــمــا عــبــر

التنسيق وتبادل اHعلومات.

تــقـيم اHــصــلـحــة الـوطــنـيــة حلــرس الـســواحل عالقـات
تـنــسـيق وتـبـادل لـلـمـعـلــومـات وتـطـوّرهـا مع أجـهـزة األمن
الـوطــنـيــة ومع مـصــالح وهـيــئـات الــبـلــدان األجـنــبـيـة ذات

القانون األساسي اHماثل.

حتـــدد نــــصـــوص تــــطـــبـــيــــقـــيــــة الـــعالقــــات وكـــيــــفـــيـــات
الـــتـــنـــســـيق بـــX اHـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة حلـــرس الـــســـواحل

والدوائر الوزارية والهيئات اHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 12 : : تـنـفـيـذ مهـام الـشـرطة مـن طرف اHـصـلـحة
Xالوطـنـيـة حلـرس الـسـواحل مـخـصص لألفـراد الـعـسـكـري
دون سواهمr الذين يـؤدونr فور استالمهم وظائفهمr أمام

احملكمة اخملتصة إقليمياr اليمX اآلتي نصها :

rأقـسم بـالـله العـظـيم أن أقـوم بـواجبـي بكل إخالص"rأقـسم بـالـله العـظـيم أن أقـوم بـواجبـي بكل إخالص"
Xوأن ال أســــتـــعــــمل الــــقـــوة إال مـن أجل تـــطــــبــــيق الـــقــــوانـــXوأن ال أســــتـــعــــمل الــــقـــوة إال مـن أجل تـــطــــبــــيق الـــقــــوانـــ

والنظمr والله على ما أقول شهيد".والنظمr والله على ما أقول شهيد".

ويـــخــصص تـــنــفـــيــذ مــهـــام اإلدارة الــبـــحــريــة احملـــلــيــة
rـصــلـحـة الـوطــنـيـة حلـرس الــسـواحل دون سـواهمHألفـراد ا
الذين ينتـمون ألسالك اHتصـرفX اإلداريX في الشؤون
البحريةr ومفتشي اHالحة والعمل البحريX وكذا أعوان
حــرس الــســواحل كــمــا هــو مــنــصــوص عـلــيـه في الــتــنـظــيم

اHعمول به.

اHـادة اHـادة 13 : : �ــارس األفــراد الـعــســكـريــون لــلــمـصــلــحـة
rــتـعــلـقــة بـالــشـرطـةHالـوطــنـيـة حلــرس الـســواحل مـهــامـهم ا
طـــبـــقـــا ألحــــكـــام قـــانــــون اإلجـــراءات اجلـــزائـــيــــة والـــقـــانـــون
الـــــبـــــحـــــري والـــــقــــــوانـــــX اخلـــــاصـــــة الـــــتـي حتـــــكم مـــــجـــــاالت

اختصاصهم.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
التنظيـمالتنظيـم

اHــــادة اHــــادة 14 : : تــــتـــضــــمن اHــــصــــلـــحــــة الـــوطــــنـــيــــة حلـــرس
السواحلr لتنفيذ مهامهاr ما يأتي :

على اHستوى اHركزي :على اHستوى اHركزي : قيادةr وتضم ما يأتي :
rأركـان -

rدائرة للشؤون البحرية -
- مـــركـــز وطـــني لــــعـــمـــلـــيـــات احلـــراســـة واإلنـــقـــاذ في

rالبحر
- دوائر ومكاتب.

عــلى اHــســتــوى اجلــهـوي :عــلى اHــســتــوى اجلــهـوي : مـجــمــوعــة الـواجــهــة حلـرس
السواحلr وتضم ما يأتي :

rدوائـر بحرية -
- مـــركـــز جـــهـــوي لـــعـــمـــلـــيـــات احلـــراســـة واإلنـــقـــاذ في

rالبحر
- مجموعات إقليمية حلرس السواحل.

عـلى اHـســتـوى احملـلي :عـلى اHـســتـوى احملـلي : مـجـمــوعـات إقــلـيـمــيـة حلـرس
السواحلr وتضم ما يأتي :

rمحطات بحرية رئيسية ومحطات بحرية -
rفـرق بحرية -
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- مـراكز فـرعـيـة جهـويـة لـعمـلـيـات احلراسـة واإلنـقاذ
rفي البحر

rوحدات عائمة -
- فـرق التدخل الساحلي.

يـسـيّر مـكـونات اHـصـلحـة الـوطنـية حلـرس الـسواحل
مسـتـخدمـون عـسكـريـون ومـستـخـدمون مـدنـيون تـابـعون
لـوزارة الدفاع الـوطنيr يـعينـون طبـقا لـلتنـظيم اHـعمول

به في وزارة الدفاع الوطني.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اHـادة اHـادة 15 : : تـبـقى الـنــصـوص الـتـطـبـيـقـيـة الـتي حتـكم
مـــهـــام مـــكـــونـــات اHـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة حلـــرس الـــســـواحل
وتــنــظــيــمــهــاr ســاريــة اHــفــعــول إلـى غــايــة صــدور نــصـوص

خاصة.

اHادة اHادة 16 : : تُلغى كل األحكام التي تضمنها األمر رقم
73-12 اHـــــؤرخ في 29 صــــفـــــر عــــام 1393 اHـــــوافق 3 أبـــــريل

سنة r1973 واHرسوم الـتنفيذي رقم 96-350 اHؤرخ في 6
r1996 ـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـةHجـمـادى الـثـانـيـة عام 1417 ا

واHذكوران أعالهr باستثناء اHادتX األوليX منهما.

اHادة اHادة 17 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
2 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئـــاسي رقم مــــرســـوم رئـــاسي رقم 17-02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 ربـــيع الـــثـــاني ربـــيع الـــثـــاني
عام عام 1438 اHوافق  اHوافق 2 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2017 يتـمم اHرسومr يتـمم اHرسوم
جــــــــمـــــــادى الــــــــرئــــــــاسـي رقم الــــــــرئــــــــاسـي رقم 08-162 اHــــــــؤرخ في اHــــــــؤرخ في 27 جــــــــمـــــــادى 
األولى عــــــام األولى عــــــام 1429 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2008
واHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHركـزية لـوزارة الشؤونواHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHركـزية لـوزارة الشؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون

rاخلارجية والتعاون الدولي
- وبــــــنــــاء عــــــلــى الـــــدســـــتـــــورr ال ســــــيـــــمـــــا اHــــواد 84

r(الفقرة 3) و 91 (3 و6 و9) و 143 (الفقرة األولى) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـتضمن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة الشؤون

rاخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-221 اHـؤرّخ
فـي أوّل رجب عـــام 1430 اHــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2009
واHـــــــتــــــضـــــــمـن الـــــــقـــــــانــــــون األســـــــاسـي اخلـــــــاص بـــــــاألعــــــوان

rXوالقنصلي Xالدبلوماسي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أوّل ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــرئـــاسي رقم 08-162 اHــؤرّخ في 27 جــمــادى األولى عــام
1429 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2008 واHـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم

اإلدارة اHركزية لوزارة الشؤون اخلارجية.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :   :  تــــتـــمـم أحـــكــــام اHــــادة األولى من اHــــرســـوم
الـــرئـــاسـي رقـم 08-162 الـــمـــؤرّخ فـي 27 جــمــادى األولى
عــام 1429 الــمــوافـق 2 يــونــيـــو ســنــة 2008 والـــمــذكــور

أعالهr كما يأتي :

" اHادّة األولى : ......... (بدون تـغيير حتى) اHديرية
العامة لالتصال واإلعالم والتوثيق.

- اHـديرية الـعامـة لليـقظـة االستـراتيجـية واسـتباق
األزمات وإدارتها".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـتـمـم أحــكــام الــمــرســوم الــرئــاسـي رقـم
08-162 اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافق 2

يــونـيــو ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr �ـادة 13 مــكــرر حتـرر
كما يأتي :

" اHـادة 13 مـكـرر : تـتــولى اHـديـريـة الـعـامــة لـلـيـقـظـة
االســــتـــراتـــيــــجـــيـــة واســــتـــبـــاق األزمــــات وإدارتـــهـــا مــــهـــمـــة
رئــــيـــســــيـــة تــــتــــمـــثل فـي وضع اســــتـــراتــــيــــجـــيــــة الـــوقــــايـــة
واالســـتـــجــــابـــة حلــــاالت اخملـــاطــــر واألزمـــات الـــتـي �ـــكن أن
تــمس بــاHـصــالح احلــيـويــة لــلـجــزائــرr ومـتــابــعـة تــنــفـيــذهـا

بالتنسيق مع القطاعات اHعنية.
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وبهذه الصفةr تكلف �ا يأتي :
- استـباق حاالت اخملـاطر عن طـريق يقـظة مسـتمرة
ومــــتـــابــــعــــة اHـــؤشــــرات األولــــيـــة واHــــعــــلـــنــــة عن بــــؤر عـــدم
االســتــقــرار واألزمـــات اخملــتــلــفــة الــتـي �ــكن أن تــؤثــر في

rصالح الوطنية للجزائرHا
- الــقـــيــام �ـــهــمـــة نــقـــطــة االتـــصــال بـــX اHــؤســـســات
الــوطـنــيـة الــمــعـنــيـة والــمــمـثــلـيــات الــدبـلــومـاســيـة
rوالــقــنــصـلــيــة األجــنــبــيــة الــمــعــتــمــدة فـي الــجــزائـر
وكــذا كـل األطــراف الــوطنــيـة أو األجــنــبــيـة الــمــعــنــيـة

rبوضعية األزمة
- الـــتــعـــاون والــتـــنــســـيق مع الـــهــيـــاكل اخملــتـــصــة في
وزارة الـــــشـــــؤون اخلـــــارجـــــيـــــة واHـــــؤســـــســـــات الـــــوطـــــنـــــيــــة
والــمـمـثـلـيـات الـدبـلـومـاســيـة والـقـنـصـلـيـة في اخلـارج من
أجـل تــنــفــيــذ ســيــاســـة الــدولــة الــرامــيــة إلـى حــمــايــة
أفــراد الــجــالــيــة الــوطـنــيــة الــمــقــيــمــة بــالــخـارج فـي

حالة وقوع أزمة.

: (2) Xوتضم مديريت

rمــديــريـــة الــيــقـــظــة والــدراســـات االســتــراتـــيــجــيــة *rمــديــريـــة الــيــقـــظــة والــدراســـات االســتــراتـــيــجــيــة *
وتكلف �ا يأتي :

-  ضــمـان مـهـمـة الـيـقـظـة االســتـراتـيـجـيـة عن طـريق
rعلومةHجمع ومعاجلة وحتليل ا

- عــرض مـــذكـــرات ظــرفـــيـــة وحتــلـــيـــلــيـــة دوريـــا عــلى
الـسـلـطــات اخملـتـصــة حـول تـطــورات اHـنـاخ اجلـيــوسـيـاسي

rواالقتصادي للجزائر
- تقد¤ تـوصيـات حول التـدابيـر الوقائـية اHـساعدة
عـلى اتـخـاذ الـقـرار من أجل احلــفـاظ عـلى مـصـالح اجلـزائـر

وحماية رعاياها باخلارج.
: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

rــديــريــة الـــفــرعــيــة لــلـــمــعــلــومــة االســـتــراتــيــجــيــةHا rــديــريــة الـــفــرعــيــة لــلـــمــعــلــومــة االســـتــراتــيــجــيــةHا �
وتكلف �ا يأتي :

rعلومة االستراتيجيةHالعمل على جمع ومعاجلة ا -
- إنـشاء قـاعدة بـيانـات موضـوعاتـية حـسب البـلدان

rعرضة للمخاطر وإعداد خرائط حولهاHناطق اHوا
- مــــشــــاركــــة وتــــبــــادل اHــــعــــلـــومــــات مـع اHــــؤســــســـات
الــوطــنــيــة اHــعــنـيــة بــالــيــقــظــة االســتــراتــيــجــيــة وتــســيــيـر

األزمات.

rالــمــديـــريــة الــفــرعــيــة لـلــتــحــلــيـل والــتــقــيــيـم rالــمــديـــريــة الــفــرعــيــة لـلــتــحــلــيـل والــتــقــيــيـم �
وتكلف �ا يأتي :

rمتابعة مسار تطور حاالت األزمة -
- إعداد حتـاليل ودراسـات اسـتشـرافـية حـول حاالت

rاخملاطر

- الـقـيـام بـتـقـييـمـات دوريـة لـلـوضـعـيـات التـي �كن
أن تؤول إلى أزمات.

* مــديـــريــة اســـتــبــاق األزمـــات وإدارتــهـاr * مــديـــريــة اســـتــبــاق األزمـــات وإدارتــهـاr وتـكـلف
�ا يأتي :

- الـــكـــشف عن اHـــؤشـــرات الـــتـــحـــذيـــريـــة عـن حــاالت
اخملـاطــر واسـتـبــاق احلـاالت احملـتــمل أن تـتــطـور إلى درجـة

rأزمة
- تسـيـيـر ومـتـابـعـة تـطـور حـاالت األزمـات ومـرحـلة
االســـتـــتـــبـــاب ومـــرحـــلـــة مـــا بـــعـــد األزمـــة بـــالـــتـــنـــســـيق مع

rعنيةHالقطاعات ا
- ضـمـان الـتنـسـيق مع نـقـاط االتـصال الـوطـنـية في

rعنية بتسيير األزماتHالقطاعات ا
- إعـداد وإدارة اســتـراتـيـجـيـات االتـصـال في حـاالت

rاألزمات
- إعـــداد أطــر وآلـــيــات الـــتــعـــاون الــدولي فـي مــجــال

تسيير األزمات وتنسيق نشاطاتها.

: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت 
rالـــــمــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة الســــتــــبــــاق األزمـــات  -rالـــــمــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة الســــتــــبــــاق األزمـــات  -

وتكلف �ا يأتي :

- وضـع سـيــنــاريــوهــات ومـخــطــطــات لــمــواجــهــة
حـاالت األزمـة ومـا بـعـد األزمـة بـالــتـنـسـيق مع الـقـطـاعـات

rعنيةHا

- تـنـظـيـم وتــنـفـيـذ دورات تـدريـبـيـة فـي مـجـال
إدارة األزمـــات بــــشـــتــى أشـــكــــالـــهــــا بـــالــــتـــنــــســـيـق مـع
الــقــطــاعــات الــوطــنــيــة اHــعــنــيــة وبـالــتــعــاون مـع الــشــركـاء

األجانب.
-  الــمـــديــريـــة الـفــرعـــيــة إلدارة األزمــاتr-  الــمـــديــريـــة الـفــرعـــيــة إلدارة األزمــاتr وتـكـلف

�ا يأتي :

- تـفعـيل آليـة خلـية األزمـة وتسـييـر مركـز االتصال
rاخلاص باألزمات التابع للمديرية العامة

- تـــنــســيق اإلجـــراءات اHــتــخــذة من طـــرف مــخــتــلف
الــهـيـئـات الـوطـنـيـة والــشـركـاء الـدولـيـX في مـجـال إدارة

األزمات".

4 :  : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة اHـاداHـادّة ة 
الـرّســمـيـّة للــجـمـهـوريّـة الـجـزائــريـّة الـدّيـمـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
2 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤر مؤرّخ في خ في 5 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
Xيـتـضـمن تـعـيـ rXيـتـضـمن تـعـيـ r2017 ـوافــق 4 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـةHـوافــق  اH1438 ا

الــقـضــاة أعــضــاء الــهـيــئــة الــعــلـيــا اHــســتــقـلــة Hــراقــبـةالــقـضــاة أعــضــاء الــهـيــئــة الــعــلـيــا اHــســتــقـلــة Hــراقــبـة
االنتخابات.االنتخابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و194

rمنه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنـتـخاباتH سـتقـلةHـتعـلق بالـهيـئة الـعـلـيــا اHوا

rادة 4 منهHال سيما ا
- وبـــــعـــــد االطالع عـــــلى اقـــــتـــــراحـــــات اجملـــــلس األعـــــلى

rللقضاء

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــعــX الـــســيـــدات والــســــادة الــقـــضـــاة
اآلتـــيــة أســمــاؤهمr أعــضــاء في الــهــيــئــة الــعــلــيــا اHــســتــقــلــة

Hراقبة االنتخابات :
rعباسي بورحلة -

 rعبدي بن يونس -
rأيت عكاش علي -
rعميور السعيد -
rبعطوش حكيمة -

rزوجة هني rبشير عائشة -
rباروك الشريف -
rبن عبون ميلود -

rزوجة بومنصور rبن محمد فضيلة -
rبناصر مالك -

rزوجة عبد اجمليد rبن عمران ربيعة -
rبرنو عمار -

rبوعمران وهيبة -
rبوشيرب خلضر -
rبوكابوس عمر -

 rزوجة بوحليسة rإبراهيمي فتيحة -
 rفردي عبد العزيز -

rهاشمي شيخ -

rحساين إيدير -

rحيفري محمد -

rقنطار رابح -

rخذايرية محمد -

rلبيض عبد الوهاب -

rزوجة عامر rلعرج منيرة -

rمواجي حمالوي -

rمجاهدي محمد الطاهر -

rهديHموهوب محمد ا -

rنوي حسان -

rنويزي براهيم -

rأرملة منصري rأورزدين وردية -

rصحراوي ميلود -

rسكة قويدر -

 rسلطاني محمد الصالح -

 rسوير بلحاج -

rيعقوب موسى -

rعيش سليمان -

 rأيت شعالل فتيحة -

rزوجة بوخاري rبقادة حليمة -

rغا» فاروق -

 rمندي بومدين -

rزوجة عودي rمرسلي وهيبة -

rعبد الوهاب خالد -

rعبد الرزاق محمد -

rعباس عبد الرزاق -

rعدالة مسعود -

rأحمودة نزيهة -

rزوجة بابا rعيساني نورة -

rزوجة ريازي rأيت بن عامر رشيدة -

rعليوي دوادية -
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rعميري الزهرة -

rعنصر مصطفى -

rزوجة مركمال rعرعور خرفية -

rعصامنية عبد الرحيم -

rزوجة بوريو rعتارسية نبيلة -

rباح أحمد -

rبهدنة نور الدين -

rولديHبكار ا -

rبلعجل عبد الوهاب -

rباللطة مراد -

rزوجة براهمي rبلجياللي منصورية -

rبلحاجي أحمد -

rبلحوى حمود -

rبلكحلة عيسى -

rزوجة عثماني rبلوفة بنت هني -

rبن دحو مصطفى رياض -

rبن لدغم ميلود -

rزوجة باحماني rبن لرنب آسيا -

 rزوجة بوعقال rبن عياط حميدة -

rبن جلول سمير -

 rبن احلاج جلول سليم -

rبن فطوم عبد الغني -

rزوجة قرزيز rبن لعرابي زينب -

rبن موسى عبد احلميد -

rزوجة دنداني rبن سليماني رشيدة -

 rزوجة حبيب rبرهون نورية -

rبسايح موسى -

rبوعلي علي -

 rبوعزلة بن يعقوب -

 rزوجة رقيق rبوشريط فاطمة -

 rبوقرة السعيد -

 rبوحميدي نادية -

rزوجة طراد rبوخا¬ شرف -

rبوخا¬ محمد -

 rزوجة ترايكية rبوخبالت ليلى -

 rبوخرصة يوسف -

 rبوراس سليمة -

 rبورزق عبد احلميد -

rزوجة وهاب rبوصباحي فوزية -

rبراهيمي محمد -

rبراهمي شهيدة -

rبريك عبد احلميد -

rشرماط مسعودة -

rزوجة قريتلي rشعياني بشيرة -

- شــنـــيــور ســـيــد الــعـــربي فــاطـــمــة الــزهـــراءr أرمــلــة
rمحسن

  rزوجة بن بتكة أيت تدرت rشرشار زينب -

rشطاح حميد -

rزوجة دحماني rشيبي مونة -

rشينون خالد -

rدعمي محمد -

rدادو سمير -

rزوجة بوسبحة rداودي غنية -

 rجبلي خلضر -

rالهناني محمد -

rفاقد مراد -

 rXفداني حس -

 rقاسم قويدر -

 rزوجة بلهادي rقلة منصورية -

rقازم زهية -

 rغرسة صالح -

rقروابي محمد -

 rحداد العيد -

rحاج ميهوب سيدي موسى كمال -
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rXزوجة إم rياءH حضري -

rحلباوي فتيحة -

rحماموش محمد -

rحمدي العربي -

rXH حميدي محمد -

rزوجة بوعالم rحماد نسيمة -

rزوجة فرح rحمادي اوريدة -

rXH حمزاوي -

rزوجة بوجالل rحربوش ابتسام -

rزوجة أومزاوش rحروش حورية -

rهاللي الطيب -

rإبراهيمي إبراهيم -

rقادة دحو -

rقارة مسعود -

rكبور عز الديـن -

rكنتولي محمد -

rخثير نذير -

rزوجة خالدي rخلفاوي أمال -

rكواري محمد -

rكر¤ عبد احلفيظ -

rزوجة حورية rلعباني نعيمة -

rالعابدين مصطفى -

rأرملة بابا عياش rالعنابي زوليخة -

rلرقط بالل -

rلعروق ساعد -

rلوصيف جناة -

rلونيس عمار -

rزوجة سعيدي rمعبوط جميلة -

rمعلم احسن -

rماحي خالد -

rمحي الدين زكرياء -

rمعروف العربي -

rزوجة مزياني rمطاري نسيمة -
rمعزوزي حكيــم -

rمقا علي -
rزوجة خنيش rمحداش جميلة -

rمقيدش حفصة -
rزوجة دفان rملهاق فضيلة -

rملياني جياللي -
rزوجة سبحي rمنجح يسمينة -
rزوجة مرابطي rمرابطي زكية -
rزوجة عبتوت rمسعودان نادية -

rمسعودي بشير -
rمسقم زهية -

rمسوس سامية -
rميزاب التهامي -
rمحمدي اجلياللي -

rمقران الطاهر -
rزوجة لبكيري rناسلي حميدة -

rجنار محمد -
rيش زهير� -

r¤زوجة شر rنوركة سعيدة -
rعثماني محمد -

rوحشي بوبكر الصديق -
rزوجة بولوح rوقاف ضاوية -

rوارث فاحت -
rأوشان منصور -
rأوحلسن بلعيد -

rولد موسى عبد النور -
rرحماني عبد الرحمن -

rرحماني أحمـد -
rرحماني بن إبراهيم -

rرقية سر الهدى -
rسعد الله سعيد -
rسحنون أحمد -

rزوجة سايغي rسايغي راضية -
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rزوجة خالدي rساكر دالل -

rصخراوي يزيد -

rسعودي سعيدة -

rسايح عبد القادر -

rسالمي بوزيد -

rسنيني ميلود -

rزوجة جودي rسراي نوال -

rزوجة بوزيداوي rتدرانت نرجس -

rتقية علي -

rطالبي عبد احلكيم -

rتمجايت اعمر -

rتازروت نسيمة -

rتبيب أحمد -

rزوجة وادي rتربش خديجة -

rيحياوي حميد -

rيحمي نادية -

rيوسفي عبد القادر -

rزوجة بوجالب rزعبوط منيرة -

rزبور نصيرة -

rزوجة حماد rزغنون حفيظة -

rزوجة غسمون rزهيوة حنان -

rزمولي جمال -

rزناني دحمان -

rأرملة خشاب rزنون سهام -

rزروني محمد -

rعمارة صليحة -

- ماز حسن.

اHـادةاHـادة  2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
4 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 17-06 مؤر مؤرّخ في خ في 5 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
Xيـتـضـمن تـعـيـ rXيـتـضـمن تـعـيـ r2017 ـوافــق 4 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـةHـوافــق اH1438  ا

الـكفاءات اHسـتقلـة اخملتارة من ضـمن اجملتمع اHدنيالـكفاءات اHسـتقلـة اخملتارة من ضـمن اجملتمع اHدني
أعضاء الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.أعضاء الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 91-6 و 194
rمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنتـخاباتH سـتقـلةHـتعـلق بالــهـيــئـة الـعليـا اHوا

rواد 4 و6 و7 و8 منهHال سيما ا

- وبـــعـــد االطالع عـــلى اقـــتــراحـــات الـــلـــجــنـــة اخلـــاصــة
اHـكـلـفـة بـاقـتراح أعـضـاء الـهـيـئـة الـعـليـا اHـسـتـقـلـة Hـراقـبة
االنتخابات بعـنوان الكفاءات اHسـتقلة اخملتارة من ضمن

rدنيHاجملتمع ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــX أعـــضـــاء فـي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيــا
اHستـقلة Hراقـبة االنتخـاباتr الكفـاءات اHستقـلة اخملتارة

من ضمن اجملتمع اHدنيr اآلتي ذكرهم :
I -  بعنوان الكفاءات الوطنية : -  بعنوان الكفاءات الوطنية :

rبلعالم علي -

rبن مبروك الشيخ -

rمقيدش مصطفى -

rدريدي نادية -

rبن عباس سامية -

rبوعبد الله عبد الرحمان -

rطويل عبد الهادي -

rسبية محمد نور الدين -

- لعماري محمد محرز.

II -  بعنوان التمثيل اجلغرافي للواليات : -  بعنوان التمثيل اجلغرافي للواليات :

rبوعيشة أحمد -

rسقر احمد -

rعزاوي جميلة -

rبلعالية دومة عبد القادر -
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rجعفر حلسن -

rبليدي محمد -

rمبروك زيد اخلير -

rبن حوية محمد -

rعبد العالي حلبيب -

rXبن بودريو حس -

rفالح خنوف -

rبومعراف رمضان -

rحمودة شعبان -

rبحري  دالل -

 rحجازي عبد احلفيظ -

rبابا عيسى  محفوظ -

rحموش عبد الرحمان -

rطاهير السعيد -

rقرقب محمد -

rشيخاوي  محمد -

rسليماني العيد -

rبن داده شيخ -

rحتريشي محمد -

rسعداوي محمد -

rبوباكر مصطفى -

rشربال عبد القادر -

rفتني منار -

rفوفا حميد -

rفركوس محمد -

rبلقاسمي أحسن -

rزوجة سعودي rيعالوي دليلة -

rوهابي محمد -

rأخاموخ الياس -

rشمباع بكاي -

rبن سبقاق محمود -

rبكادي محمد -

rقاسمية محمد -

rكالع العربي -

rبوشقورة بوقرة -

rخمان البشير -

rعرفي كمال -

rزوجة طالب rبن د�راد خيرة -

rبرودي صالح -

rقدوار عبد القادر -

rمدربل خالدي -

rتاج محمد -

rرقاقبة زينب -

rبلعربي حاج عبد القادر -

rرزوق وفاء أم اخلير -

rزعموم رابح -

rأحمد علي جعفر -

rبن عمارة أحمد -

rدحماني محمد -

rفرعون علي -

rعبان بوسعد -

rأيت عودية لونيس -

r¤عالق كر -

rزيتون باية -

rرابية عبد احلميد -

rبوبرغوث فلورا -

rقوادري عائشة -

rبهلول ابراهيم -

rرزين وهيبة -

rمخلوف عمار -

rحداد نصيرة -

rفاسي الزهرة -

rحاكمي طاهر -

rعبيدي محمد -
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rبن غربي عطية -
rعلي خوجة خيرة -
rبوراوي محمد -

rزوجة فنغور rأفلفيز عتيقة -
rبوشريط الصديق -

rيحياوي محمد -
rزيدان حورية -
rساعي أحمد -

rنويصر بلقاسم -
rبودوخة ابراهيم -

rبلقبي سعدية -
rالشيخي ميلود -
rيعقوبي ميمونة -

rبن عيسى الطاهر -
rحمني كمال -

rوجهاني نصر الدين -
rدعو عزيزHا rبوغليطة زيدان -

rشرادي شيخ -
rبن شيحة يحي -
rمونسي حبيب -

rبن حويدقة قويدر -
rمراد ففاني -

r¤قاضي عبد الكر -
rدريد نور الدين -
rعثامنية محمد -
rعوادي أحسن -

rحمداوي وسيلة -
rعزوز كردون -
rكريكو كوثر -

rلوصيف رابح -
rبن زقوطة نصير -

rبالل نذير -
rعلي تركي عمر -

rربيع مهدي -

rبوخا¬ أيوب -

rماعي يوسف -

rبن عمارة بلقاسم -

rولد موسى تواتي -

rبن سكومة  نورالدين -

rخرباشي عقيلة -

r¤خضري  عبد الكر -

rي عثمانHسا -

rعباس عمار -

rشنيني عبد الرحمان -

rتشيكو فوزي -

rبوداعة حاج مختار -

rبوهنية قوي -

rبوغابة حسان -

rموالتي خالد -

rكنوز صالح -

rلبوز محمد خلضر -

rشافي قادة -

rشعشو مصطفى -

rحنصال محمد -

rبوعقيل ربيع -

rبالبار الهواري -

rالحمر سليمة -

rدينس عبد القادر -

rعباس نور الدين -

rبوغراري موسى -

rغومة محمد -

rبوده محمد صالح -

rخمايه مامه -

rمقراني محمد -

rبوجالل محمد -
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rالوالي محمد العربي -

rزوجة بوزيان rتشوالق يامنة -

rبوزواد محمد الصغير -

rأيت عمار جياللي -

rحمادي مداني -

rسويسي محمد -

rدريس رشيد -

rميلي دالي -

rXصاحلي ياس -

rبريرم سمية -

rشراد محمود -

rحمدينة عبد الله -

rلنصاري بيقة -

rجكاني مصطفى -

rصديقي أمبارك -

rمزاري أحمد -

rشرڤي عمر -

rمرسي رشيد -

rباجي الطاهر -

rXحبه حس -

rشايب  بلقاسم -

rبوزيان مختار -

rباديس أحمد السعيد -

rخاليفي رشيد -

rاونيسي ناجي -

rزياني رشيد -

rحمبلي يزيد -

rسماتي عبد الباقي -

rغنام كمال -

rهالل يوسف -

  rأقناروس أمحمد  -

rتميم سليم -

rستي أمحمد -
rيسعد صابرينة -

  rمدوكالي  محمد -
  rعباس كبير بن يوسف -

rكواش أحمد -
rبويحي بوعالم -
rبراهيم Xهن -

rضيف الله عبد القادر -
rباهرة فتحية -

rمباركي عبد اجمليد -
rقلعي عبد القادر -
rصديقي جياللي -
rحسيني حورية -

rعبد الالوي أحمد -
rباجو مصطفى -
rبورقيبة داود -
rعزاوي عمار -

rة أحمدHد -
rغريقة بلقاسم -
rXلعمش حس -
rزروقي محمد -
rصالح فتيحة -
rخد¤ محمد -

- بن جبار عبد الهادي.

III - بعنوان اجلالية الوطنية باخلارج : - بعنوان اجلالية الوطنية باخلارج :

rقادة هندة -
rصافي عمر -

rطايري الشريف -
rغالب عماد -

rشعبور محمد -
rجعفري نور الدين -
- مشري محمد رضا.
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اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
4 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤر مؤرّخ في خ في 5 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1438 اHــوافــق  اHــوافــق 4 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2017 يــتــعــلـق بــنــشــرr يــتــعــلـق بــنــشــر

الـتشـكـيلـة االسمـية لـلـهيـئة الـعـليـا اHسـتـقلـة Hراقـبةالـتشـكـيلـة االسمـية لـلـهيـئة الـعـليـا اHسـتـقلـة Hراقـبة
االنتخابات.االنتخابات.

ــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 91-6 و 194
rمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنتـخاباتH سـتقـلةHـتعـلق بالـهيـئة الــعـلـيــا اHوا

rادة 4 (الفقرة 2) منهHال سيما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 16-284 اHـؤرخ
في 3 صــــفــــر عــــام 1438 اHــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2016
واHـتضـمن تعـيX رئـيس الهـيئـة الـعلـيا اHـستـقلـة Hراقـبة

rاالنتخابات
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 17-05 اHـؤرّخ
في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافــق 4 ينـاير سـنة 2017
واHـتضـمن تعـيX الـقضـاة أعضاء الـهيـئة الـعلـيا اHـستـقلة

rراقبة االنتخاباتH
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 17-06 اHـؤرّخ
في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافــق 4 ينـاير سـنة 2017
واHـتـضـمن تـعـيـX الـكـفـاءات اHـسـتقـلـة اخملـتـارة من ضـمن
اجملـتــمع اHـدني أعــضـاء الــهـيــئـة الــعـلـيــا اHـســتـقــلـة Hــراقـبـة

rاالنتخابات

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

مــادة وحـيـدة : مــادة وحـيـدة :  تـنــشـر الـتــشـكــيـلـة االســمـيــة لـلـهــيـئـة
العليا اHستـقلة Hراقبة االنتخابات في اجلريدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية :

السيدات والسادة :
rرئيسا rدربال عبد الوهاب -

rعضوا rعباسي بورحلة -

rعضوا rعبدي بن يونس -

rعضوا rأيت عكاش علي -

rعضوا rعميور السعيد -

rعضوا rبعطوش حكيمة -

rعضوا rزوجة هني rبشير عائشة -

rعضوا rباروك الشريف -

rعضوا rبن عبون ميلود -

rعضوا rزوجة بومنصور rبن محمد فضيلة -

rعضوا rبناصر مالك -

rعضوا rزوجة عبد اجمليد rبن عمران ربيعة -

rعضوا rبرنو عمار -

rعضوا rبوعمران وهيبة -

rعضوا rبوشيرب خلضر -

rعضوا rبوكابوس عمر -

rعضوا rزوجة بوحليسة rإبراهيمي فتيحة -

rعضوا rفردي عبد العزيز -

rعضوا rهاشمي شيخ -

rعضوا rحساين إيدير -

rعضوا rحيفري محمد -

rعضوا rقنطار رابح -

rعضوا rخذايرية محمد -

rعضوا rلبيض عبد الوهاب -

rعضوا rزوجة عامر rلعرج منيرة -

rعضوا rمواجي حمالوي -

rعضوا rمجاهدي محمد الطاهر -

rعضوا rهديHموهوب محمد ا -

rعضوا rنوي حسان -

rعضوا rنويزي براهيم -

rعضوا rأرملة منصري rأورزدين وردية -

rعضوا rصحراوي ميلود -

rعضوا rسكة قويدر -

rعضوا rسلطاني محمد الصالح -
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rعضوا rسوير بلحاج -

rعضوا rيعقوب موسى -

rعضوا rعيش سليمان -

rعضوا rأيت شعالل فتيحة -

rعضوا rزوجة بوخاري rبقادة حليمة -

rعضوا rغا» فاروق -

rعضوا rمندي بومدين -

rعضوا rزوجة عودي rمرسلي وهيبة -

rعضوا rعبد الوهاب خالد -

rعضوا rعبد الرزاق محمد -

rعضوا rعباس عبد الرزاق -

rعضوا rعدالة مسعود -

rعضوا rأحمودة نزيهة -

rعضوا rزوجة بابا rعيساني نورة -

rعضوا rزوجة ريازي rأيت بن عامر رشيدة -

rعضوا rعليوي دوادية -

rعضوا rعميري الزهرة -

rعضوا rعنصر مصطفى -

rعضوا rزوجة مركمال rعرعور خرفية -

rعضوا rعصامنية عبد الرحيم -

rعضوا rزوجة بوريو rعتارسية نبيلة -

rعضوا rباح أحمد -

rعضوا rبهدنة نور الدين -

rعضوا rولديHبكار ا -

rعضوا rبلعجل عبد الوهاب -

rعضوا rباللطة مراد -

rعضوا rزوجة براهمي rبلجياللي منصورية -

rعضوا rبلحاجي أحمد -

rعضوا rبلحوى حمود -

rعضوا rبلكحلة عيسى -

rعضوا rزوجة عثماني rبلوفة بنت هني -

rعضوا rبن دحو مصطفى رياض -

rعضوا rبن لدغم ميلود -
rعضوا rزوجة باحماني rبن لرنب آسيا -
rعضوا rزوجة بوعقال rبن عياط حميدة -

rعضوا rبن جلول سمير -
rعضوا rبن احلاج جلول سليم -
rعضوا rبن فطوم عبد الغني -

rعضوا rزوجة قرزيز rبن لعرابي زينب -
rعضوا rبن موسى عبد احلميد -

rعضوا rزوجة دنداني rبن سليماني رشيدة -
rعضوا rزوجة حبيب rبرهون نورية -

rعضوا rبسايح موسى -
rعضوا rبوعلي علي -

rعضوا rبوعزلة بن يعقوب -
rعضوا rزوجة رقيق rبوشريط فاطمة -

rعضوا rبوقرة السعيد -
rعضوا rبوحميدي نادية -

rعضوا rزوجة طراد rبوخا¬ شرف -
rعضوا rبوخا¬ محمد -

rعضوا rزوجة ترايكية rبوخبالت ليلى -
rعضوا rبوخرصة يوسف -
rعضوا rبوراس سليمة -

rعضوا rبورزق عبد احلميد -
rعضوا rزوجة وهاب rبوصباحي فوزية -

rعضوا rبراهيمي محمد -
rعضوا rبراهمي شهيدة -

rعضوا rبريك عبد احلميد -
rعضوا rشرماط مسعودة -

rعضوا rزوجة قريتلي rشعياني بشيرة -
- شــنـــيــور ســـيــد الــعـــربي فــاطـــمــة الــزهـــراءr أرمــلــة

rعضوا rمحسن
rزوجــــة بـن بــــتـــــكـــــة أيت تــــدرت rشــــرشـــــار زيــــنـب -

rعضوا
rعضوا rشطاح حميد -



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـ
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

rعضوا rزوجة دحماني rشيبي مونة -

rعضوا rشينون خالد -

rعضوا rدعمي محمد -

rعضوا rدادو سمير -

rعضوا rزوجة بوسبحة rداودي غنية -

rعضوا rجبلي خلضر -

rعضوا rالهناني محمد -

rعضوا rفاقد مراد -

rعضوا rXفداني حس -

rعضوا rقاسم قويدر -

rعضوا rزوجة بلهادي rقلة منصورية -

rعضوا rقازم زهية -

rعضوا rغرسة صالح -

rعضوا rقروابي محمد -

rعضوا rحداد العيد -

rعضوا rحاج ميهوب سيدي موسى كمال -

rعضوا rXزوجة إم rياءH حضري -

rعضوا rحلباوي فتيحة -

rعضوا rحماموش محمد -

rعضوا rحمدي العربي -

rعضوا rXH حميدي محمد -

rعضوا rزوجة بوعالم rحماد نسيمة -

rعضوا rزوجة فرح rحمادي اوريدة -

rعضوا rXH حمزاوي -

rعضوا rزوجة بوجالل rحربوش ابتسام -

rعضوا rزوجة أومزاوش rحروش حورية -

rعضوا rهاللي الطيب -

rعضوا rإبراهيمي إبراهيم -

rعضوا rقادة دحو -

rعضوا rقارة مسعود -

rعضوا rكبور عز الديـن -

rعضوا rكنتولي محمد -

rعضوا rخثير نذير -

rعضوا rزوجة خالدي rخلفاوي أمال -

rعضوا rكواري محمد -

rعضوا rكر¤ عبد احلفيظ -

rعضوا rزوجة حورية rلعباني نعيمة -

rعضوا rالعابدين مصطفى -

rعضوا rأرملة بابا عياش rالعنابي زوليخة -

rعضوا rلرقط بالل -

rعضوا rلعروق ساعد -

rعضوا rلوصيف جناة -

rعضوا rلونيس عمار -

rعضوا rزوجة سعيدي rمعبوط جميلة -

rعضوا rمعلم احسن -

rعضوا rماحي خالد -

rعضوا rمحي الدين زكرياء -

rعضوا rمعروف العربي -

rعضوا rزوجة مزياني rمطاري نسيمة -

rعضوا rمعزوزي حكيــم -

rعضوا rمقا علي -

rعضوا rزوجة خنيش rمحداش جميلة -

rعضوا rمقيدش حفصة -

rعضوا rزوجة دفان rملهاق فضيلة - 

rعضوا rملياني جياللي -

rعضوا rزوجة سبحي rمنجح يسمينة -

rعضوا rزوجة مرابطي rمرابطي زكية -

rعضوا rزوجة عبتوت rمسعودان نادية -

rعضوا rمسعودي بشير -

rعضوا rمسقم زهية -

rعضوا rمسوس سامية -

rعضوا rميزاب التهامي -

rعضوا rمحمدي اجلياللي -

rعضوا rمقران الطاهر -
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rعضوا rزوجة لبكيري rناسلي حميدة -

rعضوا rجنار محمد -

rعضوا rيش زهير� -

rعضوا r¤زوجة شر rنوركة سعيدة -

rعضوا rعثماني محمد -

rعضوا rوحشي بوبكر الصديق -

rعضوا rزوجة بولوح rوقاف ضاوية -

rعضوا rوارث فاحت -

rعضوا rأوشان منصور -

rعضوا rأوحلسن بلعيد -

rعضوا rولد موسى عبد النور -

rعضوا rرحماني عبد الرحمن -

rعضوا rرحماني أحمـد -

rعضوا rرحماني بن إبراهيم -

rعضوا rرقية سر الهدى -

rعضوا rسعد الله سعيد -

rعضوا rسحنون أحمد -

rعضوا rزوجة سايغي rسايغي راضية -

rعضوا rزوجة خالدي rساكر دالل -

rعضوا rصخراوي يزيد -

rعضوا rسعودي سعيدة -

rعضوا rسايح عبد القادر -

rعضوا rسالمي بوزيد -

rعضوا rسنيني ميلود -

rعضوا rزوجة جودي rسراي نوال -

rعضوا rزوجة بوزيداوي rتدرانت نرجس -

rعضوا rتقية علي -

rعضوا rطالبي عبد احلكيم -

rعضوا rتمجايت اعمر -

rعضوا rتازروت نسيمة -

rعضوا rتبيب أحمد -

rعضوا rزوجة وادي rتربش خديجة -

rعضوا rيحياوي حميد -

rعضوا rيحمي نادية -

rعضوا rيوسفي عبد القادر -

rعضوا rزوجة بوجالب rزعبوط منيرة -

rعضوا rزبور نصيرة -

rعضوا rزوجة حماد rزغنون حفيظة -

rعضوا rزوجة غسمون rزهيوة حنان -

rعضوا rزمولي جمال -

rعضوا rزناني دحمان -

rعضوا rأرملة خشاب rزنون سهام -

rعضوا rزروني محمد -

rعضوا rعمارة صليحة -

rعضوا rماز حسن -

rعضوا rبلعالم علي -

rعضوا rبن مبروك الشيخ -

rعضوا rمقيدش مصطفى -

rعضوا rدريدي نادية -

rعضوا rبن عباس سامية -

rعضوا rبوعبد الله عبد الرحمان -

rعضوا rطويل عبد الهادي -

rعضوا rسبية محمد نور الدين -

rعضوا rلعماري محمد محرز -

rعضوا rبوعيشة أحمد -

rعضوا rسقر احمد -

rعضوا rعزاوي جميلة -

rعضوا rبلعالية دومة عبد القادر -

rعضوا rجعفر حلسن -

rعضوا rبليدي محمد -

rعضوا rمبروك زيد اخلير -

rعضوا rبن حوية محمد -

rعضوا rعبد العالي حلبيب -

rعضوا rXبن بودريو حس -
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rعضوا rفالح خنوف -

rعضوا rبومعراف رمضان -

rعضوا rحمودة شعبان -

rعضوا rبحري دالل -

rعضوا rحجازي عبد احلفيظ -

rعضوا rبابا عيسى محفوظ -

rعضوا rحموش عبد الرحمان -

rعضوا rطاهير السعيد -

rعضوا rقرقب محمد -

rعضوا rشيخاوي محمد -

rعضوا rسليماني العيد -

rعضوا rبن داده شيخ -

rعضوا rحتريشي محمد -

rعضوا rسعداوي محمد -

rعضوا rبوباكر مصطفى -

rعضوا rشربال عبد القادر -

rعضوا rفتني منار -

rعضوا rفوفا حميد -

rعضوا rفركوس محمد -

rعضوا rبلقاسمي أحسن -

rعضوا rزوجة سعودي rيعالوي دليلة -

rعضوا rوهابي محمد -

rعضوا rأخاموخ الياس -

rعضوا rشمباع بكاي -

rعضوا rبن سبقاق محمود -

rعضوا rبكادي محمد -

rعضوا rقاسمية محمد -

rعضوا rكالع العربي -

rعضوا rبوشقورة بوقرة -

rعضوا rخمان البشير -

rعضوا rعرفي كمال -

rعضوا rزوجة طالب rين د�راد خيرة -

rعضوا rبرودي صالح -

rعضوا rقدوار عبد القادر -

rعضوا rمدربل خالدي -

rعضوا rتاج محمد -

rعضوا rرقاقبة زينب -

rعضوا rبلعربي حاج عبد القادر -

rعضوا rرزوق وفاء أم اخلير -

rعضوا rزعموم رابح -

rعضوا rأحمد علي جعفر -

rعضوا rبن عمارة أحمد -

rعضوا rدحماني محمد -

rعضوا rفرعون علي -

rعضوا rعبان بوسعد -

rعضوا rأيت عودية لونيس -

rعضوا r¤عالق كر -

rعضوا rزيتون باية -

rعضوا rرابية عبد احلميد -

rعضوا rبوبرغوث فلورا -

rعضوا rقوادري عائشة -

rعضوا rبهلول ابراهيم -

rعضوا rرزين وهيبة -

rعضوا rمخلوف عمار -

rعضوا rحداد نصيرة -

rعضوا rفاسي الزهرة -

rعضوا rحاكمي طاهر -

rعضوا rعبيدي محمد -

rعضوا rبن غربي عطية -

rعضوا rعلي خوجة خيرة -

rعضوا rبوراوي محمد -

rعضوا rزوجة فنغور rأفلفيز عتيقة -

rعضوا rبوشريط الصديق -

rعضوا rيحياوي محمد -
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rعضوا rزيدان حورية -

rعضوا rساعي أحمد -

rعضوا rنويصر بلقاسم -

rعضوا rبودوخة ابراهيم -

rعضوا rبلقبي سعدية -

rعضوا rالشيخي ميلود -

rعضوا rيعقوبي ميمونة -

rعضوا rبن عيسى الطاهر -

rعضوا rحمني كمال -

rعضوا rوجهاني نصر الدين -

rعضوا rدعو عزيزHا rبوغليطة زيدان -

rعضوا rشرادي شيخ -

rعضوا rبن شيحة يحي -

rعضوا rمونسي حبيب -

rعضوا rبن حويدقة قويدر -

rعضوا rمراد ففاني -

rعضوا r¤قاضي عبد الكر -

rعضوا rدريد نور الدين -

rعضوا rعثامنية محمد -

rعضوا rعوادي أحسن -

rعضوا rحمداوي وسيلة -

rعضوا rعزوز كردون -

rعضوا rكريكو كوثر -

rعضوا rلوصيف رابح -

rعضوا rبن زقوطة نصير -

rعضوا rبالل نذير -

rعضوا rعلي تركي عمر -

rعضوا rربيع مهدي -

rعضوا rبوخا¬ أيوب -

rعضوا rماعي يوسف -

rعضوا rبن عمارة بلقاسم -

rعضوا rولد موسى تواتي -

rعضوا rبن سكومة نورالدين -

rعضوا rخرباشي عقيلة -

rعضوا r¤خضري  عبد الكر -

rعضوا rي عثمانHسا -

rعضوا rعباس عمار -

rعضوا rشنيني عبد الرحمان -

rعضوا rتشيكو فوزي -

rعضوا rبوداعة حاج مختار -

rعضوا rبوهنية قوي -

rعضوا rبوغابة حسان -

rعضوا rموالتي خالد -

rعضوا rكنوز صالح -

rعضوا rلبوز محمد خلضر -

rعضوا rشافي قادة -

rعضوا rشعشو مصطفى -

rعضوا rحنصال محمد -

rعضوا rبوعقيل ربيع -

rعضوا rبالبار الهواري -

rعضوا rالحمر سليمة -

rعضوا rدينس عبد القادر -

rعضوا rعباس نور الدين -

rعضوا rبوغراري موسى -

rعضوا rغومة محمد -

rعضوا rبوده محمد صالح -

rعضوا rخمايه مامه -

rعضوا rمقراني محمد -

rعضوا rبوجالل محمد -

rعضوا rالوالي محمد العربي -

rعضوا rزوجة بوزيان rتشوالق يامنة -

rعضوا rبوزواد محمد الصغير -

rعضوا rأيت عمار جياللي -
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rعضوا rحمادي مداني -

rعضوا rسويسي محمد -

rعضوا rدريس رشيد -

rعضوا rميلي دالي -

rعضوا rXصاحلي ياس -

rعضوا rبريرم سمية -

rعضوا rشراد محمود -

rعضوا rحمدينة عبد الله -

rعضوا rلنصاري بيقة -

rعضوا rجكاني مصطفى -

rعضوا rصديقي أمبارك -

rعضوا rمزاري أحمد -

rعضوا rشرڤي عمر -

rعضوا rمرسي رشيد -

rعضوا rباجي الطاهر -

rعضوا rXحبه حس -

rعضوا rشايب  بلقاسم -

rعضوا rبوزيان مختار -

rعضوا rباديس أحمد السعيد -

rعضوا rخاليفي رشيد -

rعضوا rاونيسي ناجي -

rعضوا rزياني رشيد -

rعضوا rحمبلي يزيد -

rعضوا rسماتي عبد الباقي -

rعضوا rغنام كمال -

rعضوا rهالل يوسف -

rعضوا rأقناروس أمحمد  -

rعضوا rتميم سليم -

rعضوا rستي أمحمد -

rعضوا rيسعد صابرينة -

rعضوا rمدوكالي  محمد -

rعضوا rعباس كبير بن يوسف -

rعضوا rكواش أحمد -

rعضوا rبويحي بوعالم -

rعضوا rبراهيم Xهن -

rعضوا rضيف الله عبد القادر -

rعضوا rباهرة فتحية -

rعضوا rمباركي عبد اجمليد -

rعضوا rقلعي عبد القادر -

rعضوا rصديقي جياللي -

rعضوا rحسيني حورية -

rعضوا rعبد الالوي أحمد -

rعضوا rباجو مصطفى -

rعضوا rبورقيبة داود -

rعضوا rعزاوي عمار -

rعضوا rة أحمدHد -

rعضوا rغريقة بلقاسم -

rعضوا rXلعمش حس -

rعضوا rزروقي محمد -

rعضوا rصالح فتيحة -

rعضوا rخد¤ محمد -

rعضوا rبن جبار عبد الهادي -

rعضوا rقادة هندة -

rعضوا rصافي عمر -

rعضوا rطايري الشريف -

rعضوا rغالب عماد -

rعضوا rشعبور محمد -

rعضوا rجعفري نور الدين -

- مشري محمد رضاr عضوا.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
4 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2401
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17-03 مــؤرخ  مــؤرخ في في 3 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـــــام عـــــام 1438  اHـــــوافق اHـــــوافق 2 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة r2017 يــــــعــــــد يــــــعــــــدّل
شوّالال اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 98-63 اHـؤر اHـؤرّخ في خ في 19 شو 
عـام عـام 1418 اHـوافق  اHـوافق 16 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة 1998 الـذي يـحدد الـذي يـحدد
اخــتــصــاص اجملــالس الـقــضــائــيـة وكــيــفـيــات تــطــبـيقاخــتــصــاص اجملــالس الـقــضــائــيـة وكــيــفـيــات تــطــبـيق
األمر رقم األمر رقم 97-11 اHؤر اHؤرّخ في خ في 11 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1417
اHـوافق اHـوافق 19 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 1997 واHــتـضــمن الــتـقــسـيم واHــتـضــمن الــتـقــسـيم

القضائي.القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

 rتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- وبـمــقــتـضـى األمـر رقـم 97-11 الــمـؤرّخ فـي 11
ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1417 اHــــــوافق 19 مــــــارس ســــــنــــــة 1997

rتضمن التقسيم القضائيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــــفــــيـــــذي رقـم 63-98
اHـؤرّخ فـي 19 شـوّال عـام 1418 اHـوافق 16 فبراير سنـة
1998 الـذي يـحدد اخـتـصاص اجملالس القضائية وكيفيات

تــطــبـــيق األمــر رقم 97-11 اHــؤرّخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1417 اHـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واHــتـضــمن الــتـقــسـيم

rتمّمHعدّل واHا rالقضائي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى تعـديل أحكام
اHــرســوم الـــتــنـــفــيـــذي رقـم 98-63 اHـــؤرّخ فـي 19 شـــوّال
عـــام 1418 اHـــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنـــة 1998 الـــذي يـــحــدد
اخـــتـصــاص اجملـالس الــقـضــائـيــة وكــيـفــيـات تــطـبــيق األمـر
رقم 97-11 اHـؤرّخ في 11 ذي القـعـدة عام 1417 اHـوافق 19

مارس سنة 1997 واHتضمن التقسيم القضائي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــعـدّل االخـتــصـاص اإلقـلــيـمي جملــلس قـضـاء
الـجــزائـرr اHـنـصـوص عـلـيه في اHـرسـوم الـتـنــفيــذي رقم
98-63 اHــــــــــؤرّخ فـي 19 شـــــــــــوّال عــــــــــام 1418 اHــــــــــوافق 16

فـبـرايـر سـنـة 1998 واHذكـور أعالهr وفـقـا للـجـدول اHـلحق
بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
2 يناير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحـقاHلحـق
االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائيةاالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية

مجلس قضاء اجلزائرمجلس قضاء اجلزائر

احملاكماحملاكم البلدياتالبلدياتاجمللساجمللس

سيدي امحمد
باب الوادي

بئر مراد رايس
حسX داي
احلراش

الدار البيضاء
بوزريعة
الشراقة
زرالدة
بئر توتة
الدرارية
الرويبة

اجلزائراجلزائر

( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)

احلراش - وادي السمار - براقي - الكاليتوس
الدار البيضاء - احملمدية - باب الزوار - برج الكيفان

( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)
( بدون تغيير)



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـ
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 17-04 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني ربــيع الــثـاني
عـام عـام 1438  اHـوافق اHـوافق 3 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة r r2017 يـعـديـعـدّل ويـتـمل ويـتـمّم
اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 03-233 اHؤرخ في  اHؤرخ في 23 ربيع ربيع
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1424 اHــــوافق  اHــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة 2003
واHـــتــــضــــمن إنــــشــــاء اHـــديــــريــــة الـــوالئــــيــــة لـــلــــبــــريـــدواHـــتــــضــــمن إنــــشــــاء اHـــديــــريــــة الـــوالئــــيــــة لـــلــــبــــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

 rاإلعالم واالتصال
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99

rو143 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rالسلكية والالسلكية
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 233
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو
سـنـة 2003 واHـتــضــمن إنـشــاء اHـديــريــة الـوالئــيـة لــلـبــريـد
rوتــكـــنــولــوجـــيــات اإلعالم واالتــصـــال وحتــديــد تـــنــظــيـــمــهــا

rتمّمHعدّل واHا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12 - 12 اHؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدّل ويـــتـــمّم هــــذا اHـــرســـوم أحـــكـــام
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 03 - 233 اHــؤرخ في 23 ربــيع
الــثـاني عـام 1424 اHـوافق 24 يـونـيــو سـنـة 2003 واHـذكـور

أعاله.
2 :  : تــــعــــدّل وتــــتـــــمّم أحــــكــــام اHــــادتــــX 2 و3 من اHــــاداHــــادّة ة 
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 03 - 233 اHــؤرخ في 23 ربــيع
الــثـاني عـام 1424 اHـوافق 24 يـونـيــو سـنـة 2003 واHـذكـور

أعالهr وحترران كما يأتي :
" اHادة 2 : تتولى اHديرية الوالئية اHهام اآلتية :

XـتعلقHالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
بــــــالـــــبــــــريــــــد وبــــــاHـــــواصـالت الـــــســــــلــــــكــــــيـــــة والـالســـــلــــــكــــــيـــــة

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الـــتـــأكـــد مـن الـــســـيـــر الــــعـــادي لـــشـــبــــكـــات الـــبـــريـــد

rواصالت السلكية والالسلكيةHوا

- الــتـــنــســيـق مع الــقـــطــاعــات األخـــرى قــصــد تـــعــمــيم
rاستخدامات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- التنسيق مع اHمثليات احمللية للمتعاملrX قصد :
أ - الـتـأكـد من تـقـد¤ خـدمـة عـمـومـيـة ذات نـوعـية

rدائمة ومستمرة
ب - الـسـهـر عـلى تنـفـيـذ اخلـدمـة الـشامـلـة لـلـبـريد
وتــــــكـــــنـــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعالم واالتــــــصـــــال الـــــتـي يـــــوفـــــرهـــــا
اHـتعـامـلـون اHعـنـيـون وفقـا لـلـتنـظـيم اHـعمـول به والـتـأكد

rمن استمرارية هذه اخلدمة
rج - ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى

د - الـــســهـــر عـــلى احـــتـــرام قــواعـــد االســـتــفـــادة من
االرتـفاقـات اHرتبـطة بـبسط شـبكـات اHواصالت الـسلـكية

rوالالسلكية
- الــســـهــر بــانـــتــظـــام عــلى قــيـــام مــتـــعــامــلي الـــقــطــاع
بإجـراء تدريبات جتـريبيـة  على بسط مـخططـات النجدة
وتـنــفـيــذ اخملـطــطــات االسـتــعـجــالـيــة واألمـنــيـة اHــكـيّــفـة مع

rاخملاطر الكبرى
- الـــتـــنـــســـيق مع الـــســـلـــطـــات اخملــتـــصـــة الســـتـــعـــمــال
شــــبــــكــــات اHـــواصـالت الــــســــلــــكــــيــــة والالســــلــــكــــيــــة واإلعالم

rواالتصال ألغراض الدفاع الوطني واألمن العمومي
- اHـــشــــاركـــــة فــي إعـــــداد اخملـــطـــطـــات والـــدراســـات
وتــنــفــــيــذ بــرامج الــتـــنــمــيــة اHــســجــلــــة فــي اHــســاهـــمــات
الــنـــهـــائـــيــــة أو في صـــنـــدوق تـــمــلّـك اســتـــعـــمـــال وتـــطـــويــر

rتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتقييم نتائجها
- ضــمــان جـــمع وحتــلـــيل اHــعـــطــيــات واإلحـــصــائــيــات

rاخلاصة بالقطاع
- إعـداد حــصــيــلــة نــشــاطـات الــقــطــاع r ســنــويـاr عــلى
اHــــســـــتـــــوى احملـــــلّـي واحلـــــرص عـــــلى إرســـــالـــــهـــــا إلى اإلدارة

اHركزية ".
Xديـرية الوالئية على مصلحتHادة 3 : تشتمل اHا "

وخلية :
rمصلحة البريد -

rمصلحة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- خلية الدعم.

يـحدد تنفـيذ أحكـام هذه اHادة �وجب قـرار مشترك
بـــX الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعالم
واالتــصــال ووزيــر اHــالــيــة والــســلـطــة اHــكــلــفــة بــالــوظــيــفـة

العمومية ".

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
3 يناير سنة 2017.

 عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 3 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1438
اHــوافق اHــوافق 2 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2017 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامr يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام
سـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوض لـلجـمـهـورية اجلـزائـريةسـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوض لـلجـمـهـورية اجلـزائـرية
الـــد�ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـــبـــاريس (اجلـــمـــهـــوريـــةالـــد�ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة بـــبـــاريس (اجلـــمـــهـــوريـــة

الفرنسية).الفرنسية).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1438 اHوافق 2 ينـاير سنة 2017 تنـهىr ابتداء من 31
ديسـمبـر سنة r2016 مـهام السـيد عـمار بن جامعr بـصفته
ســـفــيــرا فــوق الــعــادة ومـــفــوضــا لــلــجــمـــهــوريــة اجلــزائــريــة
الـد�ـقراطـيـة الـشعـبـية بـبـاريس (اجلـمهـوريـة الـفرنـسـية)

إلحالته على التقاعد.

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
Xكـتـاب عـامـ Xيـتـضــمن تـعـيــ rXكـتـاب عـامـ Xيـتـضــمن تـعـيــ r2015 نــوفـمـبــر سـنـة نــوفـمـبــر سـنـة

في الوالياتفي الواليات (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

الــجـريــدة الـرســمـيــة - الـــعــدد 67 الــــصـادر فــي
8 ربيع األول عام 1437 اHوافق 20 ديسمبر سنة 2015.

الصفحة r23 العمود األولr السطر 3 :
- بدال من :- بدال من : " جمال بن حدو ".

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : " جمال عبد اHؤمن بن حدو ".
................... (الباقي بدون تغيير) ...................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرارات مــؤرخـة في قــرارات مــؤرخـة في 19 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 19
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة r2016 تــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام قــضــاةr تــتــضــمـن إنــهــاء مــهــام قــضــاة

.Xعسكري.Xعسكري
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHــــوافق 19 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2016 تـــنـــهـىr ابـــتـــداء من 31
rمـهـام الـعـقـيد مـتـواعـدين بـوشـيـبان r2016 ديـسـمـبـر سـنة
بـصفـته نائـبا لـلوكـيل العـسكـري للـجمـهوريـة لدى احملـكمة

العسكرية بالبليدة/الناحية العسكرية األولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHــــوافق 19 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2016 تـــنـــهـىr ابـــتـــداء من 31
ديسـمبر سنة r2016 مهام العـقيد فوضيل حقانيr بصفته
وكــيال عــســـكــريــا لــلـــجــمــهـــوريــة لــدى احملــكـــمــة الــعـــســكــريــة

ببشار/الناحية العسكرية الثالثة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHــــوافق 19 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2016 تـــنـــهـىr ابـــتـــداء من 31

rمـهـام العـقـيد مـحـمد بن هـني الـباي r2016 ديـسـمبـر سـنة
بصفته وكيال عسكريا للجمهورية لدى احملكمة العسكرية

بقسنطينة/الناحية العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHــــوافق 19 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2016 تـــنـــهـىr ابـــتـــداء من 31
ديــســمـــبــر ســنــة r2016 مــهــام اHـالزم األول عــبــد الــرحــمــان
قـندوزr بصـفته نائـبا لـلوكيل الـعسكـري للـجمهـورية لدى
احملـكــمــة الــعــســكــريــة بــقــســنــطـيــنــة/الــنــاحــيــة الــعــســكــريـة

اخلامسة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرارات مــؤرخـة في قــرارات مــؤرخـة في 19 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 19
ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة r2016 تــــتـــضــــمـن تـــعــــيــــX قــــضـــاةr تــــتـــضــــمـن تـــعــــيــــX قــــضـــاة

.Xعسكري.Xعسكري
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHـوافق 19 ديـسـمبـر سـنة r 2016 يـعX الـعقـيـد متـواعدين
بـــوشــيــبــانr وكـــيال عــســكـــريــا لــلــجـــمــهــوريــة لـــدى احملــكــمــة
الـعسكرية ببـشار/الناحية الـعسكرية الـثالثةr ابتداء من

أول يناير سنة 2017.
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الصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقب

باغوس عبد القادر

حاجي عبد النور

زيـــــــــان بـــــــــوزيــــــــان
محفوظ

ساHي رياض

زروقي كمال

السلطة اHمثلةالسلطة اHمثلة

رئيس مكتب

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

وزارة اHالية

وزارة التجارة

جمعية شركات
Xالتأم

Xوإعادة التأم

خبير تأمينات

�ــــوجب قــــرار مـــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــــام 1438
الــمــوافـق 19 ديـــســمــبـــر ســنــة r2016 يـــعــيـن الــعـــقــيــد
فـوضــيـل حــقـانـيr وكــيـال عــسـكــريـا لـلــجـمــهـوريـة لدى
احملكـمة الـعسـكـرية بـقسـنـطيـنة / الــنـاحــيـة الـعــسـكــريـة

الـخـامـسـةr ابـتـداء مـن أول يناير سنة 2017.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHــوافق 19 ديــــســــمـــبـــر ســـنـــة r2016 يــعــX الـــمالزم األول
عـــبــد الـــرحــمـــان قــنـــدوزr نــائـــبــا لــلــوكــيــل الــعـــسـكـري
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريــــــة لـــــدى الـــــمـــــحـــــكـــــمــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة
بــورقــلــة/الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الـرابــعــةr ابــتــداء من أول

يناير سنة 2017.

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 19 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 26 مـــايــو مـــايــو
ســنــة ســنــة r2016 يـــحــدد الــقـــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاءr يـــحــدد الــقـــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء
الــــمـــــكـــــتـب اHــــتـــخــــصـص بـــالــــتــــعـــريــــفــــة في مــــجـــالالــــمـــــكـــــتـب اHــــتـــخــــصـص بـــالــــتــــعـــريــــفــــة في مــــجـــال

التأمينات.التأمينات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 19 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 26 مـــايـــو ســـنـــة r2016 حتــــدد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة
ألعــــضــــاء اHــــكـــتـب اHـــتــــخــــصص بــــالــــتـــعــــريــــفــــة في مــــجـــال
التأميناتr تطبيقا ألحكام اHادة 2 من اHرسوم التنفيذي
رقم 09-257 اHــؤرخ في 20 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 11
غــشت سـنـة 2009 الـذي يـحـدد تــشـكـيل اجلـهــاز اHـتـخـصص
بــالــتــعــريــفــة في مــجــال تـعــريــفــة الــتــأمــيــنــات وتــنـظــيــمه

وسيرهr كما يأتي :

وزارة التجارةوزارة التجارة
أكــتــوبـر قــقــرار مــؤررار مــؤرّخ في خ في 29 مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 31 أكــتــوبـر 
سـنة سـنة r2016 يحد يحدّد الـتعـريفـات التي يـطبـقهـا اHركزد الـتعـريفـات التي يـطبـقهـا اHركز
الوطني للـسجل التجاري بعنوان مسك السجالتالوطني للـسجل التجاري بعنوان مسك السجالت

التجارية واإلعالنات القانونية.التجارية واإلعالنات القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

rالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-140 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد شــروط �ــارســة األنــشــطــة الــتــجــاريــة

rغير القـارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-111 اHؤرّخ
في 14 رجب عـــام 1436 اHـوافــق 3 مايـو سـنـة 2015 الـذي
يــحــدّد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

rالتجـاري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-136 اHؤرّخ
في 17 رجـب عـــــام 1437 اHــــوافــق 25 أبــــريـل ســــنـــــة 2016
الــــذي يــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــات ومــــصــــاريف إدراج اإلشــــهــــارات

rالقانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية
- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في 23 صــفـر عـــام 1425
اHــوافــق 14 أبــريل ســنـــة 2004 الـــذي يــحــدّد الــتـــعــريــفــات
الـتي يـطـبـقـهـا اHـركـز الـوطـني لـلـسـجل الـتـجـاري بـعـنوان

rمسك السجالت التجارية واإلعالنات القانونية

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 25 (الــفـقـرة 2)
من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 15-111 اHـؤرّخ في 14 رجب
عــــــام 1436 اHــــــوافق 3 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r2015 واHــــــادة 4 من
اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 16-136 اHـؤرّخ في 17 رجب عـام
rــــذكـــــورين أعالهHــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــــة 2016 واH1437 ا

يهـدف هــذا الـقـرار إلى حتـديـد الـتـعريـفـات الـتي يطـبـقـها
اHركز الوطني لـلسجل التجاري بعنوان مسك السجالت

التجارية واإلعالنات القانونية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتـضـمن الـتـعـريـفـات التي يـطـبـقـهـا اHـركز
الـــوطــنـي لــلـــســجل الـــتــجـــاريr بــعـــنــوان مـــسك الـــســجالت



اCطبعة الرسمياCطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3Q بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3Q بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

5 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2801
4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م م

الــتـجـاريــةr كل اHـصــاريف الـتي يـنــفـقــهـا اHـركــز الـوطـني
لـلـسـجل الــتـجـاري �ـا فـيـهــا اHـصـاريف اHـتـعــلـقـة بـتـزويـد
اخلــــاضــــعــــX لـــــهــــذه الــــتـــــعــــريــــفــــات بـــــاالســــتــــمــــارات و/ أو

اHطبوعات.
3 :  : حتـــدّد الــــتـــعـــريـــفــــات اHـــذكـــورة في اHـــادة 2 اHــاداHــادّة ة 
أعالهr فيما يخص مسك السجالت التجاريةr كما يأتي :

1 - بالنسبة لألشخاص الطبيعيX التجار : - بالنسبة لألشخاص الطبيعيX التجار :
- القيد الرئيسي أو الثانوي :

rأ) بالنسبة للتاجر غير القار : 1120 دج
ب) بـالنسبة لـلتاجر بالـتجزئة (باسـتثناء جتارة

rساحات الكبرى) : 1920 دجHا
rقدمي اخلدمات القارين : 2560 دجH ج) بالنسبة
د) بـالـنـسـبـة لـلـتـجـار أصـحـاب اHـسـاحـات الـكـبرى

أو التجار باجلملة أواHنتجX أو احملولX : 3360 دج.
rتسجيل تعديلي للسجـل التجاري : 1440 دج -

- شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج.
2 - بالنسبة لألشخاص اHعنويX التجار : - بالنسبة لألشخاص اHعنويX التجار :

rالقيد الرئيسي أو الثانوي : 7200 دج -
rالتسجيل التعديلي : 1.920 دج -

rالشطب : 576 دج -
rاألساسية أو العقود : 960 دج Xإيداع القوان -

- احلـل : 768 دج.
ال تـشـمل الـتــعـريـفـات اHـذكـورة فـي الـنـقـطـتـX 1 و2
مـــصــــاريف الـــنــــشـــر في الــــنـــشـــرة الــــرســـمـــيــــة لإلعالنـــات
الـقانـونيـةr وال تـكون صـاحلـة إالّ بالـنسـبـة لرمـز تـصنـيفي
واحــد من مــدونـة الــنــشــاطــات االقـتــصــاديــة. ويــضـاف إلى
هـذه الــتـعــريــفـات مــائـتــان وأربــعـون ديــنـارا (240 دج) عن
كـل رمـــز تــــصـــنـــيـــفـي إضـــافي يـــســــجل في نـــفـس الـــســـجل

التجاري.
: XعنويHوا Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي - : XعنويHوا X3 - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- تـســلــــيم أيــــة شــهــــادة أو الــتـصـــديــق عــلى نــســخ
من مــــســـتـــخـــرجــــات الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري أو الــــبـــحث عـن

rاألسبقية : 800 دج
- تـسلـيم نسخ أو وثـائق يتـضمـنهـا ملف الـتسـجـيل

في السجـل التجاري : 400 دج عن كـل ورقة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـقــبض اHـركـز الــوطـني لــلـسـجل الــتـجـاري
عـنـد الـقـيـد الـرئيـسي لـلـشـركـاتr تـعريـفـات مـتـغـيـرة على

رأسمال الشركةr حتدد كما يأتي :
- 160 دجr بـــالــــنــســـبــة لــرأســـمــال يـــتــراوح بــيـن

r30.000 دج و100.000 دج محسوبة

- 560 دجr بــالـــنـــســـبـــة لـــرأســـمـــال يـــتــراوح بـــيـن
r100.001 دج و300.000 دج محسوبة

- 800 دجr بالنسبة لرأسمال يفوق 300.000 دج.
كمـا يـقـبض اHـركـز الـوطنـي للـسـجل الـتـجـاريr عـند
كـل تـــســـجـــيل تــــعـــديـــلي نـــاجت عـن زيـــادة في رأســـمـــال أيـــة

شركةr تعريفة متغيرة حتدد كما يأتي :
Xعـن زيــــــادة في رأســــــمــــــال يــــــتــــــراوح بـــــ r192 دج -

r10.000 دج و50.000 دج

Xعـن زيــــــادة في رأســــــمــــــال يــــــتــــــراوح بـــــ r672 دج -
r50.001 دج و100.000 دج

- 960 دجr عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج.

اHاداHادّة ة 5 :  : حتدد التـعريـفات اHـتعـلقـة بنـشر اإلعالنات
rالـقــانـونـيـة في الــنـشـرة الـرســمـيـة لإلعالنـات الــقـانـونـيـة

كما يأتي :
أ) الـتـســجـيل اHـتـعـلـق بـالـقـيـد في الــسـجل الـتـجـاري

rوالتعديل والشطب : 576 دج
ب) اإلعـالن الـــــــقــــــانـــــــوني اHـــــــتـــــــعــــــلـق بـــــــالــــــشـــــــركــــــات
وباHعـامالت اخلاصة باحملالت الـتجارية : 3750 دج عن كـل

rصفحة باللغة الوطنية
ج) اإلعـالن الـــــــقـــــــانـــــــونـي اHــــــتـــــــعـــــــلـق بـــــــالـــــــشـــــــركــــــات
وبــــاHــــعــــامالت اخلــــاصــــة بـــاحملـالت الــــتـــجــــاريــــةr الــــتي تــــتم
بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة : 3000 دج عن كــل صــفــحــة بــالــلــغــة

الوطنية.
تـضـاعف الـتـعريـفـات اHـذكورة أعـالهr عنـدمـا يـترجم

النشر في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.
اHاداHادّة ة 6 : : حتدّد التـعريـفات اHـتعـلقـة ببـعض اخلدمات
rالــمـرتـبطـة بـالـنـشـرة الـرســمية لإلعـالنـات الـقانونية

كما يأتي :
rالبحث عن األسبقية : 800 دج *

* نسخ من الوثائق : 400  دج للنسخة.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اHــؤرّخ في 23 صــفــر
عـــــام 1425 اHــــــوافق 14 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004 الـــــذي يــــــحـــــدّد
الــتـــعـــريـــفـــات الـــتي يـــطـــبـــقـــهـــا اHـــركــز الـــوطـــنـي لــلـــســـجل
الـتجـاريr بعـنـوان مسك الـسجـالت التـجاريـة واإلعالنات

القانونية.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بــاجلــزائــر في 29 مــحـــرّم عـام 1438 اHــوافق 31

أكتوبر سنة 2016.
بختي بلعايببختي بلعايب


