
العدد العدد 02
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

األحد األحد 12 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 11 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
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فهرسفهرس

قوان%قوان%
قـانون رقــم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافـق 10 ينـاير سنة r2017 يـحدد قـائمـة اHسـؤوليـات العـليــا فــي
الدولة والوظائف السيـاسيـة التي يشـترط لتوليهــا التمتع باجلنسية اجلزائرية دون سواها................................
قـانون رقم 17-02 مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـاني عام 1438 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة r2017 يـتـضـمن الـقـانون الـتـوجـيـهي لـتـطـوير
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة....................................................................................................................
قانون رقــم 17-03 مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافـق 10 ينـاير سنة r2017 يعـدّل ويتمّم األمر رقم 70 - 20 اHؤرّخ
في 13 ذي احلجة عام 1389 اHوافق 19 فبراير سنة 1970 واHتعلق باحلالة اHدنية....................................................
قــانـون رقم 16-14 مـؤرخ في 28 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة 2017
(استدراك).................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 17-10 مـؤرخ في 10 ربـيع الـثـاني عـام 1438 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد تـنـظـيم األمـانـة اإلدارية
الدائمة للهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات وسيرها................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 16 - 347 مـؤرخ في 28 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 28 ديـســمــبــر ســنـة r2016 يـعــدّل تــوزيع نــفــقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع.........................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقــم  16 - 348 مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديسمـبر سنة r2016 يتضـمن نقل اعتماد في
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 17-08 مـــؤرخ في 5 ربــيـع الــثــاني عــام 1438 اHـــوافق 4 يـــنــايـــر ســنــة r2017 يـــحــدد شـــروط وكــيـــفــيــات
الترخيص اHسبق لنشر اHصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم...................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 17-09 مـــؤرخ في 5 ربــيـع الــثــاني عــام 1438 اHـــوافق 4 يـــنــايـــر ســنــة r2017 يـــحــدد شـــروط وكــيـــفــيــات
الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني.....................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة الطاقة وزارة الطاقة 

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ  في 22 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 22 ديـسمـبر سـنة r2016 يـحـدد قائـمة اإليـرادات والـنفـقات
اHسـجلة فـي حساب الـتخـصيص اخلاص رقم 131-302 الذي عـنوانه "الصـندوق الـوطني لـلتحـكم في الطـاقة والـطاقات
اHتجددة واHشتركة".....................................................................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 22 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 22 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يــحـدد كـيــفـيـات مــتـابـعـة وتــقـيـيم
حـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم 131-302 الـذي عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـحـكم في الـطـاقـة والـطـاقـات اHـتـجددة
واHشتركة".................................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مـقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الـثاني عـام 1438 اHـوافق 2 ينـاير سنة r2017 يـتـضــمن نـشــر قـائـمــة الـبـنوك وقــائمة
اHؤسسات اHالية اHعتمدة في اجلزائر............................................................................................................
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rــــالـــيــــة ووزيــــر الـــعـــــدلH3 : :  يـــكــــلــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
حـافـظ األختــامr كل فيــما يخصـهr بـتنفيــذ هــذا اHرسوم
الـــــذي يـــنــــشــــر فــي اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17-08 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد شروطr يـحـدد شروط
وكـــيـــفـــيـــات الـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق لـــنـــشـــر اHـــصـــحفوكـــيـــفـــيـــات الـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق لـــنـــشـــر اHـــصـــحف

الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
rواألوقاف

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

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 15 -13 اHــــؤرخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

rادة 14 منهHال سيما ا rبأنشطة وسوق الكتاب

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000- 146
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

 rتممHعدل واHا rالشؤون الدينية واألوقاف

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-278 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــذي يـــحـــدد اإلطـــار الـــتـــنـــظـــيـــمـي لـــتـــوزيع الـــكـــتب

rؤلفات في اجلزائرHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 14 من الـقانون
رقم 15 - 13 اHـؤرخ في 28 رمــضـان عـام 1436 اHـوافق 15
rـــتــعــلق بـــأنــشــطــة وســـوق الــكــتــابHيـــولــيــو ســنــة 2015 وا
يـــــهــــدف هـــــذا اHــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد شـــــروط وكــــيـــــفــــيــــات
الــتـــرخــيص اHـــســبق لــنـــشــر اHــصـــحف الــشــريـف وطــبــعه

وتسويقه على جميع الدعائم.

الفصل األولالفصل األول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHاداHادّة ة 2 :  : تـسري أحـكام هـذا اHرسوم عـلى كل شخص
طــبـــيــعي أو مـــعــنـــوي خــاضع لـــلــقـــانــون اجلـــزائــري �ــارس
األنـــشـــطـــة اخلـــاصـــة بـــنـــشـــر اHـــصــــحف الـــشـــريف وطـــبـــعه
وتــــســــويـــــقه واســــتـــــيــــــرادهr فــي إطــــار أحـــــكــــام الــــقــــانــــون
الــتـــجـــاري وأحــــكـــام الــقـــانــون رقــم 15-13 اHــؤرخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـذكور

أعاله. 
 كـمـا يــخـضع ألحـكـام هـذا اHــرسـوم جـمـيع األشـخـاص
rصحف الشريفHأو الهيئات الذين يقومون باستيراد ا
على جـميع الدعـائمr اHوجه لـلقراءة أو االسـتماع أو الـهبة

أو العرض.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 12 من الــقـانـون
رقم 15- 13 اHــؤرخ في 28 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 15
يــــولــــيـــو ســــنـــة 2015 واHــــذكـــور أعـالهr يـــخــــضـع اHـــصــــحف
الـــشـــريف اHـــراد إدخــالـه من طـــرف الـــهـــيــئـــات األجـــنـــبـــيــة
واHــمـثـلــيـات الـدبــلـومـاســيـة والـقــنـصـلــيـة اHـعــتـمـــدة وكـذا
اHراكــز الـثقافـية األجنبـيـة للمـوافقـة اHسـبقــة من قــبل
مـــصــالـح وزارة الــشـــــؤون الــديــنــيـــة واألوقــافr بــعــد رأي
مــــصـــــالح وزارة الــــشـــــؤون اخلــــارجــــيـــــة الــــتي يـــــتم  إيــــداع

الطلبات على مستواها. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط الترخيص اHسبقشروط الترخيص اHسبق
4 :  : يــــــتـــــعــــــX عـــــلى كـل شـــــخـص يـــــريــــــد نـــــشـــــر اHـــــاداHـــــادّة ة 
rــصــحف الــشــريف أو طــبـعـه أو تـســويــقه أو اســتــيـرادهHا
عـدم الشروع  في أي إجـراءr مهمـا كانr قبل حـصوله على

الترخيص اHسبق.
اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يــــخـــضـع اHـــصــــحف الــــشــــريف أو أي جـــزء
مـنهr من حـيث نـشـره أو طـبــعه أو تـسـويـقه أو اسـتـيـراده
عـلى جــمـيع الـدعــائمr إلى الـتــرخـيص اHـســبق من الـوزيـر

اHكلف بالشؤون الدينية واألوقاف. 
يـلـحق بـهـذا اHـرسـوم الـشــكل الـنـمـوذجي لـلـتـرخـيص

اHسبق.
اHاداHادّة ة 6 :  : مع مراعـاة أحكـام اHادة 14 (الـفقرة األولى)
من الـقانون رقم 15- 13 اHؤرخ في 28 رمـضان عام 1436
اHــوافق  15 يـــولــيــو ســنــة 2015 واHـــذكــور أعالهr يــشــتــرط
لـــلـــحـــصـــول عــــلى الـــتـــرخـــيص اHـــســــبق بـــنـــشـــر اHـــصـــحف
الـشـريف أو طــبـعه أو تـسـويــقه أو اسـتـيــراده عـلى جـمـيع
الـــدعـــائـمr خـــلـــوه مـن األخـــطـــاء ومــــراعـــاة روايـــة ورش عن

اإلمام نافع.
اHاداHادّة ة 7 :  : يلحق بهـذا اHرسوم دفتر الـشروط اHتعلق
بالترخيص اHـسبق بنشر اHصحف الشريف أو طبعه أو

تسويقه أو استيراده.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات الترخيص اHسبقكيفيات الترخيص اHسبق

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــنـــــشــــأ لـــــدى وزارة الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
واألوقاف جلـنة تـدقيق ومراجـعة نـسخ اHصـحف الشريف
تـتـولى مهـمـة البت في طـلـبات الـتـرخيص اHـسـبق بنـشر

اHصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده.
   وبهذه الصفةr تكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

 - تـدقق نـسـخ اHـصـحف الــشـريف اHـراد نــشـرهـا أو
rطبعها أو تسويقها أو استيرادها و تراجعها

- تـــتـــحــقق مـن مــطـــابــقـــة نــسـخ اHــصـــحف الـــشــريف
لــــلـــروايـــة الـــرســـمـــيـــةr روايـــة ورش عـن اإلمـــام نـــافع وفق

rالرسم العثماني
- تضـمن احتـرام تطـبيق اHـعايـير الـتقـنيـة اHعـمول
بــهـــا في مـــجـــال عـــمـــلــهـــاr �ـــا يـــكـــفل خـــلـــو نــسـخ اHــصـــحف

الشريف من األخطاء وصالحيتها للتداول.
  حتــدّد تـشـكـيـلــة الـلـجـنـة وسـيــرهـا �ـوجب قـرار من

الوزير اHكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.
اHاداHادّة ة 9 :  : �كن اللـجنة اHذكورة في اHادة 8 أعالهr أن
تـســتــعــX بــخــبـراء مـن ذوي الـكــفــاءة في مــجــال الــتـدقــيق
واHراجعةr للـتحقق من استيفـاء نسخ اHصحف الشريف
اHـــراد نــشـــرهــا أو طـــبـــعــهـــا أو تـــســويـــقــهـــا أو اســـتــيـــرادهــا

للشروط الواجب احترامها.
Xادّة ة 10 : : تـمنح تعويـضات للـخبراء الذين تـستعHاداHا

بهم جلنة التدقيق واHراجعة.
Xيحدد مبلغ الـتعويضات �ـوجب قرار مشترك ب 
الــوزيــر اHــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر

اHكلف باHالية.
اHـاداHـادّة ة 11 : : تــودع طـلــبـات الــتــرخـيص اHــســبق بـنــشـر
اHــصــحـف الــشــريف أو طــبــعه أو تـــســويــقه أو اســتــيــراده
لـدى اHصالح اخملـتصة بوزارة الـشؤون الديـنية واألوقاف

من قبل الشخص اHعني أو �ثله اHؤهل قانونا.
يـــنـــبــــغي أن يـــرفـق الـــطـــلب بــــعـــدد كـــاف مـن الـــنـــسخ

وببطاقة بيانات تتضمن على اخلصوصr ما يأتي : 
rتسمية دار النشر -

rالرواية -
rقاس وعدد األسطر ونوع اخلط ومصدرهHا -

rسنة الطبع ورقم الطبعة -
- رقم الـترخـيص وتاريـخه ومصـدرهr إن أمكنr في

حالة االستيراد.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :   :  تـــــتــــــولى اHــــــصــــــالح اخملــــــتـــــصــــــة بـــــوزارة
الـــــشــــــؤون الــــــديـــــنـــــيـــــة واألوقــــــاف تـــــســـــجـــــيــل كــل طــــــلب
بــالـتــرخـيــص اHــســبــق فـــي دفـتــر خــاصr مـؤشــر ومـوقع

عليهr وتسلم فورا وصل إيداع للشخص اHعني.
اHــادة اHــادة 13: تـــبــاشـــر الــلـــجــنـــة اHــذكـــورة أعاله عـــمــلـــيــة
التـدقـيق واHراجـعـةr و�نح لـهـا أجل ثالثة (3) أشـهرr على
األقلr وســـتــة (6) أشـــهــر عــلـى األكــثـــرr يــســري ابـــتــداء من
تـاريخ اإليـداعr لـلبـت في طـلب الـترخـيصr وإبـالغ اHعـني

باHوافقة أو الرفض اHعلل.
 وفي حالة عـدم الرد في األجل اHذكور أعالهr يعتبر

ذلك رفضا. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية
اHــاداHــادّة ة 14 :  : في حـــالــة مــعـــايــنــة اإلخـالل بــبــنـــود دفــتــر
الــشـروط اHـلــتـزم به واHــذكـور في اHـادة 7 أعالهr من قـبل
اHـــصـــالح اخملـــتـــصـــةr تـــســحـب جلــنـــة الـــتـــدقـــيق واHـــراجـــعــة
الـــتــرخـــيــص مـن الـــشـــخص اHــعـــنيr وتـــقــوم بـــاإلجــراءات

اآلتية :
- تــبــلــيغ قــرار الــســحب اHــســبب إلى اHــعــني و إلى
اHــصــالح األمــنــيـــة اخملــتــصــة في حــالــة الـــتــرخــيص بــنــشــر

 rصحف الشريف أو طبعهHا
- تــبــلــيغ قــرار الــســحب اHــســبب إلى اHــعــني و إلى
مصالح اجلمارك في حـالة الترخيص بـاستيراد اHصحف

 الشريف أو تسويقه.
اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : كـل مــــصــــحـف يــــتـم تــــداوله عـــــلى جـــــمــــيع
الــدعــائـمr يــثــبت أنه غــيــر مــرخص بهr يــكــون مــحـل حــجـز

و/أو إتالف.
 في حالة اإلتالفr يتحمل اخملالف تبعات ذلك.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : تــــــشـــــجع الـــــدولــــــة اHـــــصـــــحـف الـــــشـــــريف
rوفق روايـة ورش عن اإلمــام نـافع rـطــبـوع فـي اجلـزائــرHا
عن طــريق آلــيـات الــدعم اHـنــصـوص عــلــيـهــا في الـتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما. 
 اHــــــاداHــــــادّة ة 17 :  : تـــــــلــــــغـى أحــــــكــــــام اHــــــادة 4 من اHـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 03-278 اHؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اHــــوافق 23 غــــشت ســــنــــة 2003 الــــذي يــــحــــدد اإلطـــار

التنظيمي لتوزيع الكتب واHؤلفات في اجلزائر.
اHاداHادّة ة 18 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق

4 يناير سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحق رقــم اHلحق رقــم 1 

اجلمهوريـــــةاجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الد�قراطيــــة الشعبيـــــة اجلزائريـــــة الد�قراطيــــة الشعبيـــــة
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

  اجلزائر : .......................................

الرقم : .............. / .........................                

الترخيص اHسبق /............ /........... اHصحف الشريفالترخيص اHسبق /............ /........... اHصحف الشريف

- تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 5 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-08 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة
rصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائمHسبق لنشر اH2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص ا

rصحف الشريف وطبعه وتسويقه أو استيرادهHتعلق  بشروط نشر اHوبناء على دفتر الشروط  ا -

r.................................... ؤرخ فيHوبناء على طلب ................................. ا -

- وبناء على محضر جلنة التدقيق واHراجعة للمصحف الشريف اHؤرخ في.............حتت رقم .................................

فإن ..............................................................................................................................................................

ترخص للمتعامل .....................................الكائن مقره بـ.........................اHمثل من قبل السيد............................

احلامل للسجل التجاري .................................................................................... بـ ..........................................

طبقا لنسخة اHصحف الشـريف (حتديد طبيعة النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية) ................. اHقدمة واHبينة
في القائمة اHرفقة.

أصدرت هذه الرخصة الستغاللها في حدود ما يسمح به القانون. 

يتحمل اHرخص له كامل اHسؤولية ألي مخالفة.
ختم وامضاء اجلهـــة اHرخصة ختم وامضاء اجلهـــة اHرخصة 

� �كن تكييف بيانات الترخيص اHسـبق r حسب اجلهة اHقدمة للطلب r كما هو محدد في اHادتX  �كن تكييف بيانات الترخيص اHسـبق r حسب اجلهة اHقدمة للطلب r كما هو محدد في اHادتX 2 و و3 من اHرسـوم التنفيــذي  رقم  من اHرسـوم التنفيــذي  رقم 17-08 اHؤرخ في اHؤرخ في
5 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 4 يـنايـر سـنة  يـنايـر سـنة 2017 الذي يـحـدد شروط وكـيفـيـات التـرخيص اHـسـبق لنـشر اHـصـحف الشـريف وطبـعه وتـسويـقه على الذي يـحـدد شروط وكـيفـيـات التـرخيص اHـسـبق لنـشر اHـصـحف الشـريف وطبـعه وتـسويـقه على

جميع الدعائم.جميع الدعائم.

- اجلدول اHرفق -- اجلدول اHرفق -

مؤسسة الطبعمؤسسة الطبع عدد األسطرعدد األسطر اHقاساHقاس اخلطاطاخلطاط الروايةالرواية سنة الطبعسنة الطبعنسخة مطبوعة / رقميةنسخة مطبوعة / رقمية الرقمالرقم
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اHلحق رقم اHلحق رقم 2 

دفـــتـــر الــــشـــروط اHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق بـــنـــشـــردفـــتـــر الــــشـــروط اHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق بـــنـــشـــر
اHــصــحـف الــشــريف أو طــبــعه أو تـــســويــقه أو اســتــيــرادهاHــصــحـف الــشــريف أو طــبــعه أو تـــســويــقه أو اســتــيــراده
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اHاداHادّة األولىة األولى

زيـادة عــلى الــشــروط الـعــامــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في
اHـادة 14 من الـقـانون رقم 15 - 13 اHـؤرّخ في 28 رمـضان
عــــام 1436 اHــــوافــــق 15 يــــولــــيـــو ســــنـــــة 2015 واHــــتــــعـــلــق
بـأنـشـطـــة وســـوق الكـتـــابr وكــــذا فــي أحـكـام اHـرســوم
الـــتــنــفــيـــــذي رقم 17-08 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1438 اHــــوافق 4 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2017 الـــذي يــــحـــدد شـــروط

وكـيـفــيـات الـتـرخـيص اHــسـبق لـنـشــر اHـصـحف الـشـريف
وطـــبـــعه وتـــســــويـــقه عـــلـى جـــمـــيع الـــدعــــائمr يـــهـــدف دفـــتـــر
الـشـروط هـذا إلى حتديـد األعـبـاء الـتفـصـيـلـية اHـلـتـزم بـها
من  األشـخاص الـذين يـقومـون بإيـداع طـلبـات التـرخيص
اHـسبق بنـشر اHصحف الـشريف أو طبـعه أو تسويقه أو

استيرادهr على جميع الدعائم.

اHاداHادّة ة 2

�ـتنـع كل شخـص يريـد نـشـر اHـصـحف الـشريف أو
rعن الــقـيــام بــأي إجـراء rطــبــعه أو تـســويــقه أو اســتـيــراده

قبل حصوله على الترخيص اHسبق.

اHاداHادّة ة 3

ال يــــحـــتج بـــالــــتـــرخـــيص اHــــســـبق بـــنــــشـــر اHـــصـــحف
الـشــريف أو طــبــعه أو تــســويــقه أو اســتــيــراده إال إذا كـان
صـــادرا عن جلــنـــة الـــتــدقـــيق واHـــراجـــعــة الـــتـــابــعـــة لــوزارة

الشؤون الدينية واألوقاف.

اHاداHادّة ة 4

يــــشـــتــــرط لـــلــــتـــرخــــيص اHــــســـبـق بـــنــــشـــر اHــــصـــحف
الـشـريف بــروايـة ورش عن اإلمــام نـافعr إجنـاز الــنـمـوذج
rالـنـهـائي لـلدعـائم الـورقـية أو الـدعـائم األخـرى اخلـاصة به
مع مــراعـاة طــريـقــة الـتــعـامـل مـعــهـا �ــا يـتــوافق وقـدســيـة

اHصحف الشريف.

كما يـلتـزم طالب التـرخيص اHـسبق للـنشـر �راعاة
تـــرتــــيب الـــصــــفـــحــــات واجـــتــــنـــاب الــــبـــتــــرr وبـــعـــدم إدراج

الصفحات البيضاء والفراغات في ثنايا اHصحف.

اHاداHادّة ة 5

يــــشــــتـــرط لــــلــــتــــرخــــيص اHــــســــبق بــــطــــبع اHــــصــــحف
الـــشــريف عـــلى جـــمــيع الـــدعــائـم بــروايـــة ورش عن اإلمــام

نافعr ما يأتي :

- أن يــــــكــــــون اHــــــصــــــحف الــــــشــــــريف اHــــــراد طــــــبــــــعه
مـــــخــــطـــــوطــــاr ســـــواء أكــــان مــــكـــــتــــوبـــــا بــــالــــيـــــد أو بــــالـــــقــــلم

rاإللكتروني

- أن تــــــراعـى فـي كــــــتـــــــابـــــــة اHــــــصـــــــحـف  الــــــشـــــــريف
الـضـوابـط اHـعـتـمـدة في عـلــوم الـقـرآن الـكـر� من قـراءات
ورسـم وضـــــبـط مع مــــــراعـــــاة مــــــواضع الــــــوقف الــــــهـــــبــــــطي
والــســجــداتr وكــذا اHـواضـع اHـتــعــلــقــة بــبــدايــات األحـزاب

واألنصاف واألرباع واألثمان.

يـجـوز في كـتـابـة اHصـحف الـشـريفr االعـتـمـاد على
مـذاهب الـعدد اHـعـروفةr ويـفـضل في رواية ورش اعـتـماد

العدد اHدني األخير.

وتطـبق نفس األحـكام علـى الترخـيص اHسـبق بطبع
اHـصـحف الــشـريف بـطـريــقـة بـرايلr في حــدود مـا تـسـمح

به هذه الطريقة.

اHاداHادّة ة 6

إضــــافـــة إلـى الـــشــــروط اHــــذكــــورة في اHــــادتـــX 4 و5
أعالهr يـشـتـرط للـتـرخيـص باسـتـيراد اHـصـحف الـشريف

وتسويقه على جميع الدعائمr ما يأتي :

- مـــطـــبــوع عـــلـى ورق نــظـــيـف وذي جــودة إذا كـــانت
rالطبعة ورقية
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توقيع وختم الشخصتوقيع وختم الشخص
طالب الترخيص اHسبقطالب الترخيص اHسبق

- مـــــســــجل تـــــســــجـــــيال أصـــــلــــيــــا إذا كـــــانت الـــــدعــــامــــة
rإلكترونية

- أالّ تـمس كـيـفيـات االسـتـيراد والـتـسويـق بقـدسـية
rصحف الشريفHا

- عـدم وجـود رســـوم وأشـكـال تـسـيء إلى اHـصحف
الــــشـــريـفr واجـــتــــنـــــاب تــــعـــــدد األلــــــوان فــي الــــطـــبــــعـــــة

rصحفHالواحدة �ا ال يتناسب وقدسية ا
rصحف مجلدا أو ذا غالف مقوىHأن يكون ا -

- أن تــوضح أســمـــاء الــسُّــوَر ورؤوس اآلي وعالمــات
السّـجـدات ومواضـع التـحـزيب بخـطـوط وأشكـال تـخالف

اخلط والشكل الذي كتب به اHصحف.
اHاداHادّة ة 7

في حـالـة عـدم االلـتـزام بـالـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا
أعالهr يـتـحـمل طـالب الـتـرخـيص اHـسـبـق جمـيـع الـتـبـعات

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-278 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــذي يـــحـــدد اإلطـــار الـــتـــنـــظـــيـــمـي لـــتـــوزيع الـــكـــتب

rؤلفات في اجلزائرHوا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 25 من الـقانون
رقم 15- 13 اHــؤرخ في 28 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 15
rـــتــعــلق بـــأنــشــطــة وســـوق الــكــتــابHيـــولــيــو ســنــة 2015 وا
يـــــهــــدف هـــــذا اHــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد شـــــروط وكــــيـــــفــــيــــات

الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني.
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اHاداHادّة ة 2 : : تـسري أحـكام هـذا اHرسوم عـلى كل شخص
طــبــيــعـي أو مــعــنــوي خــاضع لـــلــقــانــون اجلــزائــريr �ــارس
األنشطة اخلاصـة بطبع الكتاب وتـسويقه واستيرادهr في
إطـــار أحــكـــــام الــقـانــون الــتـجــاري وأحــكـام الــقــانـون رقم
15-13 اHؤرخ في 28 رمـضان عام 1436 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2015 واHذكور أعاله. 
كـــمـــا تـــســـري أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـوم عـــلـى األشـــخــاص
الـذيـن يـســتــوردون الـكــتـاب الــديــني عـلـى جـمــيع الــدعـائم

اHوجه للمطالعة أو الهبات أو العرض.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 12 من الــقـانـون
رقم 15- 13 اHــؤرخ في 28 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 15
يولـيو  سنة 2015 واHذكور أعالهr يـخضع الكتاب الديني
اHــراد إدخــاله من طـرف الــهـيــئــات األجـنــبـيــة واHـمــثـلــيـات
الدبلومـاسية والـقنصلـية اHعـتمدة وكذا اHـراكز الثـقافية
األجـــنـــبــــيـــةr إلـى اHـــوافــــقـــة اHــــســـبـــقــــة من مــــصـــالح وزارة
الـــشــــؤون الـــديـــنــــيـــة واألوقــــاف بـــعـــد رأي مــــصـــالح وزارة
الــــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة الــــتـي يـــتـم إيــــداع الــــطـــلــــبــــات عــــلى

مستواها. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط الترخيص اHسبقشروط الترخيص اHسبق
4 :  : يـــتـــعـــX عـــلى كل شـــخص يـــريـــد اســـتـــيــراد اHــاداHــادّة ة 
الـكـتـاب الـديـني عـدم الـشـروع في أي إجـراء قـبل حـصوله

على الترخيص اHسبق.
اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــخــضـع اســتـــيـــراد الــكـــتـــاب الـــديــنـي عــلى
جـمــيع الـدعـائمr إلى تــرخـيص مـسـبق مـن الـوزيـر اHـكـلف

بالشؤون الدينية واألوقاف.  
ويـرفق بهـذا اHـرسوم الـشكل الـنمـوذجي لـلتـرخيص

اHسبق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17-09 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد شروطr يـحـدد شروط
وكــيــفـــيــات الــتــرخــيـص اHــســبق الســـتــيــراد الــكــتــابوكــيــفـــيــات الــتــرخــيـص اHــســبق الســـتــيــراد الــكــتــاب

الديني. الديني. 
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

rواألوقاف
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

 r(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 13 اHــؤرخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

rادة 25 منهHالسيما ا rبأنشطة وسوق الكتاب
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000- 146
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

 rتممHعدل واHا rالشؤون الدينية واألوقاف

�ثل مصالح وزارة�ثل مصالح وزارة
الشؤون الدينية واألوقافالشؤون الدينية واألوقاف
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