
العدد العدد 20
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء أواألربعاء أوّل رجب ل رجب عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 29  مارس سنة  مارس سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
رأي رقم 01 / ر.ق.ع. / م.د / 17 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 16 مارس سنة q2017 يتعلق xراقبة مطابقة
القـانون الـعضـوي اHعـدّل للـقانـون العـضوي رقم 05-11 اHؤرخ في 10 جـمادى الـثانـية عام 1426 اHوافق 17 يـولـيو سـنة
2005 واHتعلق بالتنظيم القضائيq للدستور....................................................................................................

قوانيــنقوانيــن
قـانـون عـضوي رقم 17-06 مـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438 اHـوافـق 27 مـارس سـنـة q2017 يــعــدل الـقـانــون الـعــضـوي
رقم 05-11 الـمـؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 اHوافق 17 يوليو سنة 2005 واHتعلق بالتنظيم القضائي..........

قــانــون رقم 17-07 مـؤرخ في 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1438 اHـوافـق 27 مــارس ســنــة q2017 يــعــدل ويــتـمـم األمـر رقم 155-66
اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 17-124 مـؤرّخ في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1438 اHـوافق 27 مــارس ســنــة q2017 يــتــضــمن إحــداث بـاب
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجيـة...........................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 17-127 مـــؤرخ في 29 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1438 اHـــوافق 28 مــارس ســنــة q2017 يــتــضــمن مــنح وســام
بدرجة "أثير"  من مصف االستحقاق الوطنيq بعد الوفاة.................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 17-128 مـــؤرخ في 29 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1438 اHـــوافق 28 مــارس ســنــة q2017 يــتــضــمن مــنح وســام
بدرجة "عشير"  من مصف االستحقاق الوطنيq بعد الوفاة...............................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 17-129 مـــؤرخ في 29 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1438 اHـــوافق 28 مــارس ســنــة q2017 يــتــضــمن مــنح وســام
بدرجة "عشير"  من مصف االستحقاق الوطني................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الـثانية عام 1438 اHوافق 27 مارس سنة q2017 يعدّل ويـتمّم اHرسوم رقم
85-236 اHـؤرّخ في 9 ذي احلــجــة عــام 1405 اHـوافق 25 غــشـت ســنـة 1985 واHــتــضــمن إنــشــاء الــديــوان الــوطــني لـإلشـارة

البحرية....................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 22 جـمادى الـثانـية عام 1438 اHوافــــق 21 مارس سـنة q2017 يـتضـمن إنهـاء مهام قـاضيـة ومفـتشة
باHفتشية العامة لوزارة العدل.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 23 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1438 اHـوافق 22 مـارس سـنـة q2017 يــتـضـمن إنــهـاء مـهـام  اHـديـر اجلـهـوي
للتجارة بوهران..........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 23 جـمادى الـثـانيـة عام 1438 اHـوافق 22 مارس سـنة q2017 يتـضـمن تـعـيX اHـديـر الـعام لـلـتـجارة
اخلارجية بوزارة التجارة.............................................................................................................................

قراراتA مقرقراراتA مقرّراتA آراءراتA آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مؤرخ في 13 شـوال عام 1437 اHوافق 18 يولـيو سـنة q2016 يتـضـمن استـخالف عـضو في الـلـجنـة الـقطـاعـية لـلـصفـقات
لوزارة الثقافة............................................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 17 صفـر عام 1438 اHوافق 17 نـوفمـبر سـنة q2016 يـحدّد كـيفيـات تنـظيم دورة الـتكـوين بعد
الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه...........................................................................
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اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
رأي رقم رأي رقم 01 / ر.ق.ع. / م.د /  / ر.ق.ع. / م.د / 17 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 17 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
q2017 ــوافق 16 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يـتـعــلق xـراقـبــة مـطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHـعـديـتـعــلق xـراقـبــة مـطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHـعـدّل
لـلقـانـون الـعـضوي رقم لـلقـانـون الـعـضوي رقم 05-11 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 10 جـمادى جـمادى
الـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1426 اHــوافق  اHــوافق 17 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة 2005

واHتعلق بالتنظيم القضائيq للدستور.واHتعلق بالتنظيم القضائيq للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ اجمللس الدستـــوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة اجملــــلس
الــــدســــتــــوري طـــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 186 (الــــفــــقــــرة 2) من
الـــدســـتـــور بـــالـــرســالـــة اHـــؤرخـــة في 5 مـــارس ســـنــة 2017
اHـسـجـلة بـاألمـانـة الـعامـة لـلـمـجلس الـدسـتـوري بـتاريخ 5
مــارس ســنـة 2017 حتت رقم q01 قــصـد مــراقــبــة مــطــابــقـة
الــقـانــون الـعــضـوي اHــعـدل لـلــقـانــون الـعــضـوي رقم 11-05
اHؤرخ في 10 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 17 يـوليو

qللدستور qتعلق بالتنظيم القضائيHسنة 2005 وا
- وبــــــنــــــاء عـــــلـى الــــــدســـــتــــــورq ال ســــــيّـــــمــــــا اHـــــواد 136
(الـفــقــرتـان األولى و3) و140 و141 و144 و160 (الــفــقـرة 2)
و182 (الــــفــــقـــرة األولى) و186 (الـــفـــقـــرة 2) و189 (الـــفـــقـــرة

qاألولى) و191 منه
- وxـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 احملـدد لـقــواعـد عـمل

qاجمللس الدستوري
qقررHوبعد االستماع الى العضو ا -

في الشكـــل :في الشكـــل :

- اعــتــبــارا أن الــقــانــون الــعــضــوي اHــعــدل لــلــقــانــون
الـعـــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ في 10 جـمـادى الثـانـيـة عام
1426 اHـوافق 17 يــولـيــو ســنـة 2005 واHـتــعــلق بــالـتــنــظـيم

القضائيq مـوضوع اإلخطارq أودع مـشروعه الوزير األول
لدى مكتب اجملـلس الشعبي الوطـني بعد أخذ رأي مجلس
الــــدولـــــة وفــــقــــا لـــــلــــمــــادة 136 (الـــــفــــقـــــرتــــان األولى و3) من

qالدستور

- اعــتــبــارا أن الــقــانــون الــعــضــوي اHــعــدّل لــلــقــانــون
العـضـوي اHـتعـلق بـالـتنـظـيم الـقـضائيq مـوضـوع اإلخـطار

اHـعروض عـلى اجمللس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
qوفقـا للـمادة 138 من الـدستور qكان مـشـروعه qللـدستـور
مـــوضــوع مـــنــاقـــشــة من طـــرف اجملــلـس الــشـــعــبي الـــوطــني
ومــجــلس األمـةq وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 141 (الــفــقـرة 2) من
الـــدســتــور عـــلى مـــصــادقـــة اجملــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني في
جـــلــــســـته اHـــنـــعــــقـــدة بـــتـــاريخ 21 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1438
اHـوافق 19 ينـاير سـنة q2017 وكـذا مصـادقـة مجـلس األمة
في جـلـسـته اHـنـعـقـدة بـتاريخ 2 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438
اHــــــوافق أول مــــــارس ســـــنـــــة q2017 خالل دورة الــــــبـــــرHـــــان
الـعاديـة اHفـتـوحة بـتاريخ 3 ذي احلـجة عام 1437 اHوافق 4

q2016 سبتمبر سنة

- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الــدســتــوري Hــراقـبــة مــطــابـقــة الــقــانــون الـعــضــوي اHــعـدل
لــــلـــقــــانــــون الــــعـــضــــوي رقم 05-11 اHــــؤرخ في 10 جـــمـــادى
الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 2005 واHـتـعلق
بـالــتـنـظـيم الـقـضــائيq لـلـدسـتـورq جــاء طـبـقـا ألحـكـام اHـادة

186 (الفقرة 2) من الدستور.

في اHوضوع :في اHوضوع :

qأوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــويqأوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
qموضوع اإلخطارqموضوع اإلخطار

1. فــيــمــا يــخص عــدم اإلشــارة إلى اHــطـة . فــيــمــا يــخص عــدم اإلشــارة إلى اHــطـة 5 من اHــادة من اHــادة
qمن الــدســتــور ضــمـن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي q141 من الــدســتــور ضــمـن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي

qموضوع اإلخطارqموضوع اإلخطار

- اعـــتـــبـــارا أن اHـــشـــــرّع اســــتـــنـــد ضـــمن تـــأشـــيـــرات
الـقــانـون الــعـضــويq مـوضــوع اإلخـطــارq إلى اHـادة 141 من
الــدسـتــورq لــكــنه لم يــحــدد أن مـوضــوع اHــطـة 5 مـنــهــا هـو
الـــذي يــــنصّ عـــلى أن الــــتـــنـــظـــيـم الـــقـــضـــائي يــــدخل ضـــمن

qمجاالت القانون العضوي

- واعتباراq بالنتيجةq أن عــدم االستناد إلى اHطـّة
qـــادة 141 ضــــمن تــــأشـــيــــرات الــــقـــانــــون الـــعــــضـــويH5 مـن ا

موضوع اإلخطارq يعدّ سهـــوا يتعX تداركه.

2. فـيـمـا يـخص عـدم اإلشـارة الى الـفـقرة . فـيـمـا يـخص عـدم اإلشـارة الى الـفـقرة 2 من اHـادة من اHـادة
160 مـن الــدســـتــور ضــمـن تــأشـــيــرات الــقـــانــون الـــعــضــوي مـن الــدســـتــور ضــمـن تــأشـــيــرات الــقـــانــون الـــعــضــوي

qموضوع اإلخطارqموضوع اإلخطار

- اعـــتـــبــارا أن اHـــشـــرّع اســـتــنــــــد ضـــمن تـــأشـــيــرات
الـقــانـون الــعـضــويq مـوضــوع اإلخـطــارq إلى اHـادة 160 من

آراءآراء
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الـدســتـورq لـكـنه لم يـحـدد أن الـفـقـرة 2 مـنـهـاq الـتي تـنص
عــــلى أن الـــقـــانـــون يـــضــــمن الـــتـــقـــاضـي عـــلى درجـــتـــX في
اHـسـائـل اجلـزائـيـةq ويــحـدد كـيــفـيـات تـطــبـيـقــهـاq هي الـتي

qموضوع اإلخطار qتخص القانون العضوي

- واعـــتـــبـــاراq بـــالــــنـــتـــيـــجـــةq أن عــــدم االســـتـــنـــاد إلى
الـــــفـــــقـــــرة 2 من اHـــــادة 160 ضـــــمـن تـــــأشـــــيـــــرات الـــــقـــــانـــــون

العضويq موضوع اإلخطارq يعدّ سهوا يتعX تداركه.

qثـــانـــيـــا : فـــيـــمـــا يـــخص أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــويqثـــانـــيـــا : فـــيـــمـــا يـــخص أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع اإلخطار.موضوع اإلخطار.

فـــــيـــــمــــــا يـــــخص اHـــــادة فـــــيـــــمــــــا يـــــخص اHـــــادة 2 الـــــتي تـــــعـــــدل اHـــــادة  الـــــتي تـــــعـــــدل اHـــــادة 18 من من
الــــقـــــانــــون الــــعـــــضــــوي الــــقـــــانــــون الــــعـــــضــــوي رقم رقم 05-11 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 10 جــــمــــادى جــــمــــادى
واHـتـعلق الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق  اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2005 واHـتـعلق 
بـالـتـنـظـيم الـقـضـائيبـالـتـنـظـيم الـقـضـائيq واHادة q واHادة 3 الـتي تـعـدل عـنوان الـقـسم الـتي تـعـدل عـنوان الـقـسم
الـثـاني من الـفـصل الـرابعq واHـادة الـثـاني من الـفـصل الـرابعq واHـادة 4 الـتي تـعـدل اHـادة  الـتي تـعـدل اHـادة 19
من نــــفس الــــقـــــانــــون الــــعــــضــــوي اHــــذكــــور أعالهq مــــأخــــوذةمن نــــفس الــــقـــــانــــون الــــعــــضــــوي اHــــذكــــور أعالهq مــــأخــــوذة

مجتمعة الحتادها في العلمجتمعة الحتادها في العلّة.ة.

- اعــــتــــبــــارا أن اHــــادتــــX 18 و19 اHــــذكــــورتـــX أعاله
تــنـصــان عــلى الــتـواليq عــلى أنه "تــوجــد xـقــر كل مــجـلس
قــضـائـي مـحــكــمـة جــنــايـات ابــتــدائـيــة ومــحـكــمــة جـنــايـات
استـئنافـيةq يـحدد اختـصاصـهما وتـشكـيالتهمـا وسيـرهما
xـــوجب الـــتـــشـــريع الـــســـاري اHـــفـــعـــول"q وعـــلى أنـه "حتــدد
القـواعد اHتعلـقة باختصاص اجلـهات القضائيـة العسكرية

 q"وجب قانون القضاء العسكريx وتنظيمها وسيرها

- واعـتـبـارا أن الـبـرHـان طـبـقـا لـلـمادة 140 (اHـطّة 6)
من الدسـتورq يشــرّع فـي مجال القـواعد اHتـعلقـة بإنشاء

qالهيئات القضائية

- واعتـبارا أن موضوع اHادتX 18 و19 من الـقانون
الـعضـوي اHذكـورتX أعالهq جـاء محـترمـا ألحكـام الفـقـــرة
2 من اHــــــادة 160 مـن الــــــدســــــتــــــورq الــــــتـي تــــــنـصّ عــــــلى أن
الـــقـــانـــون يـــضـــمن الـــتـــقـــاضي عـــلى درجـــتـــX في اHـــســـائل

qويحدد كيفيات تطبيقها qاجلزائية

- واعـتـبـارا أن الـتـقــاضي عـلى درجـتـX في اHـسـائل
اجلـزائــيــةq يــهـدف إلى جتــســيـــــد مـبــاد� احملــاكــمـة الــعــادلـة
qساواة واحلقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضيــنHوا

qلهذه األســبابqلهذه األســباب

يدلي بالــرأي اآلتـــي: يدلي بالــرأي اآلتـــي: 

في الشكـــل:في الشكـــل:

أوال : أوال : أن إجـراءات اإلعــداد واHـصـادقــة عـلى الــقـانـون
العـضوي اHـعدل لـلـقانـون العـضوي رقم 05-11 اHؤرخ في

10 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 17 يولـيو سـنة 2005

واHـتــعـلق بـالـتـنـظـيم الــقـضـائيq مـوضـوع اإلخـطـارq جـاءت
تطـبـيـقا ألحـكـام اHـادتX 136 (الـفـقـرتـان األولى و3)q و141

qفهي مطابقة للدستور qمن الدستور (طة 5Hا)

ثــــانـــــيــــا :ثــــانـــــيــــا : أن إخــــطـــــار رئـــــيس اجلـــــمــــهـــــوريــــة اجملـــــلس
الدسـتوري بخصوص  مـراقبة مـطابقـة القانـون العضوي
qموضوع اإلخطار qـذكور أعالهHعدل للقـانون العضوي اHا
لـلـدسـتـورq تـــمّ تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 186 (الـفـقرة 2) من

qفهو مطابق للدستور qالدستور

في اHوضــوع :في اHوضــوع :

qأوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــويqأوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
qموضوع اإلخطارqموضوع اإلخطار

1 - اإلشـــــــــــــارة إلـى اHـــــــــــــطــّــــــــــــة 5 مـن اHــــــــــــادة 141 مـن
الدستورq ضمــن التأشيرات.

2 - اإلشــــــــــارة الـى الـــــــــفــــــــــقـــــــــرة 2 مـن اHــــــــــادة 160 مـن
الدستورq ضمــن التأشيرات.

qموضـوع اإلخطار qثـانيا :ثـانيا : يـعـــدّ القـانـــون العـضوي
مطابقا للدستـــور. 

ثالثا :ثالثا : يبلّغ هذا الـــرأي إلى رئــيس اجلمهوريـــة.

رابــعــا :رابــعــا : يــنــشــــر هــذا الــرأي في اجلــريـدة الــرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بــــهــــذا تـــــــداول اجملــــلس الــــدســــتـــــــوري فـي جــــلـــســــته
اHـنـعقـدة بـتاريخ 17 جـمـادى الثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 16

مارس سنـــة 2017.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس :أعضاء اجمللس :

qنائبا للرئيس qمحمد حبـشي -
qعضوا qحنيفة بن شعبــان -
qعضوا qعبد اجلليــل بلعلى -
qعضوا qإبــراهيم بوتخيـل -
qعضوا qعبد النور قــراوي -

qعضوا qمحمد ضــيف -
qعضوا qسماعيل بليــط -

qعضوا qالهاشمي بــراهمي -
qعضوا qفوزية بن قلة -

- كمال فنيـــشq عضـــوا.
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اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــعــدل عـــنــوان الــقــسـم الــثــاني مـن الــفــصل
الــرابع مـن الــقــانــون الـــعــضــوي رقم 05-11 اHــؤرخ في 10
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 17 يــولـيــو ســنـة 2005

واHذكور أعالهq ويحرر كما يأتي:

"القسم الثاني"القسم الثاني
اجلهات القضائية العسكرية"اجلهات القضائية العسكرية"

اHـاداHـادّة ة 4 : : تــعـدل اHـادة 19 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم
05-11 اHؤرخ في 10 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 17

يوليو سنة 2005 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اHــادة 19 : حتـــدد الـــقـــواعـــد اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاخـــتـــصـــاص
اجلهات القـضائيـة العسـكرية وتـنظيـمها وسـيرها xوجب

قانون القضاء العسكري".

اHـاداHـادّة ة 5 : :  يـنشـر هـذا الـقـانون الـعـضـوي في اجلـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 27 مارس سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم قـانون رقم 17-07 مؤرخ في  مؤرخ في 28 جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1438
اHــوافـق اHــوافـق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2017 يـــعــدل ويــتــمم األمــرq يـــعــدل ويــتــمم األمــر
اHـوافق رقم رقم 66-155  اHـؤرخ في   اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1386 اHـوافق 
8 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضــمن قــانــون اإلجــراءات واHــتــضــمن قــانــون اإلجــراءات

اجلزائية.اجلزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

-  بناء عـلى الدستورq ال سيما اHواد 56 و136 و138
qو140 و144 و160 و162 منه

- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

قوانيــنقوانيــن
قـانــونقـانــون عـضـوي رقم  عـضـوي رقم 17-06 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 جــمـادى الـثــانـيـة جــمـادى الـثــانـيـة
يـــــعـــــدل  qيـــــعـــــدل q2017 ـــــوافـق 27 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةHـــــوافـق  اHعــــام عــــام 1438 ا
الـــقـــانـــــون الـــعـــــضــــوي رقم الـــقـــانـــــون الـــعـــــضــــوي رقم 05-11  الــــمــــؤرخ في الــــمــــؤرخ في 10
جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق  اHـوافق 17 يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة

2005 واHتعلق بالتنظيم القضائي. واHتعلق بالتنظيم القضائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و138
 qو141-5 و144 و160 ( الفقرة 2) و186 منه

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

qتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

- وxــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اHــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اHـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واHـتـضـمن قـانـون

qتممHا qالقضاء العسكري

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانHوبعد مصادقة البر -

qوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
تـــــعــــديـل الــــقــــانـــــون الــــعـــــضــــوي رقم 05-11 اHـــــؤرخ في 10
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 17 يــولـيــو ســنـة 2005

واHتعلق بالتنظيم القضائي.

اHـاداHـادّة  ة  2 : : تـعـدل اHادة 18 من الـقـانـون الـعـضوي رقم
05-11 اHؤرخ في 10 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 17

يوليو سنة 2005 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اHـادة 18 : تـوجــد xـقـر كل مــجـلس قـضـائـي مـحـكـمـة
جـنـايات ابـتـدائـيـة ومـحـكـمـة جـنـايـات اسـتـئـنـافـيـةq يـحدد
اخـتـصـاصـهمـا وتـشـكـيـلـتـهمـا وسـيـرهـمـا xـوجب الـتـشريع

الساري اHفعول".
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qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتـمـيم األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHـوافق 8 يونـيو سـنة 1966 واHـتـضمن قـانـون اإلجراءات

اجلزائية. 

اHاداHادّة ة 2 :  : تعــدل وتتمـم اHادة األولـى من األمـر رقــم
qـذكور أعالهHــؤرخ في 8  يـونـيـو سـنة 1966 واH66- 155 ا

وحترر كمـا يأتي :

"اHــــادة األولى : يــــقــــوم هــــذا الــــقــــانــــون عــــلـى مــــبـــاد�
الــشـــرعــيــة واحملـــاكــمــة الـــعــادلــة واحـــتــرام كــرامـــة وحــقــوق

اإلنسان ويأخذ بعX االعتبارq على اخلصوص :
- أن كل شــخص يـعــتــبـر بــريـئــا مـا لـم تـثــبت إدانـته

qقضي فيهHبحكم قضائي حائز لقوة الشيء ا
- أنـه ال يـــجـــوز مـــتـــابـــعـــة أو مـــحـــاكـــمـــة أو مـــعـــاقـــبـــة
شـخص مرتX (2) من أجل نـفس األفـعال ولـو � إعـطـاؤها

qوصفا مغايرا
- أن جتــري اHـــتــابـــعــة واإلجـــراءات الــتي تـــلــيـــهــا في
آجـال مـعـقـولـة ودون تـأخـيـر غـيـر مـبـرر وتـعـطى األولـويـة

qتهم موقوفاHللقضية التي يكون فيها ا
- أن الـــســـلــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة تــســـهـــر عـــلى إعالم ذوي
احلـــقـــوق اHـــدنـــيـــة وضـــمـــان حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهم خالل كـــافـــة

qاإلجراءات
qتهمHأن يفسر الشك في كل األحوال لصالح ا -

- وجـــوب أن تــــكـــون األحـــكــــام والـــقـــرارات واألوامـــر
qالقضائية معللة

- أن لـكل شـخص حـكم عــلـيهq احلق في أن تـنـظـر في
قضيته جهة قضائية عليا ". 

3 :  : يــــتـــمــم األمـــر رقــم 66-155 اHـــــؤرخ فــي 8 اHــاداHــادّة ة 
يــونــيــو ســنـــة 1966 واHــذكــور أعـــالهx qــادة أولى مــكـــرر

حترر كما يأتي :

"اHــادة األولى مـكـرر : الــدعـوى الـعــمـومـيــة لـتــطـبـيق
العـقوبات يحـركها ويـباشرها رجـال القضـاء أو اHوظفون

اHعهود إليهم بها xقتضى القانون.

كــمـا يـجــوز أيـضـا لـلــطـرف اHـضــرور أن يـحـرك هـذه
الدعوى طبقا للشروط احملددة في هذا القانون". 

4 :  : تــــعــــدل وتــــتــــمـم اHـــادة 12 مــن األمــــر رقم اHــاداHــادّة ة 
qــذكــور أعالهHــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واH66-155 ا

وحترر كما يأتي :

"اHادة 12 : يقوم xـهمـة الشـرطة القـضائـيةq الـقضاة
والضباط واألعوان واHوظفون اHبينون في هذا الفصل.

تــوضع الــشـرطــة الـقــضـائــيـةq بــدائــرة اخـتــصـاص كل
مــجــلـس قــضـــائيq حتت إشــراف الـــنــائـب الــعــامq ويـــتــولى
وكيل اجلـمهوريـة إدارتها عـلى مسـتوى كل محـكمةq وذلك

حتت رقابة غرفة االتهام. 

ويـناط بالشرطـة القضائـية مهمة الـبحث والتحري
عـن اجلــرائم اHــقــررة فـي قــانــون الــعــقـــوبــات وجــمع األدلــة
عـنهـا والـبحث عن مـرتـكبـيـها مـا دام لم يـبدأ فـيهـا حتـقيق

قضائي. 

يــحــدد الــنــائب الــعــام الــتــوجــيــهــات الــعــامــة الالزمــة
لــلـشـرطـة الـقـضـائـيـة لـتـنــفـيـذ الـسـيـاسـة اجلـزائـيـة بـدائـرة

اختصاص اجمللس القضائي".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 8
يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــذكـــور أعالهx qــواد 15 مـــكــرر و15

مكرر1 و15 مكررq2 وحترر كما يأتي:

"اHادة 15 مكرر : تـنحصر مـهمة الـشرطة القـضائية
لـضــبـاط وضـبـاط الـصف الـتــابـعـX لـلـمـصــالح الـعـسـكـريـة
لـألمــن فـي اجلـــــرائم اHـــــاســـــة بـــــأمـن الـــــدولـــــة اHـــــنـــــصــــوص

واHعاقب عليها في قانون العقوبات.

تــمـــارس هـــذه اHـــهــام حتـت إدارة وكــيـل اجلــمـــهـــوريــة
وإشــراف الــنــائـب الــعــام ورقــابــة غــرفـــة االتــهــام اخملــتــصــة

وفقا ألحكام اHادة 207 من هذا القانون".

"اHــــادة 15 مــــكــــرر1 : بـــــاســــتـــــثـــــنــــاء رؤســـــاء اجملــــالس
الـشــعـبـيـة الــبـلـديـةq ال �ــكن لـضـبـاط الــشـرطـة الـقــضـائـيـة
اHــمــارسـة الــفــعـلــيــة لـلــصالحــيــات الـتي تــخــولـهــا لــهم هـذه
الـصـفـةq إال بـعـد تـأهـيـلـهم xـوجب مـقـرر من الـنـائب الـعام
لــدى اجملـــلس الـــقـــضــائي الـــذي يـــوجــد بـــإقـــلــيم اخـــتـــصــاصه
مـقــرهم اHـهـني بــنـاء عـلى اقــتـراح الـسـلــطـة اإلداريـة الـتي

يتبعونها.

Xويـتم تــأهـيل ضــبـاط الـشــرطـة الـقــضـائــيـة الـتــابـعـ
لـلـمـصـالح الـعـسـكــريـة لألمن من طـرف الـنـائب الـعـام لـدى
مـجـلس قضـاء اجلزائـر وفـقا لـلـكيـفيـات احملـددة في الفـقرة

األولى من هذه اHادة".



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 أوأوّل  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـ
29  مارس سنة   مارس سنة 2017 م

"اHـادة 15 مــكــرر2 : �ــكـن لـلــنــائـب الــعـامq بــنــاء عــلى
الـتـقـيـيم الـسـنـوي لـضـابط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة اHـعـني أو
مــتـــطــلــبــات حــسـن ســيــر الــشـــرطــة الــقــضـــائــيــةq أن يــقــرر

السحب اHؤقت أو النهائي للتأهيل.

ويـجوز لـضابط الـشرطـة القـضائـية اHـعني أن يـقدم
تـظلما ضـد قرار سحب الـتأهيلq أمام الـنائب العام خالل

أجل شهر من تبليغه.

وفي حـــالـــة رفض الـــتـــظـــلم أو عـــدم الــرد عـــلـــيه خالل
ثالثX (30)  يــومـــاq يـــجــوز لـــلـــمــعـــني أن يـــطـــعنq في أجل
شــهـــر من تـــبــلــيـــغه أو من انـــقــضـــاء آجــال الـــردq في قــرار
سحب الـتـأهيل أمـام جلـنة خـاصـة تتـشكل مـن ثالثة قـضاة

حكم من احملكمة العلياq يعينهم الرئيس األول.

qأمــام هـذه الــلـجــنـة qيـؤدي وظــائف الــنـيــابـة الــعــامـة
أحد قضاة النيابة العامة باحملكمة العليا.

تفصل اللـجنةq خالل أجل شهر من إخـطارهاq بقرار
مسبب وبعد سماع اHعني. 

حتـــدد شـــروط وكـــيــفـــيـــات تـــأهــيـل ضــبـــاط الـــشـــرطــة
القـضائية وسـحبه وكذا كـيفيات عـمل اللجـنة اخلاصة عن

طريق التنظيم".

اHــــاداHــــادّة ة 6 :   :  تــــعـــــدل وتـــــتـــــمم اHــــواد 18 مـــــكـــرر و128
و137 و166 و197 و198 و207 و208 و210 و248 و250 و252
و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و263 و264
و265 و266 و268 و269 و270 و273 و274 و275 و277 و280
و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291
و295 و299 و303 و305 و308 و309 و310 و311 و312 و313
و314 و316 مــن األمــر رقـم 66-155 اHــؤرخ في 8 يـــونـــيــو

سنة 1966 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اHـادة 18 مـكـرر : �ـسـك الـنــائب الــعـام مــلــفـا فــرديـا
لـــكل ضــابـط شــرطـــة قـــضــائـــيــة �ـــارس ســـلــطـــات الـــضــبط
الـقـضـائي فـــي دائــرة اخـتـصـاص اجملـلس الـقـضـائيq وذلك

مع مراعاة أحكام اHادة 208 من هذا القانون.

qحتت سلـطة النائب العام qيتولى وكيل اجلـمهورية
تــنــقــيط ضـــبــاط الــشــرطــة الـــقــضــائــيــة الـــعــامــلــX بــدائــرة

اختصاص احملكمة.

و�ــسك الــنــائب الــعــام لــدى مــجــلس قــضــاء اجلــزائـر
مـــلـــفـــا فــــرديـــا لـــكل ضــــابط شـــرطـــة قــــضـــائـــيـــة لــــلـــمـــصـــالح
الــعـسـكــريـة لألمـنq الـذين يــتم تـنــقـيـطــهم من طــرفهq بـنـاء
عـــلى تـــقــريـــر وكــيل اجلـــمــهـــوريــة لـــدى مــحـــكــمـــة إقــامـــتــهم

اHهنية.

يؤخذ التنقيط في احلسبان عند كل ترقية".

"اHــادة 128 : إذا رفــعت الــدعـــوى إلى جــهــة قــضــائــيــة
أصبح لهذه اجلهة حق الفصل في طلب اإلفراج.

مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اHــــــادة 339 مــــــكـــــرر 6 من هــــــذا
Xإذا فصـلت احملكمـة في طلب اإلفراج فـإنه يتع qالـقانون
رفع االسـتـئنـاف في ظـرف أربع وعـشرين (24) سـاعة من

النطق باحلكم.

إذا أمـرت احملـكـمـة بـاإلفراج عن اHـتـهم يـخـلى سـبـيله
في احلال رغم استئناف النيابة.

وتــكــون ســلـــطــة اإلفــراج لــغــرفــة االتـــهــام قــبل إحــالــة
الـدعـوى عــلى مـحـكـمـة اجلـنـايـات االبـتـدائـيـةq وفي الـفـتـرة
الـواقعـة بـX دورات انعـقـاد مـحكـمـة اجلنـايـات االبتـدائـية
أو االســتـــئــنـــافـــيــةq وفي حـــالـــة االســتـــئــنـــاف قـــبل انــعـــقــاد
مـحــكـمــة اجلـنــايـات االســتــئـنــافـيــةq كـمــا تـنــظـر في جــمـيع
طـلـبــات اإلفـراج في حـالـة صـدور احلــكم بـعـدم االخـتـصـاص
وعـــلى وجه عــام فـي جــمـــيع األحــوال الـــتي لم تـــرفع فـــيــهــا

القضية إلى أي جهة قضائية.

تــعــقـــد غــرفــة االتــهـــام جــلــســـة مــرة في الــشـــهــرq عــلى
XتـهمHتخـصص للنـظر في مـدى استمـرار حبس ا qاألقل
في احلـاالت اHــنـصـوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة الــسـابـقـة وذلك

بقطع النظر عن أحكام اHادة 127 من هذا القانون.

وفي حـــالــة الـــطـــعن بــالـــنـــقض وإلى أن يـــصـــدر حــكم
احملكمة العلـياq تفصل في طلب اإلفراج آخر جهة قضائية
نـظــرت في مـوضــوع الـقـضــيـة. وإذا كـان الــطـعن بــالـنـقض
مـرفــوعـا ضــد حـكم مـحــكـمــة اجلـنـايــات االسـتــئـنـافــيـةq فـإنّ
الـــفــصل فـي شــأن احلـــبس اHــؤقـت يــكـــون لــغـــرفــة احملـــكــمــة
الـــعـــلـــيـــا اHـــدعـــوة لـــلـــنـــظـــر في هـــذا الـــطـــعن خـالل خـــمـــســة
وأربـعـX (45) يـــومـــاq وإن لم يـــكن ذلـك وجب اإلفـــراج عن

اHتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".

"اHـادّة 137 : إذا كـان اHتـهم اHـتـابع بـجـنـايـة قـد أفرج
عـــنه أو لم يـــكن قــد حـــبس أثــنـــاء ســيــر الـــتــحــقـــيق وكــلف
بـاحلـضـور تـكـلـيـفـا صـحـيـحـا طـبـقـا لـلـقـانـون xـعـرفـة أمـانة
ضـبط محكمـة اجلنايات ولم �ـثل بغير عـذر مشروع أمام
رئــيس احملــكــمــة في الـــيــوم احملــدد الســتــجــوابهq جــاز لــهــذا
األخـيـر أن يـصـــدر ضـــده أمـرا بـالـضـبط واإلحـضـــارq وإن
لم يــــجــــــد ذلك فــي إحــــضـــاره فــــله أن يــــصـــدر ضــــده أمـــرا
بـــالـــقـــبض يـــبـــقـى ســـاري اHـــفـــعـــول إلى غـــايـــة الـــفـــصل في

القضية".
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"اHــادة  166 : إذا رأى قــاضي الـــتــحــقــيق أن الــوقــائع
تـكوّن جـر�ة وصفـها الـقانـوني جنـاية يـأمر بـإرسال ملف
qـعـرفة وكـيل اجلـمهـوريةx الـدعـوى وقائـمـة بأدلـة اإلثـبات
بــغـــيــر تــمـــهلq إلى الــنـــائب الــعـــام لــدى اجملــلس الـــقــضــائي
التــخـاذ اإلجــراءات وفـقــا Hــا هـو مــقـرر فـي الـفــصل اخلـاص

بغرفة االتهام.

يــســتــمـــر أمــر اإليــداع أو الـــقــبض الــصـــادر عن جــهــة
الـتـحقـيق مـنتـجـا ألثـره إلى حX الـفـصل في القـضـية من
طرف اجلـهة احملـال عـليـها أو الـقضـاء بـانتـفاء وجه الـدعوى

من طرف غرفة االتهامq ما لم يفرج عن اHتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بـأدلة اإلثبات لدى قلـم كتاب احملكمة إن لم
يقرر خالف ذلك".

"اHادة 197 : إذا رأت غرفة االتـهام أن وقائع الدعوى
اHـــنــســـوبـــة إلى اHـــتــهم تـــكـــوّن جــر�ـــة لـــهــا قـــانـــونــا وصف
اجلنايةq فإنهـا تقضي بإحالة اHتهم أمام محكمة اجلنايات
االبـتـدائـيـةq ولـهـا أيـضـا أن تـرفع إلى تـلك احملـكـمـة قـضـايا

اجلرائم اHرتبطة بتلك اجلناية".

"اHـادة 198 :  يــجب أن يــتـضــمن قـرار اإلحــالـةq حتت
طــائـلـة الـبـطالنq بـيـان الـوقــائع مـوضـوع االتـهـام ووصـفـهـا

القانوني".

"اHــــادة 207 : يــــرفع األمـــــر لــــغــــرفــــة االتـــــهــــام إمــــا من
الـــنـــائب الــعـــام أو من رئـــيــســـهـــا عن اإلخالالت اHـــنــســـوبــة
لضباط الشرطـة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن
تــنــظـر فـي ذلك من تــلـقــاء نــفـســهــا xـنــاســبـة نــظــر قـضــيـة

مطروحة عليها.

غــيـر أن غــرفــة االتــهــام بـاجلــزائــر الــعــاصـمــة تــعــتــبـر
صـــاحــبـــة االخـــتــصـــاص فــيـــمـــا يــتـــعـــلق بــضـــبـــاط الــشـــرطــة
الـــقــضــائــيــة لــلــمــصــالح الــعــســكــريــة لألمنq وحتــال عــلــيــهــا
الــــقــــضــــيـــة مـن طــــرف الـــنــــائـب الـــعــــام لــــدى نــــفس اجملــــلس

القضائي".

qــادة 208 : إذا مـــا طــرح األمــر عــلـى غــرفــة االتــهــامHا"
فإنـهـا تـأمر بـإجـراء حتـقيق وتـسـمع طـلـبات الـنـائب الـعام
qوأوجه دفــاع ضــابط الــشـرطــة الــقــضـائــيــة صــاحب الــشـأن
ويـتـعـX أن يـكـون هـذا األخـيـر قد مـكن مـقـدمـا من االطالع
عـلى ملـفه احملـفـوظ ضمن مـلـفات الـشـرطة الـقـضائـيـة لدى

النيابة العامة للمجلس.

ويـــجـــوز لـــضـــابـط الـــشـــرطـــة الـــقـــضــــائـــيـــة اHـــتـــهم أن
يستعx Xحام للدفاع عنه".

"اHــــــــادة 210 : إذا رأت غــــــــرفــــــــة االتـــــــهــــــــام أن ضــــــــابط
الـشــرطـة الـقـضــائـيـة قـد ارتــكب جـر�ـة مـن جـرائم قـانـون

الــعــقـوبــاتq تــأمــرq فــضال عــمــا تــقــدمq بــإرســال اHــلف إلى
الـنائب العام وإذا تـعلق األمر بضـابط الشرطة الـقضائية
للـمـصالـح العـسـكريـة لألمن يـرفع األمر الى وزيـر الـدفاع

الوطني التخاذ اإلجراء الالزم في شأنه".

"اHادة 248 : يـوجد xقـر كل مجلس قـضائيq محـكمة
qجـــنــايـــات ابـــتـــدائــيـــة ومـــحـــكـــمــة جـــنـــايـــات اســـتــئـــنـــافـــيــة
تـخـتـصــان بـالـفــصل في األفـعـال اHــوصـوفـة جــنـايـات وكـذا

اجلنح واخملالفات اHرتبطة بها.

تــنــظــر مــحــكـــمــة اجلــنــايــات االبــتــدائــيــة في األفــعــال
اHــذكــورة في الــفــقــرة األولـى أعالهq احملــالــة عــلــيــهــا بــقــرار

نهائي من غرفة االتهام.

تــكـون أحــكــام مـحــكــمـة اجلــنــايــات االبـتــدائــيـة قــابــلـة
لالستئناف أمام محكمة اجلنايات االستئنافية".

"اHادة 250 : ال تختص محـكمة اجلنايات بالنظر في
أي اتهام غير وارد في قرار غرفة االتهام".

"اHــادة 252 :  تــعــقـــد مــحــكــمــة اجلــنــايــات االبــتــدائــيــة
ومــحـكـمـة اجلـنــايـات االسـتـئـنـافــيـة جـلـسـاتــهـا xـقـر اجملـلس
الـقضائيq غيـر أنه يجوز لهـا أن تنعقـد في أي مكان آخر

من دائرة االختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

و�ــــتـــد اخـــتـــصـــاصــــهـــا احملـــلي إلـى دائـــرة اخـــتـــصـــاص
اجمللس و�كن أن �تد إلى خارجه xوجب نص خاص".

"اHــــادة 253 : تــــنــــعــــقــــد دورات مــــحــــكــــمــــة اجلــــنــــايـــات
االبـتـدائـيــة أو االسـتـئـنــافـيـة كل ثالثـة (3) أشـهـرq ويـجـوز
تــمـديـدهــا xـوجب أوامــر إضـافـيــةq كـمـا يــجـوزq بــنـاء عـلى
اقــتــراح الــنــائب الــعــامq تــقــريــر انــعــقــاد دورة إضــافــيـة أو

أكثر متى دعت احلاجة إلى ذلك".

"اHـادة 254 : يــحــدد تــاريخ افــتــتــاح دورات مــحــكــمــة
اجلـنــايــات االبــتـدائــيــة أو االسـتــئــنــافـيــة بــأمـر مـن رئـيس

اجمللس القضائي بناء على طلب النائب العام".

"اHـادة 255 : يـقــوم رئـيس اجملــلس الـقــضـائي بــضـبط
جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة".

"اHادة 256 : يـقوم xهام الـنيابة الـعامة أمام مـحكمة
اجلناياتq النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة".

Xادة 257 : يـعاون مـحـكمـة اجلنـايـات باجلـلسـة أمHا"
ضبط.

يوضع حتت تصرف الرئيس عون جلسة".
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"اHـادة 258 : تـتــشـكل مــحـكــمـة اجلــنـايــات االبـتــدائـيـة
qمن قـاض بـرتـبـة مسـتـشـار بـاجملـلس الـقـضـائي عـلى األقل

.Xمساعدين وأربعة محلف Xومن قاضي qرئيسا

تـتــشـكل مـحــكـمــة اجلـنـايــات االسـتـئــنـافــيـة من قـاض
qرئيسا qبرتبة رئيس غـرفة باجمللس القـضائي على األقل

 .Xمساعدين وأربعة محلف Xومن قاضي

وتــتـشــكل مــحـكــمــة اجلــنـايــات االبــتـدائــيــة ومـحــكــمـة
اجلنايات االستئـنافيةq عند الفصل في اجلـنايات اHتعلقة

باإلرهاب واخملدرات والتهريبq من القضاة فقط.

�ـــكنq عـــنــد االقـــتـــضــاءq انـــتــداب قـــاض أو أكـــثــر من
مـجـلـس قـضـائي آخــرq قـصــد اسـتـكــمـال تـشــكـيــلـة مـحــكـمـة
.XعنيHا Xالقضائي Xبقرار لرئيسي اجمللس qاجلنايات

يعX القضاة بأمر من رئيس اجمللس القضائي.

يـعX بـأمـر من رئـيس اجملـلس القـضـائي أيـضـا قاض
احــتــيـــاطي أو أكــثـــر لــكل جــلـــســة من جـــلــســات مــحـــكــمــتي
اجلـنـايـات االبـتـدائيـة واالسـتـئـنافـيـةq السـتـكـمال تـشـكـيـلة
هـــيــئـــة احملــكـــمــة حــال وجـــود مــانـع لــدى واحــد أو أكـــثــر من

.Xالقضاة األصلي

يتـعX على الـقاضي االحتـياطي حضـور اجللسـة منذ
بدايـتهـا ومـتابـعة سـيرهـا حتـى إعالن رئيس احملـكمـة غلق

باب اHناقشات.

إذا تــــعــــذر عــــلى الــــرئــــيس مــــواصــــلــــة اجلــــلــــســــةq يــــتم
استخالفه بأحد القضاة األصليX األعلى رتبة.

إذا تعذر على أحد الـقضاة األصليX مواصلة اجللسة
يـــصـــدر الـــرئـــيس أمـــرا بـــتــعـــويـــضه بـــغـــيـــره من الـــقـــضــاة

االحتياطيX احلاضرين في اجللسة".

"اHــــادة 259 : يــــجـــوز لــــرئــــيس مــــحـــكــــمــــة اجلـــنــــايـــات
االبـتـدائـية أو االسـتـئـنـافـيـةq بـعـد إجـراء قـرعـة اسـتـخراج
احملـلـفـX األصـلـيـqX أن يـصـدر أمـرا بـإجـراء الـقـرعـة أيـضـا
الســـتـــخــراج مـــحـــلف احــتـــيـــاطي أو أكـــثــر يـــتـــعــX عـــلـــيــهم

حضور ومتابعة اHرافعات.

يكـمل احمللفون االحـتياطـيون هيـئة احملكـمة في حالة
وجـود مانع لـدى أحـد احمللـفX األصـليـqX ويـتم تقـرير ذلك

بأمر مسبب من رئيس احملكمة.

Xحــسـب تــرتـــيب احملـــلـــفــ Xويـــتم اســـتـــبــدال احملـــلـــفـــ
االحتياطيX في القرعة".

"اHـادة 260 : ال يــجــوز لــلــقــاضـي الــذي ســبق له نــظــر
قضيةq بوصفه قـاضيا للتحقيق أو احلكم أو عضوا بغرفة
االتـهـام أو ©ثال لـلـنـيـابـة الـعـامةq أن يـجـلس لـلـفـصل فـيـها

xحكمة اجلنايات. 

كــمـا ال يــجــوز حملـلف ســبق له أن شــارك في الــفـصل
في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد".

"اHــادة 263 : تــتـــعــارض وظــيــفــة اHـــســاعــد احملــلف مع
وظائف :

qان أو قاضH1) عضو احلكومة أو البر

qالعام للحكومة X2) األم

qعام ومدير بوزارة X3) أم

qعام بوالية أو رئيس دائرة X4) والي أو أم

5) ضــبــاط ومــســـتــخــدمي اجلــيش الــوطــني الــشــعــبي
واألمن الــــــوطـــــنـي واجلـــــمــــــارك ومـــــوظـــــفـي أسـالك أمـــــانـــــة
الضـبط واألسالك اخلـاصة إلدارة السـجون ومـصالـح اHياه
Xومـراقبي الـغش والعـامل XـاليHا XراقـبHوالغابـات وا
بــــإدارة الــــضــــرائب واألطــــبــــاء الــــشـــرعــــيــــX طــــاHــــا هم في

اخلدمة.

وال يـجـوز أن يـعـX مـحـلـفـا في قـضـيـة أمـام مـحـكـمـة
اجلـــنـــايــات مـن ســـبق له الـــقـــيــام فـــيـــهـــا بـــعــمـل من أعـــمــال
الــشـرطـة الـقــضـائـيــة أو إجـراء من إجـراءات الــتـحـقـيق أو
أدلى بشـهادة فيهـا أو كان مبلـغا عنـها أو خبيـرا أو شاكيا

أو مدعيا أو مسؤوال مدنيا".

"اHــادة 264 : تـــعــد ســنـــويــا فـي دائــرة اخــتـــصــاص كل
مجلس قضائي قائمتان للمحلفqX تخص األولى محكمة
اجلـــنـــايـــات االبـــتـــدائـــيـــةq والــــثـــانـــيـــة مـــحـــكـــمـــة اجلـــنـــايـــات
االسـتـئـنافـيـةq توضـعـان خالل الـفصل األخـيـر من كل سـنة
لـلـسـنـة الـتي تـليـهـاq من قـبل جلـنـة يـرأسـهـا رئيـس اجمللس
وحتـدد تـشــكـيـلـتـهـا بـقـرار من وزيـر الـعـدلq وجتـتـمع xـقـر

اجمللس القضائي.

تتـضـمن كل قائـمـة أربعـة وعـشرين (24) محـلـفًا من
كل دائرة اختصاص اجمللس القضائي.

تستدعى اللـجنة من قبل رئيسـها خمسة عشر (15)
يوماq على األقلq قبل موعد اجتماعها". 

"اHـادة 265 : تعـد قـائمـتـان تـتضـمن كل مـنهـمـا اثني
عـشـر (12) مـحـلـفـا احـتـيــاطـيـاq طـبـقـا لـلـشـروط اHـنـصـوص

عليها فــي اHادة 264 من هذا القانون".
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"اHـادة 266 : قــبل افــتــتــاح دورة مــحــكــمــة اجلــنــايــات
qاالبـتـدائـيـة أو االسـتـئـنـافـيـة بـعـشرة (10) أيـام عـلى األقل
يــســحب رئــيـس اجملــلس الــقــضــائي في جــلــســة عــلــنــيــة عن
طـريـق الـقـرعـة من الـقـائـمـة الـسـنـويـةq أسـمـاء اثـني عـشـر
(12) من اHـســاعـدين احملـلــفـX لـتـلـك الـدورة بـالـنــسـبـة لـكل

من محكمة اجلنايات االبتدائية واالستئنافية.

ويـــــســــحـبq فــــضـال عن ذلكq أســـــمــــاء أربـــــعــــة (4) من
احملـــلــــفـــX االحـــتـــيــــاطـــيـــX بـــالـــنــــســـبـــة حملـــكــــمـــة اجلـــنـــايـــات
االبـــتــدائـــيـــة ونــفس الـــعـــدد بــالـــنـــســبـــة حملــكـــمـــة اجلــنـــايــات

االستئنافية من القائمة اخلاصة بكل منهما".

"اHــــادة 268 : يــــبـــــلغ قــــرار اإلحـــــالـــــة عــــلى مـــــحــــكـــــمــــة
اجلــنــايــات االبــتـدائــيــة لــلـمــتــهم احملــبــوس بـواســطــة أمــانـة
ضــبـط اHــؤســســـة الــعـــقــابـــيــةq مــا لـم يــكن قـــد بــلغ بـه وفــقــا

ألحكام اHادة 200 من هذا القانون.

فـإن لم يكـن اHتـهم مـحبـوسـاq يـحصل الـتـبـليغ طـبـقا
للـشروط اHـنـصوص عـلـيهـا في اHواد من 439 إلى 441 من

هذا القانون.

وال يـسـري إجـراء تــبـلـيغ قـرار اإلحـالـة أمـام مـحـكـمـة
اجلنايات االستئنافية".

"اHـادة 269 : يــرسِل الــنــائب الــعــام إلى أمــانــة ضــبط
مـحـكمـة اجلـنايـات االبـتدائـيـة ملف الـدعـوى وأدلة اإلقـناع

بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار اإلحالة.

وفي حــالـة االسـتــئـنـافq يــرسل مـلف الــدعـوى وأدلـة
اإلقناع إلى محكمة اجلنايات االستئنافية.

يـــنـــقـل اHـــتــــهم احملـــبــــوس إلى مــــقـــر احملــــكـــمــــة ويـــقـــدم
للمحاكمة في أقرب دورة جنائية.

يحاكم اHتهم الذي هو في حالة فرارq غيابيا".

"اHـــــادة 270 : يـــــقـــــوم رئـــــيـس مـــــحـــــكـــــمـــــة اجلـــــنـــــايــــات
االبــتـدائــيـة أو الـقــاضي الــذي يـفـوضـه بـاســتـجـواب اHــتـهم

اHتابع بجناية في أقرب وقت. 

يـسـتـجـوب الـرئــيس اHـتـهم عن هـويـته ويـتـحـقق ©ـا
إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار اإلحالةq فإن لم يكن قد بلغ
به سـلّمت إلـيه نـسـخة مـنه ويـكون لـتـسلـيم هـذه النـسـخة
أثـر الـتـبــلـيغq ويـطــلب الـرئـيس مـن اHـتـهم اخـتــيـار مـحـام
لـلدفاع عنهq فـإن لم يختر اHـتهم محاميـا عX له الرئيس

من تلقاء نفسه محاميا.

ويجـوز له بصـفة اسـتـثنـائيـة التـرخيص لـلمـتهم أن
يعهد بالدفاع عنه ألحد أقاربه أو أصدقائه.

ويــــــحـــــرر مـــــحـــــضـــــر بــــــكل ذلـك يـــــوقع عــــــلـــــيه كـل من
الرئيس والكـاتب واHتهمq وعند االقتضاء اHتــرجمq فــإذا
qــتــهم الــتــوقـيـع أو امـتــنع عــنهHلــم يـكـن فـــي اســتـطــاعــة ا

ذكر ذلك في احملضر.

ويـجب إجـراء االستـجـواب اHـنصـوص عـلـيه في هذه
اHادة قبل انعقاد اجللسة بثمانية (8) أيامq على األقل.

ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذا األجل. 

وفي حــالــة االسـتــئـنــافq يـقــتـصــر االســتـجــواب عـلى
تأكـد رئـيس مـحكـمـة اجلـنايـات االسـتـئـنافـيـة من تـأسيس
مــحـــام لــلــدفــاع عـن اHــتــهمq فـــإن لم يــكن لـه مــدافع عــX له

محاميا تلقائيا".

"اHـادة 273 : تــبــلغ الــنــيــابــة الــعــامــة واHــدعي اHــدني
qـتهم قبـل افتتـاح اجللسـة بثالثة (3) أيـام على األقلHإلى ا
قـائـمـة بـاألشـخاص الـذين يـرغـبـون في سـمـاعـهم بـصـفـتهم

شهودا".

"اHادة 274 : يبلغ اHتـهم إلى النيابـة العامة واHدعي
qعلى األقل qـرافعـات بثالثة (3) أيـامHـدني قبل افـتتاح اHا

قائمة بأسماء شهوده.

تــكـون مــصــاريف اسـتــدعـاء الــشــهـود وســداد نـفــقـات
تــــنــــقــــلـــــهم عــــلـى عــــاتــــقـه إال إذا رأى الــــنــــائـب الــــعــــام لــــزوم

استدعائهم".

XـعـيـنـHا Xـادة 275 :  تـبـلغ لـلـمـتـهم قـائـمـة احملـلـفـHا"
لـــلــدورة في مــوعــد ال يــتــجــاوز الـــيــومــX الــســابــقــX عــلى
افـــتــــتـــاح اHــــرافـــعـــات ســــواء في اHـــرحــــلـــة االبـــتــــدائـــيـــة أو

االستئنافية".

"اHـــــادة 277 :  إذا صـــــدرت عـــــدة قـــــرارات إحـــــالـــــة عن
جنايـة واحدة ضد مـتهمX مـختلفـX جاز لرئيس مـحكمة
اجلــنــايـات االبــتـدائــيـة أن يــأمـر مـن تـلــقـاء نــفـسه أوq بــنـاء

على طلب النيابة العامةq بضمها جميعا.

وكـــذلك الـــشـــأن إذا صــدرت عـــدة قـــرارات إحـــالــة عن
جرائم مختلفة ضد اHتهم نفسه".

"اHادة 280 :  تنعـقد مـحكـمة اجلـنايـات االبتـدائية أو
االستئنافـية في اHكان واليوم والـساعة احملددين الفتتاح

الدورة.

qوفي حـالـة تــأجـيل الـقــضـيـة ألي سـبب تــراه احملـكـمـة
فإنها تفصلq عند االقتضاءq في طلب اإلفراج. 

وإذا قـررت احملـكـمـة الـسـيـر في الـدعـوى يـقـوم كـاتب
اجلـلسـة باHـناداة عـلى احمللـفX اHقـيدين فـي القوائـم اHعدة

طبقا للمادة 266 من هذا القانون.
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ويـفـصـل الـرئـيس والـقـضـاة أعــضـاء احملـكـمـة في أمـر
احملـلـفـX الـغــائـبـX. ويـحـكم عـلى كل مــحـلف تـخـلف بـغـيـر
عذر مـشروع عن االسـتجـابة لالسـتدعـاء الذي بـلغ إليه أو
اسـتـجاب إلـيه ثم انـسـحب قـبل إنهـاء مـهمـته بـغـرامة من

 5.000 دج إلى 10.000 دج.

ويـجـوز الــطـعن بـاHـعـارضــة في حـكم اإلدانـة في أجل
ثالثة (3) أيام من التبلـيغq وتفصل فيه محـكمة اجلنايات
خالل الــدورة ذاتـهـا أو خالل دورة الحـقــة وهي مـشـكـلـة من

."Xالقضاة دون احمللف

"اHادة 281 :  إذا وجد من بـX احمللفX احلاضرين من
لم يسـتـوف شروط الـتـأهيل الـتي تـتطـلـبهـا اHادة 261 من
هـــــذا الــــقـــــانــــونq أو مـن كــــان فـي حــــالـــــة عــــدم األهـــــلــــيــــة أو
الـتعارض اHـنصوص عـليهـا في اHادتX 262 و263 من هذا
الــقـانـونq أمـر الـرئـيس والـقـضــاة أعـضـاء احملـكـمـة بـشـطب

اسمه من القائمة.

 .XتوفHا Xوكذلك الشأن بالنسبة ألسماء احمللف

فــإذا تــرتب عـن هــذا الــتــخــلف أو الــشــطب أن نــقص
عـــدد احملـــلـــفـــX الـــبـــاقـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــالـــقـــائـــمـــة عن اثـــني
Xاســـتـــكـــمل بـــاقـي الــعـــدد مـن احملـــلـــفــ qعـــشـــر(12) مـــحـــلـــفـــا
االحـتـيــاطـيـX لـيـحــلـوا مـحل اآلخـرين حــسب تـرتـيب قـيـد
qأسـمـائهم بـالـقائـمـة اخلاصـة. وفي حـالة عـدم كـفايـة عددهم
يـــرجع إلى ســـحب أســـمـــاء احملــلـــفـــX بــطـــريق الـــقـــرعــة في
جـلــســة عـلــنـيــة من بــX أسـمــاء مـحــلــفي اHـديــنــة اHـقــيـدين

بالقائمة السنوية.

ويـجب تـبـليغ كل تـعـديل في قـائمـة احملـلـفx Xـعـرفة
أمانة الضبط إلى اHتهم قبل استجوابه عن هويته".

"اHــــادة 282 :  يـــصــــدر الــــرئــــيس والــــقــــضــــاة أعــــضـــاء
qحكـما مـسبـبا qبعـد سمـاع أقـوال النـيابـة العـامـة qاحملـكمـة
بـــكل األوامــــر اHـــتــــخـــذة وفــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 281 مـن هـــذا

القانون.

qوال يجوز الطـعن في هذا احلكم بطـريق االستئناف
ويجوز الطـعن فيه بالنقض مع الـطعن في احلكم الصادر
فـي اHــــوضـــــوع إذا كــــان صـــــادرا عن مـــــحــــكـــــمــــة اجلـــــنــــايــــات

االستئنافية".

"اHـــــادة 283 : يـــــقـــــوم قـــــضـــــاة مـــــحـــــكـــــمـــــة اجلـــــنـــــايـــــات
االبتـدائية أو االسـتئنافـيةq قبل احلـكم في كل قضـية عند
XادتHنصوص عليها في اHباتخاذ اإلجراءات ا qاالقتضاء

280 و281 من هذا القانون".

"اHادة 284 :  تنعـقد مـحكـمة اجلـنايـات االبتـدائية أو
االســتـئــنــافـيــة في الــيـوم احملــدد لـكـل قـضــيـة وتــســتـحــضـر

اHتهم أمامها.

Xبإجراء القرعة على احمللف qبـعدئذ qويقوم الرئيس
اHستدعX للجلوس بجانب قضاة احملكمة.

ويـجـوز أوالّ لـلمـتـهم أو حملامـيه ثم من بـعـده لـلنـيـابة
الـــعـــامـــة وقـت اســـتـــخـــراج أســـمـــاء احملـــلـــفـــX من صـــنـــدوق
الـقــرعـةq أن يـقـوم اHـتـهم بـرد ثالثــة من احملـلـفـX والـنـيـابـة

.Xبرد اثن

ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

فـــإذا تــعــدد اHــتــهــمــونq جــاز لــهـم أن يــجــتــمــعــوا عــلى
مبـاشرة حقـهم في رد احمللـفX وذلك بـحيث ال يتـعدى عدد

من يقر الرأي على ردهم عن العدد اHقرر Hتهم واحد.

وإذا لم يـتـفق اHتـهـمونq بـاشـروا منـفـردين حق الرد
حـــسب الـــتــرتـــيب اHــعـــX في الـــقــرعـــةq بــحـــيث ال �ــكـــنــهم
مـبـاشـرة أكـثـر من إجـراء رد واحـد دفـــعـة واحــدة وبحـيث

ال يتعدى عدد اHردودين ما هو مقرر Hتهم واحد.

وبعد ذلكq يوجه الرئيس للمحلفX القسم اآلتي: 

"تقـسمون بـالله وتـتعهـدون أمامه وأمام الـناس بأن
تمـحـصـوا بـاالهـتـمام الـبـالغ غـايـة الـدقـة ما يـقع من دالئل
اتــهـام عــلى عـاتق فـالن (يـذكــر اسم اHـتــهم)q وأالّ تـبــخـسـوه
حــــقـــوقـه أو تـــخــــونـــوا عــــهـــود اجملــــتــــمع الـــذي يــــتــــهـــمهq وأالّ
تـخــابـروا أحـدا ريـثــمـا تـصــدرون قـراركمq وأالّ تـســتـمـعـوا
إلـى صـــــــوت احلـــــــقـــــــد أو اخلــــــبـث أو اخلـــــــوف أو اHـــــــيلq وأن
تـصــدروا قـراركـم حـسـبــمـا يــسـتــبـX من الــدالئل ووسـائل
الدفـاع وحـسبـمـا يرتـضـيه ضمـيـركم ويـقتـضـيه اقتـنـاعكم
الـشــخـصي بــغـيــر حتـيــز وبـاحلـزم اجلــديـر بــالـرجل الــنـزيه
احلـــرq وبـــأن حتـــفــظـــوا ســـر اHـــداوالت حــتـى بــعـــد انـــقـــضــاء

مهامكم".

ويـحرر محـضر خاص بـإثبات هـذه اإلجراءات يوقع
عـلـيه كل من الـرئـيس وكـاتب اجلـلـسـةq كـمـا جتـوز اإلشارة

إلى هذه اإلجراءات في محضر اHرافعات.

ويـــفــتــرض اســتــيــفــاء اإلجـــراءات الــشــكــلــيــة اHــقــررة
قـــانـــونــا لـــتـــشـــكــيـل مــحـــكـــمـــة اجلــنـــايـــات. وال يـــنــقـض هــذا
االفــتـــراض إال بــتـــضــمـــX في احملـــضــر أو في احلـــكم أو في
إشـــهــــاد يــــفـــهـم مـــنـه صـــراحــــة وجــــود نـــقـص في اســــتـــيــــفـــاء

اإلجراءات".



أوأوّل  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1220
29  مارس سنة  مارس سنة 2017 م

"اHـادة 285 : جـلـسـات احملـكـمـة عـلــنـيـةq مـا لم يـكن في
عـلــنـيـتــهـا مــسـاس بـالــنـظـام الــعـام أو اآلداب الــعـامـةq وفي
qهذه احلالة تـصدر احملكـمة حكـما علنـيا بعـقد جلـسة سرية
غـــيـــر أن لــلـــرئــيـس أن يــحـــظــر عـــلى الـــقــصّـــر دخــول قـــاعــة
اجللسةq وإذا تقـررت سرية اجللسة تعيّن صدور احلكم في

اHوضوع في جلسة علنية.

تتواصل جلـسة احملكمة دون انـقطاع إلى حX صدور
احلكمq ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو األطراف".

"اHـــــادة 286 : ضــــــبـط اجلــــــلــــــســــــة وإدارة اHــــــرافــــــعــــــات
منوطان بالرئيس.

للـرئـيس سلـطة كـامـلة في ضـبط حسـن سيـر اجللـسة
وفـرض االحـتـرام الكـامل لـهـيئـة احملـكـمة واتـخـاذ أي إجراء

يراه مناسبا إلظهار احلقيقة.

وله بـصـفــة خـاصـة أن يـأمـر بـحـضـور الـشـهـود الـذين
لم يـــســـبق اســـتــدعـــاؤهم ويـــتـــبـــX من خالل اHـــنـــاقـــشــة أن
ســمـــاعــهم ضــروري إلظـــهــار احلــقــيــقـــةq وإذا اقــتــضى األمــر
بــاســتــعـمــال الــقــوة الــعــمــومـيــة لــهــذا الــغــرض. وال يـحــلف
الـــيــــمـــX الـــشـــهـــود الـــذين يـــســــتـــدعـــون xـــوجب الـــســـلـــطـــة
الــتـقــديـريــة لـرئــيس اجلـلــسـةq وهـم يـســمـعــون عـلى ســبـيل

االستدالل".

"اHــــادة 287 : يــــجـــــوز ألعــــضـــــاء احملـــــكــــمـــــة بــــواســـــطــــة
الرئيس توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعهq وال يجوز

لهم إظهار رأيهم".

"اHـادة 288 :  يــجــوز Hــمــثل الــنـيــابــة الــعــامـة وكــذلك
دفــاع اHــتــهم أو الــطـرف اHــدني تــوجــيه األســئـلــة مــبــاشـرة
إلى كل شـخصٍ يـتم سـماعه فـي اجللـسـة بـعـد إذن الـرئيس
وحتت رقــابـتهq الـذي له أن يـأمـر بـسـحب الـسـؤال أو عـدم

اإلجابة عنه".

"اHادة 289 : للنيابـة العامة أن تطـلب باسم القانون
ما تراه الزما من طلبات".

"اHــادة 291 :  تــبتّ مــحـــكــمــة اجلـــنــايــات دون إشــراك
احملــلـفــX في جــمــيع اHــسـائـل الـعــارضــة بــعـد ســمــاع أقـوال
النـيـابة الـعامـة وأطـراف الدعـوى أو محـامـيهمq وال يـجوز

أن تمس األحكام الصادرة في هذا الشأن باHوضوع. 

qتــكــون األحــكــام الــفــرعــيــة غــيــر قــابــلــة لالســتــئــنــاف
ويـــجـــوز الـــطـــعن فـــيـــهـــا بـــالـــنـــقـض مع احلـــكم الـــصـــادر في
اHـــــوضـــــوع إذا كــــــانت صــــــادرة عن مـــــحــــــكـــــمـــــة اجلــــــنـــــايـــــات

االستئنافية".

"اHــــــادة 295 :  إذا حـــــــدث بــــــــاجلـــــــلــــــــســـــــة أن أخـلّ أحـــــــد
احلـاضرين بـالنظـام بأيـة طريـقة كـانت فلـلرئـيس أن يأمر

بإبعاده من قاعة اجللسة.

وإذا حدثq خالل تنـفيذ هـذا األمر أن لم �تثل له أو
أحـــدث شــغـــبـــاq صــدر فـي احلــال أمـــر إيــداع ضـــده ويـــحــاكم
ويــــعـــاقـب بـــاحلـــبـس من شــــهـــرين (2) إلى ســنــتــX(2) دون
اإلخالل بــالــعــقــوبــات الـــواردة في قــانــون الــعــقــوبــات ضــد

مرتكبي جرائم اإلهانة والتعدي على رجال القضاء.

ويــقــتــادq عــنــدئــذq بــأمــر من الــرئــيس إلـى اHــؤســسـة
العقابية بواسطة القوة العمومية".

"اHــادة 299 :  إذا تـــخــلـف شــاهـــد عن احلـــضـــور بــدون
عذر مـقبولq وكـان قد � استـدعاؤهq جاز حملـكمة اجلـنايات
من تـلـقـاء نـفـسـهـا أو بـنـاء علـى طلـبـات الـنـيـابـة الـعـامة أو
بـــاقي أطـــراف الــدعـــوىq أن تــأمـــر بـــاســتـــحــضـــار الــشـــاهــد
اHـتــخـلف بــواسـطــة الــقـوة الــعـمــومـيــة عـنــد االقـتــضـاءq أو
االكـتفـاء بتالوة مـحضـر سـماعه أمـام قاضي الـتحـقيقq أو
Xيــتــعـ qتــأجــيل الــقــضـيــة لــتــاريخ الحق. وفي هــذه احلــالــة
عـلـيـها أن حتـكم عـلى الـشـاهـد الـذي تـخـلف عن احلـضور أو
رفض أن يــحــلف أو يــؤدي شــهــادته بــغـرامــة من 5.000 دج
إلـى 10.000 دج أو بـــــــاحلـــــــبـس مـن عـــــــشـــــــرة (10) أيــــــــام إلى

شهرين (2).

ويجوز للشـاهد اHتخلف أن يرفع معارضة في حكم
اإلدانـة في ثالثـة (3) أيـام من تـبـلـيـغه إلى شـخـصهq وعـلى
احملــكـــمــة أن تــفـــصل فــيـــهــا إمـــا في اجلــلـــســة نـــفــســهـــا الــتي

سمعت فيها اHرافعات وإما في تاريخ الحق.

بــــاإلضـــافــــة إلى ذلكq يــــتــــحـــمـل الـــشــــاهـــد اHــــتــــخـــلف
مـــصــــاريف احلـــضــــور لـــلــــشـــهــــادة واإلجـــراءات واالنــــتـــقـــال

وغيرها".

"اHـادة 303 : يــجــوز لــلــمــحـــكــمــةq في أيــة حــال كــانت
عـلـيــهـا الـدعــوى إمـا من تـلــقـاء نـفـســهـا أو بـطــلب مـعـلل من
الـنــيـابــة الـعـامــة أو من مــحـامي اHــتـهمq أن تــأمـر بـتــأجـيل

القضية الى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها".

"اHـادة 305 :  يــقـرر الــرئـيس إقــفـال بــاب اHـرافــعـات
ويــتــلــو األســئــلــة اHــوضــوعــةq ويــضع ســؤاال عن كـل واقــعـة
مـعينة في مـنطوق قـرار اإلحالةq ويكـون هذا السؤال في
الصيغة اآلتية: هل اHتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة?.

وكل ظـــرف مــــشـــددq وعـــنــــد االقـــتـــضــــاء كل عـــذر وقع
التمسك به يكون محل سؤال مستقل.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 أوأوّل  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـ
29  مارس سنة   مارس سنة 2017 م

Xأو تـبـ qـسـؤولـيــة اجلـزائـيـةHإذا � الـدفع بــانـعـدام ا
Xيــســتـبــدل الــسـؤال الــرئــيـسـي بـالــســؤالـ qلـلــرئــيس ذلك

: Xاآلتي

q?تهم بارتكاب هذه الواقعةH1) هل قام ا

2) هل كــان اHــتـــهم مــســؤوال جـــزائــيــا أثــنـــاء ارتــكــابه
الفعل اHنسوب إليه?.

ويــجب أن تـطــرح في اجلــلـســة جـمــيع األســئـلــة الـتي
جتــيب عــنــهــا احملــكــمــة مــا عــدا الــســؤال اخلــاص بــالــظــروف

اخملففة.

وتــفــصل احملــكــمــة دون مــشــاركــة احملــلـفــX فـي جـمــيع
اHـــســـائـل الـــعــارضـــة الـــتـي تــثـــار حـــول تـــطـــبـــيق نـص هــذه

اHادة".

"اHــادة 308 : يـــأمـــر رئـــيس احملـــكـــمـــة رئــيـس اخلـــدمــة
اHكـلف باحملافـظة على الـنظام بـإخراج اHتـهم احملبوس من
قـــاعــة اجلـــلـــســةq وxـــراقــبـــة اHـــتــهم اHـــتـــابع بــجـــنـــايــة غـــيــر
احملـــبــوس وعــدم الــســـمــاح له xــغـــادرة مــقــر احملـــكــمــة حــتى
صـدور احلكمq وبحـراسة اHنافـذ اHؤدية إلى غـرفة اHداولة
حــــتـى ال يــــتــــســــنى ألحــــد أن يــــنــــفـــــذ إلــــيــــهــــا ألي ســــبب من

األسباب بدون إذن الرئيس.

ويعـلن الـرئـيس رفع اجلـلسـة وتـنسـحب احملـكـمة إلى
غرفة اHداولة.

وخالل اHـداولـةq تـكــون أوراق الـدعـوى حتت تـصـرف
احملكمة".

"اHادة 309 : يـتداول أعضـاء محكـمة اجلنـاياتq وبعد
ذلـك يـــــــأخـــــــذون األصـــــــوات في أوراق تـــــــصـــــــويـت ســـــــريــــــة
وبـــواســطــة اقــتــراع عـــلى حــدة عن كل ســـؤال من األســئــلــة
اHـوضــوعــةq وعن الــظـروف اخملــفــفـة الــتي يــلـتــزم الــرئـيس
بــطـرحــهـا عــنـدمــا تـكـون قــد ثـبــتت إدانـة اHــتـهمq وتــعـد في
صــالح اHــتـهـم أوراق الـتــصــويت الـبــيــضـاء أو الــتي تــقـرر

أغلبية األعضاء بطالنها.

وتصدر جميع األحكام باألغلبية.

qتهمHوفي حالة اإلجابـة باإليجاب على سؤال إدانة ا
تتـداول محكمـة اجلنايـات في تطبـيق العقـوبةq وبعد ذلك
تؤخذ األصوات بواسـطة أوراق تصويت سريـة باألغلبية

البسيطة.

ويعتبر احلكم الـقاضي بعقوبة نافـذة سالبة للحرية
من أجل جـنايـة سـواء على مـستـوى الـدرجة االبـتدائـية أو

االســتـئــنــافـيــة سـنــدا لــلـقــبض عـلـى احملـكــوم عـلــيه وحــبـسه
فورا مـهمـا كـانت مدة الـعقـوبة احملـكـوم بهـاq ما لم يـكن قد

استنفذ العقوبة احملكوم بها عليه. 

وفي حالـة القضاء بـعقوبـة نافذة سـالبة لـلحرية من
أجل جـنحـة تساوي أو تـتجـاوز سنة q(1) يجوز لـلمحـكمة

إصدار أمر مسبب باإليداع أو بالقبض على اHتهم.

qوإذا مـا أصـدرت مـحـكـمـة اجلـنـايـات عـقـوبـة جـنـحـية
فــلــهـا أن تــأمــر بــأن يـوقف تــنــفـيــذ هــذه الـعــقــوبـة كــلــيـا أو

جزئيا مع مراعاة أحكام اHادة 592 من هذا القانون.

وتذكـر الـقرارات بـذيل ورقـة األسـئلـة ويـوقع علـيـها
qXعHحـال انعقـاد اجللسـة من الرئيس ومن احملـلف األول ا
وإن لم �ـكـنـه الـتـوقــيع فـمن احملــلف الـذي يـعــيـنه أغـلــبـيـة

أعضاء محكمة اجلنايات.

يـــقـــوم رئـــيس احملـــكـــمـــة أو من يـــفـــوضه من الـــقـــضــاة
اHــسـاعــدين بــتـحــريــر وتـوقــيع ورقــة الــتـســبــيب اHـلــحــقـة
بـورقــة األسـئــلـة. فــإذا لم يـكن ذلـك ©ـكــنـا في احلــX نـظـرا
لــتـعـقـيـدات الـقـضـيـةq يــجب وضع هـذه الـورقـة لـدى أمـانـة
الـــــضــــبـط في ظـــــرف ثالثــــة (3) أيـــــامq من تـــــاريخ الـــــنــــطق

باحلكم.

يــجب أن تــوضح ورقــة الــتــســبــيب في حــالــة اإلدانــة
أهم الـعـناصـر الـتي جـعـلت احملـكمـة تـقـتـنع بـاإلدانة في كل

واقعة حسبما يستخلص من اHداولة.

وفي حـــــــالـــــــة احلـــــــكم بـــــــالـــــــبـــــــراءةq يــــــجـب أن يـــــــحــــــدد
الـــتـــســـبـــيبq األســـبـــاب الـــرئـــيـــســيـــة الـــتـي عــلـى أســـاســـهــا

استبعدت محكمة اجلنايات إدانة اHتهم.

عــنــدمــا يــتـم احلــكم عــلى اHــتــهـم اHــتــابع بــعــدة أفــعــال
qبــالـبـراءة في بــعض األفـعــال وبـاإلدانـة في الــبـعض اآلخـر

يجب أن يبX التسبيب أهم عناصر اإلدانة والبراءة.

في حــالـــة اإلعــفــاء من اHـــســؤولــيــةq يـــجب أن يــوضح
الـتـسـبـيب الـعـنـاصـر الـرئــيـسـيـة الـتي اقـنـعت احملـكـمـة أن
اHـتـهم ارتـكـب مـاديـا الـوقـائع اHـنـسـوبـة إلـيهq مع تـوضـيح
األســـبــاب الـــرئـــيـــســيـــة الـــتي عـــلى أســـاســـهــا � اســـتـــبـــعــاد

مسؤوليته.

ويــــنـــطق بـــاحلـــكـم بـــاإلدانـــة أو بـــالـــبــــراءة في جـــلـــســـة
علنية".

qادة 310 : تعود احملكـمة بعد ذلك إلى قاعة اجللسةHا"
وينـادي الرئيس عـلى األطراف ويسـتحضـر اHتهمq ويـتلو

اإلجابات التي أعطيت عن األسئلة.
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يـــشــــيـــر رئـــيـس اجلـــلـــســــة إلى مــــواد الـــقـــانــــون الـــتي
طبقتq وينوّه عن ذلك باحلكم. 

يــنـــطق بــاحلــكم بــاإلدانــة أو بــاإلعــفــاء من الــعــقــاب أو
بـالـبـراءةq ويـنـفـذ احلـكم فـورا وفـقـا لألوضـاع اHـشـار إلـيـها
في اHـادة 309 من هـذا الـقـانــونq ضـد اHـتـهم غـيـر احملـبـوس

اHتابع بجناية الذي تمت إدانته.

في حـالـة اإلدانـة أو اإلعــفـاء من الـعـقـابq يـلـزم احلـكم
اHـــتـــهـم بـــاHـــصــــاريف لـــصــــالح الـــدولــــةq ويـــنص فــــيه عـــلى
مصادرة اHمتلكات إن � القضاء بذلك وباإلكراه البدني.

فإذا كـانت اإلدانة ال تـتـناول جـمـيع اجلرائم مـوضوع
اHـــتـــابــعـــةq أو لم تـــكن إال عن جـــرائم جـــرى عـــلــيـــهـــا تـــعــديل
الـوصف الـقــانـوني لـلــوقـائع مـوضـوع االتــهـامq سـواء أكـان
qذلك أثــنــاء ســيــر الــتــحــقــيق أم كــان وقت الــنــطق بــاحلــكم
qمن الــدعـوى Xمــعــيــنــ Xوكــذلك في حــالــة إخــراج مــتــهـمــ
تـعيّن على احملكـمة أن تقضي بـحكم مسبب بـإعفاء احملكوم
عـلـيـه من جـزء من اHـصـاريف الـقــضـائـيـة الـتي ال تـتـرتب
مــــبـــاشــــرة عـــلـى اجلـــر�ــــة الـــتـي جنـــمـت عـــنــــهــــا اإلدانـــة في
اHوضوعq وتـعيّن احملـكمة بـنفـسها مـقدار اHـصاريف التي
أعــفي مـنــهــا احملــكــوم عـلــيهq وتــوضَع هــذه اHــصـاريـف عـلى

عاتق اخلزينة أو اHدعي اHدني حسب الظروف.

فـــإذا خـال حـــكم احملـــكـــمـــة من الـــفـــصـل في اHـــصـــاريف
القضائية جزئيا أو كلياq فصلت غرفة االتهام في ذلك".

"اHادة 311 : إذا أعـفي اHتـهم احملـبوس من الـعـقاب أو
حــكم عــلــيه بــعــقـوبــة ســالــبــة لــلــحـريــة مــوقــوفــة الــنــفـاذ أو
qأفـرج عـنه في احلال qبـعـقـوبة الـعـمل للـنـفع الـعام أو بـر�
ما لم يكن محبوسا لسبب آخرq دون اإلخالل بتطبيق أي

تدبير أمن مناسب تقرره احملكمة.

وال يجوز أن تعـاد متابعة شخـص قد بر� قانونا أو
اتهـامه بسبب الوقـائع نفسـها حتى ولـو صيغت بـتكييف

مختلف".

"اHادة 312 : إذا ظهرت أثـناء اHرافعات دالئل جديدة
ضــد اHـتــهم بـســبب وقـائع أخــرىq وأبـدت الــنـيــابـة الــعـامـة
تــمــسـكــهــا بـحـق اHـتــابــعـة عــنــهـاq أمــر الــرئـيس بــأن يــسـاق
اHــتـهـم الـذي قــضي بـبــراءته بــغـيــر تـمــهل بـواســطـة الــقـوة
الـعـمومـيـة إلى وكـيل اجلـمـهـوريـة xـقر مـحـكـمـة اجلـنـايات

لكي يطلب في احلال فتح حتقيق".

"اHادة 313 :  بعد أن ينـطق رئيس محكمة اجلنايات
االبـتـدائــيـة بـاحلـكم يـنــبه احملـكـوم عـلــيه بـأن له مـدة عـشـرة
(10) أيام كاملةq مـنذ اليوم اHوالي للنّـطق باحلكمq للطعن

فيه باالستئناف.

وفي حـالــة الـفـصل عــلى مـسـتــوى مـحـكـمــة اجلـنـايـات
االســتــئــنـافــيــةq يــنــبه الـرئــيس احملــكــوم عــلــيه بــأن له مـدة
qوالي لـلنّـطق باحلكمHمـنذ الـيوم ا qثمـانية (8) أيام كـاملة

للطعن فيه بالنقض.

ويـــــحـــــكـم عـــــلى اHـــــدعـي اHـــــدني الـــــذي خـــــســـــر دعـــــواه
بـاHــصــاريف إذا كــان هـو الــذي حــرك الـدعــوى الــعـمــومــيـة
qتـبـعـا لـوقـائع الـدعوى qبـنـفـسه. غـير أن حملـكـمـة اجلـنـايـات

أن تعفيه من جميع اHصاريف أو من جزء منها".

"اHـــــادة 314 : يـــــجـب أن يـــــتـــــضـــــمـن حـــــكـم مـــــحـــــكـــــمـــــة
اجلـنايات الذي يـفصل في الدعـوى العمـومية اإلشارة إلى
جمـيع اإلجـراءات الـشـكـلـيـة اHقـررة قـانـونـا. كـمـا يجب أن

يشتملq فضال عن ذلكq على ذكر ما يأتي:

q1)  بيان اجلهة القضائية التي أصدرت احلكم

q2) تاريخ النطق باحلكم

3) أسمـاء الرئـيس والقـضاة اHـساعـدين واHسـاعدين
qـترجمHو©ـثل الـنيـابـة الـعـامـة وكاتب اجلـلـسـة وا Xاحمللـفـ

qإن كان ثمة محل لذلك

qعتادHتهم أو محل إقامته اH4) هوية وموطن ا

qدافع عنهH5) اسم ا

q6) الوقائع موضوع االتهام

7) األســئـلــة اHـوضــوعـة واألجــوبـة عــنـهــا وفـقــا ألحـكـام
qادة 305 وما يليها من هذا القانونHا

q8) منح أو رفض الظروف اخملففة

9) الـعـقــوبـات احملـكـوم بــهـا ومـواد الــقـوانـX اHــطـبـقـة
qدون حاجة إلدراج النصوص نفسها

q10) إيقاف التنفيذ إن � القضاء به

qأو الـقـرار الـذي أمـر بـسـريـتـها q11)  عـلـنـيـة اجلـلـسـة

 qوتالوة الرئيس للحكم علنا

q12)  وصف احلكم بأنه ابتدائي أو نهائي

13) اHصاريف القضائية.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 أوأوّل  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـ
29  مارس سنة   مارس سنة 2017 م

يــوقع الـرئــيس وكــاتب اجلــلــسـة عــلى أصل احلــكم في
qأجل أقــصــاه خـمــســة عــشـر (15) يـومــا من تــاريخ صـدروه
وإذا حـصل مـانـع لـلـرئـيس تَــعـيّن عـلى أقــدم الـقـضـاة الـذي

حضر اجللسة أن يوقعه خالل هذه اHدة.

qفي هذه احلالة qفيكفي qانع للكاتبHإذا حصل هذا ا
أن �ضيه الرئيس مع اإلشارة إلى ذلك.

ويـحـرر كــاتب اجلـلـســة مـحـضـرا بــإثـبـات اإلجـراءات
اHقررة يوقع عليه مع الرئيس.

يـــشــتـــمل احملـــضــر عـــلى الـــقــرارات الـــتي تـــصــدر في
اHسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

ويــحــرر هــذا احملــضــر في مــهــلــة ثـالثـة (3) أيــامq عــلى
األكـثـرq من تـاريخ الـنــطق بـاحلـكمq ويـوقع عـلـيه من طـرف

الرئيس والكاتب".

"اHــادة 316 :  بـــعـــد أن تـــفـــصل احملـــكـــمـــة في الـــدعـــوى
الــعـمــومـيــةq تـفــصل دون مـشــاركــة احملـلــفـX في الــطـلــبـات
اHـدنيـة اHـقـدمة سـواء من اHـدعي اHـدني ضـد اHـتهم أو من
اHـتهم احملـكـوم بـبـراءته ضد اHـدعي اHـدنيq وتـسـمع أقوال

النيابة العامة وأطراف الدعوى.

ويـجـوز لــلـمــدعي اHـدنيq في حــالـة الـبــراءة كـمـا في
حالـة اإلعفاءq أن يـطلب تـعويض الضـرر النـاشئ عن خطأ

اHتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع االتهام.

ويــفــصل في احلــقــوق اHــدنـــيــة بــحــكم مــســبب يــكــون
قابال لالستئناف أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من

محكمة اجلنايات االستئنافية.

ويـجـوز للـمـحـكـمـةq دون حضـور احملـلـفـqX أن تـفصل
من تـلـقاء نـفـسـهاq أو بـطـلب ©ن له مصـلـحةq بـرد األشـياء

اHضبوطة حتت يد القضاء.

وإذا صـــار قـــرار احملـــكــمـــة نـــهـــائــيـــاq أصـــبـــحت غـــرفــة
االتــهـــام مــخــتـــصــةq عــنـــد االقــتــضـــاءq بــاألمــر بـــرد األشــيــاء
اHــوضــوعــة حتت يــد الـقــضــاء. ويــفـصـل في ذلك بــنــاء عـلى
qطـلب يــقـدم من أي شــخص يـدّعي أن له حــقـا عــلى الـشيء

أو بناء على طلب النيابة العامة.

qدنيـة وحدهاHإذا اقتـصر االستـئنـاف على الدعـوى ا
يـفصل فـيه من طرف الـغـرفة اجلـزائيـة باجملـلس القـضائي
الـتي �ـكـنـهـا أن تـؤيـد أو تــعـدل أو تـلـغي احلـكم اHـسـتـأنف

دون اإلساءة للمستأنف وحده".

اHــاداHــادّة ة 7 : : يــعــدل عـــنــوان الــفـــصل الــثــامـن من الــبــاب
الـفــرعي األول من الـبــاب الـثـاني مـن الـكـتــاب الـثـاني من
األمــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 8 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1966

واHذكور أعالهq ويحرر كما يأتي:

"الفصل الثامن "الفصل الثامن 
في الغياب أمام محكمة اجلنايات"في الغياب أمام محكمة اجلنايات"

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــعــدل وتــتــمم اHــواد 317 و 318 و319 و320
و321 و 322 مـن األمـــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في 8 يــــونــــيـــو

سنة 1966 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي:

"اHــادة 317 : إذا تـــغــيب اHـــتــهـم اHــتــابـع بــجــنـــايــة عن
حضور اجللسة رغم تـبليغه قانونا بتاريخ انعقادهاq فإنه

.Xيحاكم غيابيا من طرف احملكمة دون مشاركة احمللف

غـــيــر أنـه إذا قـــدم بــواســـطـــة مـــحـــامـــيه أو بـــواســـطــة
شـــخص آخـــر عــــذراq جـــاز لـــلـــمـــحـــكـــمـــة إذا رأت أن الـــعـــذر
مــقـبــول أن تــأمــر بـتــأجــيل الــقــضـيــة إلى تــاريخ الحقq مع
تـــبــلــيغ األطـــراف غــيــر احلــاضـــرة بــتــاريخ اجلـــلــســة اHــؤجل

إليها.

وفي حــالـة رفـض طـلـب الـتــأجــيلq فــإنــهــا تـفــصل في
القـضـيـة بعـد تالوة قـرار اإلحـالـة وسمـاع طـلـبات الـنـيـابة
الــعـامــة والـطــرف اHـدني وســمـاع الــشـهــود واخلـبــراءq عـنـد

االقتضاء. 

وبعد االنتهـاء من اHناقشةq تقـضي احملكمة بالبراءة
أو باإلدانـة حـسب مـعـطـيـات الـقضـيـةq دون إمـكـانـيـة إفادة

اHتهم بظروف التخفيف مع تعليل احلكم.

يـبــقى أمـر الـقـبـض الـصـادر عن قـاضي الــتـحـقـيق أو
عن رئـيس احملـكمـةq خالل اإلجـراءات التـحـضيـريـةq ساري
اHــفــعــول إلى حــX الــفــصل في اHــعــارضــة إن وقــعتq وفي
حـالــة عـدم وجـوده فـإن احملــكـمـة تــصـدر أمـرا بـالــقـبض ضـد

اHتهم. 

تـفــصل احملـكــمـةq بـعــد ذلكq في الـدعــوى اHـدنـيــة عـنـد
االقتضاء".

"اHـادة 318 : إذا كـان اHـتــهم الـغـائب مـتــابـعـا بـجـنـحـة
أمام مـحكـمة اجلـنـايات االبـتدائـيةq جـاز لهـا دون مشـاركة
احملــلـفــX أن تـفــصل قــضـيــته وحتــيـلـه عـلى مــحــكـمــة اجلـنح

اخملتصة إقليميا.

أمــــا إذا كـــــان الــــغـــــيــــاب أمـــــام مــــحـــــكــــمـــــة اجلــــنـــــايــــات
االســتـئــنـافــيــةq فـإنــهـا تــقــضي غــيـابــيـا بــنــفس الـتــشــكـيــلـة
جتـاههq ويـجـوز لـهـا في حـالـة اإلدانـة أن تـصـدر ضـده أمرا

بالقبض.

qـتابع بـجنـحة في احلـكم الغـيابيHـتهم اHإذا عارض ا
يــــتم الــــفــــصل في مــــعــــارضــــته بــــنــــفس الــــتــــشــــكـــيــــلــــة وفق
اإلجــراءات اHـطـبــقـة في مــادة اجلـنح دون الــتـطـرق لــلـحـكم

االبتدائي اHستأنف".
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"اHادة 319 : إذا حـضر اHتـهم الطلـيق اHتابع بـجناية
أو بـجـنــحـة عـنــد افـتـتــاح اجلـلـســة ثم غـادر قـاعــة اجلـلـسـات

xحض إرادته فإن احلكم يكون حضوريا في مواجهته".

"اHــادة 320 : تــطــبـق إجــراءات الــتـــبــلــيـغ واHــعــارضــة
qواد 409 إلى 413 من هذا الـقانونHنصـوص عليـها في اHا

باستثناء األحكام اHتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية".

"اHـادة 321 : ال يجـوز الـطعـن في احلكم الـغـيـابي بأي
طـــــريـق من طـــــرق الـــــطـــــعـن إال من طـــــرف احملـــــكـــــوم عـــــلـــــيه

شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.

ويـجـوز لـلـنــيـابـة الـعــامـة أن تـطـعن بــاالسـتـئـنـاف أو
الــــنـــقـض في احلـــكـم بـــالـــبــــراءةq غـــيـــر أنـه في حـــالــــة احلـــكم
بــــاإلدانـــــة فــــإنه ال يــــجــــوز لــــهــــا ذلـك إال بــــعــــد انــــتــــهــــاء أجل

اHعارضة".

"اHادة 322 : مع مراعـاة أحكام اHادة 8 مـكرر من هذا
الـقانـونq ال تنـقـضي الدعـوى العـمـوميـة طيـلـة مهـلة تـقادم
الـعـقـوبـة والتي يـبـدأ سـريـانـها مـن يوم تـبـلـيغ احلـكم بـأية
وسيلة إلى احملكوم عليه غيابياq ما لم تتم اHعارضة فيه.

تكون اHـعارضة جائزة خالل عشرة (10) أيامq ابتداء
مـن تـــاريخ الــــتـــبــــلـــيـغ في اHـــوطـنq أو مـــقــــر الـــبــــلـــديـــةq أو
الـتــعـلـيق عـلـى لـوحـة اإلعالنـات بــالـنـيـابـة الــعـامـةq وتـكـون
جائـزة أيـضا خالل اHـدة نفـسـها ابـتداء من تـاريخ الـتبـليغ

الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم.

يــبــلغ اHــعــارض بـتــاريـخ اجلـلــســة الــتي تــنــظــر فــيــهـا
معـارضـته وفـقـا ألحـكـام اHادة 439 من هـذا الـقـانـون أو عن

طريق أمانة ضبط اHؤسسة العقابية إذا كان محبوسا".

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــتــــمـم الـــبــــاب الــــفــــرعي األول مـن الــــبـــاب
الـثـاني من الـكـتـاب الـثـاني من األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ
في 8 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــذكـــور أعالهq بــــفـــصل ثـــامن
مـــكـــرر يـــتـــضـــــمـن اHــــواد 322 مـــكــرر و322 مـــكــرر1 و322
q5 مــــــكـــــرر 2 و322 مــــــكـــــرر 3 و322 مــــــكـــــرر4 و322 مــــــكـــــرر

ويحرر كما يأتي :

"الفصل الثامن مكرر"الفصل الثامن مكرر 
استئناف األحكام الصادرةاستئناف األحكام الصادرة

عن محكمة اجلنايات االبتدائية"عن محكمة اجلنايات االبتدائية"

"اHـادة 322 مـكرر: تكـون األحـكـام الصـادرة حـضـوريا
عن مــحـكـمــة اجلـنـايـات االبــتـدائـيــة الـفـاصـلــة في اHـوضـوع

قابلة لالستئناف أمام محكمة اجلنايات االستئنافية.

ويـــرفع االســـتــئـــنـــاف خالل عـــشــرة (10) أيـــام كـــامـــلــة
ابتداء من اليوم اHوالي للنطق باحلكم.

يـــجب أن جتـــدول الـــقـــضـــيـــة في الـــدورة اجلـــاريـــة أو
الدورة التي تليها".

"اHـادة 322 مــكــرر 1 : يــــتـــعــــلـــق حــق االســـتــئــنـاف
xا يأتي :

qتهمH1 - با
q2 - والنيابة العامة

qدنيةHفيما يخص حقوقه ا qدنيH3 - والطرف ا
qدنيةHسؤول عن احلقوق اH4 - وا

 5 - واإلدارات الـــعـــامــــة في األحــــوال الـــتي تــــبـــاشـــر

فيها الدعوى العمومية".

"اHــادة 322 مــكــرر 2 : يــرفـع االســتــئـــنــاف بـــتــصــريح
كـتـابي أو شـفـوي أمـام أمانـة ضـبط احملـكـمـة الـتي أصدرت
احلـكم اHـطـعون فـيهq أو أمـام كـاتب اHـؤسـسة الـعـقـابـية إذا
كان اHـتـهم مـحـبـوسـاq وفـقا Hـقـتـضـيـات اHـادتX 421 و422

من هذا القانون".

"اHادة 322 مـكرر 3 : يـوقف تنفـيذ احلـكم أثناء مـهلة
االستـئنـاف بـاستـثنـاء الـعقـوبة الـسـالبـة للـحـرية اHـقضي

بها :
 q1)  في جناية

2)  أو في جنحة مع األمر باإليداع.

ويــوقف تــنــفــيــذ احلــكم كــذلك في حــالــة االســتــئــنـاف
إلى حX الفصل فيه".

"اHـادة 322 مـكـرر 4 : يـبــقى اHــتـهم احملــبـوس احملــكـوم
عـلـيه بعـقوبـة سـالبـة للـحـرية نـافـذة من أجل جنـحةq رهن
احلــبس إلى غــايـة الـفــصل في االســتـئـنــافq مـا لم يــكن قـد

استنفذ العقوبة احملكوم بها عليه".

"اHادة 322 مكرر 5 : يجوز للـمتهم إذا كان مـستأنفا
وحـده دون الـنـيابـةq الـتـنـازل عن اسـتـئـنـافه فـيـمـا يـتعـلق
بــالــدعـــوى الــعــمـــومــيــةq ويـــكــون ذلك قــبـل بــدايــة تـــشــكــيل

احملكمة. 

كـما يجوز له ولـلطرف اHدني فـيما يتـعلق بالدعوى
اHدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.

ويـــتم إثـــبـــات الــتـــنـــازل بـــأمـــر من رئـــيس مـــحـــكـــمــة
اجلنايات االستئنافية".

10 :  : يـــتـــمـم الـــبـــاب الـــفـــرعي األول من الـــبـــاب اHــاداHــادّة ة 
الـــــثـــــاني مـن الــــكـــــتــــاب الـــــثـــــاني من األمـــــر رقــــم 155-66
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اHــؤرخ في 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHــذكــور أعـالهq بــفــصل
ثــامن مـكـرر 1  يـتــضـمن اHـواد 322 مـكـرر6  و322 مـكـرر7

و322 مكرر 8  و322 مكرر q9 ويحرر كما يأتي:

"الفصل الثامن مكرر "الفصل الثامن مكرر 1
اإلجراءات اHتبعة أمام محكمة اجلنايات االستئنافية"اإلجراءات اHتبعة أمام محكمة اجلنايات االستئنافية"

"اHـادة 322 مـكـرر 6 : تـطــبق أمـام مـحـكـمـة اجلـنـايـات
االسـتئـنافـية اإلجـراءات التـحضـيريـة وإجراءات احملـاكمة
اHــتـبــعــة أمــام مــحــكـمــة اجلــنــايــات االبــتـدائــيــة اHــنــصـوص

عليها في هذا القانونq إال ما استثني بنص خاص".

"اHـادة 322 مـكرر 7 : لالسـتـئـنـاف أثـر نـاقل لـلـدعوى
في حدود الـتصريح بـاالستـئناف وصـفة اHسـتأنفq وعلى
مـــحــكــمــة اجلــنــايــات االســـتــئــنــافــيــة أن تــعـــيــد الــفــصل في
القضيـة دون أن تتطرق إلى ما قضى به احلكم اHستأنف
في الـــدعــــوى الـــعـــمـــومـــيــــة ال بـالـتـأيـيــد وال بـالـتـعـديل

وال باإللغاء.

وعـلى محـكمـة اجلنـايات االسـتئـنافـية أن تـفصل في
الدعوى اHدنية بالتأييد أو التعديل أو اإللغاء".

"اHـــــادة 322 مــــــكـــــرر 8 : يـــــتـــــعــــX الـــــفــــصـل في شـــــكل
االستـئـنـاف من طرف الـقـضـاة اHـشكـلـX حملـكمـة اجلـنـايات
االستئـنافيـة قبل إجراء عمـلية الـقرعة الستـخراج أسماء

 ."Xاحمللف

"اHــادة 322 مـــكـــرر 9 : ال يـــجــــوز حملـــكــــمـــة اجلــــنـــايـــات
االســتــئــنــافــيـــةq إذا كــان االســتــئــنــاف مــرفـــوعــا من اHــتــهم
وحده أو من اHسؤول عن احلقوق اHدنية وحدهq أن تسيء

حالة اHستأنف.

وال يجـوز للطـرف اHدني أن يـقدم طلـبا جديـداq غير
أنه �ـكـنه أن يطـلب زيـادة التـعويـضـات اHدنـية بـالـنسـبة
لــلـضـرر الـذي حلق به مــنـذ صـدور حـكم مـحــكـمـة اجلـنـايـات

االبتدائية".

اHــاداHــادّة ة 11 : : تـــعـــدل اHـــادتــان 416 و499  من األمــر رقم
qـذكـور أعالهHـؤرخ في 8  يـونـيــو سـنـة 1966 واH66-155 ا 

وحترران كما يأتي :

"اHادة 416 : تكون قابلة لالستئناف: 

1 - األحـــــكــــام الـــــصــــادرة فـي مــــواد اجلـــــنح إذا قـــــضت
بــعــقــوبــة حــبس أو غــرامــة تــتــجـاوز 20.000 دج بــالــنــســبـة
لــلــشـــخص الــطــبــيــعي و100.000 دج بــالــنــســبــة  لــلــشــخص

qعنوي واألحكام بالبراءةHا

2 - األحـــــــكـــــــام  الــــــصـــــــادرة  فـي  مـــــــواد  اخملـــــــالـــــــفــــــات
الــقـاضــيــة بــعـقــوبــة  احلـبـس xـا فـي  ذلك  تـلـك  اHـشــمــولـة

بوقف التنفيذ".

"اHادة 499 : يوقف تـنفـيذ احلـكم خالل ميـعاد الـطعن
بـــالــنـــقضq وإذا رفع الـــطــعن فـــإلى أن يـــصــدر الـــقــرار من

احملكمة العليا في الطعن.

ال يـوقف الطعن بـالنقض تنـفيذ األحـكام والقرارات
القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في احلقوق اHدنية.

............(الباقي بدون تغيير)................".

اHــاداHــادّة ة 12 : : تــصـــبح أوامــر الـــقــبض اجلــســـدي الــتي لم
qغير قـابلة للتنفيذ qتنفذ عند بدايـة سريان هذا القانون

وتبقى تلك التي نفذت سارية اHفعول.

اHاداHادّة ة 13 : :  في حالة نقـض األحكام اجلنائية الصادرة
قـبل بدايـة سريـان هذا الـقانـونq فإن اإلحـالة بـعد الـنقض
تـكون على محكـمة اجلنايات االسـتئنافيـة لنفس اجلهة أو

جلهة أخرى.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  :  حتــــال الـــــقــــضـــــايــــا الــــتـي صــــدرت فـــــيــــهــــا
qقـــرارات بــاإلحـــالــة عـــلى مـــحــكـــمــة اجلـــنــايـــات ولم جتــدول
وتـلك اHـؤجـلـة من طـرف مـحـاكم اجلـنـايـاتq أو الـتي فـصل
فيها غيابياq على محكمة اجلنايات االبتدائيةq عند بداية

سريان هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يــجــوز اسـتــئــنـاف األحــكـام الــصــادرة قـبل
بـداية سريان هـذا القانون والتـي لم يطعن فيـها بالنقض

ما لم تنقض آجال االستئناف.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــلـــــغى اHــــواد 271 و315 و323 و324 و325
و326 و327 من األمــر رقـــم 66-155 اHــؤرخ في 8 يـــونـــيــو

سنة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.

اHاداHادّة ة 17 :  : يبدأ سريـان أحكام هذا القـانون بعد ستة
(6) أشهر من صدوره في اجلريدة الرسمية.

اHاداHادّة ة 18 :  :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 27 مارس سنة 2017. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقممـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 17-124 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28 جـــــــمــــــادى 
q2017 ــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يتـضـمن إحـداث باب وحتـويل اعـتـماد إلـى ميـزانـيةيتـضـمن إحـداث باب وحتـويل اعـتـماد إلـى ميـزانـية

تسيير وزارة الشؤون اخلارجيـة.تسيير وزارة الشؤون اخلارجيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
qو143 ( الفقرة األولى) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Xبقوان
- وxــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وxقتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر xــوجب قـانـون اHـالـيـة

q2017 لسنة
- وxـقتـضى اHـرسـوم  الـرئاسي رقم 17- 27 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــدولـةq وزيــر الـشــؤون اخلــارجـيــة والـتــعــاون الـدولي من
q2017 الية لسنةHوجب قانون اx ميزانية التسيير

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحـدث فـي جـدول مــيـزانـيـة تــسـيـيـر
وزارة الشؤون اخلـارجية لـسنة q2017 الـفـرع األول- فرع
وحــــيـــدq الــــفـــرع اجلــــزئي الـــثــــاني: اHــــصـــالح اHــــوجـــودة في
اخلــارجq بــاب رقــمه 37-30 وعــنــوانه " اHــصــالح اHــوجــودة
في اخلــارج- نــفــقــات تــســـيــيــر مــداومــات الــهــيــئــة الــعــلــيــا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات باخلارج".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـلـغـى مـن مـيـزانـيـة ســنـة 2017  اعـتمـاد
قــــدره مـــائــة وثالثـــة وســبــعـــون مــلــيـــونــا وثالثـــمــائــة ألف
ديـنـار (173.300.000 دج)  مقيّـد فــي مـيزانيـة الـتكاليف
اHــشـتــركـة وفـي الـبــابـX اHــبـيــنــX في اجلـدول "أ" اHــلـحق

بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـخــصـص Hيزانيـة سـنـة 2017  اعتـمــاد
قــــدره مـــائــة وثالثـــة وســبــعـــون مــلــيـــونــا وثالثـــمــائــة ألف
ديــنـار (173.300.000 دج)  يــقـــيّــد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة الــــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة وفي األبــــواب اHــــبــــيــــنــــة في

اجلدول"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
4 : :  يكـلف وزيـر اHالـيـة ووزير الـدولـةq وزير اHـاداHـادّة ة 
qكـل فـيـمــا يـخـصه qالـشــؤون اخلـارجـيــة والـتــعـاون الـدولي
بتـنفيذ هــذا اHرسوم الـذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 27 مارس سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03-3765.000.000

ميزانية التكاليف اHشتركةميزانية التكاليف اHشتركة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

نفقات تنظيم االنتخابات...............................................................

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"
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االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

91-37108.300.000

173.300.000

173.300.000

173.300.000

173.300.000

173.300.000

مصاريف محتملة - احتياطي مجمع...............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاةمجموع االعتمادات اHلغاة..............................................................

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03-34

03-42

39.000.000

39.000.000

39.000.000

69.300.000

69.300.000

69.300.000

108.300.000

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - اللوازم...............................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاطالنشاط الدوليالدولي

التعاون الدولي ...........................................................................

مجموع القسم الثاني

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

30-37

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

173.300.000

173.300.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اHـصـالح اHـوجـودة في اخلـارج - نفـقـات تـسـيـيـر مـداومات الـهـيـئـة الـعـلـيا
اHستقلة Hراقبة االنتخابات باخلارج............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة..........................................................

اجلدول اHلحق "ب" (تابع)اجلدول اHلحق "ب" (تابع)

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 17-127 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 29 جـــــــمــــــادى 
q2017 ــوافق 28 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يــــتـــضـــمن مـــنح وســـام  بــــدرجـــة "أثـــيـــر"  من مـــصفيــــتـــضـــمن مـــنح وســـام  بــــدرجـــة "أثـــيـــر"  من مـــصف

االستحقاق الوطنيq بعد الوفاة.االستحقاق الوطنيq بعد الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اHـادتـان 91 (6 و10)

qو143 (الفـقرة األولى) منه
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- وxـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
qتـــنــظــــيم مـــجــلس مـــصـف االســـتــحـــقــاق الـــوطــني وعـــمــله

qتممHعدل واHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : �نح  وسـام بدرجة "أثـير" من مصف
qلـلسـيد بـوعالم بـسايح qبـعـد الوفـاة qاالسـتـحقـاق الـوطني

أديب وكاتب.  

اHـادةاHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 28 مارس سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 17-128 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 29 جـــــــمــــــادى 
q2017 ــوافق 28 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يــتــضــمن مــنـح وســام  بــدرجــة "عــشــيــر"  من مــصفيــتــضــمن مــنـح وســام  بــدرجــة "عــشــيــر"  من مــصف

االستحقاق الوطنيq بعد الوفاة.االستحقاق الوطنيq بعد الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اHـادتـان 91 (6 و10)

qو143 (الفـقرة األولى) منه
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- وxـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
qتـــنــظــــيم مـــجــلس مـــصـف االســـتــحـــقــاق الـــوطــني وعـــمــله

qتممHعدل واHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : �ــــنـح  وســــام بــــدرجــــة "عـــــشــــيــــر" من
Xلــلـــســيــدتــ qبــعــد الـــوفــاة qمــصف االســـتــحــقـــاق الــوطــنـي

والسادة اآلتية أسماؤهم :  
-  عـــبــد الـــرحـــمن حـــاج صــالح q أكـــاد�ي وبـــاحث في

     qاللسانيات
qكاتب ومترجم وأكاد�ي qأبو العيد دودو -

qفيلسوف ومفكر qنبهاني كريبع -
qفيلسوف ومفكر وأكاد�ي qالشيخ بوعمران -
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qمفكر وكاتب وأنثروبولوجي qمولود معمري -
qكاتب وروائي qشعبان أوحيون -

qشاعر qجمال عمراني -
qكاتبة وباحثة جامعية qينة مشاكرة� -

qفنانة تشكيلية q(فاطمة حداد) باية  محي الدين -
qفنان وباحث في التراث qبراهيم بلجرب -

qفنان شعبي q(الزاهي) عمر آيت زاي -
qموسيقار وفنان qتيسير عقلة -

- أحــــمـــــد بن بـــــوزيـــــد (الــــشـــــيـخ عــــطـــــا الـــــله)q فـــــنــــان
qومسرحي

qمخرج سينمائي qمحمد سليم رياض -
- احلاج رحيمq مخرج سينمائي.

اHـادةاHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 28 مارس سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم رقم 17-129 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 29 جـــــــمــــــادى 
q2017 ــوافق 28 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يــتــضــمن مــنـح وســام  بــدرجــة "عــشــيــر"  من مــصفيــتــضــمن مــنـح وســام  بــدرجــة "عــشــيــر"  من مــصف

االستحقاق الوطني.االستحقاق الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اHـادتـان 91 (6 و10)

qو143 (الفـقرة األولى) منه
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- وxـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
qتـــنــظــــيم مـــجــلس مـــصـف االســـتــحـــقــاق الـــوطــني وعـــمــله

qتممHعدل واHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : �ــــنح  وســــام بــــدرجــــة "عـــشــــيــــر"  من
مـصف االســتـحـقـاق الـوطــني لـلـسـيـدتــX والـسـادة  اآلتـيـة

أسماؤهم : 
- الـــشــيـخ ســعـــيـــد كــعـــبـــاشq عــالـم ومــفـــســـر لــلـــقــرآن

q ²الكر
qفنان qعبد اجمليد مسكود -

qفنان qبالوي الهواري -

qفنانة qحسنة البشارية -
qفنان qأكلي يحياتن -

qخبير في علم اآلثار qمنير بوشناقي -
qشاعر وفنان qلونيس آيت منقالت -

qفنان qمحمد العماري -
qكاتبة ومربية qجوهر أمحيس أوكسل -

qكاتب وشاعر qعربي دحو -
qكاتب qمحمد الصالح الصديق -
qفنان تشكيلي qشكري مسلي -

qمؤرخ qناصر الدين سعيدوني -
qشاعر qمحمد أبو القاسم خمار -

- فاضل نوبليq موسيقار.

اHـادةاHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 28 مارس سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 17-125 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
q2017 ــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يـعـديـعـدّل ويـتـمل ويـتـمّم اHـرسـوم رقم م اHـرسـوم رقم 85-236 اHـؤر اHـؤرّخ في خ في 9 ذي ذي
احلــــــجـــــــة عــــــام احلــــــجـــــــة عــــــام 1405 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة 1985
واHـــــتـــــضـــــمن إنـــــشـــــاء الـــــديـــــوان الـــــوطـــــني لـإلشــــارةواHـــــتـــــضـــــمن إنـــــشـــــاء الـــــديـــــوان الـــــوطـــــني لـإلشــــارة

البحرية.البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة
qوالنقل

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
qو143  (الفقرة 2) منه

- وxـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- وxقـتضى اHرسوم رقم 85 - 236 اHؤرّخ في 9 ذي
احلــجـة عـام 1405 اHـوافق 25 غــشت سـنـة 1985 واHــتـضـمن

qإنشاء الديوان الوطني لإلشارة البحرية
- وxقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا



أوأوّل  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2220
29  مارس سنة  مارس سنة 2017 م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل هـــــذا اHـــرســــوم ويـــتـــمـم بـــعض
أحـكـام اHـرسـوم رقم 85 - 236 اHـؤرّخ في 9 ذي احلـجـة عام
1405 اHــــوافق 25 غــــشت ســــنــــة 1985 واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء

الديوان الوطني لإلشارة البحرية.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تــعـدّل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 2 مـن اHــرسـوم
رقم 85 - 236 اHــــؤرّخ في 9 ذي احلـــجـــة عـــام 1405 اHــــوافق

25 غشت سنة 1985 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 2 : �ــــكن إنــــشـــاء وحــــدات اســــتـــغـالل xـــوجب
قــــرار مــــشــــتــــرك بــــX الــــوزيــــر الـــوصـي  ووزيــــر اHــــالــــيـــة
والــســلــطــة اHــكــلـفــة بــالــوظــيــفــة الـعــمــومــيــة بــعــد أخـذ رأي

مجلس التوجيه".

اHـاداHـادّة ة 3 :   :  تــعـدّل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
رقم 85 - 236 اHــــؤرّخ في 9 ذي احلـــجـــة عـــام 1405 اHــــوافق

25 غشت سنة 1985 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 : ...........................(بــدون تــغــيــيـر حــتى)
حسب الشروط التي حتددها السلطة الوصيةx qا يأتي :

أ - في ميدان الدراسات :أ - في ميدان الدراسات :
- يـــقــوم أو يـــأمـــر من يــقـــوم بـــالــدراســـات اHـــتــعـــلـــقــة

qنشآت اإلشارة البحريةx
- يـنــفــذ بـرامج الــقـيــاســات الـهــيـدروغــرافـيــة إلجنـاز

اHنشآت البحرية واHينائية وصيانتها.

يـــخـــضع تـــنـــفـــيـــذ هـــذه الـــبـــرامج لـــرقـــابـــة ومـــوافـــقـــة
اHصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية.

ب -  في ميدان االستغالل :ب -  في ميدان االستغالل :
- يـــقــــوم بـــتــــحـــســـX مــــجـــمــــوع مـــؤســــســـات اإلشـــارة

qالبحرية واحملافظة عليها
- يــــــحـــــضّــــــر بـــــرامـج الـــــتــــــجـــــهــــــيـــــزات والــــــتـــــجــــــديـــــد

qوالترميمات الكبرى
- يـــقـــوم بـــصــــيـــانـــة مـــؤســـســــات اإلشـــارة الـــبـــحـــريـــة

qواستغاللها ومراقبتها
- يـــتــــولى تـــمــــوين مــــؤســـســـات اإلشــــارة الـــبــــحـــريـــة
بــالــعـتــاد اHــتـخــصصq في إطــار الــقــوانـX والــتــنـظــيــمـات

اHعمول بها.

ج - في ميدان التكوين :ج - في ميدان التكوين :
..................... (بدون تغيير) ...........................

qد - في مـيدان األعـمـال الـدولـية اخلـاصـة بـهـذا اجملالqد - في مـيدان األعـمـال الـدولـية اخلـاصـة بـهـذا اجملال
باالتصال مع السلطة اHعنية :باالتصال مع السلطة اHعنية :

.................... (بدون تغيير) .........................".

4 :  :  تـــعـــدّل أحـــكـــام اHـــادة 10 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
85-236 اHــــــؤرّخ في 9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1405 اHــــــوافق 25

غشت سنة 1985 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHـادة 10 : يــسـاعـد مــديـر الـديــوان في مـهــامه مـديـر
مساعد".

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــعــــدّل أحـــكـــام اHــادة 12 من اHـــرســوم رقم
85-236 اHــــــؤرّخ في 9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1405 اHــــــوافق 25

غشت سنة 1985 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHـادة 12 : يـرأس مـجــلس الـتـوجـيـه الـوزيـر اHـكـلف
بـــاألشـــغــال الـــعـــمـــومـــيـــة أو ©ــثـــلهq ويـــضـم األعــضـــاء اآلتي

ذكرهم :
qثل وزير الدفاع الوطني© -

qثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية© -
qاليةHثل وزير ا© -

qكلف بالصيد البحريHثل الوزير ا© -
- ©ــــثل الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــبــــحـــريــــة الــــتـــجــــاريـــة

qوانئHوا
- ©ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــاHــــواصـالت الــــســــلــــكــــيـــة

والالسلكية.

يــشـارك مــديــر الــديـوان فـي أشـغــال اجملــلس بــصـوت
استشاري.

�ــكن رئــيس مــجــلس الــتـوجــيه االســتــعـانــة xــمــثـلي
الــقـطــاعـات اHــعـنــيـة إذا كـان لــلـمــوضـوع اHــدرج في جـدول

أعمال االجتماع عالقة xيادين اختصاصهم.

يتولى مدير الديوان أمانة اجمللس". 

اHـاداHـادّة ة 6 : : تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 15 من اHـرسـوم
رقم 85 - 236 اHــــؤرّخ في 9 ذي احلـــجـــة عـــام 1405 اHــــوافق

25 غشت سنة 1985 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHـادة 15 : يـعـX أعـضاء مـجـلس الـتـوجـيه Hدة ثالث
(3) ســـنــوات قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد xــوجـب قــرار من الــوزيــر
اHـكـلف بـاألشـغـال الـعـمـومــيـةq بـنـاء عـلى اقـتـراح الـسـلـطـة
الــتي يــنــتــمــون إلــيــهــا. وفي حــالــة انــقــطــاع عــضــويــة أحــد
qيـسـتخـلف بـعـضو جـديـد حسب األشـكـال نفـسـها qاألعـضاء

حتى انقضاء مدة العضوية".
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مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 22 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1438 اHـوافــــق  اHـوافــــق 21 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة q2017 يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام قـاضــيـةq يـتــضــمن إنــهـاء مــهــام قـاضــيـة
ومفتشة باHفتشية العامة لوزارة العدل.ومفتشة باHفتشية العامة لوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

xـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 22 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1438 اHـوافق 21 مـارس سـنة q2017 تـنهـى مـهـام الـسـيدة
نورة حـشـانيq بصـفتـهـا قاضـية في مـحـكمـة منـصـورة (برج بـوعريـريج) ومـفتـشة بـاHفـتـشيـة العـامـة لوزارة الـعدلq بـناء

على طلبها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاســي مــؤرخ فــي مــرســـوم رئـــاســي مــؤرخ فــي 23 جـــمـــادى الــثـانيـة عــام  جـــمـــادى الــثـانيـة عــام 1438 اHـــــوافــــق  اHـــــوافــــق 22 مـارس سنة  مـارس سنة q2017 يـتضـمن إنـهاء مـهامq يـتضـمن إنـهاء مـهام
اHدير اجلهوي للتجارة بوهران.اHدير اجلهوي للتجارة بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجــب مــــرســـوم رئــــاســي مـؤرخ في 23 جـــمــادى الـثـــانــيـــة عـام 1438 اHـوافق 22 مــارس سـنـة q2017 تـــنـهى
مهام السيد عبد الرحمان بن هزيلq بصفته مديرا جهويا للتجارة بوهرانq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـؤرخ في 23 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1438 اHـوافــــق  اHـوافــــق 22 مـارس سـنة  مـارس سـنة q2017 يـتـضـمن تـعيـX اHـديـر الـعامq يـتـضـمن تـعيـX اHـديـر الـعام
للتجارة اخلارجية بوزارة التجارة.للتجارة اخلارجية بوزارة التجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مـــرســــوم رئـاســي مـــؤرخ فــي 23 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافق 22 مــارس سـنـة q2017 يـعـX الـسـيـد
عبد الرحمان بن هزيلq مديرا عاما للتجارة اخلارجية بوزارة التجارة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـتـمم أحكـام اHـرسوم رقم 85 - 236 اHـؤرّخ
في 9 ذي احلـــجـــة عــام 1405 اHــوافق 25  غـــشت ســـنــة 1985

واHذكور أعالهx qادة 15 مكرر حترر كما يأتي :

"اHادة 15 مـكرر :  يحـدد التـنـظيم الـداخـلي للـديوان
xوجب قـرار مشـترك بـX الوزير الـوصي ووزير اHـالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية".

8 : :  تـــعـــدّل أحـــكـــام اHـــادة 19 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
85-236 اHــــــؤرّخ في 9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1405 اHــــــوافق 25

غشت سنة 1985 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHادة 19 : يعـد اHديـر مشـروع مـيزانـية الـديوان ثم
يــرســله قــبل 30 مــارس من الـــســنــة الـــتي تــســبـق الــســنــة
اHــالــيــة اHــقــصـــودةq بــعــد مــداوالت مــجــلس الــتــوجــيهq إلى

الوزير الوصي ووزير اHالية ليوافقا عليه.

................ (الباقي بدون تغيير) ...................".

9 : :  تـــــــــعـــــــــــــدّل أحـــــــــكـــــــــــــام اHــــــــــــادة 20 مـــــن اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
اHـــرســــــوم رقم 85-236 اHـــــــؤرّخ فـــي 9 ذي احلـــجـــة عـــــام
qـــذكـــــور أعالهHــوافـــق 25 غــشــت ســنـــــة 1985 واH1405 ا

وحترر كما يأتي :

"اHــادة 20 :  يـــرسل حــســاب الـــتــســيــيـــر واحلــســابــات
اإلداريــة وتــقــريــر الــنـــشــاط الــســنــوي عـن الــســنــة اHــالــيــة
اHــنـصــرمــةq مــصــحـوبــة بــآراء مــجـلـس الـتــوجــيه وتــقــريـر
اHـؤســســة اHـكــلـفــة بــالـرقــابــةq إلى وزيـر اHــالــيـة والــوزيـر

اHكلف باألشغال العمومية".

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 : :  يــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 27 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قراراتA مقرقراراتA مقرّراتA آراءراتA آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 13 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 18 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو
ســنــة ســنــة q2016 يـتــضــمن اســتــخالف عــضــو في الــلــجــنـةq يـتــضــمن اســتــخالف عــضــو في الــلــجــنـة

القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــ

xـوجب قـرار مؤرخ في 13 شـوال عام 1437 اHـوافق
18 يوليو سنة q2016 تعX السـيدة نصيـرة بوداودq ©ثلة

q(ــديـريــة الـعــامـة لــلـمــيـزانــيـةHا) ـالــيـةHـكــلف بــاHالـوزيــر ا
عــضــوا دائـمــا في الــلــجـنــة الــقـطــاعــيـة لــلــصـفــقــات لـوزارة
الـثقـافـةq خلـفـا لـلسـيـد مقـدم بن يـوسفq لـلفـتـرة اHـتبـقـية
من الــعــضـــويــةq تــطـــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 187 مـن اHــرسـوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم

الصفقات العمومية وتفويضات اHرفق العام.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1438
17 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q2016 يـــحــدq يـــحــدّد كـــيـــفـــيــاتد كـــيـــفـــيــات اHــوافق اHــوافق 
تـــنـــظـــيم دورة الـــتـــكــويـن بــعـــد الـــتـــرقـــيـــة إلى رتـــبــةتـــنـــظـــيم دورة الـــتـــكــويـن بــعـــد الـــتـــرقـــيـــة إلى رتـــبــة

مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه.مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qووزير الشباب والرياضة

- xـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمHعدّل واHا qXوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- وxـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-84 اHـــــؤرخ في 25
شعـبان عام 1408 اHوافق 12 أبـريل سنة 1988 الذي يـغير
تسمـية مدرسـة تكـوين إطارات الشـبيـبة في تيـقصراين
فــيـــجــعـــلــهـــا اHــعـــهــد الـــوطــني لـــلــتـــكــويـن الــعـــالي إلطــارات

qتمّمHا qالشبيبة "مدني سواحي" في تيقصراين

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

qعدّلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- وxـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-92 اHـؤرخ
في 14 شــوال عــام 1416 اHــوافق 3 مــارس 1996 واHــتــعــلق
qمستواهم وجتديد معلوماتهم Xوحتس XوظفـHبتكوين ا

qتمّمHعدّل واHا
- وxـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qكلّفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- وxـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-03 اHـؤرخ
في 30 مــــحـــــرم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHــتــضـمن حتــويل اHــعـهــد الــوطـني لــلــتـكــوين الــعـالي في
عــلـــوم الــريـــاضـــة وتــكـــنــولـــوجــيـــاتــهـــا لـــدالي إبــراهـــيم إلى

qمدرسة خارج اجلامعة
- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96-92 اHــــؤرخ في 14 شــــوال عــــام 1416
اHـوافق 3 مـارس 1996 واHـذكور أعـالهq يـهـدف هـذا الـقرار
إلى حتـديـد كـيـفيـات تـنـظـيم دورة الـتـكـوين بـعـد الـتـرقـية
qإلى رتـبـة مـفتش الـشـبـاب والـريـاضة ومـحـتـوى بـرامجه

في الفروع اآلتية :
qفرع الشباب -
qفرع الرياضة -

- فرع اإلدارة والتسيير.

اHـادة اHـادة 2 : : يـتم االلـتحـاق بـدورة الـتكـوين إلى الـرتـبة
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة األولى أعالهq حـسـب الـشروط
احملـــدّدة في اHــادة 74 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 07-10
اHؤرخ في 21 محرم عام 1431 اHوافق 7 ينـاير سنة 2010

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتم فــتح دورة الـتــكـوين في رتــبـة مــفـتش
الــشـبــاب والـريــاضــة xـوجب قــرار أو مـقــرر من الــسـلــطـة

التي لها صالحية التعيqX ال سيما :
qعنيةHالرتبة ا -

- عـدد اHـوظــفـX اHـعــنـيـX بــالـتـكــوين بـعـد الــتـرقـيـة
احملدّد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنوي أو اHـتـعدد الـسـنوات
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XـوظـفHـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اHا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعـــوان اHــتـــعـــاقــديـنq اHــصـــادق عـــلــيـه بــعـــنـــوان الــســـنــة

qعمول بهاHعتبرة طبقا لإلجراءات اHا
qمدة التكوين -

qتاريخ بداية التكوين -
qعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -
- قائمة اHوظفX اHعنيX بالتكوين.

اHادة اHادة 4 : : تبلّغ نـسخة من القـرار اHذكور في اHادة 3
أعـالهq إلى مــصــالح الــوظـيــفــة الــعــمــومــيـة فـي أجل عــشـرة

(10) أيامq ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـادة اHـادة 
إبـداء رأي اHـطــابـقــة في أجل عـشـرة (10) أيــامq ابـتـداء من

تاريخ استالم القرار أو اHقرر.
اHـادة اHـادة 6 : : يـلـزم اHـوظـفـون الــذين تـمت تـرقـيـتـهم إلى
رتبة مفتش الشباب والرياضةx qتابعة دورة تكوينية.
وتعلم اإلدارة اHستـخدمة اHوظفX اHـعنيX بتاريخ
بــــدايـــة دورة الـــتـــكـــويـنx qـــوجب اســــتـــدعـــاء فـــردي وبـــأيـــة

وسيلة مالئمة أخرىq عند االقتضاء.
7 : : تــــــضـــــــمن دورة الــــــتــــــكـــــــوين اHــــــؤســــــســــــات اHـــــادة اHـــــادة 

العمومية للتكوين اآلتية :
* بالنسبة لفرع "الشباب" : بالنسبة لفرع "الشباب" :

- اHعهد الوطـني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة
"مدني سواحي" تقصراين.

* بالنسبة لفرعي "الرياضة" و"اإلدارة والتسيير" : بالنسبة لفرعي "الرياضة" و"اإلدارة والتسيير" :
- اHـدرسـة الـعـلـيـا لـعـلـوم الـريـاضـة وتـكـنـولـوجـيـاتـها

لدالي ابراهيم.
qادة 8 :  : ينظم التـكوين بشكل متواصل أو تناوبيHادة اHا

ويشمل دروسا نظريةq محاضرات وتربصا تطبيقيا.
اHــــادة اHــــادة 9 : : حتـــــدّد مــــدة الــــتــــكــــويـن في رتــــبـــــة مــــفــــتش
الشـبـاب والريـاضـة بتـسـعة (9) أشـهرq طـبـقا ألحـكـام اHادة
75 من اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 10-07 اHــــؤرخ في 21

محرم عام 1431 اHوافق 7 يناير سنة 2010 واHذكور أعاله.
اHادة اHادة 10 : : تلـحق بهـذا القـرار برامج الـتكـوينq ويتم
تفـصيل محـتواها من طـرف مؤسسـات التكـوين اHذكورة

في اHادة 7 أعاله.
اHـادة اHـادة 11 : : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اHـوظــفـX أثـنـاء
الـتـكـوينq سـلك أسـاتـذة الـتـعـلـيم لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة
لـلـتـكـوين و/أو اإلطـارات اHـؤهـلـة لـلـمـؤسـسـات واإلدارات

العمومية.
12 : : يتـابع اHـوظـفونq أثـنـاء تكـويـنهمq تـربـصا اHادة اHادة 
تطـبـيـقـيـا ذا صـلـة xـيـدان نـشاطـهمq مـدته ثـالثة (3) أشـهر

لــدى اHـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة الــتـــابــعــة لـــلــوزارة اHــكـــلّــفــة
بــالــشـبــاب والــريــاضـةq ويــعــدّون عـلـى إثـره تــقــريـر نــهــايـة

التربص.
اHـادة اHـادة 13 :  : يتـعـX على اHـوظـفX اHـعـنيـX بـالتـكوين
بـعد الـتـرقـية إلى رتـبـة مـفتش الـشـبـاب والريـاضـة إعداد
ومـنـاقـشـة مــذكـرة نـهـايــة الـتـكـوين حــول مـوضـوع له صـلـة

بالوحدات اHدرّسة واHقررة في البرنامج.
اHادة اHادة 14 : : يتم اختـيار موضوع اHذكرة حتت إشراف
مؤطـرq يختار من بـX سلك أساتـذة التعـليم للـمؤسسات
الـعــمـومـيـة لــلـتـكـويـن اHـذكـورة في اHـادة 7 أعاله ويـضـمن

أيضا متابعة إعدادها.
اHـادة اHـادة 15 : : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة

البيداغوجية اHستمرة وتشمل امتحانات دورية.
اHـادة اHـادة 16 : : تــتــم كــيـــفـــيـــات تـــقـــيــيم دورة الــتـكــوين

كما يأتي :
- مــعــدل اHــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اHــســتــمــرة جملــمل

q1 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا
q1 عاملHعالمة التربص التطبيقي : ا -

- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : اHعامل 2.
اHــادة اHــادة 17 :  : تــضــبـط قــائــمــة اHــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
دورة التكوين بعد الـترقية بنجـاح واحلائزين معدال عامّا
يـســاوي أو يــفـوق 10 من q20 حــسب الــتـقــيـيم اHــذكـور في
اHــادة 16 أعـالهq من طـــرف جلــــنـــة نــــهـــايــــة الـــتــــكـــويـن الـــتي

تتشكل من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا

qرئيسا qؤهل قانوناHا
qؤسسة العمومية للتكوين أو ©ثلهHمدير ا -

- ©ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم
للمؤسسة العمومية للتكوين اHعنية.

تبـلّغ نسخـة من محضـر النجـاح النهـائي الذي تعدّه
الـلّـجـنـة اHـذكـورة أعالهq إلى مـصـالح الـوظـيـفـة الـعـمـومـية

في أجل ثمانية (8) أيامq ابتداء من تاريخ توقيعه.
qـؤسسة العـمومية لـلتكوينHادة 18 : : يـسلّم مدير اHادة اHا
Xالـنـاجـحـ Xشــهـادة لـلـمـوظـفـ qعـنـد نـهـايـة دورة الـتـكـوين

نهائياq على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اHـادة اHـادة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 17

نوفمبر سنة 2016.

وزيروزير
الشباب والرياضةالشباب والرياضة

الهادي ولد عليالهادي ولد علي

عن الوزير األول وبتفويض منهعن الوزير األول وبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



أوأوّل  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2620
29  مارس سنة  مارس سنة 2017 م

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضةبرنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة

فرع "الشباب"فرع "الشباب"
1) برنامج التكوين النظري :) برنامج التكوين النظري :

اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحداتالوحدات احلجم الساعياحلجم الساعي

تسيير اHوارد البشرية

بيداغوجية مناهج وبرامج التنشيط

بيداغوجية تقييم األنشطة الشبانية والترفيهية

كيفيات التفتيش البيداغوجي لألنشطة الشبانية والترفيهية

كيفيات التفتيش اإلداري واHالي لهياكل الشباب وملحقاته

السياسة الوطنية للشباب والرياضة

تسيير مشاريع األنشطة الشبانية

تسيير اHؤسسات العمومية للقطاع

تسيير اجلمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة

تاريخ احلركة الوطنية الشبانية والرياضية

تقنيات اإلعالم واالتصال

التشريع والتنظيم

منهجية البحث

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

2

3

3

2

2

1

1

1

1

2

2

1

60 سا

60 سا

90 سا

90 سا

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

60 سا

60 سا

60 سا

720 سا سا

2) التربص التطبيقي :) التربص التطبيقي :
اHدة : ثالثة (3) أشهر.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضةبرنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة

فرع "الرياضة"فرع "الرياضة"
1) برنامج التكوين النظري :) برنامج التكوين النظري :

اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحداتالوحدات احلجم الساعياحلجم الساعي

تسيير اHوارد البشرية

تسيير اHؤسسات العمومية للقطاع

تسيير اجلمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة

تاريخ احلركة الوطنية الشبانية والرياضية

التشريع والتنظيم

تقنيات اإلعالم واالتصال

السياسة الوطنية للشباب والرياضة

بيداغوجية األنشطة البدنية والرياضية

كيفيات التفتيش البيداغوجي لألنشطة البدنية والرياضية

تقييم األنشطة البدنية والرياضية

منهجية البحث

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

2

1

1

2

2

2

3

3

3

2

60 سا

60 سا

30 سا

30 سا

60 سا

60 سا

60 سا

90 سا

90 سا

120 سا

60 سا

720 سا سا

2) التربص التطبيقي :) التربص التطبيقي :
اHدة : ثالثة (3) أشهر.



اHلحق الثالثاHلحق الثالث
برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضةبرنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة

فرع "اإلدارة والتسيير"فرع "اإلدارة والتسيير"
1) برنامج التكوين النظري :) برنامج التكوين النظري :

اHدة : ستة (6) أشهر.

اHعاملاHعاملالوحداتالوحدات احلجم الساعياحلجم الساعي

تسيير اHوارد البشرية

تسيير اHؤسسات العمومية للقطاع

تسيير اجلمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة

تاريخ احلركة الوطنية الشبانية والرياضية

التشريع والتنظيم

تقنيات اإلعالم واالتصال

السياسة الوطنية للشباب والرياضة

كيفيات التفتيش اإلداري واHالي

تسيير اHوارد اHالية للمؤسسات والهياكل الشبانية والرياضية ومراقبتها

تسيير اHمتلكات العمومية لقطاع الشباب والرياضة

احملاسبة العمومية Hؤسسات الشباب والرياضة

منهجية البحث

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

1

1

1

2

2

2

3

3

2

2

2

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

60 سا

60 سا

60 سا

90 سا

90 سا

90 سا

60 سا

60 سا

720 سا سا

2) التربص التطبيقي :) التربص التطبيقي :
اHدة : ثالثة (3) أشهر.
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