
العدد العدد 02
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 21  صفر عام  صفر عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 15 يناير سنة  يناير سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

آراء وقوان%آراء وقوان%
رأي رقم  01 / ر. م . د / 12 مـؤرخ في 14 صــفــر عــام 1433 اHـوافق 8 يــنــايــر ســنـة p2012 يــتــعـلـق xـراقــبــة مــطــابــقــة الــقــانـون
العضوي اHتعلق باألحزاب السياسيةp للدستور...............................................................................................

قانون عضوي رقم 12 - 04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433  اHوافـق 12 يناير سنة p2012 يتعلــق باألحزاب السياسية.............

رأي رقم 02 /ر.م. د /12 مؤرخ في 14  صفـر عام 1433 اHوافق 8 ينـاير سنة p2012 يـتعلـق xراقبـة مطابـقة الـقانون الـعضوي
اHتعلق باإلعالمp للدستور.............................................................................................................................

قانون عضوي رقم 12 - 05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافـق 12 يناير سنة p2012 يتعلــق باإلعالم...............................

قانون رقم 12 - 06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافـق 12 يناير سنة p2012 يتعلــق باجلمعيــات....................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  11 - 458 مـؤرّخ في 3 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 28 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضــمـن حتـويل اعــتــمـــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفـر عام 1433 اHوافق 4 ينـاير سنة p2012 يتـعلق بانـتداب األسـاتذة البـاحثW من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـدى هياكـل التعليم العالـي لوزارة الدفاع الوطني....................................

مـرســوم رئـاسي رقم 12-02 مـؤرخ في 10 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 4 يـنــايـر ســنـة p2012 يـتـعــلق بـانــتـداب األسـاتــذة ومـوظـفي
التربية التابعW لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال األمة لوزارة الدفاع الوطني..................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11-459 مؤرخ في 3 صفـر عام 1433  اHوافق 28 ديـسمـبر سـنة p2011 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2011 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11-460 مؤرخ في 3 صفـر عام 1433  اHوافق 28 ديـسمـبر سـنة p2011 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2011 حسب كـل  قطـاع.................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11-461 مؤرخ في 3 صفـر عام 1433  اHوافق 28 ديـسمـبر سـنة p2011 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2011 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11-462 مؤرخ في 3 صفـر عام 1433  اHوافق 28 ديـسمـبر سـنة p2011 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2011 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11-463 مـؤرخ في 3 صــفــر عــام 1433  اHـوافق 28 ديــســمــبــر ســنــة p2011 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزا رة الفالحة والتنمية الريفية...........................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 11- 464 مـؤرخ في 3 صـفــر عـام 1433  اHـوافق 28 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضــمـن نــقل اعـــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة السكن والعمران........................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11-465 مـؤرخ في 3 صــفــر عــام 1433  اHـوافق 28 ديــســمــبــر ســنــة p2011 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية.................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 11- 466 مـؤرخ في 3 صـفــر عـام 1433  اHـوافق 28 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضــمـن نــقل اعـــتـــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة االتصال....................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمـبر سنة p2011 يتضـمّن إنهاء مهـام مدير التـخطيط والتـهيئة
العمرانية في والية بشار.............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 محـرّم عام 1433 اHوافق 21 ديـسمـبر سـنة p2011 يتـضـمّن إنهـاء مـهام رئـيـسة دراسـات بوزارة
االستشراف واإلحصائيات............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمـبر سنة p2011 يـتضمّن إنهـاء مهام رئيسـة دراسات بالديوان
الوطني لإلحصائيات...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـسـمــبـر سـنـة p2011 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام نـائب مـديــر بـالـديـوان
الوطني لإلحصائيات...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـكويـن بوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

Wيـتــضـمّــنـان إنـهــاء مـهــام مـحــافـظـ p2011 ـوافق 21 ديــسـمــبـر ســنـةHمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 26 مـحــرّم عـام 1433 ا
للغابات في الواليات....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرة اHـسـرح اجلـهـوي
لسكيكدة....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 21 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف بــالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا...............................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 محـرّم عام 1433 اHـوافق 21 ديـسمـبـر سـنة p2011 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام رؤسـاء دراسـات بوزارة
الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقـا.........................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محـرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمـبر سنة p2011 يـتضمّن إنـهاء مـهام اHديـر العـامّ لسلـطة ضبط
البريد واHواصالت السّلكية والالّسلكية..........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـسـمــبـر سـنـة p2011 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام رئـيـســة غـرفـة xـجـلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيس فــرع xــجـلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن تعيW نائبة مدير بوزارة اHاليّة......

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 21 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضـمّـن تـعــيــW مـديــر اإلدارة والــوسـائل
بوزارة االستشراف واإلحصائيات.................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1433 اHـــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة p2011 يــتــضــمّـن تــعــيــW مــديــرة دراســات بــقــسم
التشغيل واHداخيل والتنمية البشرية بوزارة االستشراف واإلحصائيات...........................................................

مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عـــام 1433 اHـــوافق 21 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة p2011 يـــتــضـــمّن تـــعــيـــW رئــيس قـــسم بــوزارة
االستشراف واإلحصائيات............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يــتـضـمّن تـعـيـW مـديـرة تـقـنـيـة إلحـصـائـيـات
السكان والتشغيل بالديوان الوطني لإلحصائيات............................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محـرّم عام 1433 اHوافق 21 ديـسمـبر سـنة p2011 يـتضـمّن تعـيW مـفتـشW بـاHفـتشـــية الـعـامـة
للبيداغوجيا بــوزارة التـربـية الوطـنية........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 محـرّم عام 1433 اHـوافق 21 ديـسمـبـر سـنة p2011 يـتـضمّن تـعـيـW مديـر اHـركز الـوطـني إلدماج
االبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.......................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـصالـح الفـالحيـة في
والية عنابة.................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 21 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضـمّن تــعــيـW مــحــافـظــW لـلــغــابـات في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محـرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمـبر سنة p2011 يتضـمّن تعيـW نائبـة مدير بـوزارة التضامن
الوطني واألسرة.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن تعيW مديرة اHسرح اجلهوي بعنابة..

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 21 ديــســمــبــر ســنــة p2011 يــتـضــمّـن تـعــيــW مــديــر اHــعــهــد الــــوطــني
للتكـــوين العــالي إلطــارات الشبــاب في ورقلــة.............................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 اHوافق 21 ديسمـبر سنة p2011 يـتضمّن تعيـW مكلّف بالدّراسـات والتّلخيص
بوزارة الصّناعة واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 21 ديـســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمّن تــعــيـW رؤســاء دراســات بـوزارة
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آراء وقوان%آراء وقوان%مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
رأي رقم رأي رقم 01 / ر. م . د /  / ر. م . د / 12 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1433
اHوافق اHوافق 8 ينـاير سنة  ينـاير سنة p2012 يـتعـلق xراقبـة مطـابقة يـتعـلق xراقبـة مطـابقة
pــتـعــلق بــاألحــزاب الــسـيــاســيـةHالـقــانــون الــعـضــوي اpــتـعــلق بــاألحــزاب الــسـيــاســيـةHالـقــانــون الــعـضــوي ا

للدستور.للدستور.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإن اجمللس الدستوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة اجملــــلس
الــــدســــتــــوري طـــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 165 (الــــفــــقــــرة 2) من
الـدسـتـور بـالـرسـالـة اHـؤرخـة في 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2011
اHـسجلـة باألمـانة الـعامة لـلمـجلس الـدستـوري بتاريخ 25
ديـسـمـبـر سـنة 2011 حتت رقم p92 قصـد مـراقـبة مـطـابـقة
pللدستور pتعلق باألحزاب السياسيةHالقانون العضوي ا
- وبناء عـلى الدستورp ال سيما اHواد 31 مكرر و42
و119 (الـــفـــقـــرتـــان األولى و3) و120 (الـــفـــقـــرات األولى و2
و3) و123 و125 (الـفقرة 2) و165 (الـفقرة 2) و167 (الـفقرة

 pاألولى) منه
- وxـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 25 ربـيع األول عـام
1421 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة 2000 احملــدد لـــقــواعـــد عــمل

pتممHعدل و اHا pاجمللس الدستوري
pقررHوبعد االستماع  إلى العضو ا

فـي الـشكـلفـي الـشكـل

- اعـتـبـارا أن الــقـانـون الـعـضـوي اHــتـعـلق بـاألحـزاب
الــســـيــاســيــةp مـــوضــوع اإلخــطــارp أودع مـــشــروعه الــوزيــر
األول لـدى مكـتب اجملـلس الـشعـبي الـوطنيp بـعـد أخذ رأي
مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.

pموضوع اإلخطار pواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اHـعروض عـلى اجمللس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لـلــدسـتـورp كـان مــشـروعه مـوضـوع مــنـاقـشـة وفــقـا لـلـمـادة
120 مـن الــدســـتـــور من طـــرف اجملـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني

ومــجــلس األمـةp وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 123 (الــفــقـرة 2) من
الـــدســتــور عـــلى مـــصــادقـــة اجملــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني في
جــلـســته اHــنــعــقــدة بــتـاريخ 11 مــحــرم عـام 1433 اHـوافق 6
ديـسـمـبـر سـنـة 2011 ومـجـلـس األمـة في جـلـســته اHـنـعـقـدة
بـــتــاريخ 27 مــحــرم عــام 1433 اHــوافق 22 ديــســمـــبــر ســنــة
2011 خالل دورة الـــبــرHـــان الــعـــاديــة اHـــفــتـــوحــة بـــتــاريخ 6

شوال عام 1432 اHوافق 4 سبتمبر سنة 2011.

- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الـدسـتــوري Hـراقـبـة مـطــابـقـة الـقــانـون الـعــضــوي اHـتـعـلق
بــاألحـزاب الــســيــاســيـة لــلــدســتــورp جـاء وفــقــا لــلــمـادة 165

(الفقرة 2) من الدستور.

فـي الـمـوضـوعفـي الـمـوضـوع

pأوال : فــيــمــا يــخص تــأشـــيــرات الــقــانــون الــعـــضــويpأوال : فــيــمــا يــخص تــأشـــيــرات الــقــانــون الــعـــضــوي
موضوع اإلخطارموضوع اإلخطار

1 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة 119 من من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويp مــوضـوعالــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويp مــوضـوع

اإلخطار :اإلخطار :

- اعـــتــــبـــارا أن اHـــادة 119 مـن الـــدســــتـــور تــــنصّ في
فقرتها األولـى على أن حق اHبادرة بالقوانW مكفول إلى
كل من الـوزير األول والـنوابp وتـنصّ في فـقرتـها 3 على
أن مـشــاريع الــقـوانـW تــعـرض عــلى مـجــلس الــوزراء بـعـد
أخـــذ رأي مــجـــلس الـــدولـــة ثم يــودعـــهـــا الــوزيـــر األول لــدى

pمكتب اجمللس الشعبي الوطني

- واعتـبـارا أن هـذه اHادة حتـدّد اإلجـراءات الـتي �رّ
بــهــا مــشـــروع الــقــانــون قـــبل مــنــاقـــشــته من قـــبل غــرفــتي

pانHالبر

- واعــتـبـارا بـالــنـتـيــجـة أن هـذه اHــادة تـعـتــبـر سـنـدا
دستوريا لهـذا القانون العضـويp موضوع اإلخطارp وعدم

إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعيّن تداركه.

2 - فــيـــمـــا يــخص - فــيـــمـــا يــخصّ عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة  عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة 120 من من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويp مــوضـوعالــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويp مــوضـوع

اإلخطار :اإلخطار :

- اعـــتــــبـــارا أن اHـــادة 120 مـن الـــدســــتـــور تــــنصّ في
فـــقـــرتـــهـــا األولى عـــلى أن كل مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانــون
يــــكـــون مــــوضـــوع مــــنــــاقـــشــــة من طــــرف اجملـــلس الــــشــــعـــبي
الـــوطــنـي ومــجـــلس األمـــة عـــلى الـــتــوالـي حـــتى اHـــصـــادقــة

pعليه

- واعـتـبـارا أن الـفـقـرة 2 من نـفس اHــادة تـنصّ عـلى
أن مـنـاقـشة اجملـلس الـشـعـبي الوطـني تـنـصّب عـلى النص
اHـعــروض عـلــيهp وتــنصّ فــقـرتــهـا 3 عـلى أن مــجـلس األمـة
ينـاقش النص الـذي صوّت عـليه اجملـلس الشـعبي الـوطني

pويصادق عليه بأغلبية ثالثة أرباع (4/3) أعضائه
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- واعــتــبــارا أن اHــادة 120 (الــفــقــرات األولى و2 و3)
pتــعـــتــبــر ركـــنــا أســاســـيــا في إجــراءات إصـــدار أي قــانــون
pوبـالــتــالي فــهي ســنـد دســتــوري لـهــذا الــقــانـون الــعــضـوي

pموضوع اإلخطار

- واعـــتــــبـــارا بــــالـــنـــتــــيـــجــــة أن عـــدم إدراجـــهــــا ضـــمن
التأشيرات يعدّ سهوا يتعـيّن تداركه.

3 - فــيـــمـــا يــخص - فــيـــمـــا يــخصّ عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة  عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة 126 من من
الــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويp مــوضـوعالــدســتـور ضــمن تــأشــيـرات الــقــانـون الــعــضـويp مــوضـوع

pاإلخطارpاإلخطار

- اعتـبـارا أن اHادة 126 من الـدسـتور تـنصّ عـلى ما
Wيأتي : "يصدر رئـيس اجلمهورية القانون في أجل ثالث

(30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.

غير أنه إذا أخطـرت سلطة من السلطات اHنصوص
عـــلـــيـــهـــا في اHـــادة p166 اجملـــلس الــــدســـتـــوريp قـــبل صـــدور
الــقــانــون يــوقف هـــذا األجل حــتى يــفــصـل في ذلك اجملــلس
الـــدســـتـــوري وفق الـــشـــروط الـــتي حتـــددهـــا اHــادة 167 من

الدستور".

- واعتـبارا أن اHادة 126 تعتـبر أساسية في إصدار
أي قــانـونp وبــالـتــالي فـهي ســنـد دســتـوري لــهـذا الــقـانـون

 pالعضوي موضوع اإلخطار

-  واعـتــبـارا بــالـنـتــيـجـة أن إغــفـال اHــشـرّع لإلشـارة
إلى اHادة 126 من الدستور ضـمن تأشيـرات هذا القانون

العضويp يعدّ سهوا يتعW تداركه.

4 - فيـمـا يخص - فيـمـا يخصّ عــدم حتـديد الـفـقرة  عــدم حتـديد الـفـقرة 2 في اHـادة  في اHـادة 165
من الدستور :من الدستور :

- اعــتــبـــارا أنه xــوجـب الــفــقــرة 2 من اHــادة 165 من
الدستور يبـدي اجمللس الدستوري بعد أن يخطره رئيس
اجلمـهورية رأيه وجـوبا في دستـورية القـوانW العـضوية

pانHبعد أن يصادق عليها البر

- واعـــــتــــبــــارا أن اHــــشـــــرّع أشــــار ضــــمـن تــــأشــــيــــرات
الـقـانــون الـعــضـوي إلى اHـادة 165 من الــدسـتــورp لــكـنه لم
Wيـــحــدد الــفــقــرة 2 مــنـــهــا وهي الــفــقــرة اخلــاصــة بــالــقــوانــ

pالعضوية

- واعتـبـارا بالـنـتيـجـة أن عدم حتـديـد الفـقرة 2 عـند
pــادة 165 ضـــمن تـــأشـــيـــرات  الـــقـــانـــون الـــعـــضــويHإدراج ا

موضوع اإلخطارp يعدّ سهوا يتعيّن تداركه.

5 - فيمـا يخص االستـناد إلى اHادتW  - فيمـا يخص االستـناد إلى اHادتW 179 و و180 من من
الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعــضــويp مـوضـوعالــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعــضــويp مـوضـوع

اإلخطارp مأخوذتW معا الحتادهما في العـلاإلخطارp مأخوذتW معا الحتادهما في العـلّة :ة :

- اعتـبارا أن اHادة 179 تنص على اسـتمرار الـهيئة
التشريعيـة القائمة آنذاك حتى انتـهاء مهمتهاp و رئيس
اجلـمـهوريـة بـعـد انـتـهـاء هـذه اHهـمـةp الـتـشـريع بـأوامـر xا
في ذلك فـي اHـــســـائل الـــتـي أصـــبـــحت وفق دســـتـــور 1996

pالعضوية Wتدخل ضمن مجال القوان
- واعــــــتـــــبــــــارا أن اHـــــادة 180 تــــــنصّ عــــــلـى أنه حــــــتى
تـــنــــصـــيب اHــــؤســـســـات الــــتي نصّ عــــلـــيـــهــــا دســـتـــور 1996
Wجال القوانx تعلقـةHا Wيـستمر سريان مـفعول القوانـ
العـضويـة إلى أن تُعـدّل أو تُسـتبـدل وفق اإلجراءات التي
نصّ عـلـيـهـا الـدسـتورp واسـتـمـرار اجملـلس الـدسـتـوري في
�ـــارســـة صـالحـــيــــاته  بـــتــــمـــثـــيــــله الـــذي كــــان عـــلـــيـه حـــتى
تــنـــصــيـب اHــؤســســـات اHــمـــثــلـــة فــيهp واســـتــمـــرار اجملــلس
الشعـبي الوطني في �ـارسة  السلـطة التـشريعيـة كاملة

pحتى تنصيب مجلس األمة
- واعـتبارا بالنـتيجة أن اHـادتW تتضمـنان أحكاما
انـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة حــــقـــــقـت األهــــداف الـــــتـي وضـــــعــــهـــــا اHـــــؤسّس
الـدسـتـوري من أجــلـهـاp �ـا يـجـعل هـاتـW اHـادتـW ال عالقـة

لهما بالقانون العضويp موضوع اإلخطار.

6 - فــيــمــا يــخص - فــيــمــا يــخصّ عــدم االســتــنــاد إلى مــيــثــاق الـســلم عــدم االســتــنــاد إلى مــيــثــاق الـســلم
pـصــاحلـة الـوطـنـيـة ضـمن تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضـويHواpـصــاحلـة الـوطـنـيـة ضـمن تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضـويHوا

موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :
pــصــاحلـة الــوطــنــيـةHاعــتــبـارا أن مــيــثــاق الـســلم وا -
حـــدّد اHــبـــاد  و الــتـــدابــيـــر الــتي قـــامت عـــلــيـــهــا اHـــصــاحلــة
الـــوطـــنـــيـــةp وفـــوّض رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة بــاتـــخـــاذ جـــمـــيع

pالتدابير قصد جتسيد ما جاء في بنوده
- واعـــــتـــــبـــــارا أن اHــــشـــــرّع أدرج ضـــــمن تـــــأشـــــيــــرات
الــقـانــون الــعـضــويp مـوضــوع اإلخــطـارp األمــر الـذي يــحـدّد
إجـراءات تـنـفـيـذ مـيثـاق الـسـلم واHـصـاحلـة الـوطـنـيةp دون
اإلشـارة إلى اHـيـثـاق الـذي يـشـكل األسـاس الـقـانـوني لـهذا

  pاألمر
- واعــتـبــارا أن مـيــثـاق الــسـلم واHــصـاحلــة الـوطــنـيـة
تـمت تزكيته في استـفتاء شعبيp ويـعدّ التعبـير اHباشر
عن اإلرادة السيّـدة للشعبp ومن ثم فإنه يحتل في تدرّج
الـقـواعد الـقانـونيـة مـرتبـة أسمى من الـقـوانW الـعضـوية
مـنــهـا أو الــعـاديــةp بـالــنـظــر إلى اخـتـالف إجـراءات اإلعـداد

pصادقة والرقابة الدستوريةHوا

- واعـتـبارا بـالـنـتـيـجة أن عـدم إدراج مـيـثـاق الـسلم
واHـصاحلـة الـوطنـيـة ضمن الـتـأشيـرات يـعدّ سـهوا يـتـعيّن
تداركهp بترتيب هذا النص مباشرة بعد مواد الدستور.
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�ـــارســته لـــلــتـــشــريعp اجملـــال احملــدّد في الـــدســتــور لـــلــنص
اHـعـروض عـلـيهp فال يـدرج ضـمـنه أحـكـامـا تـعـود دسـتـوريـا

pجملاالت نصوص أخرى

- واعتـبارا أن  نـقل بـعض أحكـام الـدستـور إلى هذا
pالقانـون العـضوي حـرفيا ال  يـشكّل  في حـدّ ذاته تشـريعا
بل مـجرّد نـقل ألحكـام  يـعود فـيهـا االختـصاص  لـنص آخر
يــخـتــلف عـنـه في إجـراءات اإلعــداد واHـصــادقـة والـتــعـديل

pقررة في الدستورHا

- واعـــتـــبـــارا بـــالـــنـــتـــيـــجـــة أن اHـــشـــرّع بـــهـــذا الـــنـــقل
pـادة 42 من الــدسـتـورH3 و4 من ا Wاحلـرفي لـنص الـفـقـرت
pـبـدأ الدسـتـوري لتـوزيع االخـتصـاصاتHيكـون قـد أخلّ با
ومن ثم تــعــتـبــر اHـادة 8 من الـقــانــون الــعـضــويp مــوضـوع

اإلخطارp غير مطابقة للدستور.

2 - فــــيـــــمـــــا  يـــــخص اHـــــط - فــــيـــــمـــــا  يـــــخص اHـــــطّـــــة األولى مـن اHــــادة ـــــة األولى مـن اHــــادة 18 من من
القانون العضويp موضوع اإلخطارp و احملررة كاآلتي :القانون العضويp موضوع اإلخطارp و احملررة كاآلتي :

WؤسّسHادة 18 : يجب أن  تتـوفر في األعضاء اHا "
 حلزب سياسي الشروط اآلتية :

p أن  يكونوا من  جنسية  جزائرية  أصلية -
..................................... -
..................................... -
..................................... -

"..................................... -

- اعتـبـارا أن اHـشـرّع بـاشـتـراطه اجلـنـسـيـة األصـلـية
في الـعـضـو اHؤسّس لـلـحـزب الـسـياسيp يـكـون قـد تـناول
مـوضوعا سبق لـلمجـلس الدستوري أن فـصل فيه بالرأي
رقم  01 ر.أ.ق عـض/ م. د اHـــؤرخ في 27 شـــوال عــام 1417
اHـوافق 6 مــارس ســنـة 1997 واHــتــعــلق xــراقــبـة مــطــابــقـة
األمــر اHـــتــضـــمن الـــقــانــون الـــعــضـــوي اHــتـــعــلـق بــاألحــزاب
الـــســـيــــاســـيـــة لـــلــــدســـتـــورp بـــعــــدم مـــطـــابـــقــــة هـــذا الـــشـــرط

  pادة 30 من الدستورHاستنادا إلى ا pللدستور

-  واعــتــبـــارا Hــا ســبـقp يــتــعـــيّن الــتـــذكــيــر بــأن آراء
pاجمللس الـدستـوري وقـراراته نهـائيـة وغيـر قـابلـة للـطعن
وتـرتّب آثـارهـا طـاHـا أن األسـباب الـتـي اسـتـند إلـيـهـا في
مـنــطـوقـهـا ال زالت قــائـمـةp ومــا لم  تـتـعــرض تـلك األحـكـام

الدستورية للتعديل.

3 - فــــيـــمــــا يـــخـص اHـــط - فــــيـــمــــا يـــخـص اHـــطّــــة األخـــيــــرة من اHـــادة ــــة األخـــيــــرة من اHـــادة 20 من من
القانون العضويp موضوع اإلخطار :القانون العضويp موضوع اإلخطار :

- اعـــتـــبـــارا أن هـــذه اHـــطّـــة  حتـــدّد اشـــتـــراط  شـــهــادة
اإلقامة لألعضـاء اHؤسّسW في  ملف التصريح بتأسيس
حـــــزب ســـــيـــــاسيp والـــــذي يـــــودع لـــــدى الـــــوزارة اHـــــكـــــلـــــفــــة

pبالداخلية

7 - فـــــيــــمـــــا يــــخص - فـــــيــــمـــــا يــــخصّ تـــــرتــــيـب تــــأشـــــيــــرات الـــــقــــانــــون تـــــرتــــيـب تــــأشـــــيــــرات الـــــقــــانــــون
العضويp موضوع اإلخطار :العضويp موضوع اإلخطار :

- اعـتـبـارا أن اHـشـرّع اعـتـمـد في تـرتـيب تـأشـيـرات
الـقـانـون الـعـضـويp مـوضـوع اإلخـطـارp الـتـسلـسـل الزمـني

pWلصدور القوان
- واعــتـــبـــارا أنه إذا كـــان يــجـــوز لـــلــمـــشـــرّع اعــتـــمــاد
تـاريخ الـصــدور كـطـريـقــة في تـرتـيب الــقـوانـW من نـفس
الـفـئـة الـقـانـونــيـةp فـإنه في تـرتـيـبـه الـعـام لـلـنـصـوص من
مــخــتــلف الــفـئــات عــلــيه أن يــعـتــمــد مــبـدأ تــدرج الــقــواعـد

pالقانونية
- واعــتــبــارا بــالـــنــتــيــجــة أن االقــتـــصــار عــلى تــاريخ
الـــصـــدور في تـــرتـــيب الـــتـــأشـــيــرات يـــعـــدّ ســـهـــوا يـــتــعـــيّن

تداركه.

pالـــقــانـــون الـــعـــضــوي pثـــانـــيــا :  فـــيـــمـــا يــخـص مــواد ثـــانـــيــا :  فـــيـــمـــا يــخـص مــواد   الـــقــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع اإلخطارموضوع اإلخطار

pمن الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي pـــادة 8 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــويHـــادة  اH1 - فـــيـــمـــا يـــخص - فـــيـــمـــا يـــخصّ ا
موضوع اإلخطارp واحملرموضوع اإلخطارp واحملرّرة كاآلتي :رة كاآلتي :

pــــادة 8 : ال يـــــجــــوز  طــــبـــــقــــا  ألحــــكـــــام  الــــدســــتــــورHا"
تــأسـيس أي  حــزب سـيــاسي عـلى أســاس  ديـنـي أو لـغــوي

أو عرقي أو  جنسي  أو فـئوي أو  مهني أو  جهوي.
وال �كـنه اللـجوء إلى الـدعايـة احلزبـية استـنادا إلى

العناصر اHذكورة أعاله ".
- اعــتـــبــارا أن  اHـشــرّع  أضـاف كـلــمـة "فــئـوي" عـلى
مـا  تـضـمـنـته حـصــريـا اHادة 42 مــن الـدسـتـور من أسس
ال يـجوز إنـشاء احلـزب السـيـاسي على أسـاسهـاp وبالـتالي
فإنه قد أقرّ تـوسيع األسس التي �نع االستـناد إليها في

pتأسيس حزب سياسي
- واعـتــبـارا أن نص اHـادة 42 من الـدســتـور لم يـحل
عـــلـى الـــقــــانــــون حتــــديـــد أسـس أخـــرى �ــــنع إنــــشــــاء حـــزب

pسياسي على أساسها
- واعـــتـــبـــارا أن اHــشـــرّع يـــكــون بـــذلك قــد جتـاوز
ما انـصـرفت إلـيه إرادة اHؤسّس الـدسـتـوري في اHادة 42
من الـدستـورp ومن ثم فإن إضـافـة كلـمة " فــئوي"  تـعتـبر

 p هذا من  جهة pغير مطابقة  للدستور
- واعـــتـــبــــارا من جـــهـــة أخــــرىp أن اHـــشـــرّع أدرج في
اHـادة 8 من هـذا الـقــانـون الـعــضـوي أحـكـامــا من الـدسـتـور
بـــنــــقـــله حــــرفـــيـــا لــــنص الـــفــــقـــرتـــW 3 و4 مـن اHـــادة 42 من

pشار إليها أعالهHالدستور باستثناء كلمة " فـئوي " ا
- واعــتــبـارا أن  اHــشــرّع طــبـقــا لــلــمـبــدأ الــدســتـوري
الـقـاضي بـتـوزيع االخـتـصـاصـات مطـالـب بـأن يراعـي عـند
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- واعــــتـــــبــــارا أن اشـــــتــــراط اإلقــــامـــــة عــــلـى الــــتــــراب
الوطني للعـضو اHؤسس للحزب الـسياسيp يتعارض مع
مــقــتــضــيــات اHـادة 44 مـن الـدســتــورp الـتـي تـؤكــد حق  كل
مواطن  يـتـمـتع بـحقـوقه اHـدنـية  والـسـيـاسيـة أن يـخـتار

pبحرية موطن إقامته

- واعتـبارا أن اHـؤسّس الدسـتـوري باقـتصـاره على
pذكـر حــريـة اخــتـيــار مــوطن اإلقـامــة  دون ربـطـه بـاإلقــلـيم
كـــــان يــــهـــــدف إلى تـــــمـــــكــــW اHـــــواطن مـن  �ــــارســـــة إحــــدى
احلريات األسـاسيـة اHكـرّسة في  الدسـتور واHـتمـثلة  في
حـــريــــة اخـــتـــيـــار مــــوطن إقـــامـــتـه داخل أو خـــارج الـــتـــراب

pالوطني

- واعــتـبــارا  بـالــنــتـيــجـة أنه إذا كــانت نـــيّـة اHــشـرّع
بــاشــتــراطه تــقــد¥ الــعــضــو اHــؤسّس  لــلــحــزب الـســيــاسي
شـهـادة اإلقـامـةp ال يُـقـصـد بـهـا اشـتـراط إقـامـة اHـعـني عـلى
pلف اإلداريHبل اشترطها كوثيقة في ا pالتراب الوطـني
فـفي هـذه احلـالـة تـعـد هـذه اHطّـة مـن اHادة 20 من الـقـانون

العضويp موضوع اإلخطارp مطابقة للدستور.

4 - فــيــمــا يــخص اHــط - فــيــمــا يــخص اHــطّـة ـة 4 من اHــادة  من اHــادة 73 من الــقــانـون من الــقــانـون
العضويp موضوع اإلخطارp و احملررالعضويp موضوع اإلخطارp و احملررّة كاآلتي :ة كاآلتي :

" اHـادة 73 : يــتـرتـب عـلى  احلـل  الـقــضـائـي  لـلــحـزب
السياسي ما يأتي :

................................ -

................................ -

................................ -
pجتريد منتخبيه من  عهدتهم االنتخابية  -

" ................................ -

- اعـتـبـارا أن اHـشـرّع  بـنـصه  في اHـطـة 4 من اHـادة
73 عـلى جتـريـد  مـنـتـخـبي  احلـزب الـذي حلّ  قـضـائـيـا من

عـــهـــدتـــهـم االنـــتـــخـــابـــيـــةp يـــكـــون قـــد ربط بـــW حل  احلـــزب
pنتخب من عهدتهHوجتريد ا

- واعــتـــبــارا أن اHـادة 10 من الـدسـتــور أقـرّت بـأنه
ال حـــدود لــتـــمـــثـــيل الـــشـــعب إال ّ مـــا نص عـــلـــيه الـــدســـتــور

pوقانون االنتخابات

- واعـتـبـارا أن جتـريـد اHـنـتـخَـبـيـن من عـهـدتـهم  في
اجملــالـس الــوطـــنــيـــة أو احملــلـــيــة ال يـــتم إال حــسـب الــشــروط
واإلجـــــراءات الـــــتي  حـــــددتـــــهـــــا اHـــــادة 107 مـن الـــــدســـــتــــور

pتضمن نظام االنتخاباتHوالقانون العضوي ا

 - واعــتـبـارا بــالـنــتـيـجــة أن  جتـريـد اHــنـتــخـبـW من
عهدتهم االنتـخابية ال عالقة له  بانـتمائهم احلزبيp وعليه
فـإن  اHطّة 4 من اHادة 73 من الـقانـون الـعضـويp مـوضوع

اإلخطارp تعتبر غير مطابقة للدستور.

لهـذه  األسبــابلهـذه  األسبــاب
يدلي بالرأي اآلتــي :يدلي بالرأي اآلتــي :

فـي  الـشكـلفـي  الـشكـل

أوال :أوال : إن إجـراءات اإلعــداد واHـصـادقــة عـلى الــقـانـون
pموضوع اإلخطار pتـعلق باألحزاب الـسياسيـةHالـعضوي ا
جـاءت تطـبيقـا  ألحكـام اHادتW 119 (الفـقرتان األولى و3)
pفهي مطابقة  للدستور  pو123 (الفقرة 2) من الدستور

ثــــانـــــيــــا :ثــــانـــــيــــا : إن إخــــطـــــار رئـــــيس اجلـــــمــــهـــــوريــــة اجملـــــلس
الـدسـتوري بـخصـوص مطـابـقة الـقانـون الـعضـوي اHتـعلق
بـاألحزاب الـسـياسـيـةp للـدسـتورp § تـطـبيـقـا ألحكـام اHادة

165 (الفقرة 2) من الدستورp فهو مطابق للدستور.

فـي  الـمـوضـوعفـي  الـمـوضـوع

pأوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــويpأوال : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - إضــافــة اHـادة 119 (الـفــقــرتـان األولى و3) واHـادة
120 (الــــفــــقــــرات األولى و2 و3) واHــــادة 126 واإلشــــارة الى

pادة 165 من الدستور ضمن التأشيراتHالفقرة 2 من ا

2 - حــــذف اHـــــادتــــW 179 و180 من الـــــــدســــــتـــــــورp من
pالتأشيرات

3 - إضافة  ميثـاق السلم واHصاحلـة  الوطنية ضمن
pالتأشيرات

4 - إعـــادة تــرتــيـب  تــأشـــيــرات  الــقـــانــون الـــعــضــوي
على النحو اآلتي :

- بـنـاء عـلى الـدستـورp ال سـيـمـا اHواد 31 مـكرّر و42
و119 (الـــفـــقـــرتـــان األولى و3) و120 (الـــفـــقـــرات األولى و2

pو3) و123 و125 (الفقرة 2) و126 و165 (الفقرة 2 ) منه
pــصــاحلــة الــوطــنــيــةHـــقــتــضى مــيــثــاق الــســـلم واxو -
p2005 صادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنةHا

- وxـقــتــضى األمـر رقم 97-09 اHـؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اHوافق 6 مارس سنة 1997 واHتضمن  القانون

pتعلق باألحزاب السياسيةHالعضوي ا
- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
 بـاخـتـصـاصــات مـجـلس الـدولــة وتـنـظـيـمـه وعـمـلهp اHـعـدل

pتممHوا
- وxــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون اإلجراءات اجلزائية
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- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395  اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

pتممHعدل و اHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- وxــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةp اHـعـدل

pتممHوا
- وxــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-07 اHـــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pعدلHا pباإلعالم
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-05 اHــــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضــمن  تـــعــمــيم اســـتــعــمــال الـــلــغــة الــعـــربــيــةp اHــعــدل

pتممHوا
- وxــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 06 -01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوقاية من الفساد و مكافحته
- وxـقـتـضى األمـر رقم 06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم
عام 1427 اHوافق 27 فبـراير سنة 2006 واHتضـمن تنـفيذ

pصاحلة الوطنيةHميثاق السلم وا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

قانون اإلجراءات  اHدنية واإلدارية.

pثـــانـــيـــا :  فـــيــمـــا يـــخص مـــواد الـــقـــانـــون  الـــعــــضــويpثـــانـــيـــا :  فـــيــمـــا يـــخص مـــواد الـــقـــانـــون  الـــعــــضــوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

 pادة 8 غير  مطابقة للدستورH1 - تُعـدّ ا

2 - تُـعــدّ اHــطّـة األولى من اHـادة 18 مـطــابـقـة جــزئـيـا
للدستورp وتُعاد صياغتها كاآلتي :

WؤسّـسHادة 18 : يـجب أن تتـوفر في األعـضـاء اHا "
حلزب سياسي الشروط اآلتية :

 pأن يكونوا  من جنسية  جزائرية -
............................. -
............................. -
............................. -

" ............................. -

3 - تُـــعـــدّ  اHــادة 20 مـــطــابـــقـــة  لـــلـــدســتـــورp شـــريـــطــة
مراعاة التحفظ  اHثار سابقا.

4 - تـــــعــــــدّ اHـــــطّـــــة 4 من اHـــــادة 73 غــــــيـــــر مـــــطــــــابـــــقـــــة
للدستور.

pطـابقة جزئـيا أو كلياHتـعتبر األحكـام غير ا  : ثالثا :ثالثا 
لــــلـــدســــتـــور قــــابـــلــــة لـــلــــفـــصـل عن بــــاقي أحـــكــــام الـــقــــانـــون

العضويp موضوع اإلخطار.

رابـعا :رابـعا : تـعدّ باقي أحـكام القـانون العـضويp موضوع
اإلخطارp مطابقة  للدستور.

خامسا :خامسا :  يبلّغ هذا  الرأي إلى  رئيس اجلمهورية.  

يُنشر هذا الـرأي في اجلريدة الرسمية  للجمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 10 و11 و12 و13 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 4 و5 و6

و7 يناير سنة 2012.
رئيس  اجمللس الدستوريرئيس  اجمللس الدستوري

بـوعـالم  بـسبـوعـالم  بـسّايحايح
أعـضاء اجمللس الدستوري :أعـضاء اجمللس الدستوري :

حنيفة بن شعبان
محمد  حبشـي
بدر الدين سالم

حسW داود
محمد عبو

محمد ضيف
فريدة لعروسي اHولودة بن زوة

الهاشمي عدالة
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون عـضـوي رقم قـانـون عـضـوي رقم 12 -  - 04 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHــوافـق اHــوافـق 12 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة p p2012 يــتـــعــلـــق بــاألحــزابيــتـــعــلـــق بــاألحــزاب

السياسيةالسياسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدستـورp ال سـيـمـا اHواد 31 مـكرر و42
و119 (الـــفـــقـــرتـــان األولى و3) و120 (الـــفـــقـــرات األولى و2
pو3) و123 و125 (الفقرة 2 ) و 126 و165 (الفقرة 2)  منه

- وxـــقــتــضـى مــيــثـــاق الــســـلم واHــصـــاحلــة الــوطـــنــيــة
 p2005 صادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنةHا
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- وxـقـتـضى األمـر رقم 97 -09 اHـؤرّخ في 27 شـوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون

 pتعلق باألحزاب السياسةHالعضوي ا
- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهp اHـعـدل

pتممHوا
- وxقـتـضى األمر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية
- وxقـتـضى األمر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
 - وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةp اHـعـدل

pتممHوا
- وxــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-07 اHـــــؤرّخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pعدّلHا pباإلعالم
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-05 اHــــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pتممHوا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوقاية من الفساد ومكافحته
- وxـقـتـضى األمـر رقم 06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم
عام 1427 اHوافق 27 فبـراير سنة 2006 واHتضـمن تنـفيذ

pصاحلة الوطنيةHميثاق السلم وا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فبـراير سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

pوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

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

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
تـعـريف األحـزاب الـسـيــاسـيـةp وحتـديـد شـروط وكـيـفـيـات
إنــشــائــهــا وتــنــظـيــمــهــا وعــمــلــهــا ونـشــاطــهــاp طــبــقــا ألحــكـام

اHادتW 42 و123 من الدستور.

اHاداHادّة ة 2 :  : حق إنشـاء األحزاب الـسـياسـيـة معـترف به
ويضمنه الدستور.

Wــــادّة ة 3 :  : احلــــزب الـــســــيـــاسـي هـــو جتــــمع مــــواطـــنـــHــــاداHا
يـــتـــقـــاســـمـــون نـــفس األفـــكـــار ويـــجـــتــمـــعـــون لـــغـــرض وضع
مشروع سياسي مشـترك حيز التنفـيذ للوصول بوسائل
د�قـراطية وسلـمية إلى �ـارسة السـلطات واHـسؤوليات

في قيادة الشؤون العمومية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : يـــــؤسـس احلـــــزب الــــــســـــيــــــاسي Hــــــدة غـــــيـــــر
مـــحـــدودةp ويـــتـــمـــتع بـــالـــشـــخـــصـــيـــة اHـــعـــنـــويـــة واألهـــلـــيـــة
الـقــانـونــيـة واسـتــقاللــيـة الـتــسـيــيـر. ويــعـتـمــد في تـنــظـيم

هياكله وتسييرها اHباد  الد�قراطية.

الفصل األولالفصل األول
األهداف واألسس واHباد األهداف واألسس واHباد 

القسم األولالقسم األول
األهدافاألهداف

اHـاداHـادّة ة 5 :  : �ـنع تــأسـيس حــزب سـيــاسي أو اHــشـاركـة
في تـــأســـيـــسه أو في هـــيـــئـــاتـه اHـــســـيـــرة عـــلى كل شـــخص
مــــســـؤول عـن اســـتـــغـالل الـــدين الــــذي أفـــضى إلـى اHـــأســـاة

الوطنية.

كــــمـــا �ـــنـع من هــــذا احلق كل مـن شـــارك فـي أعـــمـــال
إرهابـية ويـرفض االعتراف xـسؤولـيته في اHـشاركة في
تـصور وانتهاج وتـنفيذ سيـاسة تدعو للـعنف والتخريب

ضدّ األمّة ومؤسسات الدولة.

6 :  : ال يـــجــــوز ألي حـــزب ســـيــــاسي أن يــــخـــتـــار اHــاداHــادّة ة 
لـنـفـسه اسـما أو رمـزا كـامال أو عالمـة كـاملـة أخـرى �ـيّزة
�لكها حزب أو مـنظّمة وجدا من قبـله أو سبق أن ملكتها
حــركـــة مــهـــمــا تـــكن طــبـــيــعـــتــهـــا وكــان مــوقـــفــهـــا أو عــمـــلــهــا
مخـالفـH Wصالـح األمّة ومـبادىء ثـورة أوّل نوفـمبر 1954

ومثلها. 
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القسم الثانيالقسم الثاني
األسس واHباد األسس واHباد 

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــجب أن يــكـــون إنــشــاء احلــزب الـــســيــاسي
وسـيـره وعـمــله ونـشـاطـه مـطـابـقــا ألحـكـام الــدسـتـور وهـذا

القانون العضوي.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : ال يــجـوز طــبـقــا ألحـكــام الـدســتـور تــأسـيس
حزب سياسي على أهداف مناقضة :

 pكونات األساسية للهوية الوطنيةHللقيم وا -

pلقيم ثورة أول نوفمبر 1954 واخللق اإلسالمي -

pللوحدة والسيادة الوطنية -

pللحريات األساسية -

- الســـتـــقالل الـــبالد وســـيـــادة الـــشــعـب وكـــذا الــطـــابع
pالد�قراطي واجلمهوري للدولة

- ألمن التراب الوطني وسالمته.

تمـنع علـى األحزاب الـسيـاسيـة كل تـبعـية لـلمـصالح
األجنبية أيا كان شكلها.

9 :  : ال �ـــكن احلــــزب الـــســـيــــاسي أن يـــلــــجـــأ إلى اHــاداHــادّة ة 
العنف أو اإلكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما.

كـــمــا ال �ــكـــنه أن يــســـتــلــهم مـن بــرنــامـج عــمل حــزب
سياسي محل قضائيا.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : �ــكـن كل جــزائـــري وجـــزائــريـــة بــلـــغــا سن
الـرشـد الـقـانــوني االنـخـراط في حــزب سـيـاسي واحـد من

اختيارهما أو االنسحاب منه في أي وقت.    

غــيــر أنه ال يـــجــوز أن يــنـــخــرط فــيه أثـــنــاء �ــارســة
نشاطهم :

pالقضاة -
- أفراد اجليش الوطني الشعبي وأسالك األمن.

كـما يـجب عـلى أعـضـاء اجملـلس الـدسـتـوريp وكذا كل
عـون من أعوان الـدولـة الـذين �ـارسون وظـائف الـسـلـطة
pسؤولية ويـنص القانون األساسـي الذي يخضعون لهHوا
صـراحة على تـنافي االنتـماءp قطع أيـة عالقة مع أي حزب

سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الدور واHهامالدور واHهام

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــعـــمل احلـــزب الـــســـيـــاسي عـــلى تـــشـــكـــيل
اإلرادة الــســـيـــاســيـــة لـــلــشـــعب في جـــمـــيع مــيـــادين احلـــيــاة

العامة وذلك عبر :

pساهمة في تكوين الرأي العامHا -
 pالدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة -

- تـشـجيع اHـساهـمة الـفـعلـية لـلـمواطـنW في احلـياة
pالعامة

- تـــكـــويـن وحتـــضـــيــــر الـــنـــخـب الـــقـــادرة عــــلى حتـــمل
pمسؤوليات عامة

- اقـتــراح مـتــرشـحــW لـلــمـجــالس الـشــعـبــيـة احملــلـيـة
pوالوطنية

- الـــســـهـــر عـــلى إقـــامـــة وتـــشـــجـــيع عـالقـــات جـــواريــة
pواطن والدولة ومؤسساتهاHا Wدائمة ب

- الــعــمل عــلى تــرقــيــة احلــيــاة الــســيــاســيــة وتــهــذيب
�ارستـها وتثـبيت القـيم واHقومـات األساسيـة للمـجتمع

p1954 ال سيما قيم ثورة أول نوفمبر pاجلزائري
- الـعمل عـلى تـكـريس الـفعـل الد�ـقـراطي والـتداول

pعلى السلطة وترقية احلقوق السياسية للمرأة
- العمل على ترقية حقوق اإلنسان وقيم التسامح.

اHــاداHــادّة ة 12 :  :  يـــعــبّـــر احلـــزب الــســـيــاسـي عن تــطـــلـــعــاته
ويـــحـــدد تـــوجـــهـــاته الـــعــــامـــة ويـــضـــبط أهـــدافه في قـــانـــون
أسـاسي وبـرنـامج سيـاسي يـودعـهمـا لـدى الـوزارة اHكـلـفة
بـالــداخـلــيـة بــعـد انـعــقـاد مــؤتـمــره الـتــأسـيــسيp كـمــا يـقـوم

بإبالغ نفس السلطة بأي تغيير يطرأ عليهما.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يــســـاهم احلــزب الـــســيــاسـي ويــشــارك في
احلياة السيـاسية من خالل التعـريف xشروعه السياسي
لـــدى مــؤســســـات الــدولـــة والــبــرHـــان واجملــالـس الــشــعـــبــيــة

احمللية.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : �ـكن الـسـلـطـات الــعـمـومـيـة أن تـسـتـشـيـر
احلزب السياسي في اHسائل ذات اHصلحة الوطنية.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : تــتـــســـاوى األحــزاب  الـــســيـــاســيـــة في حق
اســــتــــعــــمـــال وســــائـل اإلعالم الــــعــــمـــومــــيــــة في إطــــار وضع

برامجها حيز التنفيذ.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة  عـن طــــريق
التنظيم.

الباب الثانيالباب الثاني
شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي 

16 :  : يــــخـــــضـع تــــأســـــيس حـــــزب ســـــيـــــاسي إلى اHــــاداHــــادّة ة 
الكيفيات اآلتية :

-  تــصــريـح بــتــأســيس احلــزب الــســـيــاسي  في شــكل
مـــلف يـــودعه أعـــضــاؤه اHـــؤســـســون لـــدى الــوزيـــر اHـــكــلف

pبالداخلية
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- تـــــســـــلـــــيم قـــــرار إداري يـــــرخص بـــــعـــــقـــــد اHـــــؤتـــــمــــر
 pفي حال مطابقة التصريح pالتأسيسي

- تــسـلـيم اعـتـمــاد احلـزب الـسـيـاسي بــعـد الـتـأكـد من
استيفاء شروط اHطابقة ألحكام هذا القانون العضوي.

الفصلالفصل األول األول
التصريح بتأسيس احلزب السياسيالتصريح بتأسيس احلزب السياسي

القسم األولالقسم األول
WؤسسHتعلقة باألعضاء اHالشروط اWؤسسHتعلقة باألعضاء اHالشروط ا

WـؤســسـHـادّة ة 17 :  : يـجب أن تــتـوفــر في األعـضــاء اHـاداHا
حلزب سياسي الشروط اآلتية :

pأن يكونوا من جنسية جزائرية -

pسن 25 سنة على األقل Wأن يكونوا بالغ -

- أن يـتــمــتــعـوا بــاحلــقــوق اHـدنــيــة والــسـيــاســيـة وأالّ
يكون قد حكم عليـهم بعقوبة سالبة لـلحرية بسبب جناية

pأو جنحة ولم يردّ إليهم االعتبار

- أال يـكـونـوا قـد سـلـكـوا سـلـوكـا مـعـاديـا Hـبـاد  ثورة
أول نوفمبر 1954 ومثلهـاp بالنسبة لألشخاص اHولودين

p1942 قبل شهر يوليو سنة

- أال يـكـونـوا في حـالة مـنع كـمـا هـو مـنـصـوص عـليه
في اHادة 5 أعاله.

ويــجب أن تــكــون ضــمن األعــضــاء اHـؤســســW نــســبـة
�ثلة من النساء.

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط التصريح بتأسيس حزب سياسيشروط التصريح بتأسيس حزب سياسي

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـتـم الـتــصـريـح بـتــأسـيـس حـزب ســيـاسي
بـــإيــداع مــلـف لــدى وزارة الــداخـــلــيـــةp ويــتــرتـب عــلى هــذا
اإليداع وجـوب تسلـيم وصل إيداع الـتصريـح بعد الـتحقق

احلضوري من وثائق اHلف. 

pادة 18 أعالهHذكـور في اHـلف اHادّة ة 19 :  : يـشتـمل اHاداHا
على ما يأتي :

- طـــلـب تـــأســـيس حـــزب ســـيـــاسـي يـــوقـــعه ثالثـــة (3)
أعــضــاء مــؤســســpW يــذكــر فــيه اسم وعــنــوان مــقــر احلـزب

pإن وجدت pقرات احملليةHالسياسي وكذا عناوين ا

- تـعــهـد مـكـتـوب يـوقـعه عـضـوان (2) مـؤسـسـان عـلى
األقل عن كـل واليةp مـنبـثـقة عن ربع (4/1) واليـات الوطن

على األقل. ويتضمن هذا التعهد ما يأتي :

pعمول بهاHا Wاحترام أحكام الدستور والقوان *
* عــقـد اHــؤتـمـر الــتـأســيـسي لــلـحــزب الـســيـاسي في

pادة 24 أدناهHنصوص عليه  في اHاألجل ا
- مـشــروع الـقــانـون األســاسي لـلــحـزب في ثالث (3)

pنسخ
pمشروع تمهيدي للبرنامج السياسي -

pWؤسسHمستخرجات من عقود ميالد األعضاء ا -
- مـســتـخـــرجـات من صــحـيــفـة الــسـوابق الــقـضــائـيـة

pWؤسسHرقم 3 لألعضاء ا
pWؤسسHشهادات اجلنسية اجلزائرية لألعضاء ا -

.WؤسسHشهادات إقامة األعضاء ا -

القسم الثالثالقسم الثالث
دراسة مطابقة التصريح بتأسيس احلزب السياسيدراسة مطابقة التصريح بتأسيس احلزب السياسي

20 :  : لــلــوزيــر اHــكــلف بــالــداخــلـيــة أجـل أقــصـاه اHـاداHـادّة ة 
سـتون (60) يوما لـلتـأكد من مـطابقـة التـصريح بـتأسيس

احلزب السياسي.

ويــــقـــــوم خالل هــــذا األجـل بــــالــــتــــحــــقـق من مــــحــــتــــوى
الـتصـريـحـات و�كـنه طـلب تـقد¥ أي وثـيـقـة ناقـصـة وكذا
اســتــبـدال أو ســحب أي عــضــو ال يـســتــوفي الـشــروط كــمـا

هي محدّدة في اHادة 17 من هذا القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : يــــرخـص الــــوزيــــر اHـــــكــــلـف بــــالــــداخـــــلــــيــــة
لـلحزب الـسيـاسي بعقـد مؤتـمره التـأسيسـي بعد مـراقبة
pـلف مع أحــكـام هـذا الــقـانـون الــعـضـويHمـطـابــقـة وثـائـق ا

.WؤسسHويبلغه إلى األعضاء ا

وال يعتد بهـذا القرار أمام الغـير إال بعد إشهاره من
Wوطـنــيـتـ Wإعالمـيــتـ Wفي يــومـيـتــ WـؤســسـHاألعــضـاء ا
عــــلى األقل ويــــذكـــر فـي هـــذا اإلشــــهـــار إسـم ومـــقــــر احلـــزب
WـؤسـسHالـسـيـاسي وألـقـاب وأسـماء ووظـائف األعـضـاء ا
في احلـزب الــسـيــاسي اHـوقـعــW عـلى الــتـعـهــد اHـذكـور في

اHادة 19 أعاله.

ويـسـمح الــنـشـر لألعــضـاء اHـؤسـســW بـعـقــد اHـؤتـمـر
الـتــأسـيـسـي لـلـحــزب الـسـيــاسي في أجل أقـصــاه سـنـة (1)
واحــــدة كـــمــــا هــــو مــــحــــدد فـي اHـــادة 24 مـن هـــذا الــــقــــانـــون

العضوي. 

وفـي حـــــالــــــة رفض الــــــتـــــرخـــــيـص بـــــعــــــقـــــد اHــــــؤتـــــمـــــر
pيــكـون قـرار الــرفض مـعـلال تــعـلـيال قــانـونـيـا pالـتــأسـيـسي
ويـكـون قـابال لـلـطـعن أمـام مـجـلس الـدولة فـي أجل أقـصاه

ثالثون (30) يوما من تاريخ التبليغ.
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اHـاداHـادّة ة 22 :  : عــنـدمـا يـتـأكــد الـوزيـر اHـكـلـف بـالـداخـلـيـة
من أن  شـروط الــتــأســيس اHـطــلــوبــة xـوجب أحــكــام  هـذا
الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي غــــيـــر مــــتـــوفــــرةp يـــبـــلـغ قـــرار رفض
الــتـصـريح بـالـتــأسـيس مـعـلال قـبـل انـقـضـاء األجل اHـذكـور

في اHادة 20 أعاله. 

ويـــكـــون قـــرار الـــرفض قـــابال لـــلـــطـــعن أمـــام مــجـــلس
الدولةp و�ارس هذا الطعن األعضاء اHؤسسون.

23 :  : يـــعــــدّ ســـكـــوت اإلدارة بـــعــــد انـــقـــضـــاء أجل اHــاداHــادّة ة 
الـستW (60)  يـومـا اHـتـاح لـهـاx pـثـابـة تـرخـيص لألعـضـاء
اHـؤسـسـW من أجل الـعـمل عــلى عـقـد اHـؤتـمـر الـتـأسـيـسي
لــلـــحــزب الـــســيـــاسي في األجل اHـــنــصـــوص عــلـــيه في هــذا

القانون العضوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اعتماد احلزب السياسياعتماد احلزب السياسي

القسم األولالقسم األول
اHؤتمر التأسيسي للحزب السياسياHؤتمر التأسيسي للحزب السياسي

24 :  : يـــعـــقـــد األعـــضـــاء اHـــؤســـســـون مـــؤتـــمـــرهم اHــاداHــادّة ة 
الـتـأسـيـسـي خالل أجل أقـصـاه سـنـة (1) واحــدة ابـتـداء من
إشهار التـرخيص اHنصـوص عليـه في اHادة 21 أعالهp في

.Wوطنيت Wإعالميت Wيوميت

ولـكي يــكـون اHــؤتـمــر الــتـأســيـسي مــجـتــمـعــا بـصــفـة
صحـيحـةp فإنّه يـجب أن يكـون �ثال بـأكثـر من ثلث (3/1)

عدد الواليات على األقلp موزعة عبر التراب الوطني.

يـجب أن يـجـمع اHـؤتـمـر الـتـأسـيـسي بـW أربـعـمـائـة
(400) وخمسمائة (500) مؤتمرp منتخبW من طرف ألف
وسـتــمــائـة (1600)  مـنــخـرط عــلى األقلp دون أن يــقل عـدد
اHـؤتمـرين عن سـتة عـشر(16) مؤتـمرا عن كل واليـة وعدد

اHنخرطW عن مائة (100) عن كل والية.    

ويجب أن يـتـضـمن عدد اHـؤتـمرين نـسـبة �ـثـلة من
النساء.

اHــــاداHــــادّة ة 25 :  : يـــجـب أن يــــعـــقــــد اHــــؤتـــمــــر الــــتــــأســـيــــسي
ويجتمع على التراب الوطني.

ويـثـبّت انعـقـاد اHؤتـمـر التـأسـيسي xـحـضر يـحرره
محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي :

- ألـــقــاب وأســـمـــاء األعـــضــاء اHـــؤســـســـW احلــاضـــرين
pWوالغائب

pؤتمرين احلاضرينHعدد ا -
pؤتمرHمكتب ا -

pصادقة على القانون األساسيHا -
pهيئات القيادة واإلدارة -

- كل الــعــمــلــيـات أو الــشــكــلــيــات الـتـي تـرتــبت عــلى
أشغال اHؤتمر.

26 :  : يـــصـــبـح الـــتـــرخـــيـص اإلداري اHـــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
عــــلــــيه فـي اHـــادة 24 أعالهp الغـــــيــــا إذا لم يــــعــــقــــد اHــــؤتــــمــــر
التـأسـيسي لـلـحزب الـسيـاسي في األجل اHـنـصوص عـليه
في اHـادة 21 أعالهp ويــؤدي إلى وقف كل نــشـاط لألعــضـاء
اHــؤسـســW حتت طـائــلـة الــعـقــوبـات اHــنـصــوص عـلـيــهـا في

أحكام  اHادة 78 من هذا القانون العضوي.

غـــيـــر أن هـــذا األجل �ـــكـن تـــمـــديـــده ألســـبـــاب الـــقـــوة
الـقـاهــرة مـرة واحـدة مـن قـبل الـوزيــر اHـكــلف بـالـداخــلـيـة
بـــطــــلب من األعــــضـــاء اHـــؤســـســـW. وال �ــــكن أن يـــتـــجـــاوز

التمديد مدة ستة (6) أشهر.

ويــــكـــــون رفض تــــمـــــديــــد األجل قــــابـال لــــلــــطـــــعن خالل
خـمـســة عـشـر (15) يــومـا أمـام مـجـلس الــدولـة الـفـاصل في

القضايا االستعجالية.

القسم الثانيالقسم الثاني
قرار اعتماد احلزب السياسيقرار اعتماد احلزب السياسي

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـفـوض اHؤتـمـر التـأسـيسي صـراحـة  على
(30) Wإثـر انعـقـاده عـضوا مـن أعضـائه يـقـوم خالل الـثالث
يـومـا الـتي تلـيه بـإيـداع ملف طـلب االعـتـماد لـدى الـوزير

اHكلف بالداخليةp مقابل تسليم وصل إيداع حاال.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يـتـكــون مـلف طـلب االعـتـمـاد من الـوثـائق
اآلتية : 

pطلب خطي لالعتماد -
pؤتمر التأسيسيHنسخة من محضر عقد ا -

- القانـون األساسي للحـزب السياسي في ثالث (3)
pنسخ

pبرنامج احلزب السياسي في ثالث (3) نسخ -
- قائمة أعضاء الـهيئات القيادية اHـنتخبW قانونا
مــرفـقـة بـالــوثـائق اHـنــصـوص عـلــيـهـا في اHـادة 17 من هـذا

pالقانون العضوي
- النظام الداخلي للحزب.

Wــكــلف بــالــداخــلـيــة أجـل ســتـHــادّة ة 29 :  :  لــلــوزيــر اHــاداHا
(60) يـومــا لـلــتـأكــد من مـطــابـقـة طــلب االعــتـمـاد مـع أحـكـام

هذا القانون العضوي.



21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1402
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

و�ـــكـــنه خالل هـــذا األجلp وبـــعـــد إجــراء الـــتـــدقــيق
الالزمp طـلب استكـمال الوثـائق الناقـصة و/أو استخالف
أي عـــضــو في الــهــيــئــات الــقـــيــاديــة ال يــســتــوفي الــشــروط

التي ينص عليها هذا القانون العضوي.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : �ـنح الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة االعـتـماد
أو يــرفـــضهp بــعــد دراســة اHــلف اHــودعp وفــقــا ألحــكــام هــذا
الـقـانــون الـعـضـوي. ويــجب أن يـكـون قـرار الــرفض مـعـلال

تعليال قانونيا وفقا لآلجال احملددة في اHادة 29 أعاله. 

ويـــكــــون هــــذا الـــقــــرار قــــابال لــــلــــطــــعن أمــــام مـــجــــلس
الدولة.

اHاداHادّة ة 31 :  : يـعتمـد احلزب الـسياسي بـقرار صادر عن
الـوزيـر اHــكـلف بـالـداخـلـيـة ويـبـلـغـه إلى الـهـيـئـة الـقـيـاديـة
لـــلـــحـــزب الــــســـيـــاسي ويــــنـــشـــره في اجلـــريــــدة الـــرســـمـــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 :  : يـــــخـــــول االعـــــتـــــمـــــاد احلـــــزب الـــــســـــيـــــاسي
الـشخصية اHـعنوية واألهلـية القانونـية ابتداء من تاريخ
نـــشــره في اجلـــريــدة الــرســمـــيــة لــلـــجــمــهــوريـــة اجلــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية.

اHاداHادّة ة 33 :  : يكون قـرار رفض االعتماد اHـعلل الصادر
عن الــوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة قــابال لـلـطـعن أمـام مـجـلس
الـدولـة من قـبل األعـضاء اHـؤسـسـW خالل شـهرين (2) من

تاريخ تبليغه.     

يــعـــدّ قــبــول مــجــلـس الــدولــة الــطــعـن اHــقــدم من قــبل
األعــضــاء اHـؤســســW لــلـحــزب الــسـيــاسي xــثــابـة اعــتــمـاد.
ويسلّم االعتماد فورا بقرار من الوزير اHكلف بالداخلية

ويبلغ  للحزب السياسي اHعني.

34 :  : يـــعــــدّ ســـكـــوت اإلدارة بـــعــــد انـــقـــضـــاء أجل اHــاداHــادّة ة 
الــســتـW (60) يـــومـــا اHـــتـــاح لـــهـــا xـــثـــابـــة اعـــتـــمـــاد احلـــزب
الــســـيــاسـي. ويــبـــلّــغـه الــوزيـــر اHــكـــلف بـــالــداخـــلــيـــة ضــمن

األشكال اHنصوص عليها في اHادة 31 أعاله.

الفصـل الثـالثالفصـل الثـالث
القانون األساسـي للحزب السياسي وتعديلـه القانون األساسـي للحزب السياسي وتعديلـه 

القسم األولالقسم األول
القانون األساسـي للحزب السياسيالقانون األساسـي للحزب السياسي

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يـــصـــادق اHــؤتـــمـــر الـــتــأســـيـــسي لـــلـــحــزب
الــــســـيـــاسي عـــلـى قـــانـــونه األســـاسـي. ويـــنـــبـــغي أن يـــحـــدد

وجوبا ما يأتي :
- تـــشـــكـــيـــلـــة هـــيـــئـــة اHـــداولـــة وطـــريـــقـــة انـــتـــخـــابـــهـــا

 pوصالحياتها

- تـشــكـيـلـة الـهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة وكـيـفـيـات انـتـخـابـهـا
  pوجتديدها ومدة عهدتها وصالحياتها

- أسـس احلـزب الـســيـاسـي وأهـدافه في ظـل احـتـرام
الـــدســتـــور وأحـــكــام هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضــوي والـــتـــشــريع

pفعولHالساري ا
pالتنظيم الداخلي للحزب -

pإجراءات احلل اإلرادي  للحزب السياسي -
- األحكام اHالية.

يــنـص الــقـــانــون األســاسـي عــلى أن تـــتــضـــمن هـــيــئــة
اHـداولـة والــهـيــئـة الـتــنـفـيــذيـة لــلـحـزب مـن بـW أعـضــائـهـا

نسبة �ثلة من اHناضالت.

يـــفـــوض اHـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــسـي صـــراحـــة من يـــوكـــله
بإيداع القانون األساسي بوزارة الداخلية.

يوضع ®وذج من الـقانون األساسي النموذجي حتت
التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلية.

القسم الثانيالقسم الثاني
تعديالت القانون األساسي للحزب السياسيتعديالت القانون األساسي للحزب السياسي

اHاداHادّة ة 36 :  : تكون التغـييرات التي تطـرأ على تنظيم
الـهـيـئـات الـقـياديـة وتـشـكـيالتـهـا طـبـقـا لـلـقـانون األسـاسي
والـــنـــظـــام الـــداخــلـي لـــلـــحـــزب وكــذا كـل تـــعـــديل لـــلـــقـــانــون
األساسـيp محـل تـبلـيغ خـالل الثـالثW (30) يـومـا اHـوالـيـة

للوزير اHكلف بالداخليةp العتمادها.

لـلـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـية أجـل أقـصاه ثـالثون (30)
يــومـا ابــتـداء مـن تـبــلـيــغه الــتـصــريح اHــذكـور فـي الـفــقـرة

األولى أعالهp إلعالن قراره.

يـعــدّ سـكــوت اإلدارة بـعــد انـقــضـاء هــذا األجل xــثـابـة
قبول للتغييرات احلاصلة.

اHــاداHــادّة ة 37 :  : ال يــعــــتــد بـــالــتـــغــيـــيـــرات اHـــذكــــورة فــي
اHـــــــادة 36 أعـالهp إال بـــــعــــــــد إشـــــهــــــارهــــــا من قــــــبل احلـــــزب
Wوطـنيـت W(2) إعالمـيـتWـعـتـمد فـي يومـيـتHالـسـياسي ا

على األقل.
الباب الثالثالباب الثالث

تنظيم احلزب السياسي وسيرهتنظيم احلزب السياسي وسيره
الفصل األولالفصل األول

تنظيم احلزب السياسيتنظيم احلزب السياسي

اHـــــاداHـــــادّة ة 38 :  : يــــــجب أن تــــــتـم إدارة وقــــــيــــــادة األحـــــزاب
الـسياسية بواسـطة أجهزة منتـخبة مركزيـا ومحليا على
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أسس د�ــــقـــراطـــيــــة قـــائـــمــــة عـــلى قــــواعـــد االخـــتــــيـــار احلـــر
للمـنخـرطpW ويتم جتـديدهـا في إطار شفـاف وفقـا لنفس

الشروط واألشكال.

القسم األولالقسم األول
هيئات احلزب السياسي وأجهزتههيئات احلزب السياسي وأجهزته

اHــــاداHــــادّة ة 39 :  : يــــحـــــدد الـــــقــــانـــــون األســــاسـي صالحـــــيــــات
هـيـئــات احلـزب الـسـيـاسي وكـيـفـيــات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا

وفق اHباد  الد�قراطية.

القسم الثانيالقسم الثاني
هياكل احلزب السياسي وانتشارها اإلقليميهياكل احلزب السياسي وانتشارها اإلقليمي

اHاداHادّة ة 40 :  : يعمل احلزب الـسياسي على إقـامة هياكل
مركـزيـة دائـمـة وهيـاكل مـحـلـيـة متـواجـدة عـلى األقل عـبر

نصف عدد واليات الوطن.

ويـجب أن تعبـر هذه الـهياكل من خالل تـواجدها عن
الطابع الوطني للحزب السياسي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سير احلزب السياسي ونشاطهسير احلزب السياسي ونشاطه

القسم األولالقسم األول
سير احلزب السياسيسير احلزب السياسي

41 :  : يــجب أن يــضم كل حــزب ســيــاسي نــســبـة اHـاداHـادّة ة 
من النساء ضمن هيئاته القيادية. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 42 :  : يــــــحـــــدد الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي لـــــلــــــحـــــزب
الـسيـاسي كيـفيـات وقواعـد وإجراءات سـيره اHـعدة طـبقا

ألحكام هذا القانون العضوي.

اHاداHادّة ة 43 :  : يحـدد النـظام الـداخلي لـلحـزب السـياسي
حـقـوق اHـنخـرطـW وواجـبـاتـهم وكـذا الـكـيـفـيـات والـقـواعد
واإلجـراءات اHتـعلـقة بـاجتـماعـات الدورات الـعاديـة وغير

العادية واالجتماعات الدورية للهيئات.

44 :  : يـــتـــعـــW عـــلى احلـــزب الـــســـيــاسـي إخـــطــار اHــاداHــادّة ة 
الـوزيـر اHكـلف بـالداخـلـية بـتـشـكيـلـة هيـئـاته احمللـيـة وكذا
(30) Wفي أجل ال يـتـجـاوز ثالث pبـكل تـغيـيـر يـطـرأ عـليـهـا

يوما.

القسم الثانيالقسم الثاني
نشاط احلزب السياسينشاط احلزب السياسي

اHـــــاداHـــــادّة ة 45 :  : �ـــــارس احلــــــزب الـــــســـــيـــــاسـي اHـــــعـــــتـــــمـــــد
نـشــاطـاته بـحـريــة في إطـار الـنــظـام الـدســتـوري والـطـابع
اجلــمــهـــوري وأحــكــام هـــذا الــقــانــون الـــعــضــوي والـــتــشــريع

الساري اHفعول.

اHـــــاداHـــــادّة ة 46 :  : يـــــلــــــتـــــزم احلــــــزب الـــــســــــيـــــاسـي في إطـــــار
نشاطاته باحترام اHباد  واألهداف اآلتية :

pخصائص الدولة ورموزها -
pثوابت األمة -

pتبني التعددية السياسية -
pارسة النهج الد�قراطي في مساره� -

pنبذ العنف واإلكراه بكل أشكاله -
- احلــريـــات الـــفــرديـــة واجلـــمــاعـــيـــة واحــتـــرام حـــقــوق

 pاإلنسان
-  النظام العام.

اHـاداHـادّة ة 47 :  : �ـكن احلزب الـسـياسيp في إطـار احـترام
هــذا الــقــانــون الـــعــضــوي والــتــشــريـع اHــعــمــول بهp إصــدار

نشريات إعالمية أو مجالت.

اHــاداHــادّة ة 48 :  : �ـــنع عـــلى احلــزب الـــســيـــاسي اســتـــعــمــال
اللغات األجنبية في جميع نشاطاته.

اHـاداHـادّة ة 49 :  : تـســري عــلى نــشـاطــات احلـزب الــســيـاسي
أحكام القوانW والنصوص التنظيمية السارية اHفعول.

القسم الثالثالقسم الثالث
عالقات احلزب السياسي بالتشكيالت األخرىعالقات احلزب السياسي بالتشكيالت األخرى

اHــــاداHــــادّة ة 50 :  : ال �ـــكـن أن يــــكـــون لــــلــــحــــزب الــــســـيــــاسي
ارتـبـاط  عـضوي أو تـبـعي أو رقـابي مع نـقـابة أو جـمـعـية

أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي.

اHـاداHـادّة ة 51 :  : �ــكن احلــزب الــسـيــاسي ربط عـالقـات مع
أحـزاب سـيـاسيـة أجـنـبـية. غـيـر أنه ال �ـكنـه ربط عالقات
تــعــاون أو عالقــات مع حــزب ســيــاسي أجــنــبي عــلى أسس

تتعارض وأحكام الدستور و/أو القوانW اHعمول بها.

كـــمـــا ال �ــكـــنـه الــقـــيـــام بـــأعـــمـــال في اخلـــارج لـــغــرض
اHـــســـاس بــالـــدولـــة ورمـــوزهــا ومـــؤســـســاتـــهـــا ومــصـــاحلـــهــا
االقـتـصـاديـة والـدبـلـومـاسـيـة أو الـقـيـام بـأي ارتـبـاطات أو
أي عالقـات من شـأنـهـا أن تـعـطيه شـكل فـرع أو جـمـعـية أو

جتمع سياسي أجنبي.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكـام مـاليـةأحكـام مـاليـة
القسم األولالقسم األول
الـمـواردالـمـوارد

اHـاداHـادّة ة 52 :  : تـمــول نـشـاطــات احلـزب بـاHـوارد اHــشـكـلـة
�ا يأتي : 
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pاشتراكات أعضائه -

pالهبات والوصايا والتبرعات -

 pرتبطة بنشاطاته و�تلكاتهHالعائدات ا -

- اHساعدات احملتملة التي تقدمها الدولة.

53 :  : تـــــــدفـع اشـــــــتــــــراكــــــات أعـــــــضــــــاء احلـــــــزب اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــســيـــاسيx pـــا فـيــهـم اHـقـــيــمــW بــاخلـــارجp فـي احلــسـاب
اHـنـصـوص عـلـيه في اHـادة 62 من هـذا الـقـانـون الـعـضوي.
وحتدد هيئات اHداولـة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ

هذه االشتراكات.  

اHـاداHـادّة ة 54 :  : �ـكن احلـزب الــسـيـاسـي أن يـتـلــقى هـبـات
ووصايـا وتبـرعات من مـصدر وطـنيp وتدفع فـي احلساب

اHنصوص عليه في اHادة 62 من هذا القانون العضوي. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 55 :  : ال �ـــــكـن أن تـــــرد الــــــهــــــبـــــات والــــــوصــــــايـــــا
والتبرعات إال من أشخاص طبيعيW معروفW. وال �كن
أن تـــتــجـــاوز ثالثــمـــائــة (300) مــرة األجــر الـــوطــني األدنى
اHــــضـــمـــون لـــكل هــــبـــة وفي الـــســـنـــة الــــواحـــدة. وتـــدفع في
احلــســاب اHــنــصــوص عـلــيه فـي اHـادة 62 من هـذا الــقــانـون

العضوي. 

اHــاداHــادّة ة 56 :  : �ــنـع عــلى احلـــزب الــســـيــاسـي أن يــتـــلــقى
بـصفـة مـباشـرة أو غـيـر مبـاشـرة دعمـا مـاليـا أو مـاديا من

أي جهة أجنبيةp بأي صفة كانت وبأي شكل كان.

اHـــــاداHـــــادّة ة 57 :  : �ــــــكن تـــــوفـــــر احلــــــزب الـــــســـــيـــــاسـي عـــــلى
مداخـيل تـرتـبط بـنـشـاطه وتـكـون نـاجتـة عن اسـتـثـمارات

غير جتارية.

�ــــنع عــــلى احلــــزب الـــســــيــــاسي �ــــارســـة أي نــــشـــاط
جتاري.

اHــــاداHــــادّة ة 58 :  : �ــــكـن احلــــزب الـــــســــيـــــاسي اHـــــعــــتـــــمــــد أن
يـســتـفـيــد من إعـانـة مــالـيـة من الــدولـة حـسب عــدد اHـقـاعـد
احملصل عليــها في البرHان وعدد منتخباته في اجملالس.

يـقـيّـد مبـلغ اإلعـانـات احملـتمـلـة الـتي تـمـنحـهـا الـدولة
لألحزاب السياسية في ميزانية الدولة.

اHـاداHـادّة ة 59 :  : �ـكن أن تـكـون اHـسـاعـدات الـتي تـمـنـحـهـا
الدولة للحزب الـسياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة

استعمالها. 

تــــوضح كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيـق هــــذه اHــــادة عن طــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 60 :  : يــــتـــعــــW عــــلى مـــســــؤول احلـــزب أن يــــقـــدم
وجـوبـا لـلمـنـدوبـW اجملـتـمـعـW في اHـؤتـمـر أو في جـمـعـية
عـامـة تقـريـرا مالـيـا يصـدّق علـيه مـحافـظ حسـاباتp وذلك

زيادة على التقرير األدبي.  و�نح له اإلبراء بذلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احملاسبة والذمة اHاليةاحملاسبة والذمة اHالية

اHــاداHــادّة ة 61 :  : يـــجب عــلى كـل حـــزب ســيـــاسي أن �ــسك
مـــحــــاســــبـــة بــــالــــقــــيـــد اHــــزدوجp وجــــردا ألمالكـه اHـــنــــقــــولـــة

والعقارية. 

ويــجب عـلــيه تــقـد¥ حـســابـاتـه الـسـنــويـة إلى اإلدارة
اخملتصة.

اHـاداHـادّة ة 62 :  : يـتـعـــW عـلى احلـــزب الـسـيــاسي أن يـكـون
له حـــســـاب مـــفــتـــوح لــدى مـــؤســســـة مــصـــرفــيـــة أو مــالـــيــة
وطنيةp في مقـرها أو لدى فروعها اHتواجدة عبر التراب

الوطني. 

اHـاداHـادّة ة 63 :  : يـكـون تــمـويل احلـزب الـســيـاسي مـوضـوع
نص خاصp دون اإلخالل بأحكام هذا القانون العضوي.

الباب اخلامس الباب اخلامس 
توقيف احلزب السياسي وحله والطعونتوقيف احلزب السياسي وحله والطعون

الفصل األول الفصل األول 
توقيف نشاطات احلزب السياسي قبل اعتمادهتوقيف نشاطات احلزب السياسي قبل اعتماده

اHــــــاداHــــــادّة ة 64 :  : دون اإلخالل بـــــــأحــــــكـــــــام هــــــذا الـــــــقــــــانــــــون
الـعـضـوي واألحـكـام الـتـشـريـعـيـة األخـرىp وفي حـالـة خـرق
األعــضــاء اHــؤســســW لــلــحــزب لــلــقــوانــW اHــعــمــول بــهـا أو
اللتزاماتهم قـبل انعقاد اHؤتمر التأسيسي أو بعدهp وفي
حـالـة االسـتــعـجـال واالضــطـرابـات الــوشـيـكـة الــوقـوع عـلى
النـظـام العـامp  �كن الـوزيـر اHكـلف بالـداخـليـة أن يوقف
بــقــرار مــعــلل تــعــلــيـال قــانـونــيــاp كـل الــنــشــاطــات احلــزبــيـة
لألعـضاء اHـؤسـسـW ويـأمـر بغـلق اHـقـرات الـتي تـسـتـعمل

لهذه النشاطات.

WـــؤســــســـHيــــبـــلـغ الـــقــــرار فـــور صــــدوره لألعــــضــــاء ا
ويكون قابال للطعن أمام مجلس الدولة.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
توقيف احلزب السياسي اHعتمد وحلتوقيف احلزب السياسي اHعتمد وحلّه

اHـاداHـادّة ة 65 :  : عـنـدمـا تـكـون اخملـالـفـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في إطـــار تــطـــبـــيق هـــذا الــقـــانــون الـــعـــضــوي بـــفـــعل حــزب
معتمـد فإنّ توقيف احلزب أو حلّه أو غلق مقراته ال �كن
أن يتـم إال بقـرار يـصدر عـن مجـلس الـدولـة الذي يـخـطره

الوزير اHكلف بالداخلية قانونا.
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القسم األولالقسم األول
توقيف احلزب السياسيتوقيف احلزب السياسي

اHــاداHــادّة ة 66 :  : يـــنـــجـــر عن مـــخـــالـــفـــة احلـــزب الـــســـيـــاسي
ألحـــــكــــام هـــــذا الـــــقـــــانــــون الـــــعـــــضـــــوي الــــتـــــوقـــــيف اHـــــؤقت

لنشاطاتهp الذي يصدر عن مجلس الدولة.

ويــتــرتب عــلى الــتــوقــيف اHــؤقت تــوقـف نـشــاطــاته
وغلق مقراته.

67 :  :  يــســبق تــوقــيـف الــنــشــاطــات اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عـــلــيـه في اHــادة 66 أعاله تـــبـــلــيغ إعـــذار من قـــبل الـــوزيــر
اHـكــلف بــالـداخــلـيــة لــلـحــزب الــسـيــاسي اHــعـني بــضـرورة
اHطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في أجل محدد. 

وبــانـــقــضــاء هــذا األجلp وفي حــالــة عــدم االســتــجــابــة
لإلعذارp يـفصل مـجلس الـدولـة في توقـيف نشـاط احلزب
الــسـيـاسي اHــعـني بـنـاء عــلى إخـطـاره من الــوزيـر اHـكـلف

بالداخلية.

القسم الثانيالقسم الثاني
حل احلزب السياسيحل احلزب السياسي

اHـاداHـادّة ة 68 :  : �ــكن أن يـكــون حل احلـزب الـســيـاسي إمـا
إراديا وإمّا عن طريق القضاء.

اHــــاداHــــادّة ة 69 :  :  يــــوضح الــــقـــانــــون األســــاسي إجــــراء احلل
اإلرادي لـلـحـزب الـسـيـاسي. ويـتم من قـبل الـهـيـئـة الـعـلـيا

للحزب.

يـتـم إعالم الـوزيــر اHـكــلف بــالـداخــلـيــة بـانــعـقــاد هـذه
الهيئة وxوضوعها.

اHاداHادّة ة 70 :  : �كن الـوزير اHـكلف بـالداخـليـة أن يطلب
حل احلزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة : 

- قـــيـــام احلـــزب بــــنـــشـــاطـــات مـــخــــالـــفـــة ألحـــكـــام هـــذا
الـــقــانـــون الــعـــضــوي أو غـــيــر تـــلك اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في

pقانونه األساسي

- عــــدم تـــقـــد�ه مـــرشـــحـــW ألربـــعـــة (4) انـــتــــخـــابـــات
pمتتالية تشريعية ومحلية على األقل

- الـعـود في مـخـالـفـة أحـكـام اHادة 66 أعالهp بـعد أول
pتوقيف

- ثـــبــــوت عـــدم قــــيـــامه بــــنـــشــــاطـــاته الــــتـــنــــظـــيــــمـــيـــة
اHنصوص عليها في القانون األساسي.

اHاداHادّة ة 71 :  : �كن الـوزير اHـكلف بـالداخـليـةp في حالة
االســــتــــعــــجــــال وقــــبـل الــــفــــصل فـي الــــدعــــوى الــــقــــضــــائــــيـــة
pاتخـاذ جـميع الـتـدابـير الـتـحفـظـية الـضـرورية pرفـوعـةHا
لـــتــجـــنب أو مـــواجـــهــة أو إيـــقـــاف وضــعـــيـــات االســتـــعـــجــال

وخرق القوانW اHعمول بها.

pفي هــذه احلـــالــة pـــعــنـيHو�ـــكن احلــزب الـــســيـــاسي ا
تــقـــد¥ طــعن أمـــام مــجــلـس الــدولـــة الــفــاصـل في الــقـــضــايــا
االسـتـعـجـالـيـة لطـلب إلـغـاء اإلجـراء الـتـحـفـظي اHـقرر. وال

يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرار. 

اHــــاداHــــادّة ة 72 : : يـــتــــرتب عــــلـى احلل الــــقـــضــــائي لــــلــــحـــزب
السياسي ما يأتي:

pتوقف نشاطات كل هيئاته -

pغلق مقراته -

pتوقف نشرياته -
- جتميد حساباته.

اHــــاداHــــادّة ة 73 : : يــــتـــــرتب عــــلـى احلل الـــــنــــهـــــائي لـــــلــــحــــزب
الــسـيــاسي أيـلــولــة أمالكه طـبــقـا لــقـانــونه األســاسي مـا لم

ينص قرار قضائي على خالف ذلك.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الطعن القضائيالطعن القضائي

74 :  : تــعــفى األحــزاب الــســيــاســيـة مـن الــرسـوم اHـاداHـادّة ة 
الــقـضــائــيــة في جــمـيـع الـقــضــايــا اHـتــعــلــقـة بــتــطــبــيق هـذا

القانون العضوي.

اHاداHادّة ة 75 :  : يكـون مجـلس الدولـة مـختـصا في الـفصل
في كـل الـــنــــزاعـــات الــــنــــاجـــمــــة عن  تـــطــــبــــيق أحـــكــــام هـــذا

القانون العضوي.

اHــــاداHــــادّة ة 76 :  : يــــفــــصل مــــجــــلـس الـــدولــــة فـي الــــقــــضــــايـــا
اHـــطــروحـــة عــلـــيه في أجل شـــهــرين (2) ابـــتــداء مـن تــاريخ

إيداع العريضة االفتتاحية.

يــــكـــون لــــلـــطــــعن أمــــام مــــجـــلـس الـــدولــــة أثــــر مـــوقف
للتنفيذp باستثناء التدابير التحفظية.

الباب السادسالباب السادس
أحكـام جزائيةأحكـام جزائية

اHــــاداHــــادّة ة 77 :  : يــــتــــابـع ويـــعــــاقـب األعـــضــــاء الــــقــــيــــاديـــون
وأعضاء احلزب السـياسي على اخملالفات اHـنصوص عليها

في هذا القانون العضوي والتشريع الساري اHفعول.
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اHــاداHــادّة ة 78 :  : يــعـــاقب بــغـــرامــة تــتـــراوح بــW ثالثـــمــائــة
ألـف ديــــــــنـــــــار (300.000 دج) وســــــــتــــــمـــــــائــــــة ألـف ديــــــنــــــار
(600.000 دج)p كل مــن يـــــخــــــالف أحــــــكـــــام هــــــذا الـــــقــــــانـــــون
الـعـضوي بـتـأسيـسه أو إدارته أو تـسيـيـره حزبـا سـياسـيا

أيا كان شكله أو تسميته.

ويـــعـــاقب بـــنـــفـس  الــعـــقـــوبـــات كـل من يـــديــــر حـــزبــا
سـياسـيـا أو يـسيـره أو يـنتـمي إلـيه يـكـون قد اسـتـمر في

نشاطه أو أعاد تأسيسه خالل مدة توقيفه أو بعد حله.

اHــــاداHــــادّة ة 79 :  : يـــعــــاقـب عـــلـى حتــــويل أو اخــــتالس أمالك
pاحلـزب الــســيــاسي وكـذا اســتــعــمـالــهــا ألغــراض شـخــصــيـة

طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 80 :  : تــطـبـق الـعــقــوبــات اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
الـقانون اHـتعـلق بالـوقايـة من الفـساد ومـكافحـته على كل
فـــــعل مـــــعـــــاقب عـــــلـــــيه يـــــحـــــدث في إطـــــار نـــــشـــــاط احلــــزب

السياسي وتسييره.

81 :   :  يعـاقـب أعـضـاء احلزب الـسـيـاسـي الذيـن اHاداHادّة ة 
يـنــظـمـــون اجـتـمــاعـــات ومــظـاهـــرات عــمـومــيـة مـخــالـفـــة
ألحكـــام القـانون رقم 89-28 اHؤرخ في 31 ديـسـمبـر سـنة
1989 اHـــــعـــــدل واHـــــتـــــممp واHـــــذكـــــور أعالهp بـــــالـــــعـــــقـــــوبــــات

اHـــــنــــــصــــــوص عـــــلــــــيـــــهــــــا فـي هـــــذا الــــــقـــــانــــــونp دون اإلخالل
بالعقوبات اHنصوص عليها في نصوص أخرى.

الباب السابعالباب السابع
أحكـام انتقالية وختاميـةأحكـام انتقالية وختاميـة

اHـاداHـادّة ة 82 :  : يــجب أن تـكـون مـلــفـات تـأسـيس األحـزاب
السياسيـة اHودعة قبل إصدار هذا الـقانون العضوي لدى
الوزير اHكلف بـالداخليةp والتي لم يتم الرد عليهاp محل
مـطـابــقـة ألحـكـام هـذا الــقـانـون الـعـضــوي من حـيث تـكـوين

اHلفات واستيفاء الشروط اHطلوبة. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 83 :  : يـــــلـــــغـى األمـــــر رقم 97-09 اHـــــؤرخ في 27
شــوال عــام 1417 اHـوافق 6 مــارس ســنـة 1997 واHــتــضـمن

القانون العضوي اHتعلق باألحزاب السياسية.

اHاداHادّة ة 84 : :  ينشر هـذا القانون الـعضوي في اجلريدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

رأي رقم رأي رقم 02 /ر.م. د / /ر.م. د /12 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14  صــــفـــــر عــــام   صــــفـــــر عــــام 1433
اHوافق اHوافق 8 ينـاير سنة  ينـاير سنة p2012 يـتعـلق xراقبـة مطـابقةp يـتعـلق xراقبـة مطـابقة

القانون العضوي اHتعلق باإلعالمp للدستور.القانون العضوي اHتعلق باإلعالمp للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن اجمللس الدستوري
- بــــنــــاء عــــلى إخــــطــــار رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة اجملــــلس
الــــدســــتــــوري طـــــبــــقــــاً ألحــــكــــام اHــــادة 165 (الــــفــــقــــرة 2) من
الـدسـتـورp بـالـرسـالـة اHـؤرخـة في25 ديـسـمـبـر سـنـة 2011
اHـسجلـة باألمـانة الـعامة لـلمـجلس الـدستـوري بتاريخ 25
ديـسـمـبـر سـنة 2011 حتت رقم p93 قصـد مـراقـبة مـطـابـقة

pللدستور pتعلق باإلعالمHالقانون العضوي ا
- وبـنـاء عــلى الـدسـتــورp ال سـيـمـا اHـواد 3 و3 مـكـرّر
و34 و35 و36 و38 و39 و41 و63 و119 (الــــفــــقــــرتــــان األولى
و3) و120 و123 (الــفــقــرة  4) و125 (الــفــقــرة 2) و126 و163
(الــفــقـرة األولى) و165 (الــفــقـرة 2) و167 (الــفــقـرة األولى)

pمنه
- وxــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اHــــؤرخ في 25 ربــــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونيو سنة p2000 احملدد لقواعد عمل

pتممHعدل واHا pاجمللس الدستوري
pقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

في الشكل :في الشكل :
pــتــعـلـق بـاإلعالمHاعــتــبـارا أن الــقــانـون الــعــضـوي ا -
مــــوضــــوع اإلخــــطــــارp أودع مــــشــــروعـه الــــوزيــــر األول لـــدى
مــكــتب اجملــلس الــشــعــبي الــوطــنيp بــعــد أخــذ رأي مـجــلس

الدولة طبقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.
- واعــــــتـــــبـــــارا أن الـــــقـــــانــــــون الـــــعـــــضـــــويp مـــــوضـــــوع
اإلخـطارp اHـعروض عـلى اجملـلس الدسـتـوري قصـد مراقـبة
مطابـقته للـدستورp كـان مشـروعه موضوع مـناقشـة وفقا
لـــلـــمـــادة 120 مـن الـــدســــتـــور من طــــرف اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
الــــوطـــــنـي ومـــــجــــلـس األمــــةp وحــــصل وفــــقــــا لــــلــــمــــادة 123
(الــفـقـرة 2) من الـدســتـور عــلى مـصــادقـة اجملــلس الـشــعـبي
الـوطنـي في جلـسـته اHـنـعـقـدة بـتاريخ 19 مـحـرم عام1433
اHـوافق 14 ديـســمــبـر ســنـة 2011 وعـلى مــصــادقـة  مــجـلس
األمــة في جـــلــســته اHـــنــعــقـــدة بــتــاريخ 27 مــحــرم عــام1433
اHــــوافق 22 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2011 خالل دورة الــــبــــرHــــان
الــعــاديــة اHـفـتــوحــة بـتــاريخ 6 شــوال عـام 1432 اHـوافـق

4 سبتمبر سنة 2011.
- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس اجلــمـــهــوريــة اجملــلس
الـدســتـوري Hــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHــتـعـلق
بــاإلعالم لـلـدســتـورp جــاء وفـقـا لــلـمـادة 165 (الــفـقـرة 2) من

الدستور.
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فـي اHوضـوعفـي اHوضـوع
pتــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي pأوال :  فــيــمــا يــخصأوال :  فــيــمــا يــخصّ تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي

موضوع اإلخطارموضوع اإلخطار
1 -  - فـــــيــــمـــــا يــــخصفـــــيــــمـــــا يــــخصّ عــــدم  االســـتــــنــــاد إلى اHـــادة  عــــدم  االســـتــــنــــاد إلى اHـــادة 165

(الفقرة (الفقرة 2) من الدستور :من الدستور :
- اعـــتــــبـــارا أن اHـــادة 165 مـن الـــدســــتـــور تــــنصّ في
فـقـرتـهـا الـثـانـيـة عـلى: "يـبـدي اجملـلس الـدسـتـوريp بـعد أن
يــخـطــره رئــيس اجلــمــهـوريــةp رأيه وجــوبــا في دســتــوريـة

p"انHالعضوية بعد أن يصادق عليها البر Wالقوان
- واعـتــبـارا أن اHـشــرّع لم يـذكــر ضـمن الـتــأشـيـرات
اHادة 165 من الـدستـور في فـقرتـها الـثـانيـةp وهي الفـقرة

pالعضوية Wاخلاصة بالقوان
- واعـــتـــبـــارا بـــالـــنـــتـــيـــجـــة أن عـــدم إدراج اHـــادة 165
(الــفـقـرة 2) ضـمـن تـأشـيـرات الــقـانـون الـعــضـويp مـوضـوع

اإلخطارp يعدّ سهوا يتعيّـن تداركه.
2 - فـــــيــــمـــــا يــــخص - فـــــيــــمـــــا يــــخصّ تـــــرتــــيـب تــــأشـــــيــــرات الـــــقــــانــــون تـــــرتــــيـب تــــأشـــــيــــرات الـــــقــــانــــون

العضويp موضوع اإلخطار :العضويp موضوع اإلخطار :
- اعـتـبـارا أن اHـشـرّع اعـتـمـد في تـرتـيب تـأشـيـرات
الـقـانـون الـعـضـويp مـوضـوع اإلخـطـارp الـتـسلـسـل الزمـني

pWلصدور القوان
- واعتبارا أنه إذا كـان يحق للمشـرّع اعتماد تاريخ
pمن نــفس الــفــئـة Wالــصــدور كــطـريــقــة في تــرتــيب قـوانــ
فـإنه فـي تـرتـيــبه الـعــام لـلــنـصــوص من مـخــتـلف الــفـئـات

pعليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد القانونية
- واعـتــبـارا بــالــنـتــيـجــة فـإن االقــتــصـار عــلى تـاريخ
الـــصــدور في تــرتــيب الــتــأشـــيــرات  يــعــدّ  ســهــوا يــتــعــيّـن

تداركه.
ثانيا : فيـما يخصثانيا : فيـما يخصّ مواد القانون العضويp موضوع مواد القانون العضويp موضوع

اإلخطاراإلخطار
1 - فــيــمــا يــخص اHــطــة - فــيــمــا يــخص اHــطــة 5 من اHــادة من اHــادة 23 من الــقــانـون من الــقــانـون

العضويp موضوع اإلخطار :العضويp موضوع اإلخطار :
- اعـــتـــبــــارا أن  اHـــطـــة 5 مـن اHـــادة 23 مـن الـــقــــانـــون
الـعــضـوي  اHـتــعـلق بــاإلعالمp  مـوضــوع اإلخـطـارp تــشـتـرط
فـي اHـديــر مــســؤول أي نـشــريــة دوريــة أن يــكـون  مــقــيــمـا

pفي  اجلزائر
- واعــتــبـــارا أنه ســبـق لــلــمــجـــلس الــدســـتــوري عــنــد
مــراقــبــة مـطــابــقــة الــقــانــون الـعــضــوي اHــتــعــلق بــاألحـزاب
الــــســـيـــاســـيــــة لـــلـــدســـتــــورp أن أصـــدر الـــرأي رقم 01 ر.أ.ق
عـض/  م. د اHــــــــؤرخ في 27 شــــــــوال عـــــــام 1417 اHــــــــوافق 6
مــــارس ســـــنــــة 1997 الــــذي تـــــوصّل فـــــيه إلـى أن اشــــتــــراط
اإلقـــامـــة اHـــنـــتـــظـــمـــة فـي اجلـــزائـــر من قـــبل اHـــشـــرّع غـــيـــر

pادة  44 منهHمطابق للدستور بالنظر إلى ا

-  واعتبـارا أنه وبالـنظـر Hا سبقp يـتعـيّن التـذكير
بأن آراء اجمللس الدستـوري وقراراته نهائيـة وغير قابلة
لـلــطـعنp وتــرتب آثـارهـا طــاHـا أن األســبـاب الـتي اســتــنـد
إلـــيــهـــا مــنـــطــوقـه الزالت قــائـــمــةp  ومـــا لم  تـــتــعـــرض تــلك

   pاألحكام الدستورية للتعديل
- واعــــتــــبـــارا بــــالـــنــــتـــيــــجـــة أن اHــــطـــة 5 مـن اHـــادة23
pـــتـــضـــمــنـــة شـــرط اإلقـــامـــة بـــاجلـــزائــرHوا pـــذكـــورة أعالهHا

تُعتبر غير مطابقة للدستور.
pمن الـــقــانـــون الــعـــضــوي pــادة 45 من الـــقــانـــون الــعـــضــويHــادة اH2 - فــيـــمــا يـــخص - فــيـــمــا يـــخصّ ا

موضوع اإلخطارp واحملررة كاآلتي :موضوع اإلخطارp واحملررة كاآلتي :

"اHــادة 45 :  يُـــحـــدّد ســيـــر ســـلـــطــة ضـــبط الـــصـــحـــافــة
اHـكــتــوبــة وتــنــظـيــمــهــا xــوجب أحــكـام داخــلــيــة تــنــشـر في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية ".

- اعـــتــــبـــارا أن اHـــشــــرّع الـــعــــضـــوي حـــدّد صـالحـــيـــات
سـلطـة ضـبط الصـحـافة اHـكـتوبـة كسـلـطة مـسـتقـلـة تتـمتع
بــــالـــشـــخـــصــــيـــة اHـــعــــنـــويـــة وفـق أحـــكـــام اHـــادة 40 مـن هـــذا

pالقانون العضوي

- واعــــتــــبــــارا أنه خــــوّل ســــلــــطــــة ضــــبـط الــــصــــحــــافـــة
اHـــكــتـــوبــة احلـق في حتــديـــد قـــواعــد ســـيــرهـــا وتـــنــظـــيــمـــهــا
pدون توضيح طبيعة هذه األحكام pوجب أحكام داخليةx

- واعـتـبـارا أنه إذا كـان اHـشـرّع يـقـصـد بـذلك حتـديد
قـواعد سيـر وتنـظيم سـلطـة ضبط الصـحافـة اHكـتوبة في
نـــظــــام داخــــليp ال يــــتـــضــــمن عــــنــــد إعـــداده أحــــكــــامـــا تــــمسّ
بــصالحـــيــات مــؤســـســات أو ســلـــطــات أخــرىp وال يـــتــطــلب
تـطـبيـقه  إقـحام هـذه األخـيرة أو تـدخـلهـاp ففـي هذه احلـالة
وبــــالــــنــــظـــــر إلى اHــــبــــدأ الـــــدســــتــــوري الــــقــــاضـي بــــتــــوزيع
pـــادة  مــطـــابـــقـــة  لـــلـــدســـتــورHتـــعـــدّ هـــذه ا pاالخــتـــصـــاصـــات

شريطة مراعاة هذا التحفظ. 

لهـذه   األسـبـابلهـذه   األسـبـاب
يـدلي بالــرأي اآلتي :يـدلي بالــرأي اآلتي :

فــي  الـشكــلفــي  الـشكــل

أوال - أوال - إن إجـراءات اإلعـداد واHـصـادقـة عـلى الـقـانـون
الـــعــــضـــوي اHـــتــــعـــلق بــــاإلعالمp مـــوضــــوع اإلخـــطـــارp جـــاءت
تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتـW 119 (الـفــقـرتـان األولى و3) و123

pفهي مطابقة للدستور p(الفقرة 2) من الدستور

ثــــانــــيــــا - ثــــانــــيــــا - إن إخــــطــــار رئــــيـس اجلــــمــــهـــــوريــــة اجملــــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
اHـتـعـلق بـاإلعالمp لـلـدسـتـورp § تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 165

pفهو مطابق للدستور p(الفقرة 2) من الدستور
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فــي  اHوضــوعفــي  اHوضــوع

pتــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي pأوال :  فــيــمــا يــخصأوال :  فــيــمــا يــخصّ تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي
موضوع اإلخطار:موضوع اإلخطار:

1 - إضـافة اHادة  - إضـافة اHادة 165 (الـفقرة  (الـفقرة 2) من الدسـتور ضمن) من الدسـتور ضمن
تأشيرات القانون العضويp موضوع اإلخطار.تأشيرات القانون العضويp موضوع اإلخطار.

2 - تــرتب تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــويp مــوضـوع - تــرتب تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــويp مــوضـوع
اإلخطارp على النحو اآلتي :اإلخطارp على النحو اآلتي :

- بــنــاء عــلى الــدســتــورp ال ســيــمــا اHـواد 3 و3 مــكــرّر
و34 و35 و36 و38 و39 و41 و63 و119 و120 و123 (الــفــقـرة

p4) و125 (الفقرة 2) و126 منه
- وxقـتضى األمر رقم 97 - 07 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHـتـضمن الـقـانون

pتممHعدل واHا pتعلق بنظام االنتخاباتHالعضوي ا
- وxقـتضى األمر رقم 97 - 09 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHـتـضمن الـقـانون

pتعلق باألحزاب  السياسيةHالعضوي ا
- وxـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بـاخـتـصـاصــات مـجـلس الـدولــة وتـنـظـيـمـه  وعـمـلهp اHـعـدل

pتممHوا
- وxقتضى األمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صفر
 عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

 pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية
- وxقتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
 عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- وxـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- وxـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- وxــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 84 - 17 اHـــــؤرخ في8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان
- وxــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88 - 01 اHــــؤرخ في22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون الـتـوجـيـهي لـلـمـؤسـسـات  الـعـمـومـيـة

pعدلHا pاالقتصادية
- وxــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88 - 09 اHــــؤرخ في20
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

pتعلق  باألرشيف الوطنيHوا

- وxــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اHــــؤرخ في 8
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 3 أبــريل  سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pباإلعالم
- وxـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ  في26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق  21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبعالقات العمل
- وxـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام  1411 اHوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

pتممHعدل واHا  pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- وxـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اHــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتHوا
- وxـــقــتـــضى  الــقـــانــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ  في30
جــمــادى  الـثــانــيــة عـام 1411 اHـوافق 16 يــنـايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pتممHوا
- وxقـتضى األمر رقم 95 - 20 اHؤرخ  في 19 صـفر
عام 1416 اHوافق 17  يولـيو سـنة 1995 واHتـعلق  xـجلس

pتممHعدل واHا pاحملاسبة
- وxقـتضى األمر رقم 96 - 16 اHؤرخ  في 16 صـفر
عـام  1417 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1996 واHـتـعـلق بـاإليـداع

pالقانوني
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 97 - 02 اHــؤرخ  في 30
رمــــضـــــان عــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســــمـــــبــــر  ســـــنــــة 1997

p1998 الية لسنةHتعلق بقانون اHوا
- وxــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04 اHــــؤرخ في20
واHــتــعــلق صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 

pبحماية التراث الثقافي
- وxـقــتـضـى  الـقــانـون رقم 2000 - 03 اHـؤرخ في 5
جـمادى األولى عام  1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامــة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد  واHــواصالت

pتممHعدل و اHا pالسلكية  والالسلكية
- وxــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا
- وxــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرخ في19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اHــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

pؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق  بحقوق  اHوا
- وxقـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  1428 اHـــــوافق 25 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2007

pعدلHا pاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
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- وxـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pدنية  واإلداريةHقانون اإلجراءات  ا
- وxـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 04 اHــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

pبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها

pثـــانـــــيـــا : فــــيـــمـــا يــــخص مـــواد الــــقـــانـــون الــــعـــضـــويpثـــانـــــيـــا : فــــيـــمـــا يــــخص مـــواد الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي
موضوع اإلخطار:موضوع اإلخطار:

1 -  - تـــــعـــــتـــــبـــــر اHـــــطــــة 5 من اHـــــادة 23 مـن الـــــقـــــانــــون
العضويp موضوع اإلخطارp غير مطابقة للدستور.

2 -  - تعـتبـر اHادة 45 من الـقانـون الـعضـويp مـوضوع
اإلخــطــارp مــطــابـقــة لــلــدسـتــور شــريــطـة مــراعــاة الــتــحـفظ

اHثار سابقا. 

ثالـثا : تعــدثالـثا : تعــدّ باقي أحكـام القانـون العضـويp موضوع باقي أحكـام القانـون العضـويp موضوع
اإلخطارp مطابقة للدستور.اإلخطارp مطابقة للدستور.

pــطــابـقــة لــلـدســتـورHرابـعــا : رابـعــا : تــعـتــبــر األحـكــام غــيـر ا
قابلـة للـفصل عن باقي أحـكام الـقانون الـعضـويp موضوع

اإلخطار.

خامسا :خامسا : يبلغ  هذا الرأي  إلى رئيس اجلمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 10 و11 و12 و13 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 4 و5 و6

و7 يناير سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعـالم بسبوعـالم بسّـايحـايح
أعضاء اجمللس الدستوريأعضاء اجمللس الدستوري

- حنيفة بن شعبان
- محمد حبشي

- بدر الدين سالم
- حسW داود
- محمد عبو

- محمد ضيف
- فريدة لعروسيp اHولودة بن زوة

- الهاشمي عدالة

قـانـون عـضـوي قـانـون عـضـوي رقم رقم 12 -  - 05 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHوافـق اHوافـق 12 يناير سنة  يناير سنة p p2012 يتعلــق باإلعالم.يتعلــق باإلعالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء على الـدسـتـورp ال سيـمـا الـــمواد 3 و3 مـكرر
و34 و35 و36 و38 و39 و41 و63 و119 و120 و123 (الـفـقرة 4)

pو125 (الفقرة 2) و126 و 165 (الفقرة 2) منه
-  وxقتـضى القانـون العضوي رقم 98-01 الـمؤرخ
في 4 صـــــفـــــر عـــــام 1419 الـــــمـــــوافق 30 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1998
والـــمـــتــعــلـق  بــاخــتـــصــاصـــات مــجـــلس الــدولـــة وتــنــظـــيــمه

pتممHعدل واHا pوعمله
- وxـقتـضى القـانـون العـضوي رقم 12-01 الــمؤرخ
فـي 18 صـــــــــفــــــــر عــــــــام 1433 اHــــــــوافق 12 يــــــــنــــــــايــــــــر ســــــــنــــــــة

pتعلق بنظام االنتخاباتH2012وا

- وxـقتـضى القـانـون العـضوي رقم 12-04 الــمؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق باألحزاب السياسيةHوا
- وxـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقم 66-155 الـــــمـــــؤرخ في 18
صـــــــفـــــــر عــــــام 1386 الــــــــمــــــــوافق  8 يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 1966
pتممHعدل واHا pوالـمتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية

- وxـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقم 66-156 الـــــمـــــؤرخ في 18
صفر عام 1386 الـموافق 8  يونيو سنة 1966 والـمتضمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
- وxــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-58 الـــــــمــــــؤرخ في 20
رمـــضـــان عـــام 1395 الــــمـــوافق 26 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHوالـمتضمن القانون ا
- وxــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-59 الـــــــمــــــؤرخ في 20
رمـــضـــان عـــام 1395 الــــمـــوافق 26 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1975

pالـمعدل والـمتمم pوالـمتضمن القانون التجاري
- وxـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 84-17 الــــمـــؤرخ في 8
شـوال عام 1404 الــموافق 7 يـولـيـو سـنة 1984 والـمـتـعلق

pالـمعدل والـمتمم pالـمالية Wبقوان
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 88-01 الــــمــؤرخ في 22
جــمــادى األولى عــام 1408 الـــمــوافق 12 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pعدلHا pاالقتصادية
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 88-09 الــــمــؤرخ في 20
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1408 الــمـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 1988

pوالـمتعلق باألرشيف الوطني
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- وxــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-07 اHـــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pعدّلHا pباإلعالم
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90-11 الــــمــؤرخ في 26
رمــــــضـــــــان عــــــام 1410 الـــــــمـــــــوافق 21 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1990

pالـمعدل والـمتمم pوالـمتعلق بعالقات العمل
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90-30 الــــمــؤرخ في 14
جـــمـــادى األولى عــام 1411 الــــمـــوافق أول ديـــســمـــبـــر ســـنــة
1990 والـــمـــتـــضــمن قـــانـــون األمالك الـــوطــنـــيـــةp الـــمـــعــدل

pوالـمتمم
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90-31 الــــمــؤرخ في 17
جــمـادى األولى عـام 1411 الــمـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة 1990

pوالـمتعلق باجلمعيات
-  وxــقــتــضى الــقــانــون رقم 91-05 الـــمــؤرخ في 30
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1411 الــمـوافق 16 يـنـايـر سـنـة 1991
والــمـتــضـمن تـعــمـيم اسـتــعـمـال الــلـغـة الــعـربـيــةp الــمـعـدل

pوالـمتمم
- وxقـتـضى األمر رقم 95-20 الــمؤرخ في 19 صـفر
عــام 1416 الــــمـــوافق 17 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1995 والــــمـــتــــعـــلق

pالـمعدل والـمتمم pجلس الـمحاسبةx
- وxقـتـضى األمر رقم 96-16 الــمؤرخ في 16 صـفر
عــــام 1417 الـــــمــــوافق 2 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1996 والـــــمــــتـــعــــلق

pباإليداع القانوني
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 97-02 الــــمــؤرخ في 30
رمــــضــــان عـــام 1418 الــــمـــوافق 31 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1997

p1998 الية لسنةHوالـمتعلق بقانون ا
- وxـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98-04 الــــمــؤرخ في 20
صـفر عام 1419 الــموافق 15 يونـيو سـنة 1998 والـمـتعلق

pبحماية التراث الثقافي
- وxـقــتـضـى الـقــانـون رقم 2000-03 الـــمــؤرخ في 5
جــــمــــادى األولى عـــام 1421 الــــمـــوافق 5 غــــشت ســــنـــة 2000
الـذي يحدد القواعـد العامة اHتـعلقة بالـبريد وباHواصالت

pالـمعدل والـمتمم pالسلكية والالسلكية
- وxقـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولـى عـــــــام 1424 الــــــــمــــــــوافق 19 يـــــــولــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 2003

pالـمعدل والـمتمم pوالـمتعلق بالـمنافسة
- وxقـتـضى األمر رقم 03-05 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2003 والـمـتـعلق

pبحقوق الـمؤلف واحلقوق الـمجاورة
- وxقتضى القانون رقم 07-11 الـمؤرخ في 15 ذي
الــــقــــعــــدة عــــام 1428 الـــــمــــوافق 25 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2007

pالـمعدل pوالـمتضمن النظام الـمحاسبي الـمالي

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

pبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pوبعد مصادقة البرلـمان -

pوبعد األخذ برأي الـمجلس الدستوري -
يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :يصدر القانون العضوي اآلتي نصه :

الـبـاب األولالـبـاب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
حتـديــد الـــمـبــاد  والــقـواعــد الــتي حتــكم �ـارســة احلق في

اإلعالم وحرية الصحافة.

2 :  : �ــارس نشـــاط اإلعـالم بـحريــة فــي إطـار اHاداHادّة ة 
أحـــكــام هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي والــتـــشـــريع والـــتـــنــظـــيم

الـمعمول بهماp وفي ظل احترام : 
pاجلمهورية Wالدستور وقوان -
pالدين اإلسالمي وباقي األديان -

pالهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع -
pالسيادة الوطنية والوحدة الوطنية -

pمتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني -
pمتطلبات النظام العام -

pالـمصالح االقتصادية للبالد -
pمهام والتزامات اخلدمة العمومية -

pحق الـمواطن في إعالم كامل وموضوعي -
pسرية التحقيق القضائي -

pالطابع التعددي لآلراء واألفكار -
- كرامة اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــقـصــد بــأنــشـطــة اإلعالمp فـي مـفــهــوم هـــذا
الـقـانــون الـعـضـــويp كل نشـــر أو بث لـوقـائع أحــداث أو
رســـائـل أو آراء أو أفـــكــار أو مـــعـــارفp عـــبـــر أيـــة وســـيـــلــة
مـكـتـوبـة أو مـسـمـوعـة  أو مـتـلـفـزة أو إلـكـتـرونـيـةp وتـكون

موجهة للجمهور أو لفئة منه.
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اHاداHادّة ة 4 :  : تـضمن أنـشـطة اإلعالم عـلى وجه اخلـصوص
عن طريق: 

pوسائل اإلعالم التابعة للقطاع العمومي -
pوسائل اإلعالم التي تنشئها هيئات عمومية -

- وســائل اإلعالم الــتي تــمـلــكــهـا أو تــنــشـئــهــا أحـزاب
pسياسية أو جمعيات معتمدة

- وسـائل اإلعـالم الـتي �ـلـكـهـا أو يــنـشــئـهـا أشـخـاص
مــــعـــنــــويــــون يـــخــــضـــعــــون لـــلــــقـــانــــون اجلــــزائـــري  و�ــــتـــلك
رأسـمــالـهـا أشــخـاص طـبــيـعـيــون أو مـعـنــويـون يـتــمـتـعـون

باجلنسية اجلزائرية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  : تـــــســـــاهم �ـــــارســـــة أنـــــشـــــطـــــة اإلعـالم عـــــلى
اخلصوص  فيما يأتي :

- االســتــجــابــة حلـاجــات الـــمــواطن فـي مـجــال اإلعالم
والـــثــقـــافــة والـــتــربــيـــة والــتـــرفــيـه والـــمـــعــارف الـــعــلـــمــيــة

 pوالتقنية
- تــــــرقــــــيــــــة مــــــبــــــاد  الــــــنــــــظـــــام اجلــــــمــــــهــــــوري وقــــــيم
الـد�ــقـراطــيـة وحــقـوق اإلنــسـان والـتــسـامـح ونـبـذ الــعـنف

 pوالعنصرية
pترقية روح الـمواطنة وثقافة احلوار -

- تــرقـــيـــة الـــثــقـــافـــة الـــوطــنـــيـــة وإشـــعــاعـــهـــاp في ظل
احــتــرام الــتــنــوع الـــلــغــوي والــثــقــافـي الــذي �ــيــز اجملــتــمع

pاجلزائري
- الــمساهمـة في احلوار بW ثقـافات العالم الـقائمة

على مباد  الرقي والعدالة والسلم.

الباب الثانيالباب الثاني
نشاط اإلعالم عن طريق الصحافة الـمكتوبةنشاط اإلعالم عن طريق الصحافة الـمكتوبة

الفصل األولالفصل األول
إصدار النشريات الدوريةإصدار النشريات الدورية

اHاداHادّة ة 6 :  :  تعـتبـر نشـريـات دوريةp فــي مـفهـوم هــذا
الـقـانـون الـعـضـويp الـصــحـف واHــجالت بـجـمـيع أنـواعـهـا

التي تصدر في فترات منتظمة.

 : Wوتصنف النشريات الدورية في صنف
pالنشريات الدورية لإلعالم العام -

- النشريات الدورية الـمتخصصة. 

pـادّة ة 7 :  : يــقـصــد بـالــنـشــريـة الــدوريـة لإلعـالم الـعـامHـاداHا
في مــفـهــوم هــذا الـقــانــون الــعـضــويp كل نــشــريـة تــتــنـاول
خـبرا حول وقائع ألحـداث وطنيـة ودوليةp وتكـون موجهة

للجمهور.

pـادّة ة 8 :  : يـقـصـد بـالـنـشـريـة الـدوريـة الــمـتـخـصـصةHـاداHا
في مــفـهــوم هــذا الـقــانــون الــعـضــويp كل نــشــريـة تــتــنـاول
خـبرا له عالقـة xيـادين خـاصةp وتـكون مـوجهـة لفـئات من

اجلمهور. 

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـتـبـر كل مـلـحق فـي نـشـريـة دوريـة جزءا
ال يتجزأ منهاp وال �كن أن يباع منفردا.

اHاداHادّة ة 10 :  : يجب على كل نـشرية دورية لإلعالم العام
جهويـة أو محلـيةp أن تـخصص نسـبة خـمسW في الــمائة
(50 %)   عــــلى األقـل من مـــــســــاحــــتــــهـــــا الــــتــــحـــــريــــريــــة إلى

مضامW تتعلق باHنطقة الـجغرافية التي  تغطيها.

اHاداHادّة ة 11 :  : إصدار كل  نشرية  دورية  يتم  بحرية.

يـــــــخــــــضـع إصـــــــدار كل نـــــــشـــــــريــــــة دوريـــــــة إلجــــــراءات
الـتـسـجـيل ومـراقــبـة صـحـة الــمـعـلـومـاتp بـإيـداع تـصـريح
مـسـبق مـوقـع من طـرف الــمـديـر مـســؤول الـنـشـريـةp لـدى
سـلطـة ضبـط الصـحافـة الـمـكتـوبة الــمنـصوص عـليـها في

هذا القانون العضويp ويسلم له فورا وصل بذلك. 

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يــجب أن يـتـضـمن الــتـصـريح اHـذكـور في
اHادة 11 أعالهp ما يأتي:

pعنوان النشرية وتوقيت صدورها -
 pموضوع النشرية -

pمكان صدورها -
pلغة أو لغات النشرية -

- اسم ولــــقب وعــــنــــوان ومـــؤهـل الــــمــــديـــر مــــســـؤول
pالنشرية

pالطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية -
pأسماء وعناوين الـمالك أو الـمالك -

- مـكونـات رأسمـال الشـركة أو الــمؤسـسة الــمالـكة
pلعنوان النشرية

- الـمقاس والسعر.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : بــــعـــــد إيــــداع الـــــتــــصــــريـح الـــــمـــــذكــــور في
الـــمــادتـW 11 و12 أعـاله وتــســـلـــيم الـــوصلp تـــمــنح ســـلـــطــة
(60) Wــكـتــوبـة االعــتــمـاد في أجل ســتـHضــبط الـصــحــافـة ا

يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. 
�نح االعتماد إلى اHؤسسة الناشرة.

يعتبر االعتماد xثابة الـموافقة على الصدور.

اHاداHادّة ة 14 :  : في حـالة رفض منـح االعتمـاد تبلغ سـلطة
pكـتوبـة صاحب الـطـلب بالـقرار مـبرراHضبط الـصحـافـة ا
قـبل انـتهـاء اآلجـال احملـددة في اHادة 13 أعالهp ويـكـون هذا

القرار قابال للطعن أمام اجلهة القضائية الـمختصة.
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اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـجـب أن يـتـضـمن االعــتـمـاد الــمــعـلـومـات
اHـتـعـلـقـة بـتـعـريف الـنـاشـر وخـصـائص الـنـشـريـة كـمـا هـو

منصوص عليها في الـمادة 12 أعاله.

اHاداHادّة ة 16 :  : االعتماد غـير قابل للـتنازل بأي شكل من
األشكال. 

دون اHسـاس بـالـمـتـابعـات الـقضـائيـةp فـإن كل خرق
لهذا احلكم يترتب عنه سحب االعتماد.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : فـي حــــالــــة بـــــيع الــــنـــــشــــريــــة الــــدوريــــة أو
الــتـنــازل عــنــهـاp يــجب عــلى اHــالك اجلــديـد طــلب االعــتــمـاد
وفق الـكــيــفـيــات اHـنــصـوص عــلــيـهــا في اHـواد 11 و12 و13

من هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يــســـحب االعـــتــمـــاد في حـــالــة عـــدم صــدور
الــــنـــشــــريـــة الــــدوريــــة في مــــدة ســـنــــةp ابــــتـــداء مـن تـــاريخ

تسليمه. 

ويـتـرتب عن تـوقف كل نـشـريـة دوريـة عن الـصدور
طيـلة تسعW (90) يومــاp جتـديــد اإلجـراءات الـمنصوص

عليــها في الـمادتW 11 و12 أعاله.

19 :  : كل تــغــيــيــر مــهــمــا يــكـن نــوعه يــدخل عــلى اHـاداHـادّة ة 
pادة 12 أعالهHـذكـور في اHالـعـنـاصر الــمـكونـة لـلـتصـريح ا
يـــجـب أن تــــبــــلغ به كــــتــــابــــيــــا ســــلــــطــــة ضــــبط الــــصــــحــــافـــة
الــمكـتوبـة خالل األيام الـعشرة (10) الـمـواليـة إلدراج هذا

التغيير.

تــســلم ســلــطــة ضــبـط الــصــحــافــة الـــمــكــتــوبــة وثــيــقـة
الـــتــصــحـــيح خالل الـــثالثــW (30) يـــومــا اHـــوالـــيـــة لــتـــاريخ

التبليغ.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : تـصـدر الـنـشـريات الـدوريـة لإلعـالم الـعام
الــــتـي تــــنــــشــــأ ابــــتـــــداء من تــــاريـخ صــــدور هــــذا الــــقــــانــــون

العضوي بإحدى اللغتW الوطنيتW أو كليهما.

غــيـــر أن الـــنــشـــريــات الـــدوريـــة الـــمـــوجــهـــة لـــلــنـــشــر
والــــتــــوزيع وطــــنــــيــــا أو دولــــيــــاp والــــنــــشــــريــــات الــــدوريــــة
الــمــتــخـصــصـةp �ــكن أن تــصـدر بــالــلـغــات األجـنــبــيـة بــعـد

موافقة سلطة ضبط الصحافة الـمكتوبة.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــجب عـلى مــسـؤول الـطـبـع أن يـطـلب من
الــنـاشــر  نـسـخــة من االعـتــمـاد مـصــادقـا عـلــيـهـاp قــبل طـبع

العدد األول من أية نشرية دورية.

و�نع الطبع في غياب ذلك.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : يــخــضـع طــبع أي عـــنــوان �ــلـــوك لــشــركــة
أجنبية إلى ترخيص من الوزارة اHكلفة باالتصال.

حتــــدد كـــيــــفـــيــــات تــــطـــبــــيق هــــذه الـــــمـــادة عـن طـــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 23 :  :  يـجب أن تتـوفر في الـمـدير مـسؤول أية
نشرية دورية الشروط اآلتية :

 pأن يحوز شهادة جامعية -

- أن يــتـمـتع  بـخـبــرة ال تـقل عن عـشـر (10) سـنـوات
في مـيـدان اإلعالم بـالــنـسـبـة لـلـنــشـريـات الـدوريـة لإلعالم
الــعـامp وخـمس (5) سـنــوات خـبــرة في مـيــدان الـتــخـصص
العـلـمي أو التـقـني أو التـكـنولـوجي بـالنـسـبة لـلـنشـريات

pتخصصةHالدورية ا

pأن يكون جزائري اجلنسية-

pأن يتمتع بحقوقه الـمدنية -

pأالّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف -

- أالّ يـكون قد قام بـسلوك مـعاد لثورة أول نـوفمبر
1954 بــالــنــســبــة لألشــخــاص اHــولــودين قــبل يــولــيــو ســنـة

.1942

24 :  : يــجب عــلى الـــمــديــر مـســؤول كل نــشــريـة اHـاداHـادّة ة 
مــوجـــهـــة لألطـــفـــال و/أو الـــشـــبـــابp أن يـــســتـــعـــW بـــهـــيـــئــة

تربوية استشارية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

25 :  : �ــكن نــفـس الــشــخص الـــمــعــنــوي اخلــاضع اHـاداHـادّة ة 
لـلــقـانـون اجلــزائـري أن �ــلك أو يـراقب أو يــسـيـر نــشـريـة
واحـــــدة  فــــقـط لإلعالم الـــــعــــام تـــــصــــدر بــــاجلـــــزائــــر بـــــنــــفس

الدورية.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـجـب أن يـبــW في كل عـدد مـن الـنــشـريـة
الدورية ما يأتي:

pاسم ولقب الـمدير مسؤول النشر -

pعنوان التحرير واإلدارة -

pالغرض التجاري للطابع وعنوانه -

pدورية صدور النشرية وسعرها -

- عدد نسخ السحب السابق.

27 :  : ال �ـــكن الـــقـــيـــام بـــالـــطـــبع فـي حـــالـــة عــدم اHــاداHــادّة ة 
االلـــتـــزام بــــأحـــكـــام اHـــادة 26 أعالهp ويـــجب عــــلى مـــســـؤول
الـطــبع إشــعـار سـلــطـة ضــبط الـصــحـافــة الــمــكـتـوبــة بـذلك

كتابيا.
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�كن سلطة ضـبط الصحافة اHكتوبة أن تقرر وقف
صدور النشرية إلى غاية مطابقتها. 

28 :  : ال �ــكن أيــة نــشــريــة دوريـة لـإلعالم الــعـام اHـاداHـادّة ة 
أن تــخـــصص أكــثــر من ثــلث (3/1) مــســاحــتــهــا اإلجــمــالــيــة

لإلشهار واالستطالعات اإلشهارية.

اHاداHادّة ة 29 :  : يـجب على الـنشريـات الدوريـة أن تصرح
وتــبــرر مــصــدر األمــوال الـــمــكــونــة لــرأســمــالــهــا واألمـوال
الـــضــروريـــة لــتـــســيـــيــرهـــاp طــبـــقــا لـــلــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم

الـمعمول بهما.

يجب عـلى كل نشـرية دوريـة تـستـفيـد من دعم مادي
مـــهــمـــا كـــانت طـــبـــيــعـــتهp أن يـــكـــون لـــهــا ارتـــبـــاط عـــضــوي

بالهيئة الـمانحة للدعمp ويجب بيان هذه العالقة.

�نع الدعم اHادي الـمـباشر وغير الــمباشر الصادر
عن أية جهة أجنبية.

اHــاداHــادّة ة 30 :  : يــجــب أن تـــنــشــر الــنــــشــريــات الـــدوريــة
سـنـويا عـبـر صـفـحاتـهـا حـصـيـلة احلـسـابـات مـصدقـا عـلـيـها

عن السنة الفارطة. 

وفي حــالــة عـــدم الــقــيــام بـــذلكp تــوجه ســـلــطــة ضــبط
الـصـحـافة اHـكـتـوبـة إعـذارا إلى الـنـشـريـة الـدوريـة لـنـشر

حصيلة حساباتها في أجل ثالثW (30) يوما.

وفي حــالـــة عــدم نـــشــر احلـــصــيـــلــة في األجـل اHــذكــور
أعالهp �ــكن ســلــطــة ضــبط الــصــحــافــة اHــكــتــوبــة أن تــقــرر

وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتها.

اHــــاداHــــادّة ة 31 :  : تــــمــــنـع إعــــارة االسـم لــــكل شـــــخص ســــواء
بــالــتــظـــاهــر بــاكــتــتــاب األســـهم أو احلــصصp أو امــتالك أو

تأجير بالوكالة لـمحل جتاري أو سند.

pــتــابــعــات الــقــضــائــيــة ذات الــصــلــةHــســاس بــاHدون ا
يترتب على خرق هذا احلكم إلغاء العملية.

32 :  : زيــادة عــلى األحــكــام الـــمــتــعــلــقــة بــاإليـداع اHـاداHـادّة ة 
pالـقـانوني الــمنـصـوص علـيهـا في الـتشـريع الــمعـمول به
يــجب أن تــودع نــســخــتـان (2) من كل نــشــريـة دوريــة لـدى

سلطة ضبط الصحافة الـمكتوبة.      

الفصل الثانيالفصل الثاني
التوزيع والبيع في الطريق العامالتوزيع والبيع في الطريق العام

33 :  : تــــوزع الـــنـــشـــريـــات الــــدوريـــة مـــجـــانـــا أو اHــاداHــادّة ة 
بـــالـــبــــيع بـــالـــعـــدد أو بــــاالشـــتـــراكp تـــوزيـــعــــا عـــمـــومـــيـــا أو

باHساكن.

34 :  : مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اHــــــادة 37 من هــــــذا اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــقــانــون الـــعــضــويp �ــارس نـــشــاط  تــوزيع الـــنــشــريــات
الـدوريــة xـا  فــيـهـا  األجــنـبــيـة  بـحــريـةp ووفـقــا لـلــتـشـريع
والــتـنــظـيـم الــمــعـمــول بـهــمــاp ال سـيــمـا مــا تـعــلق بــحـمــايـة

الطفولة واآلداب العامة.

اHاداHادّة ة 35 :  : يخضع بيع الـنشريات الدورية بالتجول
و/أو في الـــطــريق الـــعــام أو فـي مــكـــان عــمـــومي آخــر إلى

تصريح مسبق لدى رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : تـسـهـر الـدولـة عـلـى ضـمـان تـرقـيـة تـوزيع
الــصـحــافـة اHــكـتــوبـة عــبـر كـامـل الـتــراب الـوطـنـيp بـهـدف

تمكW كل اHواطنW من الوصول إلى اخلبر.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : مع مـراعـاة الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول
بهمـاp يخضع اسـتيـراد النشـريات الـدورية األجنـبية إلى

ترخيص مسبق من سلطة ضبط الصحافة الـمكتوبة. 

حتدد شروط وكيـفيات تسلـيم الترخيص عن طريق
التنظيم.

38 :  : يخـضع إصـدار و/أو استـيـراد النـشـريات اHاداHادّة ة 
الــــدوريـــــة من قــــبـل الــــهــــيـــــئــــات األجــــنـــــبــــيــــة والـــــبــــعــــثــــات
الـــدبـــلــــومـــاســـيـــةp والــــمـــوجـــهـــة لـــلـــتـــوزيـع الــــمـــجـــاني إلى

ترخيص من الوزارة اHكلفة بالشؤون اخلارجية.  

اHاداHادّة ة 39 :  : ينشأ جهاز يكلف بإثبات التوزيع. 

حتـدد كـيـفيـات تـنـظـيم هـذا اجلـهـاز وعمـله عـن طريق
التنظيم. 

الباب الثالثالباب الثالث
سلطة ضبط الصحافة الـمكتوبةسلطة ضبط الصحافة الـمكتوبة

pـكــتـوبـةHـادّة ة 40 :  : تـنـشــأ سـلــطـة ضـبط الــصـحــافـة اHـاداHا
وهي ســلــطــة مــسـتــقــلــة تــتـمــتع بــالــشــخــصــيـة الـــمــعــنــويـة

واالستقالل الـمالي.

وتتولى بهذه الصفةp على اخلصوص ما يأتي :

pتشجيع التعددية اإلعالمية -

- الـسـهـر عـلى نـشـر وتـوزيع اإلعالم الــمـكـتـوب عـبر
pكامل التراب الوطني

- الـــســهــر عـــلى جــودة الـــرســائل اإلعـالمــيــة وتـــرقــيــة
pالثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها

- الــســهــر عـلـى تـشــجــيع وتــدعـيـم الـنــشــر والــتـوزيع
pبكل الوسائل الـمالئمة Wالوطنيت Wباللغت
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- السهر على شـفافية القواعـد االقتصادية في سير
pالـمؤسسات الـناشرة

- السـهر عـلى منع تـمركـز العـناوين واألجـهزة حتت
pالتأثير الـمالي والسياسي واإليديولوجي لـمالك واحد
- حتــديــد قــواعــد وشـــروط اإلعــانــات والـــمــســاعــدات
الـــتي تـــمـــنــــحـــهـــا الـــدولــــة ألجـــهـــزة اإلعالمp والــــســـهـــر عـــلى

pتوزيعها
- الـسـهـر عـلى احـتـرام اHـقـايـيس في مـجـال اإلشـهار

pومراقبة هدفه ومضمونه
-اســتالم تــصـريـح احلـســابــات الـــمـالــيــة لــلـنــشــريـات

pالدورية من غير تلك الناجتة عن االستغالل
- جـــمع كل الــــمـــعـــلـــومـــات الـــضــروريـــة من اإلدارات
واHــــؤســـســـات الــــصـــحـــفــــيـــة لــــلـــتـــأكــــد من ضـــمــــان احـــتـــرام

التزامات كل منها.

ال �كن أن تـسـتعـمل هذه الــمـعلـومات الـتي جتـمعـها
سلطة ضبط الـصحافة الـمكتوبة ألغراض أخرى غير أداء

الـمهام التي يسندها إليها هذا القانون العضوي.

اHــاداHــادّة ة 41 :  : تـــمـــتـــد مـــهـــام وصالحـــيـــات ســـلـــطـــة ضـــبط
الــصـحــافــة الـــمـكــتــوبــة إلى نــشـاط اإلعالم الـــمــكــتـوب عن

طريق االتصال اإللكتروني. 

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 42 :  : فـي حـــــــــالــــــــــة اإلخـالل بــــــــــااللـــــــــتــــــــــزامـــــــــات
الـــمـــنــصــوص عــلـــيــهــا فـي هــذا الــقـــانــون الــعـــضــويp تــوجه
سـلطة ضـبط الصحـافة الــمكتـوبة مالحظـاتهـا وتوصيـاتها
إلى جــهــاز اإلعالم اHــعــنيp وحتــدد شــروط وآجــال الــتــكــفل

بها.

تــنــشــر هــذه الـــمالحـــظــات والــتــوصــيــات وجــوبــا من
طرف جهاز اإلعالم الـمعني.

اHـاداHـادّة ة 43 :  : تـرفع سـلــطـة ضـبط الـصـحـافـة الــمـكـتـوبـة
Wـان تــبـHســنــويـا تــقـريــرا إلى رئـيـس اجلـمــهـوريــة والـبــر

فيه نشاطها.

وينشر هذا التقرير.

اHــاداHــادّة ة 44 :  : �ــكن كل هـــيــئــة تـــابــعــة لــلـــدولــة أو جــهــاز
صـحافـة إخـطار سـلـطة ضـبط الـصحـافـة الـمـكتـوبـة وطلب

الرأي الـمتعلق xجال اختصاصها.

اHــــاداHــــادّة ة 45 :  : يـــحــــدد ســـيــــر ســـلـــطــــة ضـــبـط الـــصــــحـــافـــة
الـــمـكـتـوبــة وتـنـظـيــمـهـا xـوجب أحــكـام داخـلـيــة تـنـشـر في
اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

اHـاداHـادّة ة 46 :  : �ـنع عـلى أعـضـاء سـلـطـة ضـبط الـصـحـافة
اHكتـوبة خالل فـترة قيـامهم xـهامهمp اتـخاذ مـوقف علني
من الــمــســائل الــتي كـانـت أو يـحــتــمل أن تـكــون مــوضـوع
إجـراءات أو قـرارات أو تـوصـيـات تـصـدرهـا سـلـطة ضـبط
الصحافة الـمـكتوبةp أو االستشارة في الــمسائل نفسها.

اHــاداHــادّة ة 47 :  : يــلـــتــزم أعــضــاء ســـلــطــة ضــبـط الــصــحــافــة
الـــمــكـــتــوبــة وأعــوانـــهــا بــالـــســر الـــمـــهــني بــشـــأن الــوقــائع
واألعــمــال واHــعــلــومــات الــتـي قــد يــطــلــعــون عــلــيــهــا بــحــكم

مهامهمp طبقا ألحكام اHادة 301 من قانون العقوبات. 

اHـاداHـادّة ة 48 :  : تــضم سـلـطــة ضـبط الـصــحـافـة الــمــكـتـوبـة
هياكل توضع حتت سلطة رئيسها.

وال �كن أن يـشارك مسـتخـدمو هذه الـهياكل بـصفة
مـباشـرة أو غـير مـبـاشرة في مـؤسـسة مـتـصلـة بـقطـاعات
الـصحـافـة اHـكـتـوبة والـصـحـافـة اإللـكتـرونـيـة ومـؤسـسات

النشر واإلشهار.

اHاداHادّة ة 49 :  : تـقيّد االعتـمادات الضـرورية لقيـام سلطة
ضـبط الـصحـافـة الــمكـتـوبة xـهـامـها في اHـيـزانـية الـعـامة

للدولة.

اآلمــر بـالـصـرف هــو رئـيس سـلــطـة ضـبط الــصـحـافـة
الـمكتوبة.

تمـسك مـحـاسبـة سـلطـة ضـبط الـصحـافـة الــمكـتـوبة
طبـقا لـقواعـد احملاسـبـة العـمومـيةp من قـبل عون مـحاسب

يعينه الوزير الـمكلف بالـمالية.

تــمــارس مــراقــبــة نـــفــقــات ســلــطــة ضـــبط الــصــحــافــة
الـمكتوبة طبقا إلجراءات الـمحاسبة العمومية. 

اHـاداHـادّة ة 50 :  : تتـشـكل سـلـطـة ضـبط الـصـحـافـة اHـكـتـوبة
من أربعة عشر (14) عضوا يـعينون xرسوم رئاسي على

النحو اآلتي:
- ثالثـة (3) أعـضاء يـعـيـنـهم رئـيس اجلـمـهـورية ومن

pبينهم رئيس سلطة الضبط
- عـضـوان (2) غــيـر بـرلـــمـانـيـW يــقـتـرحــهـمـا رئـيس

pالـمجلس الشعبي الوطني
- عـضـوان (2) غــيـر بـرلـــمـانـيـW يــقـتـرحــهـمـا رئـيس

pمجلس األمة
- سـبـعة (7) أعـضـاء يـنـتـخـبون بـاألغـلـبـيـة الــمـطـلـقة
من بـW الـصـحــفـيـW الــمـحــتـرفـW الـذين يــثـبـتـون خـمس

عشرة (15) سنة على األقل من اخلبرة في اHهنة.
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51 :  : مـــــدة عــــضـــــويـــــة أعـــــضـــــاء ســـــلــــطـــــة ضـــــبط اHــــاداHــــادّة ة 
الـــصــــحـــافـــة الـــــمـــكـــتــــوبـــة ست (6) ســـنــــوات غـــيـــر قــــابـــلـــة

للتجديد. 

52 :  : فـي حــــالـــــة إخـالل عـــــضـــــو ســــلـــــطـــــة ضـــــبط اHــــاداHــــادّة ة 
الـصـحافـة الـمـكـتوبـة بالـتـزاماته احملـددة في هـذا القـانون
الــــعــــضــــويp يــــصـــــرح رئــــيس ســـــلــــطــــة ضــــبـط الــــصــــحــــافــــة
الــمكـتوبـة بعـد مـداولة طـبقـا للـمادة 54 أدناهp بـاالستـقالة

التلقائية للعضو اHعني.

ويـصـرح رئـيس سـلـطـة ضـبط الـصـحـافـة الــمـكـتـوبـة
أيـضــا بـاالســتـقـالــة الـتـلــقـائـيــة لـكل عــضـو يـصــدر في حـقه

حكم قضائي نهائي بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف.

اHــاداHــادّة ة 53 :  : في حــالـــة شــغـــور مــنـــصب عـــضــو ســـلــطــة
ضبط الـصحـافة اHكـتوبـة ألي سبب كـانp يتم االسـتخالف
بـتـعـيـW عـضــو جـديـد السـتـكـمـال الـفـتـرة اHـتـبـقـيـةp حـسب
الــشـروط والـكـيــفـيـات الـــمـنـصــوص عـلـيـهــا في الــمـادة 50

أعاله.

وعـنـد انـقـضـاء هـذه الـفـتـرة اHـتـبـقـيـةp �ـكن تـعـيـيـنه
من جـديد عـضـوا في سـلـطـة ضـبط الـصحـافـة اHـكـتـوبة إذا
لم تــتــجــاوز هــذه الــفــتــرة اHــتــبــقــيــة الــســنــتــpW وبــحــسب
الــشــروط والــكــيــفــيــات الـــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـي اHـادة 50

أعاله.

اHـاداHـادّة ة 54 :  : ال تـصـح مـداوالت سـلـطـة ضـبط الـصـحـافـة
الــــمــكـــتــوبـــة إال إذا حــضـــرهــا عـــشــرة (10) أعــضـــاء وتــكــون

الـمداولة بأغلبية األعضاء احلاضرين. 

فـي حـــــالــــــة تـــــســــــاوي عـــــدد األصــــــوات يـــــكــــــون صـــــوت
الرئيس مرجحا.

55 :  : تـكــون مــداوالت ســلــطــة ضــبط الــصــحــافـة اHـاداHـادّة ة 
الـمكتوبة وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية.

اHــــاداHــــادّة ة 56 :  : تــــتــــنــــافى مــــهــــام أعــــضــــاء ســــلــــطــــة ضــــبط
الـصـحــافـة الــمـكـتــوبـة مع كل عـهــدة انـتـخـابــيـة أو وظـيـفـة

عمومية أو أي نشاط مهني.

حتـــدد تــعــويــضــات أعــضــاء ســلـــطــة ضــبط الــصــحــافــة
الـمكتوبة xوجب مرسوم.

اHــاداHــادّة ة 57 :  : ال �ــكن أعــضــاء ســلـــطــة ضــبط الــصــحــافــة
اHـــكـــتـــوبـــةp وكـــذا أفـــراد أســـرهم وأصـــولـــهم وفـــروعـــهم من
الــــدرجـــة األولىp أن �ـــارســــوا بـــصـــفـــة مــــبـــاشـــرة أو غـــيـــر
مـبـاشــرة مـسـؤولـيـات أو يــحـوزوا مـسـاهــمـة في مـؤسـسـة

مرتبطة بقطاع اإلعالم.

الـباب الرابعالـباب الرابع
النشاط السمعي البصريالنشاط السمعي البصري

الفصل األولالفصل األول
�ارسة النشاط السمعي البصري�ارسة النشاط السمعي البصري

اHـاداHـادّة ة 58 :  : يــقـصــد بـالـنــشـاط الـســمـعي الــبـصـري في
مفـهوم هذا الـقانـون العضـويp كل ما يـوضع حتت تصرف
اجلـمـهـور أو فـئــة  مـنه عن  طـريق االتــصـال الالسـلـكيp أو
بث إشـارات أو عـالمـات أو أشــكــال مـرســومــة أو صـور أو
أصوات أو رسـائل مـخـتـلـفـة ال يـكون لـهـا طـابع الــمـراسـلة

اخلاصة.

59 :  : الــنــشــاط الــسـمــعي الــبــصــري مــهــمـة ذات اHـاداHـادّة ة 
خدمة عمومية.

حتـــــدد كــــيــــفـــــيــــات اخلــــدمـــــة الــــعــــمـــــومــــيــــة عـن طــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 60 :  : يقصد بـخدمة االتصال السـمعي البصري
فـي مـــفــهـــوم هـــذا الـــقــانـــون الـــعــضـــويp كـل خــدمـــة اتـــصــال
مــوجـــهــة لـــلـــجــمـــهــور الســـتــقـــبــالـــهـــا في آن واحــد مـن قــبل
اجلـمـهــور كـله أو فـئـة مـنـهp يـتـضـمن بـرنــامـجـهـا األسـاسي
حــصـــصــا مــتــتــابــعــة ومــنــتـــظــمــة حتــتــوي عــلى صــور و/أو

أصوات.

61 :  : �ــارس الــنــشــاط الــسـمــعـي الـبــصــري من اHـاداHـادّة ة 
قبل :

pهيئات عمومية -

pمؤسسات وأجهزة القطاع العمومي -

- الــمـؤسـسـات أو الــشـركـات الـتي تـخـضع لـلـقـانـون
اجلزائري.

و�ــارس هــذا الــنــشــاط طــبــقــا ألحــكــام هــذا الــقــانـون
العضوي والتشريع الـمعمول به.

اHـاداHـادّة ة 62 :  : يـعـهــد إلى الـهـيـئـة اHــكـلـفـة بـالـبث اإلذاعي
والتـلـفزي تـخصـيص الـترددات اHـوجهـة خلـدمات االتـصال
الــــســـــمــــعـي الــــبـــــصــــري اHـــــرخص بـــــهــــا بـــــعــــد أن �ـــــنح خط
الترددات من قبل اجلهاز الوطني اHكلف بضمان تسيير

استخدام مجال الترددات اإلذاعية الكهربائية.

اHــاداHــادّة ة 63 :  : يــخـــضع إنــشـــاء كل خـــدمــة مـــوضــوعـــاتــيــة
لالتصـال السـمعي الـبصـريp والتـوزيع عبـر خط اإلرسال
اإلذاعي الـمـسمـوع أو التـلفـزيp وكذا اسـتخـدام الترددات

اإلذاعية الكهربائية إلى ترخيص �نح xوجب مرسوم.
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يــجـب إبــرام اتــفـــاقــيــة بـــW ســلــطـــة ضــبط الـــســمــعي
البصري والـمستفيد من الترخيص.

ويـعـد هـذا االسـتـعــمـال طـريـقـة شـغل خــاص لـلـمـلـكـيـة
العمومية للدولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلطة ضبط السمعي البصريسلطة ضبط السمعي البصري

pـادّة ة 64 :  : تـؤسس سـلـطــة ضـبط الـسـمـعي الـبـصـريHـاداHا
وهـي ســلــطـــة مــســتـــقــلـــة تــتــمـــتع بــالـــشــخــصـــيــة اHــعـــنــويــة

واالستقالل الـمالي.

اHــــاداHــــادّة ة 65 :  : حتـــدد مــــهــــام وصالحــــيــــات ســــلــــطـــة ضــــبط
الــسـمــعـي الــبـصــريp وكــذا تــشــكــيــلــتــهــا وســيـرهــا xــوجب

القانون اHتعلق بالنشاط السمعي البصري.

اHــــاداHــــادّة ة 66 :  : �ــــارس نــــشــــاط اإلعـالم عــــبــــر االنــــتــــرنت
بحرية.

ويـــخــــضع إلجـــراءات الــــتـــســــجـــيل ومــــراقـــبــــة صـــحـــة
الـــمــعــلــومـــاتp بــإيــداع تــصــريح مــســـبق من طــرف اHــديــر

الـمسؤول عن جهاز اإلعالم عبر االنترنت. 

حتــــدد كـــيــــفـــيــــات تــــطـــبــــيق هــــذه الـــــمـــادة عـن طـــريق
التنظيم.

الـبـاب  اخلامسالـبـاب  اخلامس
وسائل اإلعالم اإللكترونيةوسائل اإلعالم اإللكترونية

اHــاداHــادّة ة 67 :  :  يـــقــصـــد بــالـــصــحـــافــة اإللـــكـــتــرونـــيــةp في
مفـهـوم هـذا الـقانـون الـعـضـويp كل خـدمة اتـصـال مـكـتوب
عــبـر االنــتــرنت مـوجــهــة لـلــجـمــهــور أو فـئــة مــنهp ويـنــشـر
بصـفة مـهـنيـة من قبل شـخص طبـيـعي أو معـنوي يـخضع

للقانون اجلزائريp ويتحكم في محتواها االفتتاحي.

اHـاداHـادّة ة 68 :  : يتـمـثل نـشـاط الـصـحـافة الــمـكـتـوبـة عـبر
االنـتـرنتp في إنـتــاج مـضـمـون أصـلي مـوجه إلى الـصـالح
العامp ويجدد بصـفة منتظمة ويتـكون من أخبار لها صلة

باألحداث وتكون موضوع معاجلة ذات طابع صحفي.

pال تدخـل الـمـطـبوعـات الـورقـية ضـمن هـذا الـصنف
عـنـدما تـكـون الـنـسخـة عـبـر االنتـرنت والـنـسخـة األصـلـية

.Wمتطابقت

اHـاداHـادّة ة 69 :  : يــقــصــد بــخـدمــة الــســمـعـي الـبــصــري عــبـر
االنـتــرنت في مــفــهـوم هــذا الــقـانــون الــعـضــويp كل خــدمـة
pاتـصـال سـمـعـي بـصـري عـبـر االنـتــرنت (واب ــ تـلـفـزيـون
واب ــ إذاعة) موجهة لـلجمهور أو فئة منهp وتنتج وتبث
بصـفة مـهـنيـة من قبل شـخص طبـيـعي أو معـنوي يـخضع

للقانون اجلزائريp ويتحكم في محتواها االفتتاحي.

اHـاداHـادّة ة 70 :  : يـتـمـثل الــنـشـاط الـسـمـعـي الـبـصـري عـبـر
االنتـرنت في إنـتـاج مضـمـون أصلي مـوجه لـلصـالح الـعام
ويـجـدد بـصـفـة مـنـتـظـمــةp ويـحـتـوي خـصـوصـا عـلى أخـبـار
ذات صــلـة بــاألحـداثp وتــكــون مـوضــوع مــعـاجلــة ذات طـابع

صحفي.

ال تـــدخل ضــمـن هــذا الـــصــنـف إالّ خــدمـــات الــســـمــعي
البصري  التي تمارس نشاطها حصريا عبر االنترنت.

اHــاداHــادّة ة 71 :  : �ــارس نــشـــاط الــصــحــافــة اإللـــكــتــرونــيــة
والـــنـــشـــاط الـــســـمـــعي الـــبـــصـــري عـــبـــر االنـــتـــرنت في ظل

احترام أحكام الـمادة 2 من هذا القانون العضوي. 

اHــاداHــادّة ة 72 :  : تــســـتـــثــنـى من هـــذه الــتـــعـــاريف األخـــبــار
الـتـي تـشــكل أداة لـلــتـرويج أو فــرعـا  لــنـشـاط  صــنـاعي أو

جتاري.

الباب السادسالباب السادس
مهنة الصحفي وآداب وأخالقيات الـمهنةمهنة الصحفي وآداب وأخالقيات الـمهنة

الفصل األولالفصل األول
مهنة الصحفيمهنة الصحفي

اHــاداHــادّة ة 73 :  : يــعــد صــحـــفــيــا مــحــتــرفـــا في مــفــهــوم هــذا
الــقــانــون الــعــضــويp كـل من يــتــفــرغ لــلــبــحث عن األخــبــار
وجـمـعـهـا وانـتـقـائـهـا ومـعـاجلـتـهـا و/أو تـقـد¥ اخلـبـر لدى أو
حلــسـاب نــشــريـة دوريــة أو وكــالـة أنــبــاء أو خـدمــة اتــصـال
سمعي بصري أو وسيلة إعالم عبر االنترنتp ويتخذ من
هذا النشاط مهنته الـمنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله.

اHـاداHـادّة ة 74 :  : يــعـد صــحـفــيــا مـحــتـرفــا كـذلـك كل مـراسل
دائم له عـالقـة تـعــاقـديـة مع جــهـاز إعالمp طـبــقـا لإلجـراءات

الـمنصوص عليها في الـمادة 80 أدناه.

Wادّة ة 75 :  : حتدد مـدونة مـختلـف أصناف الـصحـفيHاداHا
الــمـحـتـرفـx Wــوجب الـنص اHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي

للصحفي.

اHاداHادّة ة 76 :  : تثـبت صفـة الصـحـفي الـمـحتـرف xوجب
بطـاقة وطـنيـة للـصحـفي الـمـحتـرفp تصـدرها جلـنة حتدد

تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 77 :  : �ـنع عـلـى الـصـحـفي الــذي �ـارس مـهـنـته
بـصفة دائـمة في نشـرية دورية أو وسـيلة إعالمp أن يؤدي
عـمال مهما كـانت طبيعـته حلساب نشـرية دورية أخرى أو
وســيـلــة إعالم أخــرىp أو أيـة هــيـئــة مــسـتــخـدمــة أخـرىp إال

بترخيص من الهيئة الـمستخدِمة الرئيسية.
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78 :  : �ــــكـن الـــصــــحــــفــــيــــW احملــــتــــرفــــW إنــــشـــاء اHــــاداHــــادّة ة 
شـــــركـــــات مــــــحـــــررين تـــــســــــاهم فـي رأســـــمـــــال اHـــــؤســـــســـــة

الصحفية التي تشغلهمp ويشاركون في تسييرها.

79 :  : يـــجب عــــلى كل مــــديـــر مـــســــؤول نـــشـــريـــة اHــاداHــادّة ة 
Wأن يـوظف بــصـفــة دائـمــة صـحــفـيـ pدوريـة لـإلعالم الـعــام
pعـلـى الـبـطـاقـة الــوطـنـيـة لــلـصـحـفـي الــمـحـتـرف Wحــاصـلـ
عــــــلى أن يــــــســــــاوي عــــــددهم عــــــلـى األقل ثــــــلث (3/1) طــــــاقم

التحرير.

تـطبق أحـكـام هذه الــمـادة على طـاقم حتـرير خـدمات
االتصال السمعي البصري.

تـــــســــتـــــثـــــنى مـن أحـــــكــــام هـــــذه اHـــــادة وســـــائل اإلعالم
اإللكتروني.

اHـــــاداHـــــادّة ة 80 :  : تــــخـــــضع كل عـالقــــة عـــــمل بـــــW الــــهـــــيــــئــــة
الـــمــسـتــخــدمـة والــصــحـفـي إلى عـقــد عــمل مــكـتــوب يــحـدد
حـقوق الـطـرفـW وواجـباتـهـمـاp طبـقـا لـلـتشـريع الــمـعـمول

به.

Wاحملـــتـــرفـــ W81 :  : يـــشـــتــرط عـــلى الـــصـــحـــفــيـــ اHــاداHــادّة ة 
pالـذين يـعـمــلـون حلـسـاب جـهـاز يـخــضع لـلـقـانـون األجـنـبي

احلصول على اعتماد.

حتــــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطـــــبــــيـق هــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اHـاداHـادّة ة 82 :  : فـي حـالــة تـغــيــيـر تــوجـه أو مــضـمــون أيـة
نــشــريــة  دوريــة أو خــدمــة اتــصــال ســمــعي بــصــري أو أيــة
وســيــلــة إعالم عــبــر اإلنــتـــرنتp وكــذا تــوقف نــشــاطـــهــا أو
pــكن الــصــحــفـي احملـتــرف  فــسـخ  الــعــقـد� pالــتــنــازل عــنــهــا
ويــــعـــتــــبــــر ذلـك تـــســــريــــحــــا من الــــعــــمـل يـــخـــــولـه احلق في
االســـتـــفـــادة من الـــتـــعـــويـــضـــات الــــمـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في

التشريـع والتنظيـم الـمعمـول بهما.

اHــــــاداHــــــادّة ة 83 :  : يـــــــجب عـــــــلى كـل الــــــهـــــــيــــــئــــــات واإلدارات
واHــؤســســات أن تـــزود الــصــحــفي بــاألخـــبــار واHــعــلــومــات
التي يطلـبها xا يـكفل حق اHواطن في اإلعالمp وفي إطار

هذا القانون العضوي والتشريع اHعمول به.

اHاداHادّة ة 84 :  : يعـترف لـلصـحفي احملـترف بـحق الوصول
إلى مصدر اخلبرp ما عدا في احلاالت اآلتية :

- عندما يتـعلق اخلبر بسر الدفاع الوطني كمـا هـو
pعمول بهHمحـدد في التشريع ا

- عــنــدمــا �س اخلــبـــر بــأمـن الــدولـــة و/أو الــســيــادة
pالوطنية مسـاسـا واضحا

- عــنــدمـا يــتــعــلق اخلــبــر بــســر الــبــحـث والــتــحـقــيـق
 pالقضائي

pعندما يتعلق اخلبر بسـر اقتصادي استراتيجي -
- عـندمـا يكـون من شأن اخلـبر الــمسـاس بالـسيـاسة

اخلارجية واHصالح االقتصادية للبالد.

اHاداHادّة ة 85 :  : يعد السر اHـهني حـقا بالنسبة  للصحفي
واHــــديــــر مــــســـؤول كـل وســــيـــلــــة إعـالم طـــبــــقــــا لــــلــــتـــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 86 :  :  يجب على الـصحفي أو كاتب اHقال الذي
يـسـتـعــمل اسـمــا مــسـتـعــاراp أن يـبــلغ آلـيـا وكـتــابـيـاp قـبل
نــــشـــر أعــــمـــالـهp الــــمــــديــــر مــــســـؤول الــــنــــشـــريــــة بـــهــــويـــته

احلقيقية.

اHـاداHـادّة ة 87 :  : يـحق لـكل صــحـفي أجـيـر لــدى أيـة وسـيـلـة
إعالمp أن يــرفض نـشــر أو بث أي خــبـر لــلـجــمــهـور يــحـمل
تـوقــيـعـهp إذا أدخـلت عــلى هــذا اخلـبــر تـغــيـيــرات جـوهــريـة

دون موافقته.

اHــاداHــادّة ة 88 :  : في حــالــة نـــشــر أو بث عــمـل صــحــفيp من
قـبل أية وسـيـلة إعالمp فـإن كل استـخـدام آخر لـهذا الـعمل

يخضع للموافقة الـمسبقة لصاحبه.

يـسـتـفـيد الـصـحـفي من حق اHـلـكـية األدبـيـة والـفـنـية
على أعماله طبقا للتشريع اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 89 :  : يـــجب أن يـــتـــضـــمن كل خـــبـــر تـــنـــشــره أو
تــــبــــثه أيــــة وســــيــــلـــة إعـالم p االسم أو االسـم الــــمــــســــتــــعـــار

لصاحبهp أو تتم اإلشارة إلى الـمصدر األصلي.

اHـاداHـادّة ة 90 :  : يـجب عـلى الـهيـئـة الــمـسـتخـدمـة اكـتـتاب
تـأمـW خـاص عـلى  حـيـاة  كل  صـحـفي  يـرسل إلى مـنـاطق
احلــرب أو الـــتـــمــرد أو الــــمـــنــاطق الـــتي تـــشـــهــد أوبـــئــة أو
كـوارث طـبـيـعـيـةp أو أية مـنـطـقـة أخـرى قـد تـعـرض حـياته

للخطر.

Wادّة ة 91 :  : يحق لـكل صحـفي ال يـستـفيـد من التـأمHاداHا
اخلاص اHـذكـور في اHادة 90 أعالهp رفض الـقـيام بـالـتـنقل

الـمطلوب.

ال �ــــثل هـــــذا الــــرفـض خــــطـــــأ مــــهـــــنــــيـــــاp وال �ــــكن أن
يـــتـــعــــرض الـــصـــحـــفي بـــســـبـــبه إلـى عـــقـــوبـــة مـــهـــمـــا كـــانت

طبيعتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
آداب وأخالقيات الـمهنةآداب وأخالقيات الـمهنة

اHــــاداHــــادّة ة 92 :  : يــــجب عــــلـى الــــصــــحــــفي أن يــــســــهــــر عــــلى
االحـتـرام الـكـامل آلداب وأخالقـيـات اHـهـنـة خالل �ـارسـته

للنشاط الصحفي.
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زيـــادة عــلـى األحــكـــام الـــواردة في الــــمــادة 2 من هــذا
القانون العضويp يجب على الصحفي على اخلصوص :

pاحترام شعارات الدولة ورموزها -

- الــــتـــحــــلي بــــاالهـــتــــمـــام الــــدائم إلعــــداد خـــبــــر كـــامل
pوموضوعي

pنقل الوقائع واألحداث بنزاهة وموضوعية -

              pتصحيح كل خبر غير صحيح -

pاالمتناع عن تعريض األشخاص للخطر -

pساس بالتاريخ الوطنيHاالمتناع عن ا -

pاالمتناع عن تمجيد االستعمار -

- االمـــتـــنـــاع عـن اإلشـــادة بـــصـــفـــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيــر
pبالعنصرية وعدم التسامح والعنف pمباشرة

pاالمتناع عن السرقة األدبية والوشاية والقذف -

- االمتـنـاع عن استـعـمال احلـظـوة الـمـهـنيـة ألغراض
pشخصية أو مادية

- االمـــتـــنــاع عـن نــشـــر أو بث صـــور أو أقـــوال تــمس
باخللق العام أو تستفز مشاعر اHواطن.

93 :  : �ــنع انــتــهــاك احلــيــاة اخلــاصــة لألشــخــاص اHـاداHـادّة ة 
وشرفهم واعتبارهم.

و�نع انتهاك احليـاة اخلاصة للشخصيات العمومية
بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

94 :  : يـــنـــشــــأ مـــجـــلس أعـــلـى آلداب وأخالقـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
Wويـنـتـخب أعضـاؤه من قـبل الـصـحـفـي pمـهـنـة الـصحـافـة

.Wالـمحترف

اHــاداHــادّة ة 95 :  : حتــدد تـــشـــكـــيــلـــة الــــمــجـــلس األعـــلى آلداب
وأخالقـيـات مــهـنـة الـصــحـافـة وتـنــظـيـمه وســيـره من قـبل

جمعيته العامة التأسيسية.

يــسـتـفـيــد الــمـجــلس األعـلى آلداب وأخالقـيــات مـهـنـة
الصحافة من دعم عمومي لتمويله.

اHــــاداHــــادّة ة 96 :  : يــــعــــد اجملـــــلس األعـــــلى آلداب وأخـالقــــيــــات
مـهـنـة الـصـحـافـة مـيـثاق شـرف مـهـنـة الـصـحـافـة ويـصادق

عليه.

اHاداHادّة ة 97 :  : يعرض كل خـرق لقواعـد آداب وأخالقيات
مهنـة الصحـافة أصحـابه إلى عقـوبات يأمـر بها الــمجلس

األعلى آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة.

اHـاداHـادّة ة 98 :  : يحـدد الــمـجـلس األعـلى آلداب وأخالقـيات
مهـنة الـصـحافـة طـبيـعـة هذه الـعقـوبـات وكيـفـيات الـطعن

فيها.

99 :  : يـــــــــنــــــــصـب الــــــــــمـــــــــجـــــــــلـس األعـــــــــلى آلداب اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
وأخالقـيـات مـهـنـة الـصـحـافـة في أجل أقـصـاه سـنـة ابـتـداء

من تاريخ صدور هذا القانون العضوي.

الباب السابعالباب السابع
حق الرد وحق التصحيححق الرد وحق التصحيح

اHـاداHـادّة ة 100 :  : يــجب عـلى اHــديـر مــسـؤول الــنـشــريـة أو
مـدير خـدمـة االتـصال الـسـمـعي البـصـري أو مـدير وسـيـلة
إعالم إلـكـتـرونـيـةp أن يـنـشــر أو يـبث مـجـانـا كل تـصـحـيح
يــبــلـغـه إيــاه شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي بـشــأن وقــائع أو
آراءp تــكـون قــد أوردتــهـا وســيـلــة اإلعالم اHــعـنــيـة بــصـورة

غير صحيحة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 101 :  : يـــــحـق لـــــكـل شـــــخـص يـــــرى أنـه تـــــعـــــرض
التهـامات كاذبـة من شأنهـا الـمسـاس بشرفــه أو سـمعتــه

أن يستعمل حقـه في الرد. 

اHاداHادّة ة 102 :  : �ارس حق الرد وحق التصحيح :

pالشخص أو الهيئة الـمعنية -

pالـممثل القانوني للشخص أو الهيئة الـمعنية -

- الـسـلطـة السـلّمـيـة أو الوصـاية الـتي يـنتـمي إليـها
الشخص أو الهيئة الـمعنية.

اHــــاداHــــادّة ة 103 :  : يــــجب أن يــــتـــضـــمـن طـــلـب حــق الـــرد أو
الــتـــصـــحـــيح االتـــهـــامــات الـــتـي يــرغـب الــطـــالب فـــي الــرد

عليهاp وفحوى الـرد أو التصحيح الذي يقترحه.

يـرسل الـطـلب برسـالـة مـوصى علـيـهـا مرفـقـة بوصل
اســتالمp أو عن طـريـق الــمــحـضــر الـقــضــائيp حتت طـائــلـة
سـقـوط احلقp في أجل أقـصـاه ثالثـون (30) يـومـا إذا تـعـلق
األمر بـصحيـفة يومـية أو خدمـة اتصال سمـعي بصري أو
جــهـاز إعـالم إلـكــتـرونيp وســتـون (60) يـومــا فــيـمــا يـخص

النشريات الدورية األخرى.

اHــاداHــادّة ة 104 :  : يـــجب عـــلى اHـــديـــر مـــســـؤول الـــنـــشـــريـــة
إدراج الرد أو التصـحيح الـمرسل إليه في العدد الـمقبل

للدورية مجانا وحسب األشكال نفسها.

يـــــــجـب أن يــــــنـــــــشـــــــر الــــــرد الـــــــوارد عـــــــلى اHـــــــوضــــــوع
Wفي أجل يـوم pالـمـعـتـرض عـلـيه في الـنـشريـة الـيـومـيـة
(2) وفي اHـكــان نـفـسـه وبـاحلـروف نــفـسـهــاp دون إضـافـة أو
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حـــذف أو تـــصــرف. وفـــيـــمـــا يـــخص الـــنـــشـــريـــات الـــدوريــة
األخـرىp يجب أن يـنـشـر الـرد في العـدد الــمـوالي لـتاريخ

استالم الطلب.

اHـاداHـادّة ة 105 :  : تــسـري اآلجــال الــمــتـعــلـقــة بـنــشـر أو بث
الرد أو التصحيح الــمنصوص عليهـا في الـمواد السابقة
ابــــتــــداء من تــــاريخ اســــتـالم الــــطــــلب الــــذي يــــثــــبــــته وصل
اســـــتـالم مــــوصـى عــــلـــــيـه أو تــــاريـخ الــــتـــــبـــــلــــيـغ عن طـــــريق

الـمحضر القضائي.

اHـاداHـادّة 106 :  : يــقــلص األجـل الـــمـخــصـص لــلـنــشــر خالل
فـترات احلـمالت االنتـخابـيـة بالـنسـبة لـلـنشـرية الـيومـية

إلى أربع وعشرين (24) ساعة.

في حــالــة رفض نــشــر الــردp يــقــلص أجل االســتــدعــاء
إلى أربع وعشرين (24) ساعةp و�كن أن يسلم االستدعاء

بأمر على عريضة. 

ويخوّل رفض نـشر الرد احلق في رفع عـريضة أمام
قضاء االستعجالp طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة ة 107 :  : يـــــجـب عـــــلـى مـــــديــــــر خــــــدمـــــة االتــــــصـــــال
الـــســــمـــعي الــــبـــصـــري بـث الـــرد مـــجــــانـــا حـــسـب الـــشـــروط
الــتــقـنــيــةp وبــنــفس شــروط أوقــات الــبث الــتـي بث فــيــهـا

البرنامج الـمتضمن االتهام الـمنسوب.

ويتم اإلعـالن على أن الـرد يـنـدرج في إطـار �ـارسة
حق الــرد مع اإلشــارة إلـى عــنــوان الــبــرنــامج الـــمــتــضــمن

االتهام الـمنسوب بذكر تاريخ أو فترة بثه.

ال �ـــكن أن تــــتـــجــــاوز الــــمــــدة الـــقــــصـــوى لــــلـــرســــالـــة
.W(2) اثنت Wتضمنة الرد دقيقتHا

تــــســـــتــــثــــنـى من �ـــــارســــة حق الـــــرد احلــــصـص الــــتي
يشارك فيها الشخص محل اجلدل.

108 :  : فـي حـــالــــة رفض الــــرد أو الـــســــكـــوت عن اHــاداHــادّة ة 
pالــطـلب في ظــرف الـثـمــانـيـة (8) أيـام الـتـي تـلي اسـتالمه
�ــكن الــطـــالب الــلــجـــوء إلى الـــمــحـــكــمــة الــتـي تــنــظــر في
الــقــضــايـــا االســتــعــجــالـــيــةp ويــصــدر أمــر االســـتــعــجــال في

غضون ثالثة (3) أيام.

�كن أن تأمر الـمحكمة إجباريا بنشر الرد.

اHــاداHــادّة ة 109 :  :  يـــقــلـص أجل الــرد مـن ثــمـــانــيــة (8) أيــام
إلـى أربع وعــــــشـــــرين (24) ســــــاعـــــة خـالل فــــــتـــــرة احلــــــمـــــلـــــة
االنــتــخــابـــيــةp إذا كــان اHــرشح مــحـل جــدل من قــبل خــدمــة

االتصال السمعي البصري.

اHــاداHــادّة ة 110 :  : �ــارس حق الــرد أيـــضــا إذا أرفق نــشــره
أو بــثـه بــتــعـــالـــيــق جـــديـدة. وفي هـذه احلـالـةp يـجب أن

ال يرفق الرد بأي تعليق.

اHـاداHـادّة ة 111 :  : إذا كــان الـشــخـص الـــمــذكــور اســمـه في
اخلــبــر الـــمـعـتــرض عـلــيه مـتــوفى أو كــان عـاجـزا أو مــنـعه
عــائق مــشـــروعp �ــكن أن يــحل مــحــله أو يــنــوب عــنه  في
�ــارســـة حق الــرد �ـــثــلـه الــقـــانــونيp أو قـــريــنهp أو أحــــد
أقـــــاربه األصـــــــول أو الــــفــــــروع أو احلــــواشـي من الـــــدرجــــة

األولى.

اHاداHادّة ة 112 :  : لكـل شخص جـزائري طـبيـعي أو معـنوي
احلق في �ارسة حق الـردّ على أيّ مقال مـكتوب § نشره

أو حصة § بثهاp تمس بالقيم واHصلحة الوطنية.

113 :  : يـــــــــجـب عــــــــلـى مـــــــــديـــــــــر جـــــــــهـــــــــاز اإلعالم اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
اإللـكتـروني أن يـنـشر في مـوقـعه كل رد أو تصـحـيح فور

إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة اHعنية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 114 :  : �ــــكن رفض نــــشــــر أو بث الــــرد إذا كـــان
مـضــمـونـه مـنـافــيـا لــلـقــانـون أو اآلداب الــعـامــة أو اHـنــفـعـة

الـمشروعة للغير أو لشرف الصحفي.
البابالباب الثامن الثامن
الـمسؤوليةالـمسؤولية

اHـاداHـادّة ة 115 :  : يـتــحــمل الـــمـديــر مــســؤول الـنــشــريـة أو
مديـر جهـاز الصـحافـة اإللكـترونـيةp وكـذا صاحب الـكتـابة
أو الـرسم مـسـؤولـيـة كل كـتـابـة أو رسم يـتم نـشـرهـمـا من

طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية.

ويـتـحـمل مـديـر خـدمـة  االتـصـال الـسـمـعي الـبـصـري
أو عبر االنترنـت وصاحب اخلبر الذي § بثه الـمسؤولية
عن اخلـبــر الـسـمــعي و/أو الـبـصــري اHـبث من قــبل خـدمـة

االتصال السمعي البصري أو عبر اإلنترنت.

الباب التاسعالباب التاسع

الـمخالفات الـمرتكبة  فيالـمخالفات الـمرتكبة  في
إطار �ارسة النشاط اإلعالميإطار �ارسة النشاط اإلعالمي

اHاداHادّة ة 116 :  : يعـاقب كل من خالف أحـكام اHادة 29 من
هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي بـــغـــرامـــة من مـــائـــة ألـف ديـــنــار
p(300.000 دج) (100.000 دج) إلـى ثالثـــــمـــــائـــــة ألـف ديـــــنــــار
والوقف الـمؤقت أو النهائي للنشرية أو جهاز اإلعالم . 
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�ـــــكن أن تــــأمــــر احملـــــكــــمــــة xــــصـــــادرة األمــــوال مــــحل
اجلنحة.

117 :  :  يــعــاقب بــغـــرامــة من مــائــة  ألف ديــنــار اHـاداHـادّة ة 
(100.000 دج) إلــى أربـــعـــمــائـــة  ألـف ديـــنــار (400.000 دج)
كل مـديـر أي مـن العـنـاويـن أو أجـهزة اإلعـالم الــمـنـصوص
عــلـيـهــا في الــمـادة 4 أعـالهp تـقــاضى بـاســمه الـشــخـصي أو
حلـــســـاب وســـيـــلــة إعـالمp ســـواء بــصـــفـــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيــر
مــــبـــــاشــــرة  أمــــواالp أو قــــبـل مــــزايــــا مـن طــــرف مــــؤســــســــة
عــمــومــيــة أو خــاصــة أجــنــبــيــةp مــاعــدا عــائــدات االشــتــراك

واإلشهار وفقا لألسعار والتنظيمات الـمعمول بها.

�ــكن أن تــأمـــر الـــمــحـــكــمــة xــصـــادرة األمــوال مــحل
اجلنحة.

اHــاداHــادّة ة 118 :  : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــة  ألـف ديــنــار
(100.000 دج) إلـى خــمـــســمـــائــة  ألف ديـــنــار (500.000 دج)
كل مـن يــــقــــوم عن قــــصــــد  بــــإعــــارة اســـمـه إلى أي شــــخص
طــبـيـعي أو مـعـنـوي بـغـرض إنــشـاء نـشـريـةp وال سـيـمـا عن

طريق اكتتاب سهــم أو حصــة في مؤسسة للنشر.

ويــعـاقـب بــنـفـس الــعـقــوبــة الـــمــســتــفــيــد من عــمــلــيـة
"إعارة االسم".

�كن أن تأمر الـمحكمة بوقف صدور النشرية.

اHاداHادّة ة 119 :  :  يعاقب بـغرامة من خمـسW  ألف دينار
(50.000 دج) إلى  مـائــة  ألف ديـنـار (100.000 دج)  كل من
نـشـر أو بـث بـإحـدى وســائل اإلعالم اHـنــصـوص عـلــيـهـا في
هـذا الــقــانـون الــعـضــويp أي خـبــر أو وثــيـقــة تـلــحق ضـررا

بسر التحقيق االبتدائي في اجلرائم.

اHــاداHــادّة ة 120 :  : يــعــاقب بــغـــرامــة من مــائــة  ألف ديــنـــار
(100.000 دج) إلى  مـــائـــتي  ألـف ديـــنــار (200.000 دج) كل
من نـشــر أو بث بـإحـدى وســائل اإلعالم اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في هــذا الـــقــانــون الــعـــضــويp فــحــوى مــنـــاقــشــات اجلــهــات

القضائية التي تصدر احلكمp إذا كانت جلساتها سرية.

اHاداHادّة ة 121 :  : يـعاقب بـغرامـة من خـمسـW  ألف دينار
(50.000 دج) إلى مائـتي  ألف ديـنار (200.000 دج) كل من
نـشـر أو بـث بـإحـدى وســائل اإلعالم اHـنــصـوص عـلــيـهـا في
هذا القانون الـعضويp تقارير عن اHـرافعات التي تتعلق

بحالة األشخاص واإلجهاض.

اHــاداHــادّة ة 122 :  : يــعــاقـب بــغــرامـــة من خــمــســـة وعــشــريـن
ألــف ديــــــــــنـــــــــار (25.000  دج) إلـــى مـــــــــائــــــــة ألـف ديـــــــــنــــــــار
(100.000 دج) كل من نـــشــر أو بث بـــإحــدى وســـائل اإلعالم

اHـنــصــوص عـلــيـهــا في هــذا الـقــانـون الــعـضــويp  صـورا أو
رسـوما أو أيـة بيانـات توضـيحـية أخـرى تعـيد تمـثيل كل
أو جـــزء مـن ظـــروف اجلـــنـــايـــات أو اجلـــنـح الــــمـــذكـــورة في
الـمواد 255 و256 و257 و258 و259 و260 و261 و262 و263
مـــــــــــــــــكــــــــــــــــرر و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 و341

و342 من قانون العقوبات.

اHــاداHــادّة ة 123 :  : يـــعــاقب بـــغـــرامــة من خـــمـــســة وعـــشــرين
ألــف ديــــــــــنـــــــــار (25.000  دج) إلـــى مـــــــــائــــــــة ألـف ديـــــــــنــــــــار
(100.000 دج)  كـل مـن أهـــــــــــان بـــــــــــإحـــــــــــدى وســـــــــــائـل اإلعـالم
اHنصوص علـيها في هذا القانون العضويp رؤساء الدول
األجــنـبـيـة وأعـضــاء الـبـعـثـات الـدبــلـومـاسـيـة الـــمـعـتـمـدين
لدى حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHــاداHــادّة ة 124 :  : تـــتــقـــادم الــدعــوى الـــعــمـــومــيـــة والــدعــوى
اHدنيـة الـمتعـلقتـان باجلنح اHرتـكبة عن طريق الـصحافة
الــمـكـتـوبـة أو الــسـمـعـيـة الـبـصـريــة أو اإللـكـتـرونـيـةp بـعـد

ستة (6) أشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها.

اHاداHادّة ة 125 :  : مع مراعـاة أحكـام اHواد من 100 إلى 112
مـن هـــذا الــقـــانــــون الــعــضــوي يــعــاقـب بــغــرامــة من مــائــة
ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج) إلى ثـالثــــــمــــــائـــــة ألـف ديــــــنـــــار
(300.000 دج) كل مـن يـــــــرفض نـــــــشــــــر أو بـث الــــــرد عـــــــبــــــر

وسيلة اإلعالم اHعنية. 

126 :  : يــــــــعـــــــاقـب بــــــغــــــرامـــــــة من ثـالثــــــW ألف اHــــــاداHــــــادّة ة 
(30.000 دج) إلى مــــائــــة ألـف ديــــنـــار (100.000 دج) كـل من
أهــان بـاإلشـارة اHــشـيــنـة أو الـقــول اجلـارح صــحـفـيــا أثـنـاء

�ارسة مهنته أو xناسبة ذلك.

الـبـاب العاشرالـبـاب العاشر
دعم الصحافة وترقيتهادعم الصحافة وترقيتها

اHــاداHــادّة ة 127 :  : تــمـــنح الـــدولــة إعـــانــات لـــتــرقـــيــة حـــريــة
الــــتـــــعــــبــــيـــــرp ال ســــيـــــمــــا مـن خالل الــــصـــــحــــافـــــة اجلــــواريــــة

والصحافة الـمتخصصة.

حتـــدد مــقــايـــيس وكــيـــفــيـــات مــنح هـــذه اإلعــانــات عن
طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 128 :  : تــــســــاهم الـــــدولــــة في رفـع الـــــمــــســــتــــوى
الـمهني للصحفيW عن طريق التكوين.

حتـــــدد  كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 129 :  : يــــجـب عــــلى اHــــؤســــســــات اإلعالمــــيــــة أن
تخصص سـنويا نسبة 2 % من أرباحهـا السنوية لتكوين

الصحفيW وترقية األداء اإلعالمي.
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الـبـاب احلادي عاشرالـبـاب احلادي عاشر
نشاط وكاالت االستشارة في االتصال نشاط وكاالت االستشارة في االتصال 

اHـاداHـادّة ة 130 :  :  �ـارس نـشـاط االسـتـشـارة في االتـصـال
ضمن احترام التشريع والتنظيم الـمعمول بهما.

حتـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشـاط االسـتـشـارة
في االتصال عن طريق التنظيم.

الباب الثاني عشر الباب الثاني عشر 
أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

اHاداHادّة ة 131 :  :  يجب عـلى الـعنـاوين وأجهـزة الـصحـافة
الـمـمـارسـة لنـشـاطـها أن تـتـطـابق مع أحـكام هـذا الـقـانون
الــعــضــوي خـالل ســنــة واحــدة ابــتــداء من تــاريخ تــنــصــيب

سلطة ضبط الصحافة اHكتوبة.

اHــاداHــادّة ة 132 :  : تــلـــغى جــمــيـع األحــكــام الـــمــخـــالــفــة لــهــذا
القانون الـعضويp ال سيـما القانون رقم 90ـ07 اHؤرخ في
8 رمـضان عام 1410 اHـوافق 3 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

باإلعالم.

اHــــاداHــــادّة ة 133 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم قـانون رقم 12 -  - 06 مؤرخ في  مؤرخ في 18 صـفر عام  صـفر عام 1433 اHوافـق اHوافـق
12 يناير سنة  يناير سنة p2012 يتعلــق باجلمعيــات.p يتعلــق باجلمعيــات.

ـــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـناء عـلى الدستـورp ال سيّـما اHواد 41 و 43 و 119
 pو 122 و126 منه

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بـاخـتـصــاصـات مـجـلس الـدولـة وتـنــظـيـمه وسـيـرهp اHـعـدل

pتممHوا

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 pتعلق باألحزاب السياسيةHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-05 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

pباإلعالم

- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا

- وxـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pتضمن القانون التجاريHوا

- وxقـتـضى األمر رقم 77-03 اHـؤرخ في أول ربيع
األول عـام 1397 اHــوافق 19 فــبــرايــر ســنـة 1977 واHــتــعـلق

pبجمع التبرعات

- وxــقـتـضى الــقـانـون 79-07 اHـؤرخ في 26 شــعـبـان
عـام 1399 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 1979 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pاجلمارك

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 14
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالوالية

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اHــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتHوا

- وxقـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة p2000 ال سـيّـمـا اHـادة 101

 pمنه

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

pبها وتنقلهم فيها
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- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
xـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

pعتمدHا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

pوبعد رأي مجلس الدولة -

pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHوضوع والهدف ومجال التطبيقاHوضوع والهدف ومجال التطبيق

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
شروط وكيفيات تـأسيس اجلمعيات  وتنظيمها وسيرها

ومجال تطبيقها.

pـادّة ة 2 :  : تـعـتـبـر اجلـمـعــيـة في مـفـهـوم هـذا الـقـانـونHـاداHا
جتــمّع أشــخـــاص طــبــيــعــيــW و/أو مــعـــنــويــW عــلى أســاس

تعاقدي Hدة محددة أو غير محددة. 

ويــشـتــرك هــؤالء األشــخــاص في تــسـخــيــر مــعــارفـهم
ووســائــلـهـم تــطــوعـا ولــغــرض غــيــر مــربح مـن أجل تــرقــيـة
األنـــــشــــطــــة وتــــشــــجـــــيــــعــــهــــاp ال ســـــيــــمــــا في اجملـــــال اHــــهــــني
واالجــتـــمــاعي والـــعــلــمي والـــديــني والـــتــربــوي والـــثــقــافي

والرياضي والبيئي واخليري واإلنساني.

يــجب أن يــحــدد مــوضــوع اجلـمــعــيــة بــدقـة ويــجب أن
تعبر تسميتها عن العالقة بهذا اHوضوع. 

غـــيــــر أنهp يـــجـب أن يـــنــــدرج مـــوضـــوع نــــشـــاطــــاتـــهـــا
وأهـــدافـــهـــا ضـــمـن الـــصـــالح الـــعـــام وأن ال يـــكـــون مـــخـــالـــفـــا
لـلـثوابت والـقـيم الوطـنـية والـنـظام الـعـام واآلداب العـامة

وأحكام القوانW والتنظيمات اHعمول بها. 

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــعـــتــبـــر االحتــادات واالحتـــاديــات أو احتــاد
اجلمعيات اHنشأة سابقاp جمعيات xفهوم هذا القانون .

pــفـــهــوم هـــذا الــقـــانــونx كـــمــا حتـــوز صــفـــة اجلــمـــعــيـــة
اجلـمعـيات ذات الـطابع اخلـاص اHـنصـوص علـيهـا في اHادة

48 من هذا القانون.

الباب الثانيالباب الثاني
تأسيس اجلمعيات وحقوقها وواجباتهاتأسيس اجلمعيات وحقوقها وواجباتها

الفصل األولالفصل األول
تأسيس اجلمعياتتأسيس اجلمعيات

4 :  : يــجب عــلى األشــخـاص الــطــبـيــعــيــW الـذين اHـاداHـادّة ة 
بــإمــــكـــانــهـم تــأســـيس جــمـــعــيــة وإدارتـــهــا وتـــســيـــيــرهــا أن

يكونوا :

pسن 18 فما فوق Wبالغ -

pمن جنسية جزائرية -

pدنية والسياسيةHبحقوقهم ا Wمتمتع -

- غـيـر مـحـكوم عـلـيـهم بـجـنـاية و/أو جـنـحـة تـتـنافى
مع مـجـال نـشــاط اجلـمـعـيـةp ولـم يـرد اعـتـبـارهم بــالـنـسـبـة

لألعضاء اHسيرين.

Wاخلـاضـع WـعـنـويHـادّة ة 5 :  : يـجب عـلى األشـخاص اHـاداHا
للقانون اخلاص أن يكونوا:

pطبقا للقانون اجلزائري Wمؤسس -

pعند تأسيس اجلمعية Wناشط -

- غير �نوعW من �ارسة نشاطهم.

من أجل تـأسيس جمعـيةp تمثل الـشخصيـة اHعنوية
من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض.

اHاداHادّة ة 6 :  :  تـؤسس اجلمعـية بحـرية من قبل أعـضائها
اHـؤســسـW. ويـجـتــمع هـؤالء في جـمـعــيـة عـامـة تــأسـيـسـيـة

تثبت xوجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي.

تـصـادق اجلـمـعـيـة الـعـامـة الـتـأسـيـسـيـة عـلى الـقـانون
األساسي للجمعية وتعW مسؤولي هيئاتها التنفيذية.

يكون عدد األعضاء اHؤسسW كاآلتي :

pعشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية -

- خــمـســة عــشـر (15) عــضــوا بـالــنــسـبــة لــلــجـمــعــيـات
 p(2) على األقل Wعن بلديت Wمنبثق pالوالئية

- واحـد وعـشرون (21) عـضـوا بـالـنـسبـة لـلـجـمـعـيات
مــا بـــW الـــواليــاتp مـــنــبـــثــقـــW عن ثالث (3) واليـــات عـــلى

pاألقل
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- خمـسة وعشرون (25) عـضوا بالـنسبـة للجـمعيات
الــوطــنــيــةp مــنــبــثــقــW عن اثــنــتي عــشــرة (12) واليــة عــلى

األقل.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــخـــضع تـــأســـيس اجلـــمـــعـــيـــة إلى تـــصـــريح
تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل. 

يودع التصريح التأسيسي لدى:

- اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي بــالــنــســبــة لــلــجــمــعــيـات
 pالبلدية

pالوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية -

- الـوزارة اHـكـلـفـة بـالداخـلـيـة بـالـنـسـبـة لـلـجـمـعـيات
الوطنية أو ما بW الواليات.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : يــــودع الــــتــــصــــريح مــــرفــــقـــا بــــكـل الـــوثــــائق
التـأسيـسيـة من طرف الـهيـئة الـتنـفيـذية لـلجـمعـية �ـثلة
في شخص رئيس اجلمـعية أو �ثله اHـؤهل قانونا مقابل
وصل إيـداع تــسـلـمه وجــوبـا اإلدارة اHـعــنـيـة مـبــاشـرة بـعـد

تدقيق حضوري لوثائق اHلف. 

pـنح لــإلدارة ابـتـداء من تــاريخ إيــداع الـتـصـريـح�
أجـل أقـصى إلجــراء دراسـة مـطـابــقـة ألحـكـام هــذا الـقـانـون

يكون كما يأتي:

- ثالثـون (30) يــومــا بــالـنــســبــة لــلـمــجــلس الــشــعـبي
pفيما يخص اجلمعيات البلدية pالبلدي

- أربـعون (40) يـوما بـالـنسـبة لـلواليـةp فـيمـا يخص
pاجلمعيات الوالئية

- خـــمـــســــة وأربـــعـــون (45) يــــومـــا لـــلـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة
 pالواليات Wفيما يخص اجلمعيات ما ب pبالداخلية

pــكــلــفــة بــالــداخــلــيــةHســتــون (60) يــومــا لــلــوزارة ا  -
فيما يخص اجلمعيات الوطنية.

يـتعـW على اإلدارة خالل هذا األجل أو عـند انـقضائه
على أقصى تـقديـرp إما تـسليم اجلـمعـية وصل تـسجيل ذي

قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض.

اHاداHادّة ة 9 :  :  يسلم وصل تسجيل من قبل :

- رئــــيـس اجملــــلـس الــــشــــعـــــبي الـــــبــــلـــــدي بــــالــــنـــــســــبــــة
 pللجمعيات البلدية

 pالوالي بالنسبة للجمعيات الوالئية -

- الـوزيـر اHــكـلف بـالـداخـلـيـة بـالــنـسـبـة لـلـجـمـعـيـات
الوطنية أو ما بW الواليات.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجب أن يــكـون قـرار رفض تــسـلـيم وصل
التسجيل معـلال بعدم احترام أحكام هـذا القانون وتتوفر
اجلمعية على أجل ثالثة (3) أشهر لرفع دعوى اإللغاء أمام

احملكمة اإلدارية اخملتصة إقليميا.

إذا صــدر قـــرار لــصــالح اجلـــمــعــيــةp �ــنـح لــهــا وجــوبــا
وصل تسجيل.

وفي هـذه احلالـةp �ـنح لـإلدارة أجل أقـصاه ثـالثة (3)
أشـهـر ابـتداء مـن تاريخ انـقـضـاء األجل اHـمـنـوح لـهـا لرفع
دعـــوى أمــام اجلـــهـــة الـــقــضـــائـــيــة اإلداريـــة اخملـــتــصـــة إللـــغــاء
تــــأســـيـس اجلـــمــــعـــيــــة. ويـــكــــون هـــذا الــــطـــعـن غـــيــــر مـــوقف

للتنفيذ.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : عنـد انـقـضاء اآلجـال اHـنـصوص عـلـيـها في
اHادة 8 أعالهp يـعد عدم رد اإلدارة xثـابة اعتـماد للجـمعية

اHعنية.

وفي هــذه احلـالـةp يــجب عـلى اإلدارة تــسـلـيم وصل
تسجيل للجمعية. 

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـرفـق الـتـصـريح الـتـأسـيـسي اHـذكـور في
اHادة 7 من هذا القانون xلف يتكون �ا يأتي : 

- طــلب تــســجــيل اجلـــمــعــيــة مــوقع من طــرف رئــيس
pؤهل قانوناHاجلمعية أو �ثله ا

- قــائـــمــة بــأســمــاء األعـــضــاء اHــؤســســـW والــهــيــئــات
التـنفـيذيـة وحالـتهم اHـدنيـة ووظائفـهم وعنـاوين إقامـتهم

pوتوقيعاتهم

- اHسـتخرج رقم 3 من صحيفـة السوابق الـقضائية
pWؤسسHلكل عضو من األعضاء ا

- نـــســـخـــتـــان (2) مـــطـــابــــقـــتـــان لألصـل من الـــقـــانـــون
 pاألساسي

- مـحـضـر اجلـمـعــيـة الـعـامـة الـتـأســيـسـيـة مـحـرر من
pقبل محضر قضائي

- الوثائق الثبوتية لعنوان اHقر. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق اجلمعيات وواجباتهاحقوق اجلمعيات وواجباتها

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــتــمــيــز اجلـمــعــيــات بـهــدفــهــا وتــسـمــيــتــهـا
وعـمـلـها عـن األحزاب الـسـيـاسـيـة وال �ـكـنـهـا أن تـكـون لـها
أيـة عـالقــة بـهــا سـواء أكــانت تنـظيـميـة أم هيـكلـيةp كـما
ال �كنها أن تتـلقى منها إعانات أو هـبات أو وصايا مهما

يكن شكلها وال يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها. 
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14 :  : يــحق ألي عــضــو في إحــدى اجلــمــعــيـات أن اHـاداHـادّة ة 
يـــشـــارك في هـــيـــئــاتـــهـــا الـــتــنـــفـــيـــذيــة فـي إطــار قـــانـــونـــهــا

األساسي وأحكام هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 15 :  :  تــنـتــخب الــهـيــئـة الــتـنــفـيــذيـة لــلـجــمـعــيـة
وجتــدد حـسـب اHـبــاد  الــد�ــقـراطــيــة ووفق اآلجــال احملـددة

في قانونها األساسي.

pــــادّة ة 16 :  : �ــــنع أي شـــــخص مــــعــــنــــوي أو طــــبــــيــــعيHــــاداHا
أجنبي عن اجلمعيةp من التدخل في سيرها. 

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـكـتســب اجلمــعـية اHـعــتمـدة الـشـخــصـية
اHــعـــنـويــة واألهــلــيـة اHـــدنـيـة xــجـرد تــأسـيــسـهــا و�ـكــنـهـا

حينئذ القيام xا يأتي :

pالتصرف لدى الغير ولدى اإلدارات العمومية -

- الــتــقــاضي والــقـــيــام بــكل اإلجــراءات أمــام اجلــهــات
الــقـــضـــائـــيـــة اخملــتـــصـــةp بـــســـبب وقـــائع لـــهـــا عالقـــة بـــهــدف
اجلـــمـــعـــيـــة أحلـــقـت ضـــررا xـــصـــالح اجلـــمـــعـــيـــة أو اHـــصـــالح

pالفردية أو اجلماعية ألعضائها

- إبرام العقـود أو االتفاقيات أو االتفاقات التي لها
pعالقة مع هدفها

- القيام بكل نـشاط شراكة مع السلـطات العمومية
pله عالقة مع هدفها

- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة أو الــعــقــاريــة مــجــانـا أو
xـــقــابل Hـــمــارســـة أنــشـــطــتــهـــا كــمـــا يــنـص عــلــيـه قــانـــونــهــا

pاألساسي

- احلــصـول عـلى الـهـبـات والـوصـايــا طـبـقـا لـلـتـشـريع
اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـجب عـلى اجلـمـعـيـات أن تـبـلغ الـسـلـطـات
pالـــعـــمـــومـــيــــة اخملـــتـــصـــة عـــنـــد عــــقـــد جـــمـــعـــيــــاتـــهـــا الـــعـــامـــة
بـــــالـــــتـــــعـــــديالت الـــــتـي تـــــدخل عـــــلـى قـــــانـــــونـــــهـــــا األســـــاسي
والـتـغـيـيـرات الـتي تـطـرأ عـلى هـيـئـاتـهـا الـتـنـفيـذيـة خالل
الـثالثW (30) يــومـا اHــوالــيــة لــلـمــصــادقــة عــلى الــقـرارات

اHتخذة.

ال يعـتد لدى الـغير بـهذه التـعديالت والتـغييرات إال
ابتـداء من تـاريخ نـشـرها في يـومـية إعـالميـة واحـدة على

األقل ذات توزيع وطني.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 19 :  : دون اإلخـالل بــــــــااللــــــــتــــــــزامــــــــات األخــــــــرى
اHنـصـوص عـلـيهـا في هـذا الـقـانـونp يجب عـلى اجلـمـعـيات

تـقـد¥ نـسخ مـن مـحـاضـر اجـتـمـاعـاتـهـا وتـقـاريـرهـا األدبـية
واHـالــيـة الـســنـويـة إلى الــسـلـطــة الـعـمــومـيـة اخملــتـصـة إثـر
Wخالل الـثالث pانـعقـاد جـمعـيـة عامـة عاديـة أو اسـتثـنـائيـة

(30) يوما اHوالية للمصادقة عليها.

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  :  يـــــعــــاقب عــــلـى رفض تـــــســــلــــيـم الــــوثــــائق
W18 و19 أعاله بــغـرامــة تـتــراوح بـ WـادتـHـذكــورة في اHا

ألفي دينار (2.000 دج) وخمسة آالف دينار (5.000  دج).

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــجب عــلى اجلــمـعــيــة أن تــكـتــتب تــأمــيــنـا
لضمان األخطار اHالية اHرتبطة xسؤوليتها اHدنية .

اHـاداHـادّة ة 22 :  : �ـكن اجلـمعـيـات اHعـتـمدة أن تـنـخرط في
جـمعيـات أجنـبية تـنشـد األهداف نـفسهـا أو أهداف �ـاثلة
في ظـل احـــتـــرام الــــقـــيم والـــثــــوابت الـــوطـــنــــيـــة واألحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يــتم إعالم الــوزيـر اHــكـلّـف بـالــداخـلــيـة مــسـبــقـا بــهـذا
االنــخـــراط الــذي يـــطــلـب رأي الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــشــؤون

اخلارجية.

لــلـــوزيــر اHــكــلّف بــالــداخــلــيــة أجل ســتــW (60) يــومــا
إلعالن قراره اHعلّل. 

وفي حـالـة الـرفضp يــكـون قـراره قـابال لــلـطـعن أمـام
اجلـهـة الـقـضـائـيـة اإلداريــة اخملـتـصـة الـتي يـجب أن تـفـصل

في مشروع االنخراط في أجل ثالثW (30) يوما.

23 :  : �ـــكن اجلـــمـــعـــيـــات أن تـــتـــعـــاون في إطـــار اHــاداHــادّة ة 
الـشــراكــة مع جـمــعــيـات أجــنـبــيــة ومـنــظـمــات دولــيـة غــيـر
حـــكــومـــيـــة تـــنـــشـــد نــفـس األهــداف فـي ظل احـــتـــرام الــقـــيم
والـثـوابت الـوطـنـيـة واألحـكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية

اHعمول بها.

يـــخـــضـع هــذا الـــتـــعـــاون بـــW األطـــراف اHـــعـــنـــيـــة إلى
اHوافقة اHسبقة للسلطات اخملتصة.

اHاداHادّة ة 24 :  : �كن اجلمعـية في إطار التـشريع اHعمول
به القيام xا يأتي:

- تـــنــظــيـم أيــام دراســيـــة ومــلـــتــقــيـــات ونــدوات وكل
pرتبطة بنشاطهاHاللقاءات ا

- إصدار ونـشـر نشـريات ومـجالت ووثائق إعالمـية
ومـطــويـات لــهــا عالقـة بــهـدفــهـا فـي ظل احـتــرام الـدســتـور

والقيم والثوابت الوطنية والقوانW اHعمول بها.
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الباب الثالث الباب الثالث 
تنظيم اجلمعيات وسيرهاتنظيم اجلمعيات وسيرها

الفصل األول الفصل األول 
القانون األساسي للجمعيات القانون األساسي للجمعيات 

اHـاداHـادّة ة 25 :  :  تـتـوفـر اجلمـعـيـة عـلى جـمـعـيـة عـامة وهي
الهيـئة العلـياp وعلى هيئـة تنفيـذية تقوم بـإدارة اجلمعية

وتسييرها .

اHــــاداHــــادّة ة 26 :  : تــــتـــشــــكل اجلــــمـــعــــيـــة الــــعـــامــــة من جــــمـــيع
أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت احملددة في

القانون األساسي للجمعية.

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــجب أن تـــتــضــمـن الــقــوانـــW األســاســيــة
للجمعيات ما يأتي :

pهدف اجلمعية وتسميتها ومقرها -

pط التنظيم ومجال االختصاص اإلقليمي® -

pحقوق وواجبات األعضاء -

- شـروط وكـيــفـيـات انـخــراط األعـضـاء وانــسـحـابـهم
pوشطبهم وإقصائهم

 pرتبطة بحق تصويت األعضاءHالشروط ا -

- قـواعـد وكيـفـيـات تعـيـW اHـنـدوبW في اجلـمـعـيات
pالعامة

- دور اجلـمـعـيـة الـعـامـة والـهـيـئـات الـتنـفـيـذيـة و®ط
pسيرها

- طـريقة انتخـاب وجتديد الهـيئات التنـفيذية وكذا
 pمدة عهدتهم

- قـواعــد الــنــصــاب واألغــلــبـيــة اHــطــلــوبــة في اتــخـاذ
pقرارات اجلمعية العامة والهيئات التنفيذية

- قـــــواعـــــد وإجـــــراءات دراســــــة تـــــقـــــاريـــــر الـــــنـــــشـــــاط
واHصادقة عليـها وكذا رقابة حسابـات اجلمعية واHصادقة

pعليها

Wــتـعـلــقـة بـتــعـديل الــقـوانـHالـقـواعــد واإلجـراءات ا -
pاألساسية

- قـــواعـــد وإجــــراءات أيـــلـــولـــة األمالك فـي حـــالـــة حل
pاجلمعية

- جـرد أمالك اجلـمعـيـة من قـبل مـحـضـر قضـائي في
حالة نزاع قضائي.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يـجب أن ال تــتـضـمن الـقــوانـW األسـاسـيـة
لـلـجمـعيـات بـنودا أو إجـراءات تـميـيزيـة تـمس باحلـريات

األساسية ألعضائها.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
موارد اجلمعيات وأمالكهاموارد اجلمعيات وأمالكها

اHاداHادّة ة 29 :  :  تتكون موارد اجلمعيات �ا يأتي :

pاشتراكات أعضائها -

pرتبطة بنشاطاتها اجلمعوية وأمالكهاHداخيل اHا -

pالهبات النقدية والعينية والوصايا -

pمداخيل جمع التبرعات -

- اإلعـــانـــات الـــتــي تـــقـــدمـــهـــا الـدولـة أو الـواليـة
أو البلدية.

30 :  : مع مـــراعــــاة أحـــكـــام اHـــادة 23 أعـالهp �ـــنع اHــاداHــادّة ة 
عـــلـى أيـــة جـــمـــعـــيـــة احلـــصـــول عـــلى أمـــوال تـــرد إلـــيـــهـــا من
pتـنــظـيـمــات أجـنـبــيـة ومـنــظـمـات غــيـر حـكــومـيـة أجــنـبـيـة
ماعدا تلك الناجتة عن عالقات التعاون اHؤسسة قانونا.

ويخضع هذا التمـويل إلى اHوافقة اHسبـقة للسلطة
اخملتصة.

31 :  : يــجب أالّ تــســتــخــدم اHــوارد الــنـاجــمــة عن اHـاداHـادّة ة 
نــــشـــاطــــات اجلـــمــــعــــيـــة إال لــــتـــحــــقــــيق األهــــداف احملـــددة في

قانونها األساسي والتشريع اHعمول به. 

يـعـتبـر اسـتـعمـال مـوارد اجلـمـعيـة وأمالكـهـا ألغراض
شـخصية أو أخرى غـير تلك اHنـصوص عليهـا في قانونها
األساسيp تـعسـفا في استـغالل األمالك اجلمـاعيـة ويعاقب

عليهp بهذه الصفةp طبقا للتشريع اHعمول به.

32 :  : ال تقـبل الـهـبات والـوصـايا اHـقـيدة بـأعـباء اHاداHادّة ة 
وشـــروط إال إذا كـــانت مـــطـــابـــقـــة مع الـــهـــدف اHـــســطـــر في

القانون األساسي للجمعية وأحكام هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 33 :  : �ـكن اجلمـعـيـات أن تـستـفـيـد من مـداخيل
نـاجـمـة عـن اHـسـاعـدات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 34 من
هـذا الــقــانــون والـتــبــرعـات الــعــمــومـيــة اHــرخص بــهـا وفق
الـــشــــروط واألشـــكـــال اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في الـــتــــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـجب أن تسـجل جميع اHـوارد واHداخـيل وجوبا في
حساب إيرادات ميزانية اجلمعية.
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34 :  : �ـكن جـمعـية مـعـنيـة تـعتـرف لهـا الـسلـطة اHاداHادّة ة 
العـمومية أن نـشاطهـا ذو صالح عام و/أو منـفعة عـمومية
أن تـسـتـفيـد من إعـانـات ومـسـاعـدات مـاديـة من الـدولة أو
الـــواليـــة أو الـــبـــلـــديـــة وكـل مــســـاهـــمـــة أخـــرى ســـواء كـــانت

مقيدة أو غير مقيدة بشروط.

وإذا كــــانـت اإلعــــانـــات واHــــســــاعــــدات واHــــســــاهــــمـــات
اHــمـــنــوحــة مـــقــيـــدة بــشــروطp فـــإن مــنــحـــهــا يــتـــوقف عــلى
الـتــزام اجلـمـعـيــة اHـسـتـفــيـدة بـدفـتـر شــروط يـحـدد بـرامج

النشاط  وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع اHعمول به.

حتدد شـروط وكيـفيـات االعتـراف بالـصالح الـعام أو
اHنفعة العمومية عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يـــخــضـع مــنـح اإلعــانـــات الــعـــمــومـــيـــة لــكل
جــــمــــعــــيــــة إلى إبــــرام عــــقــــد بــــرنــــامـج يــــتالءم مع األهــــداف
اHــســطــرة من طــرف اجلــمــعــيــة ومــطــابق لــقــواعــد الــصــالح

العام.

وال تـمـنح إعـانـات الدولـة واجلـمـاعـات احمللـيـة إال بـعد
تــقـد¥ حـالـة صـرف اإلعــانـات اHـمـنـوحــة سـابـقـاp ويـجب أن
تـعـكـس مـطــابـقـة اHــصـاريف الــتي مـنــحت من أجــلـهـا ذات

اإلعانات.

36 :  : دون اإلخالل بـــــأحـــــكـــــام اHــــادة 16 من هـــــذا اHــــاداHــــادّة ة 
الــقـانـونp تـخـضع اإلعـانـات واHـســاعـدات الـعـمـومـيـة الـتي
تـمنـحهـا الدولـة واجلمـاعات احملـليـة لقـواعد اHـراقبـة طبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 37 :  : يــــؤدي اســــتــــخــــدام اجلــــمـــــعــــيــــة لإلعــــانــــات
واHـــســــاعــــدات واHــــســــاهـــمــــات ألغــــراض أخــــرى غــــيـــر تــــلك
p34 و35 من هــذا الــقــانــون WــادتـHــنــصـوص عــلــيـهــا في اHا
إلى تــعـــلــيـــقــهــا أو ســـحــبـــهــا نــهـــائــيـــاp مــا لم تـــرخص بــذلك

السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها. 

اHــــاداHــــادّة ة 38 :  : يــــجب عــــلـى اجلــــمــــعـــيــــة أن تــــتــــوفــــر عــــلى
مــحـاســبــة مـزدوجــة مـعــتــمـدة من قــبل مــحـافـظ حـســابـات.
ويـجب أن تـتـوفـر عـلى حـسـاب وحـيـد مـفـتـوح لـدى الـبـنك

أو لدى مؤسسة مالية عمومية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
تعليق اجلمعيات وحلهاتعليق اجلمعيات وحلها

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يـعـلق نـشـاط كل جـمـعيـة أو حتـل في حـالة
التدخل في الشؤون الـداخلية للبالد أو اHـساس بالسيادة

الوطنية.

اHاداHادّة ة 40 :  : يـؤدي خـرق اجلـمـعيـة للـمواد 15 و18 و19
 و28 و30 و55 و60 و63 مـن هــــذا الـــقـــانـــونp إلـى تــــعـــلــيق

نشاطها Hدة ال تتجاوز ستة (6) أشهر.

pـادّة ة 41 :  : يـســبق قـرار الــتـعـلــيق لـنــشـاط اجلـمــعـيـةHـاداHا
إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد. 

pعنـد انقضاء أجل ثالثة (3) أشهـر من تبليغ اإلعذار
وإذا بـقي اإلعـذار بـدون جدوىp تـتـخذ الـسـلطـة الـعمـومـية
اخملتـصة قـرارا إداريا بـتعـلـيق نشـاط اجلمـعيـة ويبـلغ هذا
الـقــرار إلى اجلــمــعـيــةp ويــصـبـح الـتــعــلـيـق سـاري اHــفــعـول

ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

لــلــجــمـعــيــة حق الــطــعن بــاإللـغــاء في قــرار الــتــعــلـيق
أمام اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

42 :  : �ـــكـن أن يـــكـــون حل اجلــــمـــعـــيـــة إراديـــا أو اHــاداHــادّة ة 
مـعلنـا عن طريق الـقضاء ويـبلغ لـلسـلطة الـتي منـحت لها

االعتماد. 

يـعـلن احلل اإلرادي من طـرف أعـضـاء اجلـمـعـيـة طـبـقـا
لقانونها األساسي.

إذا كـانت اجلـمـعـية اHـعـنـيـة تـمـارس نـشـاطـا مـعـتـرفا
به كنـشاط ذي صالح عـام و/أو ذي منفـعة عمـوميةp تـتخذ
pالـــســلـــطــة الـــعــمــومـــيــة اخملـــتــصـــة الــتـي أخــطـــرت مــســـبــقــا
الــتــدابــيــر اHالئـــمــة أو تــكــلف من يــتــخــذهــا قــصــد ضــمــان

استمرارية نشاطها.

اHــــاداHــــادّة ة 43 :  : دون اإلخالل بـــــالــــقــــضــــايــــا اHــــرفــــوعــــة من
أعضاء اجلمعيةp �كن طلب حل اجلمعية أيضا من قبل :

- الـسـلطـة الـعمـومـية اخملـتـصة أمـام احملـكمـة اإلدارية
اخملتـصـة إقلـيـميـا عـندمـا تـمارس هـذه اجلـمعـيـة نشـاطا أو
عــدة أنــشـطــة أخــرى غـيــر تــلك الــتي نص عــلـيــهــا قـانــونــهـا
األسـاسي أو حصـلت عـلى أموال تـرد إليـهـا من تنـظيـمات
أجـنــبـيــة خـرقــا ألحـكــام اHـادة 30 من هــذا الـقــانـون أو عــنـد

pإثبات توقفها عن �ارسة نشاطها بشكل واضح

- الـغـيـر في حـالـة نـزاع حـول اHـصـلـحـة مع اجلـمـعـيـة
أمام اجلهة القضائية اخملتصة.

اHاداHادّة ة 44 :  : يتـرتب عن احلل اإلرادي لـلجـمعـية أيـلولة
األمالك اHنقولة والعقارية طبقا للقانون األساسي.

pـعـلن عن اجلـهـة الـقـضـائـيـة اخملـتـصـةHفي حـالـة احلـل ا
تـتم أيـلـولــة األمالك طـبـقـا لـلـقــانـون األسـاسي مـا لم يـقض

قرار العدالة بخالف ذلك.
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pأعــضـاء اجلـمــعـيـة Wـادّة ة 45 :  : تـخــضع الـنـزاعــات بـHـاداHا
مـهمـا كانت طـبـيعـتـهاp لـتطـبـيق القـانـون األساسيp وعـند

االقتضاءp للجهات القضائية اخلاضعة للقانون العام.

اHــاداHــادّة ة 46 :  : يــتــعـــرض كل عــضـــو أو عــضــو مـــســيــر في
جـمـعــيـة لم يـتم تـســجـيـلـهـا أو اعــتـمـادهـاp مـعــلـقـة أو مـحـلـة
ويــسـتــمــر في الــنــشـاط بــاســمـهــاp إلى عــقــوبـة احلــبس من
ثالثـــة (3) أشــهـــر إلى ســتــة (6) أشـــهــر وغـــرامــة من مـــائــة
ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج) إلى ثـالثــــــمــــــائـــــة ألـف ديــــــنـــــار

(300.000 دج).

الباب الرابعالباب الرابع
اجلمعيات الدينية واجلمعيات ذات الطابع اخلاصاجلمعيات الدينية واجلمعيات ذات الطابع اخلاص

الفصل األولالفصل األول
اجلمعيات الدينيةاجلمعيات الدينية

اHـاداHـادّة ة 47 :  : مـع مـراعــاة أحــكــام هـذا الــقــانــونp يــخـضع
تأسيس اجلمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اجلمعيات ذات الطابع اخلاصاجلمعيات ذات الطابع اخلاص

pــــــادّة ة 48 :  : تـــــــعـــــــد جــــــمـــــــعـــــــيـــــــات ذات طـــــــابـع خــــــاصHــــــاداHا
اHؤسسات والوداديات واجلمعيات الطالبية والرياضية.

القسم األول القسم األول 
اHؤسساتاHؤسسات

اHــاداHــادّة ة 49 :  : اHــؤســســة هــيــئـــة ذات طــابع خــاص تــنــشــأ
xـــــبــــادرة مـن شــــخـص أو عــــدة أشـــــخــــاص طـــــبــــيـــــعــــيــــW أو
مــعـــنــويــW عـن طــريق أيـــلــولــة أمـــوال أو أمالك أو حــقــوق
مـوجـهـة لـتـرقـيــة عـمل أو نـشـاطـات مـحـددة بـصـفـة خـاصـة.
و�ــكــنــهــا أيـــضــا اســتالم هــبــات ووصــايــا حــسب الــشــروط

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 50 :  : يـحـرر الــعـقـد اHـنــشئ لـلـمــؤسـسـة xـوجب
عـــقــد مـــوثق بـــطــلب مـن اHــؤسسp تـــذكــر فـــيه  الـــتــســـمــيــة
واHـــــوضـــــوع والــــــوســـــائل واألهــــــداف اHـــــنـــــشــــــودة من هـــــذه
اHؤسـسة ويـعـW الشـخص أو األشخـاص اHـكلـفW بـوضعـها

حيز التنفيذ.

ال �ـكن أن يـكـون اHوضـوع مـخـالـفـا للـنـظـام الـعام أو
�س بالقيم والثوابت الوطنية.

تـكتـسب اHـؤسسـة الشـخـصيـة اHـعنـوية بـعـد اكتـمال
شـــكـــلـــيــات اإلشـــهـــار اHـــطـــلـــوبـــة قــانـــونـــا وال ســـيـــمـــا نـــشــر
W(2) إعالمـيـت Wـوثق في يـومـيـتHمـسـتـخـرج من الـعـقـد ا

على األقل ذات توزيع وطني.

اHـاداHـادّة ة 51 :  : تـعـتـبـر اHـؤسـســة جـمـعـيـة في مـفـهـوم هـذا
الـــقــــانــــونp إذا قــــام األشـــخــــاص اHــــكــــلـــفــــون بــــتــــســـيــــيــــرهـــا
بـالــتـصـريـح بـهـا لــدى الـســلـطــة الـعــمـومــيـة اخملـتــصـة. وفي
خالف ذلـكp فــإنــهــا تــســيــر xــوجب قــواعــد الــقــانــون الــعــام

وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون.

52 :  : إذا تــقــدمت الــهــيــئــات اHــكــلــفــة بــتــســيــيــر اHـاداHـادّة ة 
اHــؤســســـة بــطــلب الــتـــســجــيلp فــإن هـــذه األخــيــرة تــخــضع
لــقــواعــد الــتــصــريح اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا الــقــانـون.
وتـــكــتــسب اHـــؤســســة بــعـــد هــذه الــشــكـــلــيــات الــشـــخــصــيــة

اHعنوية بصفة جمعية.

تـخـضع اHـؤســسـة في مـجـال �ــارسـتـهـا لـنــشـاطـاتـهـا
وفي عالقـاتـهـا مع الـسـلـطـة الـعـمـومـيـة اخملـتـصـة إلى نـفس
الـواجـبـات وتسـتـفـيـد من نـفس احلـقـوق اHـنـصـوص عـلـيـها

بالنسبة للجمعيات.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 53 :  :  �ــــــــكـن أن تــــــــوصـف "بـــــــــاHــــــــؤســــــــســــــــات"
اجلـــمـــعـــيـــات اHـــنــشـــأة مـن طــرف أشـــخـــاص طـــبـــيـــعـــيــW أو
معنويW من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو
مـعـترف بـهـا مع شـخص أو عـائلـة قـصـد �ارسـة نـشـاطات

لها عالقة بهؤالء.

غــــيــــر أن هــــذه اHــــؤســــســـات ال �ــــكــــنــــهــــا اســــتــــعــــمـــال
تسـميات هـؤالء األشخـاص أو العائـلة إال xـوجب ترخيص

من أصحاب هذا احلق مكرس بعقد رسمي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 54 :  : تــخــــضـع اجلـــمـــعـــيــات اHـــنـــشــأة مـن طــرف
أشــــخـــاص طـــبـــيــــعـــيـــW أو مـــعــــنـــويـــW ســــواء أكـــانت حتت
تـسـميـة " مـؤسـسـة " أم ال والـتي تهـدف إلى تـخـلـيـد ذكرى
حـدث أو مـكـان مـرتـبط بـتـاريخ الـبالدp أو اسـتـعـمـال رمـز
أو ثابت من ثوابت األمةp إلى الـتسليم اHسبق لترخيص

خاص باHوضوع من طرف اإلدارة اHؤهلة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 55 :  : تــخـــضع "اHــؤســســـات" اHــنــشـــأة تــطــبـــيــقــا
ألحــــكــــام اHــــادتــــW 51 و52 مـن هـــــذا الــــــقــــــانـــــون  لــــــقــــــواعـــــد

التصريح والتسجيل.

تــخــضع اHــؤســســات في مــجــال �ــارســة نــشــاطــاتــهـا
وعالقـــاتـــهــا مـع الــســـلـــطــة الـــعـــمـــومــيـــة اHـــؤهـــلــة إلـى نــفس
الـــــواجــــــبـــــات وتـــــســـــتـــــفـــــيــــــد من نـــــفـس احلـــــقـــــوق اHـــــقـــــررة

للجمعيات.
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يجب عـلى "اHؤسـسات" الـتي § إنشـاؤها سـابقا من
أجل األهــــداف اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 53 أعالهp أن
تـتـطـابق مع أحـكـام هذا الـقـانـون في أجل سـنـة ابـتداء من

تاريخ صدوره. 

القسم الثانيالقسم الثاني
الودادياتالوداديات

اHـاداHـادّة ة 56 :  : تـنـشأ اجلـمـعـيات اHـدعـوة "الـوداديات" من
قبل أشخاص طبيعيW وتهدف إلى:

- جتــــديـــد عـالقـــات الــــصـــداقــــة واألخـــوة والــــتــــضـــامن
اHـــقـــامــــة خالل مــــراحل من الــــعـــيش اHــــشـــتــــرك وتـــتــــمـــيـــز

pبارتباطها بقيم متبادلة خالل أحداث خاصة

- تــخـلـيــد هـذه الــروابط والـقـيـم  واالحـتـفــال بـهـا في
إطار الذاكرة اجلماعية.

تــخــضـع هــذه اجلــمــعــيــات إلـى نــظــام الــتــصــريح دون
سواه. 

57 :  : يــجب عــلى الــوداديــات الــتي § إنــشــاؤهــا اHـاداHـادّة ة 
سـابـقـا أن تـتــطـابق مع أحـكـام هـذا الــقـانـون في أجل سـنـة

ابتداء من تاريخ صدوره.

القسم الثالث القسم الثالث 
اجلمعيات الطالبية والرياضيةاجلمعيات الطالبية والرياضية

اHـاداHـادّة ة 58 :  : تـخـضـع اجلـمـعـيـات الـطـالبـيـة والـريـاضـيـة
وكـــذا االحتـــاديــــات الـــريـــاضـــيـــة  والـــرابـــطـــات الـــريـــاضـــيـــة
والــــنـــوادي الــــريــــاضـــيــــة الــــهـــاويــــة ألحـــكــــام هــــذا الـــقــــانـــون

ولألحكام اخلاصة اHطبقة عليها.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اجلمعيات األجنبيةاجلمعيات األجنبية

اHــاداHــادّة ة 59 :  : تـــعــد جـــمـــعــيـــة أجـــنــبـــيـــة في مــفـــهـــوم هــذا
القانونp كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها : 

- مقـر باخلـارج و§ اعتـمـادها به واالعـتراف بـها و§
pالترخيص لها باإلقامة على التراب الوطني

- مـقر عـلى التـراب الوطـني وتسـيّر كـليـا أو جزئـيا
من طرف أجانب.

60 :  : يـجـب أن يــكـون األشــخــاص الــطــبــيــعــيـون اHـاداHـادّة ة 
األجـانب اHـؤسـسـون جلـمـعـية أجـنـبـيـة أو أعـضـاء فـيـها في

وضعية قانونية جتاه التشريع اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 61 :  : يـخـضع طـلب إنـشـاء جـمـعـيـة أجـنـبيـة إلى
االعـــتــمــاد اHـــســبق مـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــداخــلـــيــة الــذي
يـــتـــوفـــر بـــعــــد اســـتـــطالع رأي وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة
ووزيــر الـقــطـاع اHــعـني عــلى أجل تــسـعـW (90) يــومــا Hـنح

االعتماد أو رفضه.

اHاداHادّة ة 62 :  : يتكون ملـف إنشاء اجلمعيـة األجنبية من
الوثائق اآلتية : 

pكلف بالداخليةHطلب اعتمـاد موجه إلى الوزير ا -
pWؤسسHموقع قانونا من جميع األعضاء ا

- نـسخ مـن شـهـادات اإلقــامـة ذات صالحـيــة لألعـضـاء
pمن جنسيات أجنبية WؤسسHا

- نـــســـخـــتـــان (2) أصـــلـــيـــتـــان من مـــشـــروع الـــقـــانــون
األســاسي مــصــادق عــلــيه من اجلــمــعــيــة الــعــامــةp إحــداهــمـا

pمحررة باللغة العربية

- محـضر اجـتمـاع اجلمعـية الـعامـة التـأسيـسيـة معد
pمن قبل محضر قضائي

- وثائق إثبات وجود اHقر.

اHـاداHـادّة ة 63 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـواد من 59 إلى
62 من هذا القانـونp يجب أن يكون موضوع طلب اعتماد

Wجــمــعــيــة أجــنــبـــيــة تــنــفــيــذ أحــكــام يــتــضــمــنــهــا اتــفــاق بــ
احلــكـــومــة وحــكــومــة الــبـــلــد األصــلي لــلــجــمـــعــيــة األجــنــبــيــة
لتـرقـية عـالقات الـصـداقة واألخـوة بـW الشـعب اجلـزائري

والشعب اHنتمية إليه اجلمعية األجنبية.

اHــاداHــادّة ة 64 :  : يــبـــلغ الــقـــرار الــصـــريح لــلـــوزيــر اHـــكــلف
بـالــداخـلـيـة بــرفض االعـتـمــاد إلى اHـصـرحــW. ويـكـون هـذا

القرار قابال للطعن أمام مجلس الدولة.

65 :  : دون اإلخالل بـــتــــطـــبـــيـق األحـــكـــام األخـــرى اHــاداHــادّة ة 
لـــلــتــشــريع والــتــنـــظــيم اHــعــمــول بــهــمـــاp يــعــلق أو يــســحب
االعــتــمــاد اHــمــنــوح جلــمــعــيــة أجــنــبــيــة xــقــرر من الــوزيــر
اHـكـلـف بـالـداخــلـيـة عــنـدمــا تـقـوم هــذه اجلـمــعـيـة xــمـارسـة
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نشاطات أخرى غيـر تلك التي تضمنها قانونها األساسي
أو تــتـدخل بــصـفـة صــريـحــة في الـشـؤون الــداخـلــيـة لـلــبـلـد

اHضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:

pبالسيادة الوطنية -

pبالنظام التأسيسي القائم -

pبالوحدة الوطنية أو سالمة التراب الوطني -

pبالنظام العام واآلداب العامة -

- بالقيم احلضارية للشعب اجلزائري.

اHـاداHـادّة ة 66 :  : يـجب أن يـبـلغ الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـية
بـــكل تــــعـــديل في هــــدف اجلـــمـــعـــيـــة األجـــنــــبـــيـــة وقـــانـــونـــهـــا
األساسي ومـكـان إقامـتهـا وأي تـغيـير في هـيـئات إدارتـها
أو قــيــادتــهـا وكــذا كل الــوثــائق اHــذكــورة  في اHـادة 18 من

هذا القانون. 

ويـــتـــعــW عـــلـى اجلـــمـــعــيـــة أن تـــعـــلـم الــوزيـــر اHـــكـــلف
بــالــداخــلـــيــة بــكل تــوقـف عن �ــارســة نــشــاطـــاتــهــا عــنــدمــا

يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 67 :  : يـجب أن تــتـوفـر اجلـمـعـيــة األجـنـبـيـة عـلى
حساب مفتوح لدى بنك محلي.

يـخـضع الـتـمـويـل الـذي تـسـتـلـمه اجلـمـعـيـة األجـنـبـيـة
من اخلارج لتغطـية نشاطاتها والذي �كن أن يحدد سقفه

عن طريق التنظيمp إلى التشريع اخلاص بالصرف.

68 :  : ال �ـــــكـن أن يــــتـــــجـــــاوز تـــــوقـــــيف نـــــشــــاط اHــــاداHــــادّة ة 
اجلمـعية األجنـبية مـدة سنة واحـدة. ويتبع هـذا التوقيف

بإجراءات حتفظية.

يؤدي سـحب االعـتـماد إلـى حل اجلمـعـيـة األجنـبـية
وأيلولة أمالكها طبقا لقانونها األساسي.

اHاداHادّة ة 69 :  :  تـتوفر اجلمـعية في حـالة تعلـيق االعتماد
أو سحبه كمـا هو منصـوص عليه في اHادة 65 أعالهp على
أجـل أربــعـة (4) أشــهـر لــرفع طــعن بــإلــغــاء الــقـرار اإلداري

أمام اجلهة القضائية اإلدارية اخملتصة.

الباب السادسالباب السادس

أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

الفصل األول الفصل األول 

أحكام انتقالية أحكام انتقالية 

اHـاداHـادّة ة 70 :  : يــتـعــW عــلى اجلـمــعـيــات اHــؤسـســة بـصــفـة
قــــــانـــــونــــــيـــــة فـي ظل الــــــقـــــانــــــون رقم 90-31 اHـــــؤرخ في 4
ديسـمبر سنة 1990 واHذكور أعـالهp أن تتطابق مع أحكام
Wهـذا الــقـانـون فـي أجل أقـصـاه ســنـتـان (2) بـإيـداع قـوانـ
أسـاسيـة جـديـدة مطـابـقـة لهـذا الـقانـون. وفي حـالـة جتاوز
هذا األجل تقرر السلطة اخملتصة حل اجلمعيات اHعنية. 

اHــاداHــادّة ة 71 :  : تـــخـــضع لـــنـــفـس الـــشـــروطp الـــتـــجـــمـــعــات
اHـــــنـــــشـــــأة فـي شـــــكل احتـــــادات أو احتـــــاديـــــات أو احتـــــادات
اجلـمـعــيـات والـهــيـاكل اHـرتــبـطـة بــهـا تـطــبـيـقــا ألحـكـام هـذا
الــقــانــون واألحـــكــام الــتــشــريــعــيــة والـــتــنــظــيــمــيــة األخــرى

اخلاصة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 72 :  : يـتــعـW عـلى اHــؤسـسـات الـتي لــيـست لـهـا
صفـة اجلمـعيـة في مفـهوم أحـكام اHـادتW 51 و54 أعالهp أن
تـتـطابق وأحـكـام هذا الـقـانون في أجل سـنـتW (2) ابـتداء

من تاريخ صدوره. 

اHـاداHـادّة ة 73 :  : يــلـغـى الـقــانـون رقم 90-31 اHـؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

واHتعلق باجلمعيات.

اHاداHادّة ة 74 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 12
يناير سنة 2012.

عبد  عبد  العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  11 -  - 458 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p2011 يـــتـــضــــمـنp يـــتـــضــــمـن

حتـــويـل اعــــتــــمــــــاد إلى مـــيــــزانـــيــــة تــــســـيـــيـــر وزارةحتـــويـل اعــــتــــمــــــاد إلى مـــيــــزانـــيــــة تــــســـيـــيـــر وزارة
العدل.العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
pو125 ( الفقرة  األولى) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- وxــــــقــــــتـــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اHــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اHوافـق 3  غـشت سنة 2011 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر xــوجب قـانـون اHـالـيـة

p2011 التكميلي لسنة

- وxــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 11 -45 
اHــؤرخ في 4  ربـــيع األول عـــام 1432 اHــوافـق 7  فـــبـــرايــر
سنة 2011 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الــعــدلp حــافـظ األخــتــام مـن مــيــزانــيـــة الــتــســيـــيــر xــوجب

p2011 الية لسنةHقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســــــنــــة 2011
اعـتـمـاد قــدره واحـد وسـبــعـون مـلــيـونـا ومـائــة ألف ديـنـار
(71.100.000 دج) مقيّــد فـي ميـزانية التكـاليف اHشـتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اHـاداHـادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2011  اعتماد قدره
واحــــــــد وســـــــبــــــــعــــــــون مـــــــلـــــيــــــونــــــا ومــــــائـــــة ألـف ديــــــنـــــار
(71.100.000 دج)  يقيّـد في مـيزانية تسيير وزارة العدل

وفــي األبواب اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يــكـلف وزيــر اHـالــيـة ووزيــر الـعــدلp حـافظ
األخــتــامp كلّ فــيــمـا يــخــصّـهp بــتــنــفــيــذ هــذا اHــرســوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28

ديسمبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

90 - 3444.500.000

44.500.000

44.500.000

44.500.000

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

80 - 34

11 - 37

11 - 43

4. 000.000

2.500.000

7.000.000

3.500.000

150.000

2.000.000

19.150.000

6. 450.000

6. 450.000

25. 600.000

1. 000.000

1. 000.000

1. 000.000

26. 600.000

71. 100.000

71. 100.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح القضائية - تسديد النفقات ................................................
اHصالح القضائية - األدوات واألثاث................................................
اHصالح القضائية - اللوازم ...........................................................
اHصالح القضائية - التكاليف اHلحقة .............................................
اHصالح القضائية - األلبسة ...........................................................
اHصالح القضائية - حظيرة السيارات ............................................

مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح القضائية  - نفقات القضاء اجلنائي .....................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اHـصالح القضائـية  - اHنح - تعـويضات التدريب - الــرواتب اHسبقـة -
نفقـات التكوين ........................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدل حافظ األختاممجموع االعتمادات اخملصصة لوزير العدل حافظ األختام....................
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مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 12-01 مـؤرخ في  مـؤرخ في 10 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 4 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة p2012 يـــــتــــعــــلق بــــانــــتــــدابp يـــــتــــعــــلق بــــانــــتــــداب
األســـاتــــذة الـــبـــاحــــثـــW من وزارة الـــتــــعـــلـــيـم الـــعـــالياألســـاتــــذة الـــبـــاحــــثـــW من وزارة الـــتــــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والــبـــحث الـــعـــلــمي لــــدى هـــيــاكـل الـــتـــعــلـــيم الـــعــالـيوالــبـــحث الـــعـــلــمي لــــدى هـــيــاكـل الـــتـــعــلـــيم الـــعــالـي

لوزارة الدفاع الوطني.لوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية

pبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورp السيما اHواد  57 (الفقرة 2)
pو 77 ( 1 و 2 و 8) و 125 (الفقرة األولى) منه

- وxقـتضى الـقانون رقم  99-05  اHؤرخ في  18 ذي
احلـجـة عام 1419 اHـوافق  4  أبـريل سـنة  1999 واHـتـضمن

pتممHعدل واHا pالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- وxــقــتـــــضى األمــر رقـــم  06-03  اHــــؤرخ فــي 19 
جـمــــادى الثـانـيـــة عام 1427 اHــوافــق  15  يــولـيـــو ســنـة
 2006  واHـــتـــضـــمن الـــقـــانــون األســـاسي الـــعـــام لـــلــوظـــيـــفــة

pالعمومية

- وxـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم  07-304 اHـؤرخ
في 17 رمـــضـــان عــام  1428 اHــوافق  29 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة
WوظـفHـرتبـات اH 2007 الذي يـحدد الـشـبكـة االستـدالليـة 

p ونظام دفع رواتبهم

- وxقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم  07-307  اHؤرخ
في 17 رمضان عام  1428 اHوافق  29 سبـتمبر سنة 2007
واHــتـضــمن كـيــفـيــات مـنـح الـزيــادة االسـتــداللـيــة لـشــاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- وxقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم  08-130 اHؤرخ
في  27 ربيع الثاني عام  1429 اHوافق  3 مايو سنة 2008

pتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا

يرسـم ما يأتـي :يرسـم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شــروط انـتــداب األســاتــذة الــبـاحــثــW من وزارة الــتــعــلـيم
الــعـــالي والــبــحث الـــعــلــمي لــدى هـــيــاكل الــتــعـــلــيم الــعــالي

لوزارة الدفاع الوطني.

Wوجب قرار مشترك بx ادة 2 : : يجري االنـتدابHادة اHا
وزيــر الـدفــاع الـوطــني ووزيــر الـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

العلميp طبقا للتنظيم اHعمول به.

�ـكن وقف االنـتـداب إمّـا من وزيـر الـدفـاع الـوطـني
أو بطلب من األستاذ الباحث اHنتدب.

اHــادة اHــادة 3 : :  يـــبـــقى األســـاتــذة الـــبـــاحـــثــون اHـــنـــتـــدبــون
خــاضـــعــW إلـى قــوانـــيــنــهـم األســاســـيــة اخلـــاصــة ويـــلــزمــون
بـاحـتـرام الـواجـبـات اخلــاصـة اHـرتـبـطـة بـطـبـيـعـة وشـروط

اHمارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.

اHادةاHادة  4 : : يستفيد األساتذة الباحثون اHنتدبون من
بـعـض احلـقـوق اHـرتــبـطـة xــمـارسـة مــهـامـهم لــدى الـهـيـاكل

البيداغوجية بوزارة الدفاع الوطني.

pـعـمول بهHـكـنـهم طـبـقا لـلـتـنـظـيم ا� pوبــهـذه الصـفـة
ما يأتي :

pلتقيات العلمية في اخلارجHشاركة في اHا -
pدة في اخلارجHاالستفادة من التكوين قصير ا -
- التعيW لشغل مناصب التأطير البيداغوجي.

اHادة اHادة  5 :  : �نح األساتذة الـباحثون اHنتدبونp زيادة
عـلى األجــر الــقـاعــدي اHـرتــبط بــرتـبــهم األصــلـيــة تــعـويــضـا

شهريا عن اإللزام يحدد مبلغه كما يأتي :
p ( 40.000 دج ) أستـاذ : أربعون ألف دينار -

- أســـتـــاذ مـــحـــاضـــر : خـــمـــســــة وثالثـــون ألف ديـــنـــار
p( 35.000 دج )

- أستاذ مساعد : ثالثون ألف دينار ( 30.000 دج ).

اHادةاHادة  6 :  : يستفيد األساتذة الباحثون اHنتدبون من
زيـادة اسـتداللـيـة حتـدد بـقـرار مشـتـرك بـW وزيـر الـدفاع
الـوطـني ووزيـر اHـالـيـة ووزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

العلمي والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادةاHــادة  7 :  : يـــبــقـى األســـاتــذة الـــبـــاحـــثـــون اHـــنـــتـــدبــون
pؤسساتهم األصليةH لنظام اخلدمات االجتماعية Wخاضع

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

pرسومHادة  8 :  : حتدد كيفـيات تطبيق أحـكام هذا اHادةاHا
مـــــاعــــدا أحـــــكــــام اHــــادة 6 أعاله بـــــقــــرار مـن وزيــــر الـــــدفــــاع

الوطني.

اHادة اHادة  9 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 4
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 12-02 مـؤرخ في  مـؤرخ في 10 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 4 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة p2012 يـــــتــــعــــلق بــــانــــتــــدابp يـــــتــــعــــلق بــــانــــتــــداب
األســــاتـــذة ومـــوظـــفـي الـــتـــربــــيـــة الـــتــــابـــعـــW لـــوزارةاألســــاتـــذة ومـــوظـــفـي الـــتـــربــــيـــة الـــتــــابـــعـــW لـــوزارة
الـتربيـة الوطنيـة لدى مدارس أشـبال األمة لوزارةالـتربيـة الوطنيـة لدى مدارس أشـبال األمة لوزارة

الدفاع الوطني.الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية

pبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء عـلى الدستورp السيما اHواد  57 (الفقرة 2)
pو 77 ( 1 و 2 و 8) و 125 (الفقرة األولى) منه

- وxقـتـضى األمر رقم  06-03 اHـؤرخ في 19 جـمادى
الـــــثــــــانـــــيــــــة عـــــام 1427 اHـــــوافق  15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006

pتضمن القانون العام للوظيفة العموميةHوا
- وxــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحرم عام  1429 اHوافق  23 ينـاير سنة  2008 واHـتضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- وxقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم  08-340 اHـؤرخ
في 26  شـــوال عــام 1429 اHــوافق 26  أكــتـــوبــر ســـنــة 2008

pدارس أشبال األمةx تعلقHوا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم  08-315 اHؤرخ
في 11  شـــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

pلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

يرسـم ما يأتـي :يرسـم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شــروط انــتــداب اHـــوظــفــW األســاتــذة ومــوظــفي الــتــربــيــة
التـابعـW لـوزارة التـربيـة الوطـنـية  لـدى مدارس أشـبال

األمة لوزارة الدفاع الوطني.

اHـادةاHـادة  2 :  : يــجـري االنــتــداب xــوجب  قــرار مــشــتـرك
pوزيــر الــدفــاع الــوطــني ووزيــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة Wبــ

طبقا للتنظيم اHعمول به.

�ـكن وقف االنـتـداب إمّـا من وزيـر الـدفـاع الـوطـني
أو بطلب من موظف وزارة التربية الوطنية اHنتدب.

اHــــادةاHــــادة  3 :  : يــــبــــقى اHـــــوظــــفــــون األســــاتــــذة ومــــوظــــفــــو
الـتــربـيــة اHـنــتـدبــون خـاضــعـW إلـى قـوانــيـنــهم األسـاســيـة
اخلـاصـة ويـلــزمـون بـاحـتـرام الــواجـبـات اخلـاصــة اHـرتـبـطـة
بــطــبــيــعــة وشـروط اHــمــارســة لــدى هــيــاكـل وزارة الــدفـاع

الوطني.

اHادةاHادة  4 : : �كن اHوظفـW األساتذة وموظفي التربية
اHنتدبW أن يـعينوا بقـرار من وزير الدفاع الوطني في
مناصب التأطير البيداغوجيp طبقا للتنظيم اHعمول به

لدى وزارة الدفاع الوطني.

اHــادة اHــادة 5 : يـــســتـــفــيـــد اHــوظـــفــون األســـاتــذة ومـــوظــفــو
الـتـربـيــة اHـنـتــدبـونp زيـادة عــلى األجـر الـقــاعـدي اHـرتـبط
برتـبهم األصـليـة تعـويضـا شهـريا عن اإللـزام يحـدد مبـلغه

كما يأتي :

- الـــــنــــــــاظــــــــر : إثــــــنـــــــان وعـــــــشــــــرون ألف ديـــــنـــــار
p(22.000  دج )

- أســتــاذ الــتــعــلــيم الــثــانــوي ومـســتــشــار الــتــربــيـة :
p( 20.000  دج ) عشرون ألف دينار

- أســتــاذ الــتــعـــلــيم اHــتــوسط : ثـــمــانــيــة عــشــرة ألف
دينار ( 18.000 دج).

اHــــادةاHــــادة  6 : : يــــبــــقى اHـــــوظــــفــــون األســــاتــــذة ومــــوظــــفــــو
الـتربيـة اHنـتدبون خـاضعـW لنظـام اخلدمـات االجتمـاعية
Hـؤسسـاتـهم األصـلـيةp طـبـقـا للـتـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول

بهما.

اHادةاHادة  7 : : حتدد كـيفـيات تـطبـيق أحكـام هذا اHـرسوم
بقرار من وزير الدفاع الوطني.

اHادة اHادة  8 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 4
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 11-459 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــوافق اHــوافق 28 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p2011 يـــعــــــدل تــوزيـــعp يـــعــــــدل تــوزيـــع
p2011 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه
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-  وxــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- وxــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتـمــاد دفع قـدره ثـمــانـيــة وعـشـرون مــلـيــارا وسـبـعــمـائـة
وســـــتـــــة وســـــتـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار (28.766.000.000 دج)
ورخـــصـــــة بـــرنــــامــج قــــدرهــــا أربـــعــــة وعـــشــــرون مـــلــــيـــارا
وثــالثـــــــــمـــــــــائـــــــــة وســــــــتــــــــة وســــــــتــــــــون مــــــــلــــــــيــــــــون ديــــــــنـــــــار
(24.366.000.000 دج) مقـيـدان فــي الـنفـــقـات ذات الـطابع
الــنـــهـــائي (اHــنــصـــــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون رقم 11-11
اHـؤرخ في 16 شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق 18 يــولـيــو ســنـة
p(2011 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةHــتـضـمن قــانـون اH2011 وا

طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Hـيـــزانـيــة سـنــة 2011  اعــتـمـاد
دفع قــدره ثــمــانـيــة وعــشـرون مــلــيــارا وسـبــعــمـائــة وســتـة
وســـتــــون مـــلـــيــــون ديـــنـــار (28.766.000.000 دج) ورخـــصــــة
برنامــج قـدرها أربـعة وعشرون مليـارا وثالثمائة وستة
وسـتـون مـلـيـون ديـنار (24.366.000.000 دج) يـقـيدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اHـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
الــــقـــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
اHـوافق 18 يــولــيــو ســنـة 2011 واHــتــضــمن قــانــون اHــالــيـة
الـتـكـمـيـلي لـسـنـة p(2011 طـبـقـا لـلـجـدول "ب" اHـلحـق بـهذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحقاHلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

28.766.000

28.766.000

24.366.000

24.366.000

البـرنامج الـتكـميـلي لـفائدة
الواليات

اجملموعجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

100.000

2.978.000

1.000.000

6.380.000

3.370.000

3.200.000

5.388.000

1.950.000

4.400.000

28.766.000

100.000

2.978.000

1.000.000

6.380.000

3.370.000

3.200.000

5.388.000

1.950.000

-

24.366.000

الصناعة

الفالحة والري

دعم اخلدمات اHنتجة

اHـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االقتصادية واإلدارية

التربية والتكوين

اHـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االجتماعية والثقافية

دعم احلصول على سكن

اخملـــــــــطــــــــطـــــــات الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــة
للتنمية

دعـم الـــنــــشــــاط االقـــتــــصـــادي
(تــــخـــــصــــيــــصــــات حلــــســــاب
الــــــــتــــــــخــــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص

وخفض نسب الفوائد)

اجملموعاجملموع
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اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 11-460 مؤر مؤرّخ خ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــوافق اHــوافق 28 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p p2011 يـــعــــــدل تــوزيـــعيـــعــــــدل تــوزيـــع
p2011 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  وxــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- وxــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتــمـاد دفـع قـدره ثــمــانـيــة وســبـعــون مــلــيـارا وثالثــمــائـة
وثـــمـــانـــيـــة وســـتـــون مـــلـــيـــون ديـــنــار (78.368.000.000 دج)
ورخـصــة بـرنامـــج قــدرهـا مـائـة وثالثـة وأربـعـون مـلـيارا
وثـالثــــــمـــــــائـــــــة وثــــــمـــــــانـــــــيــــــة وســـــــتــــــون مـــــــلـــــــيــــــون ديـــــــنــــــار
(143.368.000.000 دج) مقيّدان فــي النفــقات ذات الطابع
الــنـــهـــائي (اHــنــصـــــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون رقم 11-11
اHـؤرخ في 16 شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق 18 يــولـيــو ســنـة
p(2011 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةHــتـضـمن قــانـون اH2011 وا

طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
دفــع قـــدره ثمـانية وسـبعـون ملـيارا وثالثـمائـة وثمـانية
وســـتــــون مـــلـــيــــون ديـــنـــار (78.368.000.000 دج) ورخـــصــــة
برنامــج قــدرها مـائة وثالثـة وأربعـون ملـيارا وثالثـمائة
وثـــمــانــيـــة وســتــون مــلـــيــون ديــنــار (143.368.000.000 دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اHـنصــوص
عليـها فــي الـقانون رقم 11-11 اHؤرخ في 16 شعـبان عام
1432 اHــوافق 18 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن قـــانـــون

اHـالية الـتكـميلي لـسنة p(2011 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق
بهذا اHرسوم.

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

12.000.000

66.368.000

78.368.000

12.000.000

131.368.000

143.368.000

احـــتــــيـــاطي لـــنــــفـــقـــات غـــيـــر
متوقعة

البـرنامج الـتكـميـلي لـفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

475.000

77.000.000

893.000

78.368.000

475.000

142.000.000

893.000

143.368.000

اHـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االقتصادية واإلدارية
دعم احلصول على سكن

اخملططات البلدية للتنمية
اجملموعاجملموع

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11-461 مؤرخ  مؤرخ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــوافق اHــوافق 28 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p p2011 يـــعــــــدل تــوزيـــعيـــعــــــدل تــوزيـــع
p2011 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
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-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  وxــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- وxــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتـمـاد دفع قـدره مـائـة وخـمــسـة وأربـعـون مـلـيـون ديـنـار
(145.000.000 دج)  ورخـــــصــــــة بـــــرنـــــامــج قــــــدرهـــــا اثـــــنــــان
وثـالثــــون مـــلــيـــــارا ومــائـــة وخـــمــــســـة وأربــعـــون مــلـــيــون
ديـنــار (32.145.000.000 دج) مـقيّـدان فـــي الـنـفـــقات ذات
الــطــابع الـنــهـــائي (اHــنـصــــوص عـلــيــهـا فــي الــقــانـون رقم
11-11 اHـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام 1432 اHـوافق 18 يـولـيو

ســنــة 2011 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
p(2011 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
دفــع قــــــدره  مـــائـــة وخــــمـــســــة وأربـــعـــون مــــلـــيــــون ديـــنـــار
(145.000.000 دج)  ورخـــــصــــــة بـــــرنـــــامــج قــــــدرهـــــا اثـــــنــــان
وثـالثــــون مـــلــيـــــارا ومــائـــة وخـــمــــســـة وأربــعـــون مــلـــيــون
ديـنــار (32.145.000.000 دج)  يـقيّـدان فــي الـنـفـــقات ذات
الــطــابع الـنــهـــائي (اHــنـصــــوص عـلــيــهـا فــي الــقــانـون رقم
11-11 اHـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام 1432 اHـوافق 18 يـولـيو

ســنــة 2011 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
p(2011 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحقاHلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

-

145.000

145.000

32.000.000

145.000

32.145.000

احـــتــــيـــاطي لـــنــــفـــقـــات غـــيـــر
متوقعة

البـرنامج الـتكـميـلي لـفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

-

145.000

145.000

32.000.000

145.000

32.145.000

اHـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االقتصادية واإلدارية

اHـــــــــنــــــــشــــــــآت الــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــة
االجتماعية والثقافية
اجملموعاجملموع

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11-462 مؤرخ  مؤرخ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــوافق اHــوافق 28 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p p2011 يـــعــــــدل تــوزيـــعيـــعــــــدل تــوزيـــع
p2011 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة

حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  وxــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
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اعتمادات الدفع اخملصصةاعتمادات الدفع اخملصصةالقطاعاتالقطاعات

29.500.000

29.500.000

دعـم الـــنــــشــــاط االقـــتــــصـــادي
(تــخــصــيــصــات حلــســابـات
الـــــــتــــــــخـــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص

وخفض نسب الفوائد)
اجملموعجملموع

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- وxــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعـتــمــاد دفع قـدره تــســعـة وعــشـرون مــلــيـارا وخــمــسـمــائـة
مـلـيـون ديـنـار (29.500.000.000 دج) مـقـيــد فــي الـنـفـــقـات
ذات الـطــابع الــنـهـــائي (اHـنــصــــوص عـلــيـهــا فــي الـقــانـون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة p(2011 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2011  اعـتـمـاد
دفــع قــــدره تـسـعـة وعـشـرون مـلـيـارا وخـمـسـمـائـة مـلـيـون
ديـــنــار (29.500.000.000 دج)  يـــقــيـــد فـــي الـــنـــفـــــقــات ذات
الــطــابع الـنــهـــائي (اHــنـصــــوص عـلــيــهـا فــي الــقــانـون رقم
11-11 اHـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام 1432 اHـوافق 18 يـولـيو

ســنــة 2011 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة
p(2011 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 11-463 مؤرخ  مؤرخ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p p2011 يـــتـــضـــــمـن نـــقليـــتـــضـــــمـن نـــقل
اعــــتــــمــــاد فـي مـــيــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الــفـالحــةاعــــتــــمــــاد فـي مـــيــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الــفـالحــة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- وxــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 11 -270 
اHــؤرخ في  7  رمــضــان عـام 1432 اHــوافـق 7  غــشت ســنـة
2011 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـفالحة والتنمـية الريفية مـن ميزانية التـسيير xوجب
p2011 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغــى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2011
اعتمـاد قــــدره سبعـمائة وأربعة عشر مليونا وتسعمائة
وسـبـعـة وخــمـسـون ألف ديـنـار (714.957.000 دج) مــقــــيّــد

اعتمادات الدفع اHلغاةاعتمادات الدفع اHلغاةالقطاعاتالقطاعات

29.500.000

29.500.000

الفالحة والري

اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)



21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5002
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

فـي ميـزانـية تسـيـير وزارة الـفالحـة والتـنـميـة الـريفـيــة
وفــي الـــبـــاب رقم 34-04 "اHـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــغـــابــات -

التكاليف اHلحقة".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Hـيزانـيـة ســنـة 2011  اعـتـمـاد
قـــدره سبـعمائة وأربـعة عشر مـليونا وتـسعمائـة وسبعة
وخــمـــســـون ألف ديـــنــار (714.957.000 دج)  يــــقـــــيّـــــد فــي
مـيــزانــيـة تــسـيــيـــر وزارة الـفالحـــة والــتـنــمـيـــة الــريـفــيــة

وفـي األبواب اHبينة فـي اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيـــر اHـالـيـــة ووزيـــــر الـفالحة
والـتــنــمــيـة الــريــفـيــةp كلّ فــيــــمــا يـخــصّـهp بــتــنـفــيـــذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

82 - 31

12 - 31

12 - 32

530.000

530.000

530.000

530.000

570. 262.000

570.262.000

1.600.000

1.600.000

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - التعويضات واHنح اخملتلفة....
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة .........
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية...
مجموع القسم الثاني
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

13 -  33142.565.000

142.565.000

714.427.000

714.427.000

714.957.000

714.957.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية.مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية............

مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 11-464 مؤرخ  مؤرخ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p p2011 يـــتـــضـــــمـن نـــقليـــتـــضـــــمـن نـــقل
اعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الـــســـكناعــــتــــمـــــاد فـي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر وزارة الـــســـكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- وxــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 11 -63 
اHــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـسـكن والـعـمـران من مـيـزانيـة الـتـسـيـيـر xـوجب قـانون

p2011 الية  لسنةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2011  اعـــــــتـــــــــمـــــــــــاد قـــــــــــدره ثالثـــــــون مـــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــنـــــــار

(30.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
الــــــســـــــكـن والــــــعـــــــمـــــــران وفي الـــــــبـــــــاب رقم 34-01 "اإلدارة

اHركزية - تسديد النفقات".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Hـيزانـيـة ســنـة 2011  اعـتـمـاد
قـــــدره ثالثــون مـلــيــون ديــنـار (30.000.000 دج)  يـــقــــيّــــد
في ميزانية تـسيير وزارة السـكن والعمران وفي الباب

رقم 37-03 "اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيـــر اHـالـيـــة ووزيـــــر الـسكـن
والـعـمـــرانp كلّ فـيـــمـا يـخـصّـهp بـتـنـفـيــذ هـــذا اHـرســــوم
الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 11-465 مؤرخ  مؤرخ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p p2011 يـــتـــضـــــمـن نـــقليـــتـــضـــــمـن نـــقل
اعــــتــــمـــــاد في مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــصـــيــداعــــتــــمـــــاد في مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــصـــيــد

البحري واHوارد الصيدية.البحري واHوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول



21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5202
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- وxــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 11 -70 
اHــؤرخ في  4  ربـــيع األول عـــام 1432 اHــوافـق 7 فـــبـــرايـــر
سنة 2011 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـصيد البحـري واHوارد الصيديـة من ميزانية الـتسيير

p2011 الية لسنةHوجب قانون اx

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغــــى مــن مـيزانيــــة سـنـــــة 2011
 اعــــتــــمـــاد قـــدره تـــســـعــــــة ماليـــW ديـــــنـــار (9.000.000 دج)
مــقــــيّـــد فــي مــيــزانــيـة تــســيــيــر وزارة الــصــيــد الــبــحـري
واHـــوارد الـــصــــيـــديـــة وفـــي الـــبــــاب رقم 31-12 "اHـــصـــالح
الالمـــركــــزيـــة الـــتـــابـــعــــة لـــلـــدولـــة - الـــتـــعــــويـــضـــات واHـــنح

اخملتلفة".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Hـيزانـيـة ســنـة 2011  اعـتـمـاد
قـــــدره تـســعــــة مـاليــW ديــــنـار (9.000.000 دج)  يـــقــــيّـــــد
في مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة الــصــيــد الــبــحــري واHــوارد
الـصـيديـة وفي الـباب رقم 36-06 "إعـانة لـلمـعـهد الـوطني

العالي للصيد البحري وتربية اHائيات ".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكــلــــف وزيـــر اHـالـيـــة ووزيـــــر الـصـيـد
الـبـحـري واHوارد الـصـيـديـةp كلّ فـيـــمـا يـخـصّـهp بـتـنـفـيـذ
هـــــذا اHـــرســــــوم الـــذي يـــنـــــشـــر فـي اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوممرسـوم تنـفيذي  تنـفيذي رقم رقم 11-466 مؤرخ  مؤرخ في في 3 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة p p2011 يـــتـــضـــــمـن نـــقليـــتـــضـــــمـن نـــقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة االتصال.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وxــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- وxــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11 -71 
اHؤرخ في 4 ربيع األول عام 1432 اHوافق 7 فبـراير سنة
2011 واHـــــــتـــــــضـــــــمـن تـــــــوزيـع االعـــــــتـــــــمـــــــادات اخملـــــــصـــــــصــــــة

لــوزيــراالتــصـال مـن مـيــزانــيــة الــتــســيــيــر xــوجب قــانـون
p2011 الية لسنةHا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2011  اعــــتــــمــــــــاد قــــــــدره مـــلــــيـــون ومــــائـــتــــا ألف ديــــنـــار

(1.200.000 دج) مـــقــــــيّـــــد فـي مـــيــــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
االتـــــصـــــال وفي الـــــبـــــاب رقم 37-04 "اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة -

تنظيم التظاهرات السمعية البصرية".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخـــصـص Hــيـــزانــيـــة ســـنــة 2011  اعــتــمــاد
قــدره مـلــيــون ومــائــتــا ألـف ديــنـار (1.200.000 دج) يــقـــيّـد
فـي مـــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة االتــصــال وفي الــبــاب رقم

34-90 "اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات".

3 : : يــكـلـف وزيـر اHــالــيــة ووزيــر االتــصـالp كلّ اHـاداHـادّة ة 
فــيــمــا يـــخــصّـهp بــتــنـــفــيــذ هــذا اHــرســــوم الــذي يــنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 صــــفــــر عـــام 1433  اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

التخطيط والتهيئة العمرانية في والية بشار.التخطيط والتهيئة العمرانية في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافــق 21 ديــســمــبــــر ســنـــة 2011 تـنــهىp ابــتـــداء

pمـهـام الـسّــيـد عـمـار دهـري p2011 من أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة
بـصفـته مديـرا لـلتـخطـيط والـتهـيئـة العـمـرانيـة في والية

بشارp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـةن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة

دراسات بوزارة االستشراف واإلحصائيات.دراسات بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهى مـهـام اآلنـسـة

شفـيقـة بلغـاpµ بصـفتـها رئيـسة دراسـات بقـسم التـشغيل
واHــداخـــيل والـــتــنـــمـــيـــة الــبـــشـــريــة في اHـــديـــريــة الـــعـــامــة
للتـنميـة االجتمـاعية والـد�وغرافـيا بوزارة االسـتشراف

واإلحصائياتp لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـةن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة

دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهـى مهـام الـسّـيدة

أمـال لكـحلp بصـفتـها رئـيسـة دراسات بـالديوان الـوطني
لإلحصائياتp لتكليفها بوظيفة أخـرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام نــائبن إنــهــاء مــهـام نــائب

مدير بالديوان الوطني لإلحصائيات.مدير بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

عـــبـــد اجملـــيـــد طـــبشp بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر لـــلـــمـــيـــرانـــيـــة
pوالــــصــــفــــقــــــات بــــالــــديــــــوان الــــــوطــــني لإلحــــصــــائــــيــــــات

لتكليفــه بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة p2011 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرن إنــهــاء مــهــام مــديـر

التكوين بوزارة التربية الوطنية.التكوين بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

طـاهـر شـاميp بــصـفـته مـديــرا لـلـتـكـوين بــوزارة الـتـربـيـة
الوطنيةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 26 مــحــرمــحــرّم عــام م عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتــضـمp يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مهام محافظW للغابات في الواليات.مهام محافظW للغابات في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم محافظW للغابات في الواليات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pفي والية األغواط pسليم حديد -
pفي والية أم البواقي pعبد اللطيف قاسمي -
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pفي والية باتنة pمجدوب Wحس -
pفي والية تبسة pيوسف جدام -
pفي والية سطيف pلزهر رحال -
pفي والية سعيدة pجديد عكازي -

pفي والية سكيكدة pالعربي بن عاشورة -
pةHفي والية قا pأحمد يحياوي -

pفي والية قسنطينة pرشيد محمدي -
pفي والية ورقلة pنصر الدين كشيدة -
pفي والية البيض pحركاتي دبابنية -

pفي والية تندوف pعبد القادر السادات -
pفي والية ميلة pحمادوش Wحس -

- حميد بن بلواعرp في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

كــمــال بن �ـــيــنــةp بــصــفــتـه مــحــافــظــا لـــلــغــابــات في واليــة
غلـيـزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2011 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرةن إنــهـاء مـهــام مـديـرة

اHسرح اجلهوي لسكيكدة.اHسرح اجلهوي لسكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهـى مهـام الـسّـيدة

pبـصفتها مديرة للمـسرح اجلهوي لسكيكدة pسكينة مكيو
لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2011 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــكـلن إنــهـاء مــهـام مــكـلّف
بالـدراسات والتـلخـيص بوزارة الصبالـدراسات والتـلخـيص بوزارة الصّـناعة وتـرقيةـناعة وتـرقية

االستثمارات - سابقا.االستثمارات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

pبـصـفـته مـكـلّفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخيص pسـعـد حشـايـشي
مـكـــلّـفـــا بــتـســيـيــــر اHـكـــتب الــــوزاري لألمـــن الــداخـــلي
في اHـؤسـسة بـوزارة الـصّـنـاعـة وتـرقـيـة االسـتـثـمارات -

سابقاp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2011 يــتـضـمp يــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـام رؤسـاءـن إنـهـاء مــهـام رؤسـاء
دراسات بـوزارة الـصدراسات بـوزارة الـصّـناعـة وتـرقـية االسـتـثـماراتـناعـة وتـرقـية االسـتـثـمارات

- سابقـا.- سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــصــــفــــتــــهـم رؤســــاء دراســــات بـــوزارة
الــصّــنــاعــة وتــرقــيــة االســتــثــمــارات - ســابــقــاp لــتــكـلــيــفــهم

بوظائف أخـرى :
- إســمــاعــيـل عــبــدونp رئــيـس دراســات لــدى رئــيس

pقسم الترقية الصّناعية
- صــالح بــيــرشp رئــيس دراســات لـدى رئــيس قــسم

pالسياسات والتنمية الصّناعية
- ســمـاعــW مـرابــطـpW رئــيس دراسـات لــدى رئـيس

قسم الترقية الصّناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة p2011 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام اHــديـرن إنــهــاء مـهــام اHــديـر
الـعـامالـعـامّ لـسـلـطـة ضـبط الـبـريـد واHـواصالت الـس لـسـلـطـة ضـبط الـبـريـد واHـواصالت الـسّـلـكـيـةـلـكـيـة

والالوالالّسلكية.سلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

فضيل بن يلسp بصـفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد
واHواصالت السّلكية والالّسلكيةp إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـةن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة

غرفة xجلس احملاسبة.غرفة xجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـنهـى مهـام الـسّـيدة

خـــديـــجـــة مـــســـعـــوديp بـــصـــفـــتـــهـــا رئـــيـــســـة غـــرفـــة xـــجـــلس
احملاسبةp إلحالتها على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة p2011 يــتـضـمp يــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـام رئـيسـن إنـهـاء مــهـام رئـيس

فرع xجلس احملاسبة.فرع xجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجــب مـــــرســــــوم رئــــــــاســــيّ مــــــؤرّخ فــــي
26 مـــــحــــــرّم عـــــــام 1433 اHـــــوافـــق 21 ديــــــســــــمــــــبــــــر
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pبـــوحلـــديــد Wســـــنـــــة 2011 تـــــنــــهـــى مـــهــام الـــسّـــيـــد حـــســـ
بـصـفـته رئـيس فـرع xـجـلس احملـاسـبـةp لـتـكـلـيـفه بـوظـيـفة

أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2011 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW نـائـبـة مـديرن تـعـيـW نـائـبـة مـدير

بوزارة اHاليبوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHوافق 21 ديسـمبر سنة 2011 تعيّن الـسّيدة جميلة

ســعـــدوديp نـــائـــبـــة مـــديـــر الــصّـــحـــة في اHـــديـــريـــة الـــعـــامّــة
للميزانية بوزارة اHاليّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW مـدير اإلدارةن تـعيـW مـدير اإلدارة

والوسائل بوزارة االستشراف واإلحصائيات.والوسائل بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHــوافــق 21 ديــســمــبــــر ســنــــة 2011 يـــعــيّن الــسّــــيــد

عــــبــــد اجملــــيـــد طــــبشp مــــديـــرا لـإلدارة والـــوســــائل بـــوزارة
االستشراف واإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة p2011 يــــتـــضـــمp يــــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــديـــرةن تـــعـــيـــW مـــديـــرة
دراســات بــقــسم الـــتــشــغــيل واHــداخـــيل والــتــنــمــيــةدراســات بــقــسم الـــتــشــغــيل واHــداخـــيل والــتــنــمــيــة

البشرية بوزارة االستشراف واإلحصائيات.البشرية بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHوافق 21 ديسـمبر سنة 2011 تعيّن اآلنـسة شفـيقة

بـــــلـــــغـــــــاpµ مـــــديــــــرة لــــلـــــدّراســـــات في قـــــسـم الـــــتــــشـــــغـــــــيل
واHــداخــــيـل والــتــنــمـــيــة الــبــشــريـــة بــوزارة االســتــشــراف

واإلحصائيـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW رئـيس قـسمن تـعـيـW رئـيس قـسم

بوزارة االستشراف واإلحصائيات.بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة 2011 يعـيّن الـسّـيـد حـمـيد

شــاوشيp رئــيــســا لــقــسم خــصــائص األقــالــيم في اHــديــريـة
الـــعــــامــــة لـــلــــتــــخـــطــــيط اإلقــــلــــيـــمـي بــــوزارة االســـتــــشـــراف

واإلحصائيات.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة p2011 يـتضمp يـتضمّن تـعيW مـديرة تقـنيةن تـعيW مـديرة تقـنية
إلحـصائيات الـسكان والتـشغيل بالـديوان الوطنيإلحـصائيات الـسكان والتـشغيل بالـديوان الوطني

لإلحصائيات.لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـيّن الـسّـيـدة أمال

لـكــحلp مــديـرة تــقــنـيــة إلحـصــائــيـات الــسـكــان والــتـشــغـيل
بالديوان الوطني لإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
Wمــفــتــشـ Wن تــعــيــWمــفــتــشـ Wيــتــضــمّن تــعــيــ pيــتــضــم p2011 ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة
بـــاHـــفـــتـــشـــــيـــة الـــعــــامــــة لـــلـــبـــيـــداغـــوجـــيـــا بــــوزارةبـــاHـــفـــتـــشـــــيـــة الـــعــــامــــة لـــلـــبـــيـــداغـــوجـــيـــا بــــوزارة

التـربـية الوطـنية.التـربـية الوطـنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHوافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان اآلتي

اسـمــاهــمــا مــفــتــشــW بــاHــفــتــشـيــة الــعــامّــة لــلــبــيــداغــوجــيـا
بوزارة التربية الوطنية :

pمختار بلعزيز -
- سعيد فضيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2011 يتـضـمp يتـضـمّن تعـيـW مديـر اHـركزن تعـيـW مديـر اHـركز
الوطني إلدمـاج االبتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـميةالوطني إلدمـاج االبتـكارات الـبيداغـوجيـة وتنـمية

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيـد طـاهر

شـــامـيp مـــديـــرا لــــلـــمــــركـــز الـــوطــــني إلدمـــاج االبــــتـــكـــارات
الـبـيـداغـوجـيــة وتـنـمـيـة تـكـنــولـوجـيـات اإلعالم واالتـصــال

في التـربـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة p2011 يتضـمp يتضـمّن تعيW مدير اHصالحن تعيW مدير اHصالح

الفالحية في والية عنابة.الفالحية في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHــــوافق 21 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

الـشـريف مـغـمـوليp مـديــرا لـلـمـصـالح الـفالحـيـة في واليـة
عنابـة.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
Wمـحــافـظـ Wن تـعــيـWمـحــافـظـ Wيـتـضــمّن تـعــيـ pيـتـضــم p2011 ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة

للغابات في الواليات.للغابات في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم محافظW للغابات في الواليات اآلتـية :
pفي والية أم البواقي pيوسف جدام -

pفي والية باتنة pعبد اللطيف قاسمي -
pفي والية تبسة pنصر الدين كشيدة -

pفي والية اجللفة pسليم حديد -
pفي والية سطيف pالعربي بن عاشورة -
pفي والية سعيدة pعبد القادر السادات -

pفي والية سكيكدة pلزهر رحال -
pةHفي والية قا pحميد بن بلواعر -

pفي والية قسنطينة pمجدوب Wحس -
pفي والية ورقلة pحركاتي دبابنية -

pفي والية البيض pجديد عكازي -
pفي والية بومرداس pحمادوش Wحس -

pفي والية سوق أهراس pرشيد محمدي -
- أحمد يحياويp في والية ميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2011 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW نـائـبـة مـديرن تـعـيـW نـائـبـة مـدير

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 تـعيّـن السّـيدة نـادية

زعـــيطp نـــائـــبـــة مــديـــر الـــطـــفـــولـــة الـــصــغـــيـــرة والـــطـــفـــولــة
احملرومة من العائلة بوزارة التضامن الوطني واألسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديسمبر سنة ديسمبر سنة p2011 يتضمp يتضمّن تعيW مديرة اHسرحن تعيW مديرة اHسرح

اجلهوي بعنابة.اجلهوي بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجــب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 مــحــرّم عــام
1433 اHــــوافق 21 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2011 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

سكينة مكيوp مديرة للمسرح اجلهوي بعنابة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2011 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW مـديـر اHـعـهدن تـعـيـW مـديـر اHـعـهد
الــــوطني لـلـتـكــــوين العـــالي إلطـــارات الـشـبــابالــــوطني لـلـتـكــــوين العـــالي إلطـــارات الـشـبــاب

في ورقلــة.في ورقلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHوافق 21 ديسـمبـر سنة 2011 يعيّـن السّيـد دحمان

عـــظـــيــمـيp مــديـــرا لـــلـــمـــعــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكــويـن الــعـــالي
إلطارات الشباب في ورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة p2011 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــW مـــكـــلن تـــعـــيـــW مـــكـــلّف
بــــالــــدبــــالــــدّراســـــات والــــتراســـــات والــــتّــــلـــــخــــيـص بــــوزارة الــــصــــلـــــخــــيـص بــــوزارة الــــصّـــــنــــاعــــةـــــنــــاعــــة
واHـــؤســــســـات الــــصواHـــؤســــســـات الــــصّـــغــــيـــرة واHــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــةـــغــــيـــرة واHــــتـــوســــطـــة وتــــرقـــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة 2011 يـعـيّـن الـسّـيــد سـعـد

حــشـايــشيp مــكـلّــفـا بــالـدّراســات والـتّــلــخـيص مــسـؤوال عن
اHـــكـــتب الـــوزاري لألمن الـــداخـــلي في اHـــؤســـســـة بــوزارة
الــصّــنــاعـة واHــؤســســات الــصّــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة p2011 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّـن تـــعـــيـــW رؤســاءـن تـــعـــيـــW رؤســاء
دراسـات بـوزارة الـصدراسـات بـوزارة الـصّـنـاعة واHـؤسـسـات الـصـنـاعة واHـؤسـسـات الـصّـغـيرةـغـيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسـمـاؤهم رؤسـاء دراســات في قـسم الـصّـنـاعــات الـثـقـيـلـة
بــوزارة الــصّــنــاعـــة واHــؤســســات الــصّــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمـار :
pإسماعيل عبدون -
pWمرابط Wسماع -

- صالح بيرش.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2011 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائب مـديـرن تـعـيـW نـائب مـديـر

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
1433 اHوافق 21 ديسـمبر سنة 2011 يعيّـن السّيد إسحاق



57 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

غــنيp نـائب مـديــر االسـتـشـر اف والــتـقـيـيـس في مـديـريـة
اخلدمات اHـاليّة الـبريديـة بوزارة الـبريد وتـكنولـوجيات

اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة p2011 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـر الـعامن تـعـيـW اHـديـر الـعامّ
لـــســــلـــطـــة ضــــبط الــــبـــريــــد واHـــواصالت الــــسلـــســــلـــطـــة ضــــبط الــــبـــريــــد واHـــواصالت الــــسّـــلــــكـــيـــةـــلــــكـــيـــة

والالوالالّسلكية.سلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجــب مــــــرســــــوم رئــــــاســــيّ مـــــــؤرّخ فــــي
26 مـــــحــــرّم عــــــام 1433 اHـــــوافــــق 21 ديـــــســـــمــــبــــر

ســــنــــة 2011 يــــعــــيّـــن السّـيـد يـاسW عـبـد احلقp مـديرا
عـــامــــا لــــســـلــــطــــة ضـــبـط الــــبـــريــــد واHــــواصالت الــــسّـــلــــكــــيـــة

والالّسكلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26 مـحرمـحرّم م عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 21
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتضـمp يـتضـمّن تعـيـW رئيس غـرفةن تعـيـW رئيس غـرفة

xجلس احملاسبة.xجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام
Wـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعيّـن السّـيد حـسH1433 ا

بـــوحلــديـــدp رئــيـــســا لـــلــغـــرفــة ذات االخـــتــصـــاص اإلقــلـــيــمي
بعنابة.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 30 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنــة ســنــة p2011 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرp يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اHراسيم والزيارات الرسمية واHؤتمرات.اHراسيم والزيارات الرسمية واHؤتمرات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- xقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- وxــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- وxــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- وxــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
7 شــــــوال عـــــام 1432 اHـــــوافق 5 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2011
واHــــتـــضـــمـن تـــعـــيــــW الـــسّـــيّــــد مـــحـــمــــود مـــصـــالـيp مـــديـــرا
لـلمراسيم والـزيارات الرسمـية واHؤتمـرات في اHديرية

pالعامة للتشريفات بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الــسّـيّــد مـحـمــود مـصـاليHـاداHا
مــديــر اHــراســيم والــزيـــارات الــرســمــيــة واHــؤتــمــرات في
اHــــديــــريــــة الـــعــــامــــة لــــلــــتــــشــــريــــفـــاتp اإلمــــضــــاء فـي حـــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 5 مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 30
نوفمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي



قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 30 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســـنــة ســـنــة p2011 يــتـــضــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائبp يــتـــضــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائب

.WستخدمHمدير تسيير ا.WستخدمHمدير تسيير ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- xقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- وxــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- وxــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- وxــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
7 شــــــوال عـــــام 1432 اHـــــوافق 5 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2011
واHتضـمن تعيـW السّـيّد عبـد احلكـيم عموشp نـائب مدير
لــتـــســيــيـــر اHــســتـــخــدمــW في اHـــديــريــة الـــعــامــة لـــلــمــوارد

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــسّــــيّــــد عـــــبــــد احلـــــكــــيم
عـمــوشp نـائب مـديــر تـســيـيـر اHــسـتـخــدمـW في اHــديـريـة
الـــعـــامــة لـــلــمـــواردp اإلمـــضــاء في حـــدود صالحـــيــاتـهp بــاسم
وزير الـشؤون اخلـارجيـةp على جـميع الـوثائق واHـقرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 5 مـــحـــرّم عــام 1433 اHــوافق 30
نوفمبر سنة 2011.

مراد مدلسيمراد مدلسي
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