
العدد العدد 48
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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 14 ذو القعدة ذو القعدة عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 17 غشت سنة غشت سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتuY بئر مراد رايسu 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-220 مـؤرخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1437 اHـوافق 11 غـشـت سـنة u2016 يـحـدد شـروط وكـيفـيـات تـنـفـيذ
اإلعالن عن الترشح Hنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.....................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11 غشت سنة u2016 يحدد مبـلغ وكيفيات دفع اHقابل
اHالي اHرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11 غشـت سنة u2016 يتـضمن دفـتـر الـشـروط الـعامة
الذي يحدد القواعد اHفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.....................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 اHوافـق 14 غشت سنة u2016  يتضمن تغيير ألقاب.............................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شـوّال عام 1437 اHوافق 26 يولـيو سنة u2016 يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيس أركـان قيـادة القوات
البرية.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـوّال عام 1437 اHوافق 26 يـولـيو سـنة u2016 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر مدارس أشـبـال األمة
بدائرة االستعمال والتحضير ألركان اجليش الوطني الشعبي.........................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـام 1437 اHـوافق 26 يـولــيـو ســنـة u2016 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهـام رئــيس أركــان الــنـاحــيـة
العسكرية الثانية......................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عــام 1437 اHـــوافق 26 يــولــيــو ســنــة u2016 يــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهــام نـــائب قــائــد الـــنــاحــيــة
العسكرية الثالثة......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـام 1437 اHـوافق 26 يـولــيـو ســنـة u2016 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهـام رئــيس أركــان الــنـاحــيـة
العسكرية اخلامسة.....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 اHوافق 26 يوليو سنة u2016 يتضمّن تعيY رئيس أركان قيادة القوات البرية.
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 اHوافق 26 يولـيو سنة u2016 يـتضمّن تعيـY رئيس أركان الناحيـة العسكرية
الثانية.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 اHوافق 26 يولـيو سنة u2016 يـتضمّن تعيـY رئيس أركان الناحيـة العسكرية
اخلامسة....................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

.........................Yتتضمّن إنهاء مهام قضاة عسكـري u2016 وافق 28 يوليو سنةHقرارات مؤرّخة في 23  شوّال عام 1437 ا
..............................Yقضاة عسكـري Yتتضمّن تعي u2016 وافق 28 يوليو سنةHقرارات مؤرّخة في 23  شوّال عام 1437 ا
قرار مـؤرّخ في 26  شـوّال عـام 1437 اHوافق 31 يوليــو سنة u2016 يتضمّن تعيY قــاض عسكـري...................................
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 22 رمـــضـــان عـــام 1437 اHـــوافق 27 يـــونـــيـــو ســـنـــة u2016 يـــتــضـــمن تـــعــيـــY قـــاض عــســـكــري
(استدراك).................................................................................................................................................

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قرار مؤرّخ في 9 شوال عام 1437 اHوافق 14 يوليو سنة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل.......
YــسـتــخـدمـHيـتــضـمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلى نــائب مـديـر ا u2016 ـوافق 14 يـولــيـو ســنـةHقــرار مـؤرّخ في 9 شــوال عـام 1437 ا
باHديرية العامة للمحاسبة...........................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 4  ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHـوافق 7  غـشـت سـنة u2016 يـحـدّد قـائـمـــة الـبـضـائــع اHـسـتـثـنـاة من مـجـال تـطـبـيق
اHـادّة 156 مـن القـانـون رقم 84-21 اHـؤرّخ فـي أوّل ربـيع الـثـاني عـام 1405 اHـوافق 24 ديـسـمــبـر سـنـة 1984 واHــتـضـمن
قانون اHالية لسنة 1985...............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 16-220 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2016 يـــحـــدد شـــروطu يـــحـــدد شـــروط

وكـيــفـيــات تـنــفـيــذ اإلعالن عن الـتــرشح Hـنـح رخـصـةوكـيــفـيــات تـنــفـيــذ اإلعالن عن الـتــرشح Hـنـح رخـصـة
إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uبناء على تقرير وزير االتصال -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــــانــون رقم 2000-03 اHــؤرخ في 5
جـمادى األولى  عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

uتمّمHعدّل واHا uالسلكية والالسلكية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــانـــون رقم 14-04 اHـــؤرخ في 24
ربـــيع الــــثـــانـي عــام 1435 اHـوافق 24 فـــبـــرايــــر ســــنــة

uتعلق بالنشاط السمعي البصريH2014 وا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 16-178 اHـؤرخ
في 14 رمــضــان عــام 1437 اHــوافق 19 يــونـــيــو ســـنــة 2016
uأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرّخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002
واHــتـضــمن إنــشـاء الــوكــالــة الـوطــنــيـة لــلــذبـذبــاتu اHــعـدّل

uتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرّخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبة

uعلى التجهيزات احلساسة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-212 اHؤرّخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الذي يـحدد الـقـانون األسـاسي للـمـؤسسـة العـمومـية

 uللبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر
uوبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 22 من القــانـون
رقم 14-04 اHــــــؤرخ في 24 ربــــــــيع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1435
اHــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واHــتــعـــلق بــالــنــشــاط
السمعي الـبصريu يهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد شروط
وكـيفـيات تـنفـيذ إعالن الـترشح Hـنح رخصـة إنشـاء خدمة

اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــطـــبق أحــكــام هــذا اHـــرســوم عــلى خــدمــات
االتـصـال الـسـمـعي الـبـصـري اHـوضـوعـاتي الـتي تـسـتعـمل
الـبث عـبـر األقمـار الـصـناعـيـة  والهـرتـز األرضي والـكابل
سـواء كـان  الـبث مـفـتـوحـا أو عـبـر وسـيـلـة تـشـفـيـر  طـبـقـا

للتشريع الساري اHفعولu وعبر أي وسيلة بث أخرى.

اHاداHادّة ة 3 :  : يـحدد الـوزير اHـكلف بـاالتصال اإلعالن عن
فـتح الـترشح �ـوجب قـرار يبـلّغ إلى رئـيس سلـطـة ضبط

السمعي البصري.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــشــــرع رئــــيس ســــلــــطــــة ضـــبـط الــــســـمــــعي
الـبــصـري فـي نـشــر وبث اإلعالن عن الــتـرشـح في وسـائل
اإلعالم الـــوطـــنـــيـــة وعـــلـى مـــوقع ســـلـــطـــة ضــــبط الـــســـمـــعي
البـصـريu في غضـون الـثمـانـية (8) أيام الـتي تـلي تاريخ
تبليغ قرار الـوزير اHكلف باالتصـال اHنصوص عليه في

أحكام اHادة 3 أعاله.

(30) Yــدة ثـالثـH يــنــشــر اإلعالن عن الــتــرشح ويــبث
يوما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط تنفيذ اإلعالن عن الترشحشروط تنفيذ اإلعالن عن الترشح

اHــــاداHــــادّة  5 : : دون اإلخالل بـــأحــــكـــام اHـــادتـــY 19 و24 من
الـقــانـون رقم 14-04 اHـؤرخ في 24 ربــيع الـــثـانـي عـام
uــذكــور أعالهHـوافق 24 فـــبــــرايــــر ســــنــة 2014 واH1435 ا

يـــحـــدد اإلعــالن عـن الــــتــــرشــح لـــمــنــح رخـصـــة إنـــشــاء
uعلى اخلصوص uخدمة اتصال سـمعي بصري موضـوعاتي

ما يأتي :
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uشروط قبول الترشيحات -
- اإلجــــــــراء اHــــــــطـــــــــبق فـي االســــــــتـــــــــمــــــــاع الــــــــعــــــــلـــــــــني

uYللمترشح
- مــبـلغ اHــقـابل اHــالي الــواجب دفـعه وكــذا كـيــفـيـات

uالدفع
- تاريخ آخر أجل إليداع ملفات الترشح.

6 :  : �ــكن أي شــخص مــعــنــوي خــاضع لــلــقــانـون اHـاداHـادّة ة 
اجلـزائري مـعـني بـاإلعالن عن التـرشح Hـنح رخصـة إنـشاء
خـدمـة اتـصـال سـمـعي بــصـري مـوضـوعـاتيu سـحب قـائـمـة
الـــوثـــائـق اHــكـــونـــة Hـــلف الـــتـــرشح مـن اHـــصـــالح اخملـــتـــصــة

لسلطة ضبط السمعي البصري.

7 :  : تـــســــلّم اHـــصــــالح اHـــؤهــــلـــة لــــســـلـــطــــة ضـــبط اHــاداHــادّة ة 
السمعي البصـري اHعنيY قائمة الوثائق اHكونة للملف
اHـــتــــعـــلق بـــاإلعـالن عن الـــتـــرشـح وكـــذا نـــســـخــــة من دفـــتـــر

الشروط العامة.
يـــخـــضع تـــســـلــيـم هــذه الـــوثـــائق إلى دفـع مــصـــاريف
يـحـدد مــبـلـغـهـا وكـيـفـيـات دفـعــهـا �ـوجب مـقـرر من سـلـطـة

ضبط السمعي البصري.

اHـــــاداHـــــاّدة  8 :  : يــــــرسـل اHــــــلف اHـــــتـــــعـــــلـــق بـــــاإلعــالن عـن
الـــتـــرشــح إلـى ســـلــــطــــة ضـــبـــط الـــســـمــــعي الـــبــــصـــري في

نسختيـن u(2) ويضـم على اخلصوصu الوثائق اآلتية :
uعنويHمثل القانوني للشخص اHطلب �لؤه ا -

- الـــقــانـــون األســـاسي لـــلـــشـــخص اHـــعـــنـــوي وتــرقـــيم
الـــســجل الـــتــجـــاري أو طــلب الـــتــســجـــيل ورقم الـــتــعــريف

uاجلبائي ورقم الضمان االجتماعي
- الـقـائــمـة االسـمــيـة Hــتـصـرفي ومــسـيــري الـشـخص

uعنويHا
- قـائـمـة اسـمـيـة لــلـمـسـاهـمـY تــتـضـمن بـيـانـات عن

uالHمهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس ا
- إثبـات تـوطـY بـنـكي في اجلـزائـر طـبـقـا لـلـتشـريع

uفعولHوالتنظيم الساريي ا
- إثــبــات اجلــنــســـيــة اجلــزائــريــة لــلـــمــســاهــمــY وكــذا

uعنويHمتصرفي ومسيري الشخص ا
- أن يثـبت اHـسـاهمـون اHـولودون قـبل يـوليـو سـنة
1942 أنه لم يـــكن لــهم ســلــوك مـــعــاد لــثــورة أول نــوفــمــبــر

u1954

- إثـــــبـــــات وجـــــود صــــــحـــــفـــــيـــــY مـــــحـــــتــــــرفـــــY ضـــــمن
uYساهمHا

- إثــــــــــبـــــــــات أن مـــــــــصــــــــــدر رؤوس األمـــــــــوال اHــــــــــزمع
uاستثمارها وطني خالص

- إثـبـات امـتـالك مـقـر لـلــشـركـة �ــوجب عـقـد مــلـكـيـة
رســـمي أو عـــقــد إيـــجـــار تــوثـــيــقي تـــتـــوافق مــدتـه مع مــدة

uلتمسةHالرخصة ا
- إثــــبــــات الــــقــــدرات الــــتــــقــــنــــيــــة واHــــالــــيــــة الالزمــــة

uرتقبةHلتجسيد إنشاء خدمة االتصال ا
-  تـعهـد باحـترام اخلـصائص الـتقـنيـة احملددة إلنـشاء
خـدمـة االتــصـال وكـذا تـقـد� كل اHـعـلـومـات الـتـقـنـيـة الـتي
يـطلـبهـا اإلعالن عن الـترشح أو دفـتـر الشـروط اHنـصوص

uعمول بهHعليه في التشريع ا
- تـعهد اHسـاهمY بـعدم امتالك أسـهم في أية خدمة

uأخرى لالتصال السمعي البصري
- اإلثـبـات اHتـعـلق بـعرض الـبـرامج مـوضوع اإلعالن
عن الـــتــرشح الـــتي تــتــمـــحــور خــصـــوصــاu حــول مـــضــمــون

uترشحHونسب البرامج الوطنية التي يقترحها ا
- دراسـة مــالـيـة ومـحـاسـبـيـة يـنـجـزهـا مـكـتب خـبـرة
مـعـتـمـد تـكـون مـرفـقـة بـالـوثـائق احملـاسـبـيـة واHـالـيـة الـتي
تثبت مبلغ الـتمويل اHرتقبu وكذا احلسـابات التقديرية
خالل الــــســـنــــوات اHــــالـــيــــة الــــثالث الــــقـــادمــــةu �ــــا في ذلك

uاإليرادات والنفقات التقديرية
- إثــــبــــات وجـــــود مــــخــــطـط تــــنــــظـــــيم داخــــلـي خلــــدمــــة

uراد إنشاؤهاHاالتصال السمعي البصري ا
- قائـمة منـاصب العمل اHـراد شغلـها حتدد خـصوصا

uطلوبةHطبيعة الشهادات ا
- تـعـهـد اHـتــرشح أو اHـتـرشـحـY بـعـدم االنـتـمـاء إلى
هـيـئــة مـسـيـرة حلــزب سـيـاسيu وكــذا عـدم إسـنـاد إدارة أو
تـســيـيـر خـدمــة االتـصـال الـســمـعي الـبـصــري Hـسـيـر حـزب

سياسي.
تـــســـلّم اHــصـــالح اخملـــتــصـــة لــســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي

البصري وصال باستالم اHلف.

اHـاداHـادّة  9 : : يــحـدد أجل إيـداع مــلـفــات اHـتـرشــحـY لـدى
سـلطة ضـبط السمـعي البصـري بستY (60) يومـاu ابتداء
مـن تــــــاريـخ أول نــــــشــــــر أو بـث لـإلعالن عـن الــــــتــــــرشـح في

وسائل اإلعالم الوطنية.
�ـكن سـلـطــة ضـبط الـسـمـعي الـبـصـري أن تـمـدد هـذا
األجـل مـــرة واحـــدةu اســـتـــثـــنـــاءu بـــثالثـــY (30) يــــومــــا عـــلى

األكثر. 

10 : : تــرسـل مـلــفــات الــتــرشح فـي ظـرف مــغــفل اHـاداHـادّة  
مــحــكم اإلغالق ال يــحــمـل ســوى الــعــبــارة اآلتــيــة : "ســلــطــة
ضـبط الـسـمـعي البـصـريu تـرشح السـتـغالل خـدمـة اتـصال

سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها".
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الفصلالفصل الثالث الثالث
عدم جدوى اإلعالن عن الترشحعدم جدوى اإلعالن عن الترشح

u11 :  : تــعـــلن ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري اHـاداHـادّة ة 
�ــــوجب مــــقـــررu حــــالــــة أو حـــاالت عــــدم جــــدوى اإلعالن عن

الترشح.

uـادّة ة 12 :  : في حـالـة عدم جـدوى اإلعالن عن الـترشحHـاداHا
تـرسل سـلطـة ضـبط الـسمـعي الـبصـري تـقريـرا مـعلال إلى

الوزير اHكلف باالتصال يقرر على إثرهu ما يأتي :

- إمــا فـتح إعالن جـديـد عن الــتـرشح حـسب األشـكـال
uاحملددة سابقا

- وإما إرجاء فتح إعالن جديد عن الترشح.

الفصل الرابعالفصل الرابع
كيفيات تنفيذ اإلعالن عن الترشحكيفيات تنفيذ اإلعالن عن الترشح

uــادّة  13 : : حتـــدد ســلــطــة ضـــبط الــســمـــعي الــبــصــريHــاداHا
�ــوجب مـقــررu اHــعـايــيــر اHـطــبــقـة عــنــد تـنــقــيط وتــرتـيب

.YترشحHا

u14 : : تــعـــلن ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري اHـاداHـادّة  
�ــوجب مــقـــررu الــتــرشــيـــحــات اHــقـــبــولــة بــعـــد تــقــيـــيــمــهــا
تـطــبـيــقـا لــلـمــعــايـيــر اHـنــصـوص عــلـيــهـا أعالهu في غــضـون
اخلـمـسـة عـشر(15) يـومـا الـتي تـلي انـقـضـاء اآلجـال احملددة

في اHادة 9 أعاله.

اHـاداHـادّة  15 : : تـدون الـتـرشـيـحـات اHـقـبـولـة في مـحـضر
يوقـعه رئيس سلـطة ضبط الـسمعي الـبصريu يـحدد على
اخلـــصـــوصu ســـيــر إجـــراء اإلعـالن عن الـــتــرشـح والـــنــتـــائج

حول قبول الترشيحات. 

اHــاداHــادّة  16 : :  تـــنــظـم مــصـــالح ســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي
الـــــبــــصـــــري اإلجـــــراء اHــــطـــــبق عـــــلى االســـــتـــــمــــاع الـــــعــــلـــــني
لـــــلــــــمـــــتــــــرشــــــحـــــيــن طـــــبــــــقــــــا ألحـــــكــــــام الــــــمـــــادة 25 مـن
الــــقـــــانـــــون رقم 14-04 اHـــؤرخ في 24 ربـــــيع الـــــثــــانـي
عـــام 1435 اHــوافق 24 فـــبـــــرايـــــر ســـــنـــة 2014 واHـــذكــور
أعالهu في غـضـون اخلمـسة وأربـعY (45)  يومـا الـتي تلي
اآلجال اHنصـوص عليها في أحكام اHادة 14 أعالهu كأقصى

تقدير.

اHــاداHــادّة  17 : : يـــتـــعــيّـن عـــلى كل مـــتـــرشحu أثـــنـــاء إجــراء
االسـتـمــاع الـعـلـنيu تـقــد� مـشـروعه واإلجـابــة عـلى أسـئـلـة

أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.

u18  :  : تــبت ســلــطــة ضــبط الــســمــعـي الــبــصـري اHـاداHـادّة ة 
بعـد االستماع الـعلنيu في الـترشيـحات اHقـبولةu �وجب

محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.

اHـاداHـادّة ة 19  :  :  يـرسل احملـضران اHـنـصـوص علـيـهـما في
أحكـام اHـادتY 15 و18 من هـذا اHـرسـوم مـرفـقـY بـتـقـرير
شامل عـن تنفـيذ إجـراء اإلعالن عن التـرشحu يعـده رئيس
ســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي الـــبــصـــريu إلى الـــوزيــر اHـــكــلف

باالتصال بغرض التقدير.

20  :  :  تــكــون قــرارات ســلــطــة ضــبط الــســمــعي اHـاداHـادّة ة 
الـبـصري اHـتعـلـقة بـالـترشـيـحات اHـرفـوضة مـعـللـة وتـبلّغ

إلى اHترشحY طبقا للتشريع الساري اHفعول.

21  :  :  تــكــون الــقــرارات اHــذكــورة أعـاله قــابــلـة اHـاداHـادّة ة 
للطعن طبقا للتشريع الساري اHفعول.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHــاداHــادّة  22 : : �ـــكن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــاالتـــصــال اتـــخــاذ
قــرار إيـــقــاف عـــمــلـــيــة مـــنح الــرخـــصــة فـي أي حلــظـــةu بــعــد
اسـتـشـارة سـلطـة ضـبط الـسـمـعي الـبصـري. وتـبـلغ سـلـطة
ضـــبـط الـــســــمــــعي الـــبــــصــــري هـــذا الــــقـــرار اHــــعـــلـل إلى كل

مقدمي العروض.

اHــاداHــادّة  23 : : يــبـــلّغ اHــتــرشـح الــراغب في الـــتــخــلي عن
تــرشــحه رئــيـس ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري بــذلك
فـــوراu بـــرســـالـــة مـــوصى عـــلـــيـــهـــا مـع وصل اســـتالم. ويـــتم
تــــســــجــــيـل هــــذا الــــتــــخــــلـي ويــــرسل إلـى الــــوزيــــر اHــــكــــلف

باالتصال. ويجب أن يتم التخلي قبل منح الرخصة.

اHاداHادّة  24 : : في حال تـطلب تـنفـيذ التـخلي اHـنصوص
عـــــلـــــيـه في أحـــــكـــــام اHــــادة 23 أعاله فـــــتـح إعالن جـــــديـــــد عن

الترشحu يتم إجراء هذا اإلعالن وفق األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة  25 : : تــــنـــشــــر وتــــبث اHــــقــــررات الـــصــــادرة عن
ســلـــطــة ضــبـط الــســمـــعي الــبـــصــريu في إطــار أحـــكــام هــذا
اHـرسومu فـي وسائل اإلعالم الـوطـنيـة وعـلى موقع سـلـطة

ضبط السمعي البصري.

اHــاداHــادّة  26 : : تــبـــلّغ ســـلــطـــة ضــبط الـــســمـــعي الـــبــصــري
اHــســـتـــفـــيــد مـن رخــصـــة إنـــشـــــاء خــدمــــة اتـــصـــال ســمـــعـي
بـصــري موضـوعـاتـي فـي غضـون الـثمـانـية (8) أيـام التي
تلي توقيع السلطة اHانحة للمرسوم اHتضمن الرخصة.
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اHـاداHـادّة  27 : : يـتـعــY عـلى اHـســتـفـيـد من رخــصـة إنـشـاء
خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي :

- الــشـروع في دفـع اHــقـابل اHــالي اHــنـصـوص عــلـيـه
في أحـكــام اHادة 26 مـن الـقـانـون رقـم 14-04 اHــؤرخ في
24 ربــيع الـــثــاني عـــام 1435 اHــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســـنــة

uذكور أعالهH2014 وا

- إبـــرام االتفــاقـيـات اHـنصــوص علــيـها فـي أحـكـام
اHـادتY 37 و40 من الـقـــانـون رقــم 14-04 اHــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014
واHــذكــور أعـالهu وذلك في غــضــون الـــشــهــرين (2) الــلــذين
يـــلـــيــان نـــشـــر اHــرســـوم اHـــتــضـــمن رخـــصـــة إنــشـــاء خـــدمــة
االتـــصــال الـــســمـــعي الــبـــصــري اHــوضـــوعــاتي فـي اجلــريــدة

uالرسمية
- امــــتالك نـــــظــــامه الـــــنــــهــــائـي لــــبـث الــــبــــرامـج عــــلى
الـتراب الـوطني طبـقا ألحـكام اHادة 41 من الـقــانـون رقم
14-04 اHــؤرخ في 24 ربـــيع الــــثـــانـي عــام 1435 اHـوافق

24 فـبــرايــر ســنـة 2014 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 28 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 16-221 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 11 غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــة u2016 يـــــحــــدد مـــــبــــلغ يـــــحــــدد مـــــبــــلغ

وكيـفيات دفـع اHقابل اHـالي اHرتـبط برخصـة إنشاءوكيـفيات دفـع اHقابل اHـالي اHرتـبط برخصـة إنشاء
خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uبناء على تقرير وزير االتصال -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــــانــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

uتممHعدل واHا uاليةHا Yبقوان
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــانـــون رقم 14-04 اHـــؤرخ في 24
ربـــيع الــــثـــانـي عــام 1435 اHـوافق 24 فـــبـــرايــــر ســــنــة

uتعلق بالنشاط السمعي البصريH2014 وا

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

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 16-178 اHـؤرخ
في 14 رمــضــان عــام 1437 اHــوافق 19 يــونـــيــو ســـنــة 2016
uأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري Yتضمن تعيHوا

uوبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى :  األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 26 من القــانـون
رقم 14-04 اHــــــؤرخ في 24 ربــــــــيع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1435
اHــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واHــتــعـــلق بــالــنــشــاط
السـمـعي الـبـصـريu يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد مبـلغ
وكيفيات دفع اHـقابل اHالي اHرتبط برخصة إنشاء خدمة

اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

2 :  : �ــــثـل اHـــــقـــــابل اHـــــالي اHـــــبـــــلغ اHـــــســـــتـــــحق اHــــاداHــــادّة  
لـــلـــخــزيـــنـــة الــعـــمــومـــيـــةu بــعـــنـــوان رخــصـــة إنـــشــاء خـــدمــة
االتـصال السمعي الـبصري اHوضـوعاتي اHنصـوص عليها

في التشريع والتنظيم الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة  3 :  : يـطبـق اHقـابل اHـالي عـلى كل مـسـتـفـيد من
رخـصـة إنـشـاء خـدمـة اتـصــال سـمـعي بـصـري مـوضـوعـاتي
uتبـث عبـر األقـمـار الـصـنـاعـيـة والـهـرتز األرضـي والكـابل
سـواء كــان الـبث مـفـتـوحـا أو عــبـر وسـيـلـة تـشــفـيـرu طـبـقـا
لـلـتــشـريع والـتـنـظـيم الـسـاريي اHـفـعـولu وكـذا أحـكـام هـذا

اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مبلغ اHقابل اHاليمبلغ اHقابل اHالي

اHاداHادّة 4 : : يتشكل مبلغ اHقابل اHالي £ا يأتي :
- جـزء جـزافي ثـابتu يــدفع مـرة واحـدة عـنـد تـسـلـيم
رخــــصــــة إنــــشــــاء  خـــدمــــة االتــــصــــال الــــســــمــــعي الــــبــــصـــري

u"ويدعى في صلب النص "اجلزء الثابت uوضوعاتيHا
- جـــزء مـــتـــغـــيـــر ســـنـــويu يـــدفع ابـــتـــداء مـن الـــســـنــة
الـثــانـيــة من £ـارســة خـدمــة االتـصــال الـســمـعي الــبـصـري
اHـوضـوعاتيu مـوضـوع الـرخصـةu ويـدعى في صـلب النص

"اجلزء اHتغير".

اHــاداHــادّة  5 :  : يـــحـــدد مـــبـــلغ اجلـــزء الـــثـــابت الـــذي يـــدفـــعه
اHــســتــفــيــد مـن رخــصــة إنــشــاء خــدمـــة االتــصــال الــســمــعي

البصري اHوضوعاتيu كما يأتي :
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- مــائــة  مـلــيـون ديــنـار (100.000.000 دج) بــالـنــســبـة
uلرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي

- ثالثــون مـلــيـون ديــنـار (30.000.000 دج) بـالـنــسـبـة
لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــحـــدد مــبـــلغ اجلـــزء اHــتـــغــيـــر الــذي يـــدفــعه
اHــســتــفــيــد مـن رخــصــة إنــشــاء خــدمـــة االتــصــال الــســمــعي
البصري اHـوضوعاتي باثنY ونصف باHائة (2,5 %)  من
رقـم األعــمــال خــارج الـــرســوم احملــقق خالل نـــشــاط الــســنــة
اHــــــنــــــصـــــرمــــــة خلـــــدمــــــة االتـــــصــــــال الـــــســــــمـــــعـي الـــــبــــــصـــــري

اHوضوعاتيu اHصادق عليه من قبل محافظ حسابات.

الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات دفع اHقابل اHاليكيفيات دفع اHقابل اHالي

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــدفع اجلـزء الـثــابت في غـضــون الـثـمــانـيـة
(8) أيـــام الـــتي تـــلـي إمـــضـــاء اHـــرســوم اHـــتـــضـــمـن رخـــصــة

إنشاء خدمة االتصال السمعي البصري اHوضوعاتي.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يتم دفع مـبـلغ اجلـزء الثـابت بـواسـطة صك
بــنـكي مــصـدق عــلـيه ألمــر اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـة يــسـلّم إلى

رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.

في حـــالــــة عـــدم تـــســــلـــيم الــــصك اHـــذكــــور أعالهu يـــتم
الـشروع في إجراء إلـغاء اHرسوم اHـتضمن رخـصة إنشاء
خــدمــة االتـــصــال الــســمــعـي الــبــصــري اHــوضـــوعــاتي بــقــوة
الـقانـونu بنـاء على تـقريـر معـلل  من رئيس سـلطـة ضبط

السمعي البصري.

9 :  : يـــدفع مــــبـــلـغ اجلـــزء اHــــتـــغـــيــــر طـــيــــلـــة مـــدة اHــاداHــادّة ة 
صالحـية رخـصة إنـشاء خـدمة االتـصال الـسمـعي البـصري

اHوضوعاتي.

اHاداHادّة ة 10 :  : يدفع مـبلغ اجلـزء اHتـغيـر سنـويا في أجل
أقصاه 30 يونيو من السنة اHوالية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـدفع اHـسـتـفـيــد من رخـصـة إنـشـاء خـدمـة
االتــصـــال الــســمـــعي الـــبــصــري اHـــوضــوعـــاتي مــبـــلغ اجلــزء
اHـتـغـيـر بـالـديـنـار اجلـزائـري بواسـطـة صـك بنـكـي مـصدق

عليه لفائدة اخلزينة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : حتــدد كـــيــفـــيــات تــطـــبــيق أحـــكــام اHــادة 11
أعالهu عــنــد احلــاجــةu �ــوجب  قــرار مـشــتــرك بــY الــوزيـر

اHكلف باالتصال والوزير اHكلف باHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHاداHادّة ة 13 :  : ال يترتب علـى جتديد رخصة إنشاء خدمة
االتصـال الـسمـعي الـبـصري اHـوضـوعاتي دفع مـبـلغ اجلزء

الثابت.

14 :  : في حـــالـــة جتـــديـــد رخـــصـــة إنـــشـــاء خـــدمـــة اHــاداHــادّة ة 
االتــصــال الــســمــعي الــبــصــري اHــوضــوعــاتيu يــبــقى مــبــلغ
اجلــزء اHـتــغــيـر مــسـتــحــقـا إلى غــايــة انـتــهــاء مـدة صالحــيـة

الرخصة.

15 :  : في حــــالـــة ســـحـب رخـــصـــة إنــــشـــاء خـــدمـــة اHــاداHــادّة ة 
االتـصــال الـســمـعي الــبـصــري اHـوضـوعــاتي من اHــسـتــفـيـد
تطبـيقا ألحـكام اHادة 31 من الـقــانـون رقم 14-04 اHـؤرخ
في 24 ربــــيع الــــثـــانــي عــام 1435 اHـوافق 24 فـــبــــرايـــر
ســنـة 2014 واHذكور أعالهu يـكون مبلغ اجلزء الثابت من

اHقابل اHالي غير قابل للتعويض. 

اHاداHادّة ة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 16-222 مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437  اHـوافق اHـوافق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة u2016 يــتــضـمـن دفــتــر يــتــضـمـن دفــتــر

الـشـروط العامـة الذي يحـدد القواعد اHـفروضة علىالـشـروط العامـة الذي يحـدد القواعد اHـفروضة على
كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

uبناء على تقرير وزير االتصال  -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18  صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 12  يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012

uتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق باإلعالمHوا
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- و�قـتضى األمر رقـم 66-155 اHـؤرخ في 18 صفر
عـــام 1386 الــــمـــوافق 8 يــــونــــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــضـــمن

uتممHعدل واHا uقـانون اإلجراءات اجلزائية
- و�قـتضى األمر رقـم 66-156 اHـؤرخ في 18 صفر
عـــام 1386 الــــمـــوافق 8 يــــونــــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــضـــمن

uتممHعدل واHا uقـانون العقوبات
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اHؤرخ في 11 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

uؤلف واحلقوق اجملاورةHبحقوق ا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

uتعلق بالنشاط السمعي البصريHوا
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 16-178 اHـؤرخ
في 14 رمــضــان عــام 1437 اHــوافق 19 يــونـــيــو ســـنــة 2016
uأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-212 اHؤرخ
في 17 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 9 مــايـــو ســنــة
2012 الذي يـحدد الـقـانون األسـاسي للـمـؤسسـة العـمومـية

uللبث اإلذاعي والتلفزي في اجلزائر
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-95 اHـؤرخ
في 11 جـمـادى الثـانـيـة عام 1436 اHوافق أول أبـريل سـنة
2015 واHـــتـــضــــمن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

uالوطني للوثائق والصحافة واإلعالم وتغيير تسميته
uوبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري -

يرسم ما يأتي   :  يرسم ما يأتي   :  
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 47 من الـقانون
رقم 14- 04 اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق
24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2014 واHـــتـــعـــلق بـــالـــنـــشـــاط الـــســـمـــعي

الــبـصــريu يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى وضـع دفـتــر الـشـروط
العامة الذي يـحدد القواعد اHفروضـة على كل خدمة للبث

التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــوضّح مـــهـــام اخلــدمـــة الـــعــمـــومـــيــة اخملـــوّلــة
خلــدمــات االتــصــال الــســمــعي الــبــصــري الــتــابــعــة لــلــقــطــاع
الـــعـــمـــومـيu في دفـــتـــر الـــشـــروط الـــســـنـــوي الـــذي يـــحـــدده

الوزير اHكلف باالتصال �وجب قرار.
تكـون الـقـواعـد اخلـاصـة اHرتـبـطـة بـكل خـدمـة اتـصال
سـمــعي بــصـري مــوضـوعــاتـيــةu مـحـل دفـتــر شـروط يــلـحق

باHرسوم اHتضمن رخصة إنشاء اخلدمة اHعنية.

اHاداHادّة ة 3 : : تـطبق أحـكام هذا اHـرسوم عـلى كل خدمات
الــــبث الـــتــــلـــفــــزيـــونـي أو الـــبـث اإلذاعي الـــتـي تـــبـث عـــبـــر
األقـمـار الـصنـاعـيـة والـهرتـز األرضي والـكـابلu سـواء كان

البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير. 
uــرسـومHفي مــفــهــوم أحــكــام هــذا ا u4 :   :  يـقــصــد اHـاداHـادّة ة 
بــخــدمــة بث تــلــفــزيـــوني أو بث إذاعيu خــدمــات االتــصــال
السمعي البصـري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات

االتصال السمعي البصري اHوضوعاتية اHرخص بها.
كمـا تتشـكل خدمـات االتصال الـسمعي الـبصري من
قــــنــــوات مــــوضــــوعــــاتـــــيــــة مــــرخص بــــهــــاu تــــنــــشـــــأ من قــــبل
اHؤسسـات والهيـئات واألجهزة الـتابعـة للقطـاع العمومي
أو من قــــبل أشــــخــــاص مــــعــــنــــويــــY خــــاضــــعــــY لــــلــــقــــانـــون

اجلزائري.
5 :  : يــكــون مـديــرو خــدمــات االتـصــال الــســمـعي اHـاداHـادّة ة 
الـبــصـري الــتـابــعـة لــلـقــطـاع الــعـمــومي وخـدمــات االتـصـال
الـــســمــعـي الــبــصـــري اHــوضــوعـــاتــيـــة اHــرخص بـــهــاu الــذين
يـــدعـــون في صـــلب الـــنـص " مــســـؤولـي خـــدمـــات االتـــصــال
الـسـمـعي الــبـصـري"u ضـامـنــY لـلـبـرامج الـتـي تـبث مـهـمـا

كانت الدعامة اHستعملة.
اHــــاداHــــادّة ة 6 : : يــــجـب أن تـــكــــون الــــبــــرامج الــــتي تــــبــــثــــهـــا
خدمات االتصال الـسمعي البصري اHوضوعاتية اHرخص

بها مطابقة Hوضوع اHوضوعاتية.
اHاداHادّة ة 7 :  : يـسهـر مـسؤولـو خـدمات االتـصـال السـمعي
الــــبـــصــــري عـــلـى بث الـــبــــرامجu عــــلى حــــظـــر كل إهــــانـــة أو
خــطـــاب فــيـه إســاءة أو شـــتم أو قــذف ضـــد شــخـص رئــيس

اجلمهورية و/أو الهيئة التي �ثلها رئيس اجلمهورية.
8 :  : يــــــســــــهـــــر مـــــســـــؤولـــــو خــــدمـــــات االتـــــصــــال اHــــاداHــــادّة ة 
السـمـعي الـبصـري عـلى تصـمـيم وإعـداد القـواعـد اHـتعـلـقة
بـالـبـرمـجـة وبث الـبـرامجu خـصـوصـا عـلى تـطـبـيق اHـباد§

اآلتية :
-  احـتـرام الـقـيم الـوطـنـيـة ورمـوز الـدولـةu كـمـا هي

uمحددة في الدستور
-  احــتـــرام مـــتــطـــلـــبــات الـــوحـــدة الــوطـــنـــيــةu واألمن
والــــدفــــاع الــــوطــــنـــيــــuY والــــنــــظــــام الــــعــــام وكـــذا اHــــصــــالح

uاالقتصادية والدبلوماسية لألمة
-  احـــتـــرام الــثـــوابت والـــقــيـم الــديـــنــيـــة واألخالقـــيــة

uوالثقافية لألمة
-  احــــتـــــرام اHــــرجــــعــــيــــات الــــديــــنــــيــــة واHــــعــــتــــقــــدات

uوالديانات األخرى
-  احــتــرام احلق في الــشــرف وســتــر احلــيــاة اخلــاصـة

uللمواطن وكذا حماية األسرة
-  حماية الفئات الضعيفة.
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اHــاداHــادّة  9 : : يــخـــضع كل بـث لــلـــمـــعــلـــومــات الـــســـمــعـــيــة
الــبــصــريـة اخلــاصــة �ــواضــيع تـتــعــلق بــالــوحـدة الــوطــنــيـة
واألمن والــــدفـــاع الـــوطــــنـــيـــuY إلى رخــــصـــة مـــســــبـــقـــة من

السلطات اHعنية.

حتــدد كــيــفــيــات تــطــبــيق هــذه األحــكــام �ـوجـب قـرار
مـشـتـرك بـY الـوزيـر اHـكـلف بـاالتـصـال والـوزيـر اHـكـلف

بالدفاع الوطني والوزير اHكلف بالداخلية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام تتعلق باألخالقيات واآلدابأحكام تتعلق باألخالقيات واآلداب

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : يــــســــــهــــر مـــــســـــؤولــــو خـــــدمــــات االتـــــصــــال
الــســـمـــعــي الــبـــصـــري عـــلى ضــمـــان الـــتــعـــــبـــيــر الـــتـــعــددي
uبثوثةHلتيارات الفــــكر والرأي فــي مضمون الـبرامج ا
وذلك فـي إطــــار احــــتـــــرام مــــبــــدأ اHــــســـــاواة في اHـــــعــــامــــلــــة
والـــنــزاهــة واالســـتــقاللـــيــةu طــبـــقــا لـــلــتــشـــريع والــتـــنــظــيم

الساريي اHفعول.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـــســــمـــعي الــــبـــصـــريu فــــيـــمـــا يــــخص احلـــصـص اإلعالمـــيـــة

السياسية والعامةu السهر خصوصاu على ما يأتي : 

- الــتـزام احلــيـاد واHـوضــوعـيـة واالمــتـنــاع عن خـدمـة
مـــصـــالح وأغـــراض مـــجـــمـــوعــات ســـيـــاســـيـــة أو عـــرقـــيــة أو

uاقتصادية أومالية أو دينية أو إيديولوجية

 - االمـتـنــاع عـن تـوظـيـف الـدين ألغـراض حـزبية
uو/ أو منافية لقيم التسامح

- االمــتـنــاع عن اإلشــادة بــالـعــنف والــتــحـريـض عـلى
الـتمييـز العنـصري أو اإلرهاب أو الـعنف ضد أي شخص
uبسبب أصله أو جنـسه أو انتمائه لعرق أو  ديانة معينة
وعدم اHسـاس بالـسالمة اHـعنـوية لألشـخاصu سـواء كانوا

uأحياء أو أمواتا

- احـتـرام مـقررات سـلـطـة ضـبط الـسـمـعي الـبـصري
وتـطـبـيـقـهـاu وكـذا تـوصـيـات هـيـئـات مـراقـبـة االنـتـخـابات

خالل االستحقاقات االنتخابية.

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الـسمـعي الـبـصـري السـهـر عـلى تـطبـيق الـقـواعـد اHتـعـلـقة
بــشـروط إنـتـاج وبـرمـجـة وبث حـصـص الـتـعـبـيـر اHـبـاشـر
احملــــددة خالل احلــــمالت االنــــتـــخــــابـــيــــةu طـــبــــقـــا لــــلـــتــــشـــريع

والتنظيم الساريي اHفعول.

اHــــاداHــــادّة  13 : :  يــــســـــهــــر مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الــســمــعي الــبـصــري الــتــابــعــة لـلــقــطــاع الــعـمــومي عــلى أن
تـسـتفـيـد األحـزاب الـسيـاسـيـة من حـيـز زمنـي في وسائل
اإلعالم الـعــمـومــيـة يــتـنــاسب مع تــمـثــيـلــهـا عــلى اHـســتـوى

الوطنيu طبقا لألحكام التشريعية السارية اHفعول.

اHـاداHـادّة  14 :  :  يــجب أن تــسـتــجــيب الــبــرامج اإلعالمــيـة
اHبثوثة للمتطلبات اآلتية : 

-  التـأكـد من صـحـة اHـعلـومـةu ال سـيـما عـبـر الـلـجوء
إلـى مــصــادر مــتـــنــوعــة وذات مــصــداقـــيــة مع اإلشــارة إلى

uمصدرها
-  اHـوضـوعـيــة واخلـلـو من أي مـبـالـغـة أو اسـتـخـفـاف

uرتبط بالوقائع واألحداث العامةHبالتعليق ا
uـتـعـارضHـتـعـلــقـة بـالـنــقـاش اHـعـايـيــر اHتـطـبــيق ا  -
ومـــنــهــا الـــتــوازن والـــصــرامــة عـــنــد أخــذ الـــكــلـــمــةu في ظل
احـــتـــرام الـــتـــعـــبـــيـــر الـــتـــعـــددي لـــتـــيـــارات الـــفـــكـــر والــرأي

uتعددةHا
uال يـنـبــغي اعـتـبـار إشـراك اجلــمـهـور بـكل الـطـرق  -
ومنها استـطالعات الشارعu تصويتا �ثل الرأي العام أو
مـجموعـة بعـينهـاu كمـا يجب أالّ يـخادع اHشـاهد واHـستمع

.YستجوبHبشأن كفاءة أو سلطة األشخاص ا

15 : : مع مــــراعـــاة احـــتـــرام مـــبــــدأ اHـــســـاواة في اHــاداHــادّة ة 
الـــــبـث عـــــلى الـــــهـــــــواء واألحـــــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة و/ أو
التـنظيمـية اHطـبقة فـــي هذا اجملـال وكذا مقـررات سلطة
ضبط الـسـمعي الـبـصريu يـجب أن تـلتـزم خـدمة االتـصال
الــســـمــعي الــبـــصــري بــاالعــتــدال واحلـــيــاد في عــرض حــدث
نظّـمه حزب سـياسـي أو جمـعيـة معـتمـدةu بحـيث يكـتسي

هذا العرض طابعا إعالميا بحتا.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصري �ا يأتي : 

-  عدم تغيـير معنى ومضمون الصور في احلصص
uأو الومضات اإلعالمية باللجوء إلى طرق تكنولوجية

-  عدم اسـتغالل الـصحـفيـY اHتـدخلـY في احلصص
اإلعـالمـيـة مــكـانـتــهم قـصــد الـتـعــبـيــر عن أفـكـار حــزبـيـة أو
تـــيــارات فــكـــريــةu إذ يـــجب الــتـــمــيــيـــز بــY ســرد الـــوقــائع

uوالتعليق

-  تــفــادي كل لــبس بــY اإلعالم والــتــرفــيه. وعــنــدمـا
تــتــضـمن احلــصــة هـذيـن الـصــنــفـuY فــإنه يــجب الــتـمــيــيـز

بينهما بوضوح.
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اHــاداHــادّة  17 : : يـــجب عـــلى مـــســـؤولي خـــدمـــات االتـــصــال
الــــســــمــــعـي الــــبــــصــــري الــــتــــأكــــد مـن كــــفــــاءة ومــــصــــداقــــيــــة
اHـســتـشــارين واخلــبـراء اخلــارجـيــY الـذيـن يـشــاركـون في

احلصص.
يـــجـب الـــتـــعـــريف بـــأســـمـــاء وصـــفــات اHـــســـتـــشـــارين
واخلبراء لزوما خالل ظهورهم في احلصص قصد السماح

للجمهور بتقييم اآلراء اHعبر عنها.

اHاداHادّة  18 :  : يجب أن يسهـر مسؤولو خدمات االتصال
YـــتـــدخـــلـــHالـــســـمـــعـي الـــبـــصـــري عـــلى أن جتـــري عـــروض ا
اخلـــارجــيــY مــهــمــا تــكن صــفــتــهـم و مــوضــوع تــدخــلــهمu في

مناخ يسوده االحترام والهدوء.
يجب أن يتم منع الـسب واإلهانة واالبتذال بالنظر

إلى القيم الراسخة في اجملتمع اجلزائري.
دون اإلخالل بـــاألحـــكــام اجلـــزائـــيـــة اHــطـــبـــقــة فـي هــذا
اجملالu يـحتـفظ اHنـشط بحق طـرد أيّ شخص يـخالف هذه

القواعد.

19 :  :  �ــــــارس حق الــــــرد والــــــتــــــصــــــحــــــيـح وفق اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــشــروط الــتي يــحـــددهــا الــتــشــريع والــتــنــظــيم الــســاريــا
اHفـعول. وعـندما �ـارس حق الردu بـعنـوان احلصص التي
تـــبـــرمـــجـــهــــا خـــدمـــات االتـــصـــال الـــتـــلـــفـــزيـــوني أو اإلذاعي
حلساب الغيرu تـكون التكاليف اHتعلقة بإنتاج وبث الرد

على عاتقها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام تتعلق بالعالقات مع الهيئاتأحكام تتعلق بالعالقات مع الهيئات

اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  يــــلــــتــــزم مــــســــؤولــــو  خــــدمــــات االتــــصــــال
الـــســـمـــعي الـــبـــصــري بـــاحـــتــرام حـــقـــوق اHـــؤلف واحلـــقــوق
اجملــاورةu عــنــد بـث اHــصــنــفــات احملـــمــيــة طــبــقـــا لــلــتــشــريع

الساري اHفعول.

اHــاداHــادّة ة 21 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
السمـعي البصـري تسلـيم سلـطة ضبط الـسمعي الـبصري
نـسـخـة من االتـفاقـيـة اHـبـرمـة مع الـهـيـئة اHـكـلـفـة بـحـمـاية
حــقــوق اHــؤلف واحلــقــوق اجملــاورةu في إطــار أحــكــام األمـر
رقـم 03-05 اHـــــــــــؤرخ فـي 19 جــــــــــمــــــــــادى األولـى عـــــــــام 1424
اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتـعــلـق بــحـقــوق اHــؤلف

واحلقوق اجملاورةu فور توقيعها.

اHـاداHـادّة ة 22 : :  يـتـعــY عـلى مـسـؤولـي خـدمـات  االتـصـال
الـســمـعي الـبــصـري إجــراء اإليـداع الـقــانـوني لــلـمـنــتـجـات
السـمعيـة البـصرية لـدى الهـيئات الـعمـومية اHـؤهلـة لهذا

الغرضu طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة ة 23 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
السمعي البصري حيازة وحدة أرشفة إلكترونية.

يــجب أن يــحـفظ األرشــيف الــســمـعـي الـبــصــري Hـدة
ثالثة (3) أشهرu على األقل.

اHـاداHـادّة  24 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــســمــعي الــبـصــري إجــراء أرشــفــة اHــنــتـجــات الــســمــعــيـة

البصرية لدى الهيئة العمومية اHؤهلة لهذا الغرض.

25 :  :  يـــبـــقى اســـتـــعـــمـــال أرشـــيـف اHـــنـــتـــجــات اHــاداHــادّة  
الــسـمـعــيـة الــبـصـريــة خـاضـعــا إلبـرام اتــفـاقـيــة مع الـهــيـئـة

العمومية اHؤهلة لهذا الغرض.

اHاداHادّة  26 :  : يسهر مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
البصري على احـترام االلتزامات اHـدرجة في االتفاقيات

اHبرمة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام تتعلق �ضمون البرامجأحكام تتعلق �ضمون البرامج

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصري �ا يأتي : 

uعرض برامج ذات جودة -

-  تـــطـــويــــر وتـــرقـــيـــة اإلنـــتـــاج الـــســـمـــعي الـــبـــصـــري
والــــســـيــــنــــمـــا تــــوغـــرافـي الـــوطــــنـــيــــuY بـــواســــطـــة آلــــيـــات

uحتفيزية

-  احـتـرام اHــعـايـيـر الـتـقـنـيـة والــفـنـيـة اHـعـمـول بـهـا
uفي إنتاج البرامج uياHعا

Yالـرسـمـيـتـ Yالـوطـنـيـتـ Yضـمـان تـرقـيـة الـلـغـتـ  -
والتالحم االجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية

uفي البرامج التي يتم بثها uبجميع تعابيرها

uعـدم إطالق ادعـاءات أو بـيــانـات أو عـروض كـاذبـة -
.YستهلكHمن شأنها تضليل ا uبأي شكل من األشكال

اHــــاداHــــادّة  28 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصريu في البرامج اHبثوثةu �ا يأتي : 

-  عــدم اHــســـاس بــكــرامــة اإلنــســـان وحــيــاته اخلــاصــة
uوشرفه وصحته وأمنه

uساس باحلياة اخلاصة للشخصيات العامةHعدم ا  -

-  مــراعـــاة الــتــحـــفظ عـــنــد بث الـــشــهـــادات الــتي من
uشأنها إهانة األشخاص
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-  عــــدم تـــــشـــــجــــيـع روح اإلقــــصـــــاء والــــقـــــذف أو سب
uاألشخاص

-  جتـــنب الـــتــســـاهل عـــنـــد إثـــارة مــواضـــيع اHـــعـــانــاة
اإلنسانية واستغاللها ألغراض ترويجية وإشهاريةu وكذا
أيــة مــــعـــالـــجـــة تــنــــتـــقـص مـن الــفــــرد أو تـــخـــتـــزله إلـى

uشيء ال قيمة له

-  جتـنب إدراج شـهـادات حـول وقـائع تـتـعـلـق بـحـياة
األشــــــخـــــاص اخلــــــاصـــــة دون احلــــــصـــــول عــــــلى مــــــوافـــــقـــــتــــــهم

uوفي إطار احترام كرامتهم uالصريحة

YـهـنـيـHجتــنب تـقـيـيـد مـشـاركــة األشـخـاص غـيـر ا  -
في احلـوارات واحلـصـص التـفـاعـلـيـة وفي حـصـص األلـعاب
أو الترفـيه بأي تنـازل منهم بـصفة نـهائيـة أو لفتـرة غير
مـحـددة عن حـقــوقـهم األسـاسـيـةu وال سـيــمـا مـنـهـا احلق في
ســـتــــر احلــــيـــاة اخلــــاصــــة وحق £ــــارســــة الــــطـــعـن في حــــالـــة

الضرر.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  :  يــــلــــتــــزم مــــســــؤولــــو  خــــدمــــات االتــــصــــال
الـسـمـعي الـبـصــري بـالـتـحـفظ عـنـد إعــادة تـمـثـيل الـوقـائع

في احلصص التي  يتم بثها دون تهويل ومحاباة.

يــجب االمــتــنــاع عن كـل تـقــد� مــتــحــيّــز أو تــقــريــبي
للوقائع.

اHــــاداHــــادّة  30 : :  يــــســـــهــــر مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السـمـعي الـبصـري عـلى اHالءمة بـY الـسيـاق الـذي » فيه

أخذ الصور واHوضوع الذي تتناولهu ولهذا الغرض : 

-  يـتـعـY عـنــد اسـتـعـمـال صـور من األرشـيف إعالن
ذلك عــلى الـشـاشــةu مع اإلشـارة إلى مــصـدر الـصــورu عـنـد

uالضرورة

-  يــجب تــقـــد� الــصــور اHـــنــجــزة إلعــادة تـــمــثــيل أو
uمحاكاة وقائع حقيقية أو مفترضة كما هي للمشاهدين

- يــــتــــخــــذ مــــســـؤولــــو خــــدمــــات االتــــصــــال الـــســــمــــعي
الـبصـري  الـتدابـيـر الضـروريـة عـندمـا يـتعـلق األمـر ببث
صـور أو أصوات صعب حتـملها أو شـهادات تتـعلق بوقائع
مـــؤثـــرة بـــشـــكل  خـــاصu ويـــنــبـــغـيu في هـــذه احلــالـــةu إعالم

اجلمهور بذلك مسبقا.

اHـاداHـادّة  31 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــســـمـــعي الــبـــصـــري ضــمـــان احـــتــرام نـــظــام احلـــصص في
الــبـرامـج احملـددة �ــوجب الـقــانـون رقم 14- 04 اHـؤرخ في
24 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنـة 2014

واHذكور أعالهu كما يأتي : 

- نــــســـبــــة ســــتـــY في اHــــائـــة (60 %) عــــلـى األقلu من
uالــبـرامج الـتي تــبث بـرامج وطـنــيـة مـنـتــجـة في اجلـزائـر
من بـينـهـا نسـبـة أكـثر من عـشـرين في اHـائة (20 %) عـلى
األقلu مخصـصة سنـويا لبـث األعمال الـسمعـية البـصرية

uوالسينماتوغرافية

- نـسـبــة عـشـرين في اHـائـة (20 %) عــلى األكـثـرu من
Yـــســــتـــوردة مـــدبــــلـــجــــة بـــالـــلــــغـــتـــHالــــبـــرامج األجــــنـــبـــيــــة ا

uYالوطنيت

-  نــسـبــة عــشــرين في اHــائـة (20 %) عــلى األقلu من
الـبـرامـج الـنـاطـقـة بــالـلـغـات األجـنــبـيـة اHـتـعــلـقـة بـاألعـمـال
الـوثـائــقـيـة وأعـمـال اخلـيـال في نـســخـهـا األصـلـيـة مـعـنـونـة

uسلفا

-  الـــتـــأكـــد مـن بـــلـــوغ اإلنـــتـــاج الـــوطـــني بـــالـــنـــســـبـــة
لألعـمــال اHـوسـيــقـيـة والــثـقــافـيـة الــنـاطــقـة أواHـؤداة بــلـغـة

وطنيةu نسبة ستY في اHائة (60 %) على األقل.

اHــاداHــادّة ة 32 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
السمعي البـصري تطبيق مبـدأ تسهيل وصول األشخاص
ذوي الــعــاهــات الــبــصــريــة و/أو الــعــاهــات الــســمــعــيــة إلى
البرامجu وذلك من خالل تـعزيز القدرة على الوصول إلى
الــبــرامـج اHــبــثــوثــة عــبــر تــســـخــيــر آلــيــات مالئــمــةu حتــدد

بالتشاور الوثيق مع اجلمعيات اHعتمدة التي تمثلهم.

اHـاداHـادّة ة 33 : :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــســـمــعـي الــبــصـــري بث الـــرســائل ذات اHـــنــفـــعــة الـــعــامــة
والــبـالغــات الــتي تــهــدف إلى ضــمــان الــنــظــام الــعــامu وفق
الشـروط احملـددة �ـوجب مقـرر من سـلـطة ضـبط الـسـمعي

البصري.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام تتعلق بالبرمجةأحكام تتعلق بالبرمجة

اHــاداHــادّة  34 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـسمعي البصـري اHوضوعاتـية اHرخص بهـا حيازة نظام
نـهـائي لـبث البـرامج عـلى الـتراب الـوطـنيu طـبقـا ألحـكام
اHــــادة 41 من الــــقــــانــــون رقم 14- 04 اHــــؤرخ في 24 ربــــيع
الـثـاني عام 1435 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2014 واHـذكور
أعالهu وذلـك فـــور احلــــصــــول عـــلـى رخـــصــــة إنــــشـــاء خــــدمـــة

االتصال السمعي البصري.

اHــاداHــادّة  35 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـسمـعي البـصري إعـالم اجلمـهور بـبرامـجهمu في غـضون
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واحد وعشرين (21) يوما على األكثرu قبل أول يوم  لبث
بــرامج  األســبــوع اHــعــنيu بــإعالنــهــا في الــصــحــافــة وعــلى

موقعها اإللكتروني.

ويــــلــــتــــزم مــــســــؤولــــو خـــدمــــات االتــــصــــال الــــســــمــــعي
الــبـصــري بـعــدم تــغـيــيـرهــا في أجل أدنــاهu سـبــعـة (7) أيـام
uبــــالــــنــــســــبـــــة إلى يــــوم الــــــبث بــــاحـــــتـــــســــاب هـــــذا الــــيــــوم
بـــاســــتــــثــــنـــاء اHــــتـــــطــــلــــبـــات اHـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــظـــاهـــرات

الرياضية أو بظروف استثنائيةu ال سيما منها : 

uستجداتHحدث يرتبط با  -

-  مشـكل يـتعـلق بـاحلقـوق احملـميـة �وجـب التـشريع
uفعولHوالتنظيم الساريي ا

 uحكم قضائي  -

-  مشكل تقني. 

يــــــجب االلـــــــتــــــزامu عــــــنـــــــد بث احلـــــــصصu �ـــــــواقــــــيت
الــبــرمــجــة الــتي ســبق إعالنــهــا وفق الــشــروط احملــددة في
الـفـقـرة الـسـابـقــةu مع مـراعـاة الـعـراقـيـل اHـرتـبـطـة بـالـبث

اHباشر للحصص.   

اHاداHادّة  36 :  : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــــبــــصــــري بـــاحــــتــــرام تــــصــــنــــيف بــــرامج اخلــــيــــالu وعــــنـــد
االقـتـضـاءu بـعض الــبـرامج األخـرى وذلك وفق الـتـصـنـيف

اHنصوص عليه في اHادة 37 أدناه.

37 : :  يـتم التـصـنيف اHـذكور أعالهu وفق أربع اHاداHادّة ة 
(4) فـئـات أخــذا بـعـY االعـتــبـار مـعـايــيـر حـمـايــة الـطـفـولـة
واHراهقـة  وحتدد سـلطـة ضبط السـمعي الـبصـري الشارة

اHطبقة وفق اHعايير اآلتية : 

-  الـــــفـــــئـــــة (-  الـــــفـــــئـــــة (I) :) : بــــــرامــج مـــــوجـــــهـــــة جلـــــمـــــيـع فـــــئــــات
 uاجلمهور

-  الــفـئـة (-  الــفـئـة (II) : ) : الـبــرامج الـتي تــتـضــمن مـشــاهـد من
شأنـها صـدم الـشبـابu ال ينـصح بتـتـبعـها من األطـفال دون

uسنّ عشر (10) سنوات

-  الــــــفـــــــئــــــة (-  الــــــفـــــــئــــــة (III) :) : الـــــــبــــــرامـج الــــــتـي تــــــعـــــــتــــــمـــــــد في
ســيـنــاريــوهـاتــهــا الـلــجــوء اHـنــتــظم واHـتــكــرر إلى الــعـنف
اجلـسـدي أو النـفـسيu ال يـنـصح بـتـتبـعـهـا من األطـفال دون

uسنّ اثنتي عشرة (12) سنة

-  الــفــئـة (-  الــفــئـة (IV) : ) : الــبـرامـج اHـتــضــمــنـة Hــشــاهــد عـنف
شديـدة التي تـتـطلب مـوافقـة اآلباءu ال يـنـصح تتـبعـها من

جمهور دون سنّ ست عشرة (16) سنة.

يـتــعـY بـث هـذه الــشـارة طـوال مــدة الـبــرنـامـجu كـمـا
تــــعــــرض عــــلى اجلــــمــــهـــور فـي شــــريط اإلعالن و�ــــنــــاســــبـــة

اإلعالن عن شبكة البرامج في الصحافة.

يــنــبــغي إرفــاق هــذه الــشــارة بــتــنــبـيـه صــوتي بــلــغـة
البرنامجu مباشرة قبل بداية البرنامج اHعني. 

Yـصـنــفـة في الـفــئـتـHـادّة  38 :  : �ــنع بث الـبـرامـج اHـاداHا
(II) و(III) خالل اHواقيت اآلتية : 

-  من األحد إلى اخلميس من الـساعة الثـانية عشرة
 uومن اخلامسة إلى السابعة مساء uإلى الثانية زواال

-  اجلمعة والسبت إلى غاية الثانية زواال.

اHــاداHــادّة  39 :  : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الـسمـعي البـصري تـطويـر برامج وخـدمات جـديدة تـسمح
بــتــمــديــد واســتــكـــمــال وتــســهــيل وصــول اجلــمــهــور إلى مــا
تــعــرضـه من بــرامج وإثــرائــهــا وذلـك عــلى دعــائم االتــصــال

السمعي البصري اخملتلفة.

ولــهـذه الـغـايـةu فــإنـهم يـسـهـرون عــلى إفـادة اجلـمـهـور
من الـتــقـنــيــات اجلـديــدة إلنـتــاج وبث الــبـرامج واخلــدمـات

السمعية البصرية.

كـمـا يـعـمــلـون عـلى حتـسـY الــعالقـة مع اجلـمـهـور من
خالل استعمال التقنيات التفاعلية.

وبـــهـــذه الـــصـــفـــةu يـــســـتـــغــلـــون خـــصـــوصـــاu كـل خـــدمــة
لالتصـال مـوجـهة لـلـجـمهـور عـبـر اإلنـترنت تـسـمح بـإثراء
احلصص اHبرمجةu ويعملون على ترقية هذه اخلدمات.  

اHـاداHـادّة  40 :  :  يـتـعــY عـلى مـسـؤولـي  خـدمـات االتـصـال
الــســمـعي الــبــصـري االحــتــفــاظ بـتــســجـيل كــامل لــلــبـرامج

اHبثوثة Hدة ثالثة (3) أشهر.

وفي هــــذا الــــصــــددu �ــــكن ســــلــــطــــة ضــــبط الــــســــمــــعي
Yإجــراء الــرقـــابــة عــلـى مــضــامــ uفي أي حلــظـــة uالــبــصـــري

احلصص.

الفصلالفصل السادس السادس
أحكام تتعلق بالقضايا اHعروضة على اجلهات القضائيةأحكام تتعلق بالقضايا اHعروضة على اجلهات القضائية

uــادّة ة 41 :  :  يــجب أن ال تـــســـمح £ــارســـة حق اإلعالمHــاداHا
بــأي حـال مـن األحـوالu بــبث حـصص أو صــور أو حـوارات
أو تــصـريــحـات أو وثــائق تــنـاقـش قـضــايـا مــعـروضــة أمـام
اجلـهـات الـقـضــائـيـةu ويـجب أن �ـارس هـذا احلق في إطـار
احترام قرينة البراءة واحلياة اخلاصة وسرية التحقيق.
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يلـتزم مسـؤولو خدمـات االتصال الـسمعي الـبصري
بعدم : 

- كــشف مـــعــلــومــات أو نــشــر وثـــائق أو مــســتــنــدات
uتتعلق بتحقيق قضائي جار

-  التكييـف الشخصي للـوقائع وعدم نشر قرارات
uتتعلق باإلجراءات القضائية

- نــــــشــــــر أو بـث مـــــا يــــــدور فـي جــــــلــــــســــــات اجلــــــهـــــات
الــقــضــائـيــة لألحــداث أو مــلــخص عن اHــرافــعــات واألوامـر

uواألحكام والقرارات الصادرة عنها

- نـشــر أو بث تــقــاريـر عن اHــرافــعـات الــتي تــتــعـلق
uبحالة األشخاص واإلجهاض

- نـــــــشــــــر أو بـث صـــــــور أو رســــــوم أو أي بـــــــيـــــــانــــــات
توضـيـحيـة تعـيـد تمـثيل كل أو جـزء من ظـروف اجلنـايات

أو اجلنح التي �نع التشريع اHعمول به بثها.

وفي إطـار تـكـريس احلق في اإلعالمu �ـكن مـسؤولي
خـدمات االتصال الـسمعي البـصري استقـاء معلومات من
الـنـيـابـة الـعـامـة طـبـقـا للـتـشـريـع الـسـاري اHـفـعـولu بـهدف
إعالم اجلـمـهورu ويـجب عـليـهم الـتقـيـد بنـقل اHـعلـومة دون
إضـــافــة أو حتـــريفu حتت طـــائــلـــة الــعـــقــوبـــات اHــنـــصــوص

عليها في التشريع الساري اHفعول.

42 :  : يلـزم مسـؤولو خـدمـات االتصـال السـمعي اHاداHادّة  
الـبــصـري بـاإلمـتــنـاع عن أي بث سـمـعـي بـصـري من شـأنه
الـتأثـير في أحـكام الـقضـاء أو التـقليـل من شأنـها أو الذي
يـــــكـــــون من طـــــبـــــيــــعـــــته اHـــــســـــاس بــــســـــلـــــطــــة الـــــقـــــضــــاء أو
اســتـــقاللــيـــتهu وذلك حتت طـــائــلـــة الــعــقـــوبــات اHـــنــصــوص

عليها في التشريع الساري اHفعول.

الفصل السابعالفصل السابع
YراهقHأحكام تتعلق باألطفال واYراهقHأحكام تتعلق باألطفال وا

اHــــاداHــــادّة ة 43 :  :  يــــســـــهــــر مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
السمعي البصريu خصوصا على ما يأتي : 

YـراهــقـHعــدم إحلـاق الــضـرر بــحـقــوق األطـفــال وا  -
كـــمـــا هي مـــحـــددة في االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيــة والـــتـــشـــريع

uفعولHالساري ا

-  عـدم بث بـرامج من شـأنـهـا إحلـاق الـضـرر بـالـنـمو
uYالـبدنـي أو الـعــقــلـي أو بــأخـالق األطــفـال والـــمــراهـق
uوال سيما عرض مشاهد عنف في النشرات التلفزيونية

-  الـــتـــزود  بـــآلـــيـــات حلـــمـــايـــة الـــطـــفـل واHـــراهق في
uبثوثةHالبرامج ا

Yاالمــتـنــاع عن كل شــكل من أشـكــال الــتـمــيـيــز بـ  -
األطفال واHراهقY اHبني على اجلنس أو العرق أو السن
أو الـــــديـن  أو الـــــوضـــــعــــيـــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة أو اHـــــســـــتــــوى
الــــتــــعــــلــــيــــمي أو اHـــظــــهـــر اجلـــســـديu أثـــنـــاء الـــتـــحـــضـــيـــر
لـــلــمـــقــابالت أو إنـــتــاج الـــبــرامج اإلعالمـــيــة حـــول األطــفــال

uYراهقHوا

-  االمــتـنــاع عن بث مـعــلـومــة أو خـبــر أو صـورة من
شـأنها أن تـلحق الضـرر بالطفـل أو اHراهق أو بأترابه أو
زمالئه حتى مع عدم اإلفصاح عن الهوية احلقيقية للطفل

uراهق أو حجب صورته أو تمويههاHأو ا

-  حــــمـــــايــــة األطــــفـــــال واHــــراهــــقـــــY من الــــعـــــنف في
اHـضامـY السـمـعيـة البـصريـة وذلك بـاستـعـمال اHـنبـهات
uناسبة وباخـتيار مواقيت بث مالئمة ومعلنة بوضوحHا
في كـل مــرة حتـــتـــوي اHــضـــامـــY اإلعالمـــيــة عـــلى مـــشـــاهــد

عنف.

اHاداHادّة ة 44 : : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــبــصــري بــضــمــان اHــصــلـحــة الــفــضــلى لــلــطــفل واHــراهق
والـدفاع عـن حقـوقـهمـا وإبـرازها في كل مـضـمون إعالمي

يتعلق بالطفولة أو اHراهقة.

اHــــاداHــــادّة ة 45 : : يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو  خــــدمـــــات االتــــصــــال
الــســمــعـي الــبــصــريu قــبـل ظــهــور الــطـــفل أو اHــراهق  في

البرامجu �ا يأتي : 

-  طلب رخصـة مكتوبـة من األب أو الولي الشرعي
uراهقHللطفل أوا

-  إعالم األب أو الولي الشـرعي �ضمـون البرنامج
قبل احلصول على رخصته.

الفصل الثامنالفصل الثامن

YواطنHأحكام تتعلق بالعالقات مع اYواطنHأحكام تتعلق بالعالقات مع ا

اHــاداHــادّة ة 46 : : يـــلــــتـــزم مـــســــؤولـــو  خــــدمــــات االتــــصـــال
الــــســــــمـــــعـي الــــبــــــصـــــري بــــــأن يـــــضــــــعــــواu فــي مــــتـــــنــــاول

اHشاهدين واHستمعuY ما يأتي : 

uعنوان بريدي -

uعنوان إلكتروني -

uرقم هاتف -

- رقم فاكس.
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اHــــــاداHــــــادّة  47 : : �ـــــكـن اHــــــواطــــــنـــــY إدراج تــــــعــــــلــــــيــــــقـــــات
ومالحـــــظـــــات ومـــــطــــالـب وشـــــكـــــاوى تــــخـص الـــــبـــــرامج في
الـــعــنـــوان الــبـــريــدي وعـــلى اHـــوقع اإللـــكــتـــروني. ويــلـــتــزم
مسـؤولـو خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصـري بـالـرد على
ذلك في الظروف اHالئمة واHوافق عليها من سلطة ضبط

السمعي البصري.

uبـــصــفـــة مــنـــتــظـــمــة uــادّة  48 : : يــتـم إعالم اجلــمـــهــورHــاداHا
بـالـسـعـر الـواجب دفـعه عـنــد اسـتـعـمـال خـدمـة مـعـلـومـيـات
عـن بــعــد أو هــاتــفــيــة بــرسم مـــضــاعف حــY تــقــد�ــهــا عــلى

الهواء.

اHـاداHـادّة  49 :  : يتم إعالم األشـخـاص اHدعـوين لـلمـشـاركة
في احلصة بعنوانها وموضوعها.

50 : : طـــاHـــا لـم يـــوافق اHـــشــــارك في حـــصـــة مـــا اHــاداHــادّة  
صــراحــة عــلـى الــكــشف عن هــويــتـه والــتــطــرق إلى حــيــاته
اخلــاصـةu فـإنـه �ـنع إعـطــاء إشـارات من شــأنـهـا الــتـعـريف
بـهـذا الـشـخصu وال سـيـمـا مـنـها االسـم أو الـعنـوان أو رقم
الــهــاتف أوعالمــة £ـيــزة أو إفــشــاء عـنــاصــر شــخـصــيــة قـد

يكون على دراية بها.
كمـا يـسـهـر مـنـشط احلصـة اHـعـنـيـة عـلى أن ال تـسمح
الــتـــصــريـــحــات بـــالــكـــشف عن هــويـــة الــغـــيــرu بـــاســتـــثــنــاء
اإلشـارة إلى شــخــصــيـات احلــيــاة الـعــامــة وهـو مــرخص به

وذلك مع مراعاة التنظيم الساري اHفعول.
يـتـلـقى اHـشـاركـون نـفس الـتـعـلـيـمـات قـبل اHـشـاركة
فـي الــبـــرنـــامجu وفـي حـــال جتـــاهــلـــهـــا يـــجب عـــلى اHـــنـــشط

مقاطعتهم فورا.
51 : : يــــمـــــكـن أن يــــؤدي عـــــدم احـــتــــرام أحـــكـــام اHــاداHــادّة  
اHـادة 50 أعـالهu إلى مـتــابــعـات قــضــائـيــة طــبـقــا لـلــتــشـريع

الساري اHفعول.

الفصل التاسعالفصل التاسع
YستخدمHأحكام تتعلق باYستخدمHأحكام تتعلق با

اHـــــاداHـــــادّة  52 :  :  يـــــتــــــعــــــY عـــــلــى مــــســــــؤولـي خـــــــدمــــات
االتــــصــــال الـــســمـــعـي الــبـــصـــري مـــنح األولـــويـــة لـــلـــمــوارد

البشرية اجلزائريةu فيما يخص التوظيف.

اHــاداHــاّدة  53 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
السـمعي الـبصري ضـمان دورات تكـوين وجتديـد اHعارف
وحتـــســY اHـــســتــــوى لـــمــســتـــخــدمــيــهـمu طــبــقــا لـــلــتــشــريع
والتنظيم الـساريي اHفعولu ال سـيما من خالل تخصيص
نـسـبــة  اثـنــY في اHـائـة (2 %) ســنـويــا من أربــاحـهم لــهـذا

الغرض.

Yتـرسل مـخـطـطـات تـكـوين وجتـديـد مـعـارف وحتـس
مستوى اHستخدمY إلى سلطة ضبط السمعي البصري.

اHاداHادّة  54 : : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــبـــصــري بــاحــتــرام الــتــزامــاتــهـم جتــاه هــيــئــات الــضــمــان
االجـــتــمـــاعيu ال ســـيـــمـــا تـــلك اHـــتـــعــلـــقـــة بـــالـــتــصـــريح بـــكل

مستخدميهم.

الفصل العاشرالفصل العاشر
أحـــكــــام تــــتـــعــــلـق بـــاإلشــــهــــار والـــرعــــايــــة واالقــــتـــنــــاء عــــبـــرأحـــكــــام تــــتـــعــــلـق بـــاإلشــــهــــار والـــرعــــايــــة واالقــــتـــنــــاء عــــبـــر

التلفزيون التلفزيون 

اHاداHادّة ة 55 :  : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الــبـصــري بــاحــتــرام األحـكــام الــتــشــريـعــيــة والــتــنـظــيــمــيـة
الــســـاريـــة اHـــفــعـــول اHـــتــعـــلـــقـــة بــاإلشـــهـــارu وكــذا الـــرعـــايــة

واالقتناء عبر التلفزيون.

Y56 :  :  تـــبث الـــرســـائـل اإلشـــهـــاريـــة بـــالـــلـــغـــتـــ اHــاداHــادّة  
العربية و/ أو األمازيغية.

غـــيــر أنـهu �ــكـن  بث الـــرســائـل اإلشــهـــاريـــة بــالـــلـــغــة
uاألجـنبية بعـد رخصة من سلـطة ضبط السـمعي البصري
وذلك عنـدما يـكون استـخدام الـعالمات الـتي حتتـوي على
عبارات أو إشارات بالـلغة األجنبيةu ضروريا في مقدمة
اإلشــهـار أو وصف اHــنــتـجــات أو اخلـدمــات اHــعـنــيـةu داخل

uالتراب الوطني
يـتم إنـتـاج الرسـائل اHـوجـهة لـلـبث الـدولي بالـلـغات

اHناسبة.

اHــــاداHــــادّة  57  :   : يــــجـب أن تــــكــــون كل رســــالــــة إشــــهــــاريـــة
مـــتــمــيـــزة بــوضـــوح عن اإلعالم مـــهــمـــا يــكـن شــكل الـــدعــائم
اHـسـتعـملـةu وأن تـكون مـسـبوقـة �الحظـة "إشـهار" وتـقدم

بطريقة تبرز طابعها اإلشهاري على الفور.

اHــاداHــادّة  58 :  :  ال �ـــكن بث أيـــة رســـالــة إشـــهـــاريــةu دون
اHوافقة اHسبقة للمعلن.

حتــرر اHـوافــقــة اHـســبــقـة لــلــمـعــلن كــتــابـيــا وبــأحـرف
واضـحة عـلى الـوثيـقـة اHـتضـمـنة الـرسـالة اإلشـهـاريةu مع
اإلشـــارة إلى االسم والـــعـــنـــوان والـــتــســـمـــيـــة أو الـــعـــنــوان

التجاري.

اHـاداHـادّة  59 :  : يـجب أن ال تـسـتـعـY الـرسـائل اإلشـهـارية
اHــبــثـوثــةu لـفــظــيـا أو مــرئـيــاu بــأشـخــاص يـقــدمــون بـصــفـة
مــنـــتــظــمـــة الــنـــشــرات اإلخـــبــاريـــة الــســمـــعــيـــة الــبـــصــريــة
واجملـالت اإلخـــــبــــــاريـــــةu في وســــــائل اإلعـالم الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة
وبــأشـخـاص مـحـل مـتـابـعــة جـزائـيــةu سـواء في اجلـزائـر أو

في اخلارج.
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اHــــاداHــــادّة ة 60  :   : يــــجـب أن يــــكـــــون مـــــضــــمـــــون الــــرســـــالــــة
اإلشهارية اHبثوثة حقيقيا ونزيها والئقا.

وبهذه الصفةu يجب على اخلصوصu ما يأتي : 

uأن يحترم القيم الوطنية -

uأن ال �س �صداقية الدولة -

uأن يحترم اإلنسان -

- أن يكون خـاليا من كل ابتذال وال يخالف األخالق
uواآلداب العامة

uستهلك وجهلهHأن ال يستغل سذاجة ا -

- أن يــحــتــرم اHــبــاد§ اHــتــعــلــقــة بــحــمــايــة الــطــفــولــة
uنافسة النزيهةHستهلك واHوحماية ا

- أن يـخـلـو من كل تـمـيـيـز عـنـصـري أو جنـسي ومن
مــشـــاهـــد الــعـــنف أو من الـــعـــنــاصـــر الـــتي �ــكـن أن تــثـــيــر
الرعب أو تشجع على التجاوزات أوالتهور أو التهاون.

اHــاداHــادّة  61 : : �ــنع بث الــرســـائل اإلشــهــاريــة اHــتــعــلــقــة
بالديانات.

اHـاداHـادّة  62 :  :  يجب أن ال تـتـضـمن الرسـائل اإلشـهـارية
الـــتي تـــســـتــعـــمل صـــورة اHــرأة أيـــة إشــارة مـن شــأنـــهــا أن
تــــســـبـب لـــهــــا ضـــررا أو حتـط من مــــقـــامــــهــــا أو شـــرفــــهـــا أو

كرامتها.

اHاداHادّة  63 : : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
الـــبـــصــري بـــعـــدم بث اإلشـــهـــار الــكـــاذب واHـــقــارن واخلـــفي

والالشعوري.

اHــــاداHــــادّة  64 : : يــــجب أن حتــــتـــرم الــــرســـائـل اإلشـــهــــاريـــة
اHـبــثـوثــة لـفـائــدة األطـفــال أو اHـراهــقـY اHــبـاد§ اHــتـعــلـقـة
بـحـمــايـة الـطـفـولــة واHـراهـقـة. و يـجـب أن ال تـسـتـغلu بـأي
حـــال من األحـــوالu ســـذاجـــة األطـــفـــالu وأن ال تـــتـــضـــمن أي

إشارة أو تلميح من شأنه أن يسبب لهم أي ضرر.

ال �ـــكن أن يـــكـــون األطــفـــال واصـــفـــY لـــلـــمـــنـــتــوج أو
اخلدمـة موضـوع الرسـائل اإلشهـارية. وال �ـكن أن يكـونوا
Yإال إذا وجدت صـلة مباشرة بـينهم وب Yرئيـسي Yـثل£

اHنتوج أو اخلدمة اHعنية.

اHاداHادّة  65 :  : يلتزم مـسؤولو خدمات االتصال السمعي
البصري بعـدم بث رسائل إشهارية لفائدة حزب سياسي
أو مـتـرشـحY لالنـتـخـاباتu سـواء �ـقابـل مالي أو بـصـفة

مجانية. 

اHـاداHـادّة ة 66 : : �ــنع كل بث إلشــهـار حــزبي وكل مــداخـلـة
ســـيـــاســـيــــةu خـــارج احلـــمالت االنــــتـــخـــابـــيــــة احملـــددة طـــبـــقـــا

للتشريع والتنظيم الساريي اHفعول.

67 :  : �ــــنع بـث كل رســـالــــة إشـــهــــاريـــة تـــتــــعـــلق اHــاداHــادّة  
بــاHـنـتـجــات اHـمـنـوع حــيـازتـهـا واســتـهالكـهــا أو اHـنـتـجـات
والـــنـــشـــاطـــات احملــــظـــورة �ـــوجب الـــتـــشـــريـع والـــتـــنـــظـــيم

الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة  68 : : �نع بث الـرسـائل اإلشـهـارية مـبـاشرة أو
غـيــر مـبــاشـرة لــفـائــدة األســلـحــة الـنــاريـة والــذخـائــر وكـذا
األســلــحـــة الــبــيــضــاءu �ــا فــيــهــا تــلـك اHــصــنــوعــة في شــكل

ألعاب.

اHاداHادّة  69 : : تبث الرسـائل اإلشهاريـة  ضمن الفواصل
العادية في البرنامج.

تـبرمج  الـرسـائل اإلشهـاريـة في شاشـات مـخصـصة
لذلكu باسـتثنـاء الرسائل اHـتعـلقة بـاحلمالت ذات اHنـفعة
العامة التي تعتبر ذات أولوية طبقا للتشريع والتنظيم

الساريي اHفعول.

اHـاداHـادّة  70 :  : �ـكـن أن تـكــون احلـصصu مــا عـدا األعــمـال
uالـسمعـية الـبصريـة التي تـبث قبل الـساعة الـثامـنة ليال
مـوضـوع انـقطـاع بـرسـائل إشـهـاريـةu إذا كـانت مـكـونة من
أجزاء مستـقلة مـعرفة ومـنفصلـة بواسطـة عناصـر مرئية
وصــوتــيــةu وذلك بــعـد رخــصــة من ســلـطــة ضــبط الــســمـعي

البصري.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 71 : : ال �ــــــــــــــــكـن  أن تــــــــــــــــكـــــــــــــــون األعـــــــــــــــمـــــــــــــــال
الـسـيــنـمـاتـوغـرافــيـة والـسـمـعــيـة الـبـصـريــة مـحل انـقـطـاع
بـــأكـــثــر مـن فـــاصــلـــY إشـــهـــاريـــY. ويـــجب أن ال يـــتـــجــاوز
الــفــاصـل اإلشــهــاري ست (6) دقــائق فـي مــجــمــوعـهu فــيــمــا

يخص األعمال السينماتوغرافية. 

72 :  :  �ـكن توقـيف احلـصص التي تـضـمن نقل اHاداHادّة  
اHـنـافسـات الـريـاضـيـة الـتي ال حتـتـوي عـلى فـواصلu لـبث
الــرســائل اإلشـــهــاريــةu بــشــرط مــرور ثالثــY (30) دقــيــقــة

على األقلu ما بY فاصلY متتاليY للحصة.

اHـاداHـادّة  73 :  : يـنــــبـغـي أن ال يـتــعـــدى الــوقت اخملـصــص
لبث الـرسائل اإلشـهــارية ست (6) دقـائــق عن كل ســاعة

من البث فــي اHعدل السنوي.

حتدد اHـدة القـصوى لـكل ومـضة إشـهاريـة بثالث (3)
دقائق.
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اHـــــاداHـــــادّة  74 :  : عـــــــنــــــد إدراج رســـــــائـل ذات اHــــــنـــــــفــــــعــــــة
الــــعـــــامـــــة الـــــتـي تـــــكـــــتــــسـي طــــابــــعــــا غـــيــــر إشــــهــــاري في
الـــومــضـــات اإلشــهـــاريـــةu فــإنـه ال �ــكن احـــتـــســابـــهـــا ضــمن

الوقت احملدد.

Yــــســــاواة بــــH75 :  :  في إطــــار الـــــشــــفــــافــــيــــة وا اHــــاداHــــادّة ة 
اHـــعـــلــنـــuY حتـــدد خـــدمــات الـــبث الـــتـــلـــفــزيـــوني أواإلذاعي

أسعار اإلشهار وتنشرها.

76 :  :  يــــجـب إعالم اجلـــــمـــــهـــــور بــــوضـــــوح  بـــــكل اHــــاداHــــادّة  
عملية رعاية للبرامج اHبثوثة.

اHــــاداHــــادّة ة 77 :  : ال �ــــكن أن حتث احلــــصص الــــتي يــــتـــولى
رعـايـتهـا شـخص طـبـيـعي أو مـعنـوي عـلى شـراء أو إيـجار

منتجاته أو خدماته.

اHـــــاداHـــــادّة  78 :  :  �ـــــتـــــنع مـــــســـــؤولـــــو خـــــدمـــــات االتـــــصــــال
الـسمـعي البـصري عن كل رعـاية لـبرامج سـمعـية بـصرية

يتوالّها حزب سياسي أو مترشح لالنتخابات.

اHاداHادّة ة 79 : :  ال �كن أن تـكون الـنشـرات التـلفـزيونـية
uواحلــصـص اإلعالمــيــة الــســيــاســيــة وذات الــطــابع الــديــني

محل رعاية.

اHــــاداHــــادّة  80 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الــــســـمـــعـي الـــبــصــري بــاحـــتــرام الــشـــروط الــتي حتــددهــا
سـلطة ضـبط السـمعي الـبصـري واHتعـلقـة بالـبرامج التي
قــــد تــــتــــضــــمـن مــــنــــتــــجــــات أو حــــصــــصــــا لـالقــــتــــنــــاء عــــبــــر

التلفزيون.

الفصلالفصل احلادي عشر احلادي عشر
أحكام تتعلق بالرقابةأحكام تتعلق بالرقابة

اHـاداHـادّة  81 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الــسـمــعي الــبــصــري االمـتــثــال لــكل طــلـبــات ســلــطــة ضـبط

السمعي البصري.

اHـاداHـادّة  82 :  :  يـتـعــY عـلى  مـسـؤولـي خـدمـات االتـصـال
uالـسـمعي الـبـصـري إبالغ سلـطـة ضبط الـسـمعي الـبـصري
عـبـر رسـالــة مـوصى عـلــيـهـا مع إشـعــار بـاالسـتالم في أجل
عـــشــرة (10) أيـــامu بــكـل تـــغــيـــيـــر في اHـــعـــلـــومـــات اخلـــاصــة
بـالقـنـاة ( اHـقـر  والهـاتف والـفـاكس والـبريـد اإللـكـتروني

الخ...).

اHــــاداHــــادّة ة 83 :  :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الـســمـعي الــبـصــري بـطــلب اHــوافـقــة اHـســبـقــة من سـلــطـة 

ضـبط الـسمـعي الـبـصري عـلى كل تـغـيـير يـعـتـزمون
إدراجه فيما يـخص اHعلومات اHقدمة وقت احلصول على

 الرخصة.

اHـاداHـادّة  84 :  :  يــتـعــY عـلى مــسـؤولي خــدمـات االتــصـال
الـــســمـــعي الـــبــصـــري إرســال كـل وثــيـــقــة أو مـــعــلـــومــة إلى
سلطة ضبط السمـعي البصري بناء على طلبـها لتمكينها

من رقابة مدى احترام التزاماتهم.

اHــــاداHــــادّة  85 : :  يــــلـــــتــــزم مـــــســــؤولـــــو خــــدمـــــات االتــــصــــال
الـــســمـــعي الـــبـــصـــري بـــتـــمــكـــY  ســـلـــطـــة ضــبـط الـــســمـــعي
الــبــصــريu من خـالل £ــثــلــيـــهــا أو كل شــخص تـــعــيــنهu من
الــدخـول إلـى اHـقــرات لــرقــابــة  مـدى احــتــرام االلــتــزامـات
اHنصوص عليها في دفتر الشروط هذاu ودفاتر الشروط

اخلاصة واالتفاقيات. 

uــــادّة  86 :  :  في ظـل احـــتــــرام مــــبــــدأ االســـتــــمــــراريـــةHــــاداHا
وبــاسـتـثـنـاء حـالـة الــقـوة الـقـاهـرة اHـثـبــتـة قـانـونـاu يـلـتـزم
مسـؤولـو خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصـري بـعـدم قطع

بث برامجهم.
وفي حـالـة انـقـطـاع الـبث Hـدة تـتـجـاوز خـمـسـة عـشـر
(15) يـوماu فـإنه يجب عـليهم تـقد� تـقريـر مفـصل لسـلطة

ضبط السمعي البصري حول أسباب هذا االنقطاع.
عندما تـتعدى مدة االنـقطاع ستY (60) يـوماu توجه
سلطة ضبط السـمعي البصري تقريـرا معلّال إلى السلطة

اHانحة قصد سحب الرخصة.

اHــاداHــادّة  87 : : يــتــعــY عــلى مــســؤولي خــدمــات االتــصـال
الــسـمـعي الــبـصــري إرسـال تـقــاريـر مـحــافـظي احلــسـابـات
وكـذا احلـصـيلـة وحـسـابـات الـسـنـة اHـنـصـرمـة سـنويـاu إلى

سلطة ضبط السمعي البصري. 

اHاداHادّة  88 : : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعيـة اHطبقة
في هـذا اجملــالu يـعـرّض عـدم احـتـرام بــنـود دفـتـر الـشـروط
العامة إلى عقوبـات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي
الـبصـريu طبــقـا ألحكــام البــاب اخلـامس من القـانون رقم
14-04 اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اHــوافق 24

فبراير سنة 2014 واHذكور أعاله.

89 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 14 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1437 هـ هـ
17 غشت سنة غشت سنة 2016 م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 11 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1437
اHــــوافـق اHــــوافـق 14 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2016  يـــتـــضــــمن تـــغــــيـــيـــرu  يـــتـــضــــمن تـــغــــيـــيـــر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ رئـيـس اجلمهورية

-  بـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 91-6  و143
u(الفقرة األولى) منه

-  و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13  ذي
احلـجـة عام 1389 اHـوافق 19  فـبـرايـر سـنة 1970 واHـتـعلق
بـاحلـالـة اHـدنـيـةu اHـعـدّل واHـتـمّمu ال سـيـمـا اHـادتـان 55 و56

uمنه

  - و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعـلق  بـتـغـييـر الـلـقبu اHـتممu ال سـيـمـا اHواد 3 و4 و5

uمنه

يرسم  ما يأتي يرسم  ما يأتي  : :  

اHــــاداHــــادّة األولى ة األولى  :  :  يــــرخص بــــتــــغـــــيــــيــــر الــــلــــقبu وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
uـذكـور أعالهHـتـمم واHا u1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم : 

- عــزرين رابح  اHــولــود بـتــاريخ 14 نــوفــمــبــر ســنـة
1955 بــأزفـــون  (واليــة تـــيــزي وزو) شــهـــادة اHــيالد رقم 75

وعـقد الزواج رقم 124 احملـرر بتاريخ 5 يونـيو سـنة 2000
باHدنية (والية اجلزائر) وولداه القاصران :

*  إسالمu اHـــــولـــــود بـــــتـــــاريخ 15 أبـــــريـل ســـــنــــة 2001
u00735 يالد رقمHباحلمامات (والية  اجلزائر) شهادة ا

*  أدمu اHولـود بـتاريخ 28 يـولـيـو سـنة 2006 بالـقـبة
  u06114 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

uويــدعـــــون مــن اآلن فــصـــاعـــــدا : بن ســـعــيــــد رابـح
بن سعيد إسالمu بن سعيد آدم.

- مـعــنـدوش مــصــطـفىu اHــولـود بــتــاريخ أول يـنــايـر
سـنة 1975 بـاألربـعـطـاش (واليـة بـومـرداس) شهـادة اHـيالد
رقم 03 وعــقــد الـزواج رقم 755 احملــرر بــتـاريخ 19 يــولــيـو
ســــنــــة 2011 بـــــبــــرج الــــكـــــيــــفــــان (واليـــــة اجلــــزائــــر) وولــــداه

القاصران :

* نــــــدىu اHــــولـــــودة بــــتــــاريــخ 31 مــــايــــو ســــنـــة 2012
u00950 يالد رقمHببرج الكيفان (والية  اجلزائر) شهادة ا

* عـــمــادu اHـــولــود بـــتــاريخ 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014
u01797  يالد رقمHببرج الكيفان (والية  اجلزائر) شهادة ا

ويـدعون من اآلن فصـاعدا: مالـوك مصطـفىu مالوك
ندىu مالوك عماد. 

- وسواس مـحـمـد u اHـولـود بـتاريخ  18 يـنـايـر سـنة
1953 بـــــســـــعــــــيـــــدة (واليـــــة ســــــعـــــيـــــدة) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

u1953/00/00044 وعــقــد الــزواج رقم 267  احملــرر بــتــاريخ

25 مـايــو سـنـة 1977 بـســعـيـدة (واليــة سـعــيـدة) ويـدعى من

اآلن فصاعدا : معروف محمد.

- وســواس عــليu اHــولــود بــتـاريخ  19 فــبـرايــر ســنـة
1995 بـــــســـــعــــــيـــــدة (واليـــــة ســــــعـــــيـــــدة) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

u1995/00/00679 ويــــــدعى مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا : مـــــعـــــروف

علي.

- وســواس زهـرةu اHـولــودة  بـتـاريخ  6 يـنـايــر سـنـة
1955  بـــــســــعـــــيــــدة (واليـــــة ســـــعــــيـــــدة ) شــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1955/00/00015 وعــقــد الـزواج رقم 91 احملــرر بــتـاريخ 10

سـبـتمـبر سـنة 1974 بـعY احلـجر (واليـة سـعيـدة)u وتدعى
من اآلن فصاعدا : معروف زهرة. 

- بــوخــنـــونــة حــكــيــمـــةu اHــولــودة  بــتــاريخ 22 أبــريل
سـنة 1975 بـعنـابـة (واليـة عـنـابـة) شـهادة اHـيالد رقم 3940
وعــقــد الــزواج رقم 182 احملــرر بــتــاريخ 19 أكـــتــوبــر ســنــة
1999 بــــالــــبــــســــبــــاس (واليــــة  الـــــطــــارف)u وتــــدعى من اآلن

فصاعدا : لطيفي حكيمة.

- قـــمـــلــة مـــحـــمـــد الــطـــيبu اHـــولـــود خالل ســـنــة 1957
�ـــتــكــعــوك (واليـــة بــاتــنــة) شـــهــادة اHــيالد رقم 0319 وعــقــد
الــزواج رقم 0435 احملـــرر بـــتـــاريخ 9 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2002

ببريكة (والية باتنة) وولداه القاصران  :

* يــــوسـفu اHــــولــــود بـــــتــــاريخ 15 غــــشت ســــنــــة 2004
u06852  يالد رقمHبباتنة (والية باتنة) شهادة ا

* أيــوب u اHــولـود بــتــاريخ 22 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007
 u10178  يالد رقمHبباتنة (والية باتنة) شهادة ا

ويـــــــدعـــــــــــون مــــن اآلن فـــــــصــــــاعــــــــــدا :  بـن صــــــالــح
محمد الطيبu بن صالح يوسفu بن صالح أيوب. 
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- دبـرراسو يـاسـuY اHولـود  بـتاريخ 11 أبـريل سـنة
1973 بــبـسـكــرة (واليـة  بـســكـرة) شـهــادة اHـيالد رقم 01158

وعــقــد الــزواج رقم 209 احملــرر بــتــاريخ 27 فـــبــرايــر ســنــة
2011 بــبــرج بــوعــريــريج (واليــة بــرج بــوعــريــريـج)  وولـده

القاصر :
*  طه عـبد الـعلـيمu اHـولود بـتاريخ  18 أكتـوبر سـنة
2011 بالـيشـير (والية بـرج بوعـريريج) شـهادة اHيالد رقم

  u02537

uYويــدعـيــــان مــن اآلن فــصـاعــدا : بن خــلـيــفـة  يــاسـ
بن خليفة طه عبد العليم.  

- غول عبـد الوهابu اHولود بتاريخ 2 نوفمبر سنة
1989 بـــالـــقــصـــديـــر (واليـــة  الـــنـــعـــامــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

1989/00/00075 ويــــدعـــى مــن اآلن فـــــصــــاعــــــــدا : غــــــازي

عبد الوهاب. 
- غول  محمدu اHولود بتاريخ  20 يوليو سنة 1972
�ــــكـــمـن بن عـــمــــار (واليـــة الــــنـــعــــامـــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم
1972/00/00207 وعـقـد الزواج رقم 231 احملـرر بـتاريخ 20

أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010 بـــزهــــانـــة (واليـــة مـــعــــســـكـــر) وولـــداه
القاصران : 

*  أمـu Y اHـولــود بـتـاريخ  27 ســبــتـمــبــر ســنـة 2011
بــسـيــدي بـلــعـبــاس (واليـة ســيـدي بــلـعـبــاس) شـهــادة اHـيالد

u6478  رقم
* ريـان عـمــارu اHـولــود بـتـاريخ 6 يـونـيــو سـنـة 2014

u1363 يالد رقمHشرية (والية النعامة) شهادة ا�
uويـــدعــــــون مــــن اآلن فــــصـــاعـــــــدا : غــــــازي مــــحــــمـــد

غازي أمuY غازي ريان عمار.
- لقرادة بن عـبد اللهu اHولود بتاريخ 8 يونـيو سنة
1980 بـبـوسـعـادة (واليـة اHـســيـلـة) شـهـادة اHـيالد رقم 1546

ويدعى من اآلن فصاعدا :  عبد اHالك بن عبد الله.
- لـــقـــرادة  أحـالمu اHــولـــودة بـــتـــاريخ  4 أبـــريل ســـنــة
1979 بـــبــــوســـعـــادة (واليــــة  اHـــســــيـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم

u1979/00/00756 وتـــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا : عــبـــد اHــالك

أحالم.
- لـــقــرادة خلــضــرu اHـــولــود بــتــاريخ 10 يـــولــيــو ســنــة
1951 بجبل مسـعد (والية  اHسيـلة) شهادة اHيالد رقم 882

وعــقـد الـزواج رقم 034 احملــرر بـتـاريخ 5 مـايــو سـنـة 1973
بـجـبل مـســعـد (واليـة اHـسـيـلــة) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

عبد اHالك  خلضر. 
- لــقــرادة أحــمــد : اHــولــود بــتــاريخ  5 فــبــرايــر ســنـة
1996 بـــبــــوســـعـــادة (واليــــة  اHـــســــيـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم

u1996/00/00406 ويـــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا : عــبـــد اHــالك

أحمد.

- لـــقـــرادة  بــدر الـــدين u اHـــولـــود بـــتــاريخ 18 مــارس
سـنة 1994 بـبـوسـعـادة (واليـة  اHـسـيـلـة) شهـادة اHـيالد رقم
u1994/00/00911 ويـــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا : عــبـــد اHــالك

بدر الدين 

- بـــازول مــحــمــدu اHـــولــود بــتــاريخ 3 أكـــتــوبــر ســنــة
1975 بــفــيض الـبــطــمـة (واليــة  اجلــلـفــة) شــهـادة اHــيالد رقم

u1975/00/00309 وعــقــد الـزواج رقم 41  احملــرر بــتـاريخ 4

غــشت سـنـة 1999 بـفـيض الــبـطــمـة (واليـة اجلــلـفـة) وأوالده
القصر : 

*  حـــــمـــــزةu اHـــــولــــود بـــــتـــــاريخ 4 أبـــــريـل ســـــنــــة 2000
 u412 يالد رقمHبجامعة (والية الوادي) شهادة ا

*  هــاجــرu اHــولــودة بـتــاريخ 28 نــوفــمــبــر ســنـة 2003
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم

u2003/00/00294

* حــفـصــةu اHــولـودة بــتـاريخ 8 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012
 u338 يالد رقمHبفيض البطمة (والية  اجللفة) شهادة ا

uبن عــلـــي مــحــمــد uويــدعــــون  مـــن اآلن فــصـــاعـــــدا
بن علي حمزةu بن علي هاجرu  بن علي حفصة.

- بـــازول مــوفق u اHـــولــود بـــتــاريخ 30 يــولـــيــو ســـنــة
1974 بــفــيض الـبــطــمـة (واليــة  اجلــلـفــة) شــهـادة اHــيالد رقم

1974/00/00231 وعـــقـــد الـــزواج رقم 46 احملـــرر بـــتـــاريخ 8

نــوفــمـــبــر ســنــة 2000 بــاحلـــجــيــرة  (واليـــة ورقــلــة) وأوالده
القصر : 

* عـبــد احلــلـيـمu اHـولــود بــتـاريخ  18 ســبــتـمــبــر ســنـة
2001 بـحــاسي مــســعــود (واليــة ورقــلــة) شـهــادة اHــيالد رقم

u0550

*  خـــلــيلu اHـــولــود بـــتــاريخ  30 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005
u0700 يالد رقمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شهادة ا

*  هــديـلu اHــولــودة بـــتــاريخ 3 ديــســمـــبــر ســنــة 2008
u0804 يالد رقمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شهادة ا

*  جــهـيــدu اHــولــود بــتــاريخ  3 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
 u302 يالد رقمHبفيض البطمة (والية اجللفة) شهادة ا

uويـــدعـــــون مـــن اآلن فــصــاعـــــدا : بن عـــلـــي مــوفــق
uبن عــلي  هـديل uبــن عــلي  خـلــيل uبن عـلـي عـبــــد احلـلــيــم

بن علي جهيد.

- بازول مقـدمu اHولـود بتاريخ 6 أكتـوبر سنة 1992
بــــفــــيـض الــــبــــطــــمــــة (واليــــة  اجلــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHــــيالد رقم
u1992/00/00842 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن علي مقدم.
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- بـازول كمـالu اHـولـود بـتـاريخ 6 يـنـايـر سـنـة 1984
بــــفــــيـض الــــبــــطــــمــــة (واليــــة  اجلــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHــــيالد رقم
1984/00/00018 وعـــقـــد الــزواج رقم 89  احملـــرر بـــتــاريخ 7

يـونـيـو سـنـة 2012 بـفـيض الـبـطـمـة (واليـة اجلـلـفـة) ويـدعى
من اآلن فصاعدا : بن علي كمال. 

- بازول أحمـدu اHولود خالل سنة 1965 بـحكم صادر
بــــتــــاريـــخ 6 فــــبــــرايــــــــر ســــنـــــة 1974 بــــــأوالد أم اإلخــــــوة
(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 142 وعقد الزواج رقم 55
 احملــرر بــتــاريخ 19 فـــبــرايــر ســنــة 1994 بــفــيض الــبــطــمــة

(والية اجللفة ) وولداه  القاصران : 
*  مـعاويـةu اHـولـود بـتاريخ  19 ديـسـمـبـر سـنة 1999
u0712 يالد رقمHبحاسي مسعود (والية  ورقلة) شهادة ا

*  نــاديــةu اHــولــودة  بــتــاريخ 16 فــبــرايــر ســنـة 2006
 u0112 يالد رقمHبحاسي مسعود (والية ورقلة) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بن عـلي أحـمـدu بن عـلي
معاويةu بن علي  نادية.

- بازول رمـاشu اHولود بتاريخ 18 مايـو سنة 1997
u0318 ـيالد رقمHبـحــاسي مـســعـود (واليــة ورقـلــة) شـهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن علي رماش. 
- بـــــازول عـــــليu اHـــــولـــــود خالل ســـــنــــة 1944 بــــفـــــيض
الــبـــطــمــة (واليـــة  اجلــلـــفــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 1791 وعــقــد
الـــــزواج رقم 274  احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 4 غـــــشـت ســـــنـــــة 1986
بـفـيض الـبـطمـة (واليـة اجلـلفـة) ويـدعى من اآلن فـصـاعدا :

بن علي علي. 
- بــازول  طـــاوسu اHــولــودة خالل ســنــة 1969 بـأوالد
أم اإلخــوة (واليـة اجلــلـفــة) بـحــكم صـادر بــتـاريخ 6 فــبـرايـر
ســــــنـــــة u1974  شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم u283 وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : بن علي  طاوس.
- بــــازول ســـعــــدu اHــــولــــود خـالل ســــنـــة 1984 بــــفــــيض
الـبــطـمــة (واليـة اجلــلـفــة) شـهــادة اHـيالد رقم 97/203 وعـقـد
الــــزواج رقم 21  احملـــرر بـــتـــاريخ 28 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009

بفيض البطمة (والية اجللفة) وابنته القاصرة : 
*  مــروةu اHــولــودة في 9 يـــنــايــر ســنــة 2010 بـــفــيض
الـــــــــبـــــــــطــــــــمـــــــــة (واليــــــــة  اجلـــــــــلــــــــفـــــــــة) شـــــــــهــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

 u2010/00/00006

ويدعـيـان من اآلن فصـاعدا : بن عـلي  سعـدu بن علي
مروة.

- بــازول األخـضــرu اHــولــود خـالل ســنـة 1986 بــفــيض
البطمـة (والية اجللفة) بحكم صادر بتاريخ 18 غشت سنة
u1991 شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم 370 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقم 145

احملــرر بــتــاريخ 10 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 بـــفــيض الـــبــطـــمــة
(واليـــــة اجلــــــلـــــفــــــة) ويــــــدعى مـن اآلن فـــــصــــــاعــــــدا : بن عــــــلي

األخضر.
- بــازول عــبـــد الــكـــر�u اHــولــود في 30 يــنـــايــر ســـنــة
1987 بــفــيض الــبــطــمــة (واليــة اجلــلــفــة) شــهــادة اHــيالد رقم

1987/00/00053 ويدعــى من اآلن فـصاعدا : بن علي  عبد

الكر�.
- بـــازول عــيـــدةu اHـــولـــودة خـالل ســـنــة 1980 بـــفــيض
الــبـطــمــة (واليــة اجلــلـفــة) بــحــكم صــادر بــتـاريخ 26 يــولــيـو
ســــــنــــــة u1997 شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم u202 وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا : بن علي عيدة.
- بـازول ســمــيـةu اHــولــودة  بــتـاريخ 22 يــنـايــر ســنـة
1993 بــفــيض الــبــطــمــة (واليــة اجلــلــفــة) شــهــادة اHــيالد رقم

u1993/00/00055 وتــــــدعـى من اآلن فـــــــصــــــاعــــــدا : بـن عــــــلي

سمية.
- بـــازول  مــحــمــدu اHـــولــود خالل ســنــة 1969 بــفــيض
البطمة (والية اجللفة) بحكم صادر بتاريخ 6 فبراير سنة
u1974 شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم  284 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 286

احملـرر بتاريخ 20 غـشت سنة 2002  �سـعد (والية اجلـلفة)
وولداه القاصران : 

*  إ�ـــانu اHــولــودة بــتــاريخ  19 فـــبــرايــر ســنــة 2010
بــــــــــاجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة (واليـــــــــة اجلــــــــــلـــــــــفـــــــــة) شـــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

u2010/00/01416

*  يـوسف عبـد الرحمـانu اHولـود بتاريخ 2  أكـتوبر
ســـنــة 2011  بـــاجلـــلـــفـــة (واليـــة اجلـــلــفـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

  u2011/00/07627

uويـــدعــــون مــن اآلن فـــصــــاعــدا : بـن عــلــي مـــحــمــــد
بن علي إ�انu بن علي يوسف عبد الرحمان.

- بـــازول نـــورةu اHــــولـــودة خالل ســـنـــة 1991 بـــفـــيض
البطمة (والية اجللفة) بحكم صادر بتاريخ 8 أكتوبر سنة
u1994 شــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقـم u94/676  وتــــــــــدعـى مـن اآلن

فصاعدا : بن علي نورة. 
- بازول  سمـاعيلu اHولود  بتاريخ 28 فبراير سنة
1980 بــفــيض الــبــطــمــة (واليــة اجلــلــفــة) شــهــادة اHــيالد رقم

u1980/00/00114 ويــــــدعـى من اآلن فـــــــصــــــاعــــــدا : بـن عــــــلي

سماعيل.
- بــازول  مـحـمــــدu اHـولــــود خـالل سـنـة 1969 بـأوالد
أم اإلخــوة (واليـــة اجلــلــفــة) بــحـــكم صــادر بــتــاريخ 6 يــنــايــر
ســنــة u1976 شــهـادة اHــيالد رقم 218 وعــقــد الـزواج رقم 68
احملـرر بــتـاريخ أول ديــسـمـبــر سـنـة 2004 بــفـيض الـبــطـمـة

(والية اجللفة) وأوالده القصر : 
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*  عــبــد الــوهــابu اHــولــود بـتــاريخ  15 يــونــيــو ســنـة
2000 بــفــيض الــبــطــمــة (واليــة اجلــلــفــة) شــهــادة اHــيالد رقم

u2000/00/00123

*  صالح الدينu اHـولود بتاريخ 29 ينـاير سنة 2003
 بــــفــــيـض الــــبــــطــــمــــة (واليــــة اجلــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHــــيالد رقم

u2003/00/00033

*  أيــوبu اHـــولـــود بــتـــاريخ 4 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2004
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم

u2004/00/00278

*  فـــــارسu اHـــــولـــــود بـــــتـــــاريخ 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 2009
بــــفـــــيض الـــــبــــطــــمـــــة (واليــــة اجلـــــلــــفــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم

u2009/00/00076

*  ســـــمــــاحu اHــــولــــودة بــــتــــاريخ 7 غــــشت ســــنــــة 2012
 u295 يالد رقمHبفيض البطمة (والية اجللفة) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصاعدا :  بن علي محمدu بن علي
uبن عــلي أيــوب uبن عــلــي صــالح الــدين  uعــبـــد الــوهــــاب 

بن علي فارسu بن علي سماح.

- بـازول حـيــاةu اHـولـودة بـتـاريخ 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
1996 �ــــــــســـــــعـــــــد (واليــــــــة اجلـــــــلــــــــفـــــــة) شـــــــهــــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1996/00/01699 وتـــــــدعـى من اآلن فـــــــصـــــــاعـــــــدا : بـن عـــــــلي

حياة. 

- مخروقـة براهيمu اHـولود بتاريخ 21 فبـراير سنة
1931 بــــــاHــــــفــــــاحتــــــة (واليـــــــة اHــــــديــــــة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

1931/00/00122 وعـقـد الزواج رقم 157 احملـرر بـتاريخ 18

يـونـيـو سـنة 1972 بـقـصـر البـخـاري (واليـة اHـديـة) ويدعى
من اآلن فصاعدا : عيادي براهيم.

- مــــخـــروقـــة فـــاطــــمـــة زهـــرةu اHـــولــــودة  بـــتـــاريخ 13
مـارس سـنة 1964 بـقـصر الـبـخـاري  (واليـة اHـديـة) شـهادة
اHـيالد رقم  325 وعــقـد الـزواج رقم 138 احملــرر بـتـاريخ 20
أبـريل سنة 1988 بـعY وسـارة (والية  اجلـلفـة) وتدعى من

اآلن فصاعدا : عيادي  فاطمة زهرة.

- مـخــروقـة  بــومـدينu اHــولـود بــتـاريخ 23 نـوفــمــبـر
سـنـة 1972 بـقــصـر الـبــخـاري (واليـة اHــديـة) شــهـادة اHـيالد
رقم 1448 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 013  احملـــــرر بــــــتـــــاريخ  12
يولـيو سـنة 2006 بـالسـانق (واليـة اHديـة) ويدعى من اآلن

فصاعدا : عيادي  بومدين.

- مـخـروقــة  كـلـثـومu اHــولـودة  بـتـاريخ 8 مـايــو سـنـة
1981 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اHــديــة) شــهــادة اHــيالد رقم

1071 وتدعى من اآلن فصاعدا : عيادي  كلثوم.

- مــخــروقـة  فــتــيــحـةu اHــولــودة بــتـاريخ 14 فــبــرايـر
سـنـة 1967 بـقــصـر الـبــخـاري (واليـة اHــديـة) شــهـادة اHـيالد
رقـم 230 وعـــــــــقــــــــد الــــــــزواج رقم 285 احملـــــــــرر بــــــــتــــــــاريخ 24
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1988 بــقـــصـــر الــبـــخـــاري (واليــة اHـــديــة)

وتدعى من اآلن فصاعدا : عيادي  فتيحة.
- مــخـــروقــة زهـــرةu اHــولــودة  بـــتــاريخ 12 نــوفـــمــبــر
سـنـة 1975 بـقــصـر الـبــخـاري (واليـة اHــديـة) شــهـادة اHـيالد

رقم  u1601 وتدعى من اآلن فصاعدا : عيادي  زهرة. 
- مــخـــروقــة عـــبــد الــقـــادرu اHــولــود بـــتــاريخ 3 غــشت
سـنـة 1970 بـقــصـر الـبــخـاري (واليـة اHــديـة) شــهـادة اHـيالد
رقـم 943  وعـــــــقــــــــد الـــــــزواج رقم 034  احملـــــــرر بــــــــتـــــــاريخ  4
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2005 بــــالـــســــانـق (واليـــة  اHــــديــــة) وولـــداه

القاصران  :
 * إبـراهـيم حـسـام الـدينu اHـولـود بـتاريخ 10 يـولـيو

سـنة 2006  بـقصـر الـبـخـاري  (والية اHـديـة) شـهـادة اHيالد
u1353 رقم

 * أنسu اHــولــود بـتــاريخ أول ســبــتــمــبــر ســنـة 2009

 u2025  يالد رقمHشهادة ا (ديةHوالية ا)  بقصر البخاري
uويـــدعـــون من اآلن فــصـــاعـــدا :  عــيـــادي عـــبــد الـــقــادر

عيادي إبراهيم حسام الدينu عيادي  أنس.
- مــخـــروقــة  عـــليu اHـــولــود  بـــتــاريخ 4 غـــشت ســـنــة
1978 بــقــصــر الــبــخـاري (واليــة اHــديــة) شــهــادة اHــيالد رقم

1195 وعــقــد الـزواج رقم 009  احملــرر بــتـاريخ  25 فــبــرايـر

ســــنــــة 2013  بـــــالــــســـــانق (واليــــة اHـــــديــــة) ويـــــدعى من اآلن
فصاعدا : عيادي علي.

- قـــحــــروم فـــتــيـــحــــةu اHـــولــــودة  خـــالل ســنــة 1988
بعY أفقه (واليـة اجللفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر
سـنـة u1993 شــهـادة اHـيالد رقم 1988/948 وتـدعى من اآلن

فصاعدا : مسعود فتيحة. 
- قـحــروم مـصـطــفىu اHـولــود بـتـاريخ 8 يـنـايــر سـنـة
1974 بــحـــد الــصــحــاري (واليــة اجلــلــفــة) شــهــادة اHــيالد رقم

1974/00/00015 وعــقــد الـزواج رقم 18 احملــرر بــتـاريخ 17

مــــارس ســــنــــة 2004  بــــعـــY أفــــقه (واليــــة اجلـــلــــفـــة) وأوالده
القصر : 

*  عـبد الـرزاقu اHـولـود بـتاريخ 2 يـولـيـو سـنة 2002
بــــــــعــــــــY أفــــــــقـه (واليــــــــة اجلـــــــــلــــــــفــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

u2002/00/00175

* مـــبــاركـــةu اHـــولـــودة بــتـــاريخ 6 يــنـــايـــر ســـنــة 2004
بــــســـــيــــدي عـــــامــــر (واليـــــة اHــــســـــيــــلـــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم

u2004/00/00013
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*  مـــنـــالu اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 31 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2007
بـــــــبــــــوســـــــعــــــادة (واليــــــة اHـــــــســــــيـــــــلــــــة) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

u2007/00/03049

*  رانــــيـــــاu اHــــولـــــودة بــــتـــــاريخ 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
بـــــــبــــــوســـــــعــــــادة (واليــــــة اHـــــــســــــيـــــــلــــــة) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

 u2012/00/03658

uويـــدعـــون  من اآلن فـــصـــاعــــدا : مـــســـعـــود مـــصـــطـــفى
uمــســعـود مــنـال uمــســعـود مــبــاركـة  uمـســعــود عـبــد الـرزاق

مسعود رانيا.
Yولــودة خالل سنة 1986 بعHا uقحــروم  جـميلــة -
أفقه (والية اجلـلفة) بحـكم صادر بتاريخ 29 ديسـمبر سنة
1993 شــهــادة اHــيالد رقم 1986/947 وعــقــد الــزواج رقم 70

احملـــــرر بـــتـــاريــخ 20 نـــوفـــمــــبـــــر ســـنــــــة 2006 بـــالـــهـــامــل
(والية اHسيلة) وتدعى من اآلن فصاعدا : مسعود جميلة.
- قـــحـــــروم عـــائـــشـــــةu اHـــولـــــودة  خــالل ســـنـــة 1982
بعY أفقه (واليـة اجللفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر
سـنـة u1993 شــهــادة اHــيـالد رقـم 1982/946 وعــقــد الـزواج
رقـم 549  احملـرر بتاريخ 7 يولـيو سـنة 2009 بـتيزي وزو
(واليـــة تـــيـــزي وزو) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا : مـــســـعــود

عائشة. 
- خــرقـاق وردةu اHـولــودة  بـتـاريخ 26 فـبـرايــر سـنـة
1983 بــأوالد رشـــاش (واليـــة خـــنــشـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم

1983/00/00096 وعـقـد الزواج رقم 298 احملـرر بـتاريخ 23

أكتـوبر سـنة 2012 بـأوالد رشاش (واليـة خنـشلـة)u وتدعى
من اآلن فصاعدا : بن عثمان وردة.

- خـرقــاق فــريـدةu اHــولــودة بــتـاريخ 30 يــنـايــر ســنـة
1985 بـــــخــــنــــشـــــلــــة (واليــــة خـــــنــــشــــلـــــة) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم

1985/00/00390 وعـقـد الزواج رقم 105 احملـرر بـتاريخ 11

يـونـيــو سـنـة 2012 بــأوالد رشـاش (واليـة خــنـشــلـة) وتـدعى
من اآلن فصاعدا : بن عثمان فريدة.

- خـرقــاق إ�ــانu اHــولـودة بــتــاريخ أول يــنـايــر ســنـة
1994 بــأوالد رشـــاش (واليـــة خـــنــشـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم

u1994/02/00004 وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :  بن عــثــمــان

إ�ان.
- خـــرقـــاق كـــمـــالu اHــولـــود بـــتـــاريخ 26 أبـــريل ســـنــة
1979 بـــــخــــنــــشـــــلــــة (واليــــة خـــــنــــشــــلـــــة) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم

u1979/00/01131 ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا : بن عـــثـــمــان

كمال.
- رخــيص مــحــمــدu اHــولــود  بـتــاريخ 19 غــشت ســنـة
1943 بــاجلــزائــر الــوســطـى (واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اHــيالد

رقم 02464 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 400 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ  15

ســبـــتــمــبــر ســنــة 1970 �ـــحــمــد بــلـــوزداد (واليــة  اجلــزائــر)
ويدعى من اآلن فصاعدا : ركيس محمد.

- رخـيص وريـدةu اHـولـودة  بـتـاريخ 16 يـولـيـو سـنـة
1989 بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اHــيالد رقم

u01680 وتدعى من اآلن فصاعداu ركيس وريدة.

- رخـــيس مـــهــنـيu اHــولـــود بـــتــاريخ 11 أبـــريل ســـنــة
1988 بــتــيــزي وزو (واليــة تــيــزي وزو) شــهــادة اHــيالد رقم

u01814 ويدعى من اآلن فصاعدا : ركيس  مهني. 

- رخــيـس مــولــودu اHــولــود بــتــاريخ 6 فــبــرايــر ســنـة
1956 بآيت عبد الـكر�  (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم

00012 وعــــقــــد الـــزواج رقم 237 احملــــرر بــــتـــاريخ 10 غــــشت

ســــنــــة 1986 بــــاألبــــيــــار (واليــــة اجلـــــزائــــر) ويــــدعى من اآلن
فصاعدا : ركيس  مولود.

- رخــيس مــحــمــدu اHــولــود بـتــاريخ 16 يــونــيــو ســنـة
1990 بــــالــــرويــــســــات (واليــــة ورقــــلــــة) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم

u1990/00/00422 ويــــــــــدعـــــــى مـــــن اآلن فـــــــــصــــــــــاعـــــــــــــدا :

ركيس  محمد.

- رخـــيس عـــبـــد الـــنــورu اHـــولـــود بـــتــاريخ 11 مــارس
سنة 1971 بحسY داي (والية  اجلزائر) شهادة اHيالد رقم
02195 وعـقـد الزواج رقم 08 احملـرر بـتاريخ 7 يـنـايـر سـنة

2000 بـاHدنـيـة (واليـة اجلـزائـر) ويـدعى من اآلن فـصـاعدا :

ركيس عبد النور.

- راخـيس جـازيةu اHـولـودة  بـتاريخ 15 يـولـيـو سـنة
1979 �ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم

2285 وعـقـد الزواج رقم 293 احملـرر بـتاريخ 7 غـشت سـنة

2002 باألبـيـار (والية اجلـزائر)  وتـدعى من اآلن فصـاعدا :

ركيس جازية.

- رخـيس سامـيـةu اHولـودة بـتاريخ 21 أكتـوبر سـنة
1973 �ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم

4758 وعـقد الزواج رقم 70  احملـرر بتاريخ 19 أبـريل سنة

1995 بالشراقة (والية اجلزائر) وتدعى من اآلن فصاعدا :

ركيس  سامية. 

- رخـيـس فــيـصـلu اHــولـود بــتــاريخ 9 فــبــرايــر ســنـة
1976 �ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم

u588 ويدعى من اآلن فصاعدا : ركيس  فيصل.

- رخــيص حـــفــيظu اHــولــود بــتــاريخ 10 مــارس ســنــة
1972 بــــحـــســــY داي (واليــــة اجلـــزائــــر) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

02011 وعـقـد الزواج رقم 518 احملـرر بـتاريخ 10 سـبـتـمـبر

ســـنـــة 2013 �ــــفـــتــــاح (واليــــة  الـــبــــلــــيـــدة) ويــــدعى من اآلن
فصاعدا :  ركيس  حفيظ.
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- خاخة دربـالu اHولود بتاريخ 18 مارس سنة 1957
بـــــــــــورقــــــــــلـــــــــــة  (واليــــــــــة ورقـــــــــــلــــــــــة) شـــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقـم
1957/00/00296 وعـقـد الزواج رقم 156 احملـرر بـتاريخ 25

أكـتـوبـر سـنة 2010 بـنـقـوسـة (واليـة ورقـلـة) وعـقـد الزواج
رقم  599 احملـــرر بـــتــاريخ 30  غـــشت ســـنــة 1976 بـــورقـــلــة

(والية ورقلة) وأوالده القصر : 

*  أيـوبu اHـولود في 24 مـارس سـنة 1998 بـنـقـوسـة
u126 يالد رقمH(والية ورقلة)  شهادة ا

*  عـــائـــشــــةu اHـــولـــودة بــــتـــاريخ 4 أبـــريل ســـنـــة 2012
u164 يالد رقمHبنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

*  مـحمـد شرف الـدينu اHـولود بـتاريخ 24 سبـتمـبر
u486 يالد رقمHسنة 2014 بنقوسة (والية ورقلة)  شهادة ا
uبـدوي  أيـوب uويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا : بـدوي  دربــال

بدوي عائشةu بدوي محمد شرف الدين.

- خـاخة مـرا دu اHـولود بـتاريخ 5 أكتـوبر سـنة 1979
بـــنـــقـــوســـة (واليـــة ورقـــلـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 272 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 05 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 21 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2008

بنقوسة (والية ورقلة)  وولداه القاصران : 

* مــحـمـد أنــيسu اHـولــود بـتـاريخ 15 ديــسـمـبــر سـنـة
2008 بـــــنــــــقــــــوســــــة (واليــــــة ورقــــــلــــــة)  شــــــهـــــادة اHــــــيـالد رقم

u2008/00/00478

* خــــلـــــودu اHــــولــــودة بـــــتــــاريخ 22 أبــــريـل ســــنــــة 2010
بـــــــــنـــــــــقــــــــــوســـــــــة (واليـــــــــة ورقـــــــــلــــــــــة) شـــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

 u2010/00/00182

ويــــدعــــون مـن اآلن فــــصــــاعــــدا : بــــدوي  مــــرادu بــــدوي
محمد أنيسu  بدوي خلود.

- خـاخة شهـرزادu اHولودة بـتاريخ أول أكتـوبر سنة
1989 بــــنــــقــــوســــة (واليــــة ورقـــلــــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 370

وتدعى من اآلن فصاعدا : بدوي شهرزاد.

- خـاخـة جـلــولu اHـولـود بـتـاريخ 28 مـايــو سـنـة 1977
بــنـقــوسـة (واليــة ورقـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم  00125 وعـقـد
الـــــزواج رقم 61 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 8 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2004

بنقوسة (والية ورقلة) وأوالده القصر : 

* مــحــمـــد الــهــيـــثم u اHــولـــود بــتــاريخ 4 مــارس ســنــة
2005 بـــــنــــــقــــــوســــــة (واليــــــة ورقــــــلــــــة)  شــــــهـــــادة اHــــــيـالد رقم

u2005/00/00070

* رجاء هبـة الرحمانu اHـولودة بتاريخ 5 مايـو سنة
2008 بـــــــنــــــقــــــوســـــــة (واليــــــة ورقــــــلــــــة) شـــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

u2008/00/00157

*  عبد احلـليمu اHولود بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2011
بـــــــــنـــــــــقــــــــــوســـــــــة (واليـــــــــة ورقـــــــــلــــــــــة) شـــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

  u2011/00/00346

ويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا : بــــدوي جـــلــــولu بـــدوي
مــحــمــــد الــهـيــثــمu بــــدوي رجــــاء هــبــــة الــرحــمــانu بــدوي

عبد احلليم.

- خاخة صـفاءu اHولـودة بتاريخ 13 ينـاير سنة 1992
بـنـقـوسـة (واليـة ورقلـة) شـهـادة اHـيالد رقم 11 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بدوي صفاء.

- خـاخـة وسـيـلةu اHـولـودة بـتـاريخ أول فـبـرايـر سـنة
1986 بـنـقـوسـة (واليـة ورقلـة) شـهـادة اHـيالد رقم 50 وعـقد

الــزواج رقم 161 احملـــرر بـــتـــاريخ 3 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2010
بـــنـــقـــوســـــة (واليـــة ورقـــلـــة) وتـــدعــى مــن اآلن فـــصـــاعــدا :

بدوي  وسيلة.

- خـاخــة مـحــمـد الــصـادقu اHــولـود بــتـاريخ 15 غـشت
ســـنـــة 1952 بــــورقـــلــــة (واليـــة ورقــــلـــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم
00549 وعــقـد الـزواج رقم 442  احملــرر بـتـاريخ 17 أكــتـوبـر

ســنــة 1977 بــورقـلــة (واليــة ورقــلــة) وعــقـد الــزواج رقم 30
احملــرر خالل ســنـة 2006 بــحـكـم صــادر بـتــاريخ 18 أكــتــوبـر

سنة 2009 باHغير (والية الوادي) وأوالده القصر : 

*  أريجu اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 10 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2007
u00341 يالد رقمHبنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

*  إســـراءu اHــولــودة بــتــاريخ 10 أكـــتــوبــر ســنــة 2009
u00410 يالد رقمHبنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

*  أمــانـيu اHــولـــودة  بـــتــاريخ 29 يــنـــايــر ســـنــة 2012
  u00158 يالد رقمHغير (والية الوادي) شهادة اHبا

*  مـحـمـد إسـحـاقu اHـولـود بـتـاريخ 6 نـوفـمـبـر سـنـة
 u638 يالد رقمH2015 بنقوسة (والية ورقلة) شهادة ا

uويــدعـون من اآلن فـصــاعـدا : بــدوي مـحـمــد الـصـادق
بــدوي أريـجu بــدوي  إســـراءu بــدوي أمـــانيu بـــدوي مــحـــمــد

إسحاق.

- خــرار مـحــمـدu اHــولـود بــتـاريخ 16 ديـســمــبـر ســنـة
1957 بـــــالــــشــــراقــــة (واليــــة  اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم

1957/00/00471 وعــقــد الـزواج رقم 79 احملــرر بــتـاريخ 31

مـايــو ســنـة 1988 بـالــشــراقـة  (واليــة اجلـزائــر) ويـدعى من
اآلن فصاعدا : كرار محمد.

- خـرار وسيـلةu اHـولودة  بـتاريخ 14 سبـتمبـر سنة
1991 بــبـــني مــســوس (واليــة اجلــزائـــر) شــهــادة اHــيالد رقم

u02418 وتدعى من اآلن فصاعداu كرار وسيلة.
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- خـــرار فــاروقu اHـــولـــود بــتـــاريخ 19 يــولـــيـــو ســـنــة
1989 بــبـــني مــســوس (واليــة اجلــزائـــر) شــهــادة اHــيالد رقم

u01624 ويدعى من اآلن فصاعدا : كرار  فاروق.

- خرار طـارقu اHولـود بتاريخ 5 فبـراير سـنة 1997
بــبـني مــسـوس (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم 00439

ويدعى من اآلن فصاعدا : كرار  طارق.

2  :  :  عـــمال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
71- 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة u1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهu يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اHــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

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

حرّر بـاجلزائر في 11 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 14
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة u2016 يــتـــضــمu يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

أركان قيادة القوات البريةأركان قيادة القوات البرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـــام
1437 اHـوافق 26 يــولـيــو ســنـة u2016 تـنــهى مــهــام الــلـــواء

عـبد الـغني مـالطيu بـصفـته رئيـسا ألركـان قيـادة القوات
البريةu ابتداء من 15 يوليو سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة u2016 يـــتـــضـــمu يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر
مــــــدارس أشــــــبـــــــال األمــــــة بــــــدائــــــرة االســـــــتــــــعــــــمــــــالمــــــدارس أشــــــبـــــــال األمــــــة بــــــدائــــــرة االســـــــتــــــعــــــمــــــال

والتحضير ألركان اجليش الوطني الشعبي.والتحضير ألركان اجليش الوطني الشعبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـــام
1437 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة u2016 تــنــهى مـــهــام الــلــواء

بــومــديـن مــعــزوزu بـــصــفــتـه مــديــرا Hـــدارس أشــبــال األمــة
بـدائــرة االسـتـعـمــال والـتـحــضـيـر ألركـان اجلــيش الـوطـني

الشعبيu ابتداء من 15 يوليو سنة 2016.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة u2016 يــتـــضــمu يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

أركان الناحية العسكرية الثانية.أركان الناحية العسكرية الثانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــــــوجــــب مــــــــرســـــــــوم رئـــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـــي 21
u2016 ــــوافـــق 26 يــــولـــــــيـــو ســــنــــةHشــــــوّال عـــــــام 1437 ا
تـنـهـى مـهـام الــعـمـيــد الـهـاشــمي بـشــيـريu بـصــفـته رئــيـسـا
ألركـان النـاحيـة العـسكـرية الـثانـيةu ابـتداء من 15 يـوليو

سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يولـيو سـنة يولـيو سـنة u2016 يتـضـمu يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب قـائدن إنهـاء مـهام نـائب قـائد

الناحية العسكرية الثالثة.الناحية العسكرية الثالثة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــــــوجــــب مــــــــرســـــــــوم رئـــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـــي 21
u2016 ــــوافـــق 26 يـــولـــيـــــــو ســـنـــــةHشــــــوّال عـــــــام 1437 ا
تنهـــى مهـــام اللــــواء عمـــر تلمسانـــيu بصفتـــه نائبــا
لـقـائــد الـناحـيـة العـسـكريـة الثـالـثةu ابـتداء من 15 يـوليو

سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة u2016 يــتـــضــمu يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

أركان الناحية العسكرية اخلامسة.أركان الناحية العسكرية اخلامسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـــام
1437 اHـوافق 26 يــولـيــو ســنـة u2016 تــنـهى مــهـام الــعـمــيـد

خـلـيفـة غـوارu بـصفـته رئـيـسا ألركـان الـناحـيـة الـعسـكـرية
اخلامسةu ابتداء من 15 يوليو سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة u2016 يــتـضـمu يــتـضـمّـن تـعـيــY رئـيس أركـانـن تـعـيــY رئـيس أركـان

قيادة القوات البرية.قيادة القوات البرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـــام
1437 اHــوافق 26 يــولـــيــو ســـنــة u2016 يـــعــيّن الـــلــواء عـــمــر

تـلــمـسـانيu رئـيـسـا ألركـان قـيـادة الـقـوات الـبـريـةu ابـتـداء
من 16 يوليو سنة 2016.



14 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2448
17 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة u2016 يــتـضـمu يــتـضـمّـن تـعـيــY رئـيس أركـانـن تـعـيــY رئـيس أركـان

الناحية العسكرية الثانية.الناحية العسكرية الثانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـــام
Yيعـيّن الـعـمـيـد حـس u2016 ـوافق 26 يـولـيـو سـنـةH1437 ا

uرئـيــسـا ألركـان الــنـاحــيـة الـعــسـكــريـة الـثــانـيـة uمـحـصــول
ابتداء من 16 يوليو سنة 2016.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عام ال عام 1437 اHوافق  اHوافق 26
يـولـيــو سـنـة يـولـيــو سـنـة u2016 يــتـضـمu يــتـضـمّـن تـعـيــY رئـيس أركـانـن تـعـيــY رئـيس أركـان

الناحية العسكرية اخلامسة.الناحية العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــوّال عـــام
1437 اHــوافـق 26 يــــولـــيــــو ســـنـــة u2016 يـــعــيّن الـــعــمـــــيــد

عبـــد احلكـيم مراغـنيu رئيـسا ألركـان النـاحيـة العـسكـرية
اخلامسةu ابتداء من 16 يوليو سنة 2016.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــــرارات مــــــؤرقــــــرارات مــــــؤرّخــــــة في خــــــة في 23  شــــــو  شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 28
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة u2016 تــتـــضـــمu تــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام قـــضــاةن إنــهـــاء مـــهــام قـــضــاة

.Yعسكـري.Yعسكـري
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
28 يـــولــيــو ســنــة u2016 تــنـــهى مــهـــام الــعــقـــيــد مـــتــواعــدين

بـوشــيـبـانu بــصـفـتـه قـاضي حتـقــيق عـســكـري لـدى احملــكـمـة
الـعسـكريـة بـالبـليـدة / النـاحيـة العـسكـرية األولىu ابـتداء

من 15 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uتـنـهى مــهـام الـعــقـيـد أمـحــمـد مـنـاد u2016 28 يـولـيــو سـنـة

بــصـفــته قـاضي حتــقـيق عـســكـري لــدى احملـكـمــة الـعـســكـريـة
بــالــبــلــيــدة / الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة األولىu ابــتــداء من 15

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uتنـهى مهـام العـقيـد فوضـيل حقاني u2016 28 يولـيو سـنة

بــصـفــته قـاضي حتــقـيق عـســكـري لــدى احملـكـمــة الـعـســكـريـة
بــالــبــلــيــدة / الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة األولىu ابــتــداء من 15

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uعــيـاط Yــقـدم حــســHتــنــهى مــهــام ا u2016 28 يــولــيــو ســنـة

بـصفـته نائـبا لـلوكـيل العـسكـري للـجمـهوريـة لدى احملـكمة

الـعسـكريـة بـالبـليـدة / النـاحيـة العـسكـرية األولىu ابـتداء
من 15 يوليو سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uتــنـهى مــهـام الــرائـد رشــيـد دراوي u2016 28 يـولـيــو سـنـة

بصفته نـائبا لـلوكيل الـعسكري  لـلجمـهورية لـدى احملكمة
الـعسـكريـة بـالبـليـدة / النـاحيـة العـسكـرية األولىu ابـتداء

من 15 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجــب قـــــرار مــــؤرّخ فـــي 23 شـــــوّال عــــام 1437
اHــوافــق 28 يــولــيــــو ســنـــة u2016 تــنــهــى مــهـــــام اHــقــــدم
عـــبـــد الــصـــمــد رضـــا بـــوعــمـــامــةu بـــصـــفــتـه نــائـــبــا لـــلـــوكــيل
الـــعـــســـكـــــري  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــــة لـــدى احملـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة
بــوهــران/ الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــةu ابــتــداء من 15

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uتــنـهـى مـهــام الــرائـد نــبــيل كـريس u2016 28 يــولـيــو ســنـة

بــصـفــته قـاضي حتــقـيق عـســكـري لــدى احملـكـمــة الـعـســكـريـة
بــوهــران/ الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــةu ابــتــداء من 15

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
28 يـولـيـو سـنـة u2016 تـنـهى مـهــام اHـقـدم مـحــمـد شـريـبط

درويشu بـصفـته وكيال عـسكريـا للـجمـهوريـة لدى احملـكمة
الـعسـكـريـة بـبـشـار/ الـنـاحـيـة العـسـكـريـة الـثـالـثـةu ابـتداء

من 15 يوليو سنة 2016.
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�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
28 يـولـيـــو سـنـــة u2016 تــنـهــى مـهـــام اHــقـــدم مـصـطـفــى

بن تــنــاحu بــصــفــته قــاضي حتــقــيـق عــســكــري لــدى احملــكــمـة
الـعسـكـريـة بـبـشـار/ الـنـاحـيـة العـسـكـريـة الـثـالـثـةu ابـتداء

من 15 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uتنهى مهـام الرائد توفيق عـثامنية u2016 28 يولـيو سنة

بـصفـته نائـبا لـلوكـيل العـسكـري للـجمـهوريـة لدى احملـكمة
الـعسـكـريـة بـبـشـار/ الـنـاحـيـة العـسـكـريـة الـثـالـثـةu ابـتداء

من 15 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـــب قـــرار مــؤرّخ فــــي 23 شــــــوّال عـــــام 1437
اHـوافـــق 28 يــولـيـــــو ســنــة u2016 تــنـهــى مـهــام الــنــقــيب
الـنـاصـر عـوايـطيـةu بـصـفتـــه قـاضـــي حتـقيـــق عـسـكـــري
لــدى احملكـمة الـعسـكريـة بتـامنـغست/ الـناحـية الـعسـكرية

السادسةu ابتداء من 15 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرارات مــــــؤرقــــــرارات مــــــؤرّخــــــة في خــــــة في 23  شــــــو  شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 28
يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة u2016 تـــــتــــضـــــمu تـــــتــــضـــــمّن تـــــعــــيـــــY قــــضــــاةن تـــــعــــيـــــY قــــضــــاة

.Yعسكـري.Yعسكـري
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uيعـيّن العـقيـد متواعـدين بوشـيبان u2016 28 يولـيو سنة

نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريــة لـــدى احملـــكـــمــة
الـعـسكـريـة بـالبـلـيدة/ الـنـاحـية الـعـسـكريـة األولىu ابـتداء

من 16 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
28 يـولـيـو سـنـة u2016 يـعـيّن الـعــقـيـد أمـحـمــد مـنـادu نـائـبـا

لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
بـــالــبــلــيــدة/ الـــنــاحــيــة الـــعــســكــريـــة األولىu ابــتــداء من 16

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـــب قــرار مــؤرّخ فــــي 23 شـــوّال عـــام 1437
Yـقــــدم حـســHيـعـيّن ا u2016 ـوافـــق 28 يـولـيــــو سـنــــةHا
أمــالـوu قــاضــي حتـقــيق عـســكـري لــدى احملـكــمـة الــعـســكـريـة
بـــالــبــلــيــدة/ الـــنــاحــيــة الـــعــســكــريـــة األولىu ابــتــداء من 16

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uـــقــدم حـــمــود بـــورحــمــونHيـــعــيّن ا u2016 28 يــولـــيــو ســـنــة

قــــاضي حتــــقــــيـق عـــســــكـــــري لــــدى احملـــكــــمــــة الــــعـــســــكــــريـــة
بـــالــبــلــيــدة/ الـــنــاحــيــة الـــعــســكــريـــة األولىu ابــتــداء من 16

يـوليـو سنة 2016.

�ــــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــــؤرّخ فـي 23 شــــــــــوّال عـــــــــام 1437
اHــــوافـق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة u2016 يـــعـــيــّـن الـــرائــــد رشـــيـــد
دراويu قاضــي حتقـيــق عسـكــري لــدى احملـكـمـة الـعـسـكـرية
بــالــبـلــيــدة/ الــنـاحــيــة الــعـســكــريـة األولــىu ابــتـداء من 16

يوليـــو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uــقــدم مــصــطــفى بـن تــنـاحHيــعــيّن ا u2016 28 يــولــيــو ســنـة

قـاضي حتقـيق عـسـكري لـدى احملـكـمة الـعـسـكريـة بـوهران/
الــنـاحـــيـة الــعـســكــريــة الــثـانــــيـةu ابــتـــداء من 16 يـــولـيــو

سنـة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uيـعـيّن الـنـقـيـب الـنـاصـر عـوايـطـيـة u2016 28 يـولـيـو سـنـة

نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريــة لـــدى احملـــكـــمــة
الـعسـكريـة بوهـران/ الـناحـية الـعسـكـرية الـثانـيةu ابـتداء

من 16 يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـب قرار مؤرّخ في 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
28 يولـيـو سـنة u2016 يـعيـّن اHـقـدم خالــد بوريشu نـائبـا

للوكيــل العسكـري للجـمهوريـة لـدى احملكـمة العـسكريـــــة
بــبـشــار/ الـنـاحـــيــة الــعـسـكـــريــة الـثــالـثــةu ابـتـــداء من 16

يـوليـو سنـة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجــب قــــــــرار مــــــــــؤرّخ فـي 23 شــــــــوّال عــــــــام 1437
Yـقـــــــدم حـســـــHيــعـيّن ا u2016 ـوافق 28 يــولـيــــو ســنــةHا
عـــيــــــاطu نــائــبــا لــلــوكــيل الــعــســكـــري لــلــجــمــهــوريـــة لـــدى
احملكمة العسـكريـــــة بورقلــــة/ النـاحـيــــة العسكـريــــــة

الرابعــــةu ابتــــــداء من 16 يـوليـو سنـة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
uيــعــيّن الــرائــد تـــوفــيق عــثــامــنــيــة u2016 28 يـــولــيــو ســنــة

قـاضي حتـقـيق عـســكـري لـدى احملـكـمـة الـعــسـكـريـة بـبـشـار/
الــنـاحـــيـة الـعــسـكــريـــة الـثـــالـثـــةu ابـتــداء من 16 يـــولـيــو

سنـة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجــــب قــــــرار مـــــــؤرّخ فـي 23 شـــوّال عــام 1437
اHــوافق 28 يـــولــيــو ســنــة u2016 يــعــيّـن الــرائــد بــولــعــراس
بــابـــاu قــاضي حتـــقــيق عـــســكــري لـــدى احملــكــمـــة الــعــســـكــريــة
بــورقــلــة/ الـــنــاحــيــة الــعـــســكــريــة الــرابـــعــةu ابــتــداء من 16

يوليو سنة 2016.
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�قـتـضـــي اHرســــوم الـتنـفـيــــذي رقـــم 155-14
اHـؤرخ في 5 رجـب عـام 1435 اHـوافق 5 مـايـــو سـنـة 2014

uالـذي يرخـص ألعضـــاء احلكومـــة تفويــض إمضائهم

- وبـــعـــد االطالع عــلـى اHـــرســوم الـــرّئــاسي اHـــــؤرّخ
في 5 شــوال عـــام 1430 اHــوافـق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة 2009
واHــتـــضــمـّن تـــعــيـــY الــسّــيــــد نــور الـــدين الســمـيu مــديــرا

uاليّةHللصيانة والوسائل بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى السيد نور الدين السميHاداHا
uاإلمـضاء فـي حدود صالحـياته uمـدير الـصـيانـة والـوسائل
باسم وزير اHالـيّةu على جميع الوثائق واHقررات �ا في

ذلك القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 14
يوليو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9 شوال عام  شوال عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 يولـيو يولـيو سنةسنة
u2016 يــتــضـــمu يــتــضـــمّن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــرن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــر

اHستخدمY باHديرية العامة للمحاسبة.اHستخدمY باHديرية العامة للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 23 شـوّال عام 1437 اHوافق
28 يـولـيـو سـنـة u2016 يـعـيّن الـرائــد نـبـيل كـريسu قـاضي

حتـقــيق عــسـكــري لــدى احملـكــمــة الـعــســكـريــة بــقـســنــطـيــنـة/
الــنــاحــيــة الـعــســكــريــة اخلـــامــســـةu ابـتــداء من 16 يـــولــيـــو

سنـة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ فـي خ فـي 26  شــو  شــوّال عــام ال عــام 1437 اHـوافق  اHـوافق 31 يــولـيـو يــولـيـو
ســـنة ســـنة u2016 يتضمu يتضمّن تعيــY قــاض عسكـري.ن تعيــY قــاض عسكـري.

ــــــــــــــــــــ
�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 26 شـوّال عام 1437 اHوافق
31 يــولـــيــو ســـنــة u2016 يـــعــيّـن اHــقـــدم عــبـــد الــصـــمــد رضــا

بـوعـمامـةu قاضي حتـقيـق عسـكري لـدى احملكـمـة العـسكـرية
بتـامنغست/ الـناحيـة العسكـرية السـادسةu ابتداء من 16

يوليو سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 22 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 27 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة u2016 يـتضـمن تـعيـY قاضu يـتضـمن تـعيـY قاضٍ

عسكريعسكري (استدراك).
اجلــريـدة الــرسـمــيـة - الــعـدد 41 الـصـادر في 7 شـوّال

عام 1437 اHوافق 12 يوليو سنة 2016.
uالـــعـــمـــود األول u16الـــصـــفــــحـــتـــان 2 (الـــفـــهـــرس) و -

السطران 1 و4 :
u" ... بدال من :- بدال من : " قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

- يــــقــرأ :- يــــقــرأ : " قرار مؤرخ في ... ".
................... (الباقي بدون تغيير) ...................

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9 شوال عام  شوال عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 يولـيو  يولـيو سنةسنة
u2016 يتضمu يتضمّن تـفويض اإلمضاء إلى مديـر الصيانةن تـفويض اإلمضاء إلى مديـر الصيانة

والوسائل.والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

- �ــــقــــتــــضــــى اHــــرســـــــوم الــــرّئـــــاســـي رقم 125-15
اHـــــؤرّخ فـــي 25 رجـــب عـــــام 1436 اHــوافـــق 14 مــايـــــو
uأعــضــــــاء احلـــكـــومــــة Yـــتــضـــمّــن تـــعـــــيـــHســـنـــــة 2015 وا

uعدّلHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في 22 جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1429 اHـوافق 26 يونـيو سـنة 2008 الـذي يـحدّد قـائـمة
الـبضـائع اHـستـثنـاة من مـجال تـطبـيق اHادّة u156 اHـعدّلة
واHتمّـمةu من الـقانون رقم 84-21 اHؤرّخ في 24 ديسـمبر

u1985 الية لسنةHتضمّن قانون اHسنة 1984 وا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : حتــــدّد قــائــمــة الـبــضـــائـع اHــسـتــثــنـاة
مـن مــجــال تــطــبــيـق اHــادّة u156 اHــعـدّلــة واHــتــمّــمــةu مــــن
الـقـانـــون رقم 84-21 اHــؤرّخ فـي 24 ديـسـمبـر سـنـة 1984
واHــتــضـمــّن قــانــون اHـالــيــة لـســنـة u1985 طـبــقــا لـلــجــدول

اHلحق بهذا القـرار.
2 :  : تـلغـى أحكـام الـقـــرار اHؤرّخ في 22 جـمادى اHاداHادّة ة 
الثـانيـة عام 1429 اHـوافق 26 يونـيو سـنة 2008 واHـذكـور

أعاله.
اHاداHادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا القرار في اجلـريـدة الرّسـميّـــة

للجمهوريـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHـوافق 7

غشت سنة 2016.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

u156 ـادّة ةHــسـتــثـنـاة مـن مـجــال تـطـبــيق اHـادالـبــضـائع اHــسـتــثـنـاة مـن مـجــال تـطـبــيق اHالـبــضـائع ا
اHعـداHعـدّلـة واHتـملـة واHتـمّـمةu من الـقـانون رقم ـمةu من الـقـانون رقم 84-21 اHـؤر اHـؤرّخ في أوخ في أوّل
ربــيع الــثــانـي عـام ربــيع الــثــانـي عـام 1405 اHــوافق اHــوافق  24 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة 1984

واHتضمواHتضمّن قانون اHالية لسنة ن قانون اHالية لسنة 1985 : :

uالبس ولوازمهاHا -
uمنتجات التجميل -

- حــــــلـي الـــــغـــــــوايـــــــة واألمــــــشـــــــاطu مالقـط الــــــشــــــعــــــر
uماثلـةHواألصنـاف ا

- اHــواد الـغـذائـــيـة اHـعـــــدة لالسـتـــهالك الـبـشـــــري
uأو احليـواني

uفواكه طازجة أو جافة أو معلبة -
- األثــــــاث وأجــــــزاؤه (الــــــبـــــاب 94 من الــــــتــــــعــــــريــــــفــــــة

u(اجلمـركـية
uإطارات مطاطية -

- هواتف نقـالـة.

- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
أوّل رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واHــتــضـمّـن تـعــيــY الـسّــيــد خـالــد مــيــسـوريu نــائب مــديـر
لــلــمــســتــخــدمــY بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــمــحــاســبــة بـوزارة

uاليّةHا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد خـالــد مــيــسـوريHـاداHا
uـديـريـة الــعـامـة لـلـمـحـاسـبـةHبـا YـســتـخـدمـHنـائب مـديـر ا
اإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتهu بــاسم وزيــر اHــالــيّــةu عـلى

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 14

يوليو سنة 2016.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 4  ذي الـقـعـدة عـام   ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 7  غـشت  غـشت
ســنــة ســنــة u2016 يــحـدu يــحـدّد قــائــمــة الــبـضــائع اHــســتــثــنـاة مند قــائــمــة الــبـضــائع اHــســتــثــنـاة من
مـــجــال تـــطـــبــيـق اHــادمـــجــال تـــطـــبــيـق اHــادّة ة 156 من الـــقـــانـــون رقم  من الـــقـــانـــون رقم 21-84
اHــؤراHــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ربــيع الـــثــاني عــام ل ربــيع الـــثــاني عــام 1405 اHــوافق  اHــوافق 24
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة u1984 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة

.1985

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
uاليةHإنّ وزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرّخ في 26
شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1399 اHــــــوافق 21 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1979

uتمّمHعدّل واHا uتضمّن قانون اجلماركHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84-21 اHــــؤرّخ في أوّل
ربــيع الــثــانـي عـام 1405 اHــوافق 24 ديــســمــبــر ســنــة 1984
واHـتـضمّن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة u1985 ال سـيـمـا اHـادّة 156

uتمّمةHعدّلة واHا uمنه

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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