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ــوافق 6 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 17 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
ســنــة ســنــة 2017  يــرخص لـــلــوالة بــتـــقــد تــاريـخ افــتــتــاحيــرخص لـــلــوالة بــتـــقــد تــاريـخ افــتــتــاح
تعـلق بانتخـاب أعضاء اجملالس الـشعبية تعـلق بانتخـاب أعضاء اجملالس الـشعبيةاالقـتراع ا االقـتراع ا

البلدية والوالئية.البلدية والوالئية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــداخــلــيـة واجلــمــاعــات احملــلــيــة والــتــهــيــئـة
العمرانية

ـؤرّخ ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 16-10 ا  -
ـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 في 22 ذي الـقــعـدة عــام 1437 ا

ادّة 33 منه تعلّق بنظام االنتخابات ال سيّما ا وا

ـؤرّخ ــقـتـضى الـقــانــون الـعـضــوي رقم 16-11 ا - و
ـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 في 22 ذي الـقــعـدة عــام 1437 ا

راقبة االنتخابات ستقلة  تعلّق بالهيئة العليا ا وا

ــــؤرّخ في 20 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 11-10 ا - و
ــتــعــلّق ــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011 وا رجب عـــام 1432 ا

بالبلدية

ــــؤرّخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 12-07 ا - و
ــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012 ربــــيـع األول عــــام 1433 ا

تعلّق بالوالية وا

ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافــق 17 غـشت سـنة 2017 في 25 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرّخ رســوم الرّئاسيّ رقم 17-246 ا قتـضى ا - و
ــــوافق 26 غـــشت ســـنـــة 2017 في 4 ذي احلـــجـــة عـــام 1438 ا
تضمّن استدعاء الهيئة االنـتخابية النـتـخاب أعـضاء وا

اجملـالس الشعبية البلدية والوالئية

- وبــــنـــــاء عــــلـى طــــلـب والة واليــــات أدرار واألغــــواط
وبــاتـنـة وبــشـار وتــامـنـغــست وورقـلــة وإيـلـيــزي وتـنـدوف

والوادي والنعامة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

ــادّة 33 من الــقــانــون ــادّة األولى : ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام ا ــادا ا
ـؤرّخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 الــعــضـوي رقم 16-10 ا
ذكـور أعاله يرخص لوالة وافق 25 غشت سنة 2016 وا ا
واليـــات أدرار واألغــــواط وبـــاتـــنــــة وبـــشــــار وتـــامـــنــــغـــست
وورقــلــة وإيـلــيــزي وتــنـدوف والــوادي والــنــعـامــة بــتــقـد
تاريخ افتتاح االقتراع النتخاب أعضاء اجملالس الشعبية
الــبـلــديــة والـوالئــيــة بـاثــنــتـ وســبــعـ (72) ســاعــة عـلى

األكثر.

ــنـتــمــيــة إلى ـــتــرشــحـــيــن ا ــنـتــمــيــة إلى - تــعـــريف قــائــمـــة ا ـــتــرشــحـــيــن ا 8 - تــعـــريف قــائــمـــة ا
تـكتـل بعــبارة " قـائمـة تكـتل " بـاللـغة الـعربـية وبـاألحرفتـكتـل بعــبارة " قـائمـة تكـتل " بـاللـغة الـعربـية وبـاألحرف

الالتينية :الالتينية :

- باللغة العربية السّمك : 14,5 خشن

- باألحرف الالتينية السّمك : 18 خشن.

9 - في األعلى ع - في األعلى عـلى اليلى اليـم : م : في إطار 3 سم x 3 سم :
طـــــــبـــــــاعــــــة بـــــــاألســــــود واألبـــــــيــض لــــــصـــــــورة تــــــعـــــــريـف
الـمــتـــرشـح مــتــصـدر الـقــائــمــة أبــعـــاد الــصــورة :

3 سم x 3 سم.

10 -  في األعلى على اليسار : -  في األعلى على اليسار :

في إطـار 3 سم x 3 سم :  طـبـاعـة بـاألسـود واألبيض
مــــخـــــصص لــــرقـم تــــعــــريــــفـي وطــــني بـــــالــــنــــســــبـــــة لــــقــــوائم
ـــقــــدمــــة حتـت رعـــايــــة أحــــزاب ســــيــــاســــيـــة ــــتــــرشــــحــــ ا ا
وتــــكــــتـالت وحــــرف عــــربي أبـــــجــــدي بــــالــــنــــســـــبــــة لــــقــــوائم

ترشح األحرار: ا

- الرقم التعريفي الوطني : السّمك : 60 خشن

- احلرف العربي : السّمك : 60 خشن.

ساحة اخملصصة للمترشح : ساحة اخملصصة للمترشح : - على ا 11 - على ا

- على اليم :- على اليم :

ـــســتـــخــلـــفــ ــتـــرشّــحـــ األســاســـيــ وا - ألــقـــاب ا
وأســمــاؤهم وعـنــد االقــتــضـاء كــنــيــتـهـم بـالــلــغــة الـعــربــيـة
حـــــسب تـــرتــــيـــبــــهم الــــرقـــمـي في الـــقــــائـــمــــة من األول إلى

األخير :

- السّمك : 8,5 ضعيف.

- على اليسار :- على اليسار :

ـــســتـــخــلـــفــ ــتـــرشّــحـــ األســاســـيــ وا - ألــقـــاب ا
وأسـمـاؤهم وعنـد االقـتضـاء كـنيـتـهم باألحـرف الالتـينـية
حـــــسب تـــرتــــيـــبــــهم الــــرقـــمـي في الـــقــــائـــمــــة من األول إلى

األخير :

- السّمك : 8,5 ضعيف.

ترشح : ترشح : - أرقام ترتيب ا 12 - أرقام ترتيب ا

- السّمك : 8,5 ضعيف.
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" - ..................................... (بدون تغيير حتى)

الية عضوا ثل وزير ا - البكاي ربيع 

....................(الباقي بدون تغيير)..................".
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 8 غـشت غـشت ـوافق  ا قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
جـــمـــادى ــــؤرخ في 14 جـــمـــادى  ــــؤرخ في  يــــعــــدل الـــقــــرار ا 2017 يــــعــــدل الـــقــــرار ا ســـنـــة ســـنـــة 
ــوافق 5 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة 2015 الــذي الــذي ــوافق  ا األولى عــام األولى عــام 1436 ا
عـهد عـهديـحدد الـقائـمة االسـميـة ألعضـاء مجـلس إدارة ا يـحدد الـقائـمة االسـميـة ألعضـاء مجـلس إدارة ا

الوطني اجلزائري للملكية الصناعية.الوطني اجلزائري للملكية الصناعية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1438
ــوافق 8 غـــشت ســـنــة 2017 تـــعـــدل الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة ا
ـعـهد الـوطـني اجلـزائـري للـمـلـكـية ألعضـاء مـجـلس إدارة ا
ـــؤرخ في 14 جـــمـــادى الــــصـــنــــاعـــيــــة احملـــددة فـي الـــقــــرار ا
ـوافق 5 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحدد األولى عـام 1436 ا
ـعــهـد الـوطـني الـقـائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء مــجـلس إدارة ا

عدل كما يأتي : اجلزائري للملكية الصناعية ا

" - ..................................... (بدون تغيير حتى)

الية عضوا ثل وزير ا - سداوي خالف 

...................(الباقي بدون تغيير)...................".
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 8 غـشت غـشت ـوافق  ا قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
ـؤرخ في 27 مــحـرم عـام مــحـرم عـام ـؤرخ في  يـعـدل الــقـرار ا سـنـة سـنـة 2017 يـعـدل الــقـرار ا
ـــتـــضـــمن ـــتـــضـــمن وا ــوافق 10 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2015 وا ــوافق  ا 1437 ا

ــــعــــهــــد اجلــــزائــــري ــــعــــهــــد اجلــــزائــــريتــــعــــيــــ أعــــضــــاء مــــجــــلس إدارة ا تــــعــــيــــ أعــــضــــاء مــــجــــلس إدارة ا
للتقييس.للتقييس.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1438
ــوافق 8 غـــشت ســـنــة 2017 تـــعـــدل الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيــة ا
ـعـهـد اجلـزائـري لـلـتـقـييـس احملددة ألعضـاء مـجـلس إدارة ا
ــــوافق 10 ـــؤرخ في 27 مــــحــــرم عـــام 1437 ا فـي الـــقــــرار ا
ــتــضــمن تــعـيــ أعــضــاء مــجـلس نــوفــمــبــر ســنــة 2015 وا

عدل كما يأتي : عهد اجلزائري للتقييس ا إدارة ا

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

- .......................( بدون تغيير)......................

الية عضوا ثل وزير ا - صا أحمد 

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

وفـي حــــــالـــــــة ضــــــرورة تـــــــكـــــــيــــــيـف هــــــذا اإلجـــــــراء مع
ــذكــورة ـــكن لـــوالة الـــواليـــات ا اخلـــصــوصـــيــات احملـــلــيـــة 
أعـاله حــسب احلــالــة تــقــد تــاريخ افــتــتــاح االقــتــراع إمّــا
بــأربع وعــشــرين (24) سـاعــة وإمّــا بــثـمــان وأربــعـ (48)

ساعة.

ــتــخـذة تــطــبــيـقــا ألحــكـام ـادّة ة 2 : : حتــدد الــقـرارات ا ـادا ا
ـعـنـيـة والـتـواريخ ـادة األولى أعاله قــائـمـة الـبـلـديـات ا ا
احملـددة الفـتــتـاح االقـتـراع في كل مـنــهـا وكـذا عـدد مـكـاتب

التصويت.

تـنــشـر وتـعــلق هـذه الــقـرارات قـبل خــمـسـة (5) أيـام
عــلـى األكـثـر مـن الــتـاريـخ الـمــحـدد الفـتـتاح االقتراع
ـــكــــلّف وتـــرسـل نـــسـخ من هــــذه الـــقــــرارات إلى الــــوزيــــر ا

بالداخلية.

ــادّة 3 : : يــــكـــلــف والة الـــواليــــات الــــمــــذكـــورة فـي ــادا ا
ـادة األولـى أعـاله كـل فــيـمــا يــخـصـه بــتـنــفـيــذ هـذا ا

القرار.

ـادّة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 6 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 17 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

نورالدين بدوينورالدين بدوي

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
ـوافق 8 غـشت غـشت ـوافق  ا قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
األول ـؤرخ في 19ربـيع األولربـيع  ـؤرخ في  يــعـدل الــقــرار ا 2017 يــعـدل الــقــرار ا سـنـة سـنـة 
ـوافق 10 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2015 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد ـوافق  ا عـام عـام 1436 ا
الــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــهـــيــئــةالــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء مـــجــلـس إدارة الــهـــيــئــة

اجلزائرية لالعتماد "أجليراك".اجلزائرية لالعتماد "أجليراك".
ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1438
ــوافق 8 غـــشت ســـنـــة 2017 تـــعـــدل الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ا
ألعــــضــــاء مــــجـــلـس إدارة الــــهــــيـــئــــة اجلــــزائــــريــــة لالعــــتــــمـــاد
ــؤرخ في 19 ربــيع األول "أجلــيــراك" احملــددة فـي الــقــرار ا
وافق 10 ينـاير سنة 2015 الذي يـحدد القائمة عام 1436 ا
االسمية ألعضـاء مجلس إدارة الهيئـة اجلزائرية لالعتماد

عدل كما يأتي : "أجليراك" ا


