
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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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

y.slimani
Rectangle
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اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  :  بــــــغض الــــــنـــــظــــــر عن أحــــــكـــــام اHـــــادة 8 من
الــــقــــانـــون رقم 15- 13 اHــــؤرخ في 28 رمــــضــــان عـــام 1436
اHـوافـــق 15 يـولـيـــو سـنـة 2015 واHـذكور أعـالهr يجب أن
ال تمس مـضامX الكـتب الدينـية اHراد اسـتيرادهـاr مهما
تـكن دعــائـمـهـاr بـالـوحــدة الـديـنـيـة لــلـمـجـتـمـع وبـاHـرجـعـيـة
الـــديـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة وبـــالـــنـــظـــام الـــعـــام واآلداب الـــعـــامـــة
Xواحلــــقــــوق واحلـــــريــــات األســــاســــيـــــة وبــــأحــــكـــــام الــــقــــوانــــ

والتنظيمات اHعمول بها.
تــــخـــضع الــــكـــتب واHــــؤلـــفـــات الـــديــــنـــيـــة اHــــطـــبـــوعـــة
واHـــوزعــة في اجلـــزائــر إلى نـــفس الــشـــروط اHــذكــورة في

الفقرة أعاله.
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات الترخيص اHسبقكيفيات الترخيص اHسبق
اHــــاداHــــادّة ة 7 : : تــــنـــــشــــأ لـــــدى وزارة الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
واألوقاف جلنة قراءة تـكلف بالبت في طـلبات الترخيص

اHسبق الستيراد الكتاب الديني. 
وبهذه الصفةr تكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- االطـالع عـــلـى مـــضــــامـــX الـــكــــتب الــــديـــنــــيـــة اHـــراد
rاستيرادها وفحصها

- التحقق من خلـو الكتب الدينية اHراد استيرادها
من الـــعـــبـــارات أو الـــفــقـــرات اخملـــالـــفـــة صـــراحـــة أو بــشـــكل

rادة 6 أعالهHنصوص عليها في اHضمني للشروط ا
- إعداد قاعدة بيانات في مجال عملها. 

حتـــدد تـــشـــكــــيـــلـــة الـــلــــجـــنـــة وســـيـــرهــــا �ـــوجب قـــرار
مشـترك بX الـوزير اHكـلف بالشـؤون الدينـية واألوقاف
والــوزيـر اHــكــلف بـالــثــقـافــة والـوزيــر اHــكـلف بــالــداخـلــيـة

واجلماعات احمللية.
اHاداHادّة ة 8 :  : تُودع طـلبـات التـرخـيص اHسـبق الستـيراد
الـكــتـاب الـديــني لـدى اHــصـالح اخملــتـصـة بــوزارة الـشـؤون
الــديــنــيـــة  واألوقــاف من قــبل الـــشــخص اHــعـــني أو �ــثــله

اHؤهل قانونا.
يـــنـــبـــغي أن يـــرفق الـــطـــلب بـــنـــســـخـــة واحــدة (1) من
الـكـتـاب الـديـني اHـراد استـيـراده وبـبـطـاقـة تـتـضمـن على

اخلصوصr البيانات اآلتية : 
rعنوان الكتاب كامال -

r XؤلفHؤلف أو اHاسم ا -
rفي حالة التحقيق rاسم احملقق -

rفي حالة الترجمة rترجمHاسم ا -
- اسـم الــنــاشـــر وســنـــة الــنــشـــر ولــغـــة الــنــشـــر وبــلــد

rالنشر

rراد استيرادهاHعدد نسخ الكتاب ا -
- الــــرقم الـــدولي اHــــوحـــد لـــلـــكـــتـــاب (ر د م ك)r عـــنـــد

االقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 9 : : تــكـلف اHــصـالح اخملــتـصــة بـوزارة الــشـؤون
الـدينية واألوقـاف بتسجـيل كل طلب بالتـرخيص اHسبق
في دفـتـر خـاص مـؤشــر ومـوقع عـلـيهr وتـسـلم فـوراr وصل

إيداع للشخص اHعني.
10 : : تــبــاشــر الــلــجــنــة اHــذكــورة أعالهr عــمــلــيــة اHـاداHـادّة ة 
Xو�ـنـح لـهــا أجل ثالثـ rقـراءة مــضـمــون الـكــتــاب الـديــني
(30) يــــومــــا من أيــــام الــــعــــملr تــــســــري ابــــتــــداء من تــــاريخ
اإليداعr للبت في طلب الترخيصr باHوافقة أو بالرفض.
وفي حـالة عـدم الرد في األجل اHـذكور أعالهr يـعتـبر

ذلك رفضا. 
11 : : �ــكن الــلــجــنــة اHــذكـورة فـي اHـادة 7 أعاله اHـاداHـادّة ة 
أن تــســتــعــX بــخــبــراء من ذوي الــكــفــاءة في مــجــال قـراءة
الـكتب الدينيـة اHراد استيرادهاr لـلتحقق من اسـتيفائها

الشروط الواجب احترامها.
Xادّة ة 12 :  : تـمنح تعويـضات للـخبراء الذين تـستعHاداHا

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

اHكلف باHالية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية
اHاداHادّة ة 13 : : تسحب جلـنة القـراءة لدى وزارة الشؤون
الــديـــنــيـــة واألوقــاف الـــتــرخـــيص من اHـــســتـــوردr إذا ثــبت

مخالفته ألحكام هذا اHرسوم.
  ويتم تبليغ القرار اHسبب إلى اHعني.

 كمـا يـبلّغ ذات الـقـرار إلى اHصـالح األمـنيـة اHـعنـية
ومصالح اجلمارك. 

14 :  : بــغض الــنــظــر عـن الــعــقــوبــات اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عــلـيــهــا قــانـونــا في هــذا اجملــالr كل كــتـاب ديــني مــســتـورد
عــلـى جــمــيع الــدعــائمr يــثــبت أنه غــيــر مــرخص بـهr يــكـون

محل حجز و/أو إتالف.
وفي حالة اإلتالفr يتحمل اخملالف تبعات ذلك.

اHاداHادّة ة 15 :  : 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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اHلحـــــــــــقاHلحـــــــــــق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

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

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

الترخيص اHسبق باستيراد الكتاب الدينيالترخيص اHسبق باستيراد الكتاب الديني

- تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 5 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-09 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة
rسبق الستيراد الكتاب الدينيH2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص ا

- وبناء على طلب اHتعامل ............................... اHؤرخ في ..............................................................................

 r.......................................... ؤرخ في ........................حتت رقمHوبناء على محضر جلنة قراءة الكتاب الديني ا -

فإنّ ..............................................................................................................................................................

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

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

باستيـراد الكتـب الـدينية (حتديـد النسخـة من حيث أنهـا مطبوعـة أو رقميــة)r طـبــقا للجـــداول اHقدمــة واHـبينــة فــي
القائمة اHرفقة.

أصدرت هذه الرخصة الستغاللها في حدود ما يسمح به القانون. 

يتحمل اHرخص له كامل اHسؤولية ألي مخالفة.

ختم وامضاء اجلهة اHرخصة ختم وامضاء اجلهة اHرخصة 

. �كن تكييف بيانات الترخيصr حسب اجلهة اHقدمة للطلبr كما هو محدد في اHادتX . �كن تكييف بيانات الترخيصr حسب اجلهة اHقدمة للطلبr كما هو محدد في اHادتX 2 و و3 من اHرسوم التنفيذي رقم  من اHرسوم التنفيذي رقم 17-09 اHؤرخ في  اHؤرخ في 5 ربيع ربيع

الثاني عام الثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 4 يناير سنة  يناير سنة 2017 الذي يحد الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني. شروط وكيفيات الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني.

- اجلدول اHرفق - - اجلدول اHرفق - 

الطبعةالطبعة اسم اHترجماسم اHترجم اسم اHؤلفاسم اHؤلف نسخة مطبوعة أو رقميةنسخة مطبوعة أو رقمية مؤسسة الطبعمؤسسة الطبععنوان الكتابعنوان الكتاب سنة الطبعسنة الطبعالرقمالرقم




