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 ممخص الدراسة 
 

: الدراسةممخص  -

المحطة الجيوية "تناولت الدراسة موضوع ضوابط أخالقيات العمل اإلعالمي في المؤسسة السمعية البصرية 
قد فضال أن و ،نموذجا وأمال منا في تحقيق أىداف الدراسة اعتمدنا عمى المنيج الوصفي" لمتمفزيون ببشار

يكون المسح شامال لجميع إعالميين المحطة الجيوية لمتمفزيون  مستعينين في جمع المعمومات بالمالحظة 
ولقد حاولنا ربط االستمارة بإشكالية " استبيان " في عين المكان مما ساعدنا عمى بناء أداة البحث الرئيسية 

. وأسئمة الدراسة

:  وبعد جمع معمومات ميدانيا وتحميميا توصمنا إلى جممة من النتائج نوجزىا في ما يمي

إن الضوابط األخالقية من األولويات التي البد عمى الصحفي التزاميا حتى يكون في الصورة  -
واالبتعاد عن كل العقوبات التي يوجيو إليو القانون في كل مرة يتناول فيو المجال اإلعالمي ومعرفة 

كل المستجدات المتعمقة بالمينة وأخذ موقف منيا والتطمع لكل ما ىو أفضل ليا والعمل عمى 
 .تطويرىا وحمايتيا

تعمل المؤسسة عمى توفير كل ما يحتجو اإلعالمي ألداء العمل بأكمل وجو وذلك من خالل  -
الضوابط القانونية واألخالقية التي تطبقيا عمى العمال لضمان االستمرار وتحقيق كل متطمبات 

المجتمع المحمي بنقل الوقائع واألحدث بمصداقية أكثر كل ىذا جعميا تحتل المراتب األول من خمل 
 . التغطيات اإلخبارية

البد من اإلطالع عمى القوانين والتشريعات المنظمة لممينة من طرف ممتيني المجال اإلعالمي  -
 يتسنى حتىوالمحاولة بقدر اإلمكان اإلحاطة بكل ما يتعمق بمينتو خاصة القوانين المنظمة ليا 

 أن ال يقع ضحية الجيل أخرىلإلعالمي معرفة ما لو من حقوق وما عميو من واجبات ىذا من جية 
 .فيفعل ما يجره لمعقاب عن غير قصد ،ألنو ال يعذر بجيل القانون

 
 : الكممات المفتاحية
المحطة الجهوية  المؤسسة السمعية البصرية، أخالقيات العمل اإلعالمي،  ضوابط األخالقية،

 .لمتمفزيون 



 ملخص الدراسة باللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية
 

Résumé : 

 

Cette étude a déjà traité la déontologie de l’établis émient audio visuel de 

faleirsion de béchar comme exemple. Et pour arriver à mes objectifs, mous 

avens basé sur la description eu préférant que notre synthèse sera destinée à 

tous les journaliste de cette station et sur l’observation à fin de trouver notre 

principal outil de recherche . 

Pour cela mous avons accordé notre formulaire par la problématique et le 

questionnaire de l’étude. 

En effet, après le traitement des données, nous sommes arrivés au résultats 

suivants. 

- Chaque journaliste doit respecter et réaliser sou travail  déontologie 

pour ne pas être pénaliser ; 

- Létrablissiment audio –visuels doit fournir au journaliste son travail 

parfaitement. 

- Il faut que journaliste sache les réglementations et  les lois de sou 

travail en asseyant de Temir – compte de ce qui a relation avec ( sa 

profession ses drocts et ses devoirs ) pour ne pas tomber dans l’erreur.  

  

Mots clés:                             

- la déontologie / l  éthique du journalisme / l’établissement audio – visuel 

/ la station régionale de la télévision.      

 



 ملخص الدراسة 
 

Summary: 
 
        The study dealt with the subject of the ethics of media in the 
audiovisual institution "The Regional Station of Television in bechar " as a 
model. We relied on the descriptive approach, and The survey may also 
include all the journalists of this station, using the main search tool 
"questionnaire".  
After collecting and analyzing the data, we have reached a number of 
conclusions which we summarize as follows:  
- The ethical controls of the priorities that the journalist must commit stay 
away from all the sanctions directed by the law, and knowledge of all 
developments related to the profession to take a position and look forward to 
everything that is better for them to develop the job. 
 - The Foundation works to provide all the media to perform the work to the 
fullest, and through the legal and ethical controls applied to the workers to 
ensure continuity and achieve all the requirements of the community to 
transfer the facts and the latest credibility of all more, making them ranked 
first in the coverage of news. 
 - The laws and regulations governing the profession should be examined 
by the professionals of the media and try as much as possible to take into 
account everything related to his profession, especially the laws governing it 
so that the media can know the rights and duties it has on the other hand 
not to fall victim to ignorance and do what it generates For the punishment 
of unintentionally. 

 

 Key  words : Ethical controls, ethics of media, audiovisual institution, 
regional television station. 
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  أ

 

التي تم تطويرىا عمى مدى عقود   ىذه المنظومةأخالقية منظومة عمىإن المجال اإلعالمي يستند 

 األمر الذي جعل متمرسين القطاع اإلعالمي ،طويمة، والتي تتعرض لألسف الشديد الختراقات عديدة

وعممائو ييتمون بموضوع أخالقيات اإلعالم في السنوات األخيرة حول حدود األخالقيات اإلعالمية 

وضوابطيا، وأسسيا، آخذا بذلك أبعادا جديدة بفعل كثرة الوسائل اإلعالمية، وتنوع مضامينيا 

واتجاىاتيا الفكرية والسياسية والمذىبية، زيادة عمى طغيان النزعة الربحية، وسيطرتيا عمى األداء 

اإلعالمي فإذا غابت األخالق أصبحت الوسائل اإلعالمية رىينة لمممارسات البعيدة عن قواعد 

 .وأبجديات العمل اإلعالمي 

    كل مؤسسة إعالمية تسعى إلى االىتمام بموضوع األخالقيات من باب مسؤولياتيا االجتماعية 

تجاه جميورىا من جية، وألجل المحافظة عمى سمعتيا من جية أخرى الشيء الذي  يؤىميا إلى 

احتالل مكانة، ومصداقية لدى جميورىا وبالتالي ال تفقد قدرتيا عمى التأثير فيو، فبناء منظومة 

بمعايير أخالقية يتقيد بيا اإلعالم، يساىم في خمق عالقة جيدة بين وسائل اإلعالم من جية والجميور 

 .من جية أخرى، كما يساىم في أداء اإلعالم ألدواره بشكل جيد وفعال خاضع لمعايير وقواعد 

  مع انتشار بعض الممارسات الغير مسؤولة من طرف بعض ىذه الوسائل التي أصبحت وسائل لنقل 

األكاذيب واالفتراءات واقتحام الخصوصيات، ومنابر لخدمة مصالح ضيقة لمن يقف وراء الوسيمة سواء 

من حيث الممكية أو التمويل، وطغيان األفكار الربحية وتصفية الحسابات، كل ىذا جعل الحديث عن 

رساء معايير مينية أخالقية، وترشيد وتوجيو ىذه السموكيات ضرورة ممحة في  الضوابط األخالقية وا 

ظل ما يحدث من تجاوزات أثرت بشكل أو بآخر عمى الممارسة اإلعالمية، لذلك فقد وضعت النظم 

السياسية المختمفة في العالم سياسات إعالمية متنوعة تنسجم مع أىدافيا وتوجياتيا وتطمعاتيا، إدراكا 

 .منيا  ألىمية اإلعالم وما يؤدي من وظائف كبيرة وخطيرة في المجتمع 
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ىنا تبدو أىمية وضرورة وجود المواثيق األخالقية التي تنظم عمل وسائل اإلعالم الجماىيرية عمى 

 ورغبة السمطة الجزائرية لرفع اإلحتكار ، مع فتح المجال السمعي البصريالمستوى الوطني، خاصة

وضع محطات التمفزة في  مقدمة المصادر التي يتمقى منيا المواطن   مععمى ىذا القطاع الحساس

 وُتعد الجزائر إحدى الدول ، وحتى دينية وفكرية اجتماعية ، ثقافية،معموماتو سواء كانت سياسية

 ديسمبر 24منذ ف  ،العربية التي أدركت األثر التي تحدثو ىذه التكنولوجيا الحديثة عمى المتمقي

 أقيمت مصمحة بث محدودة اإلرسال لإلذاعة والتمفزيون الفرنسي االستعمارية إبان الفترة م1956

 والتي كانت ترتكز ُجل برامجو عمى إيجابيات المستعمر الفرنسي من ثقافة عموم ،بالجزائر العاصمة 

 . يقابميا تشويو النضال السياسي والرصيد الحضاري لمجزائريين ،سياسة و

دراك في بناء     إن اإلذاعة والتمفزيون الجزائري قطاع حساس، وأداة من األىمية بمكان تسيم بوعي وا 

السيادة وترسيخ القيم الثقافية التي انصيرت مع مرور الحقب واألجيال لتشكيل الشخصية الجزائرية، 

بكل أبعادىا وميزاتيا بعيدا عن التأثيرات السمبية المتراكمة من فترة احتاللية طويمة حاولت فييا اآللة 

الفرنسية القضاء عمى الشخصية الوطنية أو عمى األقل تشويو أصالة الشعب الجزائري المتمسك بثوابتو 

العريقة اإلسالم، العروبة، األمازيغية، وتطبيقيا ليذا التوجو الذي يتعمق بضرورة استرجاع إحدى ركائز 

" اإلطارات والتقنيين واإلعالميين والعمال البسطاء " السيادة الوطنية، قامت مجموعة من الجزائريين 

بالتحدي األكبر الذي عبر عن آمال الجزائريين في مشيد بديع تكمل باالسترجاع التام لمسيادة الوطنية 

  .1962 أكتوبر 28عمى اإلذاعة و التمفزيون بداية من 

  ىكذا وبفضل مجيودات ثمة من اإلعالميين، والتقنيين الجزائريين، وبتوجييات سديدة من كبار 

 28المسؤولين، استعادت الجزائر بسط سيادتيا عمى أىم وأثقل وسيمة إعالمية التي أصبحت منذ 

ولعل الحدث الذي  " R.T.A–اإلذاعة والتمفزيون الجزائري :" ، تحمل اسما وطنيا مشرفا1962أكتوبر 
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أدىش المختصين في عالم السمعي البصري، ىو تمكن أحد العمال الشرفاء من تصميم الشعار 

المتميز لإلذاعة والتمفزيون الجزائري، شعارا اختصر كل المعاني الوطنية الجميمة في شكل جميل يعبر 

عن اليوية ىذه الوسيمة اإلعالمية التي بدأت بقوة في مرافقة مجيودات الدولة الجزائرية الفتية التي 

 .رسمت سياسة إعالمية ثقافية أصيمة، اعتمدت السمعي البصري لخدمة األىداف النبيمة 

 الذي كانت فيو الجزائر تممك قناة إذاعية واحدة و قناة تمفزية واحدة ال 1962 أكتوبر 18انطالقا من 

 كمم في الوسط وفي قسنطينة ووىران، تواصل الجيد الذي حقق نقمة نوعية في ترقية 100يتعدى بثيا 

المحطات الجيوية حتة تتمكن من العمل االحترافي في تغطية األخبار المحمية، وعميو أنشأت محطات 

 :جيوية عبر المناطق الكبرى لمجزائر 

  (لتغطية منطقة الغرب الجزائري  )المحطة الجيوية لوىران 

  (لتغطية منطقة الشرق الجزائري  )المحطة الجيوية لقسنطينة  

  (لتغطية منطقة الجنوب الشرقي الجزائري  )المحطة الجيوية لورقمة  

  (لتغطية منطقة الجنوب الغربي الجزائري  )المحطة الجيوية لبشار  

حيث تعتبر ىذه األخيرة من بين أىم المحطات المحمية لمتمفزيون الجزائري والتي تعمل عمى تغطية ُجل 

أىمية بالغة لما المحطة الجيوية تكتسي مسألة التغطية اإلخبارية في ، الغربي أخبار منطقة الجنوب

 وتشكيل آراء الجميور حول االتصالليا من مساىمة في ترتيب األولويات والتعرض لمضامين 

 التي تدور عمى المستوى المحمي وعميو تعرف التغطية بكونيا ذلك التأمين المتوازن ،مختمف القضايا

    . األخبار المرتبطة بحاجات المجتمع المحميانتقاءالموضوعي والميني لألحداث في عممية 

  سنحاول في ىذه الدراسة التعرف عمى التزامات اإلعالميين بأخالقيات العمل اإلعالمي في   

المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار كميدان لمدراسة، وفي إطار ذلك تتبمور مشكمة ىذه الدراسة وأىدافيا ، 
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التي جاءت في ثالثة أطر حيث يعرض اإلطار األولى والمسمى باإلطار المنيجي منيا إشكالية 

الدراسة ومنيجيتيا بدءا بتحديد المشكمة وعرض أسباب اختيار الموضوع ، أىداف الدراسة  مرورا 

بتحديد المفاىيم والدراسات السابقة، لنعرج بعد ذلك عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة  فمجتمع البحث 

 .وأخيرا المنيج واألدوات المستعممة 

  يتناول اإلطار النظري والذي تطرقن فيو إلى فصمين الفصل األول ضوابط أخالقيات العمل 

اإلعالمي والذي تم التطرق فيو إلى  مدخل كامل عن أخالقيات العمل اإلعالمي من نشأة ،مواثيق 

طار عمل أخالقيات اإلعالم ومخاطر غيابيا  وأشكاليا  وحتى أىميتيا وصوال إلى مبادئيا، أىدافيا، وا 

أما الفصل الثاني فتعمق بالمؤسسة السمعية البصرية وتشريعات اإلعالم السمعية البصرية .المتنوعة 

حيث تمكنا من اإللمام بكل ما يحيط بأخالقيات اإلعالم السمعي البصري من أساسيات ،أما  اإلطار 

التطبيقي حاولنا عرض من خاللو تحميل البيانات الميدانية بدءا بتفريغ البيانات وصوال إلى النتائج 

العامة لمدراسة لتكون آخر محطة خاتمة الدراسة، و كان من الطبيعي أن نجمع ما توصمنا إليو من 

 .معمومات ودمجيا في خاتمة ىذه الدراسة 
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: إشكالية الدراسة وتساؤالتها-1.1

: بــــناء اإلشكالية-1.1.1

المينية أىمية بالغة لما ليا مف تأثير كبير في حياة الفرد والجماعات واألمـ لكونيا  إف لؤلخبلقيات
تمثؿ أحكاما معيارية في تقييـ سموؾ الفرد وسموؾ اآلخريف في بعض المواقؼ والتصرفات  فيي ترسـ 
معالـ واضحة حوؿ المينة التي ىي في األساس مجموعة مف المبادئ اإلنسانية والقانونية التي تسير 

العمؿ داخؿ وخارج المؤسسات خاصة اإلعبلمية منيا والتي تيدؼ لموصوؿ إلى جميور متعدد 
.  الطبائع والتوجيات والتأثير عميو أو حتى إقناعو وذلؾ مف خبلؿ جمع المعمومات وبثيا

 ليذا قد تزايد االىتماـ بموضوع أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي بالمؤسسة السمعية البصرية في السنوات 
األخيرة وأصبح محؿ نقاش أكاديمي وعممي وأثار الجداؿ بيف اإلعبلمييف والقانونييف حوؿ حدود 

. األخبلقيات اإلعبلمية وضوابطيا وأسسيا

أخد بذلؾ أبعاد جديدة بفعؿ كثرة الوسائؿ اإلعبلمية وتنوع مضامينيا واتجاىاتيا الفكرية والسياسية، 
زيادة عمى تغميب المصمحة التجارية والمالية وحتى الحزبية وسيطرتيا عمى األداء اإلعبلمي، حيث 

يعتبر التمفزيوف أحد وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية الذي ينقؿ األخبار بالصوت والصورة مسجمة كانت أو 
وقد تمكف مف الصمود أماـ . مباشرة عبر األقمار الصناعية والقدرة عمى اإلقناع والتأثير والسيطرة

المديا الجديدة وتحقيؽ االستمرارية نحو جميوره الواسع  وكذا قدرتو عمى جعؿ المشاىد يعيش موقع 
األحدث بما يستخدمو مف تقنيات متطورة وحديثة في المجاؿ السمعي البصري، وكوف اإلعبلـ السمعي 
البصري يحظى بجماىيرية واسعة فيو يسع دائما لمحفاظ عمى ىذه القاعدة ما يجعؿ احتماؿ وقوعو في 

مشكبلت أخبلقية وارد، وفي ضوء ذلؾ تتضح أىمية تناوؿ موضوع أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في 
المحطة الجيوية لمتمفزيوف حتى يتمكف لنا رصد وتحميؿ ما ىو معيؽ ومؤثر في مستوى األداء 

.        اإلعبلمي وكذلؾ كشؼ الممارسات اإلعبلمية عمى مستوى المؤسسة السمعية البصرية

ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في المحطة الجيوية "  سنحاوؿ في ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى
:  ولتناوؿ ىذا الموضوع سنطرح التساؤؿ الرئيسي التالي " لمتمفزيوف بوالية بشار

ما مدى التزاـ اإلعبلمييف في المؤسسة السمعية البصرية بالمبادئ األخبلقية في الممارسة اإلعبلمية - 
 وضوابطيا ؟ 
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 :تساؤالت الدراسة- 2.1.1

:          ترتب عنيا التساؤالت الفرعية التالية 

 ما مدى وعي إعبلمييف المحطة الجيوية لمتمفزيوف  بالمدونات األخبلقية ؟  -1
تضبط العمؿ اإلعبلمي وسموكياتو " المحطة الجيوية ببشار"ىؿ المؤسسة السمعية البصرية  -2

 أخبلقيا ؟ 

ما ىي مكانة أخبلقيات العمؿ في التشريعات اإلعبلمية في الجزائر حسب رأي إعبلمييف المحطة - 3 
الجيوية لمتمفزيوف ببشار ؟ 

:  فرضيات الدراسة- 2.1

تفسير مقترح لممشكمة موضوع "      تعتبر الفرضيات أساسية في البحث العممي، وقد عرفت بأنيا 
ىي تفسير مؤقت أو محتمؿ يوضح العوامؿ أو األحداث أوالظروؼ " فاف داليف " الدراسة، أوكما يقوؿ 

. 1التي يحاوؿ الباحث أف يفيميا 

الفرضية بشكؿ عاـ عبارة عف تخميف ذكي وتفسير محتمؿ يتـ بواسطتو ربط األسباب بالمسببات 
الظاىرة المدروسة، وبالتالي الفرضية عبارة عف حدس أو تكيف يضعو  كتفسير مؤقت لممشكمة أو

 الباحث كحؿ ممكف ومحتمؿ لمشكمة الدراسة والفروض وتأخذ

 غالبا صيغة تعميمات أو اقتراحات التي تصاغ بأسموب منسؽ ومنظـ يظير العبلقة التي يحاوؿ 
 .2الباحث مف خبلليا حؿ المشكمة 

: قد وجد الباحثوف والمختصوف أف االفتراضات الجيدة تتميز بالصفات التالية

 .أف يكوف الفرض موجزا مفيدا وواضحا يسيؿ فيمو 

 .3أف يكوف الفرض مبنيا عمى حقائؽ الحسية والنظرية الذىنية لتفسير جميع جوانب المشكمة

                                                           
. 28ص  ـ،2008، دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،األردف، 4: فوزي غرابية، البحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية، ط - 1
 مناىج وأساليب الحث العممي النظرية و التطبيؽ ، دار الصفاء لمنشر والتوزيع ،ربحي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـ-   2

  .70-  69ـ ، ص ص،2001األردف،  عماف، ،جامعة البمقاف التطبيقية،
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 :طرح الفرضيات- 1.2.1

 .يوجد وعى لدي إعبلمييف المحطة الجيوية لمتمفزيوف ببشار عف المدونات األخبلقية

في ضبط العمؿ اإلعبلمي وسموكياتو " المحطة الجيوية ببشار" ىناؾ دور لممؤسسة السمعية البصري 
 .أخبلقيا

قد ال تكوف ألخبلقيات العمؿ مكانة  في التشريعات اإلعبلمية حسب رأي إعبلمييف المحطة الجيوية 
 .لمتمفزيوف ببشار

 : أسباب اختيار الموضوع-3.1

:  إف اختيارنا ليذا الموضوع لـ يكف عشوائيا، بؿ كاف نتيجة لعدة أسباب نوجزىا في النقاط التالية 

 : األسباب الذاتية /1

 رغبتنا الفائقة والممحة في إثراء المعارؼ حوؿ أخبلقيات المينة في المؤسسة اإلعبلمية 

 الرغبة في التعرؼ عمى المؤسسة اإلعبلمية داخميا وممارستيا لممينة بضوابط أخبلقية 

ِاىتمامنا بالمواضيع التي تمس الجامعة ىو أىـ األسباب التي جعمتنا نختار ىذا الموضوع وقربو مف 
 .تخصصنا في الدراسة

:  األسباب الموضوعية/2

" لكؿ باحث أيا كاف مجالو أسباب ودوافع فمف األسباب الموضوعية التي مف خبلليا اختير الموضوع 
 ":ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في مؤسسة السمعي البصري

معرفة مدى تقيد المؤسسة اإلعبلمية السمعية البصرية في أداء المينة دوف الخروج عف الضوابط 
 .االجتماعية والثقافية والسياسية وحتى األخبلقية لمممتينيف المجاؿ اإلعبلمي

أىمية الموضوع ومكانتو العممية التي تضبط التوجيات اإلعبلمية والتي تشكؿ أىمية كبيرة داخؿ 
 .المجتمع 

                                                                                                                                                                                
مميكة أبيض ، منيجية البحث العممي ،دليؿ الباحث المبتدئ في الموضوعات البحث ورسائؿ الماجستير : ماثيو جديدير، تر-  3

 . 90،الدكتوراء ، ص 
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. التعرؼ عمى القوانيف التشريعية لئلعبلـ وصيرورتيا بيف مختمؼ الدساتير

:  أهمية الموضوع-4.1

:             تعود أىمية الدراسة إلى ما يمي

تكتسي الدراسة أىمية كبيرة كونيا تمس القطاع السمعي البصري والذي يعتبر مف  القطاعات الحساسة 
. ألىمية اإلعبلـ باعتباره سمطة رابعة

إف أىمية ىذه الدراسة تكمف في أىمية األخبلؽ التي تعتبر إحدى المحددات اليامة لمسموؾ الفردي 
واالجتماعي سواء في جمع األخبار وحتى بثييا ذلؾ أف القيـ جزء ال يتجزأ مف اإلطار الحضاري 

 .والثقافي لممجتمع والتي تعمؿ المؤسسات السمعية البصرية عمى إبرازىا

كما تمكنا ىذه الدراسة مف إلقاء نظرة واإلحاطة بمضاميف المحطة الجيوية لمتمفزيوف بوالية بشار ومدى 
ارتباطيا بالضوابط األخبلقية التي توجب عمى اإلعبلمييف التقيد بيا حتى تناؿ جزء في المجتمع 

 .المحمي  وأداء الوظيفة أحسف ما يمكف

ومف ناحية أخرى محاولة معرفة مدى فاعمية الضمير الميني في الممارسة اإلعبلمية وىؿ يمعب  - 4
 . دورا في ترقية العمؿ اإلعبلمي وىؿ يضفي عميو مصداقية

:  أهداف الدراسة-5.1

إف الغاية مف دراسة موضوع أو ظاىرة في البحوث الجامعية ىي بالدرجة األولى تعويد الباحث عمى 
التنقيب عف الحقائؽ واكتشاؼ أفاؽ جديدة مف المعرفة في مواضيع يظير شغفو بيا وحبو لمتعمؽ فييا 
و تسميط الضوء عمى الجوانب المراد كشفيا، إضافة إلى ذلؾ يقـو كؿ بحث عممي عمى مجموعة مف 

. األىداؼ 

إذ تعد ىذه األىداؼ العامؿ الرئيسي واألساسي لسير ىذا البحث عمى أكمؿ وجو، ومف خبلؿ دراستنا 
ليذا الموضوع سنحاوؿ جاىديف التوصؿ إلى مجموعة مف األىداؼ والتي سنعرضيا عمى النحو 

  :اآلتي
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 :أهداف عممية/ 1

التعرؼ عمى مدى دراية اإلعبلمي بقواعد السموؾ الميني وأخبلقيات العمؿ وكيفية تطبيقيا في القطاع 
 .السمعي البصري

تسميط الضوء عمى المؤسسة السمعية البصرية في الجزائر ومعرفة العوائؽ التي تقؼ أماـ تطورىا 
 .وكيفية ممارستيا اإلعبلمية في ظؿ ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي

معرفة مصادر أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في المحطة الجيوية لمتمفزيوف بوالية بشار ومدى تكيؼ 
 .اإلعبلمييف فييا

 .معرفة مكانة أخبلقيات العمؿ في التشريعات اإلعبلمية في الجزائر

 : أهداف عممية/ 2

 .محاولة فتح المجاؿ لبلىتماـ بيذا الموضوع لقمة الدراسات فيو

التدريب والتعود عمى القياـ بالبحوث الميدانية وكذا التحكـ في التطبيؽ اإلجراءات المنيجية وتقنيات 
. البحث في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ

:  تحديد المفاهيم  والمصطمحات - 6.1

مف الواضح أف كؿ دراسة  تحمؿ مجموعة مف المفاىيـ تتحدد مف خبلليا طبيعة الموضوع المدروس 
:  وىدفو وليذا البحث عدة مصطمحات ىي

:  أخالقيات/ 1 

حيث ورد .وجمعيا أخبلؽ ،والخمؽ السجية والطبع المروءة والديف "خمؽ " مشتقة مف لفظ 4 لغة :لغة/ أ
نؾ لعمى خمؽ عظيـ  ): ىذا المفظ في القرآف الكريـ في قولو تعالى إف ىذا إال  ):  و قولو تعالى 5(وا 

  6. (خمؽ األوليف

                                                           
  . 1137،  ص 1986محمد بف يعقوب، الفيروز آبادي،  قاموس المحيط،  مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبناف،  -   4
( . 4)سورة القمـ،  اآلية  رقـ ,القرآف الكريـ،  برواية حفص عف عاصـ،  -   5
  ( .137 )القرآف الكريـ،  برواية حفص عف عاصـ،  سورة الشعراء، اآلية رقـ -  6
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 7. وىي السجية والطبيعة، أو الطبع

 8ال أخبلقي : ىو ما يتفؽ وقواعد األخبلؽ، أو قواعد السموؾ المقررة في المجتمع وعكسو

فكاف متماسكا بو وبآدابو  (صمى اهلل عميو و سمـ  )الخمؽ صفة مف الصفات التي تميز بيا سيد الخمؽ 
 9.وأوامره ونواىيو  وما يشتمؿ عميو مف المكاـر والمحاسف واأللطاؼ

مجموعة مف المبادئ و المعايير التي يقـو بيا :" يعرفيا سميماف صالح عمى أنيا: اصطالحا / بـ     
اإلنساف بتطبيقيا بشكؿ اختياري التخاذ قراراتو حوؿ ما يقـو بو مف أفعاؿ وىذه المبادئ ىي التي تحدد 

  10". مدى صحة الفعؿ اإلنساني

 11.وىي مجموعة مف المبادئ والقيـ والقواعد العامة لتوجيو السموؾ البشري داخؿ المجتمع

وىو تعبير عف قيـ المجتمع ومثالياتو،  أي أنماط السموؾ والغايات المطموبة ويحاوؿ فحصيا بطريقة 
 12.تقنية الختيار صحتيا، مما يؤدي في النياية إلى صياغة قيـ جديدة 

ىي مجموعة القواعد واألسس التي يجب عمى الميني التمسؾ بيا، والعمؿ بمقتضاىا ليكوف ناجحا في 
تعاممو مع الناس، ناجحا في تعاممو مع الناس، ناجحا في مينتو ما داـ قادرا عمى اكتساب ثقة زبائنو 

 13. والمتعامميف معو مف زمبلء ورؤساء  ومرءوسيف

ليوث  .ما يجب أف يفعمو اإلنساف" COHEN AND ELLIOT: "كوىيف وا 

 14. مجموعة مف القيـ التي تبنى عمييا الحكـ بالصواب أو الخطاء"  LIMBURG:" ليبمبيرغ

  15.واألخبلقيات ذلؾ الفرع مف الفمسفة الذي ييتـ بعممية صنع القرارات مف الناحية األخبلقية
                                                           

  .199 ، ص 1956ابف منظور،  لساف العرب، دار صادر لمطابعة والنشر،  بيروت، لبناف، -   7
 . 252، ص ( 1987دار األمواج،  : بيروت  ) 2: المعجـ الوسيط، ط -  8
  .87، ص (س .د) ، دار الصفر،  بيروت، لبنتف،  (10)جماؿ الديف ابف منظور،  لساف العرب،  المجمد -  9

  . 58، ص 2002سميماف صالح، أخبلقيات اإلعبلـ، مكتبة الفبلح، الكويت، -  10
 . 49، ص 2014، دار يافا العممية  لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1:عبد المعزيز خالد، أخبلقيات اإلعبلـ، ط  - 11
إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، معجـ مصطمحات عصر العولمة،مصطمحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية -  12

عبلمية، دار الثقافية لمنشر والتوزيع، األردف،    .31، ص2006وا 
  .20 ،ص1986مكتبة الرسالة الحديثة ،األردف ، أخبلقيات المينة، محمد عبد الغني المصري،-  13
دار اليازوري العممية لمنشر  أخبلقيات اإلعبلـ وتشريعاتو في القرف الحادي والعشريف، الدكتور عبد الرزاؽ محمد الدليمي، -  14

 . 71 ،ص 2014عماف، والتوزيع،
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 ىي مجموعة مف القيـ واألعراؼ والتقاليد التي يتفؽ أو يتعارؼ عمييا أفراد المجتمع حوؿ :إجرائيا/ جـ
.  أداء عمؿ معيف، فتضبط سموكيـ وتحدد حقوقيـ وواجباتيـ ميما تعددت مصادر ىذه القواعد

 : اإلعالم/ 2

ىو يعني تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعمومات السميمة والحقائؽ الثابتة التي 16 :اصطالحا/ أ
تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في واقعة أو مشكمة بحيث يعبر ىذا الرأي تعبيرا موضوعيا عف 

. عقمية الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـ 

كما أنو تعبير موضوعي لعقمية الجماىير وروحيا وميوليا واتجاىاتيا  في نفس الوقت، لذا فعمية أف - 
يكوف صادؽ ومجرد مف الميوؿ واألىواء غير متحيز ،قائـ عمى أساس التجربة الصادقة متماشيا مع 

  17.الجميور الذي يتوجو إليو

 اإلعبلـ في دراستنا ىذه نعني بو العمؿ عمى نشر األخبار والوقائع عمى حقيقتيا وعرضيا :إجرائيا/بـ
بكفاءة مينية عالية مف طرؼ إعبلمييف المحطة الجيوية لمتمفزيوف التي تبث األخبار مع احتراـ 

.   ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي لممؤسسة 

:  أخبلقيات اإلعبلـ/ 3

ىي أخبلقيات مستحدثة تعني بالكشؼ عف الحقائؽ بكؿ وضوح ودوف النظر لؤلغراض : اصطالحا/ أ
الشخصية ،وعدـ الكشؼ عف مصدر الخبر إال بالموافقة 

 وعدـ  استغبلؿ حوادث معينة في اإلثارة الصحفية ،وكذلؾ عدـ اإلضرار بمصالح الغير وعدـ التدخؿ 
في الخصوصيات وعدـ التعرض لقيـ المجتمع وعاداتو ومكتسباتو مف أجؿ تحقيؽ نصر إعبلمي 

. 19 وتسمى ميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي أو الصحفي 18زائؼ،

                                                                                                                                                                                
15 - Kaplar. R . T and Maines . P .D . The Govermment Factor ( Washington P .C : Cato insitute 
v. 1995 . p 86   ..69ص, نقؿ عف كتاب ،أخبلقيات المينة اإلعبلمية ،محمود عزت المحاـ 

، 1998، 1:،  مركز الكتاب لمنشر، القاىرة  ج1:خير الديف عمي عويس، عطا حسف عبد الرحيـ،  اإلعبلـ الرياضي،ط -  16
. 20ص 

بوحزاـ نواؿ، نعيمي مميكة، القنوات الفضائية الخاصة  ودوره في تشكيؿ المجاؿ العمومي، دراسة ميدانية عمى تمثبلت  -  17
  .78، ص 2014، أفريؿ 6شباب مدينة معسكر، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي، العدد 
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بأنيا االختيارات التي تواجو الصحفييف حوؿ الطرؽ التي :"  أخبلقيات اإلعبلـRichيعرؼ ريتش 
  20". يتصرفوف بيا

بقولو ىي منظومة مف المبادئ والمعايير التي تستيدؼ ترشيد :"يعرؼ سميماف صالح أخبلقيات اإلعبلـ
سموؾ اإلعبلمييف خبلؿ قياميـ بتغطية األحداث، وتوجييييـ التخاذ القرارات التي تتناسب مع الوظيفة 

" . 21العامة لممؤسسات اإلعبلمية، ودورىا في المجتمع، وضماف الوفاء بحقوؽ الجميور في المعرفة 

 ىو منظومة مف المبادئ والمعايير لترشيد سموؾ اإلعبلمييف خبلؿ عمميـ بتغطية األحداث :إجرائيا/بـ
وتوجيييـ  التخاذ القرارات لتي تتناسب مع الوظيفة العامة لممؤسسة اإلعبلمية ودورىا في المجتمع  

دارة المناقشة الحرة، مع التقميؿ إلى أقصى حد مف  وضماف الوفاء بحقوؽ الجميور في المعرفة وا 
األضرار التي يمكف أف تمحؽ بالجميور أو األفراد أو المصادر وضماف حرية كرامة المينة ونزاىة 

. 22اإلعبلمييف 

:  أخالقيات العمل اإلعالمي/ 4

عمى أنيا تمؾ االلتزامات األساسية التي يجيب  (john honbreg) عرفيا جوف ىونبرغ :اصطالحا/ أ
أف يتحمى بيا كؿ صحفي والمتمثمة أساسا بضرورة العمؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى تغطية منصفة شاممة 
ودقيقة ،صادقة وواضحة مع مراعاة حماية المصادر وتحقيؽ الصالح العاـ ال غير، عف طريؽ احتراـ 

 23. القانوف وحقوؽ الحياة الخاصة لؤلشخاص وتصحيح األخطاء في حاؿ وجودىا

                                                                                                                                                                                
, النظريات، دار المسيرة لمنشر والتوزيع – الخصائص – كامؿ خورشيد مراد، االتصاؿ الجماىيري واإلعبلـ ،التطور /  د  - 18

 . 277، ص 2011عماف،األردف، 
. 31إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سبؽ ذكره، ص  -  19

20 - Rich . Control . Writing and reporting news . 2nd edition ? ( USA  : wads Worth . 1997 ) . p 
323 .   71نقؿ عف كتاب المداخؿ األساسية لمعبلقات العامة، محمد منير حجاب، ص

  .151 ، ص 1994سميماف صالح، مقدمة في عمـ الصحافة،  دار النشر لمجامعات، القاىرة، مصر،  -  21
الدكتور عبد الرزاؽ محمد الدليمي، أخبلقيات اإلعبلـ وتشريعاتو في القرف الحادي والعشريف، دار اليازوري العممية لمنشر  -    22

 . 87 ،78ص، -،  ص2014والتوزيع، عماف، األردف،  
ص  ،1996 جوف ىونبرغ، الصحفي المحترؼ، ترجمة كماؿ عبد الرؤوؼ، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، -  23
51  .
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تمؾ المبادئ " عمى أنيا" لبور خوؼ" األخبلؽ المينية لمصحافي وردت في الصحافة االشتراكية 
  24.والمعايير األخبلقية التي تثبت قانونيا بعد ولكنيا مقبولة في الوسائؿ الصحافية

 ىي تمؾ األخبلقيات المتعمقة بمينة اإلعبلـ وىي مجموعة مف القيـ المتعمقة بالممارسة :إجرائيا/بػ
 .اليومية لمصحفييف وجممة الحقوؽ والواجبات المتعمقة بالصحفي

: المؤسسة السمعية البصرية / 5

السمعية البصرية تضـ الوسائؿ التي تجمع بيف الصوت والصورة، سواء كانت صورة : اصطبلحا/أ
  25.(السينمائية والتمفزيوف والمسرح  )صناعية أو طبيعية مثؿ العروض 

ىي تمؾ المنشأة أو الييئة التي تتولى بث األخبار، واإلخراج السمعي البصري واإلعبلف :إجرائيا/بػػ
وتتخذ ىذه الوحدة االقتصادية الشكؿ القانوني وتختار الكياف القانوني الذي يتبلءـ مع اعتبارات كثيرة  
ويتصؿ األفراد خبلليا ببعضيـ البعض مف أجؿ تقديـ خدمة إعبلمية تبرز وتظير في شكؿ إشيار أو 

نشرة إخبارية بصرية، تحقؽ أىدافيـ الخاصة والعامة في ظؿ  ترتيب منظـ لؤلفراد والتقنيات 
. المستخدمة في ذلؾ

:  التمفزيون/ 6

  26".الرؤية عف بعد:" إف التمفزيوف مف الناحية المغوية ىو :لغة/ أ

وبيذا يكوف معنى ". الرؤية " ومعناه  ( vision)و" عف بعد"ومعناه  (télé)  كممة مركبة مف مقطعيف 
  27".الرؤية عف بعد" كممة التمفزيوف ىو

وىو وسيمة نقؿ الصوت والصورة، في الوقت واحد بطريقة الدفع وىي أىـ وسائؿ  ":اصطالحا/ بـ
  28".السمعية البصرية لئلتصاؿ بالجماىير عف طريؽ بث برامج معينة

                                                           
. 17، ص 1991مصطفى حساف، عبد المجيد البدوي، قاموس الصحافة واإلعبلـ، المجمس الدولى لمغة الفرنسية،  لبناف،  -  24
  19، ص 2012رانيا ممدوح طارؽ، اإلعبلف التمفزيوني التصميـ واإلنتاج، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، -  25
. 35، ص 1997 ، دار الفكر المبناني لمنشر والتوزيع، 1:نزىا الخوري، أثر التمفزيوف في تربية المراىقيف، ط -  26
، ص 2012، جانفي (7) شعباني مالؾ، دور التمفزيوف في التنشئة االجتماعية، مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية، العدد  - 27

214. 
 . 7ـ، ص 2003، دار الفجر لمنشر والتوزيع، 2محمد منير حجاب، الموسوعة العممية، المجمد -  28
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ىو وسيمة إعبلمية جماىيرية حديثة تعمؿ عمى نقؿ الصوت والصورة والتي تجعؿ الجميور  :إجرائيا/جــ
. في الصورة مف خبلؿ التقيد بالضوابط األخبلقية التي تضبط العمؿ اإلعبلمي مف خبلؿ القنوات

  (التمفزيون العمومي): المحطة الجهوية لمتمفزيون / 8

 ىي المؤسسة اإلعبلمية السمعية البصرية التي تخضع مباشرة لسمطة عمومية ممكية، أو :اصطالحا/أ
 29.رئاسية أوحكومية، ىدفيا بالدرجة األولى الخدمة العمومية ال الربح

 ىي مؤسسة عمومية لمتمفزيوف تابعة لمتمفزيوف العمومي تعمؿ عمى تغطية األخبار الجوارية :إجرائيا/بــ 
 .  ذات طابع صناعي تجاري

:  عرض الدراسات السابقة والتعقيب عميها- 7.1

"   التي تناولت أخالقيات العمل اإلعالمي: "الدراسات السابقة- 1.7.1

مف الميـ جدا ألي باحث أف يتطمع عمى البحوث التي سبقت بحثو ،ألف إطبلعو عمى ما سبؽ يجنبو 
التكرار،ويمكنو مف تفادي أخطاء األخرىيف، وقد يسمح لو بذلؾ بفيـ موضوع بحثو أكثر،واختيار الطرؽ 
واإلجراءات المنيجية المبلئمة لدراستو فضبل عف أف ىذه الدراسات تتضمف قوائـ بالمراجع اليامة التي 
اعتمدت عمييا، فتفيد الباحث في التعرؼ عمى الكثير مف المراجع والمصادر التي تخدـ الموضوع لذلؾ 

: حولنا قدر اإلمكاف الحصوؿ عمى دراسات سابقة أو مشابية ليذه الدراسة

 30(2005)دراسة محمد عبود مهدي / 1

ىدفو ىذه الدراسة إلى التعريؼ بماىية أخبلقيات "أخبلقيات العمؿ الصحفي المفيـو والممارسة:" بعنواف
العمؿ الصحفي وممارستيا مف أجؿ النيوض بواقع عمؿ ىذه المينة والتمسؾ بأخبلقياتيا واستخدـ 

. الباحث المنيج الوصفي

خمصت الدراسة أف لمصحفي دور ميـ أثناء تأديتو لمسؤولياتو المينية واالتصالية تجاه األفراد 
والجماعات والمجتمعات لكي يحقؽ أغراضو المجتمعية ومف أىـ ىذه األغراض مساعدة األفراد عمى 

                                                           
، معيد عمـو اإلعبلـ 08عمي قسايسية، التشريع اإلعبلمي وطبيعة القواعد المينية، المجمة الجزائرية لبلتصاؿ، لعدد  -  29

 . 25  24واالتصاؿ، الجزائر،  ص ص،
 ـ، ص 3،2005محمد عبود ميدي، أخبلقيات العمؿ الصحفي المفيـو والممارسة، مجمة أىؿ البيت لمنشر والتوزيع، العدد -  30

200.  
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النضج وتنمية شخصياتيـ ومقابمة حاجتيـ إلى أقصى حد ممكف، وكذلؾ إتاحة الفرصة لؤلفراد 
كما تيدؼ (...)الكتساب الميارات المختمفة التي تزيد مف قدرتيـ اإلنتاجية وتنمية قدرتيـ االبتكارية 

إلى غرس القيـ االجتماعية كالعدؿ واألمانة ومراعاة أدب السموؾ والقواعد والقوانيف في األفراد ليكتفوا 
. مع المجتمع وكذلؾ تنمية القدرة عمى القيادة وتمسؾ األفراد بحقوقيـ والمطالبة بيا

والرسالة اإلعبلمية اليادفة ىي التي تضع جميع االعتبارات االجتماعية والثقافية والسياسة والدينية التي 
تربي األخبلؽ وتقوي السموؾ القويـ لدى جميع أفراد المجتمع،  كما خمصت الدراسة إلى أف الممارسة 

الصحفية تتأثر بضغوطات كثيرة تنعكس عمى القوة االقناعية لمرسالة التي تتمثؿ في مصداقية المصدر 
. أوالثقة والثانية نية المصدر وقدرتو عمى تغيير اتجاىات الجميور

 31(. 2013)دراسة عادل عبد الرزاق مصطاف الغريري / 2

"  المسؤولية األخبلقية والقانونية لمقائـ باالتصاؿ في مجاؿ العمؿ اإلخباري اإلذاعي والتمفزيوني:"بعنواف

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىـ المبادئ والقيـ األخبلقية التي مف الضروري أف يمتـز بيا القائموف 
باالتصاؿ، كما ىدفت إلى مدى معرفة القائـ باالتصاؿ بالضوابط والعوامؿ التي تؤثر عمى إتحاد القرار 

واستخدـ المنيج الوصفي، لمجتمع العامميف في مجاؿ األخبار في إذاعة جميورية العراؽ مف بغداد 
مفردة وخمصت  (100)وقناة العراقية التابعتيف إلى شبكة اإلعبلـ العراقي، واعتمد الباحث عينة قواميا 

الدراسة أنو مف الضروري قياـ المؤسسة اإلذاعية والتمفزيونية بدورىا في خمؽ بيئة اتصالية أفضؿ مف 
. حيث المينية واألخبلقية وذلؾ مف خبلؿ نشر المواثيؽ األخبلقية وتوزيعيا عمى العامميف فييا

ورفع المستوى الوعي األخبلقي لدييـ مف خبلؿ عقد الندوات والمؤتمرات وجمسات العمؿ والدورات 
التدريبية التي تعني باألمور األخبلقية وبالموصفات التي يجب أف تتوافر في القائـ باالتصاؿ، كما 

أظيرت النتائج أيضا ضرورة تدريس أبعاد أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي وقانوف اإلعبلـ وجرائـ النشر في 
أقساـ وكميات اإلعبلـ المختمفة وتدريب الطبلب العامميف في المؤسسات اإلعبلمية عمييا بحيث تصبح 
نما  المبادئ األخبلقية ومواثيؽ الشرؼ والمسائؿ القانونية الخاصة باإلعبلـ ليست مجرد مبادئ مثالية وا 

 .أساسا لموصوؿ إلى الممارسة اإلعبلمية

                                                           
 عادؿ عبد الرزاؽ مصطفى الغريري، المسؤولية األخبلقية والقانونية لمقائـ باالتصاؿ في مجاؿ العمؿ اإلخباري اإلذاعي  - 31

 . 2013، 19والتمفزيوني، مجمة الباحث اإلعبلمي،  العدد 
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 32:دراسة الدكتور حسن عماد مكاوي/ 3

حيث تـ في ىذا الكتاب تناوؿ اإلطار الفمسفي لحرية التعبير " أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي:"بعنواف 
وتطور الصحافة في المجتمعات المختمفة كما يستعرض أشكاؿ الرقابة الحكومية والرقابة الخاصة 

ويتعرض لطبيعة العبلقات التي تنشأ بيف اإلعبلـ والحكومات  كما جاء في الكتاب , لوسائؿ اإلعبلـ 
إشارة إلى حقوؽ اإلعبلمييف في حماية أسرار المصادر وحقيـ أيضا في اإلطبلع عمى كؿ ما يدور 
عمى مستوى التنظيمات الحكومية  ويتطرؽ في أحد فصولو إلى حؽ المواطف في حماية الشرؼ مف 

. الجريمة والقذؼ، وحماية الخصوصية االجتماعية واآلداب العامة

وتـ االعتماد في الدراسة عمى المنيج التاريخي وىذا لعرض أىـ االتجاىات النظرية والفكرية القديمة 
والحديثة في مجاؿ حرية التعبير والصحافة، كما استخدـ المنيج المقارف أثناء دراسة التشريع األمريكي 

والمصري في مجاؿ اإلعبلـ ومدى إتاحة كؿ منيما ليامش الحرية في التعبير واستعانة الباحث 
بأسموب دراسة حالة وىذا في ما يخص دراسة نماذج مف الممارسات اإلعبلمية في الصحافة 

.  األمريكية

:  خرجت الدراسة في األخير بمجموعة مف النتائج نوجزىا في ما يمي

 .أف وسائؿ اإلعبلـ وتحت إغراء تحقيؽ الربح والمصمحة الخاصة فإنيا تضحي بالجانب األخبلقي

 . تحرير وسائؿ اإلعبلـ مف الرقابة يؤدي إلى صدور ممارسات غير أخبلقية مف جانب وسائؿ اإلعبلـ

.  الرقابة تقـز العمؿ اإلعبلمي وتجعمو بعيدا عف األىداؼ التي مف المفترض أف يؤدييا

   33رسالة ماجستير لمطالب عبد الجميل حسناوي/ 4

قناة النيار كنموذج وانطمؽ " أخبلقيات المينة في القنوات التمفزيونية الخاصة بالجزائر،: بعنواف 
:  الباحث في دراستو مف خبلؿ طرح التساؤؿ الرئيسي التالي 

                                                           
. 1994 حسف عماد مكاوي، أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي، دراسة مقارنة،  الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر،  - 32
 

عبد الجميؿ حسناوي، أخبلقيات المينة في القنوات التمفزيوني الخاصة بالجزائر، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية عمـو  -  33
 . 215، ص2014-2013اإلعبلـ واالتصاؿ، الجزائر، 
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 ما ىو واقع أخبلقيات المينة مف خبلؿ الممارسة اإلعبلمية لقناة النيار ؟ 

: ووضع الباحث التساؤالت التالية 

  ىؿ تتقيد القنوات التمفزيونية الخاصة في الجزائر بأخبلقيات المينة ؟ 

  ما مدى وعي صحفيي قناة النيار بقواعد السموؾ الميني وأخبلقيات المينة  ؟

  ما مدى التزاـ صحفيي قناة بأخبلقيات المينة في الممارسة اإلعبلمية ؟ 

 ما ىي أىـ التجاوزات غير األخبلقية التي وقعت فييا قناة النيار ؟ 

 ما ىي العوامؿ المؤثرة في السموؾ الميني لمصحفييف ؟ 

كما اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي وقاـ باالستعانة بمنيج المسح التحميمي واعتمد 
عمى عينة مف صحفي وجميور قناة النيار لمقياـ بدراسة وصفية تحميمية واستخداـ كأدوات لمبحث 

.   القابمة واالستبياف

:   أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ىي

 أغمب أفراد العينة يشاىدوف القنوات الخاصة وىذا يدؿ عمى العزوؼ الذي تعاني منو القنوات 
 .العمومية الذي تزايد مع ظيور القنوات الخاصة 

الدقة والموضوعية ىي أىـ تجاوز وقعت فيو القناة مف خبلؿ نقميا لمعمومات خاطئة ومغرضة وتخدـ 
 .مصالح جية معينة

 34. التشريعات اإلعبلمية في الجزائر لـ تولي اىتماـ كافي ألخبلقيات المينة

 

 

 

                                                           
. 215عبد الجميؿ حسناوي، مرجع السابؽ ، ص -  34
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أخالقيات العمل الصحفي في المؤسسة اإلعالمية : " 35بعنوان" لعزالدين بقدوري" رسالة دكتورة/ 5
 دراسة ميدانية عمى الصحف الصادرة بمدينة وهران " الجزائرية 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدى التزاـ الصحفييف بيذه المدينة بأخبلقيات مينتيـ، وقد جاءت ىذه 
ـ، 2012الدراسة في ظرؼ غير بعيد عف صدور أوؿ قانوف عضوي لئلعبلـ في الجزائر سنة 

 جريدة ناطقة 13 عنواف، 26 مفردة موزعيف عمى 131باستخداـ منيج المسح الشامؿ وشممت الدراسة 
 . جريدة ناطقة بالمغة الفرنسية أما األداة فكانت كؿ مف االستبياف والمقابمة13بالمغة العربية و

 :أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة

أظيرت الدراسة أنا أغمب المبحوثيف لـ يتعرضوا أبدا إلى أي نوع مف الضغوطات، ال داخؿ * 
 .المؤسسة التي يعمموف بيا وال خارجيا 

كشفت الدراسة إلى أف أغمبية المبحوثيف يقبموف ميثاؽ أخبلقيات المينة في الجزائر بتحفظ كونيـ لـ * 
 . يشاركوا ولـ يستشاروا في وضعو

 .يري المبحوثيف أف السبؽ الصحفي ال يجيز أبدا لمصحفي تجاوز أخبلقيات المينة* 

كشفت الدراسة أف واقع أخبلقيات مينة الصحافة المكتوبة مترد، ما ترؾ الصحفييف يعانوف مف * 
 .مشكؿ كثيرة خاصة فيما يتعمؽ بالوصوؿ إلى مصادر الخبر المختمفة

  يؤكدوف أنيـ يمتزموف دائما بميثاؽ أخبلقيات مينتيـ، % 50.4كشفت الدراسة أف أغمبية المبحوثيف* 
 .          لمقارئ الذي يريد مف الجرائد تقديـ خدمة عمومية صادقة

التعقيب عمى الدارسات  -2.7.1

والتي كانت حول أخالقيات العمل الصحفي المفهوم " (2005)محمد عبود مهدي  "الدراسة األولى- 
 والتي سعى مف خبلليا إلى التعرؼ عمى ماىية أخبلقيات العمؿ الصحفي وممارستيا مف والممارسة

أجؿ النيوض بواقع عمؿ ىذه المينة والتمسؾ بأخبلقياتيا، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وكانت 
 .مختمفة عمى دراستنا مف حيث 

                                                           
عزالديف بقدوري، أخبلقيات العمؿ الصحفي في المؤسسة اإلعبلمية الجزائرية دراسة ميدانية عمى الصحؼ الصادرة بمدينة -  35

.    2016-2017وىراف، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه، شعبة عمـو اإلعبلـ واإلتصاؿ، جامعة عبد الحميد ابف باديس ، مستغانـ ،
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حول المسؤولية األخالقية " (2013)عادل عبد الرزاق مصطاف الغريري " لؤلستاذ الدراسة الثانية- 
، أيف قاـ الباحث بالوصوؿ والقانونية لمقائم باالتصال في مجال العمل اإلخباري اإلذاعي والتمفزيوني

ضرورة تدريس أبعاد أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي وقانوف اإلعبلـ وجرائـ النشر في "إلى النتائج التالية 
أقساـ وكميات اإلعبلـ المختمفة وتدريب الطبلب العامميف في المؤسسات اإلعبلمية عمييا بحيث تصبح 
نما  المبادئ األخبلقية ومواثيؽ الشرؼ والمسائؿ القانونية الخاصة باإلعبلـ ليست مجرد مبادئ مثالية وا 

، والتي نوعا ما كانت مشابية لدراستنا مف خبلؿ التأكيد عمى "أساسا لموصوؿ إلى الممارسة اإلعبلمية
. المواثيؽ والتشريعات الخاصة بأخبلقيات المينة والتدرب العممي عمييا في الممارسة اإلعبلمية 

الموسومة "الدكتور حسن عماد مكاوي"التي وقعت بيف أيدينا كانت لمباحث الدراسة الثالثة - 
 والتي تختمؼ عف دراستنا مف خبلؿ المنيج حيث أعتمد الكاتب عمى بأخالقيات العمل اإلعالمي

المنيج التاريخي لعرض أىـ االتجاىات النظرية والفكرية القديمة والحديثة في مجاؿ حرية التعبير 
والصحافة باإلضافة إلى المنيج المقارف ػ ودراسة حالة إلى أنيا تتشابو مع دراستنا في بعض النتائج 

المتحصؿ عمييا والتي تأكد عمى أىمية وجود الرقابة لضماف تحقيؽ األىداؼ األسمى لمممارسة 
 .  اإلعبلمية، واالبتعاد عف التسيب في األداء الميني

رسالة ماجستير لمطالب عبد الجميل حسناوي حول  التي تحصمنا عمييا كانت الدراسة الرابعة- 
، والتي تختمؼ عف ، قناة النهار كنموذج"أخالقيات المهنة في القنوات التمفزيونية الخاصة بالجزائر

دراستنا في مجموعة مف العناصر أىميا مجتمع البحث والمتمثؿ في إعبلمييف المؤسسة الخاصة عمى 
خبلؼ المؤسسة العمومية التي نسعى إلى الكشؼ عف التزاماتيا القانونية وكذا إشكالية الدراسة أما 

النتائج فكنت ترتكز عمى أخبلقيات المينة في ظؿ انتشار القنوات الخاصة ونقميا إلى أخبار مغالطة 
. ومخالفة ألخبلقيات العمؿ اإلعبلمي 

أخالقيات :  التي تحصمنا عمييا كانت رسالة دكتوراه لعزالديف بقدوري والمعنوف بػػػػالدراسة الخامسة- 
العمل الصحفي في المؤسسة اإلعالمية الجزائرية دراسة ميدانية عمى الصحف الصادرة بمدينة 

، والتي كانت لعا عبلقة مشابية لدراستنا مف خبلؿ محاولة معرفة مدى التزاـ الصحفي وهران
بأخبلقيات العمؿ اإلعبلمي مف خبلؿ القوانيف والتشريعات المنظمة ليا ومدى أىمية المواثيؽ األخبلقية 

والسموكية في ترشيد العمؿ اإلعبلمي وكذا االلتفات إلى دور التشريعات وخبايو المواد القانونية في 
المجاؿ اإلعبلمي خاصة في القانوف العضوي الجديد لئلعبلـ، بينما يوجد أوجو اختبلؼ كثيرة مف 
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بينيا الدراسة المتعمقة بالمؤسسة رغـ أنيا تنتمي إلى نفس المجاؿ إلى أف ما ىو مكتوب يختمؼ كميا 
عف ما ىو مرئي ومسموع فالمؤسسة السمعية البصرية ليا قوانيف خاصة بيا تضبط الصوت والصورة 

 .    وتدقؽ في أىـ التفاصيؿ التي تؤثر عمى المتمقي بشكؿ فوري

:  المدخل النظري لمدراسة-1.8

مف المسارات اليامة التي سمكيا رواد عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ وحاولوا الغوص فييا ذلؾ ما جعميـ 
يبحثوف في أسرار عدة متعمقة بالعمؿ اإلعبلمي ومواثيؽ الشرؼ الميني المتعمقة بأصوؿ المينة 

اإلعبلمية في ضؿ التطور اليائؿ الذي يقتحـ العالـ في مجاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، لد البد مف وجود 
قوانيف تضبط العمؿ اإلعبلمي وتحدد وجيتو وتتماشى مع اإلطار الفمسفي لنظريات اإلعبلـ ،ذلؾ أدي 
إلى ظيور نظرية متعمقة بالضوابط األخبلقية، ومنو نذىب لمحديث عف نظرية الواجب األخبلقي في 

. ظؿ ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي ومسؤوليات ممتينيف ىذه المينة 

:   نظرية الواجب األخالقي في الممارسة اإلعالمية/1.8.1

إف أساس أخبلؽ اإلعبلـ يتعمؽ بالمرجعية النظرية والقيمية التي مف المفروض أف تستند إلييا المواثيؽ 
والقرارات األخبلقية التي يتخذىا اإلعبلمي والمؤسسة اإلعبلمية يوميا في سياؽ الضغوط السياسية 

 36.وتأثير الرأس الماؿ المادي 

:  المبادئ األساسية في نظرية الواجب األخالقي/ 2.8.1

تقوـ نظرية الواجب األخبلقي عمى أربعة مبادئ أساسية تتفرع بدورىا إلى مجاالت فرعية تستوعب 
المستجد في الممارسة اإلعبلمية عبر الزماف والمكاف، وتسمح ىذه المبادئ باالرتقاء بالممارسة 

. اإلعبلمية ومف االرتقاء بالمجتمع مف الناحية المعرفية والحضارية

. منع الضرر عمى اآلخرين: المبدأ األول

يعني ذلؾ أف يمنع الممارسة والمؤسسة اإلعبلمية عف إحداث الضرر باآلخر بحكـ أف ىذه المبدأ 
يمثؿ أعمى مستويات القيمة األخبلقية، ويشمؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عدـ القذؼ والسب 

                                                           
، دار المتوسطة لمنشر 1: معرفية في نظاـ األخبلؽ في ضوء عمـ االجتماع، طقرأه عزي عبد الرحمف، قوانيف اإلعبلـ - 36

 .  10  ، ص 2014والتوزيع، تونس، 
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والشتـ والتعدي عمى الخصوصية الفردية والسرقة األدبية ووضع اآلخر في موقؼ سمبي، ونشر 
  37.األكاذيب والمغالطات والتضميؿ 

. إضفاء قيم إضافية عمى اآلخر: المبدأ الثاني

يدخؿ ىذا المبدأ في مياـ اإلعبلـ مف حيث اإلسياـ في ترقية المجتمع إعبلميا وحضاريا ويعني ذلؾ 
أف تكوف الرسالة أخبلقية بأبعادىا المعموماتية، المعرفية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، السياسية، 

.  الرياضية والجمالية

. تقديم العون لممتضرر والمحتاج: المبدأ الثالث

يعني ذلؾ اإلنصات إلى أصوات المتضرر، المظموـ، المحتاج، المنكوب والمستغيث في أوقات السمـ 
. والحروب بوصؼ ذلؾ مسؤولية إعبلمية أخبلقية بالدرجة األولى

. ممارسة النقد البناء بالتي هي أحسن: المبدأ الرابع

إف النقد عندما يكوف بناء وال يتضمف ىدما لآلخر يعد مسؤولية أخبلقية في الممارسة اإلعبلمية ذلؾ 
أنو يسيـ في التعرؼ عمى أوجو القصور واإلغفاؿ والتجاوز في مجاالت الحياة المتعددة، وتكوف طريقة 

  38.النقد في ىذا الطرح أىـ مف النقد ذاتو عمى اعتبار أف اليدؼ ىو اإلصبلح دوف التضحية باآلخر

: األسئمة األخالقية في نظرية الواجب األخالقي/ 3.8.1

تخص األسئمة األخبلقية الممارسة و المؤسسة اإلعبلمية معا إذ أف المسؤولية األخبلقية في الممارسة 
عمى الرغـ مف أف مسؤولية المؤسسة أكبر لنفوذىا وسمطتيا في اتخاذ القرارات " مشتركة " اإلعبلمية 

األخبلقية، ويعني ذلؾ عمميا أف يطرح الممارسة والمؤسسة ىذه األسئمة األخبلقية عمى نفسو قبؿ 
: الشروع في الكتابة أو تغطية اإلخبارية، وتمثؿ ىذه األسئمة فيما يمي

 أخبلقي ؟  (أو المؤسسة اإلعبلمية  )ىؿ أف ما يكتبو الصحفي 

  ىؿ أف ما يقدمو الصحفي ال يسيء لآلخر أو اآلخريف ؟ 

                                                           
 .  60- 51 ص،-عزي عبد الرحمف، مرجع سبؽ ذكره، ص -  37
  .65عزي عبد الرحمف، المرجع نفسو،  ص  -  38
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ىؿ أف ما يقدمو الصحفي دقيؽ ويستند إلى مصادر موثوؽ فييا وليس مف قبيؿ الشائعة أو القيؿ 
 والقاؿ ؟ 

 ىؿ أف ما يقدمو الصحفي ال يشوه الحقائؽ بالتضميؿ والدعاية ؟ 

:  عالقة المدخل النظري بموضوع الدراسة/ 4.8.1

ييدؼ ىذا المدخؿ إلى إلقاء المزيد مف الضوء عمى ماىية ومضموف المسؤولية األخبلقية لئلعبلـ مف 
خبلؿ رؤية بحثية أكاديمية مف المنظور االجتماعي، بدءا مف تحديد المسؤولية في حد ذاتو مرورا 
بارتباطو بالقيـ األخبلقية وصوال إلى تحديد المسؤولية األخبلقية لئلعبلـ اتجاه العامميف بالمينة مف 
جية والمجتمع المتمقي لمرسالة اإلعبلمية مف جية آخر، وذلؾ مف خبلؿ التطرؽ لنظرية الواجب 

األخبلقي والتي تعتبر مف النظريات الناتجة مف نظرية المسؤولية االجتماعية والتي تندرج ضمنيا حيث 
جاءت لمتثبيت القيـ األخبلقية وتحديد واجبات اإلعبلمي اتجاه العمؿ اإلعبلمي واحتراـ مسراتو 

االجتماعية والثقافية والتقيد بعادة المجتمع وعدـ الخروج عف المعاير اإلعبلمية المحددة في بث ونقؿ 
. األخبار والمعمومات لممتمقي 

إف الواجب األخبلقي يتمركز بمستويات مختمفة وفؽ موقع كؿ طرؼ مف المسألة األخبلقية، وفي 
باعتباره أمر قائـ في " واجب أخبلقيا " اإلعبلـ تقع ىذه المسؤولية عمى الفرد الصحفي بوصؼ ذلؾ

شتى الظروؼ والحاالت وقابؿ التعميـ في الزماف والمكاف، ويندرج ذلؾ في سياؽ نظرية الحتمية 
القيمية في اإلعبلـ مف جانب أولوية الواجب القيمي عمى الوضعي والذي كثيرا ما يكوف مشوىا بفعؿ 

. األخبلقيات   ابتعاده عف القيمة

:  اإلجراءات المنهجية لمدراسة- 1.9    

. سيتـ فييا تحديد مجاالت الدراسة ومجتمع البحث، كما سيتـ توضيح المنيج المتبع ومختمؼ األدوات 

: مجاالت الدراسة- 1.9.1

تنصب الدراسة الميدانية عمى تحميؿ واقع الميداف الذي يجري فيو البحث، وبما أف أي دراسة ميدانية 
:  تتطمب تحديد مجاالتيا المختمفة، المكاني والزمني والبشري فيي في دراستينا كاآلتي 
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حيث شممت  "بوالية بشار"  تمت الدراسة في المحطة الجيوية لمتمفزيوف:المجال المكاني - أ
. مختمؼ أقساـ ومصالح المحطة

 :  التعريؼ بالمحطة الجيوية لمتمفزيوف ببشار

        المحطة  الجيوية لمتمفزيوف الجزائري في منطقة الساورة والتي  تقع بوالية بشار والتي تعددت 
ـ أيف تـ االنطبلؽ الفعمي لمعمؿ بيا رغـ أف تحضيرات سبقتو 1985وجيتيا منذ شير مارس مف عاـ 

بعاـ كامؿ والتي تنقمت إلى ثبلثة مقرات بسبب قمة اإلمكانيات البلزمة خصوصا أنيا كانت عبارة عف 
. شقؽ سكنية أو مقرات حكومية  طواؿ السنوات الماضية والتي استقرت في المقر الحالي

حقيقية حافظت عمى الطابع العمراني المتميز لمنطقة الجنوب، فالمقر الذي " تحفة معمارية         "
ـ بحي الجيياني مف طرؼ السمطات الوالئية 2006تـ تدشينو وسط المدينة مف شير جويمية سنة 

". والى والية بشار عز الديف مشري" لوالية بشار 

 متر مربع، بما فييا المستودع 10065.00        تتربع المحطة  عمى مساحة شاسعة قدرت بػ 
تقـو محطة بشار الجيوية بتغطية منطقة الجنوب  الضخـ الذي يضـ المركبات التابعة لممؤسسة،

الغربي لموطف، بداية مف والية  تندوؼ، أدرار، النعامة، البيض وبشار تدخؿ في مجاؿ تغطيتيا 
. مساحاتىذه اؿاإلعبلمية، ما جعميا تحمؿ عمى عاتقيا حمبل ثقيبل باعتبارىا تغطي 

ذا كانت تعبر عف مدى امتداد الوطف إال أنيا تصنؼ في خانة العوائؽ والصعوبات التي تواجو      وا 
العمؿ الصحفي الذي يتقيد في غالبو باآلنية، لكف ذلؾ خمؽ لدى عماليا نوعا مف التحدي بغية إيصاؿ 

عداد التقرير الذي تـ إنتاجيا مف  الرسالة إلى المتمقي في وقتيا و ترجمة الروبرتاجات والبرامج  وا 
 39.طرؼ ذات الجية

 : المجال الزمني/ بــ

: ، وقسمت فترة العمؿ إلى جزئييف2018تـ الشروع في إنجاز ىذه الدراسة مع نياية سنة 

شمؿ الجانب المنيجي والنظري لمدراسة واستمر البحت فيو طواؿ الفترة الممتدة مف : الجزء األوؿ
 . 2019 إلى غاية بداية ماي 2018ديسمبر 

                                                           
، بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيوف، 10.30، عمى الساعة  26-03-2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير، يـو الثبلثاء  -  39

. بشار 
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شمؿ الجانب الميداني لمدراسة شرع فيو ابتداء مف شير مارس إلى غاية شير أفريؿ وقد : الجزء الثاني
: مر إنجازنا لمجانب الميداني بعدة مراحؿ 

 :مرحمة الزيارة االستطبلعية

انطمقت مف بداية مارس ودامت ثبلثة أياـ، وقد تـ فييا التعرؼ عمى مختمؼ أقساـ ومصالح المحطة 
الجيوية لمتمفزيوف بوالية بشار وتجميع بعض المعمومات األولية حوؿ صحفي المحطة ، كالتعرؼ عمى 

إلخ، وذلؾ مف أجؿ ....عددىـ ،أوقات عمميـ، وكذا مساىمة العنصر النسوي في ىذه المنظومة 
. تعديؿ استمارة االستبياف التي سنوزعيا عمييـ الحقا 

 :مرحمة التجريب- جـ

تـ في ىذه المرحمة تجريب االستمارة حيث وزعت عمى بعض الصحفييف وبعد استعادة  االستمارات 
قمنا بدراسة مدى تفاعؿ المبحوثيف مع أسئمتنا ومعرفة مدى قدرة ىذه االستمارة عمى خدمة بحثنا وداـ 

ذلؾ حوالي أربعة أياـ ، ليتـ في مرحمة الحقة تطبيؽ االستمارة النيائية المعدلة وداـ ذلؾ حوالي 
.  أسبوعيف 

 المتمثؿ في عامؿ المحطة الجيوية لمتمفزيوف ببشار مف صحفييف وتقنيف :المجال البشري/ د
.  ومصوريف ومخرجيف وغيرىـ في المؤسسة باعتبار العمؿ اإلعبلمي ينتجو فريؽ متكامؿ

:  مجتمع البحث وعينة الدراسة - 2.9.1

 : مجتمع البحث -1.9.2

المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي يستيدؼ الباحث دراستيا لتحقيؽ نتائج " ويعرؼ عمى أنو 
الدراسة، ويمثؿ ىذا المجتمع الكؿ أو مجموع األكبر لممجتمع المستيدؼ الذي يسعى الباحث إلى 

   40" .دراستو ويتـ تعميـ نتائج الدراسة عمى كؿ مفرداتو 

. ويعد المجتمع األصمي لمدراسة" إعبلمي التمفزيوف الجزائري ببشار " مجتمع البحث في دراستنا ىو 

                                                           
  .10ـ ، ص 2010يوسؼ تمار، العينة في الدراسة اإلعبلمية واالتصالية، دار بغدادي لمنشر والتوزيع، الجزائر،  -  40
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  شممت دراستنا في جانبيا الميداني كؿ مف مدير المحطة والصحفييف والتقنييف العامميف فييا ولما 
 إعبلمي موزعيف 40كاف عددىـ محدود فقد اخترنا أف نجري حصر شامبل لكؿ المفردات وعددىـ 

. عمى مختمؼ أقساـ ومصالح المحطة التمفزيونية

: المعاينة -2.9.2

ىي عدة أفراد مكونة لممجتمع ،أخذت منو لتمثمو ويتوقؼ صدؽ تمثيؿ العينة لممجتمع عمى طريقة - 
 41. اختيار العينة

قمنا بحصر شامؿ لكؿ مفردات مجتمع البحث والمتمثميف في اإلعبلمييف التابعييف لممحطة الجيوية 
لمتمفزيوف بوالية بشار،المختمفوف مف حيث التخصص والسنوات الخبرة والموزعيف عمى أقساـ ومصالح 

. المؤسسة ،وحسب موضوع الدراسة والمتعمؽ باستقصاء إعبلمييف المحطة الجيوية لمتمفزيوف

: حجم العينة- 3.9.2

 إف حجـ العينة ىو عدد العناصر التي تكوف العينة ىناؾ عوامؿ مختمفة البد مف أخدىا بعيف 
  42.(عدد العناصر المنتقاة لتكويف عينة  )االعتبار لتحديد حجـ العينة حسب نوع المعاينة 

 مفردة والمتمثمة في إعبلمييف المحطة الجيوية 40وعميو فكانت حجـ العينة المستخدمة في دراستنا
.  لمتمفزيوف

:  منهج وأدوات الدراسة-  10.1 

 : منهج الدراسة-1.10.1

عند القياـ بأي دراسة عممية البد مف إتباع خطوات فكرية منظمة وعقبلنية ىادفة لبموغ نتيجة ما، وذلؾ 
. بإتباع منيج معيف يتناسب و طبيعة الدراسة التي سنتطرؽ ليا

األسموب أو الطريقة الواقعية، التي يستعيف بيا الباحث لمواجية مشكمة بحثو :"وقد عرؼ المنيج بأنو 
 43".أو في دراسة لمشكمة موضوع البحث

                                                           
، المكتبة األكاديمية لمنشر، القاىرة، مصر،  1: محمد الصاوى، محمد مبارؾ، البحث العممي أسسو و طريقة كتابتو، ط - 41

  .41 40ـ،  ص ص، 1992
 . 318موريس أنجمس،  مرجع سابؽ،  ص  -  42
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األداة التي يستخدميا الباحث لموصوؿ إلى غرضو أو غايتو واكتشاؼ الحقيقة أو " كذلؾ ىو- 
 " . 44الوصوؿ إلى المعرفة 

 45والمنيج مجموعة منظمة مف العمميات تسعى لبموغ ىدؼ -

فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة، إما مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة : " ويعرؼ بأنو-
ما مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف   46".حيف نكوف بيا جاىميف وا 

فف تنظيـ األفكار،سواء لمكشؼ عف حقيقة غير معمومة لنا، أو إلثبات حقيقة " فالمنيج          -
" .  47نعرفيا 

فالمنيج إذا ىو الطريقة المتبعة لئلجابة عف األسئمة التي تثيرىا إشكالية البحث، كما أف اختياره ال 
يأتي مف قبيؿ الصدفة أو لميؿ ورغبة الباحث لمنيج دوف آخر،بؿ إف موضوع الدراسة وأىدافيا ىما 

المذاف يفرضاف نوع المنيج المناسب، وىذا االختيار الدقيؽ ىو الذي يعطي مصداقية وموضوعية أكثر 
. لمنتائج المتوصؿ إلييا 

ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي لممؤسسة السمعية البصرية  "وبما أف دراستنا تتمحور حوؿ 
. فإنيا تنتمي إلى الدراسة الوصفية الشائعة في بحوث االتصاؿ " الجزائرية 

والتي تقـو عمى تفسير الوضع القائـ لمظاىرة أو المشكمة مف خبلؿ تحديد ظروفيا وأبعادىا والعبلقة 
بيف متغيراتيا  ،بيدؼ االنتياء إلى وصؼ عممي ودقيؽ ومتكامؿ لمظاىرة أو المشكمة التي تقـو عمى 

الحقائؽ المرتبطة ،فقد حدد ليذه الدراسة منيج وفؽ ما تتطمبو دراسة ضوابط أخبلقيات العمؿ 
. اإلعبلمي لممؤسسة السمعية البصرية بالجزائر المحطة الجيوية لمتمفزيوف نموذجا  

                                                                                                                                                                                
.  29ـ،  ص 1995عمار بوحوش، مناىج البحث العممي وطرؽ إعداد البحوث، ديواف المطبوعات الجامعية الجزائرية،  -  43
ـ، ص 1993، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف،1:ميدي فضؿ اهلل، أصوؿ كتابة البحث  وقواعد التحقيؽ، ط-  44
14 . 
بوزيد صحراوي وآخروف، دار القصبة لمنشر والتوزيع : موريس أنجمس، منيجية البحث العممي في العمـو اإلنسانية، تر -  45

 . 98،الجزائر، ص 
، دار العمـو لمطباعة والنشر، الرياض، 1:غانـ سعيد شريؼ العبيدي، أساسيات البحث العممي بيف النظرية والتطبيؽ، ط -  46

 . 73 ، ص 1984
،المكتبة األكاديمية لمنشر و التوزيع، القاىرة 1:محمد الصاوى محمد مبارؾ، البحث العممي أسسو وطريقة كتابو، ط/ د-  47

  . 26ـ، ص 1992،مصر،
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:  المنهج الوصفي- 1.1.10.1

إف مفيومو يرتبط بدراسة واقع األحداث والظواىر واآلراء " 48 يعتبر المنيج الوصفي حسب منير حجاب
وتحميمييا وتفسيرييا بغرض الوصوؿ إلى استنتاجات مفيدة قصد تصحيح الواقع أو تطويره وتحديثو، 

كما ييتـ بتحديد الممارسة الشائعة أو السائدة عمى المعتقدات واالتجاىات عند األفراد والجماعات عف 
طريؽ جمع المعمومات والبيانات والتعبير عنيا كما وكيفا أو االثنيف معا، بما يوضح خصائصيا 

وسماتيا ويعني ىذا بأنو طريقة التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الوصوؿ إلى أغراض 
محددة لوضعية أو مشكمة اجتماعية  

نما ييتـ بدراسة العبلقات التي تربط بيف -" 10 كما أنو ال يتوقؼ عند وصؼ البيانات وتبويبيا وا 
".  المتغيرات 

بأنو ييدؼ إلى وصؼ ظواىر أو وقائع وأشياء معينة مف خبلؿ : " ويعرفو صبلح مصطفى الفواؿ
جمع الحقائؽ والمعمومات والمبلحظات الخاصة بما يحدث بحيث يرسـ ذلؾ كمو صورة واقعية ،ووضع 

. 49تقرير بما ينبغي أف يكوف عميو األشياء، أو ظواىر موضوع البحث

ويقـو بجمع المعمومات والبيانات عف الظواىر والتحميؿ ليذه المعمومات والبيانات لموصوؿ إلى -12
 50.استنتاجات تساىـ في فيـ الواقع وتطويره، وتتخذ الدراسات الوصفية عدة أنماط

:  أدوات جمع البيانات-3.10.1

إف دقة أي بحث عممي تتوقؼ إلى حد كبير عمى اختيار األدوات المناسبة التي تتماشى وطبيعة 
الموضوع و إمكانية الباحث لمحصوؿ عمى البيانات والمعطيات التي تخدـ أىداؼ البحث، ولقد اعتمدنا 

:  في ىذه الدراسة  أيضا عمى مجموعة مف األدوات أو التقنيات لجمع المعمومات والتي تتجمى في

يقصد بالمبلحظة مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كثب في إطارىا المتميز ووفؽ ظروفيا : المبلحظة
الطبيعية حيث يتمكف الباحث مف مراقبة تصرفات وتفاعبلت المبحوثيف ومف التعرؼ عمى أنماط 

وطرؽ معيشتيـ و مشاكميـ اليومية أي ىي المبلحظة ليست عامة كما يفعؿ الرجؿ العادي أثناء تجولو 
                                                           

  .29عمار بوحوش، مرجع سابؽ، ص -  48
 . 35ـ ، ص 1992صبلح مصطفى الفواؿ، مناىج البحث في العمـو االجتماعية، مكتبة غريب، القاىرة ، مصر، -  49
، دار حامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف ، 2: وائؿ عبد الرحماف التؿ، البحث العممي في العمـو اإلنسانية واالجتماعية، ط-  50

.  84ـ، ص 2007
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في مكاف ما، بؿ ىي مقصودة تسير وفؽ الخطة المرسومة لمبحث في إطار المنيج المتبع، ىدفيا 
 51. ينحصر في مشاىدة الجوانب الخاضعة لمدراسة

المبلحظة توجيو الحواس واالنتباه إلى ظاىرة أو مجموعة مف الظواىر رغبة في الكشؼ عف " تعني
  52".صفاتيا أو خصائصيا توصبل إلى كسب معرفة جديدة عف تمؾ الظاىرة أوالظواىر

تعتمد المبلحظة العممية، عمى قياـ الباحث بمبلحظة ظاىرة مف الظواىر، وفي ميداف البحث، أو 
 53. الحقؿ، وتسجيؿ مبلحظاتو، وتجميعيا الستخبلص المؤشرات منيا

وقد استخدمنا المبلحظة بغرض الحصوؿ عمى المعمومات كيفية ووصفية ال يمكف - 14   
كذلؾ المعمومات المتعمقة بطبيعة العبلقات والسموؾ والتفاعؿ . استخبلصيا عف طريؽ األدوات األخرى

بيف المبحوثيف وكذا مبلحظة أجواء العمؿ وأخذ صورة أولية حوؿ ممارسة العمؿ اإلعبلمي، حيث 
تعتبر المبلحظة عممية مشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كثب في إطارىا المتميز، ووفقا لظروفيا 

 .الطبيعية

 : استبيان االستمارة- بــــ

يساعد الباحث عمى جمع المعمومات مف عينة " وقد استخدمنا االستبياف كأداة رئيسية في البحث كونو 
كبيرة العدد ميما تميزت باالنتشار أو التشتت، إلى أف عدـ تدخؿ الباحثيف في التقرير الذاتي 

لممبحوثيف أثناء االستقصاء، يوفر كثيرا مف الوقت والجيد ويساعد عمى تصنيؼ البيانات وتبويبيا، مما 
يرفع مف درجة الثبات ودقة النتائج ،فضبل عف كوف االستبياف مف أدوات البحث الشائعة في عمـو 

  54.اإلعبلـ واالتصاؿ

                                                           
،ص 1999، ديواف المطبوعات الجزائرية، الجزائر،2:محمد الغريب عبد الكريـ، مناىج البحث وطرؽ إعداد البحث، ط -   51
99 . 
 .45محمود زيداف، االستقراء والمنيج العممي، مكتبة الجامعة العربية، بيروت، لبناف، ص -  52
، المكتبة األكاديمية لمنشر، القاىرة، مصر، 1:محمد الصاوى محمد مبارؾ ،البحث العممي أسسو وطريقة كتابتو، ط -  53

  .35ـ، ص 1992
 . 22،  ص 2000محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، عالـ الكتب، القاىرة، مصر،   -  54
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تقنية مباشرة لمتقصي العممي تستعمؿ إزاء األفراد، وتسمح باستجوابيـ " وعند موريس أنجمس ىي
 55"بطريقة موجية والقياـ بسحب كمي بيدؼ إيجاد عبلقات رياضية والقياـ بمقارنات رقمية 

وليذا األداة تنسجـ مع طبيعة البحث ,  تعتبر االستمارة أداة رئيسية لجمع المعمومات مف أفراد العينة 
 56.غالبا ما تستخدـ في قياس اآلثار (اإلستبانة  ) أف االستمارة ( hills )حيث أكد ىيمس , الحالي 

بما أف دراستنا تيدؼ إلى معرفة مدى االلتزاـ اإلعبلمييف في المؤسسة السمعية البصرية بالمبادئ " 
 . األخبلقية في الممارسة اإلعبلمية فقد ثـ االستعانة باالستمارة

:  وقد حاولنا ربط االستمارة بإشكالية وأسئمة الدراسة

: تضمنت االستمارة عمى أربعة محاور هي

 ويتضمف ىذا المحور مجموعة مف األسئمة الخاصة والمتعمقة ببعض :المحور البيانات الشخصية
الجنس، السف، المستوى التعميمي، األقدمية بالعمؿ والمنصب حيث يعد ىذا : سمات المبحوثيف وىي

( 01)المحور ىاما في تصميـ استمارة أي دراسة ويتكوف مف خمس أسئمة في دراستنا مف السؤاؿ رقـ 
(. 05)إلى السؤاؿ رقـ 

خاص بمدى دراية إعبلمي المحطة الجيوية لمتمفزيوف ببشار بأخبلقيات     محور ":      المحور األول
درجة وعي يحتوي ىذا المحور عمى عدد مف األسئمة المغمقة الغرض منيا معرفة " العمؿ اإلعبلمي

( 06)اإلعبلمييف العامميف بالمحطة الجوية لمتمفزيوف بأخبلقيات العمؿ اإلعبلمي، ويتكوف المحور مف 
( .  11)إلى السؤاؿ رقـ (06)أسئمة مف السؤاؿ 

محور خاص بكيفية ضبط المؤسسة السمعية البصرية لمعمؿ اإلعبلمي وسموكياتو ّ" :المحور الثاني
أسئمة مف  (06)يقـو المحور عمى مجموعة مف األسئمة المفتوحة والمغمقة ويتمحور في " أخبلقيا
(.  17)إلى السؤاؿ رقـ  (12)السؤاؿ 

 محور خاص بمكانة أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في التشريع اإلعبلمي الجزائري حسب :المحور الثالث
رأي إعبلمي المحطة الجيوية لمتمفزيوف ببشار الغرض منو التعرؼ عمى التشريعات الوطنية ودرجة 

                                                           
 .204موريس أنجمس، مرجع سابؽ، ص  -   55

56 - Hills p . Dictionnaire de Léducation ? Collection dirigée par Marte . Librairie Larousse . Paris. 
1982 ; P ; 75.  
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تحققيا في القانوف العضوي لئلعبلـ عف طريؽ طرح مجموعة مف األسئمة المفتوحة والمغمقة ،ويتكوف 
( . 23)إلى السؤاؿ رقـ  (18)أسئمة مف السؤاؿ  (06)مف 

األستاذة المشرفة الدكتور : وبعد انجاز وتنظيـ أسئمة االستمارة ومحاورىا تـ عرضيا عمى كؿ مف 
* . 57ومجموعة مف األساتذة المحكميف"رقاد حميمة "

بيدؼ تحكيميا ومعرفة جوانب النقص فييا ومدى مطابقتيا ألىداؼ وفرضيات الدراسة، وكذا مطابقة 
أسئمتيا لمشروط المنيجية، وقد تـ أخد انتقاداتيـ بعيف االعتبار لتصميـ استمارة نيائية حكمت مف 

طرؼ األستاذة المشرفة، ولمتأكد مف وضوح االستمارة قمنا بتجربتيا عمى عينة متكونة مف عشرة أفراد، 
. وقد أجمع المبحوثيف عمى وضوح االستمارة لتوزع الحقا 

: صعوبات الدراسة-1.11

مف البدييي أف تواجو أي باحث بعض الصعوبات والعراقيؿ خبلؿ جمع المادة العممية  الخاصة 
: بموضوع بحثو، وأثناء النزوؿ إلى الميداف لمتطبيؽ العممي ومف الصعوبات التي واجيتنا ما يمي

. نقص الخبرة والتحكـ الجيد في الدراسات الميدانية 

 استمارة مف بيف كؿ تمؾ 40 مفردة ، لـ نتمكف إال مف استرجاع 50أثناء توزيعنا لبلستمارة متمثمة في 
 . التي وزعناىا

                                                           
 : قائمة األساتدة المحكمين* -  57

. مستغانـ   ،جامعة عبد الحميد ابف باديس،واالتصاؿالعربي بوعمامة، أستاذ محاضر أ ،قسـ اإلعبلـ   -  
. فبلؽ شوبرة، أستاذ محاضر أ ،قسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ ،جامعة عبد الحيد ابف باديس، مستغانـ   -   
. صفاح أماؿ، أستاذة محاضرة أ ،قسـ عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ ،جامعة عبد الحميد ابف باديس، مستغانـ   -  
. ،سعيدة أحمد مدغري،  ،جامعة واالتصاؿأستاذ محاضر أ ، قسـ اإلعبلـ  بف طالب بوبكر،  - 
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 :تمهيد

والوطني زيادة عمى أف وسائؿ اإلعبلـ  يمعب اإلعبلـ دورا كبيرا عمى الصعيديف الدولي واإلقميمي
األمر الذي جعؿ التفكير  ىذا التأثير الذي يكوف في أغمبية األحياف سمبيا، ،أصبحت ذات تأثير كبير

مما يحتـ وضع إطار  في وضع قواعد ألخبلقيات العمؿ أمرا ممحا في ظؿ التجاوزات المسجمة،
" لغة وديف عادات وتقاليد وقاونييف إعبلمية:" أخبلقي لمممارسة العمؿ اإلعبلمي بضوابطو المتعددة مف

 . لجعمو يحقؽ وظائفو عمى أكمؿ وجو

حيث ارتبطت أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي بالصحافة بإعتبارىا أوؿ وسائؿ اإلعبلمية التي خمقت جداؿ 
واسع حوؿ مضامينيا وطرؽ عمميا في ظؿ رقابة واسعة ومسيطرة انبثقت عنيا مجموعة مف القوانيف 
والتشريعات المختمفة، فالتطور التكنولوجي الذي شيدتو وسائؿ اإلعبلـ  أدى إلى ظيور وسائؿ جديدة 

 .مف سمعية وسمعية بصرية وصوال إلى المديا الجديدة

مراعات لؤلخبلؽ واآلداب العامة كمسؤولية يتحمميا القائـ باإلتصاؿ ،وفي ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ 
إلى التطور التاريخي ألخبلقيات العمؿ اإلعبلمي ،وعمى مواثيؽ الشرؼ المينية الطبيعة والجوىرية  

ومبادئيا وفي جزئية آخرى سنتعرؼ عمى أىداؼ  كما سنذكر أىمية األخبلؽ في العمؿ اإلعبلمي،
مواثيؽ أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في إطار عمميا وتحديد مخاطر غيابيا وصوال إلى أشكاليا 

 . المتنوعة
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 مدخل عن األخالقيات اإلعالمية  - 1.2

بدأ تدويف أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي ومواثيؽ الشرؼ وقواعد السموؾ المينية لممرة األولى في بداية 
 دولة في العالـ لدييا نظـ 200 دولة فقط مف بيف 50العشرينيات مف ىذا القرف وىناؾ اآلف أقؿ مف 

متطورة في االتصاؿ الجماىيري ذات مواثيؽ ألخبلقيات المينة تؤثر بشكؿ فعاؿ عمى القائميف 
 .أو تحمي التدفؽ الحر اإلعبلمي  باإلتصاؿ،

ف أخبلقياتو تحدد لو ما يجب عميو المحافظة عميو وفؽ القانوف  فإف الفرد كائف حي عقبلني وأخبلقي وا 
فاإلعبلـ كمينة تقوـ عمى أسس مف األخبلؽ واجب  فمكؿ مينة أخبلقياتيا التي ال بد مف االلتزاـ بيا،

فقبؿ أف نتطرؽ إلى أخبلقيات المينة يجب أف نتعرؼ أوال عمى القضايا  التحمي بيا لكؿ فرد يمتينيا،
السمطة والواجب : التي تمس اإلعبلـ والتي يجب أف يتمسؾ اإلعبلمي أخبلؽ مينتو اتجاىيا مثؿ

الصالح العاـ واحتراـ اآلخر وىي مفاىيـ فمسفية مف  االختبلؼ، والتعددية، الحرية والمسؤولية والحقيقة،
لماذا ؟ لماذا " المعني " الصعب تجاوزىا حيف نتطرؽ إلى قضايا اإلعبلـ لكونيا تساعدنا عمى إدراؾ 

  .1نقـو بيذا العمؿ ؟ وال نقـو بذلؾ؟

 : تتمخص أخالقيات المهنة فيما يمي- 2.1.2

 : الصدق/ أوال

ىو الدافع ألدبيات التعامؿ مع المادة اإلعبلمية، فالحقيقة ىي المحور المحرؾ لئلعبلمي والوصوؿ 
بؿ يمكف  إلييا ليس عف الطرؽ الممتوية وال القصيرة المشوبة بمايخذش دقتيا وصدقيا وواقعيتيا،

الوصوؿ إلييا عف طرؽ صعبة ولكف سميمة تكوف مدعاة السرور وجمب اإلطمئناف إلى التميز ومقارنة 
العمؿ مف شخص إلى آخر في مجاؿ المصدر صخيفة كانت أو إذاعة أو تمفازا ،ذلؾ ألف الوسائؿ 

 .اإلعبلمية تسعى إلى الوصوؿ إلى الحقائؽ عند الناس أو في واقع الوقائع ضمف بيئتيا وزمانيا 

                                                           
في القرف الحادي والعشريف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع " عبد الرزاؽ الدليمي، أخبلقيات اإلعبلـ و تشريعاتو - د - . 1

 . 8ص  ،2015األردف ، ،،عماف
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 وألف الحقائؽ ليست دوما في متناوؿ مف يريدىا فبل بد مف الوصوؿ إلى مصدرىا بشتى الطرؽ وفي 
  . 2ذلؾ جيد ومشقة

ومقارنة العمؿ مف شخص إلى آخر في مجاؿ المصدر صحيفة كانت أو إذاعة أو تمفاز، ذلؾ ألف 
الوسائؿ اإلعبلمية تسعى لموصوؿ إلى الحقائؽ عند الناس أو في الواقع ضمف بيئتيا وأزمانيا ،وألف 

  .3الحقائؽ ليست دوما يوجد مف يديرىا، فبل بد مف الوصوؿ إلى مصدرىا بشتى الطرؽ

 : إحترام الكرامة اإلنسانية/ ثانيا

 (فئة أو ثقافة أو ديف  )مما يقنضب عرض األخبار والصور بما ال يمس ىذه الكرامة جماعية كانت 
 .(مثؿ عرض صورة شخص دوف إذنو  )أو فردية 

إف ىذا يقتضي استعماؿ وسائؿ قانونية سميمة لمحصوؿ عمى المعمومات، بحيث ال يجوز استعماؿ 
مثؿ التسجيؿ أوالتصوير الغير )أساليب الخداع أو التوريط أو االبتزاز أو التبلعب باألشخاص 

 . (قانوني

 : النزاهة/ ثالثا

وتعني تقديـ الخبر والصور بنوع مف الحياد وتجنب الخمط بيف األمور مثؿ الخمط بيف الخبر والتعميؽ 
، كما تفيد النزاىة التجرد مف (اإلعتبارات الذاتية  )أواإلشيار وبيف الصالح العاـ والصالح الخاص 

كانت أو خارجبة   (المنشأة  )اليوى واإلستقبللية في العمؿ وعدـ الخضوع ألي تأثير أو رقابة داخمية 
، يتطمب اإلعبلـ 4والضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بجميع أشكاليا (الجميو)

مستوى عاؿ مف النزاىة الشخصية ألف الصحفي موضع ثقة الجميور ولو قدرة عمى التأثير في الرأي 
العاـ، واستخداـ الطرؽ الصحيحة واألخبلقية فقط لمحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ والتسجيبلت 

  5 .والحفاظ عمى سرية المصدر الصوتية والصور،

                                                           
. 9أخبلقيات اإلعبلـ وتشريعاتو، مرجع سابؽ ،ص  -  2
. 102 ـ، ص 2015األردف، ،عماف، ، دار أسامة لمنشر والتوزيع1:ط إدارة المؤسسات اإلعبلمية، عطا اهلل شاؾ،/د  -  3
.  10 – 9 أخبلقيات اإلعبلـ وتشريعاتو، مرجع سابؽ، ص  - 4
الصحافة اإلكترونية ماىيتيا والمسؤولية التقصيرية الناشئة عف نشاطيا، مجمة الشريعة  خميؿ ابراىيـ محمد، نواؼ حاـز خالد،-  5
 .244ـ، ص 2011أفريؿ  ،(46)العدد  القانوف،و
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 :المسؤولية/ رابعا

أي أنو يجب عمى اإلعبلمي أف يتحمؿ مسؤولية الصحة مف أخباره بمعنى أنو يجوز نقؿ أي خبر  
، فعمى اإلعبلمي تحمؿ 6دوف التحقؽ منو والتحري بشأنو والتزاـ الدقة في معالجتو والحذر في نشره

مسؤولية التحري عف صحة األخبار التي يحصؿ عمييا ،وتوخي الحياد والموضوعية في التقارير أو 
المقاالت التي يعدىا، فبل يجوز أف ينقؿ أي معمومة دوف التحقؽ منيا والتأكد مف مصداقيتيا ومف ثـ 

 .7معالجتيا بدقة قبؿ نشرىا 

 : العدالة/ خامسا

وتفيد بأف المواطنيف متساووف في الحقوؽ و لواجبات كما ىـ متساووف أماـ وسائؿ اإلعبلـ، ومف ىنا 
تأتي ضرورة الحرص عمى أف تكوف ىذه الوسائؿ تعبيرا عف فئة أو ثقافة أوأجية دوف آخرى، وأف 
العادلة تقتضي توخي الحكمة في عرض األخبار والصور وإلبتعاد ما أمكف عف أساليب المبالغة 

 .والتيويؿ واإلثارة الرخصية

 :نشأة وتطور أخالقيات العمل اإلعالمي- 3.1.2

كانت الصحافة مدركة منذ نشأتيا لمصعوبات التي تعيقيا عف القياـ بدورىا كما يجب، كما كانت 
متنبية لمعرفة المعوقات التي قد تؤثر عمى ميمة الصحافي في نقؿ الوقائع بأمانة، وىذا ما عبر عنو 

  .8ـ1631 مؤسس صحيفة الغازيت عاـ  Théophraste Renaudotأحد روادىا األوائؿ 

غير أف الموضوع لـ يطرح مف الزاوية األخبلقية ولـ يتبمور كإشكالية، بسبب األنظمة السياسية  
التي كانت قائمة في أوروبا في حينيا والتي نالت منيا الصحافة الكثير، فضبل عف غياب  (السمطوية)

مفاىيـ أخبلقية واضحة لممينة، لذلؾ عرفت الصحافة في أوروبا ظروفيا صعبة سواء مف ناحية 
 .خضوعيا لمسمطة السياسية أو مف ناحية شراء أقبلـ وضمائر صحافييا

                                                           

 .  10 – 9ص ص ، مرجع سابؽ، أخبلقيات  اإلعبلـ وتشريعاتو، -  6
مبراطوريات، منشورات الييئة العامة والسورية لمكتاب، دمشؽ،سوريا ،  -  7  . 26ـ، ص2012ىزواف الوز، اإلعبلـ أدوار وا 
 . 38ـ، ص 2008بيروت، لبناف  ، ،رمؤسسة ميارات لمنش ميارات األخبلؽ اإلعبلمية بيف المبادئ والواقع، جورج صدقة، -  8
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مع بداية تنظيـ المينة في منتصؼ القرف التاسع عشر بدأ موضوع األخبلقيات يطرح نفسو بقوة في 
فرنسا وبريطانيا والواليت المتحدة األمريكية كضرورة لمحفاظ عمى موقع المينة ودوره ظيرت أولى 

تشريعات المكتوبة حوؿ أخبلقيات المينة في مطمع القرف العشريف في ىذه الدوؿ مف ىذه التشريعات 
عبلف جمعية صحافييف 1896عمى سبيؿ المثاؿ إعبلف تحديد واجبات الصحافييف في بولونيا عاـ ـ وا 

ـ عف تشريع يعني الناشريف ومدراء المؤسسات، وتشريع الصحافة 1910عاـ  (في كنساس  )أمريكييف 
ـ وينص عمى واجبات الصحافي، الممفت أيضا 1918الفرنسية الذي وضعتو نقابة الصحافة عاـ 

ـ عف مينة الصحافة يشدد فيو عمى ضرورة 1927تقرير وضعو المكتب العالمي لمعمؿ في جنيؼ 
راتب ،ضمانات ،تأىيؿ : "اعتماد ظروؼ عمؿ تسمح لمصاحفي بممارسة عممو عمى النحو الصحيح 

ىذه التشريعات  ، محذرا مف ىواة أو متعاقديف ظرفييف يمارسوف المينة ويسيئوف إلييا،"جيد وغيرييا
شددت عمى الدفاع عف حرية اإلعبلـ، احتراـ الحقيقة واحتراـ اإلنساف وتأميف ظروؼ عمؿ تضمف 

ممارسة سميمة لممينة، عمى رغـ مضي ثمانيف عاما عمى ىذا التقرير يبدو وكأنو يطرح مشكمة وسائؿ 
،حيث ػأصبح موضوع األخبلؽ اإلعبلمية يناؿ االىتماـ الكبير بيف الحربيف العالميتيف 9اإلعبلـ اليوـ

 .مع التفكير بتنظيـ المينة وتخصيص تدريس عاؿ ليا، مف أجؿ إعداد جيد لصحافيي المستقبؿ

تجدر اإلشارة إلى أف في مرحمة ما بيف الحربيف كانت األنظمة السياسية في أوروبا تخوض حربا 
إعبلمية في ما بينيا، وكانت وسائؿ اإلعبلمية أداة مواجية بامتياز تستعمميا السمطات لترويج فكرىا 

عف اغتصاب " تشاكوتيف " والتصدي لمطروحات المعادية، وىي المرحمة التي شيدت ظيور كتاب
وىو يعبر عف الدور الذي لعبتو وسائؿ اإلعبلـ عموما في تمؾ " الجماىير بواسطة الدعاية السياسية 

 .المرحمة ،إذ كانت أداة الحرب النفسية بامتياز وامتداد لمسبلح العسكري، حتى في الدوؿ الديمقراطية

ىكذا بدأت  تظير في مطمع القرف العشرييف التشريعات والمواثيؽ األخبلقية، وتتطور تباعا لتواكب 
تطور المينة و التغيير االجتماعي الذي يؤثر فيو ،ىذه التشريعات تحدد السموكيات المثمى لمصحافي 

عبلقتو بزماالتو ،بمصدر األخبار برب العمؿ وبالجميور، يقـو : في عبلقاتو المينية في أربع إتجاىات
بوضع ىذه التشريعات أفراد، مؤسسات أو جمعيات، لكف ىناؾ مف يعتبر ميثاؽ قواعد األخبلؽ 

ـ بداية التأسيس ليذه القواعد 1926الصحفية الذي أصدره االتحاد العالمي لمصحفييف بواشنطف عاـ 
بقانوف " ـ، ما سمي1931التي تدعمت بوثيقة أخرى مف اإلتحاد الوطني لمصحفييف البريطانييف عاـ 
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احتوى عمى أسس وقواعد وأخبلقيات مينة الصحافة الواجب عمى الصحفي احتراميا أثناء " السموؾ 
ممارسة المينة والواجبات المرتبطة بو ،وكاف مف نتائج ذلؾ إنشاء المحكمة الدولية لمشرؼ الميني عاـ 

ـ، وعقب انعقاد المؤثمر العالمي التحاد الصحافة في مدينة براغ التشيكوسموفاكية انبثؽ عنو 1931
 .ـ1936ميثاؽ يكرس السمـ واألمف الدولييف عاـ 

 ألؼ مف مختمؼ أرجاء العالـ يمثموف منظمات 1000اجتمع حوالي :  ـ1980إعبلف ميكسيكو 
عالمية واقميمية وجيوية في اجتماعات استثمارية بإشراؼ مف منظمة اليونسكو، وفيو عبر المجتمعوف 
عف تأييدىـ المطمؽ لئلعبلف الصادر عف اليونسكو الذي يدور حوؿ المبادئ والقيـ األساسية لمساىمة 

  .10وسائؿ اإلعبلـ في ترسيخ السمـ الدولي وتعزيز حقوؽ اإلنساف

 وعبلوة عف ذلؾ أقر اإلجتماع ما اصطمح عميو في ما بعد إعبلف مكسيكو، احتوى مجموعة مف 
األسس والمبادئ العالمية المشتركة بيف األمـ والشعوب في مجاؿ األخبلقيات الصحفية وعدـ تطبيؽ 

 .توصياتيا ميدانيا أثناء تأدية المياـ وىذا ما يفسر إستمرار موجة المطالبة بتطبيقيا إلى يومنا ىذا 

 : المحاوالت العربية- 4.1.2

ـ ميثاؽ 1987 سبتمبر 14 أقر مجمس الجامعة العربية بتاريخ :ميثاق الشرق اإلعالمي العربي
الشرؼ اإلعبلمي العربي، وجاء ىذا الميثاؽ تنفيذا لميثاؽ التضامف العربي الصادر عف مؤثمر القمة 

 ـ وقد رتب ىذا الميثاؽ التزمات عمة الحكومات العربية حياؿ 1965العربية بالدار البيضاء عاـ 
العمؿ الصحفي و ممارستو لـ يشيد الواقع العربي في أقطار عديدة منو قبؿ وضع الميثاؽ و بعده قدـ 

ـ، وحاوؿ أف يشمؿ كؿ أنواع الوسائؿ اإلعبلمية المكتوبة 1919ميثاؽ الشرؼ اإلسبلمي بقبرص عاـ 
،المسموعة والمقروءة، وىذا في إطار إحتراـ خصوصيات الديف اإلسبلمي، وقاـ بوضعو مجموعة مف 

لـ يكف ىناؾ مف تناقض بيف . 11 محاور3 مادة قسمت إلى 22الباحثيف والمختصيف، واحتوى عمى 
التشريعات التي توالت في عدد مف الدوؿ سواء في أىدافيا أـ في مبادئيا فالتشريعات تمتقي عمى قيـ 
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احتراـ الحياة اإلنسانية ،عدـ إلحاؽ الضرر باآلخرييف الدفاع عف العدالة : " يتقاسميا الجميع تقريبا
  12.وحقوؽ اإلنساف

 :مواثيق الشرف المهنية الطبيعية والجوهرية- 5.1.2

فإنو ثـ المجوء إلى  (المينييف)ولما كانت أخبلقيات المينة غير محدودة وال يممؾ ناصيتيا الجميع مف 
التدويف، وىذا األخير غالبا ما ييدؼ إلى ضبط اإلتفاقات ومجموع القيـ واألعراؼ والتقاليد المتفؽ 

 13. عمييا في محيط ما

 ومف ىذا نرى أف العديد مف الدوؿ ذات التقاليد اإلدارية الراسخة تعمؿ عمى وضع مدونات ألخبلقيات 
 تحدد فييا القواعد السموكية واألخبلقية لعمؿ ما ولمحيطيا  CODE DE DEONTNLOGIEالمينة 

  14.الداخمي والخارجي

إذ بدأ تدويف قواعد السموؾ المينية لممرة األولى في بداية العشرينيات مف ىا القرف وتعتبر المدونات 
والمواثيؽ األخبلقية عيد يمتـز بو العامموف في أي مينة ولممواثيؽ األخبلقية أشكاؿ متعددة ومختمفة 

بحسب الحاجة التي تخدميا أو اإلتجاه العاـ الذي تسمكو قي تشكيؿ رؤية عامة حوؿ األفكار والمبادئ 
 :التي يجب اإللتزاـ بيا وىذه األشكاؿ تتوزع كاآلتي

كأف تغطي في الصحافة : مواثيق تتناول جانب معينا أو أكثر من جوانب صناعة اإلتصال -1
 .15واإلعبلف والتوزيع أو طرؽ الترويج (...األخبار واألحداث الجارية  )مثبل التحرير 

 : والمواثيق نوعان -2
 . مواثيق إجبارية إلزامية/ أ
 . مواثيق إختيارية/ بـــ

                                                           
 . 40ص  مرجع سابؽ، جورج صدقة، -  12
ما كاف؟ ما ىو كائف ؟ ما ينبغي أف يكوف ؟ ، "حرية الصحافة وأخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في الجزائر  بف دريس أحمد،/ د  - 13
 . 78ص  ـ ،2016،الجزائر ،مكتبة الرشاد لمطباعة والنشر،1:ط

 ، دار األمة لمطباعة والترجمة والنشر والتوزيع 1:، ط(دراسة نظرية تطبيقية  )سعيد مقدـ، أخبلقيات الوظيفة العمومية   - 14
. 6ـ، ص1997لجزائر،ا،
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وفي ىذه الحالة تحمؿ المواثيؽ بعض أشكاؿ العقاب لمف يخالفوف ما جاء بيا معايير لمسموؾ 
الميني أو ينتيكونيا ،ويدخؿ في ىذا االحتقار أو التأنيب العاـ أو الوقؼ المؤقت عف مزاولة 

والنوع الثاني مواثيؽ اختيارية أي تقوـ عمى أساس رغبة وارادة مف العامميف في المينة . المينة 
بحيث يترتب عمى موافقتيـ عمييا التزاميـ بتنفيد ما جاء فييا أثناء ممارستيـ لمعمؿ وتعد ىذه 

  16.المواثيؽ بمثاية تنظيـ ذاتي ليـ

 مواثيق خاصة بوسائل اإلتصال و اإلعالم  

 األنترنت  المسرح  السينيما  الكتب  الصحافة 

 مواثيق تهتم بمضمون وسائل اإلتصال و اإلعالم

 اإلعبلف المموؿ  اإلعبلف المباشر  التسمية  اإلعبلمي  التعميمي 

 مواثيق تتناول وسيمة واحدة

 الفيمـ  المسرح  التمفزيوف   الراديو  الصحافة 
وفي ىذه الحالة تحمؿ المواثيؽ بعض أشكاؿ العقاب لمف يخالفوف ما جاء بيا مف معايير لمسموؾ 

الميني أو ينتيكونيا، ويدخؿ في ىذا االحتقار أو التأنيب العاـ أو الوقؼ المؤقت عف مزاولة العمؿ  
رادة مف العامميف في المينة بحيث يترتب  والنوع الثاني مواثيؽ إختيارية أي تقوـ عمى أساس الرغبة وا 
عمى موافقتيـ عمييا التزاميـ بتنفيد ما جاء فييا أثناء ممارستيـ لمعمؿ وتعد ىذه المواثيؽ بمثابة تنظيـ 
ذاتي ليـ ،طبيعة المواثيؽ ىذه مرتبطة بشكؿ الوثيقة مع طريقة وضعيا، إذ أف ىناؾ مواثيؽ يصوغيا 

العامموف في وسائؿ اإلتصاؿ تيدؼ إلى خدمتيـ و تطوير آليات عمميـ أكثر مما تخدـ الجميور 
ويمتـز بيا المينيوف عمى إعتبار أنيا تنظيـ ذاتي ليـ ىذا مف جية مف جية آخرى ىناؾ مواثؽ تفرض 

 (التنظيمات المدنية، الحكومات، الجمعيات والييئات غير الحكومية)عمى المينة مف غير العامميف بيا 
ويكوف ليا درجات مختمفة مف الفاعمية وىي تيدؼ بالدرجة األولى لخدمة مصالح الجميور،وبرغـ 

إختبلؼ الطريقة التي يتـ وضع مواثيؽ األخبلقيات بيا، إال كؿ المواثبؽ تسعى ألىداؼ محددة تتمثؿ 
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في حماية الجميور مف أي استعماؿ غير مسؤوؿ لئلتصاؿ واإلعبلـ في مختمؼ مراحمو وأشكالو  
،إلى جانب ىذا فيي تحمي القائميف عمى الرسائؿ 17وتسعى أيضا لتدعيـ وظائؼ وسائؿ اإلعبلـ 

والمؤسسات اإلعبلمية اإلتصالية وتحد مف طغياف المصالح الخاصة الضيقة عمى مصمحة الجميور 
مع التأكيد عمى ضرورة المحافظة عمى قنوات اإلتصاؿ مفتوحة ليكوف اإلتصاؿ تبادليا بدال مف اإلتجاه 
األحادي العمودي النازؿ، وىذا بإتاحة التدفؽ السميـ لممعمومات لتمكيف القائميف باإلتصاؿ منيا لنشرىا 

وتوزيعيا عمى الجميور بعيدا ىف الزيؼ والكذب ليساعده عمى تشكيؿ اآلراء واصدار اإلحكاـ 
  18.الصائبة

 : أحد األسس الرئيسية لممهنة- 6.1.2

 :19 لقد باتت ىذه المبادئ األخبلقية احد العناصر الثبلثة الضرورية ألداء الصحفي السميـ

أي مجموعة مف القوانيف والتشريعات المنظمة لممينة والتي تحمي الصحفييف : القانون -1
وتضمف حقوقيـ، كما تحمي المواطنيف مف تجاوزات وسائؿ اإلعبلـ حياليـ وتضمف ليـ خدمة 

فمكؿ نظاـ فمسفتو التي .تختمؼ قوانيف اإلعبلـ تبعا لؤلنظمة القائمة في الدوؿ . إعبلمية راقية
تحدد موقع وسائؿ اإلعبلـ فيو، غير أف وجود القوانيف واحتراميا ىو الضماف األوؿ لممارسة 

 .الصحفييف مينتيـ
 وىي المساحة الحقيقية التي يتمتع بيا الصحفي فكرا وكتابة وليس تمؾ التي تعمنيا :الحرية -2

ففي الكثير مف الدوؿ، ال سيما السمطوية منيا، تنص القوانيف عمى . القوانيف ، في نصوصيا 
حريات واسعة، غير أف السمطات تحد منيا مف خبلؿ ضغوطيا و قيودىا المعمنة أو المضمرة 

لذلؾ فاف غياب المساحة الكافية . ضد ىذه الحرية التي تزعج النظاـ، ألنيا قد تكشؼ تجاوزاتو
مف حرية لئلعبلمييف يعني إنعداـ الدور الحقيقي لوسائؿ اإلعبلـ ىذه ىي الحاؿ في األنظمة 
الشمولية أو السمطوية مع اختبلؼ في الدراجات  فيما بينيا ففي غياب الحرية، تصبح وسائؿ 
اإلعبلـ أبواقا دعائية أو عمى األقؿ يتعذر عمييا إظيار الواقع وعرض آرائيا وبالتالي ال تعود 
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تستحؽ اسميا إذ تفقد دورىا الرئيسي كقوة نقدية مشاركة في الحياة العامة، والدور الذي 
 . يمنحيا بحؽ لقب السمطة الرابعة

تؤكد التجربة في الدوؿ السمطوية ىذا األمر، أو كما كانت عميو الحاؿ في األنظمة الشيوعية  
 .حيث أدى غياب الصحافة الحرة والمسؤولة إلى طمس أىواؿ ىذه األنظمة 

لكؿ : " في مادتو التاسعة عشرة عمى ىذه الحرية (ـ1948)أكد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
شخص الحؽ في حرية الرأي والتعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي تدخؿ 
ذاعتيا بأية وسيمة كانت دوف أي تقيد بالحدود الجغرافية  ستقاء األنباء واألفكار وتمقييا وا   .وا 

 HUBERT"مفيـو الحرية ىذا ال ينفصؿ عف المسؤولية، أطمؽ مؤسس صحيفة لوموند -
BEUVE - MARIE " ال يمكننا " شعارا ممفتا تعميقا عف مقولة ىارولد السويؿ فأعتبر أنو

 . 20أف نقوؿ أي شيء، ألي كاف، في أي مكاف ،في أي وقت

  وبأي طريقة  الف ذلؾ يترتب عبيو انعكاسات، فالمسؤولية عند الصحفي تسبؽ الحرية، الف 
 .ىناؾ واقعا لما يكتبو بحيث أنو يتخطى الصحافي ومؤسستو ليصبح شأنا عاما

وىي مجموعة مف القيـ ومبادئ خمقية وسموكية يمتـز بيا الصحفي  : األخالق اإلعالمية– 3
أثناء ممارسة عممو وكذلؾ تمتـز بيا المؤسسة اإلعبلمية، تتمثؿ ىذه  األخبلؽ في  قيـ عامة 

وتقاليد وتصرفات، بعضيا عاـ ومشترؾ كقيـ الصدؽ والنزاىة والتوازف وبعضيا خاص 
وقد باتت ىذه المبادئ متجسدة في تشريعات إعبلمية أو مواثيؽ . بالمجتمعات أو بالمؤسسات

أوىي مجموعة . 21الشرؼ مكتوبة أقرتيا اتحادات  صحافييف أو مؤسسة إعبلمية أو ىيئات نقابية 
القواعد المتعمقة بالسموؾ الميني والتي وضعتيا مينة منظمة لكافة أعضائيا حيث تحدد ىذه 
القواعد وتراقب تطبيقيا وتسيرعمى احتراميا ،وىي أخبلؽ وآدب جماعية وواجبات مكممة أو 

 22,معوضة لمتشريع وتطبيقاتو مف قبؿ القضاة 
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  أهمية أخالقيات المهنة ومبادئها-7.1.2

 : أهمية األخالق في العمل اإلعالمي-  1.7.1.2

تشكؿ األخبلؽ اإلعبلمية أحد األسس الرئيسية في العمؿ اإلعبلمي بمعنى أف نزاىة اإلعبلمي أمر 
رئيسي في تحديد ىدفيو، ىذه المينة التي ىي في األساس خدمة عامة تسعى إلى خير المجتمع مف 
خبلؿ تزويد الجميور بالوقائع والمعمومات والحقائؽ الضرورية لتشكيؿ الرأي العاـ ،ىذا الدور أساسي 

  23. نظرا لكوف الرأي العاـ ىذا يشكؿ مصدر السمطات في األنظمة الديمقراطية

لذلؾ ففي كؿ مرة  ال يضع الصحافي نصب عينيو المصمحة العامة حيف يعالج موضوعا ما أوفي كؿ 
مرة يسعى إلى إستخداـ موقع ومينتو ألىداؼ شخصية ،أو حيف يغض النظر عف أمور وقضايا تضر 

بالمجتمع أو يسكت عنيا لدوافع ال تبررىا المصمحة العامة، أو حيف يسخر قممو في خدمة أفراد ما 
بدافع إغراءات متنوعة ،في كؿ ىذه الحاالت يكوف الصحفي خارج رسالة الصحافة ويرتكب خطأ 

ال سقطت مف  أخبلقيا ،فبل يجوز أف تكوف الصحافة في خدمة أقراد لتحقيؽ مكاسب وغايات قردية وا 
  24. حيث كونيا رسالة ومف حيث كونيا سمطة تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة

وكؿ ذلؾ يجب أف يتـ في أجواء مف حرية التعبير والفكر وبناء القواعد المتينة لموعي والعقبلنية 
وتأصيؿ الضمير اإلعبلمي قبؿ كؿ شيء وحينما تغيب أخبلقيات اإلعبلـ يتعرض إلى عقبات وأزمات 

تؤثر عمى المجتمع وعمى العممية اإلعبلمية برمتيا حيث ينحرؼ اإلعبلـ ويندفع باتجاىات مدمرة 
وعمى القائميف عمى المؤسسات اإلعبلمية عدـ الخضوع لمضغوط التي تدفع باتجاه االنحرافات ألف 

النتيجة ستكوف حتمية لسقوط الرسالة اإلعبلمية قبؿ المؤسسة اإلعبلمية ،وقدسية المينة فالربح 
 .  الحقيقي ليس جمع أو نيب الماؿ بؿ كسب ثقة الرأي العاـ

 :وعميو يمكف أف نصؿ إلى أف أىمية أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي تتجسد في النقاط التالية - 

  اإلعبلمي الناجح والموضوعي ال يحتاج دائما لمقوانيف ورقابة الحكومة تنظيـ مينتو فيناؾ
أيضا الدوافع والرقابة الذاتية وأخبلقيات المينة كضوابط لمعمؿ اإلعبلمي فأىمية أخبلقيات 

                                                           
 . 12مرجع سبؽ ذكره، ص  جورج صدقة، -  23
 .12ص مرجع سبؽ ذكره، جورج صدقة،-  24
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المينة ترجع لكونيا تعد بمثابة وجييات داخمية لقرارات الميني في مختمؼ المواقؼ 
 .والموضوعات التي يواجييا أثناء عممو

  أخبلقيات المينة ىي مجموعة مف المبادئ والقيـ المنظمة لما ىو صحيح وموضوعي في
العمؿ اإلعبلمي، وىي تعتمد عمى مجموعة منتقاة مف المبادئ الموجية لمسموؾ األخبلقي 

وىذه المبادئ ميمة لممؤسسات اإلعبلمية خاصة في أوقات األزمات وتستيدؼ ىذه المبادئ 
  .25تشكيؿ ذاتية المؤسسة اإلعبلمية أو الجماعة المينية

  أخبلقيات المينة اإلعبلمية تفرض أف الرقابة يجب أف تكوف ذاتية والرادع أيضا ذاتي
فاإلعبلمي أو الصحفي ذو الضمير الذي يحرص عمبل إنتقاء المعمومات واألخبار مف 

المصادر الموثوقة حيث يكسب فييا ثقة الجميور،فشعور اإلعبلمي بالمسؤولية ال يمكف أف 
لتزامو بمعاير المينة الرفيعة ،فكمما  يفرض لحكـ القانوف، بؿ تأتي مف رقابتو الذاتية لنفسو وا 
كاف اإلعبلمي متفانيا في مينتو محبا ليا ممتزما بقوانينيا حصؿ عمى إحتراـ وثقة األخرييف 

 .سواء داخؿ المنشأة أو خارجيا
  اإلعبلمي يكوف مسؤوال تجاه العديد مف الجيات فيو مسؤوؿ بالدرجة األولى أماـ نفسو ومف

   26, ثـ الجميور والمعمنيف والمبلؾ لموسيمة اإلعبلمية وزمبلئو وأخيرا أماـ المجتمع
  إف األخبلؽ تعني تحقيؽ السعادة والرفاىية عمى مستوى الفرد والجماعات واألمـ ،فإذا انتشرت

إف الحياة مف غير " األخبلؽ انتشر األمف والسبلـ والخير لذلؾ قاؿ أحد األخبلقييف الفرنسييف 
 27". واف كانت حموة فيي مرة عمى الشفاه والنفوس–قيـ 

 : مبادئ أخالقيات العمل- 2.7.1.2

ىي نظاـ مف المبادئ األخبلقية التي ترشد وتوجو العمؿ، وفي حيف أف القانوف يحدد ما يمكنؾ وما ال 
يمكنؾ القياـ بو في وضع معيف ،فإف المبادئ األخبلقية تحدد لؾ ما يجب أف تفعمو وىي مبنية عمى 

 28. قيـ

                                                           
 . 14، 13ص ص، مرجع سبؽ دكره، عبد الرزاؽ الدليمي،/د -  25
 . 14ص  لمرجع السابؽ، ا عبد الرزاؽ الدليمي،/د -  26

عماف  والتوزيع، اإلعصار العممي لمنشر  ،دار1:أخبلقيات المينة اإلعبلمية، ط، عودة فبلح الشمالية ماىر -  27
 .  12ـ، ص 2015،األردف،
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المبادئ األخبلقية ىي نظاـ مف المبادئ التي ترشد وتوجو العمؿ الصحفي وقوانيف اإلعبلـ وتشريعاتو  
وىي التي تحدد ما يمكف القياـ بو في وضع معيف ، والمبادئ األخبلقية مبنية قيـ شخصية ومينية 

وتوجد بعض القيـ األخبلقية . 29واجتماعية واخبلقية وتقوـ ىذه المبادئ عمى المسؤولية اإلعبلمية 
األساسية التي تمثؿ سمسمة مف المبادئ وتحدد بإطار عاـ ما ىو سميـ أوخطأ وذلؾ بمصطمحات عامة 

 :30وتمثؿ ىذه المبادئ العامة التالية 

 المحافظة عمى الوعد  (3النزاهة                   (2األمانة                (1

 مراعاة اآلخرين  (6العدالة                    (5اإلخالص              (4

 السعي لمتميز  (9اإلحساس بالمسؤولية     (8احترام اآلخرين        (7

 المشروعية  (12الموضوعية              (11الثقة                (10   

  31:    وىذه المبادئ المذكورة تمثؿ عامة لؤلخبلؽ أما بالنسبة ألخبلقيات األعماؿ لمصحفي فتتمثؿ بػػػػػػ

ينبغي لمصحفي أف يكوف موثوقا بو امينا في أدائو لواجباتو وخدماتو الوظيفية والمينية  :الثقة -1
وتتطمب الثقة بو أف يتصؼ سموكو بالنزاىة والصدؽ واألمانة واالستقامة والمحافظة عمى سرية 

 .المعمومات في مؤسستو 
عمى الصحفي أف يثبت مف مشروعية كؿ ما يتعمؽ بعممو وأداء واجباتو وخدماتو : المشروعية  -2

 .الوظيفية والمينية 
تقان العمل -3 ينبغي لمصحفي أف يكوف أىبل لكؿ ما يقـو بو مف مياـ وأف :  الكفاءة المهنية وا 

 .يؤدي واجباتو وخدماتو الوظيفية والمينية عمى الوجو األكمؿ مف العناية واإلثقاف 
 ينبغي لمصحفي أف يكوف عادال متجردا ومحايدا غير متحيزواف يتجنب وضع :الموضوعية  -4

 .نفسو قي موقؼ تعارض مصمحتو مع مصالح مف يقدـ ليـ الخدمة
                                                                                                                                                                                

  .49 ـ، ص 2014األردف، عماف،  ،دار يافا العممية لمنشر،1 ط،اإلعبلـ– أخبلقيات الصحافة  عبد العزيز خالد الشريؼ، -  28
 .  144ص   ـ،2008مصر، القاىرة، مكتبة مدبولي، ضمير الصحافة، أحمد موسى قريعي، -  29
أديب العمر – أ  قياس أثر أخبلقيات اإلدارة في الوالء التنظيمي لدى موظفي مجمس االعياف،، محمد خير أبو زيد/ د  -  30
  .، بػ سجامعة الزيتونة األردينية، مؤثمر عماف،" أخبلقيات المعرفة "

جامعة الزيتونة األردف ،عماف،  دليؿ مف األردف ،مؤثمر إللتزمات األخبلقية المينية المعيارية، اأحمد حممي جمعة،/ د  -  31
 . 14ص نقؿ عف كتاب أخبلقيت المينة اإلعبلمية ،محمود عزت البلحاـ ، األردنية،
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 يجب أف تتسؽ سموكيات وتصرفات الصحفي مع القيـ اإليمانية المستمدة :السموك األماني  -5
 .مف أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسبلمية

 يجب عمى الصحفي أف يراعي في تصرفاتو قواعد السموؾ :السموك المهني والمعايير الفنية  -6
 .  الميني وأف يمتـز في أداءه لواجباتو المينية بمعايير المينية

 أىذاؼ متعددة ولمواثيؽ األخبلقيات: أهداف مواثيق أخالقيات العمل اإلعالمي- 8.1.2
جانبا معينا أو أكثر مف جوانب ليا مواثيؽ  تختمؼ بحسب العمؿ الذي تسعى لمبموغ إليو، فيناؾ

بالرغـ مف اإلختبلفات التي يتـ وضع مواثيؽ األخبلقيات بيا إال أف جميعيا تسعى صناعة االتصاؿ وؿ
: 32إلى أىداؼ محددة ىي 

ستخدامو  -1 حماية الجميور مف أي إستخداـ غير مسؤوؿ أو ضد األعراض اإلجتماعية لو أوا 
 .لمدعاية

 حماية القائميف باإلتصاؿ مف أف يتحولو بأي شكؿ مف األشكاؿ لقوة ال تقدر مسؤولياتيا،أو  -2
 .يتعرضوا لئلذالؿ أو ألي ضغط ليقولوا ماال تمميو عمييـ ضمائيرىـ

 المحافظة عمى قنوات اإلتصاؿ مفتوحة بحيث يصبح اإلتصاؿ ذا اتجاىيف، وذلؾ بالتأكيد  -3
عمى حؽ القائميف باإلتصاؿ في الحصوؿ في كؿ وقت عمى كؿ المعمومات عدا الضروؼ 
المتصمة بأمف الدولة دوف التوسع في تفسير ذلؾ بما يجعؿ في ذلؾ إستطاعة الشعوب أف 

تعرؼ الطريقة التي تحكـ بيا مف جية، بحيث يصبح في إمكانيـ التغيير عمى آرائيـ المؤيدة 
 .أو المعارضة بإستمرار مف خبلؿ وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيري مف جية آخرى

ف كانت ىناؾ بعض – بصفة عامة –ىذه الزوايا الثبلث تشكؿ   فمسفة مواثيؽ أخبلقيات العمؿ وا 
 .المواثيؽ تصاغ لتصبح أداة منت أدوات الحكومة لمرقابة عمى الصحؼ

 :إطار عمل األخالق اإلعالمية- 9.1.2

 وىدفيا دورىا يتبدؿ إذ المينة ىذه ييدد وغيابيا، إف المبادئ األخبلقية ىي في صمب مينة الصحافة
المجتمع واألفراد وعمى التعرؼ عمى العالـ  الناس مساعدة ىو األساس في الصحافة دور اف فالمعروؼ

                                                           
. 249ص  ـ،2000مصر ، القاىرة،  ،مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح،3:التشريعات اإلعبلمية ،ج ، ليمى عبد المجيد -  32
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 وتمكينيـ  اتخاد قرارىـ بحرية .ونقؿ ما يجري وشرحو مف أجؿ فيـ األحداث وتمكيف الجميور والقرء
أي  ،خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ بالدرجة األولى مفالذي يطمعوف عميو  الواقع مف سديد إنطبلقارأي بناء مف

مف وسائؿ اإلعبلـ   الكثير اف الممارسة في نرى أف ىذه الوسائؿ في ىذفيتو المباشرة خدمة عامة  لكننا
  33 :يشذ أف ىذه المفاىيـ ويتجوؿ إلى أىداؼ أخرى

 . فردية حسابات مف انطامقا مختمفة بننوا الربح إلى اليادؼ الترويجي اإلعبلـ -
 .الحقيقة واحتكار الفكر استعباد إلى الساعيو السياسية لمدالية المرادؼ الرسمياإلعبلـ ا -
 . أىداؼ يخدـ الذي االتجاه فيويحممو  ويوجو الخبر يختار الذي الممتـزاإلعبلـ  -

 .اإلعبلـ التسويقي بمعناه التجاري العاـ- 

 .اإلعبلـ المسوؽ لمصاح فرد أو مجموعة مف أجؿ أىداؼ شخصية و إيديولوجية- 

ىذا فضبل عف األخطاء التي ترتكب بحؽ أشخاص مف خبلؿ األخبار المغموطة عف قصد أو غير - 
 ...قصد أو اإلىتمامات المتسرعة وغيرييا 

 : 34بينما تممي أخبلقيات المينة عمى الصحفي أولويات مختمفة مثؿ 

 .نقؿ الخبر الصحيح كما ىو وليس كما يعتقد الصحافي أو كما يتمني/ 1

 .عرض الوقائع بتجرد و توازف وليس مف منطمؽ معيف/ 2

اعتماد مبادئ واضحة ومحددة في إختيار الوقائع ، تبعا ألىميتيا و واقعيا وما يترتب عمييا مف / 3
 .نتائج وما تشكمو وما يحيط بيا مف حيثيات

 . عدـ التركيز عمى وقائع ثانوية والتركيز عمى وقائع آخرى ميمة/ 4

 . عدـ الدمج بيف المصمحة الشخصية والمصمحة العامة/ 5

 .تحاشي المنطؽ الترويجي والدعائي/  6

 .عدـ اإلساءة لؤلشخاص أو تشويو سمعتيـ أو توجيو إتيمات خارج قرارات السمطة القضائية/ 7
                                                           

 . 15ص مرجع سابؽ، جورج صدقة، -  33
 . 16ص  مرجع سابؽ، جورج صدقة، -  34
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 . الفصؿ بيف الوقائع والتعميؽ/ 8

ىذه المبادئ التي سنستعرضيا الحقا، ال تحددىا القوانيف بؿ ىي مبادئ أخبلقية تقع غالبيتيا خارج 
نطاؽ القانوف والتشريعات ،منيا ما حددتو تشريعات صحافية ومواثيؽ شرؼ ومبادئ أخبلقية لممينة 
ومنيا ما يبقى شأنا ذاتيا يعود إلى ضمير اإلعبلمي أو إلى قناعتو والمفاىيـ التي يؤمف بيا ،وعمى 

خبلؼ الميف اآلخرى ،كالطب والمحاماة، ليس ىناؾ مف شرعة أخبلقية موحدة لمينة الصحافة ،إنما 
تقـو قواعدىا األخبلقية عمى مجموعة مف المبادئ يجمع عمييا أىؿ المينة ،مثؿ ألتزاـ الحقيقة واحتراـ 
الجميور وخدمة المصمحة العامة كما تحدد مبادئ حريتيا واحترميا الحياة الخاصة لمناس وغيرييا مف 

 .المبادئ العامة

 : يمكف تحديد إطار األخبلؽ بالشؤوف األكثر حساسية التالية

 استقبللية الصحافي في عبلقتو بالسمطات المختمفة. 
  كالعرض،الطمب  )الخمؿ في التحقؽ مف األخبار تحت الضغوط المختمفة كقواعد السوؽ

، وسرعة ورود األخبار، وبراعة مصادر األنباء والممحقيف واإلعبلمييف في بث (...،المردودية 
 .األخبار وتمويييا لتمريرىا

 الناحية اإلستعراضية التي تقولب األخبار بحيث يثـ إبراز بعض عناصر الحقيقة. 
  35األضرار البلحقة باألشخاص مف خبلؿ استغبلؿ العنؼ والتعرض لمحياة الخاصة. 

 :  لذلؾ فإف غالبية التشريعات والمواثيؽ تكرر القيـ الرئيسية نفسيا كاتشديد عمى

 .مقومة اإلغراءات- 4.               النزاهة- 3.          الدقة - 2.         الحقيقة -1
 . حماية الحياة الخاصة- 6.       رفض كل أشكال العنف والتميز العنصري- 5   
 
 
 

 
                                                           

35  - Cornu Daniel < Ethique de linformation> .Ed PUF .Paris 1997 Coll Que sais –je ? N 
.3252.P9 .17نقؿ عف كتاب جورج صدقة ،ص     
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  36: فالوقع أن اإلعالمي في كل مره يكون معرضا لإلنزالق في أخطاء مهنية كبيرة مثل

 األخطاء المهنية الرقـ 

 .عدـ التأكد مف مصادر الخبر ، نشر إشاعات ، بث الصور مف دوف التأكد مف صحتيا  1

 التبلعب بمعموماتو مف جانب السمطات الرسمية والتي ىي مف طرؼ الحوادث الجارية  2

احتكار مصدر الخبر مف وسيمة رئيسية، فتوزع الخبر وتتعامؿ معو مف زاوية معينة ال سيما  3
 .مف زاوية جميورىا األساسي 

اخضاع الخبر والبرمجة في الوسيمة اإلعبلمية، لمستمزمات البث المباشر، وشيادات  4
 .المراسميف الذيف يفروف رأييـ وكأنو حقيقة مطمقة 

اختيار الخبر ومعالجتو في النشرات اإلذعية والتمفزيونية مف زاوية مردود في معدالت  5
 .اإلستماع عمى حساب أىميتو 

 .اإلسراؼ في التغطيات المباشرة والمتواصمة األمر الذي يشوه الحدث ويعطيو أبعاد تدخيمية  6

نجومية بعض الصحافيف الذيف يسعوف إلى إبراز دورىـ متخطيف الممارسة الطبيعية لمينتيـ  7
. 

 

 

                                                           
 .مف إعداد الطالبة  -  36
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 مخاطر غياب أخالقيات العمل اإلعالمي وأشكالها- 10.1.2

 :مخاطر غياب أخالقيات العمل اإلعالمي- 1.10.1.2 

ىذا اإلىتماـ المتزايد في السنوات األخيرة بموضوع أخبلؽ اإلعبلـ إنعكس عمى التشريعات اإلعبلمية 
والمواثيؽ الشرؼ لممؤسسات اإلعبلمية ،فضبل عف ورش عمؿ ودورات التدريب والتأىيؿ في البمداف 

الغربية  والعربية، وقد عمد بعض الباحثيف إلى التسؤؿ عف سبب ىذا اإلىتماـ الكبير بيذا 
 . 37الموضوع

 لذا تيتـ أخبلقيات المينة كعمـ لمواجبات المعنوية الخاصة بمينة محددة وجزاءاتيا التأدبية بتبايف 
  .38القواعد السموكية واألخبلقية ألعضاء مينة ما سواء في ما بيف الممارسيف أنفسيـ أواتجمو الغير

 بمد أوروبيا عف سبب اإلىتماـ بالموضوع األخبلؽ 18في استفتاء لمرأي الصحافييف واإلعبلمييف في 
 : اإلعبلمية ، جاءت األجوبة عامة ومتنوعة ،ومنيا 

 نتيجة تأثير التقدـ التكنولوجية عمى المينة. 
 الدمج بيف المية والبعد اإلعبلمي والمالي الذي تحممو. 
 األخطاء المينية المرتكبة. 
 خرؽ الحرمات الخاصة مف قبؿ الصحافيف. 
 تراجع مصداقية المينة. 
 العبلقة الممتسبة بيف الصحفييف السياسييف. 
 خطر الحد مف الحريات الصحفية . 
  39.وعي المنظمات الصحفية واإلعبلمية 

 : تظهر أخالقيات العمل اإلعالمي في أشكال عدة- 2.10.1.2

                                                           
37-   Bertrand.Jean –Claude < La déntolojie des média > p 7   19نقؿ عف كتاب جورج صدقة ، ص 

 ،دار األمة لمطباعة والترجمة والنشر والتوزيع 1،ط  (دراسة نظرية تطبيقيو  )،أخبلقيات الوظيفة العمومية  سعيد مقدـ-  38
  .11 ـ، ص 1997الجزائر ،،

 . 20جورج صدقة ، مرجع سابؽ ،ص  -   39
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 :  أخالقيات خاصة بتعامل الصحفيّ أو اإلعالمي مع مصادره–أ 

ىي أف يمتـز اإلعبلمي بسرية المصادر مف أف يكشؼ عف ىوية واسـ المصدر الذي استخمص 
األخبار والمعمومات منو، وكذلؾ تشمؿ المسؤولية فيجب عمى اإلعبلمي أف يحرص عمى صحة 

معمومات المصادر ومصداقيتيا ألنو سوؼ يكوف مسؤوال عنيا اتجاه الجميور وغيره مف المتعمقيف 
 .باالتصاؿ 

ف كانت الحرية ىي إحدى وجيي العمؿ الصحفي وجييا اآلخر المسؤولية، وبقدر تحقيؽ التوازف   وا 
بيف الحرية التي يحتاجيا الفرد وبيف السمطة التي ال غنى عنيا بقدر ما يتحقؽ اإلزدىار لممجتمع 

وتجد فكرة ضرورة التزاـ اإلعبلمي بمجموعة مف األخبلقيات والوابط في . 40والفرد مف خبلؿ التشريع 
عبلقتو بمصادره والجميور المستيدؼ مرتكزاتيا في مواثيؽ أخبلقيات المينة التي ىي اآلف تقميد 

  .41تعارؼ أصحاب المينة في كؿ دولة عمى تباينيا

 : أخالقيات خاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووسائل إعالم- بـــ 

وتشمؿ عدـ التطفؿ عمى الحياة الخاصة لآلخريف والخوض في أمورىـ الشخصية والكشؼ عف أسرار 
حياتيـ الخاصة و استقبلليا لتحقيؽ مصالح معينة سواء كانت شخصية أو عامة، ومف الجذير أف 

 الحؽ في التمتع بالخصوصية ال يمتمكو أصحاب الشخصيات العامة 

أو مف يتولوف المناصب المعروفة في المجتمع ذلؾ ألف واجباتيـ ووظيفتييـ العامة عمى حياتيـ 
ىذا يعني أف أخبلقيات الصحفييف ووضعيـ األدبي ليست مجرد مسألة نظرية، فيي أمور . الخاصة 

ميمة لمغاية في المساعدة عمى تشكيؿ تقدير الجميور لممينة والحفاظ عمى ثقة  الجميور في أجيزة 
 .42اإلعبلـ ذاتيا 

                                                           
 اإلسكندرية ،  دار الجامعة لمنشر ،1 : ط،  المسؤولية المدنية لمصحفي عف أعمالو الصحفية ،خالد مصطفى فيمي -  40
. 27ص ، 2003مصر ،،

 ماي 3،4لقيمة الخبرية اممتقى المصادر و مداخمة القواعد العامة الضابط لعبلقة الصحفي بمصادره، ساولي فيصؿ، -  41
.  مستغانـ ،جامعة عبد الحميد ابف باديس ـ،2015

  ـ،1990،، مصرالقاىرة ،الدار الدولية لمنشر والتوزيع،1:، طمحمد عبد الرؤوؼ: تر الصحفي المحترؼ، جوف ىنبرج، -  42
  503ص 
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بأنو أمر مخصوص عمى وجو مخصوص "يعرؼ ىذا األخير : أخالقيات الخاصة باإلعالن- جـ
وىو أقدميا ومنيا تعميؽ أوراؽ في أماكف   وفي األزمة،وطرؽ كثير منيا النداء مف مكاف مشرؼ

  " .43خصوصية أو ادراج خبر

وىي مبادئ تقوـ عمى الحرص عمى تجنب نشر اإلعبلنات الخاصة بالخمور والمخدرات والسجائر 
واليانصيب والمضاربات المالية وعدـ عرض اإلعبلنات التي تشمؿ عمى السب والقدؼ واأللفاظ النابية 

وانتياؾ اآلداب وقضايا الجرائـ والفظائع ،الحرص عمى نسبة المادة اإلعبلنية المتفؽ عمييا دوليا 
،الحرص عمى مضموف اإلعبلف وما يدعو إليو مف قيـ  وسموكيات قد ال تتفؽ مع معايير ومبادئ 
المجتمع والممارسات القومية، عدـ استغبلؿ المرأة أوالطفؿ كأداة ترويجية وبيعية، الحرص عمى أف 

 .يكوف اإلعبلف سميـ بحيث أف يكوف مضمونو واضح ال يضمؿ الجميور 

 :أخالقيات خاصة بالسياسات التحريرية لوسائل اإلعالم- ذ

 . وىي تقـو عمى الصدؽ والدقة في تحري األخبار واإلنصاؼ والتوازف وتجنب التحريؼ والتشويو 

ذلؾ عدـ اإلعتداء عمى زمبلء المينة بالقدؼ  : أخالقيات خاصة بحقوق الزمالة بين اإلعالميين–ر 
أو السب أو المعاممة السيئة مف احتقار أو السخرية مف الرأي اآلخريف أو اإلعتداء عمى حؽ الزميؿ 

 .كسرقة مادتو اإلعبلمية وانتحاؿ آراء غيره ونسبيا إليو 

 : أخالقيات متعمقة بمسؤوليات اإلعالم تجاه الدولة

مف خبلؿ العمؿ عمى حماية األمف القومي وعدـ نشر معمومات قد تؤدي إلى إلحاؽ ضرر بالمصمحة 
ابراىيـ " العامة واحتراـ المؤسسات الديمقراطية واحتراـ الدستور والقوانيف، ويرى الخبير اإلعبلمي 

أف طرح قضية الفضائية العربية ىي شئ ميـ والبد مف إعادة النظر في ىذه الواقع انطبلقا "العقبوي 
 :مف

إعادة النظر بالتشريعات اإلعبلمية التي تحكـ عمؿ أجيزة اإلعبلـ الوطنية واإلقميمي والدولية  -1
 .مف خبلؿ استحداث مضاميف تتناسب وظروؼ العصر 

                                                           
 ـ ،ص1969مصر،  ،مكتبة األنجمو مصرية، لقاىرة،1ط  أسسو وقواعده وأخبلقياتو، اإلعبلف تاريخو، خميؿ صابات، -  43
. 2 .1،ص
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ضرورة وجود ميكانيزمات لممتابعة الدورية حتى نتأكد مف مدى اإللتزاـ بالمعايير المينية  -2
  .44واألخبلقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ألردف  اعماف، دار آراـ لمدراسات والتوزيع والنشر، اإلتصاؿ واإلعبلـ في المجتمعات المعاصرة، صالح خميؿ أبو أصبح، -  44
 . 265ص ـ،1995،
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 : خالصة الفصل

تمكنا في رحمتينا التي غوصنا فييا في موضوع ضوابط أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي في المؤسسة 
السمعية البصرية مف اإللماـ بكؿ ما يحيط بأخبلقيات العمؿ اإلعبلمي مف أساسيات، إنطبلقا مف 
مدخؿ موجز عف أخبلقيات اإلعبلـ مف أسس المينة وكذا  نشأة وتطور، مرورا بمواثيؽ الشرؼ 

المينية ، وصوال ألىمية أخبلقيات العمؿ اإلعبلمي حيث تطرقنا إلى مبادئ أخبلقيات العمؿ وأىداؼ 
 . تعرفنا عمى إطار عـ ىذه األخبلقيات وأشكاليا المتعددةمواثيقيا، ؼ



تشريعات لواالميالد  المؤسسة السمعية البصرية وأخالقياتها بين :الفصل الثاني

 للمؤسسات اإلعالمية االجتماعيةالمسؤوليات  -1

 أنواع المؤسسة اإلعالمية -2

 م1988- م1962ما قبل االنفتاح السياسي واإلعالمي  -3

 م2005 –م 1989ما بعد االنفتاح السياسي واإلعالمي  -4

 المؤسسة السمعية البصرية -5

 أخالقيات العمل اإلعالمي في المؤسسة السمعية البصرية -6
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 :تمهيد

يعد المجاؿ السمعي البصرم جزء ال يتجزأ مف المنظكمة اإلعالمية كيشكؿ ميدانا ال غنى عنو في 
أنظمة الدكؿ فيك يبث مف خاللو سياستيا، كالذم يتميز بككنو منبرا ميما، كأساسيا لمشعكب في طرح 
انشغاالتيـ  كتطمعاتيـ، كفي زمف طاؿ فيو التطكر كؿ المجاالت كالمياديف كالكسائؿ ظؿ التمفزيكف 

عمكما كالتمفزيكف الكطني خصكصا محافظا عمى جكىره كمرتكزا عمى جماىيريتو لتحقيؽ االستمرارية 
 .   كسط التكنكلكجيا الحديثة كالمتطكرة بشكؿ سريع 

حيث تعد المؤسسة السمعية البصرية شبكة اتصاؿ ضخمة تتصارع داخميا المصالح، باعتبارىا شبكة 
اتصاؿ ثقيمة بالغة التأثير في تكجيو كتأطير الرأم العاـ المحمي كالدكلي، كفي ىذا الفصؿ سنتناكؿ 
بالتفصيؿ كؿ ما يخص ىذه المؤسسة انطالقا مف المسؤكلية االجتماعية لممؤسسة اإلعالمية، ككذا 

ـ  2005ـ إلى غاية 1962المراحؿ المتعددة لإلعالـ المرتبطة بما تسمى بالسياسة اإلعالمية مف 
معرجيف بعد ذلؾ عمى المؤسسة السمعية البصرية نشأة كتطكر كصكال إلى أخالقيات العمؿ اإلعالمي 

 ". ـ 2014- ـ 2012" في المجاؿ السمعي البصرم الخاصة بقانكف
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:   لممؤسسات اإلعالميةاالجتماعيةالمسؤوليات - 1.4

عند "  Ethics Responsibility Professional" انتشر استخداـ مفيـك المسئكلية األخالقية 
ظير ،التصاؿ في الكقت الحاضراكفي إطار اىتمامنا بمؤسسات كسائؿ اإلعالـ ك ،دراسات المؤسسات

كال سيما بعد أف نشر سيبرت ، استخداـ ىذا المفيـك بصكرة كبيرة

" Siebert  "االجتماعيةكضع نظرية المسؤكلية  ،كزمالؤه تصكراتيـ عف النظريات األربعة لمصحافة 
Social Responsibility ،  كأحد النظريات األساسية التي حاكؿ فييا أف يؤكد عمى كظائؼ

كلكف مع ، كالتي تشمؿ المساعدة في عممية التعميـ كالثقافة ،اإلتصاؿ كاإلعالـ في المجتمعات الحديثة
كأصبحت ىناؾ الكثير مف المساكئ أك الكظائؼ السمبية التي  ،تطكر كانتشار كسائؿ اتصاؿ مختمفة

 لمؤسسات االجتماعية المسؤكليةـ بمكرة  مفيـك الحرية ك،تكمف ىذا المنطمؽ، تحدثيا ىذه الكسائؿ
التي  ،االتصاؿ كاإلعالـ كالعامميف فييا كظيرت مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد السمككية كالتنظيمية

 . 1تحدد آداب الميف

ىناؾ تقسيـ كالسيكي لممؤسسة اإلعالمية ىذا التقسيـ يقـك : أنواع المؤسسة اإلعالمية- 1.1.4
 :عمى معيار الكسيمة اإلعالمية كتنقسـ المؤسسات اإلعالمية كفؽ ىذا المعيار إلى األنكاع التالية 

 . المؤسسة الصحفية -1
 . المؤسسة اإلذاعية -2
  . 2المؤسسة التمفزيكنية -3

التي تعد مف بيف أىـ كسائؿ اإلعالـ  (السمعية البصرية) كمنو نذىب لمحديث عف المؤسسة التمفزيكنية 
الحديثة كالتي تسعى إلى بث األخبار كنشرىا في المجتمع، لكف قبؿ ذلؾ لبد مف الحديث عف اإلعالـ 
كمراحمو المتعددة التي أخذت لكؿ منيا منعرج خاصا حسب كؿ مف األحداث كالتطكرات االقتصادية 

كفي ىذا  كالسياسية التي شاىدتيا الجزائر كالتي تجمت فييا السياسة اإلعالمية إلى مراحؿ متعددة،

                                                           
عبد هللا محمد عبد الرحمن، إدارة المؤسسات االجتماعية بين االتجاهات النظرية والممارسات الواقعية، دار  -  1

  .400 399  ،ص ص ،2009المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،
،ايتراك للطباعة والنشر، مصر 1:أمين يعيد عبد الغاني، إدارة المؤسسة اإلعالمية في عصر اقتصاد المعرفة، ط-  2

  .44م، ص 2002،
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السياؽ تقسـ مختمؼ الدراسات الميتمة باإلعالـ في الجزائر المراحؿ التي تجمت فييا السياسة 
 :اإلعالمية إلى أربع مراحؿ ىي 

 .ـ1965 جكاف 19ـ إلى 1962 جكيمية 05تمتد مف : المرحمة األكلى  -1
 .ـ 1978ـ إلى غاية ديسمبر 1965 جكاف 19تمتد مف :  المرحمة الثانية  -2
 .ـ 1988ـ إلى غاية أكتكبر 1997تمتد مف جانفي :  المرحؿ الثالثة  -3
 .ـ 1992  إلى 3ـ 1989 فيفرم 23تمتد مف :  المرحمة الرابعة  -4
 .ـ 1999ـ إلى غاية 1992تمتد مف :  المرحمة الخامسة  -5
 4.ـ 2012ـ إلى غاية 1999تمتد مف : المرحمة السادسة  -6

كقبؿ التطرؽ ليذه المراحؿ بالتفصيؿ لبد مف إزالة الغمكض حكؿ مفيـك السياسة اإلعالمية حيث 
 بتعدد الباحثيف كالمفكريف ففريؽ يرل أنيا مجمكعة ":لمسياسة اإلعالمية"تعددت التعريؼ المقدمة 

المبادئ كالمعايير كالقكاعد كاألسس أك الخطكط العريضة كالتكجيات كاألساليب التي تكضع لتكجيو 
نظاـ االتصاؿ في بمد ما كىي عادة بعيدة المدل، كتتناكؿ األمكر األساسية كتنبع مف اإليديكلكجية 

كفريؽ ثاني يرم بأنيا  5السياسية كالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لممجتمع كالقيـ الشائعة فيو،
مجمكعة مف القكانيف كالقرارات التي تخدـ المجتمع عف طريؽ تحسيف مجمكعة مف المبادئ كالقرارات 

التي تتكصؿ إلييا الحككمة كالتنظيمات في إطار ديمقراطي تتحدد بو األساليب كالغايات مف أجؿ 
  .  6تفعيؿ كتطكير دكر اإلعالـ 

 

 

 

                                                           
معيد عمـك  ،رجامعة الجزائ المجمة الجزائرية لالتصاؿ، ،(ـ1988-ـ1962 )سياسة اإلعالمية الجزائرية  صالح بف بكزة، -  3

 . 139ص  ،1995، 10العدد اإلعالـ كاالتصاؿ،
 . 126ص  بف دريس أحمد، مرجع سابؽ،/ د -  4
 . 55ـ ،ص 1994مصر، القاىرة، عالـ الفكر، السياسة االتصالية كاإلعالمية، ليمى عبد المجيد، -  5
دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية،  التطبيقات، جماؿ محمد إبك شنب، السياسات اإلعالمية، المفاىيـ ،االتجاىات النظرية، -  6

 . 107ص   ـ،2014مصر ،
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 م 1988- م1962ما قبل االنفتاح السياسي واإلعالمي  -2.4
 م1965 جوان 19م إلى 1962 جويمية 05المرحمة األولى تمتد من -  1.2.4

إف الكضع القانكني لإلعالـ في الجزائر لـ يتغير بعد االستقالؿ، فالحككمة الجزائرية آنذاؾ لـ تصدر 
أنو يبقى العمؿ "ـ  ينص عمى1962 ديسمبر31قانكنا تشريعيا جديدا لإلعالـ، بؿ صدر قانكف في 

، في 7"جاريا حسب التشريع الفرنسي في جميع المياديف التي ليس فييا تعارض مع السيادة الكطنية 
ىذه المرحمة لـ يكرد أم ميثاؽ رسمي تعريفا محدد لدكر الصحافة كميمة الصحفي مف خالؿ لقكانيف 

أنو بما أف النشاط في الميداف " األساسية التي تنظـ عممو، في ىذا الشأف يقكؿ زىير إحدادف 
اإلعالمي لـ يعتبر في البداية مسا بالسيادة الكطنية فإنو بقيت في حيز التطبيؽ أحكاـ قانكف سنة 

 .8"ـ الفرنسي كالقكانيف اإلضافية التابعة لو1881

ىذا القانكف كاف يسمى قانكف حرية الصحافة المطمقة ككاف يحدد معالـ النشاط الصحفي كيقر بالممكية 
الخاصة لمصحافة المكتكبة، كبالفعؿ قد صدر غداة االستقالؿ عدد كبير مف الصحؼ يممكيا جزائريكف 

ـ 1963 سبتمبر 17 ،كفي 9ال عالقة ليـ بالحككمة ك ال بالحزب ك بدأت تمارس نشاطيا بكؿ حرية 
ثر اجتماع المكتب السياسي لجبية التحرير الكطني تـ إقرار ضركرة تأميـ الصحؼ االستعمارية  كا 

  .La Dépeche de lécho dOran la Dépéche dAlger Constantineالثالث 

كمادامت المطابع التي تممكيا ىذه الجرائد االستعمارية مؤسسات ذات طابع تجارم كصناعي فإف 
 .10لمدكلة أيا الحؽ في تأميميا كجعميا تحت السيطرة 

 .م1978م إلى غاية ديسمبر 1965 جوان 19تمتد من : المرحمة الثانية  -2.2.4

ـ كبعد اعتالء ىكارم بكمديف سدة الحكـ اضطبغت الحياة اإلعالمية بصبغة 1965 جكاف 19بعد 
إيديكلكجية تمتؼ حكؿ السمطة، بحيث تقؼ الصحافة إلى جانب الخطاب الرسمي كتضخـ أعماؿ 

                                                           
 . 124الجزائر ، ص   ،ديكاف المطبكعات الجامعية،1:ط ،االتصاؿمجمكعة مف األساتذة ،عالـ  عزم عبد الرحماف، -  7
 . 124ص  عزم عبد الرحماف ، المرجع نفسو، -  8
 .  96ـ ، ص 1991زىير إحدادف ، مدخؿ لعمـك اإلعالـ ك االتصاؿ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،  -  9

10 -BRAHIM Brahimi . Le pouvoir La presse est Les intellectuelles  en Algérie . Edition L 
HRMATTAN ; Paris . 1989 . p 26  نقؿ عف كتاب حرية الصحافة كأخالقيات العمؿ اإلعالمي في الجزئر، بف دريس

  131أحمد ، ص 
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الحككمة اإليجابية كتتغاضى عف السمبيات، إذ تميزت ىذه المرحمة بتكحيد النظرة اتجاه المؤسسات 
اإلعالمية التي أصبحت كميا مؤسسات عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم كتـ استحداث ىيئة كزارية 

،كفي مجاؿ الممارسة 11تتكفؿ بالمجاؿ اإلعالمي كبتحديد كضعية العامميف في ميداف االتصاؿ 
اإلعالمية في ىذه المرحمة يشير أحد المكظفيف الساميف السابقيف في كزارة االتصاؿ إلى أف نشرة 

األخبار التمفزيكنية كانت ال تأخذ شكميا النيائي إال بعد مكافقة مدير اإلعالـ بالكزارة أك الكزير نفسو 
 . 12كىك ما يبيف أف رأم السياسييف كاف أىـ بكثير مف رأم المينييف 

 عمى عدـ المساس 53ـ يذىب في االتجاه نفسو فبعدما نص في المادة 1976 نكفمبر 22دستكر 
حرية  )ال يمكف  التذرع بيا"  أضاؼ أنو 55بحرية الرأم كعمى ضمانة حرية التعبير فإنو في المادة 

،كيستخمص مف الدستكريف الممنكحيف لمشعب الجزائرم خالؿ " لضرب أسس الثكرة االشتراكية  (الرأم
نظاـ الحزب الكاحد أف حرية التعبير كالصحافة كاإلعالـ يمكف ممارستيا في كسائؿ اإلعالـ العمكمية 

،ككؿ  لمسمطة كما يمكف استعماليا لمتشنيع بالمعارضة كلك كانت سميمة" التأييد المطمؽ " لمتعبير عف 
 .13"مصالح الشعب "،"الثكرة االشتراكية "،"مساسا بالكحدة الكطنية " ما خرج عف ذلؾ يعتبر 

 م 1988م إلى غاية أكتوبر 1979تمتد من جانفي : المرحمة الثالثة - 3.2.4

ـ كالذم أقر ألكؿ 1979ىذه المرحمة بانعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبية التحرير الكطني في جانفي 
مرة أف المشكؿ اإلعالمي أصبح مف المشاكؿ الكبرل التي تعاني منيا الجزائر، إذ كافؽ مؤتمر عمى 

ـ أكؿ قانكف لإلعالـ كالذم جاء في مادتو األكلى 1982الئحة خاصة باإلعالـ كما ظير في سنة 
اإلعالـ قطاع مف قطاعات السيادة الكطنية كيعبر اإلعالـ بقيادة حزب جبية التحرير الكطنية عف "أف

إرادة الثكرة، ترجمة لمطامح الجماىير الشعبية كيعمؿ اإلعالـ عمى تعبئة كؿ القطاعات كتنظيميا 
 .14لتحقيؽ األىداؼ الكطنية 

                                                           
 . 155زىير إحدادف ، مرجع سابؽ ، ص  -  11
ـ ، المجمة 1998 ـ إلى 1962رضكاف بكجمعة ، ىكية الصحفي في الجزائر مف خالؿ الخطابات ك المكاثيؽ الرسمية مف  -  12

 . 140. 139ـ ، ص ص 1998جكاف –  ، جانفي 17العدد  ، جامعة الجزائر،لالتصاؿالجزائرية 
، 2005 مام 03 ، الجزائر، 4384:مقراف آيت العربي، حرية اإلعالـ في الجزائر بيف النصكص كالممارسة ، الخبر ،ع -  13
 . 3ص 

. 4 ـ، ص1982 فبراير 6، 82ـ، قانكف رقـ 1982الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانكف اإلعالـ  -  14
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 م 2005 –م 1989ما بعد االنفتاح السياسي واإلعالمي -  3.4

 م 1990م إلى 1989التي تمتد من فيفري : المرحمة الرابعة -1.3.4

ـ تكريسا حقيقيا لمقيكد في مجاؿ اإلعالـ، فقد تجمت النظرية الشمكلية 1988كانت سنكات ما قبؿ 
ـ، لتخمؽ نكعا مف االرتباؾ في 1988بكامؿ معانييا في ميداف اإلعالـ حتى جاءت أحداث أكتكبر 

صفكؼ الحزب الحاكـ كأرغمتو عمى التنازؿ عف بعض سمطاتو، ككشفت عف عمؽ الشرخ المكجكد بيف 
القاعدة الشعبية الميمشة كأفراد السمطة الحاكمة كنخبتيا نتيجة لنمط اشتغاؿ النظاـ السياسي الجزائرم 

  .15القائـ عمى اإلقصاء المستمر لمفئات كالطبقات الشعبية العريضة 

ـ في إطار تطكير مجاؿ النشاط اإلعالمي كتكسيعو كىذا بمساعدة الصحفييف عمى 1990كفي سنة 
الخبر  )تشكيؿ شركات ذات مسؤكلية محدكدة، ىذا ما سمح بطيكر العديد مف العناكيف الخاصة مثؿ 

إذ سمحت الحككمة بظيكر الصحافة الخاصة  (....آفة، ليبرتي كلسكارد الجيرم -، الكطف ، الصح
كشجعتيا بمنح المحالت كضماف ركاتب الصحفييف الذيف كانكا يعممكف في الصحافة العمكمية لمدة 

 شيرا في حاؿ اختيارىـ االنتقاؿ إلى الصحافة الخاصة، كما تحكؿ التمفزيكف رغـ تبعيتو الدائمة 24
لمسمطة، إلى فضاء لمتعبير عف الرأم كالرأم اآلخر بدؿ المغة األحادية التي كاف يتبناىا، ىذا التحكؿ 

ـ أصدرت الحككمة قانكف 1990 أفريؿ 3المفركض في الكاقع أدل إلى تغيير قانكف اإلعالـ، ففي 
 .16جديدا يقضي برفع احتكار السمطة لممكية كسائؿ اإلعالـ خاصة الجرائد كالمطبكعات 

 م 1999م إلى 1992التي تمتد من فيفري : المرحمة الخامسة - 2.3.4

لغاء الدكر الثاني 1992 جانفي 11عرفت بداية ىذه الفترة استقالة الرئيس الشاذلي بف جديد في  ـ كا 
عالف 1992 جانفي 14مف االنتخابات التشريعية التعددية كمجيء المجمس األعمى لمدكلة في  ـ كا 

ـ، كؿ ىذه 1992 جكاف 29ـ، فاغتيؿ الرئيس محمد بكضياؼ في 1992 فبراير 9حالة الطكارئ في 
المستجدات انعكست سمبا عمى قطاع اإلعالـ ،حيث بداء كاضحا ىيمنة السمطة السياسية عمى 

                                                           
، 1:ـ، دار الكتاب العربي، ط1998– ـ 1962نكر الديف زماـ، السمطة الحاكمة كالخيارات التنمكية بالمجتمع الجزائرم  -  15

 . 175ـ، ص 2002
 . 137 -136 ،بف  دريس أحمد، مرجع سبؽ ذكره، ص ص- د -  16
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الصحافة خاصة المكتكبة بحجة استرجاع ىبة الدكلة كذلؾ عف طريؽ اقتحاـ عناصر األمف لمقرات 
 .17الصحؼ كاعتقاؿ الصحفييف كتكقيؼ الصحؼ عف الصدكر بقرار مف الكزارة الداخمية 

ـ 1993 أكتكبر 26 المؤرخ في 13-93كجاء إلغاء المجمس األعمى لإلعالـ بمقتضى المرسـك رقـ 
ليزيد مف تعقد الكضع، كىك اإللغاء الذم اعتبره البعض بمثابة إلغاء لقانكف اإلعالـ في حد ذاتو كذلؾ 
بالنظر إلى المياـ كالمسؤكليات المككمة لو، كلذلؾ قد يككف قد دشف لفترة التراجع كالتقيقر خاصة مع 

ـ كالمتعمؽ 1994 جكاف 7صدكر القرار الكزارم المشترؾ بيف الكزارة الداخمية كاالتصاؿ مؤرخ في 
باإلعالـ األمني كالرقابة المسبقة في المطابع األربعة التي تممكيا الدكلة كالذم رسـ الخطكط  الحمراء 

لمممارسة اإلعالمية، كمف جممة ما نص عميو القرار التزاـ الصحؼ ككسائؿ اإلعالـ بعدـ نشر أم 
ذاعتيا إال مف خالؿ  أنباء أك معمكمات عف العنؼ السياسي كعف النشاط األمني كالعمميات العسكرية كا 
البيانات الرسمية التي تذيعيا كزارة الداخمية باعتبارىا المصدر الكحيد المأذكف لو ، إضافة إلى ضركرة 

خدمة مصالح البالد العميا : " االلتزاـ الصحافييف كالناشريف كالصحؼ بالتكصيات المحددة التالية
، ىذا كبعد أف جاء قانكف اإلعالـ 18.."التقميؿ مف حجـ التأثير النفسي لمماليات اإلرىابية المسمحة 

ـ، كظيكر عناكيف إعالمية كثيرة كجدت الصحافة متنفسا مف الحرية، لكف السمطة كفي سنة 1990
ـ قامت بإنشاء غرؼ متخصصة في جنح الصحافة عمى مستكل المحاكـ  لمنظر في الشكاكل 1991

 الصحافييف كالتجاكزات الصحفية، ككاف ليذا اإلجراء أثر سمبي عمى الممارسة اإلعالمية ضدالمرفكعة 
 الصحفييف إلى العكدة مرة أخرل إلى سمكؾ الرقابة الذاتية كالمطالبة بتدعيـ دعيالحرة األمر الذم 

عداد قانكف ألخالقيات المينة  .  19قانكف اإلعالـ بالقكانيف التكميمية، كا 

عمال بيذا المنشكر أصبحت عممية رقابة كمصادر الصحؼ شبو تمقائية كىذا بمجرد التعرض بالنقد 
لسياسة الدكلة أك مناقشة المكاضيع ال تتماشى كما يصبح يطمؽ عميو باألعالـ األمني كتعززت الرقابة 

                                                           
 ( 3،4 )، العدد 19محمد قبراط، حرية الصحافة في ظ التعددية السياسية في الجزائر، مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد  -  17
 .  137 ـ، ص 2003،

الثقافة السياسية ك الممارسة اإلعالمية في الجزائر ،طكاسيح كـر لمدراسات كالنشر  : قزادرم حياة ،الصحافة ك السياسة  -  18
 . 75 ـ، ص 2008كالتكزيع، الجزائر ، 

 ، نقؿ عف 186، ب ط ، ص  (الجزائر  )جياللي عباسة، سمطة الصحافة في الجزائر ، مؤسسة الجزائر كتاب ، تممساف  -  19
 . 139 – 138كتاب ، حرية الصحافة كأخالقيات العمؿ اإلعالمي في الجزائر، ص ص ،
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ـ بكضع لجاف قراءة عمى مستكل المطابع تتكلى مراقبة مضمكف 1996 فبراير 11ىذه بداء مف 
 . 20الصحؼ  قبؿ نشرىا، يضاؼ إلى ذلؾ احتكار الدكلة لكسائؿ الطباعة كاإلشيار

أمـ ىذا الكضع أصبح التفكير في قانكف جديد لإلعالـ أمرا ممحا بالنظر إلى التحكالت التي عرفتيا 
الساحة اإلعالمية ككذا التحكالت الدكلية في مجاؿ اإلعالـ، ككانت بداية بتعميمة الرئيس الياميف زركاؿ 

 التي تضمنت عدة مقترحات عممية لمنيكض بقطاع االتصاؿ بما في 1997 نكفمبر 13المؤرخ في 
الحؽ في اإلعالـ كحرية الرأم :ذلؾ السمعي البصرم كالتي ركزت عمى نقطتيف رئيسيتيف كىما 

ـ 1998كالتعبير كمبدأ الخدمة العمكمية، كاتبعت بعد ذلؾ بالمشركع التمييدم لقانكف اإلعالـ لسنة 
كالذم جاء كمحصمة لعممية التشاكر بيف رجاؿ اإلعالـ كالقانكف كالمثقفيف كالمختصيف، كأىـ ما ميز 
ىذا المشركع ىك تقديمو ألكؿ مرة مصطمح التصاؿ السمعي البصرم بعدما كانت القكانيف السابقة 

مما جعؿ الصحافة . 21تعتبره مجرد سند إذاعي أكصكتي أك تمفزم يمارس مف خاللو الحؽ في اإلعالـ
تخضع لحالة مف االضطراب الفكرم الناشئ عف صراع المكاقؼ كاالتجاىات المعبرة عف مصالح 

 . 22الفئات كاألحزاب كالتيارات التي أفرزتيا مرحمة التعددية السياسية كالحزبية في الجزائر 

. م2005م إلى 1999التي تمتد من :  المرحمة السادسة -3.3.4  

ـ كالذم تعيد في بداية حكمو أف 1999تبدأ ىذه المرحمة باعتالء عبد العزيز بكتفميقة سدة الحكـ في 
 كالتشيير القذؼناء بعيدا عف بتتحكـ العالقة بينو  كبيف الصحافة خاصة المستقمة إلى الحكر كالنقد اؿ

 .23كتعيد بأف ال يتعرض أم صحفي في فترة حكمو لمسجف 

ـ، خمس كزراء لالتصاؿ كقبميـ مر عمييا ما يقارب العشرة كأغمبيـ 2006كقد شيد عيده إلى غاية 
كاف يحمؿ مشركعا لقانكف إعالـ يفرض ضكابط جديدة لمممارسة الصحفية، منيا ضكابط اقتصادية 

. 24كأخرل جزائية كأخالقية 
                                                           

مام  05محمد فكزم كنزام، اإلطار السياسي لمصحافة المكتكبة في الجزائر ، مجمة البحكث ك الدرسات اإلنسانية، العدد  -  20
 . 465ـ، ص 2012

  ،اإلعالـك، مذكرة ماجستير، كمية العمـك السياسية االنفتاحرمضاف بمعمرم، القطاع السمعي البصرم في الجزائر، إشكاالت  -   21
 . 27ـ ، ص 2012 ، 3جامعة الجزائر 

ص   ـ،2000،األردفدار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف،  ،1:طتيسير أبك عرجة ،درسات في الصحافة ك اإلعالـ ، -  22
268. . 

 . 147بف دريس أحمد،مرجع سابؽ ،ص - د -  23
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ـ  الذم لـ 1988ـ عمى أنقاض المشركع لسنة 2002ليأتي بعدىا المشركع التمييدم لقانكف اإلعالـ 
كلـ يتحكؿ إلى قانكف، كيتميز ىذا المشركع بككنو شرح األسباب ك الغاية مف ىذه الكثيقة ك  يصدر،

ذلؾ لكضع األمكر في إطارىا الكطني الدكلي، كاستيؿ المشركع قبؿ عرضو لمكاد القانكنية بتقديـ 
األسباب كالدكافع كراء ىذه المبادرة ،كذلؾ تميز المشركع بعقد جمسات جيكية لممناقشة مف قبؿ 
الميتميف كالمنشغميف في قطاع اإلعالـ أككمت ميمة اإلشراؼ عمى جمسات إلى باحثيف ميتميف 

كىك أمر جديد حيث جرت العادة في القكانيف كالمشاريع السابقة أف  باإلعالـ، كالتشريعات اإلعالمية،
 . 25متطمباتو كتككف المناقشة محدكدة كمحصكرة في فئات بيركقراطية بعيدة عف كاقع العمؿ اإلعالمي 

 كمتنكعة صاحبت كنيرةلكف القانكف اإلعالمي لـ يتكقؼ عند ىذه المرحمة حيث طرقت عميو تغيرات 
تطكر اإلعالـ كالتي  فرضت عميو أف يكاكب تطكرات كالتكجيات كالرؤل السياسية  التي عرفيا خالؿ 

ىذا األخير الذم احتؿ مكقعا ىما خالؿ السنكات ، السنكات األخيرة كصكال إلى قانكف السمعي البصرم
كؿ ىذا جعمنا نبحث عف المؤسسسة السمعية  األخيرة  في القانكف اإلعالمي لما يممكو مف أىمية،

. البصرية مف خالؿ نشأتيا كتطكرىا 

 : المؤسسة السمعية البصرية - 4.4

عالقة العالـ الحديث كالمعاصر بدأت في تطكر مع عالـ الصكرة كالصكت منذ أف ظيرت السينما التي 
 .سبقت ظيكر التمفزيكف في المشيد اإلعالمي

كىكذا فبعد الصحافة المكتكبة ثـ اإلذاعة المسمكعة، جاءت كسيمة التمفزيكف لتعزيز المكانة المرمكقة 
التي تكلييا المجتمعات لمكسائط اإلعالمية المختمفة كأداة فعالة في إعالـ الجميكر كتثقيفو كلتككف 

كذلؾ سالحا ذك حديف تتخذ منو الدكؿ كالحككمات أداة لنشر أفكارىا كلمدفاع عف مصالحيا كلمدعاية 
 ....لصالحيا 

                                                                                                                                                                                
مام  3،رالجزائ ،4384:جريدة لخبر، العدد الجزائر، الصحافة الجزائرية رىينة أمزجة أصحاب القرار، ايكانكغاف،.ـ -  24

. 3 ص ،ـ2005
ـ، 2014 مارس سنة 23المكافؽ لػ ،  ق1435 ، المؤرخ في جكمادل األكؿ عاـ14/04قانكف اإلعالـ السمعي البصرم،  -  25

.  14، ص  (54)المادة  ،16الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 
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تدخؿ الكسيمة السمعية البصرية ضمف ما يصطمح عميو إعالميا بالكسائط الجماىيرية ألف اإلذاعة 
كالتمفزيكف تصالف إلى أبعد الحدكد خاصة بعدما تعززت منظكمة التقنية بأجيزة حديثة كمتطكرة عمى 

 ..رأسيا اليكائيات المقعرة كفي السنكات األخيرة بشبكة االنترنيت

فقد جاء ليؤكد عمى أىمية التمفزيكف " الكسائؿ اإلعالمية أك الكسائط اإلعالمية الثقيمة " أما مصطمح 
كاإلذاعة في مجاؿ فقد جاء ليؤكد عمى أىمية التمفزيكف كاإلذاعة غي مجاؿ السمعي البصرم مف جية  
كمف جية أخرل لمتدليؿ عمى أف ىذا القطاع يمتاز عف غيره بالكسائؿ التقنية كالبشرية التي تشكمو، مف 

 إلخ .. تجييزات كميندسيف كمسيريف ككسائؿ لمنقؿ كالمكجيستيؾ كأغمفة مالية معتبرة 

" كالكاقع أف تطكر السمعي البصرم في السنكات األخيرة مكف مف ظيكر محطات إذاعية كتمفزية 
مكانيات مالية أقؿ، كلكف رغـ ذلؾ تبقى الكسائؿ السمعية البصرية عمى رأس القائمة  بتجييزات أخؼ كا 
ضمف الكسائط اإلعالمية في ما يتعمؽ بإجراءات التأسيس ككذا في حجـ الغالؼ المالي الذم يجب 
تخصيصو لظيكر كبقاء مؤسسة إعالمية سمعية بصرية في ظؿ التنافس الشديد بيف القنكات خاصة 

 .القنكات الفضائية التي أصبحت تحتؿ الحيز األىـ مف المشيد اإلعالمي العالمي 

لقد أصبحت الحاجة ممحة لتطكير قطاع السمعي البصرم فكؿ دكلة أك حككمة سعت المتالؾ ىذه 
الكسيمة الفعالة كدعامة أساسية في منظكمتيا اإلعالمية، كال أدؿ عمى ذلؾ مف أف حتى بعض 

الشعكب أك األقاليـ المستعمرة قد تمكنت مف إيجاد حيز ليا بعد تمكنيا مف إطالؽ محطة أك محطات 
سمعية بصرية تعرؼ أكال بقضاياىا الجكىرية لممجتمع الدكلي مف خالؿ شبكة براميجية  ليا مرجعيتيا 

 .كليا أىدافيا المحددة 

 إذف كفي عالـ تزداد فيو الصراعات كالنزاعات كفي عالـ تحاكؿ فيو القكل المسيطرة تذكيب ىكيات 
كثقافات الشعكب في متاىات العكلمة أصبح مف الضركرم بمكاف عمى الدكؿ ك الشعكب كحتى بعض 

األقميات أف تحصف نفسيا كأف تحمي مصالحيا كتسيج كيانيا بمنظكمة إعالمية سمعية بصرية 
تخصص ليا الكسائؿ البشرية كالتقنية كالمالية المطمكبة لبمكغ األىداؼ المنشكدة، فالسمعي البصرم 
إذف أصبح ضركرم كليس مف الكماليات ألنو أداة فعالة إذا ما كظفت في السياؽ الصحيح لخدمة 

 .األمـ كالشعكب 
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 :مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون- 1.4.4

عمى غرار اإلذاعة دخؿ التمفزيكف إلى الجزائر في كقت متزامف مع فرنسا أك بعد كقت قصير ،حيث 
ـ، ككانت أكؿ محطة إرساؿ 1956 ديسمبر 24جاء مع كتدشيف أكؿ بث تمفزم تابع لالستعمار يـك 

 كمـ مف الجزائر العاصمة ككانت قكة المحطة تقدر 20حاليا عمى بعد " مايتغك تمنفكست"تقاـ بكاب 
ـ، كلـ تكف برامج التمفزيكف 1957 كمـ لسنة 20 كميمكترات في البداية لتصؿ فيما بعد إلى 3:ب 

 ساعة في األسبكع بالمغتيف العربية 21تشاىد آنذاؾ إال بمدينة الجزائر كضكاحييا القريبة، ككانت تبث 
كالفرنسية ككاف التمفزيكف كسيمة أيضا بالنسبة لمفرنسييف آنذاؾ لمدعاية لدعـ السياسة الفرنسية الداخمية 

كالخارجية ،فمحطة الجزائر لـ تكف إال محطة إرساؿ لمحطات التمفزة الفرنسية كتحمؿ قيـ المجتمع 
الفرنسي كأغراضو السياسية المكجكدة مف احتاللو لمجزائر، ككما ىك مالحظ فإف التمفزيكف االستعمارم 
كاف نسبة محـر مع الجزائرييف إذ كاف كؿ عناصره مف الفرنسييف أك األجانب اآلخريف ككاف طاقمو 

 تقنيا ،أما فيما يخص مضاميف البرامج 170 إداريا ك45 مصكريف ك5 صحفيا ك 16آنذاؾ يتككف مف 
فكانت ىناؾ نشرة إخبارية بالعربية في بداية السيرة، كمرة في األسبكع يتـ بث سيرة ترفييية مكجية 

لجميكر الجزائرييف الذم كاف يشكؿ أقمية بالنظر إلى ككف األغمبية مف الشعب لـ يكف يقدركىا آنذاؾ 
 .  لشراء جياز التمفاز كاستمر الكضع عمى حالو إلى غاية االستقالؿ 

 26 1962 أكتوبر 28ميالد التمفزيون الجزائري في - 2.4.4

ـ مف دكف آخر السيادة الكطنية ،كالتي تمثمت 1962لـ يكف باإلمكاف استكماؿ فرصة االستقالؿ عاـ 
آنذاؾ في التمفزيكف الجزائرم الذم ظؿ طيمة فترة االستعمار كاحدا مف أىـ األسمحة المؤثرة في أحكاـ 

ىيمنة فرنسا عمى الجزائر، كقد أدرؾ الجزائريكف في تمؾ الفترة أف التمفزيكف لـ يكف مجرد كسيمة 
نما أداة ليسترجع مف خالليا الشعب الجزء األكبر مف حريتو كىكيتو كثقافتو كعاداتو كتقاليده  إعالمية، كا 

 . سنة مف الزمف 130التي عمؿ المستعمر جاىدا عمى طمسيا كمحكىا لفترة تجاكزت 

                                                           
 . 39- 29ص ،-ـ، ص1985عبد الحميد حيفرم، التمفزيكف الجزائرم كاقع كأفاؽ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،/ د -  26
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غير أف رىاف استرجاع التمفزيكف لـ يكف بالسيكلة بمكاف بالرغـ مف حدكث ذلؾ في فترة كجيزة مف 
االستقالؿ ،فقد كاف الرىاف الحقيقي ضماف استمرارية العمؿ مف دكف االضطرار لمجكء إلى تقنييف 
فرنسييف السيما كأنيـ قبؿ مغادرتيـ لـ يدخركا جيدا لتعطيؿ العمؿ كحدىا اإلرادة كاإلصرار عمى 

 شخصا يرفعكف التحدم كعدـ القبكؿ 21التحدم جعمت حفنة مف التقنييف الجزائرييف ال يتجاكز عددىـ 
إال بالفكز بو، فكاف ليـ ذلؾ بالرغـ مف صعكبات البداية ليككف بذلؾ إعالف ميالد التمفزيكف الجزائرم 
كيتحقؽ ليـ استكماؿ استقالؿ الكطف كتخمصو مف التبعية اإلعالمية لفرنسا  المحتمة كمع النجاح في 
كسب أكلى التحديات تأكد بعد ذلؾ أف كؿ يكـ يجمب معو تحدم جديد بؿ كأكبر مف اليـك الذم سبقو 
فكؿ تقنية جديدة تظير عبر العالـ في المجاؿ السمعي البصرم باتت تشكؿ رىانا البد مف الفكز بو 

كاألمر متكاصؿ إلى غاية اليكـ، حيث أف التمفزيكف الجزائرم يكاصؿ مسايرتو لمعصر ثيقنيات الحديثة 
كمضامينو المبتكرة ليصبح عف جدارة المتحدث باسـ الجزائر كالجزائرييف، كبالرغـ مف المنافسة الداخمية 

قميميا   27كالخارجية مف قبؿ عديد القنكات إال أنو مازاؿ قادرا عمى رفع التحديات ليس محميا بؿ كا 

 أخالقيات العمل اإلعالمي في المؤسسة السمعية البصرية - 5.4

  :2012من خالل القانون السمعي البصري - 1.5.4 

 مادة 133 المتعمؽ باإلعالـ 2012 جانفي 12 الصادر في 05 – 12تضمف القانكف العضكم رقـ 
 بابا كما أكد ك ألكؿ مرة عمى ضركرة فتح قطاع السمعي البصرم الذم ظؿ محتكرا 12مكزعة عمى 

كمغمقا لسنكات كأثير الكثير مف الجذؿ حكؿ ىذا القانكف بيف مؤيد كمعارض لو عمى اعتبار أنو لـ 
لمقانكف الخطكط العريضة لمعمؿ اإلعالمي  (2)يآتي بما كاف منتظرا منو ككضعت المادة الثانية 

كاإلطار العاـ ليا، كحدكد الممارسة اإلعالمية فأكدت عمى أف نشاط اإلعالـ يمارس بحرية في ظؿ 
 :إحتراـ

 .الدستكر كقكانيف الجميكرية  -
 .الديف اإلسالمي كباقي األدياف  -
 . اليكية الكطنية كالقيـ الثقافية لممجتمع  -
 .متطمبات أمف الدكلة كالدفاع الكطني  -

                                                           
27

 .39، 29، مرجع سبؽ ذكره، ص ص،عبد الحميد حيفرم-   
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 .متطمبات النظاـ العاـ  -
 .المصالح االقتصادية لمبالد  -
 . مياـ كالتزامات الخدمة العمكمية  -
 .حؽ المكاطف في إعالـ كامؿ ك مكضكعي  -
 .   28سرية التحقيؽ القضائي  -

  : 2014أخالقيات العمل من خالل قانون السمعي البصري - 2.5.4

بعد عرض مشركع القانكف عمى المجمس الشعبي الكطني، كبعد التعديالت التي أجريت خرج 
، كاىـ المكاد التي 2014 مارس 23القانكف في صبغتو النيائية في الجريدة الرسمية يـك اإلتنيف 

 : تناكلت أخالقيات المينة في القانكف نجد

يمارس النشاط السمعي البصرم بكؿ حرية في ظؿ احتراـ المبادئ " المادة الثانية التي تنص عمى 
،  كأحكاـ ىذا القانكف كالتشريع 2012 مف القانكف العضكم 2المنصكص عمييا في أحكاـ المادة 

كىذا يعني استنادا لما سبؽ فممارسة النشاط السمعي البصرم يجب أف تتـ مع " السارم المفعكؿ 
 : احتراـ ما يمي 

 . احتراـ شعارات الدكلة كرمكزىا  -
 . التخمي باالىتماـ الدائـ إلعداد خبر كامؿ مكضكعي  -
 . نقؿ الكقائع بنزاىة كمكضكعية  -
 . تصحيح كؿ خبر غير صحيح  -
 . االمتناع عف تعريض األشخاص لمخطر  -
 . االمتناع عف تمجيد االستعمار  -
 . االمتناع عف اإلشادة بصفة مباشرة أك غير مباشرة بالعنصرية كعدـ التسامح كالعنؼ -
 . االمتناع عف السرقة األدبية كالكشاية كالقذؼ -
 . االمتناع عف استعماؿ الخطكة المينية ألغراض شخصية أك مادية -

                                                           
 . 21ص   ـ،2012 جانفي 12، بتاريخ 02، العدد 2012الجريدة الرسمية لمجميكر الجزائرم، القانكف العضكم لإلعالـ -   28
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 29. االمتناع عف نشر أك بث صكرا كأقكاؿ تمس بالخمؽ العاـ أك تستفز مشاعر المكاطف -

 الشركط التي يتضمنيا دفتر الشركط الذم يتعيف عمى كؿ القنكات االلتزاـ 48كما حددت المادة 
 :بو كذلؾ مف خالؿ احتراـ المبادئ التالية خاصة

االلتزاـ بالمرجعية الدينية الكطنية كاحتراـ المرجعيات الدينية األخرل كعدـ المساس بالمقدمات  -
 .كالديانات األخرل 

 .احتراـ مقكمات كمبادئ المجتمع  -
 .احتراـ متطمبات اآلداب العامة كالنظاـ العاـ -
االمتثاؿ لمقكاعد المينية كآداب أخالقيات المينة عند ممارسة النشاط السمعي البصرم، ميما  -

 .كانت طبيعتو ككسيمتو ككيفية بثو
 .االمتناع عف بث محتكيات إعالمية أك اشيارية مضممة -
 . السير عمى احتراـ حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة -
التزاـ الحياد كالمكضكعية عف خدمة مأرب كأغراض مجمكعات مصمحيو سكاء كانت سياسية  -

 .أك عرقية أك اقتصادية أك دينية أك أيدلكجية
االمتناع عف اإلشادة بالعنؼ أك التمييز لعنصرم كاإلرىاب أك العنؼ ضد كؿ شخص بسبب  -

 .أصمو أك جنسو أك انتمائو لعرؽ أك جنس أك ديانة معينة 
 .30عدـ المساس بالحياة الخاصة كشرؼ كسمعة األشخاص كالشخصيات العامة  -

كفي مجاؿ العقكبات اإلدارية التي تنجر عف عدـ احتراـ الشركط التي يتـ االتفاؽ عمييا مع سمطة 
 : الضبط في دفتر الشركط نجد

في حالة عدـ احتراـ الشخص المعنكم المستغؿ لخدمة االتصاؿ " التي تنص عمى أنو " 98"المادة 
السمعي البصرم التابع لمقطاع العاـ أك الخاص لمشركط الكاردة في النصكص التشريعية كالتنظيمية  

                                                           
ـ، 2014 مارس 23، بتاريخ 16القانكف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصرم، العدد  الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، -   29
 .8ص 

 . 10 ،ص 16العدد الجريدة الرسمية لمجميكرية لجزائرية، المصدر السابؽ، -   30
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تقـك سمطة الضبط السمعي البصرم بإنذاره بغرض حممو عمى احتراـ المطابقة في أجؿ تحدده سمطة 
". الضبط السمعي البصرم 

أم ؼكىذا ينطبؽ عمى التجاكزات غير األخالقية التي قد تحدت في البث التمفزم أك اإلذاعي كبالتالي 
. تجاكزات تككف محؿ مراقبة مف طرؼ سمطة الضبط السمعي البصرم 

:  عمى اإلجراءات التي تتخذ في حالة عدـ االستجابة لألعذار كتنص عمى100كتؤكد المادة 

في حالة عدـ االمتثاؿ لألعذار في اآلجؿ التي تـ تحديدىا مف طرؼ سمطة الضبط يتـ تسميط " 
 مف رقـ األعماؿ المحقؽ خارج الرسـك خالؿ أخر نشاط مغمؽ %5 ك %2عقكبة مالية تتراكح بيف 

 شيرا، كفي حالة عدـ كجكد نشاط سابؽ يسمح عمى أساسو تحديد مبمغ العقكبة 12محسكب عمى فترة 
 . دج2.000.000يحدد مبمغ العقكبة عمى أف ال يتجاكز 

 100عمى أنو في حالة عدـ االمتثاؿ لمعقكبة المالية المشار إلييا في المادة  " 101ك تؤكد المادة 
إما بتعميؽ الرخصة عف كؿ إخالؿ غير مرتبط بمحتكل البرنامج كفي : "تأمر سمطة الضبط بقرار معمؿ

 .31كمتا الحالتيف ال تتعدل مدة التعميؽ شيرا كاحدا

 : سمطة ضبط السمعي السمعي البصري - 6.4  

تحدد  مياـ كصالحيات كتشكيمة كسير سمطة الضبط السمعي البصرم المنشأة بمكجب  : 52المادة 
ق ،المكافؽ 1433 صفر، عاـ 18:  المؤرخ في05 – 12 مف القانكف العضكم رقـ 64أحكاـ المادة 

 . كالمذككر أعاله كفؽ أحكاـ ىذا القانكف 2012 يناير سنة 12

 .32يحدد مقر سمطة ضبط السمعي البصرم بالجزائر العاصمة  : 53المادة 

 :مهام وصالحيات سمطة الضبط السمعي البصري /1.6.4

 :تقـك سمطة ضبط السمعي البصرم أساسا بالمياـ اآلتية  : 54المادة 

                                                           
.  18-12ص  -الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، القانكف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصرم، المصدر السابؽ، ص -  31
 . 79ص ، ـ 2018 ، الجزائر، جسكر لمنشر كالتكزيع، 1: ط، مدكنة اإلعالـ في الجزائر ،منصكر فدكر بف عطية -  32
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  السير عمى حرية ممارسة النشاط السمعي البصرم،  ضمف الشركط المحددة في ىذا القانكف
 .كالتشريع كالتنظيـ سارم المفعكؿ 

  السير عمى عدـ تحيز األشخاص المعنكية التي تستغؿ خدمات االتصاؿ السمعي البصرم
 .التابعة لمقطاع العاـ 

  السير عمى ضماف المكضكعية كالشفافية. 
  السير عمى ترقية المغتيف الكطنيتيف كالثقافة الكطنية كدعميا . 
  السير عمى احتراـ التعبير التعددية لتيارات فكرية كالرأم بكؿ الكسائؿ المالئمة في برامج

 .خدمات البث اإلذاعي كالتمفزيكني  السيما خالؿ حصص اإلعالـ السياسي كالعاـ 
  السير عمى أف تعكس أصناؼ البرامج التي يقدميا ناشر كخدمات االتصاؿ السمعي البصرم

 .التنكع الثقافي الكطني 
  السير عمى احتراـ الكرامة اإلنسانية. 
 33 السير عمى حماية الطفؿ المراىؽ.  
  السير عمى أال يؤدم البث ألحصرم لألحداث الكطنية ذات األىمية القصكل المحددة عف

طريؽ التنظيـ، إلى حرماف جزء معتبر مف الجميكر مف إمكانية متابعتيا عمى المباشر أك 
 .34غير مباشر عف طريؽ خدمة تمفزيكنية مجانية 

كتتمتع سمطة الضبط السمعي البصرم قصد أداء مياميا بصالحيات في مجاؿ الضبط كالمراقبة 
 ( .55)كاالستشارة كتسكية النزاعات حددىا القانكف في مادتو 

  في مجال الضبط: 
 .دراسة طالبات إنشاء خدمات اإلتصاؿ السمعي البصرم كتبث فييا  -1
تخصيص الترددات المكضكعية تحت تصرفيا مف طرؼ ىيئات العمكمية المكمفة بالبث  -2

اإلذاعي كالتمفزم مف أجؿ إنشاء خدمات االتصاؿ السمعي البصرم األرضي في إطار 
 .اإلجراءات المحددة في ىذا القانكف 

 .تحدد القكاعد المتعمقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عف السمطات العمكمية  -3
                                                           

 . 80 -79ص ص , مدكنة اإلعالـ في الجزائر , المرجع نفسو  -  33
 . 14،ص  (54) ، مرجع سابؽ ،المادة 14/04قانكف اإلعالـ السمعي البصرم ،  -  34
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 . 35تعد كتصادؽ عمى نظاميا الداخمي  -4

  في مجال المراقبة : 
  تسير عمى احتراـ مطابقة أم برنامج سمعي بصرم كيفما كانت كسيمة بثو لمقكانييف -1

 . كالتنظيمات سارية المفعكؿ
 تتأكد مف احتراـ الحصص الدنيا المخصصة لإلنتاج السمعي البصرم الكطني كالتعبير  -2

 .بالمغتيف الكطنيتيف 
 . تمارس الرقابة بكؿ الكسائؿ المناسبة عمى مضمكف ككيفية برمجة الحصص اإلشيارية  -3
 تسير عمى احتراـ المبادئ كالقكاعد المطبقة عمى النشاط السمعي البصرم ككذا تطبيؽ دفاتر  -4

 .الشركط
 تطالب عند الضركرة مف ناشرم كمكزعي خدمات االتصاؿ السمعي البصرم أية معمكمة  -5

 .مفيدة ألداء مياميا
  في المجال االستشاري : 
 . تبدم آراء في اإلستراتيجية الكطنية لتنمية النشاط السمعي البصرم -1
 . تبدم رأييا في كؿ مشركع نص تشريعي أك تنظيمي يتعمؽ بالنشاط السمعي البصرم -2
 . تقدـ تكصية مف أجؿ ترقية المنافسة في مجاؿ األنشطة السمعية البصرية -3
 . تتعاكف مع السمطات أك الييئات الكطنية أك األجنبية، التي تنشط في نفس المجاؿ -4
 تبدم رأييا بطمب مف أية جية قضائية، في كؿ نزاع يتعمؽ بممارسة النشاط السمعي  -5

 .36البصرم

 : ميثاق أخالقيات العمل لمصحفيين الجزائريين- 7.4
 الذم حدد قكاعد 13/04/2000تمت المصادقة عمى ميثاؽ أخالقيات المينة بتاريخ 

الممارسة المينية لمصحفييف، كقد احتكل الميثاؽ عمى كاجبات كحقكؽ الصحفييف الجزائرييف 
 . حقكؽ8 كاجبا يقابميا ثمانية 18حيث بمغ عدد الكاجبات 

 

                                                           
 .  14،ص (55)المادة ، 14/04 قانكف اإلعالـ السمعي البصرم الصادر نفس المرجع ، -  35
 . 15، ص نفسو،المرجع  (55)قانكف اإلعالـ السمعي البصرم ، المادة  -  36
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  بيان حقوق والواجبات: 

 ىك مف يمارس بصفة أساسية منتو بطريقة منتظمة كمقابؿ – ميما كاف كضعو–الصحفي المحترؼ 
 .أجر في كسيمة أك عدة كسائؿ إعالمية ، كمنيا يستمد مكارده األساسية

إف الحؽ في اإلعالـ، كحرية التعبير، كالنقد ىك مف الحريات األساسية التي تساىـ في الدفاع عف 
كمف ىذا الحؽ في معرفة الكاقع كاألحداث، كالتعريؼ بيا تنبثؽ . الديمقراطية كالتعددية اإلعالمية

 .مجمكعة كاجبات كالحقكؽ الصحفييف

إف مسؤكلية الصحفي إزاء الجميكر تعمك عمى أنفسيـ كيطبقكنيا بالحرية، كىذا ىك مكضكع بياف 
الكاجبات المصاغ ىنا ،لكف الكاجبات ال يمكف أف تحتـر فعميا أثناء ممارسة المينة إال إذا تكافرت 

الظركؼ العممية الستقاللية الصحفي، كىذا ىك مكضكع بياف الحقكؽ، إف ىذا الميثاؽ ليس بالقانكف 
نما ىك ميثاؽ أخالقيات يحدد مجمكع قكاعد السمكؾ  المسمط كالرادع، كال بالنظاـ الذم يفرض كيجبر، كا 

 .37القائمة عمى المبادئ المعمكؿ بيا عالميا، لضبط عاقة الصحفييف فيما بينيـ كعالقتيـ بالجميكر
 كينبغي أف تتخذ ىذه القكاعد المتبناة بحرية كالمصادؽ عمييا ديمقراطيا، كدليؿ سمكؾ في ممارسة  
مينة الصحافة، إف المجمس األعمى ألخالقيات المينة الذم يتشكؿ مف الزمالء ،يسير عمى احتراـ 

 .38ىذه المبادئ 
 : يمتـز الصحفي بكاجب :بيان الواجبات/أ

 .احتراـ الحقيقة ميما كانت التبعات التي تمحؽ بو، بسبب ما يمميو حؽ الجميكر في المعرفة  -1
 . الدفاع عف حرية اإلعالـ، كالرأم كالتعميؽ، كالنقد -2
 . الفصؿ بيف الخبر كالتعميؽ  -3
 . احتراـ الحياة الخاصة لألشخاص، كحقيـ في رفض التشيير بيـ عف طريؽ الصكرة  -4
 نشر المعمكمات المتحقؽ مينا فقط كاالمتناع عف تحريؼ المعمكمات كالحرص عمى سرد  -5

 .الكقائع ضمف سياقيا
 . االمتناع عف نشر اإلشاعات  -6

                                                           
 ،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ميثاؽ أخالقيات المينة لمصحفييف الجزائرييف ، بياف الحقكؽ ك الكاجبات الجزائر -  37
 . 11-9ص -ص  ـ،2003 أفريؿ 13
 . 11-9 ،مرجع سبؽ ذكره، ص ص الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -  38
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 . تصحيح كؿ معمكمة يتبيف بعد نشرىا أنيا خاطئة  -7
 . الحفاظ عمى السر الميني كعدـ اإلفشاء بالمصادر  -8
 . االمتناع عمى االنتحاؿ، كاالفتراء، كالقذؼ كاالتيامات غير المؤسسة  -9

عدـ الخمط بيف مينة الصحفي كمينة أإلشيارم أك الدعائي، كعدـ قبكؿ أم تعميمة مف -  10
 .المعمنيف سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة 

 عدـ قبكؿ تعميمات في التحرير ،سكل مف مسئكلي التحرير، كفي الحدكد التي يممييا كازع – 11
 .الضمير 

  االمتناع عف التركيج، بأم شكؿ مف األشكاؿ، لمعنؼ، اإلرىاب، الجريمة – 12
 .التعصب، العنصرية، التمييز الجنسي كالالتسامح 

ال يقبؿ في إطار  كمعترؼ بالقكانيف المعمكؿ بيا في كؿ بمد،  كؿ صحفي جدير بيذا االسـ،– 13
 .الشرؼ الميني إال بحكـ زمالئو بعيدا عف كؿ تدخؿ حككمي أك غيره 

االمتناع عف الحصكؿ عف أم امتياز ناتج عف كضع تككف فيو صفتو كصحفي كعالقتو -   14
 .كنفكذه عامؿ استغالؿ مناسب

أك التسبب في طرده أك التنزيؿ مف رتبتو مف خالؿ قبكؿ   االمتناع عف طمب منصب زميؿ،– 15
 .عرض عمؿ بدلو بشركط أدنى 

 . عدـ الخمط بيف دكره كصحفي كدكره القاضي أك الشرطي – 16
 . احتراـ افتراض البراءة – 17
 .39 عدـ استعماؿ األساليب غير الشريفة لمحكؿ عمى المعمكمات أك الصكر كالكثائؽ– 18

 :  مف حؽ الصحفي :بيان الحقوق/بـ

الكصكؿ إلى كؿ مصادر الخبر كالحؽ في التحقيؽ الحر في كؿ الكقائع التي تتعمؽ بالحياة  -1
العامة ،ك ال يمكف أف يمنع مف الكصكؿ إلى المصادر إال استثناء كبمكجب أسباب معبر 

 .عنيا بكضكح 
 . التحمي بكازع الضمير  -2
 . اإلبالغ بكؿ قرار ىاـ مف شأنو اإلضرار بحياة المؤسسة  -3

                                                           
 . 13-12 ،ص ص، المصدر السابؽ، ميثاؽ أخالقيات المينة لمصحفييف الجزائرييف، بياف الحقكؽ كالكاجبات -  39
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 . التمتع بالقانكف األساسي  -4
 . االستفادة مف تككيف متكاصؿ كتحسيف مؤىالتو المينية  -5
 التمتع بالشركط االجتماعية كالمينية الضركرية لممارسة مينتو كعقد عمؿ فردم في إطار  -6

 .اتفاقية جماعية ، ضامنة ألمنو المادم كاستقالليتو االقتصادية 
 .كاالستفادة منيا   االعتراؼ لو بحقكؽ التأليؼ، -7
 .40 احتراـ المنتكج الصحفي، كالكفاء لمضمكنو -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .14 ص ، ميثاؽ أخالقيات المينة لمصحفييف الجزائرييف، بياف الحقكؽ كالكاجباتبق،المصدر السا -   40
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 : خالصة الفصل
جاء ىذا الفصؿ ممما بكؿ التفاصيؿ المتعمقة بالمؤسسة السمعية البصرية مف ميالدىا العالمي 

لما ليا مف  كصكال إلى الجزائر، فيي تعد مف اإلنجازات اليامة التي حققيا اإلعالـ الحديث،
أثار كبير عمى آراء الجماىير كتعامالتيـ مف نقؿ المعمكمة كبث األخبار كفؽ معاير قانكنية 

ال يمكف الخركج عنيا أك حتى عدـ التقيد بيا فالييكؿ التنظيمي ليا يفرض مجمكعة مف 
األكامر التي يحددىا القانكف كالتشريعات الخاص بالنشاط السمعي البصرم كالتي تعمؿ عمى 

ضبط أخالقيات العمؿ كفؽ قكانيف متجددة تفرضيا التغيرات السياسية كاالقتصادية لمدكلة 
فكجب عمينا التفصيؿ في  كالعمؿ عمى مكاكبات التغيرات الكاقع في مختمؼ المجاالت،

ما يسمي بما قبؿ االنفتاح السياسي كبعد "التشريعات الخاصة بالسياسة اإلعالمية كمراحميا 
، الخاصة باإلعالـ كؿ ىذا جعمنا نعمؿ عمى كشؼ الحقائؽ المتعمقة "االنفتاح السياسي

بالمكاثيؽ  كعالقتيا بالسمكؾ الميني فتطرقنا لألخالقيات العمؿ اإلعالمي في النشاط السمعي 
البصرم لمسنكات األخير، كالتحدث عف سمطة الضبط السمعي البصرم كصالحيتيا  جعمنا 

ليذه األخالقيات معاير محددة كمنظمة ال يمكف االستغناء عنيا مف حقكؽ ككاجبات 
الصحفييف المتعمقة بالميثاؽ الميني ألخالقيات العمؿ اإلعالمي في المؤسسة السمعية 

 .البصرية 



 

حليل البيانات الميدانية ـــــت

 لمحة حول المحطة الجهوية لمتمفزيون ببشار   -1

 اإلمكانيات المادية والبشرية  -2

 مبادئ المحطة وأهدافها  -3

 الهيكل التنظيمي لممحطة الجهوية لمتمفزيون ببشار  -4

  تفريغ وتحميل البيانات الميدانية  -5

 اختبار صدق الفرضيات  -6

  النتائج العامة لمدراسة  -7
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 : تمييد الدراسة الميدانية

بعدما تطرقنا في الفصمين السابقين من اإلطار النظري إلى ضوابط أخالقيات العمل اإلعالمي بداية 

 ومعرفة مواثيق الشرف المينية الطبيعة والجوىرية أىمية من المدخل الموجز إلى النشأة والتطور

األخالق في العمل اإلعالمي، ومبادئيا وفي جزئية أخرى تحدثنا عن أىداف مواثيق أخالقيات العمل 

المؤسسة السمعية اإلعالمي في إطار عمميا وتحديد مخاطر غيابيا وصوال إلى أشكاليا المتنوعة، ف

باعتبارىا شبكة اتصال ثقيمة بالغة التأثير في  البصرية شبكة اتصال ضخمة تتصارع داخميا المصالح

توجيو وتأطير الرأي العام المحمي والدولي، وكل ما يخص ىذه المؤسسة انطالقا من المسؤولية 

االجتماعية لممؤسسة اإلعالمية وكذا المراحل المتعددة لإلعالم المرتبطة بما تسمى بالسياسة اإلعالمية 

م، معرجين بعد ذلك عمى المؤسسة السمعية البصرية نشأة وتطور 2005م إلى غاية 1962من 

-م 2012" وصوال إلى أخالقيات العمل اإلعالمي في المجال السمعي البصري الخاصة بقانون

 ".م 2014

إذا سوف نقوم في ىذا اإلطار التطبيقي بإعطاء لمحة عن المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار وكذا 

نفي فرضيات الدراسة، وذلك بتفريغ معطيات استبيان  اإلجابة عمى أسئمة اإلشكالية وكذا تأكيد أو

 . االستمارة التي تم توزيعيا عمى العينة، ومن ثم استخالص النتائج العامة لمدراسة 
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 .لمحة حول المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار : أوال

 .بطاقة فنية لممحطة الجيوية لمتمفزيون -1

 .لقد مرت التسمية بعدة مراحل من وحدة جيوية، إلى مديرية جيوية، إلى محطة جيوية  : التسمية

  م1987 :تاريخ التأسيس

 . .  حي لجيياني ، والية بشار283ب .المحطة الجيوية لمتمفزيون لبشار ص  : العنوان

 .عربية : لغة العمل

 .تندوف، أدرار، بشار، البيض، النعامة   : المناطق التي تغطييا المحطة

 .  طابع خدماتي، صناعي تجاري:طبيعة عمل المحطة 

 :1 عامال موزعون كاآلتي 92 : عدد العمال

  المدير 
  رئيس التحرير 
 16 صحفيين 
 2 مقدمين برامج  
 8 مركبين  
  4 مخرجين  
 2 مسيرين اإلنتاج  
  مسيرة بالطو 
  15 تقني  
 4 مراسمين  
 4 محاسبين  
 10 إداريين  

                                                           
.   بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون 10.30، عمى الساعة  26-03-2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير، يوم الثالثاء  -  1
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 6 أعوان أمن  
 14أعوان النظافة 4 سائقين  و 

 : التعريف بالمحطة الجيوية لمتمفزيون -2

تم إنشاء  لضمان تغطية متوازنة لمختمف أنحاء التراب الوطني وبيدف تحقيق إعالم جواري،
الغرض منيا ىو االستجابة ..محطة جيوية ببشار عمى غرار محطات، وىران، قسنطينة، ورقمة 

ستراتيجية التمفزيون العمومي وكذا االىتمام بانشغاالت الساكنة في ىذه الجية واالنفتاح  ألىداف وا 
عمييا ترسيخا لمبدأ الحق في المعمومة والمحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار التي أنشئت عام 

 . م1987

أنشئت في بشار عاصمة الجنوب الغربي وىي منطقة ضرورية ذات موقع جيوسياسي جد ىام 
تشيد أحداثا سياسية خاصة منيا قضية الصحراء الغربية والتي تقوم المحطة بمواكبتيا من خالل 

 .المراسالت اليومية تبيانا وتوضيحا لمسار القضية الصحراوية و تطوراتو 

 عامال في 40 بالرغم من الصعوبات التي واجيت عمال المحطة الذي كان عددىم ال يزيد عن 
، نقص الصحفيين في (سكن وظيفي تم تييئتو لممارسة العمل  )الثمانينات من انعدام مقر مالئم 

سيارات، آالت التصوير، آالت التركيب " وانعدام وسائل العمل  ( صحفيين 04 )تمك الفترة 
 .2 (التركيب بالعاصمة  )واإلرسال، حيث كان الصحفيون يتمقون المادة الخام لتركيبيا 

وىو عمل شاق أثقل كاىل الصحفيين، أما اليوم فإن المحطة تتمتع بمقر جديد غاية في الروعة تم 
 )م، حيث يتوفر عمى كل األقسام والمصالح مجيزة بأحدث األجيزة التقنية 2006تدشينو عام 

سمح لمعاممين بمزاولة مينتيم في أحسن الظروف، وحسب اإلمكانيات المادية  (أستوديو مرقمنا 
والبشرية المتوفرة فإن طريقة العمل تخضع لنظام دوام متواصل يتغير بتغير الظروف والمعطيات 

 .ومتطمبات العمل 

 

 

                                                           
. بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون 11:00، عمى الساعة  26-03-2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير،يوم الثالثاء  -  2
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 :اإلمكانيات المادية والبشرية  -3

إنو من الضروري أن يعنى ىذا الكيان وذلك بتعزيزه بمختمف الوسائل السمعية البصرية المتوفرة، وىذا 
 :من أجل إعطاء دفع لو و تحسن نوعية األداء ولإلشارة فإن ىذا الكيان يضم

 تحتوي المحطة عمى أستوديو البث وأستوديو اإلنتاج، وغرفتين لممزج :اإلمكانيات المادية  - أ
والتركيب مجيزة بأجيزة تماثمية مدعمة بشبكة إعالم آلي مجيزة أيضا بثالثة آالت تسجيل 
وكذلك بشبكة داخمية رقمية، ومن أجل إعطاء دفع جيد لديمومة العمل اإلخباري اليومي 

وتحسين نوعية ىذا العمل فإن القسم يضم كاميرات من مختمف األنواع وآخر طراز وسائل 
 .الصوت لضمان الخدمة العمومية 

  كاميراXDCAM  كاميرا ،IMX  كاميرا SX،  كاميرا DVCAM  كاميرا ،EX3 كاميرا دون 
  SXSبطاقات ذاكرة، كاميرا 

  (  Micro cravateميكرفون، ربطة عنق  )توفر وسائل الصوت  -
 .إفادة القسم مسبقا برنامج العمل والتوقعات تماشيا مع المناسبات واألحداث الكبرى  -
 عامال موزعون 92 يقوم بخدمة المحطة الجيوية طاقة بشرية تتكون من :اإلمكانيات البشرية  - ب

  .3عمى التقسيم التي تم تفصيمو في البطاقة التقنية

 :طبيعة عمل المحطة الجيوية لمتمفزيون -4

 في جانبيا العممي حيث يتوقف %10 أكثر مما ىو إداري %90تحمل المحطة طابع فني تقني 
اليث التمفزي عمى عدة عوامل بشرية، مادية، تقنية، وتنظيمية فيي مثل باقي وسائل اإلعالم 

عالميين، تقنيين، مراسميين  الجماىيرية الحديثة وتعتمد عمى طاقة بشرية متخصصة من إداريين وا 
مكانيات مادية ضخمة لتغطية تكاليف اإلنجاز اإلعالمي اليومي من أخبر وبرامج  . متعاونين وا 

 

 

                                                           
 بمقر المحطة الجيوية 11:00، عمى الساعة 27-03-2019يوم األربعاء . مقابمة مع المكمف بمصمحة التقنية  والمالية ، - 3

لمتمفزيون 
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 :مبادئ المحطة وأىدافيا -5
 : المعرفة الجيدة بالمحيط : المبادئ  - أ

: معرفة المحيط الذي تنمو فيو المحطة وىي ضرورية، وتمارس ىذه المعرفة في الميادين التالية 
التاريخ الجغرافيا، العادات والتقاليد،الحياة الجمعوية، الييئات الجيوية، صانعي الرأي المحمي  

 .المصاعب الظرفية، المغات والميجات 

 :احترام أخالقيات العمل 

 .تجنب تغطية أي حدت بطريقة ذاتية ومتحيزة -
 .4تفادي بث أي معمومات غير متأكد منيا -

 : األىداف –ب 

تيدف المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار إلى تحقيق إعالم جواري محمي يعكس أساسا انشغاالت 
حداث كل التوازنات   عطاء الصور الحقيقية لمجزائر العميقة وفق مبدأ احترام كل اآلراء وا  المواطنين وا 
براز جمال منطقة الجنوب الغربي وطاقاتيا من خالل عديد الممفات  كما تعمل المحطة عمى تسويق وا 

 .والريبورتاجات، كما ال تغفل مسايرة تطورات األحداث عن كتب

 : الوسائل وتنظيم العمل 

يؤدي صحفيون قسم األخبار عمميم يوميا تحت رئيس التحرير بمساعدة رئيسة ركن وفق تعميمات 
 .مدير األخبار بالمركزية

 (4و3أنظر الممحق رقم  )الييكل التنظيمي لممحطة الجيوية   -6

 :المديرية الجيوية لبشار 

مدير حيوي يعين من طرف المدير العام لمتمفزيون العمومي توكل لو ميمة : مدير المحطة  -1
القيام بكل األعمال اإلدارية والمالية من حيث التوجيو والتأطير والتسيير لمختمف المصالح 

                                                           
..  مساءا بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون14:00 ، عمى الساعة 31-03-2019مقابمة مع رئيس التحرير ، يوم األحد  -  4
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الموجودة بالمحطة كما يقوم بميمة التنسيق فيما بينيم من أجل الحفاظ عمى السير الحسن 
لممؤسسة وتمثيميا في مختمف اإلدارات والمؤسسات ذات الصمة، وتقع عميو المسؤولية المباشرة 
عداد وبث المادة اإلعالمية مع رئيس التحرير باعتبارىا خمق بيئة مناسبة التي  في اختيار وا 
تعد مقياسا ناجحا لسياسة المؤسسة أو فشميا ألنو ىو الموجو والمنظم والمحيط بكل جوانب 

الممارسة يوميا يتخذ القرارات المناسبة الممكنة وينسق بين مختمف األقسام والمصالح ،ميمة  
 ". حضري خوصة حبيب " يسيرىا حاليا 

تعمل عمى ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة لمضرائب : مديرية اإلدارة والمالية  -2
وتقوم بتسيير الوسائل المالية والمادية لميياكل المركزية لممديرية العامة  ،وميزانيتيا ووسائميا

  : 5تنظم العمل اإلداري وتجييزي لعمال المحطة تتكون من،
 .مكتب تقديرات الميزانية  -

 مكتب المحاسبة  -
 .مكتب ميزانية التجييز  -
  يرأسو مكمف بالمالية فيو يعتبر ىمزة وصل بين جميع : (قسم المحاسبة  )ممحق إداري

المصالح وذلك بضبط جميع الحسابات وجميع الوثائق المحاسبية في مختمف المصالح 
 :ومراجعتيا وتمكن ميامو في تنفيذ السياسة المالية التي تقررىا إدارة المحطة الجيوية وذلك

 .بتطبيق العمميات المالية والمحاسبية  -
 . تحديد الوضع المالي لممحطة والتنفيذ المنضبط لمنصوص المتعمقة بالتسيير المالي -
إتباع دراسات قصد إعداد األجور اليومية لممراسمين، وتقديم البيانات والتقارير والدراسات  -

 .المالية 
تشرف عمى كل ما ىو تقني وتضمن تزويد المحطة بكل : مديرية المصالح التقنية -3

 " . أجيزة مونتاج ، أدوات الصوت" المعدات التقنية الالزمة من 
 خاليا تركيب من بينيا خمية خاصة مستحدثة التكوين يقومون فييا الصحفيين  بالتركيب 4تتكون من 
كاميرات تابثة في و كاميرا متنقمة 12 عامل تقني باإلضافة إلى 45وتضم ىذه المديرية ،بأنفسيم 
: 6 الذي يتكون من األستوديو

                                                           
 مساءا بمقر المحطة الجيوية لمتمفزي 14:30 ، عمى الساعة 31-03-2019مقابمة مع رئيس التحرير ، يوم األحد  -. 5
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 ة وديكور خاص بو تابث مجيز مكون من كاميرات أستوديو. 
 مرقمن يضم معدات خاصة باإلنتاج ومراقبة الكاميراتأستوديو  

ىو أىم األقسام الموجودة بالمحطة فيو المحرك الفعمي لمعممية اإلعالمية باعتباره : قسم األخبار -4
وذلك بما يقدمو  (منطقة الجنوب الغربي لموطن  )المرآة العاكسة لصورة الجية المستيدف تغطيتيا 

من مادة إعالمية مختمفة يومية وآنية بشكل تخدم التوجيات الكبرى لمحكومة من خالل مرافقة كل 
السياسة  )البرامج الشمولية عمى الصعيدين الجيوي والوطني وتقديميا لممواطن وفق الخط االفتتاحي 

 صحفيين بما فييم رئيس 07ويمتزم بيذه الميمة صحفيون بتعداد . (التحريرية لمقانت الوطنية 
طالعو بكل ما يجري  خباره وا  التحرير يتحمل مسؤولياتيم كاممة اتجاه المجتمع في سبيل إعالمو وا 

وىي مساحة شاسعة  (بشار، أدرار، تندوف، النعامة، البيض  )داخل ىذا الحيز الجغرافي الشاسع 
وبحكم أن ىذا القسم يفتقد إلى ىيكمة إدارية بحجم ميام المنوطة بو  تضاىي مساحات بعض الدول،

فإن الكل يخضع لمتسيير المباشر لرئيس التحرير وحسب اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة فإن 
 .طريقة العمل تخضع لنظام دوام متواصل يتغير بتغير الظروف والمعطيات ومتطمبات العمل 
ينسق مع جميع قنوات التمفزيون المركزي فيما يتعمق بكل ما ىو خبر يوميا وذلك لمحاولة تمبية 
متطمبات مختمف النشرات والحصص الخاصة التابعة لمديرية األخبار ويعتمد أكثر عمى اإلعالم 

 .الجواري مع إعطاء الكممة لممواطن واالقتراب أكثر من استغاللو في المناطق النائية 
 :7وتتمثل ميام القسم في النقاط التالية  -
 .ضمن إديولوجية التمفزيون الجزائري , تحدد العمل الصحفي والنقاط المتبعة التي يمتزم بيا -
 .أشرطة في العام " 6 أو  5" وتوزع األشرطة عمى الصحفيين التي تصل إلى -

أنظر )" األمر بميمة:" تقوم بتوجيو طاقم العمل لمتوجو إلى الميدان من خالل ما يسمي ب -

رسال التغطيات اإلخبارية لمتمفزيون الجزائري بالجزائر العاصمة عبر الفاكس  (5الممحق رقم   .وا 

 

 

                                                                                                                                                                                
..  ، بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون 9:40 ، عمى الساعة 02-04-2019: مقابمة مع نائبة رئيس التحرير ، يوم الثالتاء  - 6
.  ، بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون11:00، عمى الساعة 03-04-2019:مقابمة مع رئيس التحرير، يوم األربعاء  -  7
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 E.N.G قسم التصوير أو الربورتاج السريع -5

ىو كيان تابع لقسم األخبار ميمتو تتمثل قي التغطيات التمفزيونية المواضيع السياسية، الحصص 
الخاصة، النشرات اإلخبارية، الحصص المتخصصة ،لكل اليياكل التابعة لمديرية األخبار بالتمفزيون 
 . ويمعب دورا كبيرا في مستقبل التمفزيون سيما مع آفاقو الجديدة والزيادة الممحوظة والمعتبر لحجم العمل

  APV، رئس  OPV، رئيس  DPVمصورون، مدراء تصوير، رئيس :"اإلمكانية البشرية  -
 ".تقني صوت، ميندس صوت 

 تتمثل في استالم ورقة طريق القادمة من مصالح قسم األخبار  E.N.Gميمة رئيس  -
 .8والمتضمنة طمبات ذات عالقة بالعمل 

 .تغطية المواضيع المحددة وتجسيد العمل المطموب والمحضر وفق معاير من طرف الصحفي -

يتم فييا انتقاء الصور المناسبة لموضوع المراد تركيبو من المادة الخام التي : خمية التركيب -6
تم جمعيا أثناء عممية التصوير الميداني، وىذا تحت إشراف الصحفي المسؤول األول واألخير 

 .عن موضوعو بمعية المركب الذي يقوم بعممية التركيب والمزج في آن واحد 
يتم في ىذه المصمحة اإلشراف عمى األمور التقنية لضمان عمل جيد : المصمحة التقنية  -7

 :ذو مستوى راقي حيث تضم ىذه المصمحة 
 .التقنيون المشرفون عمى ىذا العمل  -
 .الميندسون في التقاط الصوت  -
ىي الجية المختصة بإعداد البرامج المحمية والتي تشرف عمييا من طرف  :قسم اإلنتاج -8

 : وتضم البرامج التالية  محترفين،تقنيين 
  والذي يبث مباشرة من المحطة المحمية إلى المحطة الوطنية لمتمفزيون " صباح الخير"برنامج

والذي يبث مباشرة ويتناول مواضيع ذات صمة " أخبار الظييرة " الفقرة المحمية ،الجزائري 
يتميز بحضور ضيف إلى جانب التواجد  المباشر في التظاىرات ,  التنموية واىتماماتوبالمواطن 
  (.، انتخابات وطنيةذكر )  المناسبات ،المحمية

                                                           
 مساءا ، بمقر المحطة الجيوية 14.00 ، عمى الساعة 4-04 -2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير، يوم الخميس  -  8

. لمتمفزيون 
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 :تتعدد الميام التي يشرف عمييا ىذا القسم ويمكن أن نذكر أىميا وىي 

حصص بالطو، برامج ثائقية، رياضية، " إنجاز مختمف الحصص الخاصة بالشبكة البرامجية  -
 ".تاريخية 

 .مرافقة قسم األخبار في إخراج الحصص اإلخبارية، بالطوىات  -
 ".أغاني، حصص خاصة باألطفال، ممتقيات، تغطيات " إنجاز متنوع  -
 :تكمن ميمتو في: قسم اإلخراج   -9

 .تحضير البرامج واإلشراف عمييا -
عدادىا ضمن البرنامج الخاص بالمحطة -  .تسجيل الحصص وا 

تمعب مصمحة األرشيف دورا متعاظما حيث تقوم بعممية : الثوتيق واألرشيفمصمحة -10
أرشفة األعمال التمفزيونية والبرامج في مختمف المجاالت االجتماعية، السياسية  واالقتصادية، 
الفنية والرياضية كما تيتم أيضا بجمع و معالجة وترقيم البرامج حسب طبيعتيا وصنفيا ومدتيا 

تتكون من قسم .   (6أنظر الممحق رقم )ومضامينيا ورقمنتيا بيدف الحفاظ عمى ذاكرة المحطة
األرشيف الذي يتم فيو حفظ األشرطة منذ بداية عمل المحطة إلى يومنا ىذا يحتوي عمى أكثر من 

 أشرطة الحجم الكبير والتي 10 إلى 5 شريط والعدد في تزايد وعممية دفع األشرطة من 2000
  د في العام بين األخبار واإلنتاج 500تصل إلى 

 تحتوي عمى قسم األمن الذي يعمل عمى حماية المحطة وخمق : األمن والوقاية مديرية -11
 . 9جو آمن لمعمال والمراقبة والسير عمى الحفاظ عمييا 

لمساعدة إدارة المحطة عمى إتخاد القرارات المالئمة حيث يقوم المشرفون : قسم أعوان األمن -12
 :عمى ىذا القسم باألعمال اآلتية 

 .إعداد رزمانة عمل دورية ألفراد أعوان األمن  -
 .تنفيذ القواعد واإلجراءات األمنية داخل المحطة -

                                                           
 مساءا، بمقر المحطة 15:00، عمى الساعة 4-04 -2019مقابمة أجريت مع  المكمف باإلدارة والمالية، يوم الخميس -  9

. الجيوية لمتمفزيون 
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 .10تحرير التقارير الخاصة بحوادث العمل -

 تفريغ وتحميل البيانات الميدانية 

  البيانات األولية-1

 يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس  (1) جدول رقم 

  
 

نالحظ من خالل الجدول أعاله والذي يمثل توزيع المبحوثين حسب النوع أنو بمغت نسبة الذكور 

 وبذلك يتجاوز عدد الذكور اإلناث، رغم تنوع المناصب التي %20 بينما بمغت نسبة اإلناث 80%

شغمتيا المرأة خاصة في السنوات األخيرة إال أن مينة اإلعالم الزلت تحتاج إلى العنصر النسائي بقوة 

خاصة أنا الظروف وطبيعة العمل تكون عنيفة عمييا والتي تحاول أن تكون جزء من ىذا المجتمع 

وتحقق التطور، إلى أنو يفرض عكس ذلك وفي مجتمع البحث بصفة خاصة كون المدن الصحراوية 

، إال أنو ال (مجتمع محافظ  )الزلت تتقيد ببعض العادات والتقاليد التي ترى فييا نوعا من التحفظ

عطاء فرص أكثر، وكذا إتاحة المجال التي قد تؤدي إلى  يمكن إىمال دور المرأة في ىذا المجال وا 

 .      إبراز مواىب إعالمية خاصة بالمرأة وتعدي تمك األفكار التقميدية

                                                           
  .، بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون14:30، عمى الساعة 07-04-2019مقابمة أجرية مع المكمف بقسم اإلنتاج، يوم األحد -  10

80%

20%

دائرة نسبٌة تمثل جنس ( 1)شكل رقم
المبحوثٌن  

.ذكر 

أنثى 

 %النسبة        التكرار    الجنس   

 80%   32      ذكر

 % 20        8    أنثى

 % 100        40 المجموع 
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب الفئة العمرية  (2): جدول رقم 

 

  

 نالحظ من خالل الجدول أن ىناك تباين بين الفئات العمرية من اإلمكانيات البشرية التي تستخدميا 

المؤسسة وذلك راجع ألسباب متنوعة منيا البحث عن خبرة وكفاءة ألداء ميني متطور والعمل عمى 

الحفاظ عمى مكانة اإلعالم الوطني، وبحكم أن كل ما كانت الفئة أكبر كمما كان الوعي واالنضباط 

والتي تعمل المؤسسة عميو حتى تكون ىناك أكثر دراية بأيدلوجية المؤسسة واالبتعاد عن كل ما ىو 

  من المبحوثين  %75مسيئة ليا وكذا معرفة أىم النصوص القانونية المسيرة لمعمل اإلعالمي  فنجد 

 إلى 45 فقط منيم الذين تتراوح أعمارىم من % 20، في حين ىناك 45إلى 30تتراوح أعمارىم من

  .30 إلى 25 الذين تتراوح أعمارىم من % 5 ، أما 60

 

 

 

 

5%

75%

20%

دائرة نسبٌة تمثل الفئات (: 2)الشكل رقم 
العمرٌة 

30إلى  25من 

45إلى30من

60إلى 45من

 % النسبة   التكرار  الفئات 

 5% 2 30إلى 25من 

 %75 30 45إلى 30من 

 %20 8 60إلى 45من 

 % 100 40 المجموع 
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 يوضح المستوى التعميمي لممبحوثين  (3)جدول رقم 

 

 

  وىم %55يوضح الجدول أعاله أن المبحوثين المتحصمين عمى الشيادة الجامعية يمثمون نسبة 

  من المبحوثين، وصوال إلى أصحاب %30يشكمون األغمبية مقارنة بالتعميم الثانوي الذي يقدر ب 

 وىؤالء تكون ليم إنتاجيات فكرية متنوعة بحكم التحصيل %15الدراسات العميا المذين تقدر نسبتيم ب 

قدراتيم الفكرية لزيادة  (المحطة الجيوية لمتمفزيون  )العممي لدييم، تستغل ىذه المؤسسة اإلعالمية 

جودة إنتاجيا اإلعالمي من برامج، تغطيات إخبارية، ريبورتاجات وتحقيقات وغيرىا، وعموما فإن 

 .النتائج تعكس ارتفاعا في المستوى التعميمي لصحفي المحطة، وىو مؤشر إيجابي لالرتقاء بالمينة 

 

 

 

 

30%

55%

15%

دائرة نسبٌة تبٌن ( 3)الشكل رقم 
المستوى التعلٌمً

ثانوي

جامعً

دراسات علٌا

 %النسبة  التكرار  المستوى التعميمي 

 %  30 12   ثانوي 

 %55 22   جامعي 

 % 15 6   دراسات عميا 

 % 100 40     المجموع 
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص العممي  (4)جدول رقم  

 

 

 من المبحوثين %35يظير الجدول أن اإلعالميين الذين كان تخصصيم تقني سامي يشكمون نسبة 

، بينما يشكل ذوي تخصص قانون نسبت تقدر %25يمييم أصحاب تخصص اإلعالم واالتصال بنسبة 

 ويتشارك كل %7.5 ويأتي تخصص أدب عربي بنسبة %10 ويمييا تخصص لغات ب %12.5ب 

 ومنو فأغمبية اإلعالميين العاممين بالمحطة %5من تخصص سمعي بصري واتصال تنظيمي بنسبة 

قد تخصصوا تقني سامي واإلعالم واالتصال وذلك باعتبار العمل في قطاع السمعي البصري يتكون 

من فريق عمل بوجوده تتم نجاح العممية اإلعالمية وىذا ما جعمو يختمف عن المجاالت األخرى فمنيم 

مصورين ، ممتقط صوت ومركبين وصحفيين، بينما قمة منيم كانت تخصصاتيم بعيدة عن المينة وفي 

نفس الوقت في عمق المينة لدى نجد تخصص السمعي البصري في المرتبة األخيرة وذلك راجع 

5%
25%

5%7%
35%

10%
13%

دائرة نسبٌة تمثل ( :4)الشكل رقم 
التخصص العلمً 

سٌمعً بصري 

اإلعالم واالتصال 

اتصال تنظٌمً 

أدب عربً 

ثقنً سامً 

لغات 

قانون 

 %النسبة  التكرار التخصص العممي 

 %5 2 سمعي بصري 

 %25 10 اإلعالم واالتصال 

 %    5 2 اتصال تنظيمي 

 % 7.5 3 أدب عربي 

 % 35 14 تقني سامي 

 10% 4 لغات 

 %12.5 5 قانون 

 %100 40  المجموع 
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لظروف متعددة منيا بعد الجامعات التي تتواجد بيا التخصص كذلك عدم االىتمام بتنصيب أصحاب 

التخصص في المؤسسة لكن ىناك عوامل أخرى تتدخل في المينة عمى غرار التخصص نجد الخبرة 

 . وحب المينة يولد روح االبتكار واإلبداع من طرف عمال المحطة ،خاصة في المجال اإلعالمي 

 يوضح توزيع المبحوثين حس (5):جدول رقم 

 ب الرتبة المينية 

 

من خالل قراءة األرقام المسجمة في الجدول يتبين أن الصحفيين ىم أكثر المبحوثين ، حيث سجمت 

 وىي أعمى نسبة في الجدول، ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل الذي يتطمب عدد %40نسبة ىؤالء ب 

كبير من الصحفيين إلنجاز الميام بسرعة وتغطية أكبر قدر من األحداث في منطقة الساورة، يمييم 

 نظرا لمكانتيم الوظيفية في المؤسسة خاصة وأنيم عمود العمل التمفزيوني %37.5 التقنيون بنسبة

فعمميات التقاط الصورة والصوت وكذا المكساج وىندسة الصوت وغيرييا من العمميات التقنية ال تتم 

 وىذا راجع إلى إن مينة اإلخراج في %10إال بوجود ىؤالء، ويأتي المخرجون في المرتبة التالية بنسبة 

2.5%

38%

40%

10%
10%

دائرة نسبية تمثل نسب (:5)الشكل رقم 
المبحوثين حسب الرتبةالمينية  

رءٌس التحرٌر 

ثقنً 

صحفً 

مخرج 

مراسل 

 %النسبة     التكرار           المنصب 

 % 2.5 1 رئيس التحرير       

 37.5 15          تقني 

 % 40 16  صحفي 

 % 10 4        مخرج 

 % 10 4        مراسل 

 % 100 40      المجموع 
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التمفزيون ال تحتاج إلى عدد كبير من المخرجين خاصة أن البرامج التي تعدىا المحطة ال تتجاوز 

ثالثة برامج لذلك نجد عددىم محدود ،يمثل المراسمون نفس النسبة وذلك راجع ألسباب متعددة نذكر 

منيا إرسال فريق كامل متكون من صحفي، مصور، ممتقط صوت وسائق كل شير باإلضافة إل 

المراسل المتواجد في تمك المنطقة بشكل دائم ،في حين يأتي في المرتبة األخيرة رئيس التحرير نظرا 

 .لكون ىذا المنصب محدود في المؤسسة 

 يوضح توزيع المبحوثين حسب األقدمية في العمل بالمحطة الجيوية لمتمفزيون (6): جدول رقم 

 

إن األقدمية في العمل تكسب الفرد خبرة في صيرورة أداء العمل في المؤسسة لمتقدم نحو األحسن 

ويبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين تبعا ألقدميتيم في العمل حيث عادة أعمى نسبة ذوي أقدميو أكثر 

 10- سنوات 5، ويأتي بعدىا عمى التوالي ذوي أقدميو تتراوح بين %25 سنة والتي قدرت بـــ 15من 

، والمالحظ أن ذوي األقدمية من %19بنسبة  سنة15-11،ويمييم ذوي أقدميو من %20سنوات بنسبة 

ما يجعل أغمب المبحوثين لدييم سنوات أقدميو .% 7.5سنوات وتحت ىم أقل نسبة حيث تقدر بــــ 5

السياسة التحريرية )في العمل تفوق الخمس سنوات وذلك قد يعني أن ليم خبرة ودراية بالخط االفتتاحي

 .وتزداد كمما زادت سنوات االقدمية كما يمكنو نقل خبراتو إلى الصحفيين الجدد (لممؤسسة

7%
20%

48%

25%

دائرة نسبية تمثل نسب المبحوثين ( :6)الشكل رقم 
حسب األقدمية  

سنوات 5-سنة 

10-سنوات 5

15-11من

 15أكثر من 

 %النسبة   التكرار    الفئات 

 % 7.5 3  سنوات 5 –سنة 

 % 20 8 سنوات 10-سنوات5

 %47.5 19 سنة 11-15

 % 25 10  سنة 15أكثر من 

 % 100 40 المجموع 
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 :محور البيانات الشخصيةنتائج 

يتجاوز عدد الذكور اإلناث وذلك لكون مينة اإلعالم مينة المتاعب والصعوبات والمخاطر فعال  -1

مما يجعميا ال تتوافق مع طبيعة وظروف المرأة بصفة عامة، والمرأة في مجتمع البحث بصفة 

 .   خاصة نظرا لما تحددىا المجتمعات المحافظة

ىناك تباين بين الفئات العمرية من اإلمكانيات البشرية التي تستخدميا المؤسسة وذلك راجع  -2

ألسباب متنوعة أىميا أن مسؤولية التوظيف تكون من المؤسسة المركزية والتي تعين العمال 

 .  عمى حسب رغباتيا وعمى أساس الخبرة والكفاءة المينية

أن المستوى التعميمي لممبحوثين يجعل ليم إنتاجيات فكرية متنوعة بحكم النسب المتحصل عمييا  -3

حيث تستغل ىذه المؤسسة قدراتيم الفكرية لزيادة جودة إنتاجيا اإلعالمي من برامج، تغطيات 

إخبارية، ريبورتاجات وتحقيقات وغيرىا، وعموما فإن النتائج تعكس ارتفاعا في المستوى التعميمي 

 .لصحفي المحطة ،وىو مؤشر إيجابي لالرتقاء بالمينة

باعتبار العمل في قطاع السمعي البصري يتكون من فريق عمل بوجوده تتم نجاح العممية  -4

اإلعالمية وىذا ما جعمو يختمف عن المجاالت األخرى فمنيم مصورين، ممتقط صوت ومركبين 

وصحفيين، بينما قمة منيم كانت تخصصاتيم بعيدة عن المينة وفي نفس الوقت في عمق المينة 

لدى نجد تخصص السمعي البصري في المرتبة األخيرة وذلك راجع لظروف متعددة منيا بعد 

الجامعات التي تتواجد بيا التخصص كذلك عدم االىتمام بتنصيب أصحاب التخصص في 

المؤسسة لكن ىناك عوامل أخرى تتدخل في المينة عمى غرار التخصص نجد الخبرة وحب 

 .المينة يولد روح االبتكار واإلبداع من طرف عمال المحطة ،خاصة في المجال اإلعالمي
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إن أغمب المبحوثين لدييم سنوات أقدميو في العمل تفوق الخمس سنوات وذلك قد يعني أن ليم  -5

والتي تزداد كمما زادت سنوات االقدمية  (السياسة التحريرية لممؤسسة)خبرة ودراية بالخط االفتتاحي

 .كما يمكنو نقل خبراتو إلى الصحفيين الجدد

درجة وعي اإلعالميين العاممين بالمحطة الجوية لمتمفزيون المحور الخاص ب :ثانيا

  بأخالقيات العمل اإلعالمي

مصدر أخالقيات المينة التي تعتمد عمييا المحطة يوضح رأي اإلعالميين حول ( 7)جدول رقم 

  *الجيوية لمتمفزيون

مصدر أخالقيات المينة التي تعتمد عمييا المحطة  الرقم

 الجيوية لمتمفزيون 

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 100 40 27.5 11 72.5 29 التشريعات اإلعالمية في الجزائر  1

 100 40 15 06 85 34 ميثاق أخالقيات المينة 2

 100 40 20 08 80 32 القيم االجتماعية ومبادئ الضمير الميني 3

 100 40 90 36 10 04 مواثيق الشرف المينية اإلقميمية والدولية 4

 يوضح نسبة مصدر أخالقيات المين التي تعتمد عمييا المحطة  (7)الشكل رقم 

 

1 2      
72%

28%
المفتاح 

نعم 

ال 

85%        

15% المفتاح 

نعم 

ال 
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    3 4  

من خالل الجدول نالحظ أن ىناك تنوع في مصادر أخالقيات المينة اإلعالمية التي تعتمدىا المحطة 

 أن مصادر أخالقيات المينة التي %85الجيوية لمتمفزيون ببشار حيث أكد أغمب المبحوثين بنسبة 

 منيم أنيا تعتمد أيضا عمى القيم %80تعتمدىا مؤسستيم ىو ميثاق أخالقيات المينة ،وأقر 

  منيم يعتبرون التشريعات اإلعالمية في الجزائر %72.5االجتماعية ومبادئ الضمير الميني، يمييم

 منيم أن مواثيق الشرف المينية %10أيضا مصدر أساسي ألخالقيات المينة ، في حين يؤكد 

اإلقميمية والدولية تعد من المصادر التي تعتمدىا مؤسستيم ألخالقيات المينة، وبالتالي فكل العناصر 

 . حسب المبحوثين تشكل مصادر ألخالقيات المينة اإلعالمية

 * على أي أساس ٌتم ضبط الممارسة اإلعالمٌة  فً المؤسسةيوضح  (8)جدول رقم 

 المجموع ال نعم الممارسة اإلعالمٌة  فً المؤسسة الرقم

 % ت % ت % ت

 100 40 12.5 5 87.5 35 القوانٌن والتشرٌعات اإلعالمٌة الملزمة 1

 100 40 20 8 80 32             الضمٌر المهنً  2

 100 40 90 36 10 4 الهٌئات والمنظمات اإلعالمٌة 3

 

 

 

 

80%

20%
المفتاح 

نعم
ال 

10%

90%

المفتاح 

نعم
ال 
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 دائرة نسبٌة توح نسبة الممارسة اإلعالمٌة فً المؤسسة  : (8)الشكل رقم 

1 2  

3

 

 يرون أن القوانين والتشريعات ىي التي %87.5نالحظ من خالل الجدول أن أغمب المبحوثين بنسبة 

تضبط الممارسة اإلعالمية باعتبار أن ىذه القوانين ىي التي تمكن الصحفيين من العمل بجدية أكثر 

ألن تيون في استخدام ىذه التشريعات يجعل المؤسسة في حالة فوضو، في حين نجد من يري أن 

الضمير الميني ىو األقدر عمى تنظيم الممارسة اإلعالمية، وىذا إيمانا منيم  بتحمي اإلعالمي 

بالضمير الميني كفيل بتنظيم العمل اإلعالمي دون حاجة إلى التشريعات والقوانين الممزمة وذلك 

 منيم أن الييئات والمنظمات اإلعالمية ىي األقدر عمى ضبط %10 ،بينما يرى %80بنسبة 

 .   الممارسة اإلعالمية 

 

 

87%

13%

المفتاح 

نعم

ال 
62%

38% المفتاح 

نع
م

10%

90%

المفتاح 
نعم

ال 
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 يوضح ىل تؤثر التوجييات الحزبية واإليديولوجية في توجو اإلعالمي (9)جدول رقم 

 

يبين الجدول أن أغمبية اإلعالميين يقرون أن التوجيات الحزبية واإليديولوجية نادرا ما توجو العمل 

 من المبحوثين، بينما يشكل اإلعالميين الذين يجزمون أنيا قد تؤثر %50اإلعالمي وىم يشكمون نسبة 

، وذلك راجع لذاتية اإلعالمي بحيث يمكن أن تتدخل أمور سياسية أو حتى %35لكن أحيانا بنسبة 

 يقرون غير ذلك حيث يرون أن %15ربحية في العمل اإلعالمي، ونجد في المرتبة األخيرة بنسبة 

دائما تؤثر ىذه التوجيات في العمل اإلعالمي ألن أغمب األفراد ينتمون إلى توجيات حزبية مختمفة 

الغرض منيا التعبير عمى أرائيم وسط المجتمع لكن باعتبار العمل اإلعالمي يربطو بالمؤسسة الذي 

يعمل فييا فيو يقوم بنفي انتمائو وجعميا شخصية بدرجة األولى ال عالقة ليا بالعمل واالبتعاد عن 

 .مشاكل ىو في غيني عنيا حسب رأيو 

 

 

 

15%

50%

35%

دائرة نسبية تمثل تأثير التوجيات ( : 9)الشكل رقم 
الحزبية واإليديموجية في توجو اإلعالمي 

دائما 

نادرا 

أحٌانا 

 % النسبة  التكرار  المتغيرات 

 %15 6 دائما 

 %50 20 نادرا

 %35 14 أحيانا 

 % 100 40 المجموع 
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يوضح تأثير المصمحة التجارية والمالية في توجو اإلعالمي عمى حسب أخالقيات  (10)جدول رقم 

 المينة 

 

 من المبحوثين يرون أن المصمحة التجارية والمالية ليس %80يتضح من خالل ىذا الجدول أن نسبة 

ليا تأثير في توجو اإلعالمي دون مراعاة أخالقيات المينة ألن اإلعالمي قبل أن يربط بالمينة عمى 

أساس الدخل المادي ىناك أمور متعددة تتدخل في ذلك أىميا حب المينة ورغبتو في ممارستيا دون 

قيود أو تدخالت سواء كانت مالية أو فردية وحتى قانونية التي تعمل عمى تحقيق العدالة من خالل 

العقوبات الموجية في حالة الكشف عن ىذه المصالح واألعمال ،وىي نسبة مرتفعة مقارنة بالتأثيرات 

 وقد يرجع ذلك إلى أن الدخل المادي لإلعالمي في وقت تميز بغالء المعيشة %20التي كانت بنسبة 

ال يوفر لو حياة جيدة ومالئمة مما يجعمو يبحث عن مصادر آخري لربح المال بشكل سريع دون 

 . مراعاة ألخالقيات المينة والتي قبل أن تكون تشريعية ىي بدرجة أولى ذاتية

 

 

 

 

20%

80%

دائرة نسبية تمثل تأثير المصمحة ( : 10)الشكل رقم
التجارية والمالية في توجو اإلعالمي حسب أخالقيات 

المينة 

نعم

ال

 % النسبة  التكرار  المتغيرات 

 %20 8 نعم 

 %80 32 ال 

 %100 40 المجموع 
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 يوضح أثر التقيد بالتعميمات الفوقية لممؤسسة في توجيو اإلعالمي   (11)جدل رقم 

 

 %100من خالل الجدول يظير لنا أن كل إعالميين المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار يؤكدون بنسبة 

يديولوجية  أن ىناك أثر في توجو اإلعالمي بسبب التقيد بالتعميمات الفوقية، وذلك راجع لسياسة وا 

 تابع لمدولة فيي تعمل بميام رئيسية يحددىا دفتر الشروط بالتبميغ قطاع عموميالمؤسسة باعتبارىا 

والبث وفق ما يقتضيو الصالح العام لمبالد كما تضطمع بميمة التوجيو واإلعالم باإلضافة إلى التثقيف 

والتوجيو والعمل عمى خدمة المجتمع وتوعيتو فقط ال غير دون التدخل في أمور خارج عن نطاق 

الدولة وذلك لتوفير األمن والسكينة في المجتمع، وعدم رغبتو الوقوع في مشكالت قد تجرىم إلى 

 .مطالبات قانونية وىذا يتنافى والمعاير األخالقية لإلعالمي 

 

 

 

 

 

100%

دائرة نسبية تمثل أثر التقيد ( :11)الشكل رقم 
بالتعميمات الفوقية لممؤسسة عمى توجو 

اإلعالمي 

نعم

 %النسبة التكرار  المتغيرات 

 %100  40 نعم 

 / / ال 

 %100 40 المجموع 
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يوضح إذ كانت المؤسسة التي تنتمي إلييا تنظم أيام و ممتقيات لشرح و تبين  (12)جدول رقم 

 حقوق وواجبات اإلعالمي   

 

 

أما عن األيام والممتقيات التي تنظميا المؤسسة لشرح وتبين حقوق وواجبات اإلعالمي فإن المبحوثين 

 منيم يؤكدون أن %15 ، في حين % 85بالمحطة يؤكدون أن ذلك يكون نادرا وىم يشكمون نسبة 

أحيانا ما يتم ذلك، من خالل تظاىرات عبارة عن أبواب مفتوحة خاصة في المناسبات مثل عيد ميالد 

المحطة، ولد يتوجب عمى المؤسسة األخذ بعين االعتبار األساسيات التي يبنا عمييا العمل بشكل جدي 

 . بعيدا عن األخطاء التي تكون خارج عن أخالقيات المينة ودفتر الشروط الخاص بيا 

 

 

 

 

 

 %النسبة  التكرار  المتغيرات 

 /   /           دائما 

 %85  34 نادرا 

  %15 6 أحيانا 

 %100 40 المجموع 

85%

15%

دائرة نسبية توضح إذ كانت المؤسسة (: 12)الشكل رقم 
  تنظم أيام وممتقيات لشرح حقوق وواجبات اإلعالمي

دائما 

نادرا 

أحٌانا 
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درجة وعً اإلعالمٌٌن العاملٌن بالمحطة الجوٌة للتلفزٌون  "نتائج المحور األول

 :"بأخالقٌات العمل اإلعالمً

ىناك تنوع في مصادر أخالقيات المينة اإلعالمية التي تعتمدىا المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار  -1
حيث أكد أغمب المبحوثين مصادر أخالقيات المينة التي تعتمدىا مؤسستيم ىو ميثاق أخالقيات 
المينة  ومنيم من يري أنيا تعتمد أيضا عمى القيم االجتماعية ومبادئ الضمير الميني ، وىناك 

 .من يعتبرون التشريعات اإلعالمية في الجزائر أيضا مصدر أساسي ألخالقيات المينة 
أن القوانين والتشريعات ىي التي تضبط الممارسة اإلعالمية باعتبار أن ىذه القوانين ىي التي  -2

تمكن الصحفيين من العمل بجدية أكثر ألن تيون في استخدام ىذه التشريعات يجعل المؤسسة في 
حالة فوضو ، في حين نجد من يري أن الضمير الميني ىو األقدر عمى تنظيم الممارسة 

 .اإلعالمية 
أن التوجيات الحزبية واإليديولوجية نادرا ما توجو العمل اإلعالمي وذلك راجع لذاتية اإلعالمي  -3

 بحيث يمكن أن تتدخل أمور سياسية أو حتى ربحية في العمل اإلعالمي
أن المصمحة التجارية والمالية ليس ليا تأثير في توجو اإلعالمي دون مراعاة أخالقيات المينة ألن  -4

اإلعالمي قبل أن يربط بالمينة عمى أساس الدخل المادي ىناك أمور متعددة تتدخل في ذلك 
أىميا حب المينة ورغبتو في ممارستيا دون قيود أو تدخالت سواء كانت مالية أو فردية وحتى 
قانونية التي تعمل عمى تحقيق العدالة من خالل العقوبات الموجية في حالة الكشف عن ىذه 

 .المصالح واألعمال
يديولوجية  -5 أن ىناك أثر في توجو اإلعالمي بسبب التقيد بالتعميمات الفوقية، وذلك راجع لسياسة وا 

المؤسسة باعتبارىا قطاع عمومي تابع لمدولة فيي تعمل بميام رئيسية يحددىا دفتر الشروط 
بالتبميغ والبث وفق ما يقتضيو الصالح العام لمبالد كما تضطمع بميمة التوجيو واإلعالم باإلضافة 
إلى التثقيف والتوجيو والعمل عمى خدمة المجتمع وتوعيتو فقط ال غير دون التدخل في أمور خارج 

عن نطاق الدولة وذلك لتوفير األمن والسكينة في المجتمع، وعدم رغبتو الوقوع في مشكالت قد 
 .تجرىم إلى مطالبات قانونية وىذا يتنافى والمعاير األخالقية لإلعالمي
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 وسموكياتو ضبط المؤسسة السمعية البصرية لمعمل اإلعالميمحور خاص : ثالثا 
 أخالقيا  

يوضح إذ تعرضت لموقف ما من طرف المؤسسة بسبب تجاوزات خاصة بأخالقيات  (13)جدول رقم 
 اإلعالم 

 

 

 يقرون أنيم لم يتعرضوا ألي موقف من %70نالحظ من خالل الجدول أن أغمب المبحوثين بنسبة 

 منيم أنو غير ذلك تماما % 30طرف المؤسسة بسبب تجاوزات خاصة بأخالقيات اإلعالم، بينما يرى 

حيث تعرضوا لموقف من طرف المؤسسة، وذلك راجع ألسباب مختمفة أوليا عدم الدراية بحقوقيم 

وواجباتيم المينية والتي يعاقب عمييا القانون الداخمي لممؤسسة باعتبارىا تجاوزات لدفتر الشروط 

 .الموقع منو من طرف إعالميين المؤسسة منذ بداية العمل 

 

 

 

 

 

30%

70%

دائرة نسبية تمثذا تعرضت  (:13)الشكل رقم 
 …لموقف ما من طرف المؤسسة بسبب تجاوزات 

نعم

ال 

 %النسبة  التكرار  المتغيرات 
 %30 12 نعم 

 %70 28 ال 

 %100 40 المجموع 
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 *عمى السؤال السابق ( نعم)يوضح التبرير في حالة اإلجابة ب  (14)جدول رقم 

 %النسبة التكرار التبرير الرقم 
  

  %50 6 خرق القونيين اإلدارية  1
 33% 4 خرق المعايير األخالقية   2
تجاوزات خاصة ببعض المواد  3

 الخاصة بالقانون اإلعالم 
2 %17 

 %100 12 المجموع 
 .دائرة نسبية توضح في حالة اإلجابة بـــ نعم  : (14)الشكل رقم 

 
 

 يبررون أن الموقف الذي تعرضوا لو % 50من خالل الجدول نالحظ أن أغمب المبحوثين ونسبتيم 

من طرف المؤسسة بسبب تجاوزات خاصة بأخالقيات اإلعالم كان من خالل خرق القوانين اإلدارية 

وذلك راجع إلىماليم التطمع عمى مدونة السموك المينية والقوانين الضابط ليا وىذه من بين األخطاء 

غير متعمدة التي يقع فييا اإلعالمي الذي البد أن يكون ممما بكل جوانب المينة بداية من الحقوق 

 يؤكدون أنيا كانت بسبب خرق المعايير األخالقية بينما 33%وصوال إلى الواجبات، في حين نسبة 

  منيم أن العقوبات التي وجيتو المؤسسة ليم كانت بسبب تجاوزات خاصة ببعض % 17يعتبر بنسبة 

 .المواد الخاصة بالقانون اإلعالم 

33%

50%

17%

المفتاح 

1

2

3
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 يوضح العالقة الوظيفية التي تربط المؤسسة باإلعالمي  (15)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار المتغيرات الرقم 
 %25 10 تقتصر في المؤسسة  1
 %65 26 تتعدى المؤسسة  2
 %10 4 التوجد  3
 %100 40 المجموع  
 

 دائرة نسبية توضح نسبة العالقة الوظيفة التي تربط المؤسسة باإلعالمي  : (15)الشكل رقم 

 

 

إذ كان النجاح يشمل المؤسسة فذلك راجع لدرجة التفاعل الوظيفي الموجود فييا، كل ىذا يدفعنا إلى 

معرفة نوعية العالقة التي تربط العمال داخل المحطة باعتبار أن العمل اإلعالمي يكونو فريق متكامل 

ىذا ما يجعل العالقة قوية بقوة حب المينة وجدية العمل فييا وعمى ىذا نجد المؤسسة تعمل عمى 

حماية اإلعالمي في كل الظروف واألحوال وحتى المناسبات حيت تصل نسبة المبحوثين الذين يقرون 

، في حين ىناك من يرى أنيا ضعيفة وذلك بنسبة %65أن العالقة الوظيفية تتعدى المؤسسة وذلك بـــ 

 .  من المبحوثين يرون أنيا غير موجودة %10، أما في األخير نجد% 25

 

 

25%

65%

10%

المفتاح 
1

2

3
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 * يوضح التبرير الخاص بالسؤال السابق  (16)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  التبرير
اإلعالمي يمثل المؤسسة في كل زمان  1

 ومكان 
20 51% 

 %21 8 ألنيا عالقة عمل فقط  2
 %28 11 تحقق الخدمة العمومية  3

 المجموع 
 

40 100% 

 
 

 دائرة نسبية توضح تبرير السؤال السابق   : (16)الشكل رقم 

 
  

 

  أن اإلعالمي يمثل المؤسسة في كل مكان وزمان لذلك فإن %51إن معظم المبحوثين يبررون بنسبة 

العالقة الوظيفية تتعدى المؤسسة وال تقف عندىا ألن الصحفي بمثابة صورة متنقمة عن المؤسسة التابع 

يرون أنيا تحقق الخدمة %28ليا ويعكس انطباعات لدي الجميور الخارجي حوليا، أما بنسبة 

العمومية باعتبارىا مؤسسة تابعة لمدولة فيدفيا األساسي ىو الوصول إلى المجتمع وتقديم خدمات 

51%

21%

28%
المفتاح 

1

2

3
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 منيم يرون أنيا ال تتعدى المؤسسة باعتبار أنيا % 21خاصة لو ونقل الوقائع واألحداث، ونجد 

 .عالقة عمل فقط تقتصر بالمؤسسة

 يوضح إذ كان يطبق نظام العقوبات والمكافأة من طرف المؤسسة (17)جدول رقم 

 

   

 أن %100من خالل الجدول يظير لنا أن كل المبحوثين بالمحطة الجيوية لمتمفزيون يؤكدون بنسبة 

نظام العقوبات والمكافأة يطبق من طرف المؤسسة، وذلك ما يدفعيم بااللتزام اتجاه العمل اإلعالمي 

كونو من المحركات األساسية التي تدفع الصحفي لمعمل واالنضباط داخل المؤسسة وخارجيا كذلك 

ىذه األنظمة من المحفزات التي تدفع العمال إلعطاء أحسن ما لدييم من أجل الحصول عمى المكافأة 

خاصة أـن المجال اإلعالمي عموما والمؤسسة السمعية البصرية خصوصا تقوم بتقويم شيري 

 وذلك بناءا عمى أعمالو المقدمة من تغطيات إخبارية، ريبورتاجات  تحقيقات 30/30لمصحفيين بدرجة 

 .  باإلضافة إلى المواظبة واالنضباط داخل المؤسسة 

 

 

100%

دائرة نسبية توضح إذ كان يطبق (: 17)الشكل رقم 
نظام العقوبات والمكافأة من طرف المؤسسة 

نعم

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %100 40 نعم

 / / ال

 %100 40 المجموع
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 يوضح إذ تممك المؤسسة ميثاق الشرف أو ما يسمي بمدونة السموك الميني  (18 )جدول رقم 

 

 

يبين الجدول أن أغمبية الصحفيين يقرون أن المحطة الجيوية لمتمفزيون تممك مدونة أو ميثاق السموك 

 من المبحوثين، وىذا قد يرجع إلى كون المؤسسة عمومية تابعة %100الميني وىم يشكمون نسبة 

لمدولة فالبد ليا حسب رأييم أن تسير عمى مدونة خاصة بالسموك باعتبار أن اإلعالم ىو السمطة 

الرابعة بعد السمطة القضائية، التشريعية، والتنفيذية والذي يتحكم في الرأي العام لدا البد لمثل ىذه 

المؤسسات أن تممك ميثاق شرف المينة والمرتبط عموما بالسياسة التحريرية التي تضبط وتحدد العمل 

بيا، والتي تساىم بدور كبير في تنظيم ممارسة مينة اإلعالم وترسم الخطوط العريضة التي ال يجوز 

عمى اإلعالمي تجاوزىا، حيث تقوم المحطة باجتماعات يومية تضم الصحفيين ويترأسيا رئيس التحرير 

لمعرفة المستجدات اليومية والتقيد بالسياسة التحريرية التي تعد أىم ضابط بالمحطة، حتى تتماشى مع 

 .  جممة من المعاير األخالقية التي يمتزم بيا، وذلك من أجل الحفاظ عمى مصداقية وىدفية المينة 

 

 

 

دائرة نسبية توضح إذ تممك (: 18)الشكل رقم 
المؤسسة ميثاق الشرف أو ما يسمى بمدونة 

  السموك الميني

نعم

 %النسبة تكرار  المتغيرات

 %100 40 نعم

 / / ال

 100% 40 المجموع
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يوضح في حالة موضوع ما وغاب الطرف الثاني لمرأي ماذا يكون عرضك  (19)جدول رقم 
 لمموضوع 

 %النسبة  التكرار المتغيرات
 %10 4 مؤيد

 %20 8 معارض
 %70 28 محايد
 %100 40 المجموع

دائرة نسبية توضح نسب في حالة موضوع ما وغاب الطرف الثاني لمرأي ماذا  : (19)الشكل رقم 
  يكون عرضك لمموضوع 

 

 يساندون فكرة أن يعرض الموضوع %70من خالل الجدول يتضح لنا أن أغمبية المبحوثين وبنسبة 

بالمحايدة في حالة غياب الطرف الثاني ألن المسؤولية األولى الذي يأخذىا اإلعالمي في مينتو ىذه 

ىو إعطاء حق الرد لطرف األخر، وعرض المواضيع بمصداقية حتى تكون لديو أمانة موضوعية في 

سرد الحقيقة واكتشافيا وذلك مما يجعمو يكسب ثقة جماىيرية ومصداقية لممؤسسة التي ىو تابع ليا 

واالبتعاد عن العقوبات القانونية وغيرييا من المشاكل التي ىو في غنى عنيا وكذا التحمي بالمعاير 

 منيم يساندون الفكرة بنوع من %20األخالقية التي البد أن يستند إلييا كل عمل إعالمي، ونسبة 

 وىذا المخالف لمبادئ المجال %10المعارضة أما الفئة القميمة الباقية يفضمون أن يكنوا مؤيدين بنسبة 

 .اإلعالمي والتي تقوم أساسا عمى نقل الحقائق واألخبار والمعمومات الحقيقية

10%
20%

70%

المفتاح 
مؤٌد 

معارض 

محاٌد 
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 .يوضح أىم المعايير األخالقية التي تسعى المحطة أن تمتزم بيا في أداء المينة  (20)جدول رقم 

 
 الرقم 

 أىم المعايير األخالقية 
 

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 الصدق  1
 

40 100 / / 40 100 

 الموضوعية  2
 

28 70 12 30 40 100 

3 
 

 احترام الحياة الخاصة 
 

20 50 20 50 40 100 

 احترام قيم المجتمع  4
 

16 40 24 60 40 100 

 آخرى  5
 

8 20 32 80 40 100 

دائرة نسبية توضح أىم المعايير األخالقية التي تسعى المحطة أن تمتزم بيا في  : (20)الشكل رقم 
 .أداء المينة 

1 2 3 

     

   

4     5       

 

 أن الصدق ىو أىم المعايير األخالقية الذي %100من خالل معطيات الجدول يؤكد المبحوثين بنسبة 

يسعى كل اإلعالميين االلتزام بيا كونو عنوان الرسالة التي تؤذييا مينة الصحافة فاالبتعاد عن 

100
%

0%

المفتاح 

نعم

ال 

70
%

30
%

المفتاح 
نعم

ال 

50
%

50
%

المفتاح 
نعم

ال 

20%

80%

المفتاح 
نعم

ال 

40
%60

%

المفتاح 
نعم

ال 
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التزييف يضمن لممؤسسة الحصول عمى الصدق والدقة وكذا العدالة في تغطية وبث األخبار ومنو 

 يقرون أنيم يسعون دائما %70ضمان الحصول عمى ثقة المشاىد واالستمرارية، يمييم ما يعادل 

 منيم %40لمتحمي بالموضوعية بغية كسب ثقة الجميور وتناول المواضيع بعيدا عن الذاتية، أما 

يؤكدون أن احترام الحياة الخاصة لألفراد سعي أخالقي ال غنى عنو لتحقيق رضا الجميور فالقانون 

يمنع الصحفي ميما كانت صفتو أن ال ينشر أي معمومة من شأنيا أن تنقص من شأن اإلنسان أو 

تحط من قدره وتسئ إلى سمعتو فمكل منا  حياتو الشخصية التي يحرص عمى أن تكون بعيدة عن 

التشيير والتي يترتب عمييا قانونيا عقوبة السب والقذف، ىنا يجب عمينا اإلشارة إلى المدخل النظري 

 والتي لم تمغي أي معيار وذلك من خالل األسئمة األخالقية بنظرية الواجب األخالقيلمدراسة المتعمق 

 .في الممارسة اإلعالمية والتي توزع بمستويات مختمفة وفق موقع كل طرف من المسألة األخالقية

 وسموكياتو ضبط المؤسسة السمعية البصرية لمعمل اإلعالمي" نتائج المحور الثاني

 ": أخالقيا

 تعمل المحطة عمى أخد قرارات صارمة وتطبيق شتى العقوبات عمى اإلعالميين الذين  -1

يتغاضون عن دفتر الشروط المحدد ألخالقيات العمل اإلعالمي والمحذر من أي تجاوزات غير 

 .قانونية

أن العمل اإلعالمي يكونو فريق متكامل ىذا ما يجعل العالقة قوية بقوة حب المينة وجدية  -2

العمل فييا وعمى ىذا نجد المؤسسة تعمل عمى حماية اإلعالمي في كل الظروف واألحوال 

 . وحتى المناسبات

 أن نظام العقوبات والمكافأة يطبق من طرف المؤسسة، وذلك ما يدفعيم بااللتزام اتجاه العمل  -3

اإلعالمي كونو من المحركات األساسية التي تدفع الصحفي لمعمل واالنضباط داخل المؤسسة 
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وخارجيا كذلك ىذه األنظمة من المحفزات التي تدفع العمال إلعطاء أحسن ما لدييم من أجل 

 .الحصول عمى المكافأة

كون المؤسسة عمومية تابعة لمدولة فالبد ليا حسب رأييم أن تسير عمى مدونة خاصة بالسموك  -4

باعتبار أن اإلعالم ىو السمطة الرابعة والذي يتحكم في الرأي العام لدا البد لمثل ىذه 

المؤسسات أن تممك ميثاق شرف المينة والمرتبط عموما بالسياسة التحريرية التي تضبط وتحدد 

العمل بيا، والتي تساىم بدور كبير في تنظيم ممارسة مينة اإلعالم وترسم الخطوط العريضة 

 .التي ال يجوز عمى اإلعالمي تجاوزىا

 عمى الرغم من اختمف المعاير األخالقية التي يستند عمييا الصحفي في أداء المينة إلى أنو  -5

يعطي كل معير حقو في سرد الحقائق واألحداث لمجميور مع الحفاظ عمى القوانين العرفية 

 .  المعتمد عمييا داخل كل مجتمع 
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المحور الخاص برأي صحفيين المحطة الجيوية لمتمفزيون بمكانة أخالقيات : رابعا

 العمل اإلعالمي في التشريعات الجزائرية 

يوضح إذ كانت التشريعات اإلعالمية في الجزائر قد اىتمت بموضوع أخالقيات  (21)جدول رقم 

 المينة حسب رأي المبحوثين    

 اإلجابة

 

 %100النسبة  التكرار

 %10 04 كميا

 %70 28 جزئيا

 %20 08 لم يمييا أي اىتمام

 %100 40 المجموع 

إذ كانت التشريعات اإلعالمية في الجزائر قد اىتمت بموضوع أخالقيات  يوضح : (21)الشكل رقم 

 المينة حسب رأي المبحوثين    

 

 %70تظير بيانات الجدول أن أغمبية اإلعالميين العاممين بالمحطة الجيوية لمتمفزيون ونسبتيم 

يجدون أن التشريعات اإلعالمية في الجزائر قد قصرت بخصوص موضوع أخالقيات المينة ولم تعطيو 

36%

16%

48% المفتاح 
1

2

3
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 منيم فيرون أنيا لم %20االىتمام الكافي وكل ما ورد في القوانين كان أقرب إلى العقوبات، في حين 

تيتم مطمقا بأخالقيات المينة اإلعالم وكانت مقصرة بخصوص حماية الصحفيين وحقوقيم المينية أما 

 . اعتبروا التشريع الجزائري كان منصفا بشأن أخالقيات المينة وأوالىا كل االىتمام % 10

يوضح إن كان إعالميين المحطة اطمعوا عمى القانون العضوي لإلعالم الصادر  (22) جدول رقم 

 م2014سنة 

 

 

 اطمعوا عمى القانون العضوي لإلعالم %80المالحظة من خالل الجدول أن أغمبية المبحوثين بنسبة 

م، وىذا مؤشر إيجابي كونو جزء من ىذا المجال فيو مطالب باإلطالع عمى القوانين 2014

والتشريعات المنظمة لممينة والصحفي المحترف ال يجعل ىذه األمور تغيب عن فكره وذلك لمعرفة 

طريقة العمل الصحيح واالبتعاد عن المشاكل قدر اإلمكان وكذلك اإلطالع عمى كل ما ىو جيد 

بخصوص مينتو واإلحاطة بكل ما يتعمق بيا خاصة القوانين المنظمة ليا حتى يتسنى لو معرفة ما لو 

من حقوق وما عميو من واجبات ىذا من جية وأن ال يقع ضحية العقاب من غير قصد، في حين نجد 

 منيم لم يطمعوا عميو باعتباره قوانين عقوبات ال غير وعدم اىتماميم بيذا الجانب من 20%

 .التشريعات 

80%

20%

دائرة نسبية توضح نسبة (: 22)الشكل رقم 
اإلعالميين الذين اطمعوا عمى القانون العضوي 

م2014لإلعالم الصادر 

نعم 

ال 

 المتغيرات

 

النسبة  التكرار

%100 

 %80 32 نعم

 %20 8 ال

 %100 40 المجموع
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م أولى اىتماما ألخالقيات العمل 2014إذ كان قانون نشاط السمعي البصري في  (23)جدول رقم 

 اإلعالمي الخاصة بالنشاط السمعي البصري 

 %100النسبة  التكرار اإلجابة

 %10 4 كميا

 %25 10 جزئيا

 %65 26 لم يمييا أي اىتمام

 %100 40 المجموع

دائرة نسبية توضح نسبة إىتمام النشاط السمعي البصري بأخالقيات العمل  : (23)الشكل رقم 

 اإلعالمي 

 

من المفروض أن يكون لكل إعالمي ثقافة قانونية ألن مينتو تمزم عميو اإللمام بكل المجاالت  

م 2014 من المبحوثين الذين يقرون أن قانون %65خاصة تمك التي ىي جزئ من مينتو لذي نجد 

لم يمي أخالقيات العمل اإلعالمي أي اىتمام وذلك بإصداره مجموعة من العقوبات التي تجعل من 

 منيم يرون أنو أوليا اىتماما لكن بشكل %25اإلعالمي مجرم أمام القانون ومواده التشريعية، وأما 

10%

25%

65%

المفتاح 
كلٌا 

جزئٌا 

لم ٌلٌها أي اهتمام
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جزئ ذلك أنو تطرق لبعض األمور التي كانت غائبة في القوانين السابقة المتعمقة بالنشاط السمعي 

البصري وعميو ظيرت سمطة الضبط السمعي البصري التي تعد من أىم إنجازاتو القانونية والتي تجعل 

 يرون أنو عكس %10المؤسسة اإلعالمية أكثر انضباطا في ممارسة المينة، ونجد في األخير بنسبة 

ذلك من خالل اإلقرار بإلمامو بشكل كميا ألخالقيات العمل اإلعالمي ووضع الخطوط العريضة التي 

 .ال ينبغي لمصحفي تجاوزىا

يوضح موقف المبحوثين اتجاه مواثيق الشرف المينية الخاصة باإلعالم السمعي  (24)جدول رقم 

 البصري 

 %النسبة  التكرار المتغيرات

 %65 26 القبول

 %10 4 الرفض

 %25 10 القبول بتحفظ

 %100 40 المجموع

دائرة نسبية توضح موقف المبحوثين اتجاه مواثيق الشرف المينية الخاصة  : (24) الشكا رقم 

 باإلعالم السمعي البصري 

 

65%
10%

25%
المفتاح 

القبول 

الرفض 

القبول بتحفظ
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 يساندون فكرة أخالقيات المينة %65من خالل الجدول يتضح لنا أن أغمبية المبحوثين وبنسبة 

كمضمون في " سمطة الضبط السمعي البصري" باعتبار أن من بين أىم انجازاتو المواد الخاصة بــ

طور اإلنجاز وجدت صدى لدى اإلعالميين خاصة في ضل االنفتاح اإلعالمي وظيور مجموعة من 

القنوات الخاصة، التي البد من وجد رقابة عمييا لضمان االستقرار والحفاظ عمى رموز الدول وكيانيا   

 %10 منيم يساندون الفكرة بنوع من التحفظ أما الفئة القميمة الباقية والمقدرة بنسبة %25ونسبة 

فيرفضون الفكرة من أساسيا، وىذا ما يتفق مع الطرح الدولي الجديد والنظرة اإلعالمية والقانونية 

الحالية التي تدعوا اإلعالميين لضرورة وضع ميثاق أخالقي لممينة والعمل عمى تطبيق مواده واحترام 

 .أحكامو 

يوضح األسباب التي تحول دون التزام اإلعالميين بمدونة السموك  (25)جدول رقم 

 الميني  

 اإلجابة الرقم

 

 المجموع ال نعم

 % ت % ت % ت

 100 40 45 18 55 22 غياب العدل و المساواة  1

 100 40 75 30 25 10 ظروف العمل وظغوط المين  2

ندرة مصادر الخبر وصعوبة الحصول  3

 عمى المعمومة 

29 72.5 11 27.5 40 100 

 100 40 20 8 80 32 غياب الكفاءة المينية وضعف التكوين  4

غياب التنظيم والتماطل قي أداء الدور  5

 الميني 

22 55 18 45 40 100 
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دائرة نسبية توضح األسباب التي تحول دون التزام اإلعالميين  : (25)الشكل رقم 

 بمدونة السموك الميني  

1 2  

 

 

 

 

 3 

 

 

4 5 

                                                       

 

 

 

55%

45% المفتاح 

نعم

ال 

25%

75%

المفتاح 

نعم

ال 

72%

28%

المفتاح 

نعم

ال 

80%

20%

المفتاح 
نعم

ال 

55%

45% المفتاح 
نعم

ال 
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 أن غياب الكفاءة المينية وضعف التكوين % 32من خالل الجدول أعاله يرى المبحوثين ونسبتيم 

األكاديمي السبب األبرز كون من يجيل أساسيات العمل اإلعالمي قابل أكثر من غيره إلى الوقوع في 

 منيم يعتبرون أن السبب راجع إلى نذرت مصادر الخبر وصعوبة % 29الخطاء، في حين نجد 

الحصول عمى المعمومة ما يجعل الصحفي يمجأ لتزيف والفبركة، حيث أن ظيور ما يسمى بصحافة 

المواطن جعل اإلعالمي يجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الخبر حيث البد أن يكون من السابقين في 

عرضو واالبتعاد عن كل ما يسبب عرقمة لو ألن الخبر يختمف في الصحافة السمعية البصرية والذي 

 غياب العدالة والمساواة بين العمل ىو األمر الذي يجعل %22يموت فور والدتو، في حين يجعل 

البعض ذريعة لمتخمي عن األخالق، ونفس النسبة ترى أن غياب التنظيم والتماطل في أداء الدور 

 من المبحوثين يرون أن %10الميني ىو أبرز األسباب ،في حين تأتي النسبة األصغر والتي تقدر بـــ 

 .السبب راجع إلى ظروف العمل وضغوط المينة 

برأي صحفيين المحطة الجيوية لمتمفزيون بمكانة أخالقيات العمل "نتائج المحور الثالث 

 ":اإلعالمي في التشريعات الجزائرية

  رغم أىمية أخالقيات المينة ومدونة السموك الميني في الممارسة اإلعالمية إال أن التشريعات -1

اإلعالمية في الجزائر قد قصرت بخصوص موضوع أخالقيات المينة ولم تعطيو االىتمام الكافي وكل 

ما ورد في القوانين كان أقرب إلى العقوبات، زيادة عمى الغموض الذي يشوب القوانين من حيث 

 .العبارات المبيمة

الصحفي المحترف ال يجعل التشريعات والقوانين الوطنية تغيب عن فكره وذلك لمعرفة طريقة - 2

العمل الصحيح واالبتعاد عن المشاكل قدر اإلمكان وكذلك اإلطالع عمى كل ما ىو جيد بخصوص 
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مينتو واإلحاطة بكل ما يتعمق بيا خاصة القوانين المنظمة ليا حتى يتسنى لو معرفة ما لو من حقوق 

 .وما عميو من واجبات ىذا من جية وأن ال يقع ضحية العقاب من غير قصد

سمطة الضبط  " 2014تسميط الضوء عمى أخالقيات المينة وذلك من خالل القانون العضوي - 3

كمضمون في طور اإلنجاز وجدت صدى لدى اإلعالميين خاصة في ضل االنفتاح " السمعي البصري

اإلعالمي وظيور مجموعة من القنوات الخاصة، التي البد من وجد رقابة عمييا لضمان االستقرار 

 .والحفاظ عمى رموز الدول وكيانيا
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 :إثبات أو نفي فروض الدراسة 

 :الفرضية األولى 

 "يوجد وعى لدي إعالميين المحطة الجهوية لمتمفزيون ببشار عن المدونات األخالقية      "

من خالل نتائج الدراسة توصمنا إلى أنا أغمبية المبحوثين هم عمى عمم بالمدونات األخالقية التي 
تضبط العمل اإلعالمي بالمحطة ألن االلتزام باإلطالع عل القوانين اإلعالمية بشكل مستمر هو 

جزء من المهنة اإلعالمية وذلك من خالل مواثيق الشرف المهنية التي تضبط العمل داخل 
        المحطة، لدى وجوب عمى ممتهنين مجال اإلعالم الوعي بالمدونات األخالقية

     وانطالقا من هذه النتائج يمكن أن نثبت صحة فرضية الدراسة 

 ( 12.11.10.9.8.7 )الجداول التالية خالل وقد تحققت هذه الفرضية من 

 : الفرضية الثانية 

 " هناك دور لممؤسسة السمعية البصري في ضبط العمل اإلعالمي وسموكياته أخالقي          "

من خالل نتائج الدراسة توصمنا إلى أن جل المبحوثين يقرون باالنضباط السموكي واألخالقي 
الذي تعمل المؤسسة عمى تجسيده من خالل الممارسة اإلعالمية وذلك من خالل تطبيق 

العقوبات و كذا المكفاءات التي تجعل اإلعالمي أكثر حذر وفي نفس الوقت أكثر صرامة ودقة 
 . في أداء المهنة 

                وانطالقا من هذه النتائج يمكن القول أن فرضية الدراسة صحيحة  

 (16،15،14،13،،18)وقد تحققت من الجداول اآلتية 

 :الفرضية الثالثة 

قد ال تكون ألخالقيات العمل مكانة  في التشريعات اإلعالمية حسب رأي إعالميين          " 
 "المحطة الجهوية لمتمفزيون ببشار
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من خالل نتائج الدراسة الميدانية توصمنا إلى أن أغمبية المبحوثين سبق لهم وأن اطمعوا عمى 
مختمف القوانين اإلعالمية الجزائرية والتي تطرقت في موادها بالتفصيل إلى أخالقيات العمل 

 .اإلعالمي وضوابطها في الجزائر 

                    وانطالقا من هذه النتائج يمكن أن تثبت صحة فرضية الدراسة 

 .(. 22.21.20..25.24)وقد تحققت هذه الفرضية من خالل الجداول اآلتية
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 :نتائج العامة للدراسة

بعد الدراسة الميدانية التي قمنا بيا داخل المحطة الجيوية لمتمفزيون ببشار واستنادا إلى المعطيات 

النظرية السابقة وباالرتكاز أساسا عمى مختمف المقابالت والمالحظة عن طريق التواجد في مكان 

البحث، باإلضافة إلى توزيع استمارة البحث عمى عينة الدراسة والمتكونة من أربعين مفردة، تمكنا من 

التوصل إلى معرفة مختمف الضوابط األخالقية التي تحكم العمل اإلعالمي بالمؤسسة السمعية 

حيث توصمنا إلى  ،البصرية وكيفية تجسيد التشريعات القانونية ألخالقيات المينة من خالل موادىا

ساىمت في اإلجابة عمى التساؤالت المقترحة في اإلشكالية ودعمت فرضيات مجموعة من النتائج 

: الدراسة وىذه النتائج يمكن حصرىا في ما يمي

 إن إعالميين المؤسسة التمفزيونية لدييم كل القدرات العممية والعممية لجعل المحطة أكثر  -1

فعالية من خالل التغطيات اإلخبارية التي تسعى المؤسسة إلخراجيا من المستوى المحمى إلى 

 .الوطني

دون   تعتمد المؤسسة عمى ميثاق أخالقيات المينة والذي يعد المصدر األول واألساسي ليا، -2

 .إىمال الجانب القانوني المتمثل في التشريعات الضابط لمعمل اإلعالمي

 معرفة الضوابط المتحكمة في المينة تجعل اإلعالميين أكثر واعيا بالعوائق التي تقف أمام  -3

 أداء العمل اإلعالمي كامال دون تدخل العناصر السمبية من أمور مالية وحزبية أو غيرىا

 عدم استقاللية قطاع التمفزيون العمومي مما يجعل المحطة رىن التعميمات الفوقية وجعل  -4

 . اإلعالمي مقيد في جمع األخبار وحتى في  بثيا

يتوجب عمى المؤسسة األخذ بعين االعتبار األساسيات التي يبنى عمييا العمل بشكل جدي   -5

 . بعيدا عن األخطاء التي تكون خارج عن أخالقيات المينة ودفتر الشروط الخاص بيا
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 اختالف المعاير األخالقية و المينية من صدق، دقة، موضوعية واحترام، يجعميا األىم في  -6

 . البث اإلخباري

 عدم كفاية النصوص القانونية لمتشريعات اإلعالمية لحقوق اإلعالميين وتجريميا ليم في كل  -7

مرة تتناول فييا القوانين اإلعالمية جعميا تتعرض لمواقف سمبية من طرف العاممين بقطاع 

اإلعالم، وغياب اإلطالع عمى القوانين وأخذ أحكام مسبق عنيا رغم وجود مواد غير مطبق 

 .  أبرزىا سمطة الضبط السمعي البصري التي الزلت معمقة

 الثقافة القانونية جزء من العمل اإلعالمي كون مينتو تفرض عميو اإللمام بشتى المجاالت  -8

ومعرفة الضوابط القانونية التي تجعمو ال يتجاوز ما أصدر لو من حقوق وما ىو عميو من 

 .واجبات 

غياب الكفاءة المينية والتماطل في أداء الدور الميني قد يكون من بين أىم األسباب التي قد  -9

تجعل المؤسسة تتراجع عن مكانتيا بين المحطات األخرى لد وجب القيام بدورات تكوينية وأيام 

دراسية وتربوصات ميدانية وتبادل لمخبرات اإلعالمية في شتى الجوانب، مع العمل عمى وضع 

 .الرجل المناسب في المكان المناسب 
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 : خاتمة

تعتبر أخالقيات العمل اإلعالمي من المواضيع التي البد من إعطائها حجمها في المجال اإلعالمي 

خاصة بعد وجود مجموعة من االنتهاكات التي تقتحم الممارسة اإلعالمية، والذي يستحق اهتماما أكبر 

في ظل بروز مجموعة من العوامل التي ساعدت بعض تجاوزات الغير أخالقية في القطاع السمعي 

البصري، والذي من شأنه أن يؤثر عمى نزاهة المهنة، وبعد فتح الخوصصة في القطاع السمعي 

البصري التي غالبا ما تستند إلى اآلداب وأخالقيات المهنة المسندة إليها، ذلك ما جعل اإلعالم 

الجزائري خاصة القطاع السمعي البصري بحاجة إلى تفعيل نشاط سمطة الضبط السمعي البصري 

 .وفرضها لمرقابة الضابطة ألخالقيات العمل اإلعالمي، والذي يجعل السمطة أداة إيجابية وفعالة 

 وكون دراستنا تطرقت إلى ضوابط أخالقيات العمل اإلعالمي في المؤسسة السمعية البصرية والذي 

يعد قاعدة أساسية لممنظومة اإلعالمية حاولنا من خالل الدراسة التعرف عمى مدى التزام إعالميين 

المحطة الجهوية لمتمفزيون بقواعد أخالقيات العمل في ضل التشريعات الجزائرية وكذا التعرف عمى 

الضوابط التي تفرضها المؤسسة السمعية البصرية وفي نفس الوقت اكتشاف مكانة األخالقيات في 

 .القوانين اإلعالمية الجزائري حسب رأي اإلعالميين العاممين في القطاع

  قد أسفرت نتائج الدراسة التي تم من خاللها استقصاء إعالميين المحطة الجهوية لمتمفزيون ببشار 

عمى أن المهنة تفرض عمى اإلعالميين بالمحطة االلتزام بأخالقيات والضمير هو المحرك األول 

واألساسي له، لذلك فهو يبتعد كل البعد عن ما يخمق تعدي عمى الضوابط األخالقية، حيث قد يقع 

اإلعالمي في تجاوزات تفرضها اإلغراءات التي تجدب أصحاب الضمائر الضعيفة والتي ال تقبمها 

القوانين المنظمة لإلعالم فهو مطالب باإلطالع الدائم والمتواصل عمى كل مستجدات المهنة من 
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  و

 

تشريعات وقوانين حتى يكون في الصورة المهنية لها ومحيطا بكل ما يتعمق بها، ومعرفة ما له من 

 .    حقوق وما عميه من واجبات
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ميدانية عمى تمثالت شباب مدينة معسكر ، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية ، جامعة الوادي ، 
 ,2014 ، أفريل 6العدد 

 الجرائد  :



 قائمة المصادر والمراجع                                                                             
 

 

 فبراير 6، 82م، قانون رقم 1982الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون اإلعالم .65
 . م1982

 23 ، بتاريخ 02، العدد2012الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، القانون العضوي لإلعالم .66
. م 2014مارس 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ميثاق أخالقيات المينة لمصحفيين الجزائريين ،بيان .67
.  م2003 أفريل 13الحقوق والواجبات، الجزائر 

، 4384:ع مقران آيت العربي، حرية اإلعالم في الجزائر بين النصوص والممارسة، الخبر،.68
. 2005 ماي 03الجزائر، 

جريدة لخبر،  الجزائر، رىينة أمزجة أصحاب القرار، الصحافة الجزائرية ايوانوغان،.م.69
 .م2005 ماي 3الجزائر، ،4384:العدد
 

 الممتقيات والندوات العممية: 

لقيمة اممتقى المصادر و مداخمة القواعد العامة الضابط لعالقة الصحفي بمصادره، ساولي فيصل،.70
 . مستغانم ،م ،جامعة عبد الحميد ابن باديس2015 ماي 3،4الخبرية 

 األعيان،قياس أثر أخالقيات اإلدارة في الوالء التنظيمي لدى موظفي مجمس ، أبو زيد محمد خير.71
 . األردنيةمؤثمر عمان ،جامعة الزيتونة ،" أخالقيات المعرفة "أديب العمر – أ 

 المقابالت  :

 بمقر 10.30، عمى الساعة  26-03-2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير، يوم الثالثاء .72
 المحطة الجيوية لمتمفزيون

 بمقر 10.30، عمى الساعة  26-03-2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير، يوم الثالثاء .73
.  المحطة الجيوية لمتمفزيون 

بمقر 11:00، عمى الساعة  26-03-2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير،يوم الثالثاء .74
. المحطة الجيوية لمتمفزيون 



 قائمة المصادر والمراجع                                                                             
 

 

 11:00، عمى الساعة 27-03-2019مقابمة مع المكمف بمصمحة التقنية والمالية، يوم األربعاء .75
 .بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون

 مساءا بمقر 14:00 ، عمى الساعة 31-03-2019مقابمة مع رئيس التحرير، يوم األحد .76
. المحطة الجيوية لمتمفزيون

 مساءا بمقر 14:30 ، عمى الساعة 31-03-2019، يوم األحد رمقابمة مع رئيس التحري.77
 .ونالمحطة الجيوية لمتمفزي

 ، بمقر 9:40 ، عمى الساعة 02-04-2019: مقابمة مع نائبة رئيس التحرير، يوم الثالتاء .78
. المحطة الجيوية لمتمفزيون

 ، بمقر المحطة 11:00 ، عمى الساعة 03-04-2019:مقابمة مع رئيس التحرير، يوم األربعاء .79
.. الجيوية لمتمفزيون 

 مساءا ، 14.00 ، عمى الساعة 4-04 -2019مقابمة أجريت مع رئيس التحرير، يوم الخميس .80
. بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون

 15:00 ، عمى الساعة 4-04 -2019مقابمة أجريت مع  المكمف باإلدارة والمالية، يوم الخميس .81
. مساءا، بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون

 ، 14:30 ، عمى الساعة 07-04-2019مقابمة أجرية مع المكمف بقسم اإلنتاج، يوم األحد .82
  .بمقر المحطة الجيوية لمتمفزيون
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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...........................................................
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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.
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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.



19 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

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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15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

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
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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)
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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
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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 -



21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5402
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

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.



21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5602
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

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

اVطبعة الرسمياVطبعة الرسميّة=  ة=  حي البسات%= بئر مراد رايس= ص.ب حي البسات%= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

21 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5802
15 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م



العدد العدد 16
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 23 مارس سنة مارس سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



21 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 216
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قوان%قوان%
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الطاقة واDناجموزارة الطاقة واDناجم

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 13 محـرم عام 1435 اIوافق 17 نـوفمـبـر سـنة r2013 يـعـدل القـرار الـوزاري اIشـتـرك اIؤرخ
في 23 صـفــر عـام 1431 اIـوافق 8 فــبــرايــر ســنـة 2010 الــذي يـحــدّد عـدد اIــنـاصب الــعـلــيـا لــلــمـوظــفـX اIــنـتــمـX لألسالك
اIشتركة في اIؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان اإلدارة اIركزية لوزارة الطاقة واIناجم................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار مـؤرخ في 23 ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اIـوافق 6 مــارس ســنــة r2013  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصــنــيف " الــضـريـح اIـلــكي
لسيفاقس"....................................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 23 ربـيع الـثـاني عـام 1434 اIـوافق 6 مـارس ســنــة r2013  يــتــضـمــن فــتـح دعــوى تــصــنــيـف " مـقـر الـهـيـئة
التنفيذية اIؤقتة - الصخرة السوداء ".............................................................................................................

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 اIوافق 6 مارس سـنـة r2013  يـتـضـمـن فـتـح دعـوى تـصـنـيـف "مذابح اجلزائر".
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قوان%قوان%
قانونقانون رقــم  رقــم 14 -  - 03 مؤرخ في  مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1435
اIــوافـق اIــوافـق 24 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r r2014 يـــتــعـــلق بــســـنــداتيـــتــعـــلق بــســـنــدات

ووثائق السفر.ووثائق السفر.
ــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عــلى الـدسـتــورr ال سـيـمـا اIـواد 44 و45 و119

rو122 و125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اIـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rدنيةIباحلالة ا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 70-86 اIـؤرخ في 17 شـوال
عــام 1390 اIــــوافق 15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1970 واIـــتـــضـــمن

rتممIعدل واIا rقانون اجلنسية
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اIـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

  rتممIعدل واIا rالقانون البحري
- و�قـتـضى األمر رقم 77-1 اIـؤرخ في 3 صـفر عام
1397 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنة 1977 واIـتعـلق بـوثـائق سـفر

rXاجلزائري XواطنIا
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اIؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اIـوافق 27  يـونـيـو سـنة 1998 الـذي يـحدّد
rتممIعدل واIا rدنيIتعلقة بالطيران اIالقواعد العامة ا
 - و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12-07  اIــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــــاداIــــادّة األولى  :ة األولى  : يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
شروط وكـيفيـات إعداد وتـسلـيم وجتديـد سنـدات ووثائق

السفر.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــجب عـلـى كل مـواطن يــسـافــر إلى اخلـارج
أن يكون حامال ألحد سندات السفر اآلتية  :

 rجواز السفر -
 rجواز سفر دبلوماسي -

- جواز سفر اIصلحة.
إن جــــوازات الـــســــفـــر اIــــذكـــورة فـي الـــفــــقـــرة األولى
أعـاله هي مـن نــــوع بـــــيــــومـــــتــــري إلـــــكــــتـــــروني و/أو قـــــابل

للقراءة باآللة.
تـعــتـبـر أيـضـا سـنــد سـفـر رخـصـة اIـرور الــقـنـصـلـيـة
الــصــادرة وفـقــا لــلـشــروط اIــنـصــوص عــلـيــهــا في اIـادة 11

أدناه.  
اIــاداIــادّة ة 3 :  : يــجب عـــلى مــســتـــخــدمي الــطـــيــران اIــدني
والبحارة أن يكونوا حاملX إحدى وثائق السفر اآلتية :

rرخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات -
- شــهــادة األمن واإلنـقــاذ Iــسـتــخـدمـي اIالحـة اجلــويـة

rالتجارية
- دفتر اIالحة البحرية.

اIـاداIـادّة  4 :  : حتـدد اIــواصــفــات الـتــقــنـيــة  لــكل  ســنـدات
ووثــائـق  الــســفـــر اIــذكـــورة في اIــادتــX 2 و3 أعالهr وكــذا
نـــوع الــوثـــائق اIـــكــونـــة Iــلـف الــطـــلبr وكــيـــفــيـــات دراســة

اIلفات وشروط اإلعداد واإلصدارr عن طريق التنظيم.

اIاداIادّة  5 :  : ال يجوز ألي مواطن أن يحوز في آن واحد
أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.

اIـاداIـادّة  6 : : جـواز الـسـفـر سـنـد سـفـر فـردي �ـنح بـدون
شـرط السن لـكل مواطن مـا لم يكن مـحكـوما عـليه نـهائـيا

في جناية ولم يرد اعتباره.
ويــــثـــــبـت جــــواز الـــــســـــفــــر فـي نــــفـس الـــــوقت هـــــويــــة
وجـنـسـية حـامـلهr ويـسـمح له �ـغادرة الـتـراب الـوطني أو

العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIاداIادّة 7 :  : يعد جواز السفر باسم ولقب اIعني.
 بـالـنـسـبـة لـلـمـرأة اIـتـزوجـةr يـذكر لـقـب الـزوج بـعد

لقب اIرأة األصلي.

اIاداIادّة  8 : : حتدد مدة صالحيـة جواز السفر بعشر (10)
سنوات وبخمس (5) سنوات بالـنسبة للقصر الذين يقل

سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.
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تسري مدة صالحية جواز السفر من تاريخ إعداده.
ال �ــــــكن تــــــمــــــديــــــد مــــــدة صـالحــــــيــــــة جــــــواز الــــــســــــفـــــر

البيومتري اإللكتروني.

اIاداIاّدة  9 :  : يخضع جواز الـسفر عند إعداده أو جتديده
إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري اIفعول. 

10 :  : يــــســـلـم جـــواز الــــســـفـــر إلـى صـــاحــــبه فـــور اIــاداIــادّة  
إعـداده من قـبل الـســلـطـة اخملـتـصـة الــتي أودع لـديـهـا مـلف

الطلب. 
يـبــلّغ طـالب اجلــواز بـعـمــلـيــة اإلعـداد فـورا وبــجـمـيع

الوسائل.
يتـم إتالف كل جـواز سـفر � إعـداده ولم يـسـحب من
قــبل صـاحــبه في أجل ســتـة (6) أشـهـر من تــاريخ اإلشـعـار

بالسحب اIرسل إليه.
rوبـاستـثـناء حـاالت الـقوة الـقـاهرة rوفي هـذه احلالـة
تــكــون حــقــوق الــطــابـع اIــطــلــوبــة الســتــصــدار جــواز ســفـر

جديدr مساوية لضعف حقوق الطابع احملدد.
حتـــدد كــــيــــفـــيــــات  تــــطــــبـــيـق هـــذه اIــــادة  عن  طــــريق

التنظيم.
الفصل الثانيالفصل الثاني

السلطات اIكلفة بتسليم سندات ووثائق السفرالسلطات اIكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر
اIاداIادّة ة 11 :  : يسلم جـواز السفـر من قبل الوالي أو من

كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض. 
rـرور الــقــنــصــلــيـةIيـســلـم جـواز الــســفــر أو رخــصــة ا
حـــسب احلــالــةr لـــلــمــواطــنـــX اIــقــيــمـــX أو اIــوجــودين في
اخلارجr من قبل رؤساء اIراكـز الدبلوماسيـة والقنصلية

اجلزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.
اIـاداIـادّة ة 12 :  : يـسـلم جـواز الــسـفـر الـدبــلـومـاسي وجـواز
ســـفـــر اIـــصــــلـــحـــة من قـــبـل الـــســـلـــطـــات اخملـــتـــصـــة لـــوزارة

الشؤون اخلارجية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اIـاداIـادّة ة 13 :  : تـسـلم رخـصـة الـطـيـار لـقـائـدي الـطـائـرات
وشــــهـــــادة األمن واإلنـــــقـــــاذ Iــــســـــتـــــخـــــدمي اIالحـــــة اجلـــــويــــة
الــتـــجــاريـــة من قــبـل الــســـلــطـــة اIــكـــلــفـــة بــاIالحـــة اIــدنـــيــة

اخملتصة.  
يـــســـلـم دفـــتـــر اIالحـــة الـــبـــحـــريـــة من قـــبـل الـــســـلـــطــة
rوفي اخلارج rاإلداريـة لـلمـالحة الـبـحـريـة احمللـيـة اخملـتـصـة
من قـــبل رؤســـاء اIــراكـــز الــدبـــلــومـــاســيـــة أو الــقـــنــصـــلــيــة

اجلزائرية. 

تــعـــد وتــســلم  وثــائـق الــســفــر اIــذكـــورة أعالهr طــبــقــا
للتشريع والتنظيم  اIعمول بهما.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
األحكام اIتعلقة بشروط جتديد سندات ووثائق السفراألحكام اIتعلقة بشروط جتديد سندات ووثائق السفر

اIــــاداIــــادّة  14 :  : �ــــكـن طــــلـب جتــــديـــــد جــــواز الـــــســـــفــــر في
احلاالت اآلتية  : 

- خالل األشــهــر الــســتـة (6) الــســابــقــة النــقــضــاء مـدة
 rصالحيته

- في حــالــة الـــتــأكــد من اســـتــحــالــة وضـع تــأشــيــرات
 rجديدة على األوراق اخملصصة لهذا الغرض

- عــنــد الــتــصـــريح بــفــقــدان جــواز الــســفــر لألســبــاب
اIبـيّنـة في اIادة 16 أدناهr وفي هـذه احلالةr تـتخذ اإلدارة
الــــتي أصـــــدرته الــــتــــدابــــيـــــر الالزمــــة جلــــعــــلـه غــــيــــر صــــالح

لالستعمال إذا كان تاريخ صالحيته لم ينته. 

اIـاداIـادّة  15 :  : يـجـدد جـواز الــسـفـر الـدبــلـومـاسي وجـواز
سـفــر اIـصـلــحـة وكــذا وثـائـق الـسـفــر اIـذكــورة في اIـادة 3

أعاله طبقا لألحكام التي تسيرها.

اIــاداIــادّة  16 : : يــجـب الــتــبـــلــيغ مـــبــاشــرة بـــكل ضــيــاع أو
إتالف أو سـرقـة جـواز الـسـفـر عــلى الـتـراب الـوطـني لـدى

أقرب مصلحة لألمن.
وفي اخلـارجr يبـلغ بضـيـاع أو إتالف أو سرقـة جواز
سفر  لدى أقرب ¡ثـلية دبلوماسية أو قـنصلية جزائرية
الـــتي تــخـــطــر بـــدورهـــا الــســـلــطـــة اإلداريــة الـــتي أصــدرت

جواز السفر موضوع التبليغ.
تـــرسل نــــســـخـــة مـن هـــذا الـــتــــصـــريح فــــورا من قـــبل
اIمـثلـيـة الدبـلومـاسـية أو الـقنـصـليـة اIعـنـية إلى مـصالح

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اIاداIادّة ة 17 :   :  كل شخص يزور أو يـقلد أو يـحرض على
أيّ حتـــريف أو يــــتـــلـف عـــمــــدا ســـنـــدا أو وثــــيـــقــــة ســـفـــر أو
يـستـعـمل عـمدا سـنـدا أو وثـيقـة سـفـر مزورة أو مـقـلدة أو
مــحــرفــة يــتــعــرض إلى الــعــقــوبــات اIــنــصــوص عـلــيــهــا في

قانون العقوبات.
وإذا مـسّت األفـعال اIـذكـورة أعاله الـبـيانـات اخملـزنة
في الـنظـام الـبيـومـتـري اإللكـتـرونيr فتـطـبق  العـقـوبات
اIــنـصــوص عــلــيــهـا فـي قـانــون الــعــقـوبــاتr ال ســيــمــا  تـلك

اIنصوص عليها  في اIواد 394 مكرر إلى 394 مكرر7.
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اIـاداIـادّة  18 :  : كل شـخص يــتـخــذ من أي ســنـد أو وثــيـقـة
الــسـفـر حـالـة مــدنـيـة غـيـر حـقــيـقـيـة أو يـســتـعـمل سـنـدا أو
وثيـقة سـفر مـسلمـة حتت حالـة مدنـية غـير حـالته اIـدنية
أو  يــسـتــعــمل حــالــة  مــدنـيــة أخــرى غــيـر  حــالــته  اIــدنــيـة
rـزور جلـواز سفـر الـغـيرIأويـقـوم  �حـاولـة  االسـتعـمـال  ا
222 XادتIنصـوص علـيهـا في اIيتعـرض إلى العـقوبـات ا

و223 من قانون العقوبات.

19 :  : يــــتـــعــــرض اIـــوظف الــــذي يـــســـلّـم وكل من اIــاداIــادّة  
يـسـاعـد عـلى تـسـلـيـم وثـيقـة أو سـنـد الـسـفـر لـشـخـص وهو
يعلم أنه ال حق له في ذلكr للـعقوبات اجلزائية اIنصوص

عليها في اIادة 223 من قانون العقوبات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

20 : : يـــحـــدد تــــاريخ الـــســــحب الـــنــــهـــائي جلـــواز اIــاداIــادّة ة 
الـســفـر غــيــر الـبــيــومـتــري اإللـكــتــروني قـيــد الــتـداول عن

طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : تـلـغى أحـكـام األمـر رقم 77 - 1 اIـؤرخ في
3 صــفـر عـام 1397 اIـوافق 23  يـنـايــر سـنـة 1977 واIــتـعـلق

.Xاجلزائري XواطنIبوثائق سفر ا

اIـــــاداIـــــادّة ة 22  :  :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانــــــون في اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 24 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانــــون رقــم قــــانــــون رقــم 14 -  - 04  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 24 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام ربــــيع الــــثــــانـي عـــام
يـــــتــــــعـــــلق  rيـــــتــــــعـــــلق r2014 ـــــوافـق 24 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــةIـــــوافـق اI1435  ا

بالنشاط السمعي البصري.بالنشاط السمعي البصري.
ـــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و120

r126و122 و
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 98 -01 اIـؤرخ
في 4 صـــــفــــــر عـــــام 1419 واIــــــوافق 30 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1998
rـتـعلق بـاختـصـاصات مـجلـس الدولـة وتنـظـيمه وعـملهIوا

rتممIعدل واIا
- و�ـقــتـضى الــقـانــون الــعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بنظام االنتخاباتIوا

- و�ـقــتـضى الــقـانــون الــعـضـوي رقم 12-04 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باألحزاب السياسيةIوا
- و�ـقــتـضى الــقـانــون الــعـضـوي رقم 12-05 اIـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق باإلعالمIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 66-155 اIــؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافـق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

 rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافـق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات
- و�ــــــقــــــتــــــضــى األمـــــــر رقـم 75-58 اIـــــــؤرخ فـي 20
رمـــضــــان عـــــام 1395 اIـــوافـق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى األمــــــر رقــم 75-59 اIـــــــؤرخ فـي 20
رمـــضــــان عــــام 1395 اIـــــوافـق 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 1975

rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIـــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIـوافـق 16 فــبـرايــر ســنـة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rتممIعدل واIا rاالقتصادية
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقـم 88 -09 اIــــؤرخ في 7
جـمــادى الثـانـيــة عـام 1408 اIــوافـق 26 يـنـايـر سـنة 1988

rتعلق باألرشيف الوطنيIوا
- و�ــقــتــضــى الــقــانـــون رقـم 90-11 اIـــؤرخ فـي 26
رمــــــــضــــــــان عــــــــام 1410 اIـــــــــوافـق 21 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق بعالقات العملIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rعدلIا rبالسجل التجاري
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 91-05 اIــــؤرخ في 30
جــمــادى الـثــانـيـــة عـام 1411 اIـوافـق 16 يــنـايــر ســنـة 1991
واIـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةr اIــعــدل

rتممIوا
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- و�ـقــتــضى األمــر رقم 95-20 اIـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيــو سـنة 1995 واIـتـعـلق �ـجلس

rتممIعدل واIا rاحملاسبة

- و�ـقــتـضى األمــر رقـم 96-16 اIـؤرخ في 16 صـفـر
عـام 1417 اIـوافـق 2 يولـيـو سـنة 1996 واIتـعلق بـاإليداع

rالقانوني

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقم 2000-03 اIــؤرخ في 5
جـمادى األولـى عام 1421 اIوافق 5 غـشت سنة 2000 الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

 rتممIعدل واIا rالسلكية والالسلكية

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمـــــــر رقم 01-03 اIـــــــؤرخ في أول
جــمــادى الـثــانـيـــة عــام 1422 اIـوافـق 20 غــشت سـنـة 2001

rتممIعدل واIا rتعلق بتطوير االستثمارIوا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمـــــــــر رقم 03-03 اIـــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولـى عـــام 1424 اIـــوافق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003

rتممIعدل واIا rنافسةIتعلق باIوا
- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمـــــــــر رقـم 03-05 اIــــــــؤرخ في 19
جــمــادى األولـى عـــام 1424 اIــوافـق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةIتعلق بحقوق اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةIـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اIوا

rعدلIا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقـم 04-02 اIــــؤرخ في 5
جــمــادى األولـى عـــام 1425 اIــوافـق 23 يــونــيــو ســنـة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممIعدل واIا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرخ في 5
جــمـــادى األولى عـــام 1425 اIـــوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004

rتعلق بالتقييسIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانــــون رقـم 04-08 اIـــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واIـتـعـلق بـشـروط ¡ـارسـة النـشـاطـات الـتـجـاريـةr اIـعدل

 rتممIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اIــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07-01 اIــؤرخ في 11 صــفــر
عام 1428 اIوافق أول مـارس سنة 2007 واIتـعلق بحاالت
الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اIــــــنـــــاصب

rوالوظائف
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اIــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشIبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اIــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اIـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واIــتـضـمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اIـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقـم 11-03 اIـــؤرخ فـي 14
ربـــيـع األول عــــام 1432 اIـــوافق 17  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011

rتعلق بالسينماIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واIـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�ـــقـــتـــضــى الـــقـــانــــون رقـم 12-07 اIــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اIـــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا

rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

الباب األولالباب األول
آحكام عامةآحكام عامة

الفصل األولالفصل األول
اIوضوع ومجال التطبيقاIوضوع ومجال التطبيق

اIـاداIـادّة األولى  :ة األولى  : طـبـقـا ألحـكـام الـقـانـون الـعـضـوي رقم
12-05 اIــــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام1433 اIــــوافق 12 يـــنـــايـــر

ســـنــة 2012 واIـــتــعـــلّق بــاإلعـالمr يــهـــدف هــذا الــقـــانــون إلى
حتــديــد الــقـــواعــد اIــتــعــلــقــة �ــمــارســـة الــنــشــاط الــســمــعي

البصري وتنظيمه.
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2 :  : �ــارس الــنــشــاط الــســمــعي الــبــصــري بــكل اIـاداIـادّة ة 
حـرية في ظل احـترام اIـبـاد¦ اIنـصوص عـليـها في أحـكام
اIـادة 2 من الـقــانــون الـعــضـوي رقـم 12-05 اIـؤرخ في 18
صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنة 2012  وأحـكـام هذا

القانون وكذا التشريع والتنظيم ساريي اIفعول.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : �ـــارس الــنـــشــاط الـــســمـــعي الــبـــصــري من
طرف :

- األشـخـاص اIـعنـويـة الـتي تـستـغل خـدمـة لالتـصال
rالسمعي البصري التابعة للقطاع العمومي

-  مــؤسـســات وهــيـئــات وأجـهــزة الـقــطــاع الـعــمـومي
rرخص لهاIا

- اIـــؤســســـات والــشـــركــات الـــتي تـــخــضع لـــلــقـــانــون
اجلزائري اIرخص لها.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : تـنظم خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصري
الـتابعة للـقطاع العـمومي في شكل قنـوات عامة وقنوات

موضوعاتية.

اIاداIادّة ة 5 :  : تتشكل خدمات االتصال السمعي البصري
اIـرخص لـهـا من الـقـنـوات اIـوضـوعـاتـيـة اIـنـشـأة من قـبل
مـــؤســــســـات وهــــيـــئـــات وأجــــهـــزة الــــقـــطــــاع الـــعــــمـــوميr أو
أشـخـاص معـنويـX يـخضـعـون للـقانـون اجلـزائري و�ـتلك
رأسـمــالـهـا أشــخـاص طـبــيـعـيــون أو مـعـنــويـون يـتــمـتـعـون

باجلنسية اجلزائرية.

اIـاداIـادّة ة 6 : : تـمــارس ســلـطــة ضــبط الــسـمــعي الــبــصـري
اIــنـــشــأة �ـــوجـب اIــادة 64 مـن الـقــانــون الـعــضـوي رقــم
12 - 05 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1433 اIـوافق  12 يــنـايـر

ســـنــة 2012 واIـــذكـــور أعالهr مـــهــمـــتـــهـــا وفــقـــا ألحـــكـــام هــذا
القانون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التعاريفالتعاريف

اIــــــاداIــــــادّة  7 :  : يــــــقـــــــصــــــد فـي مـــــــفــــــهـــــــوم هـــــــذا الــــــقـــــــانــــــون
باIصطلحات اآلتية :

- االتـــصــاالت : - االتـــصــاالت : هي كل إرســـال أو بث أو اســـتــقـــبــال
لـــــلــــعـالمـــــات أو اإلشـــــارات أو الــــكـــــتـــــابـــــات أو الـــــصــــور أو
األصـوات أو اIـعـلـومــات مـهــمــا تـكـن طـبـيـعـتـهــا بـواسـطــة
األنـظمــة الـسلـكـيــــة أو الراديـويـة أو البـصـرية أو غـيـرها

من األنظمة الكهرومغناطيسية.

- االتـــصـــال الــســـمـــعي الـــبـــصــري : - االتـــصـــال الــســـمـــعي الـــبـــصــري : هـــو كل مـــا يـــقــدّم
لـــلــجــمـــهــور من خــدمـــات إذاعــيــة أو تــلـــفــزيــة مــهـــمــا كــانت

كيفيات بثها بواسطة الهرتز أو الكابل أو الساتل.

- عـمل سـمـعي بـصري : - عـمل سـمـعي بـصري : هـو كل عـمل سـمـعي بـصري
مــا عـدا األعـمــال الـســيـنـمــاتـوغـرافــيـة واجلــرائـد واحلـصص
اإلعالمــيــةr واIــنــوعــاتr واأللــعــابr والــبــرامج الــريــاضــيــة
اIعادةr واإلعالنات اإلشهاريةr واالقتناء عبر التلفزيون.
- خـدمــة الـبث الـتـلـفـزيـوني أو قـنـاة : - خـدمــة الـبث الـتـلـفـزيـوني أو قـنـاة : هي كل خـدمـة
اتصـال موجـهـة للـجـمهـور بوسـيـلة إلـكـترونـية تـلـتقط في
آن واحــد من طــرف عــمــوم اجلــمــهــور أو فــئـة مــنـه ويــكـون
بــرنــامــجـهــا الــرئــيــسي مــكـونــا من ســلــســلـة مــتــتــابــعـة من

احلصص التي حتتوي على صور وأصوات.
- خـــــدمـــــة الــــــبث اإلذاعـي أو قـــــنـــــاة : - خـــــدمـــــة الــــــبث اإلذاعـي أو قـــــنـــــاة : هـي كل خـــــدمـــــة
اتصـال موجـهـة للـجـمهـور بوسـيـلة إلـكـترونـية تـلـتقط في
آن واحــد من طــرف عــمــوم اجلــمــهــور أو فــئـة مــنـه ويــكـون
بــرنــامــجـهــا الــرئــيــسي مــكـونــا من ســلــســلـة مــتــتــابــعـة من

احلصص التي حتتوي على أصوات.
- اخلـدمة الـعـمومـية لـلسـمـعي البـصري : - اخلـدمة الـعـمومـية لـلسـمـعي البـصري : هي نـشاط
لالتــصــال الــســمـعـي الــبـصــري ذات اIــنــفــعــة الــعــامـة الــتي
يــضــمـــنــهــا كـل شــخص مــعـــنــوي يــســـتــغل خــدمـــة لالتــصــال
الـــســــمـــعي الــــبـــصـــريr فـي ظل احــــتـــرام مـــبــــاد¦ اIـــســـاواة

واIوضوعية واالستمرارية والتكيف.
- القـناة العامة : - القـناة العامة : هي قناة حتتـوي تشكيـلتها برامج
rتــلــفــزيــونــيــة أو ســمــعــيــة مــوجــهــة إلى اجلــمــهــور الــواسع
حتـــــتــــــوي عـــــلى حــــــصص مـــــتــــــنـــــوعـــــة فـي مـــــجـــــاالت اإلعالم

والثقافة والتربية والترفيه.
- الــقــنــاة اIــشــفــرة : - الــقــنــاة اIــشــفــرة : هي خــدمــة الــبث الــتــلــفــزيــوني
الــتي تــكــون إشــارتــهــا مــرمــزة جــزئــيــا أو كــلــيــا بــواســطــة
وســيــلــة تـرقــيم لــغــرض الــتـحــكم فـي الـنــفــاذ إلى مــحــتـوى

البث.
- قــنــاة مــوضـــوعــاتــيــة أوخــدمـــة مــوضــوعــاتــيــة : - قــنــاة مــوضـــوعــاتــيــة أوخــدمـــة مــوضــوعــاتــيــة : هي
بـرامـج تـلــفـزيـونــيـة أو ســمـعــيـةr تــتـمــحـور حــول مـوضـوع

أوعدة مواضيع.
- خـــدمــة اتـــصـــاالت راديـــويــة : - خـــدمــة اتـــصـــاالت راديـــويــة : هي خـــدمــة تـــقـــتــضي
إرســال مـوجـات راديـويــة أو بـثـهــا أو اسـتـقــبـالـهــا لـغـايـات

خاصة باالتصاالت.
- اخلــدمـــة اإلذاعــيــة : - اخلــدمـــة اإلذاعــيــة : هي خــدمــة اتـــصــاالت راديــويــة
تـــكــون إرســـاالتــهـــا مــعـــدة لـــيــســـتــقـــبــلـــهـــا عــمـــوم اجلــمـــهــور
مـبـاشـرة. و�ـكن أن تـشـمل هـذه اخلـدمـة إرسـاالت صـوتـية

أو تلفزية أو أنواعا أخرى من اإلرسال.
- اتـصال مـوجه للـجمـهور بـوسيـلة إلـكتـرونية : - اتـصال مـوجه للـجمـهور بـوسيـلة إلـكتـرونية : هو
وضع كل مــا ال يــحــمل صــفــة مــراســلــة خــاصــة مــهـمــا كــانت
طـبـيـعـتـهـا من إشـارات أو عالمـات أو كـتـابـات أو صور أو
أصـوات أو رســائل حتت تــصــرف اجلـمــهـور أو فــئــات مـنه

عن طريق وسيلة اتصال إلكتروني.
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- نـــاشــر ســـمـــعي بـــصــري : - نـــاشــر ســـمـــعي بـــصــري : هــو كـل شــخص مـــعـــنــوي
يـــعــرض بـــرامج ســـمــعـــيــة بـــصـــريــة ويـــتــحـــمل مـــســؤولـــيــة

النشر.
- دمج الــقـنـوات : - دمج الــقـنـوات : هـو جتــمـيع قــنـوات تــلـفــزيـة و/أو

إذاعية على نفس قناة البث األرضي أو الساتلي.
- الـسـلطـة اIانـحة : - الـسـلطـة اIانـحة : هي السـلطـة التـنفـيذيـة اIوقـعة
عـــلى اIـــرســوم اIـــتــضـــمن رخـــصــة إلنـــشــاء خـــدمــة اتـــصــال
ســـمـــعي بـــصــري لـــصـــالح شـــخص مـــعــنـــوي خـــاص يـــخــضع

للقانون اجلزائري. 
- االســتــمــاع الــعــلــني : - االســتــمــاع الــعــلــني : هــو مــقــابــلــة تــديــرهــا ســلــطــة
ضـبط السمعي البـصري في جلسـة عامة وعلنـيةr وتتعلّق
بـــقـــدرات اIــرشّـــحـــX الــذيـن اســتـــجـــابـــوا إلعالن الـــتــرشّح

الستغالل خدمة اتصال سمعي بصري.
- تـــخــصـــيص تــردد راديـــوي أو قــنـــاة راديــويــة : - تـــخــصـــيص تــردد راديـــوي أو قــنـــاة راديــويــة : هــو
تــرخــيص تــمــنــحه هــيــئــة عــمــومــيــة إلى مــحــطــة راديــويــة
rلتـستعـمل ترددا راديويـا محددا أو قـناة راديويـة محددة

وفقا لشروط معينة.
- تـــــوزيـع نـــــطـــــاق الـــــتــــرددات : - تـــــوزيـع نـــــطـــــاق الـــــتــــرددات : هـــــو تـــــدوين نـــــطـــــاق
تـرددات معX في جـدول توزيع نـطاقات الـتردداتr حتى
تـســتـعـمــله خــدمـة واحــدة أو أكـثـر مـن خـدمــات االتـصـاالت
الــراديــويــة وفق شــروط خــاصــة. ويــنــطــبق هــذا اIــصـطــلح

كذلك على نطاق الترددات اIعني.
- اIــوجــات الــراديــويــة أو اIــوجــات الــهــرتــزيــة :- اIــوجــات الــراديــويــة أو اIــوجــات الــهــرتــزيــة : هي
اIـوجـات الكـهرومـغـناطـيسـيـة التي يـقل تـرددها اصـطالحا
عـن GHz 3000 وتـــــــنــــــــتــــــــشـــــــر فـي الــــــــفـــــــضــــــــاء دون مــــــــوجه

اصطناعي.

- نــظــام نــهــائي لــلــبث : - نــظــام نــهــائي لــلــبث : هــو نــسق �ــكّن مـن مــعــاجلـة
مخـتلف إشـارات الصـور و/أو األصوات اIطـابقـة خملتلف
الـبرامج اإلذاعية أو الـتلفزيـونية بغرض حتـقيق الترابط

النهائي للبرامج اIزمع بثها.

- اخلـدمــة اإلذاعـيــة الـســاتـلــيـة : - اخلـدمــة اإلذاعـيــة الـســاتـلــيـة : هي خـدمــة اتـصـاالت
راديــويــة تــكـون فــيــهــا اإلشــارات الــتي تــرســلــهــا أو تــعــيـد
إرســالــهــا احملـطــات الــفــضــائــيـة مــعــدة لــيــســتـقــبــلــهــا عــمـوم
اجلـمـهــور مـبـاشـرة. وتـطـبق عـبـارة "يــسـتـقـبـلـهـا مـبـاشـرة"
فـي حـــالــــة خـــدمـــة الــــبث اإلذاعي بــــواســـطــــة الـــســـاتـل عـــلى

االستقبال من طرف األفراد واجلماعات.

- موزع محتوى : - موزع محتوى : هو كل شخص طـبيعي أو معنوي
يـقـيم مع نـاشري الـسـمـعي الـبصـري عالقـات تـعـاقـدية من
أجل تـركـيب عرض خـدمـات اتصـال سـمعي بـصـري يوضع
حتت تـــــصـــــرف اجلـــــمـــــهـــــور �ـــــخـــــتـــــلف وســـــائـل االتـــــصــــال
وباستعمال شـبكة اتصال إلكترونية مدعمة بقسم إذاعي

أرضي و/أو قسم إذاعي بالساتل و/أو كابل.

- الــــرعــــايـــة : - الــــرعــــايـــة : هي كـل مـــســــاهــــمـــة مـن طـــرف شــــخص
طــبــيــعي أو مــعــنــوي يــخــضع لــلـقــانــون الــعــام أو الــقــانـون
اخلـــاص في تــمـــويل خـــدمــــات وســـائـل اإلعـالم الـــســمـــعـــيــة
الــبـصــريــة أو بــرامـج بـهــدف تـرقــيــة اســمه أو عالمـتـه أو

صورته أو نشاطاته أو منتوجاته. 
يــســتــثــنـى من هــذا الــتــعــريف األشــخــاص اIــعــنــويــة
الــتي تــســتــغل خــدمــات اتــصــال ســمــعـي بــصــريr ومـزودو
اخلـــــدمــــات اإلعالمــــيــــةr ومــــنــــتــــجــــو األعــــمــــال الــــســــمــــعــــيـــة

البصرية.
- إظـهـار اIـنـتوج : - إظـهـار اIـنـتوج : هو عـرض مـنـتـوجـات أو خـدمات
أو عـالمـــــــــــات لـــــــــــلــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة مـن خـالل بـث أعـــــــــــمــــــــــال
ســــيـــنــــمـــاتـــوغــــرافـــيـــة أو ســــمـــعــــيـــة بـــصــــريـــة خـــيــــالـــيـــة أو

تنشيطية.
- إشهــار : - إشهــار : هو أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو
rصـوتيـة أو سـمـعـية بـصـريـة تبث مـقـابل أجـر أو تـعويض
ســـواء من أجـل تــرقـــيـــة تـــقـــد© ســلـع أو خـــدمــات فـي إطــار
نــشـاط جتــاري أو صـنــاعي أو حـرفي أو مــهـنــة حـرة أو من

أجل ضمان ترقية جتارية Iؤسسة.
- خـــدمـــات الـــوســائـل الـــســمـــعـــيــة الـــبـــصـــريــة حـــسب- خـــدمـــات الـــوســائـل الـــســمـــعـــيــة الـــبـــصـــريــة حـــسب
الطلب : الطلب : هي عرض بـرامج على أساس جـدول موضوع من
قــبل خــدمـة اتــصــال ســمـعي بــصــري �ــكن مـشــاهــدتــهـا في

الوقت اخملتار من قبل اIستعمل.
- اقتـنـاء عبـر التـلفـزيون : - اقتـنـاء عبـر التـلفـزيون : هو بث عـروض مبـاشرة
لـــلــجــمـــهــور بــغــرض تـــزويــده مــقــابـل الــتــســديـــدr بــســلع أو
خـــدمــات �ــا فــيــهــا أمالك عــقــاريـــة ومــا يــتــرتب عــنــهــا من

حقوق والتزامات.
الباب الثانيالباب الثاني

خدمات االتصال السمعي البصريخدمات االتصال السمعي البصري
الفصل األولالفصل األول

خـــدمــات االتــصــال الــســمـــعي الــبــصــري الــتـــابــعــة لــلــقــطــاعخـــدمــات االتــصــال الــســمـــعي الــبــصــري الــتـــابــعــة لــلــقــطــاع
العموميالعمومي

اIــــاداIــــادّة  8 :  : يــــتـــشــــكل الــــقـــطــــاع الـــعــــمــــومي لـــلــــســــمـــعي
البـصـري من الـهـيـئـات واIـؤسـسـات األخـرى الـتي تـمتـلك
فــيــهــا الــدولــة كــافّــة األســهـمr وتــضــطــلع في إطــار اIــنــفــعــة

العامة �هام اخلدمة العمومية.

اIاداIادّة  9 :  : �كن األشخاص اIـعنويX الذين يـستغلون
خـــدمــات االتــصــال الــســمـــعي الــبــصــري الــتـــابــعــة لــلــقــطــاع
الـعموميr اIسـاهمة في الـرأسمال االجتـماعي لألشخاص
اIـعــنـويــX الــذين يــسـتــغـلــون خــدمـات االتــصـال الــســمـعي

البصري اIرخص لها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اIــاداIــادّة  10 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمــعي الـبـصــري الـتـابـعـة
rلـلـقـطـاع الـعـمـومي في إطـار مـهـامـهم لـلـخـدمـة الـعـمـومـية
إعـــداد بــــرامج مــــوجــــهـــة لــــلــــمـــجــــتـــمـع بــــجـــمــــيع مــــكـــونــــاته
لـلمـساهمـة في تلـبيـة حاجـاته في مجـال اإلعالم والتـربية

والثقافة والترفيه.

اIــاداIــادّة  11 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمــعي الـبـصــري الـتـابـعـة
للقطاع الـعموميr وفي إطار احترام اIـباد¦ الد�قراطية

اIكرسة دستوريا :

- تــشــجــيع احلــوار الــد�ــقــراطي وتــنــمــيــة اIــبــادالت
الـــثــقــافـــيــة بـــX مــخـــتــلـف مــنــاطـق الــوطنr وتـــرقــيـــة قــيم

rواطنةIالسلوك احلضاري والتسامح وا

- اIسـاهمة في تـنمـية اإلبداع الـفكري والـفني وكذا
إثـــراء اIـــعــارف االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتـــمـــاعـــيـــة والــعـــلـــمـــيــة

rوالتقنية

- اتخاذ تدابيـر مالئمة لتسهـيل استفادة األشخاص
ذوي الــعــاهـــات الــبــصــريـــة و/أو الــعــاهــات الــســـمــعــيــة من

البرامج اIسموعة والتلفزيونية.

اIــاداIــادّة  12 :  : يـــســتــفـــيــد األشـــخــاص اIـــعــنــويـــون الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمــعي الـبـصــري الـتـابـعـة

للقطاع العمومي في إطار آداء مهامهم من :

- االحتفـاظ باإلمـكانيـات التي حتـوز عليـهاr السـيما
rالترددات الراديوية والهياكل القاعدية

- األولــــويـــة فـي حق اســــتـــخــــدام اIـــوارد الــــراديـــويـــة
الـضـروريــة ألداء مـهـامـهم لـلـخـدمـة الـعـمـومـيـة اIـقـررة في

دفاتر الشروط.

اIـاداIـادّة  13 : : يــحــدد إنـشــاء خــدمـات االتــصـال الــســمـعي
الـبـصـري الـتـابـعـة لـلـقـطـاع الـعـمـومي وقـانـونـهـا األسـاسي

�وجب مرسوم.

اIــاداIــادّة  14 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـســتـغــلـون خــدمـات الـبـث الـتـلــفـزيــوني الـتــابـعــة لـلــقـطـاع
الـــعـــمـــومي ضـــمـــان مـــهـــام اخلـــدمـــة الـــعــمـــومـــيـــة مـن طــرف

القنوات التلفزيونية اIنشأة عن طريق التنظيم.

اIــاداIــادّة  15 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـــســــتـــغــــلـــون خـــدمــــات الـــبـث اإلذاعي الـــتــــابـــعــــة لـــلــــقـــطـــاع
الـــعـــمـــومي ضـــمـــان مـــهـــام اخلـــدمـــة الـــعــمـــومـــيـــة مـن طــرف

القنوات اإلذاعية اIنشأة عن طريق التنظيم.

اIــاداIــادّة  16 :  : �ــكن اIـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة الــوطـــنــيــة
والهيـئات والشـركات العـمومـية اIسـاهمة في الـرأسمال
االجتماعي لألشخـاص اIعنويX الذين يـستغلون خدمات

لالتصال السمعي البصري اIرخصة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
خدمات االتصال السمعي البصري اIرخصةخدمات االتصال السمعي البصري اIرخصة

اIـاداIـادّة  17 :  : تـعــد خــدمـة لـالتـصــال الــسـمــعي الــبــصـري
اIـرخّص لهاr كل خدمـة موضوعاتـية للبث الـتلفزيوني أو
لــلــبث اإلذاعي تــنــشــأ �ــرســوم وفق الــشــروط اIــنــصـوص

عليها في أحكام هذا القانون. 

اIــــــــــــــــــاداIــــــــــــــــــادّة  18  :   : �ــــــــــــــــــكـن خــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات االتــــــــــــــــــصـــــــــــــــــال
rادة 17 أعالهIذكـورة في اIـرخصـة اIالسـمعي/الـبصـري ا
أن تــــدرج حــــصص وبــــرامـج إخــــبــــاريـــة وفـق حــــجم ســــاعي

يحدد في رخصة االستغالل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

XـؤهـلـIا XـتـرشـحـIـادّة  19 : : يـجب أن تـتـوفــر في اIـاداIا
rـوضـوعـاتـيةIإلنـشـاء خـدمـات االتـصـال السـمـعي الـبـصـري ا
كـمــا هي مـحــددة في أحـكــام الـقـانـون الـعـضـوي رقـم 05-12
اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012

واIذكور أعالهr الشروط اآلتية :

- أن تـثــبت خـضـوع الــشـخــصـيـة اIــعـنــويـة لـلــقـانـون
rاجلزائري

- أن تــثــبت حــيــازة جـــمــيع اIــســاهــمـــX لــلــجــنــســيــة
rاجلزائرية

rدنيةIباحلقوق ا XساهمIأن يتمتع جميع ا -

- أن ال يـكــون اIــســاهــمــون قـد حــكم عــلــيــهم بــعــقــوبـة
rمخلة بالشرف أو النظام العام

rأن يكون رأسمالها االجتماعي وطنيا خالصا -

rستثمرةIأن تثبت مصدر األموال ا -

- أن يـكون ضـمن اIسـاهـمX صـحافـيون مـحتـرفون
 rوأشخاص مهنيون

- أن يثـبت اIسـاهمـون اIـولودون قـبل يولـيو 1942
أنّه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
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الفرع األولالفرع األول
الرخصةالرخصة

20 :  : تــشــكل الــرخــصــة الـتـي تـقــدمــهــا الــســلــطـة اIـاداIـادّة ة 
اIــانـــحــة �ـــوجب مـــرســـومr الــعـــقــد الـــذي من خاللـه تــنـــشــأ
خـدمـة لـالتـصـال الـســمـعي الـبــصـري اIـوضــوعـاتـيــةr طـبـقـا
ألحكـام الـقـانـون الـعـضوي رقم 12-05 اIـؤرخ في 18 صـفر

عام 1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.
اIاداIادّة ة 21 : : يـطبق نظـام الرخصـة على البث بـواسطة
الــــكـــــابل واســــتــــخـــــدام الــــتــــرددات الــــراديــــويــــة عـن طــــريق
الهيرتز والساتل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة

تشفير.
اIاداIادّة ة 22 :  : يتم تـنفـيذ اإلجراء اIـتعـلق �نح الـرخصة
من طـرف سلـطـة ضبط الـسمـعي الـبصـري بواسـطة إعالن
الــــــتــــــرشحr وفـق شــــــروط وكــــــيــــــفــــــيـــــات حتــــــدد عـن طــــــريق

التنظيم.
اIـاداIـادّة ة 23 :  : ال �ــكن الــشـخص الــطــبـيــعي أو الــشـخص
اIـــعـــنــوي اخلـــاص اخلـــاضـع لــلـــقـــانـــون اجلـــزائـــري أن يـــكــون
مــســاهــمـا فـي أكـثــر من خــدمــة واحــدة لالتــصــال الــسـمــعي

البصري.
اIــاداIــادّة ة 24 :  : يـــحــدد اإلعالن عن الــتــرشـح اIــبــلغ لــلــرأي

العام عبر أية وسيلة وطنية لإلعالمr سيما :

- الــــقـــــدرات اIــــتـــــوفــــرة لــــلـــــبث األرضـي و/أو عــــبــــر
rالساتل و/أو عبر الكابل

- طبـيـعـة خـدمـة االتـصـال الـسـمـعي الـبـصري اIـزمع
rإنشاؤها

rغطاةIنطقة اجلغرافية اIا -
rاللغة أو لغات البث -

- كل اIـــعـــلــــومـــات األخـــرى واIـــواصـــفــــات الـــتـــقـــنـــيـــة
اIـكـمـلـةr الـتـي تـضـعـهـا الـهـيــئـة الـعـمـومـيـة اIــكـلـفـة بـالـبث
اإلذاعـي والـتــلــفــزي حتت تــصــرف ســلــطــة ضــبط الــسـمــعي

rالبصري
rالقواعد العامة للبرمجة -

- القـواعد اIطـبقة عـلى اإلشهار والـرعاية واالقـتناء
rعبر التلفزيون

- نسب األعمال الفنية والبرامج الوطنية.

اIـاداIـادّة  25 :  : تـتـضـمن دراســة مـلف الـتـرشح من طـرف
ســـلـــطـــة ضـــبط الـــســـمـــعي الـــبـــصـــريr االســـتـــمــاع الـــعـــلـــني

للمترشحX الذين استوفوا الشروط.

ويؤخذ بعX االعتبار بوجه خاص :
- تـنويع اIـتـعامـلـX مع ضرورة احلـيـطة من تـعسف
الـوضــعــيــات اIـهــيــمـنــة واIــمــارسـات األخــرى الــتي تــعـيق

rنافسةIحرية ا
- جتــــربـــة اIــــتــــرشـــحــــX في األنــــشــــطـــة الــــســــمـــعــــيـــة

 rالبصرية
- الـــتــــمـــويل وآفــــاق ¬ـــو اIــــوارد لـــفــــائـــدة الــــنـــشـــاط

rالسمعي البصري
- اIساهمة في اإلنتاج الوطني للبرامج.

26 :  : يــــتـــرتـب عن مـــنـح الـــرخــــصـــة إلنــــشـــاء كل اIــاداIــادّة ة 
خدمة لالتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIــاداIــادّة ة 27 : : حتـــدد مـــدة الـــرخـــصـــة اIـــســـلّـــمـــة بـــاثـــنـــتي
عـشـرة (12) ســنـة الســتـغالل خــدمـة بث تــلـفــزيـونيr وست

(6) سنوات خلدمة بث إذاعي.
اIــــاداIــــادّة ة 28 :  : جتــــدد الــــرخـــــصــــة اIــــذكــــورة في اIــــادة 27
أعالهr خارج إطار اإلعالن عن الـترشحr من طرف الـسلطة
اIـــانــحــة بـــعــد رأي مـــعــلـل تــبـــديه ســلـــطــة ضـــبط الــســـمــعي

البصري. 
اIـاداIـادّة ة 29 :  : تــسـلّـم الـرخــصــة بــاسم الـشــخص اIــعــنـوي

الذي وقع عليه االختيار.
اIاداIادّة ة 30 : : تـستغل الـرخصة من طـرف اIستـفيد دون

سواه.
اIــاداIــادّة ة 31 : : يـــحــدد أجل الــشــروع فـي اســتــغالل خــدمــة
االتــصـال الــسـمــعي الــبـصــري بـســنـة واحـدة (1) بـالـنــسـبـة
خلــدمـــة الــبث الــتــلـــفــزيــونيr وســتــة (6) أشــهـــر بــالــنــســبــة

خلدمة البث اإلذاعي.
و فـي حـــــالــــة عـــــدم احـــــتـــــرام هـــــذه اآلجـــــال مـن طــــرف

اIستفيدr تسحب الرخصة منه تلقائيا.

اIاداIادّة  32 : : يبدأ سـريان اآلجال اIـذكورة في اIادة 31
أعاله ابتداء من تـاريخ إبرام الـعقـد مع الهـيئة الـعمـومية
اIـكــلــفــة بــالـبـث اإلذاعي والــتـلــفــزيr اIــنــصــوص عـلــيه في

اIادة 37 أدناه.

اIـاداIـادّة  33 :  : مع مــراعـاة األحــكـام الــواردة في الـقــانـون
الـــعــــضـــوي وهــــذا الـــقـــانــــونr وفي حـــالــــة عـــرض مــــؤســـســـة
تـسـتـغل خـدمــة لالتـصـال الـســمـعي الـبـصـري لــلـبـيعr �ـكن
الــــســــلــــطـــة اIــــانــــحــــة خــــارج اإلعالن عن الــــتــــرشحr حتــــويل

احلقوق اIرتبطة بالرخصة لفائدة اIالك اجلديد.



21 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1216
23 مارس  سنة مارس  سنة 2014 م م

تمارس السلطة اIانحة حق الشفعة لفائدة الدولة. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIـاداIـادّة  34 :  : يـجـب أن يـكـون حتـويل احلـقـوق اIـرتـبـطـة
بالرخصـة اIنصوص عليـها في أحكام اIادة 33 أعاله محل
طــلب مـع اإلشــعــار بـــاالســتالم يـــوجه إلى ســـلــطــة الـــضــبط
الـسمـعي الـبـصري الـذي تـرسـله مرفـقـا برأيـهـا اIـعلل إلى
الــسـلـطــة اIـانـحــةr في أجل أقـصــاه شـهـران (2) ابـتـداء من

تاريخ إيداع الطلب.

35 :  : يـــتـــعـــX عـــلـى الـــســـلـــطـــة اIـــانـــحـــة إشـــعــار اIــاداIــادّة  
األشــخـاص اIـعــنـويـة اIــعـنـيــة بـالـقـرار اIــتـضـمـن اIـوافـقـة
عـلى حتـويل احلـقـوق اIـرتـبـطـة بالـرخـصـة في أجـل أقـصاه

شهران (2).

اIـاداIـادّة  36 :  : في حـالـة قـيـام الـسـلـطـة اخملـتـصـة بـتـغـيـير
وجـهــة الـتــردد أو الــتـرددات اخملــصـصــة في إطــار تـخــطـيط
جـديد خلـدمة بـث إذاعي و/أو تلـفزيـونيr يـستـفيـد صاحب
الـرخــصـة اIـتـضــرر من تـعـويض يــتم حتـديـد كـيــفـيـاته عن

طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة  37 :  : يـتـعـX عــلى صـاحب رخـصــة إنـشـاء خـدمـة
االتــــصــــال الــــســــمــــعـي الــــبــــصــــريr أن يــــبــــرم مع الــــهــــيــــئــــة
الـعمـومـيـة اIـكـلفـة بـالـبث اإلذاعي والـتـلفـزي عـقـدا يـتـعلق

بإرسال وبث البرامج اIسموعة أو التلفزيونية.

rادة 37 أعالهIذكـور فـي اIـادّة  38 :   :  يـوضح الـعـقـد اIـاداIا
ال سيـما بـالنـسبـة لإلرسال عـبر الـساتلr األحـكام اIـطبـقة
rـكـلـفة بـالـبث اإلذاعي والتـلـفزيIعلى الـهـيئـة الـعمـومـية ا
من طـرف اIـتـعـامـلـX في الـسـاتل الـذين يـوفـرون قـدرات

البث.

39 :  : يلـزم صاحب رخـصـة إنشـاء خـدمة اتـصال اIاداIادّة  
سمـعي بصري مـشفرة طـبقا لالتـفاقيـة اIذكورة في اIادة
40 أدنــاهr بــتـزويــد ســلـطــة ضــبط الـســمــعي الـبــصــري بـكل

الــعــنــاصــر الــتي تــســمح لــهــا بــالــدخــول بــصــفـة دائــمــة إلى
مضمون البرامج التي تبث.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط استعمال الرخصةشروط استعمال الرخصة

اIـاداIـادّة  40 :  : يـترتـب علـى منح الـرخـصـة إلنـشـاء خـدمة
اتـصــال سـمــعي بـصــري إبـرام اتــفـاقــيـة بــX سـلـطــة ضـبط
الــســمــعي الــبــصــري واIــســتــفــيــدr حتــدد �ــوجــبــهــا شـروط
اسـتعمال الرخـصة طبقا ألحـكام هذا القانـون وبنود دفتر

الشروط العامة.

اIاداIادّة  41 :  : يتعـX على كل شخص مـعنوي مرخص له
بــاسـتـغالل خـدمـة لـالتـصـال الـسـمـعـي الـبـصـريr أن يـحـوز
نـظامـا نـهائـيـا لبث الـبـرامج عـلى التـراب الـوطنيr مـهـما

كان تصميمه ووسيلة التوزيع اIستعملة.

اIــــاداIــــادّة  42 : : يــــتـــعــــX عــــلى مــــوزع احملــــتـــوى عــــبــــر أيـــة
وسـيلة خلـدمة االتـصال الـسمـعي البصـري اIرخـصة طـبقا
لــلـــتــشــريع والـــتــنــظــيم ســـاريي اIــفــعـــولr أن يــلــزم نــاشــر

البرنامج بتقد© نسخة من الرخصة. 

اIــــاداIــــادّة  43 : : تــــكــــون احلــــصص اIــــشــــكــــلــــة لــــلــــرأســــمــــال
االجـــتـــمـــاعي لـــلـــشـــخص اIـــعـــنـــوي احلـــائـــز عـــلى الـــرخـــصـــة

اسمية.

اIـاداIـادّة    44 :  : يجب عـلى الـشـخص اIـعـنـوي اIرخص له
الستغالل خدمة اتـصال سمعي بصري تبليغ سلطة ضبط
السـمـعي الـبـصري بـأي تـغـيـيـر في الرأسـمـال االجـتـماعي
و/أو اIـــســاهــمــة فــيـه في أجل شــهــر واحــد (1) ابــتــداء من

تاريخ هذا التغيير.

اIـاداIـادّة  45 :  : ال �ـكـن لـنــفس اIــسـاهم أن �ــتــلك بـصــفـة
مـبــاشـرة أو بــواسـطــة أشـخــاص آخـرين �ــا فـيــهم األصـول
(40) Xأكـــثـــر مـن أربـــعــ rوالـــفـــروع من الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة
بـاIائة في الـرأسمال االجتـماعي أو في حقـوق التصويت
لــنــفـس الــشــخص اIــعــنــوي احلــائــز عــلى رخــصــة اســتــغالل

خدمة اتصال سمعي بصري.

46 : : ال �ـكـن تـســلــيم رخــصــة ثــانــيــة السـتــغالل اIـاداIـادّة  
خــــدمـــة بث إذاعـي أو بث تــــلـــفـــزيــــونيr لــــنـــفس الــــشـــخص
اIــعــنــوي اIــســتــفــيــد من رخــصــة اســتــغـالل خــدمــة اتــصـال

سمعي بصري.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مشتركة لكافة خدمات االتصال السمعي البصريأحكام مشتركة لكافة خدمات االتصال السمعي البصري

اIــاداIــادّة  47 : : يـــحــدد دفـــتـــر الـــشـــروط الــعـــامـــة الـــصــادر
rـــرســوم بــعـــد رأي ســلـــطــة الــضـــبط الــســـمــعي الـــبــصــري�
الـــــقـــــواعـــــد الــــعـــــامـــــة اIـــــفــــروضـــــة عـــــلى كـل خـــــدمــــة لـــــلـــــبث

التلفزيوني أو للبث اإلذاعي.

اIـاداIـادّة  48 :  : يـتــضـمن دفـتـر الـشـروط الــعـامـة ال سـيـمـا
االلتزامات التي تسمح بـ : 

- احــــتـــرام مـــتـــطــــلـــبـــات الــــوحـــدة الـــوطــــنـــيـــة واألمن
rXوالدفاع الوطني

- احـــتـــرام اIـــصـــالح االقـــتـــصــاديـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيــة
rللبالد
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rاحترام سرية التحقيق القضائي -
- االلــتـزام بــاIـرجــعـيــة الـديــنـيــة الـوطــنـيــة واحـتـرام
اIـرجــعـيــات الـديــنـيــة األخـرىr وعــدم اIـســاس بـاIــقـدسـات

rوالديانات األخرى
rاحترام مقومات ومباد¦ اجملتمع -

- احــتــرام الـقــيم الــوطــنـيــة ورمــوز الـدولــة كــمـا هي
rمحددة في الدستور

rواطنة وثقافة احلوارIترقية روح ا -
rاحترام متطلبات اآلداب العامة والنظام العام -

rتقد© برامج متنوعة وذات جودة -
- تــــطــــويــــر وتــــرقــــيــــة اإلنــــتــــاج واإلبــــداع الــــســــمــــعي
البـصري والسـينمـاتوغرافي الـوطنيـrX من خالل آليات

rحتفيزية
- ترقـيـة الـلـغـتـX الوطـنـيـتـX والـتالحم االجـتـماعي
والـتـراث الـوطـني والـثـقـافـة الـوطنـيـة بـجـمـيع تـعـابـيـرها

rفي البرامج التي يتم بثها
- الـــســـهـــر عــلـى احــتـــرام االلـــتـــزامــات اIـــســـجــلـــة في

االتفاقيات اIبرمة.
- احــتــرام الــتــعــدديــة احلــزبــيــة وتــعــدديــة الــتــيــارات

rالفكرية واآلراء في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
- االمتثال للقواعد اIهنية وآداب وأخالقيات اIهنة
عــنــد ¡ــارســة الــنــشـاط الــســمــعي الــبــصــريr مــهــمـا كــانت

rطبيعته ووسيلة وكيفية بثه
- احــتــرام اIــقـــتــضــيــات الــقــانــونــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة

rتعلقة باإلشهار والرعايةIا
- االمـتـنـاع عن بث مـحـتـويـات إعالمـيـة أو إشـهـارية

rمضللة
- االمــتـنــاع عن بـيـع الـفــضـاءات اخملــصــصـة لإلشــهـار

rمن أجل الدعاية االنتخابية
- وضع آلـــيـــات ووســـائـل تـــقـــنـــيـــة حلـــمـــايـــة األطـــفـــال

rفي البرامج التي يتم بثها XراهقIالقصر وا

- االمتـثال لـقواعـد والتـزامات إنتـاج وبث احلصص
اIـــتـــعــلـــقـــة بـــاحلــمـالت االنــتـــخـــابـــيــة تـــطـــبـــيــقـــا لـــلـــتــشـــريع

rفعولIوالتنظيم ساريي ا

rنفعة العامةIإنتاج وبث بيانات ذات ا -
- تفضيل استـعمال اللغتـX الوطنيتX في حصص
rورســائل اإلشـهـار مــهـمـا كـانت كـيـفــيـة الـبث أو الـتـوزيع

مـا عـدا األعمـال الـسيـنـماتـوغـرافـية والـسـمعـيـة البـصـرية
في نـصهـا األصلي واألعـمال اIـوسيـقيـة التي يـكون نـصها

محررا كليا أو جزئيا بلغة أجنبية. 

بـاسـتـثـنـاء هـذه احلـاالت يـكـون الـلـجـوء إلى الـدبـلـجة
أو العنونة السفلية إجباريا.

- مــنح األولـــيــة لــلـــمــوارد الــبـــشــريــة اجلـــزائــريــة في
التوظيف لدى مؤسسات النشاط السمعي البصري.

- الــــتــــــأكــــد مـن احـــــتــــرام حـــــصص الــــبـــــرامج احملــــددة
كاآلتي :

* أن تـــكـــون نــســــبــة 60 % عــــلى األقـل من الـــبــرامج
التي تبثr بـرامج وطنـية مـنتجـة في اجلزائـرr من بيـنها
نــســبـة 20 % عـلـى األقل مــخــصـصــة ســنــويــا لــبث األعــمـال

rالسمعية البصرية والسينماتوغرافية
* أن تــكــون نــســـبــة الــبــرامج األجــنـــبــيــة اIــســتــوردة
rبنسبة 20 % على األكثر Xالوطنيت Xدبلجة باللغتIا

* أن تــــكــــون نــــســــبـــة 20 % عــــلى األقل مـن الـــبــــرامج
النـاطقـة باللـغات األجنـبية في نـسخهـا األصليـة واIتعـلقة

rباألعمال الوثائقية وأعمال اخليال معنونة سفليا
- الــــتــــأكــــد مـن بــــلــــوغ نــــســــبــــة 60 %  عــــلـى األقل من
اإلنـتـاج الوطـني لألعـمـال اIـوسيـقـيـة والثـقـافـية الـنـاطـقة

rؤداة بلغة وطنيةIأو ا
rتشجيع اإلبداع الثقافي والفني اجلزائري -

- الــــســـهــــر عــــلى احـــتــــرام حــــقـــوق اIــــؤلف واحلــــقـــوق
rاجملاورة أثناء بث اإلنتاج الثقافي والفني

- الــتـزام احلــيـاد واIـوضــوعـيـة واالمــتـنــاع عن خـدمـة
مـــآرب وأغــــراض مــــجــــمـــوعــــات مــــصــــلـــحــــيــــة ســـواء كــــانت
ســيـاســيـة أو عــرقـيــة أو اقـتــصـاديــة أو مـالــيـة أوديــنـيـة أو

rإيديولوجية

- االمـــتـــنــــاع عن تــــوظـــيف الــــدين ألغـــراض حــــزبـــيـــة
rولغايات منافية لقيم التسامح

- االمـتـنـاع عن اإلشـادة بـالـعـنف أو الـتـحـريض عـلى
الـتـمـييـز الـعـنـصري واإلرهـاب أو الـعـنف ضـد كل شخص
بـــســبب أصـــله أو جـــنـــسه أو انـــتــمـــائه لـــعـــرق أو جــنس أو

rديانة معينة

- عـدم احلث عـلى الـسـلـوك اIــضـر بـالـصـحـة وسالمـة
 rاألشخاص وحماية البيئة

- عــــدم إطـالق بــــأي شــــكـل من األشـــــكــــال إدعــــاءات أو
إشـــارات أو تــــقــــد© عــــروض كـــاذبــــة مـن شـــأنــــهــــا تــــضـــلــــيل

rXستهلكIا
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- عدم إحلاق الضـرر بحقوق الطفلr كما هي محددة
rفي االتفاقيات الدولية

- عـــدم اIـــســـاس بـــاحلـــيـــاة اخلـــاصـــة وشـــرف وســـمـــعـــة
rاألشخاص

- عــــدم اIـــســــاس بــــاحلـــيــــاة اخلــــاصـــة لــــلــــشـــخــــصــــيـــات
العمومية.

49 :  : يـلـتزم األشـخـاص اIـعنـويـون اIـرخص لهم اIاداIادّة ة 
السـتــغالل خـدمــة اتــصـال ســمـعي بــصــريr بـبث الــبالغـات
ذات الـفائدة الـعامـة للسـلطـات العمـوميـةr وكذا البـيانات

الهادفة الى احلفاظ على النظام العام.
اIـــــاداIـــــادّة ة 50 :  : دون اإلخالل بــــــالـــــعــــــقـــــوبــــــات اجلـــــزائــــــيـــــة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا الــقــانــون والــتــشــريع ســاريي
اIـفعـولr يعـرض عدم احـترام بـنود دفـتر الـشروط الـعامة
صـــاحــــبه إلى عــــقـــوبـــات إداريــــة تـــتــــخـــذهــــا ســـلـــطــــة ضـــبط
الـســمـعي الـبـصــري طـبـقــا ألحـكـام الـبــاب اخلـامس من هـذا

القانون.
51 :  : تخـضع أنـشطـة إنـتاج وتـوزيع واسـتغالل اIاداIادّة ة 
األفالم الــســيــنــمــاتـوغــرافــيــة ألحــكــام الــقـانــون رقم 03-11
الـصـادر في 14 ربـيع األول عـام 1432 اIـوافق 17 فــبـرايـر

سنة 2011 واIتعلق بالسينما. 

الباب الثالثالباب الثالث
سلطة ضبط السمعي البصريسلطة ضبط السمعي البصري

اIـاداIـادّة  52 :  : حتـدد مــهـام وصالحـيــات وتـشـكـيــلـة وسـيـر
سـلــطـة ضـبط الـسـمـعي الـبــصـري اIـنـشــأة �ــوجب أحـكــام
اIــادة 64 من الـقــانـــون الـعــضـوي رقـم 12-05 اIــؤرخ فـي
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـذكور

أعالهr وفق أحكام هذا القانون.

اIاداIادّة  53 :  : يحدد مقر سـلطة ضبط السمعي البصري
باجلزائر العاصمة.

الفصل األولالفصل األول
مهام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البصريمهام وصالحيات سلطة ضبط السمعي البصري

اIــاداIــادّة  54 : : تــقــوم ســلـــطــة ضــبـط الــســمــعـي الــبــصــري
أساسا باIهام اآلتية : 

- الـــســهـــر عــلـى حــرّيـــة ¡ــارســـة الــنـــشـــاط الــســـمــعي
الــــبــــصـــــريr ضــــمـن الــــشــــروط احملـــــددة في هــــذا الـــــقــــانــــون

rفعولIوالتشريع والتنظيم ساريي ا
- الـسـهـر عـلـى عـدم حتـيـز األشـخـاص اIــعـنـويـة الـتي
تــســتــغـل خــدمــات االتــصــال الـــســمــعي الــبـــصــري الــتــابــعــة

rللقطاع العام

rوضوعية والشفافيةIالسهر على ضمان ا -
- الـسهـر علـى ترقـية الـلـغتـX الـوطنـيتـX والـثقـافة

rالوطنية ودعمها
- الـسـهـر عــلى احـتـرام الـتـعـبــيـر الـتـعـددي لـتـيـارات
الـفـكــر والـرأي بـكـل الـوسـائل اIـالئـمـة في بــرامج خـدمـات
البـث اإلذاعي والتـلفـزيونيr السـيمـا خالل حصص اإلعالم

 rالسياسي والعام
- الـــســـهـــر عـــلى أن تـــعـــكس أصـــنـــاف الـــبـــرامج الـــتي
يــقـــدمــهـــا نـــاشــرو خـــدمــات االتـــصـــال الــســـمــعـي الــبـــصــري

rالتنوع الثقافي الوطني
rالسهر على احترام الكرامة اإلنسانية -

rراهقIالسهر على حماية الطفل وا -
- تـسهيل وصـول األشخاص ذوي الـعاهات الـبصرية
و/أو العـاهـات الـسمـعـيـة إلى الـبرامج اIـوجـهـة للـجـمـهور
من طـــرف كـل شـــخص مــــعـــنــــوي يـــســـتــــغل خـــدمــــة اتـــصـــال

rسمعي بصري
- الـسهـر الـدائم علـى تثـمـX حمـايـة البـيـئة وتـرقـية

rالثقافة البيئية واحملافظة على صحة السكان
- الـــســـهــــر عـــلى أال يــــؤدي الـــبث احلــــصـــري لألحـــداث
الــــوطــــنــــيــــة ذات األهــــمــــيــــة الــــقــــصــــوى احملــــددة عن طــــريق
الـــتـــنـــظــيـمr إلى حـــرمــان جـــزء مـــعـــتـــبـــر من اجلـــمــهـــور من
إمكانية متـابعتها على اIباشر أو غير اIباشر عن طريق

خدمة تلفزيونية مجانية.

اIـاداIـادّة  55 :  : تـتــمـتع ســلــطـة ضــبط الـســمــعي الـبــصـري
قصد أداء مهامها بالصالحيات اآلتية :

في مجال الضبط  : في مجال الضبط  : 
- تـدرس طــلـبـات إنـشـاء خـدمــات االتـصـال الـسـمـعي

rوتبت فيها rالبصري
- تـخـصص الـتــرددات اIـوضـوعـة حتت تــصـرفـهـا من
rكلـفة بالبث اإلذاعي والـتلفزيIطرف الهـيئة الـعموميـة ا
من أجل إنــــشـــاء خــــدمـــات االتـــصــــال الـــســــمـــعي الــــبـــصـــري

rفي إطار اإلجراءات احملددة في هذا القانون rاألرضي
- تــــطــــبـق الــــقــــواعــــد اIـــــتــــعــــلــــقـــــة بــــشــــروط اإلنــــتــــاج
والـبـرمجـةr وبث حـصص الـتعـبـير اIـبـاشر بـاإلضـافة إلى
حـــصص الــوســـائط الــســـمــعـــيــة الــبـــصــريـــةr خالل احلــمالت

rفعولIطبقا للتشريع والتنظيم ساريي ا rاالنتخابية
- تطبق كيفـيات بث البرامج اخملصصة للتشكيالت
الــســيــاســيــة واIــنــظــمــات الــوطـــنــيــة الــنــقــابــيــة واIــهــنــيــة

rعتمدةIا
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- حتـــدد الـــشــــروط الـــتـي تـــســـمـح لـــبـــرامـج االتـــصـــال
السمـعي البصـري باستخـدام اإلشهار اIـقنع للمـنتوجات

rأو بث حصص االقتناء عبر التلفزيون
- حتـدد القواعد اIتـعلقة بـبث البيانـات ذات اIنفعة

rالعامة الصادرة عن السلطات العمومية
- تعد وتصادق على نظامها الداخلي.

في مجال اIراقبة :في مجال اIراقبة :
- تــســهــر عـلـى احـتــرام مــطــابـقــة أي بــرنــامج ســمـعي
بـصـري كيـفـمـا كانت وسـيـلة بـثه لـلـقوانـX والـتـنظـيـمات

rفعولIسارية ا
- تـراقب بـالـتـنـسـيق مع الـهـيـئـة الـعـمـومـيـة اIـكـلـفـة
بـتـسيـير طـيف التـرددات الـراديويـةr ومع الهـيـئة اIـكلـفة
بــــالــــبث اإلذاعـي والــــتـــلــــفــــزيr اســــتــــخــــدام تــــرددات الــــبث
اإلذاعـي بـــغـــرض اتــخـــاذ اإلجـــراءات الـــضـــروريـــة لـــضـــمــان

rاستقبال جيد لإلشارات
- تــــتـــأكـــد من احــــتـــرام احلـــصص الــــدنـــيـــا اخملـــصـــصـــة
Xلإلنـتـاج السـمـعي الـبـصـري الوطـني والـتـعـبـير بـالـلـغـت

rXالوطنيت
- تـــمــارس الـــرقــابـــة بــكل الـــوســائـل اIــنـــاســبـــة عــلى
rموضوع ومضمون وكيفيات برمجة احلصص اإلشهارية
- تسهـر على احـترام اIـباد¦ والقـواعد اIـطبـقة على
rالنشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط
- تــــطـــــلب عـــــنــــد الـــــضــــرورة مـن نــــاشـــــري ومــــوزعي
خـدمـات االتـصـال الـسـمــعي الـبـصـري أيـة مـعـلـومـة مـفـيـدة

rألداء مهامها
- جتــــمـع كل اIــــعــــلــــومــــات الـــضــــروريــــة من اإلدارات
والـهيئـات واIؤسسات دون اخلـضوع ألية حـدودr غير تلك
rفعولIنصوص عليـها في التشريع والتنظيم ساريي اIا

وذلك من أجل إعداد آرائها وقراراتها. 

في اجملال االستشاري :في اجملال االستشاري :
- تـبـدي آراء في االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـنـمـية

rالنشاط السمعي البصري
- تـــبـــدي رأيــــهـــا في كل مـــشــــروع نص تـــشـــريـــعي أو

rتنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري
- تقدم توصيـات من أجل ترقية اIنافسة في مجال

rاألنشطة السمعية البصرية
- تـــشـــارك في إطـــار االســـتـــشـــارات الـــوطـــنـــيـــةr في
حتـــديـــد مـــوقف اجلــــزائـــر في اIـــفـــاوضـــات الـــدولـــيـــة حـــول
خـــدمــات الـــبث اإلذاعـي والــتـــلــفـــزيـــوني اIـــتــعـــلـــقــة خـــاصــة

rنح التردداتI بالقواعد العامة

- تـتــعــاون مع الـســلـطــات أو الــهـيــئـات الــوطـنــيـة أو
rالتي تنشط في نفس اجملال rاألجنبية

- تــــبـــــدي آراء أو تــــقـــــدم اقــــتـــــراحــــات حـــــول حتــــديــــد
أتـــاوات اســـتـــخـــدام الـــتـــرددات الـــراديـــويــةr فـي احلـــزمــات

اIمنوحة خلدمة البث اإلذاعي.
- تـبـدي رأيـهـا بـطـلب من أيـة جـهـة قـضائـيـةr في كل

نزاع يتعلق �مارسة النشاط السمعي البصري.
في مجال تسوية النزاعات :في مجال تسوية النزاعات :

XـعـنـويIاألشـخاص ا Xالـتـحـكيـم في النـزاعـات بـ -
الذين يسـتغلـون خدمـة اتصال سـمعي بـصري سواء فـيما

rXستعملIبينهم أو مع ا
- حتــــــقـق فـي الــــــشـــــــكـــــــاوى الــــــصـــــــادرة عـن األحــــــزاب
الـسيـاسيـة والـتنـظـيمـات النـقـابيـة و/أو اجلـمعـياتr وكل
شـــخص طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنـــوي آخـــر يـــخـــطـــرهـــا بـــانـــتـــهــاك
القانون من طرف شـخص معنوي يسـتغل خدمة لالتصال

السمعي البصري.
56 :  : تــمــتــد مــهــام وصالحــيــات ســلـطــة الــضــبط اIـاداIـادّة ة 
الـسـمـعي الــبـصـري إلى الـنـشـاط الـســمـعي الـبـصـري عـبـر

االنترنت.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

تشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصريتشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري

rـادّة  57 :  : تـتـشـكل سـلـطـة ضـبط الـسـمـعي الـبـصريIـاداIا
من تـــســـعــة (9) أعـــضـــاء يـــعـــيـــنــون �ـــرســـوم رئـــاسي عـــلى

النحو اآلتي :
- خـمـسة (5) أعـضـاء من بـيـنـهم الـرئيـسr يـختـارهم

rرئيس اجلمهورية
- عــضــوان (2) غــيــر بــرIــانــيــX يــقــتــرحــهــمــا رئــيس

rمجلس األمة
- عــضــوان (2) غــيــر بــرIــانــيــX يــقــتــرحــهــمــا رئــيس

اجمللس الشعبي الوطني.
اIـاداIـادّة ة 58 : : تـمـارس سـلـطـة ضـبـط الـسـمـعي الـبـصـري

مهامها باستقاللية تامة.
اIاداIادّة ة 59 :  : يـتم اختيـار أعضاء سـلطة ضبـط السمعي
الـــبـــصــــري بـــنـــاء عـــلى كـــفـــاءتـــهم وخــــبـــرتـــهم واهـــتـــمـــامـــهم

بالنشاط السمعي البصري.
اIـاداIـادّة ة 60 : حتـدد عهـدة أعـضـاء سـلطـة ضـبط الـسـمعي
البـصري بست (6) سنوات غيـر قابلة للتـجديد. ال يفصل
أي عـضــو من أعـضــاء سـلـطــة ضـبط الــسـمـعي الــبـصـري إال

في احلاالت اIنصوص عليها في هذا القانون. 
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اIــــاداIــــادّة  61 :  : تــــتـــنــــافى الــــعـــضــــويـــة في ســــلـــطــــة ضـــبط
الـسـمـعـي الـبـصـريr مـع كل عـهـدة انـتــخـابـيــة وكل وظـيـفـة
عـمومـية وكل نـشاط مـهني أو كل مـسؤولـية تـنفيـذية في
حزب سـيـاسيr مـاعـدا اIـهـام اIؤقـتـة في الـتـعـلـيم  الـعالي

واإلشراف في البحث العلمي.

اIــــاداIــــادّة  62 : : يــــقـــدم أعــــضــــاء ســـلــــطـــة ضــــبط الــــســــمـــعي
البصري تصريحا باIمتلكات واIداخيل للجهة اخملتصة.

63 :  : ال �ـــكن عــــضـــو ســــلـــطـــة ضــــبط الـــســــمـــعي اIــاداIــادّة  
الــبــصــري أن يــتــقــاضى أتــعــابــا أو أي مــقــابل آخــر بــصــفــة
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرةr بــاســتــثــنـاء مــقــابـل اخلــدمـات

اIؤداة قبل تسلّمه Iهامه.

اIــاداIــاّدة  64 :  : ال �ـــكن عــضــــو ســـلــطــــة ضــبــط الــســـمــعي
الــبــصــري أن �ــتــلـك بــصــفـــة مــبـــاشـــرة أو غــيــر مــبــاشــرة
مصالح في مؤسسـة سمعية بصرية أو سينمائيـة أو في

مؤسسـة للنشر أو للصحافة أو لإلشهار أو لالتصاالت.

اIــــاداIــــادّة  65 : : �ــــنـع عـــلـى كل عــــضــــو في ســــلــــطـــة ضــــبط
الــســمــعي الــبـصــري ¡ــارســة نـشــاط له عالقــة بــأي نــشـاط

سمعي بصري خالل السنتX اIواليتX لنهاية عهدته.

اIــاداIــادّة  66 :  : يـــلــتـــزم أعـــضـــاء ســـلـــطـــة ضــبـط الـــســمـــعي
البـصري وأعوانـها بالـسّر اIهنـي بشأن الوقـائع واألعمال
واIعـلومـات الـتي قد يـطـلعـون عـليـها بـحـكم مهـامـهم طيـلة
¡ــارسـتــهم Iـهــامـهم ووظــائـفــهمr وذلك طـبــقـا ألحــكـام اIـادة

301 من قانون العقوبات.

اIــاداIــادّة  67 : : في حــالـــة شــغـــور مــنـــصب عـــضــو ســـلــطــة
ضــبط الـســمـعي الــبـصــري ألي سـبب كــانr يـتم اســتـخالفه
بتـعيX عضـو جديد وفق الـشروط والكـيفيـات اIنصوص

عليها في اIادة 57 أعاله وللمدة اIتبقية من العهدة.

اIــاداIــادّة  68 : : في حــالـــة مــخــالـــفــة أي عــضـــو من أعــضــاء
rـادة 61 أعالهIســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري ألحــكــام ا
Xيـقـترح رئـيس هـذه الـسـلـطـة عـلى اجلـهة اخملـولـة بـالـتـعـي
اســـتــــخالف هــــذا الــــعــــضـــوr وفـق الـــشــــروط والــــكـــيــــفــــيـــات

اIنصوص عليها في اIادة 57 أعاله. 

69 :  : في حـــالــــة صـــدور حــــكم نـــهــــائي بـــعــــقـــوبـــة اIــاداIــادّة  
مــشــيــنـــة ومــخــلــة بــالـــشــرف ضــد عــضــو فـي ســلــطــة ضــبط
السمعي البصـريr يقترح رئيس سلـطة الضبط باالتفاق
Xمع بــــقـــيــــة األعـــضـــاء عــــلى الـــســــلـــطــــة اخملـــولـــة بــــالـــتــــعـــيـــ
اســـتــخـالف الــعـــضـــو لـــلــمـــدة اIـــتـــبــقـــيـــة من الـــعــهـــدةr وفق
rادة 57 أعالهIنصوص عليها في اIالشروط والكيفيات ا

اIـاداIـادّة  70 :  : عـنــدمـا تـنــقـطع عــهـدة عـضــو سـلــطـة ضـبط
الــســمــعي الــبــصـــري ألي ســبب كــانI rــدة تــفــوق ســتــة (6)
أشـهر مـتتـالـية قـبل انـقضـائهـاr يـبلّغ رئـيس سـلطـة ضبط
الــسـمــعي الــبـصــريr الـســلـطــة اخملـولــة بـالــتـعــيـrX بــغـرض
تــــعــــيــــX مــــســـــتــــخــــلف لـهr وفق الــــشـــــروط والــــكــــيــــفــــيــــات

  rادة 57 أعالهIنصوص عليها في اIا
تنتهي عهدة هذا األخير بانتهاء عهدة سابقه.

اIــاداIــادّة ة 71 :  : يـــلــتـــزم أعـــضـــاء ســـلـــطـــة ضــبـط الـــســمـــعي
XـوالــيــتـI(2) ا Xالــبــصــري طــيــلــة عــهــدتــهم وفي الــســنــتــ
النــتــهــاء مــهــامــهم بــاالمــتــنــاع عن اتــخــاذ أي مــوقف عــلــني
حول اIـسائل التي تـداولت بشأنـها سلـطة ضبط الـسمعي
الــــبــــصــــريr أو الـــتـي طــــرحت عــــلــــيـــهـم في إطــــار ¡ــــارســـة

مهامهم.
اIــاداIــادّة ة 72 : : يــتــحـــصل رئــيس وأعـــضــاء ســلـــطــة ضــبط
الــســمـــعي الــبــصــري خالل عـــهــدتــهم عــلى تـــعــويــضــات يــتم

حتديدها �وجب مرسوم.
اIـاداIـادّة ة 73 : : تـقــتـرح ســلـطــة ضـبط الــسـمــعي الــبـصـري
االعـــتــمـــادات الــضـــروريـــة لــتـــأديـــة مــهـــامــهـــاr وتـــقــيـــد هــذه

االعتمادات في اIيزانية العامة للدولة. 
اآلمــر بـالــصــرف هــو رئــيس سـلــطــة ضــبط الــســمـعي

البصري.
rتــمـسك مـحــاسـبــة سـلـطــة ضـبط الــسـمـعي الــبـصـري
طبـقا لـقواعـد احملاسـبـة العـمومـيةr من قـبل عون مـحاسب

يعينه الوزير اIكلف باIالية.
تـمـارس مراقـبـة الـنفـقـات طـبـقا إلجـراءات احملـاسـبة

العمومية.
اIـاداIـادّة ة 74 :  : تـتــوفـر ســلــطـة ضــبط الـســمــعي الـبــصـري
عـلـى مـصـالح إداريــة وتـقــنـيـة. يــحـدد تـنــظـيــمـهـا وســيـرهـا

�وجب أحكام داخلية.
اIاداIادّة ة 75 : : توضع اIـصالح اإلداريـة والتـقنيـة لسـلطة
ضبط السمعي الـبصري حتت سلطة رئيسهاr وتسير من

طرف أمX عام.
76 :  : �ــــثل الـــرئـــيس ســـلـــطــــة ضـــبط الـــســـمـــعي اIــاداIــادّة ة 
الـــبــصـــري في جــمـــيع األعــمـــال اIــدنـــيــةr ويــتـــمــتع بـــصــفــة

التقاضي باسم الدولة.
اIـاداIـادّة ة 77 :  : يـعـX األمــX الـعـام �ـرســوم رئـاسي بـنـاء

على اقتراح من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
اIــــاداIــــادّة ة 78 :  : يــــعــــX رئــــيس ســــلــــطــــة ضـــبـط الــــســـمــــعي
الـــبــصـــري في الـــوظـــائف األخـــرى بــنـــاء عـــلى اقـــتــراح من

األمX العام.
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اIـاداIـادّة ة 79 : : يـشـارك األمـX الـعـام في مـداوالت سـلـطة
ضـبط الـسـمـعي الـبصـريr ويـعـد بـشـأنـهـا مـحـضـرا ويعـمل

على تنفيذ القرارات اIتخذةr وال يحق له التصويت.

اIــــاداIــــادّة ة 80 : : �ـــــكن رئــــيـس ســــلــــطــــة ضــــبـط الــــســــمــــعي
البصري أن �نح األمـX العام تفويـضا باإلمضاء على كل

وثيقة متعلقة بسير اIصالح اإلدارية والتقنية.

اIـاداIـادّة ة 81 : : ال تــصح مــداوالت سـلــطــة ضـبط الــســمـعي
البصري إال بحضور خمسة (5) على األقل من أعضائها. 

اIــاداIــادّة ة 82 :  : تـــكــون مـــداوالت ســلـــطــة ضـــبط الــســـمــعي
البصري وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية.

اIــاداIــادّة ة 83 :  : تـــتــخـــذ قـــرارات ســلـــطـــة ضــبط الـــســـمــعي
الــبــصــري بـاألغــلــبــيــة اIـطــلــقــة لألعــضــاء احلـاضــرينr وفي
حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIــــاداIــــادّة ة 84 : : في حــــالــــة حـــدوث مــــانع مــــؤقت لــــرئـــيس
ســلــطــة ضــبط الــســمــعي الــبــصــري أليّ ســبب كــانr تــســنـد
الـــرئـــاســة وفق الـــشـــروط احملــددة في الـــتـــنــظـــيم الـــداخــلي

لسلطة ضبط السمعي البصري.

اIـاداIـادّة  85 :  : في حـالـة مـانع دائم لـرئـيس سـلـطـة ضـبط
السـمعي البـصري أليّ سبب كـانr يتولى الـرئاسة مـؤقتا
الــعــضــو األكــبــر ســنــا من أعــضــاء ســلــطــة ضــبط الــســمــعي
البصري من بX اخملتارين من طرف رئيس اجلمهورية.

ويــتـوجب تـعــيـX الـرئــيس اجلـديـــد فــي أجل أقـصـاه
ســتــة (6) أشـــهــرr وفق الــكــيـفــيــات اIــنـصــوص عــلــيــهـا فـي

أحكام اIادة 57 أعاله.

86 :  : تــرسل ســلــطــة ضــبط الــســمــعـي الــبــصـري اIـاداIـادّة  
ســنــويــاr إلـى رئــيس اجلــمــهـــوريــة وإلى رئــيـــسي غــرفــتي
البرIـانr تقريـرا خاصا بوضـعية تطـبيق القانـون اIتعلق

بالنشاط السمعي البصري.

يــنـــشــر الـــتــقــريـــر خالل ثالثــX (30) يــومـــا اIـــوالـــيــة
لتسليمه.

rـادّة  87 :  : تــرسل ســلـطــة ضــبط الـســمــعي الـبــصـريIـاداIا
كل ثالثة (3) أشهر تقـريرا عن نشاطها على سبيل اإلعالم

.Xإلى السلطة اخملولة بالتعي

تـبـلّغ ســلـطـة ضـبط الــسـمـعي الـبـصــريr كل مـعـلـومـة
يطلبها الوزير اIكلف باالتصال.

اIــاداIــادّة  88 : : �ـــكن الـــطــعـن في قـــرارات ســلـــطـــة ضــبط
السمعي البصري طبقا للتشريع الساري اIفعول.

البابالباب الرابع  الرابع 
اإليداع القانوني واألرشفة السمعية البصريةاإليداع القانوني واألرشفة السمعية البصرية

الفصل األولالفصل األول
اإليداع القانونياإليداع القانوني

اIاداIادّة  89 :  : يتم اإليـداع القـانوني لـكل منـتوج سـمعي
بـصري يبث لـلجـمهور طـبقـا للـتشريع والـتنـظيم ساريي

اIفعول. 

90 :  : تـــوضع نـــســـخـــة مـن األعـــمـــال الـــســـمـــعـــيـــة اIــاداIــادّة  
الــبــصــريــة حتـت تــصــرف اIــؤســســات اIــؤهــلــة الســتــقــبـال
وتسـيير اإليداع الـقانوني حلـساب الدولة طـبقا لـلتشريع

والتنظيم ساريي اIفعول.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األرشفة السمعية البصريةاألرشفة السمعية البصرية

91 :  : تـــنـــشـــأ هـــيــــئـــة عـــمـــومـــيـــة تـــكــــلف بـــجـــمع اIــاداIــادّة  
األرشيف السمعي البصري ومعاجلته وتسييره.

حتـــدد كـــيـــفــيـــات إنـــشـــاء هـــذه الـــهـــيــئـــة وطـــبـــيـــعـــتـــهــا
الــقــانـــونــيــة ومـــهــامـــهــا وتــنـــظــيـــمــهــا وســـيــرهـــا عن طــريق

التنظيم.

92 :  : جتـــمـع الـــبـــرامـج الـــســـمــــعـــيـــة الــــبـــصـــريـــة اIــاداIــادّة  
وتـــــفــــهـــــرس وتــــؤرشـف وحتــــفظ وتـــــر° وتــــصـــــبح قـــــابــــلــــة
rلالسـتـعمـال لألغـراض البـيداغـوجـية والـثقـافـية والـبحث
عــــلى أن تـــكـــون فـي جـــمـــيع احلـــاالت مـــطــــابـــقـــة مع حـــقـــوق

اIؤلف واحلقوق اجملاورة.

اIاداIادّة  93 :  : تدرج العـمليات احملددة في اIادة 92 أعاله
في اIهام اخملولة للهـيئة العمومية اIنشأة طبقا للتشريع

والتنظيم ساريي اIفعول.

94 :  : تـــمـــنح الــــدولـــة إعـــانـــات لـــتـــرقـــيـــة حـــريـــة اIــاداIــادّة  
التعبير لالرتقاء باحلقل السمعي البصري وتأهيله.

حتـــدد مـــقــــايـــيس وكــــيـــفـــيــــات هـــذا الـــدعـم عن طـــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة  95 : : تــسـاهـم الـدولــة في رفع اIــسـتــوى اIــهـني
لـــلــعـــامـــلــX في الـــنـــشــاط الـــســـمــعي الـــبـــصــري عـن طــريق
الــــتــــكــــويـن بــــإنــــشــــاء ودعم مــــعـــــاهــــد ومــــراكــــز لــــلــــتــــدريب

والتأهيل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اIــــاداIــــادّة  96 :  : تـــــشــــجع الــــدولـــــة عــــلى تـــــرقــــيــــة اإلنــــتــــاج
الــســـمــعـي الــبـــصـــريr وتــســـعى الى إنـــشــاء مـــدن إعالمـــيــة

لإلنتاج واالستغالل في اجملال السمعي البصري.

اIــاداIــادّة  97 :  : يــجب عــلـى األشــخــاص اIــعـــنــويــX الــذين
يـسـتــغـلـون خـدمـات االتــصـال الـسـمـعـي الـبـصـري اIـرخص
لـــهـم أن يــــخـــصــــصــــوا ســــنـــويــــا نــــســــبـــة 2 % مـن أربـــاحــــهم

للتكوين وترقية األداء اإلعالمي.

الباب اخلامسالباب اخلامس

العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اIـاداIـادّة  98 :  : في حــالـة عــدم احـتــرام الـشــخص اIـعــنـوي
اIستغل خلدمة االتـصال السمعي البصـري التابع للقطاع
الــــــعــــــام أو اخلـــــاص لــــــلــــــشـــــروط الــــــواردة فـي الـــــنــــــصـــــوص
الــتـشـريـعـيـة والـتـنــظـيـمـيـةr تـقـوم سـلــطـة ضـبط الـسـمـعي
الـبصـري بإعـذاره بغـرض حمـله على احـترام اIـطابـقة في

أجل حتدده سلطة ضبط السمعي البصري. 

يـــكــون األشـــخــاص اIـــعــنـــويــون الـــتــابـــعــون لـــلــقـــطــاع
اخلـــاص مــــحل إعــــذار في حــــالــــة عــــدم احـــتــــرامــــهم لــــبــــنـــود

االتفاقية اIبرمة مع سلطة ضبط السمعي البصري. 

تـقــوم ســلــطـة ضــبط الــســمـعي الــبــصــري بـنــشــر هـذا
اإلعذار بكل الوسائل اIالئمة. 

اIــاداIــادّة  99 : : �ــكـن أن تــبـــادر ســـلــطـــة ضـــبط الـــســـمــعي
الـــبـــصـــري بـــنــفـــســـهـــا أو بـــعـــد إشـــعــار مـن طـــرف األحــزاب
الــسـيــاسـيــة و/أو اIـنــظـمــات اIـهـنــيـة والــنـقــابـيــة اIـمــثـلـة
لـلـنشـاط الـسـمـعي الـبصـري و/أو اجلـمـعـيـات وكل شخص
طـــــبــــيــــعي أو مـــــعــــنــــوي آخــــرr فـي الــــشــــروع في إجــــراءات

اإلعذار.

اIـاداIـادّة  100 :  : في حـالـة عدم امـتـثـال الـشـخص اIـعـنوي
اIـــرخص لـه بـــاســـتــــغالل خــــدمـــة اتـــصــــال ســـمـــعـي بـــصـــري
لإلعــذار في األجل احملــدد من قــبل ســلــطــة ضــبط الــسـمــعي
الـبصـري طبـقـا للـمادة 98 أعالهr تـسلط عـلـيه سلـطـة ضبط

Xالسـمعي الـبصري بـقرار عـقوبـة مالـية يحـدد مبـلغـها ب
اثـنـX (2) وخـــمـــســـة (5) بـــاIـــائـــة مـن رقم األعـــمـــال احملـــقق
خــارج الـــرســوم خـالل آخــر نـــشــاط مـــغــلق مـــحــســـوب عــلى
فتـرة اثني عـشر (12) شـهرا. وفي حـالة عـدم وجود نـشاط
rالـيةIسـابق يـسمح عـلى أسـاسه بتـحديـد مـبلغ الـعقـوبـة ا
يـــحـــدد هـــذا اIـــبــــلغ بـــحـــيـث ال يـــتـــجـــاوز مـــلــــيـــوني ديـــنـــار

(2.000.000  دج).

اIـاداIـادّة  101 :  : في حـالـة عدم امـتـثـال الـشـخص اIـعـنوي
اIـرخص له بـاسـتـغالل خـدمة االتـصـال الـسـمـعي الـبـصري
Iقـتـضـيات اإلعـذار رغم الـعـقـوبة اIـالـيـة اIشـار إلـيـها في
اIــادة 100 أعالهr تــأمـــر ســلــطــة ضــبط الـــســمــعي الــبــصــري

�قرر معلّل :

- إمـا بــالــتـعــلــيق اجلـزئـي أو الـكــلي لــلـبــرنــامج الـذي
rوقع بثه

- وإمـا بتـعـليـق الرخـصـة عن كل إخالل غيـر مـرتبط
�حتوى البرامج.

وفي كلتـا احلالـتrX ال �ـكن أن تتـعدى مـدة التـعليق
شهرا واحدا (1).

اIاداIادّة 102 :  : يتم سحب الرخصة في احلاالت اآلتية :

- عـــنــدمـــا يـــتـــنـــازل الــشـــخـص اIــعـــنـــوي اIـــرخص له
بـإنـشـاء خــدمـة االتـصــال الـسـمــعي الـبـصــري عن الـرخـصـة

 rإلى شخص آخر قبل الشروع في استغاللها

- عندما �تـلك الشخص الطبيـعي أو اIعنوي حصة
rائةI(40) با Xساهمة تفوق أربعIمن ا

- عــنــدمـا يــكــون الـشــخص اIــعـنــوي اIــسـتــغل خلــدمـة
االتصـال السمعي الـبصري اIـرخصة قد حـكم عليه نـهائيا

rبعقوبة مشينة ومخلة بالشرف

- عــنــدمـا يــكــون الـشــخص اIــعـنــوي اIــسـتــغل خلــدمـة
االتصـال السمـعي البـصري اIرخـصة في حـالة توقف عن

النشاط أو إفالس أو تصفية قضائية.
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rـادّة  103 : : تـؤهل سـلـطــة ضـبط الـسـمــعي الـبـصـريIـاداIا
بـعـد إشـعـار الـسـلـطـة اIـانحـة لـلـرخـصـةr لـلـقـيـام بـالـتـعلـيق
rالفـوري لـلرخـصـة دون إعذار مـسـبق وقبل قـرار سـحبـها

: Xاآلتيت Xفي احلالت

rXعند اإلخالل �قتضيات الدفاع واألمن الوطني -

- عند اإلخالل بالنظام العام واآلداب العامة. 

اIـاداIـادّة ة 104 :  : يــتم سـحـب الـرخــصـة اIــنــصـوص عــلـيــهـا
في أحـكـام اIـادتـX 102 و103 أعاله �ـوجب مـرســومr بـنـاء

على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري.

اIــاداIــادّة ة 105 :  : تـــبــلغ قـــرارات ســـلــطـــة ضــبـط الــســـمــعي
الـــبـــصـــري اIـــتـــعـــلـــقـــة بـــالــــعـــقـــوبـــات اإلداريـــة مـــعـــلـــلـــة إلى
األشـــخــاص اIـــعــنـــويــX اIـــرخص لــهـم بــاســـتــغالل خـــدمــات

االتصال السمعي البصري اIعنية. 

�ــــــكن الــــــطـــــعـن في هــــــذه الـــــقـــــرارات لــــــدى اجلـــــهـــــات
الــقـضــائــيـة اإلداريــة طـبــقــا لـلــتـشــريع والــتـنــظــيم سـاريي

اIفعول.

106 : : تــأمــر ســلــطــة ضـبـط الــســمـعـي الــبــصـري اIـاداIـادّة ة 
الـشـخص اIــعـنـوي اIـرخـص له بـاسـتـغـالل خـدمـة االتـصـال
الــسـمــعي الــبــصـري بــإدراج بالغ في الــبــرامج الـتـي تـبث

وحتدد شروط بثه. 

يوجه هذا الـبالغ إلى الرأي العام ويتضمن إخالالت
هـذا الشخص اIعنوي بـالتزاماته القـانونية والتـنظيمية

وكذلك العقوبات اإلدارية اIسلطة عليه.

الباب السادسالباب السادس
األحكام اجلزائيةاألحكام اجلزائية

اIاداIادّة  107 :  : يعاقب بغـرامة مالية من مـليوني دينار
r(10.000.000 دج) ديـــنــار X(2.000.000 دج) إلى عـــشـــرة مـاليـــ
كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي يــســتــغل خــدمــة االتــصـال
السمعي البـصري دون احلصـول على الـرخصة اIنصوص

عليهــا فــي اIادة 20 أعاله.

تـأمـر اجلــهـة الـقـضـائــيـة اخملـتـصــة �ـصـادرة الـوسـائل
واIـنـشـآت اIـستـعـمـلـة السـتغـالل خدمـة االتـصـال الـسـمعي

البصري اIعنية.

اIـاداIـادّة  108 :  : يعـاقب بـغـرامـة مالـيـة من مـليـون ديـنار
(1.000.000 دج) إلى خــمـسـة ماليــX ديـنـار (5.000.000 دج)

كل شــخص طـبــيــعي أو مــعـنــوي مـســتــغل خلــدمـة االتــصـال
الـســمـعي الـبـصــري يـتـنــازل عن رخـصـة اســتـغالل اخلـدمـة

دون اIوافقة اIسبقة للسلطة اIانحة.

اIـاداIـادّة  109 : : يعـاقب بـغـرامـة مالـيـة من مـليـون ديـنار
(1.000.000 دج) إلى خــمـسـة ماليــX ديـنـار (5.000.000 دج)
كل شخص طبيعي أو معنوي يخل بأحكام اIادة 44 أعاله.

 اIــاداIــادّة  110 : : يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة مـــالـــيــة مـن مـــلــيـــوني
ديــــــــــنــــــــــار (2.000.000 دج) إلـى عــــــــشـــــــــرة مـاليــــــــX ديــــــــنــــــــار
(10.000.000 دج) كل نــاشـر خــدمــة اتـصــال سـمــعي بــصـري
غـــيـــر مــرخـص له يـــحـــوز فــوق الـــتـــراب الـــوطـــني نـــظـــامــا
نــهـــائــيـــا لــبث بـــرامج كــيـــفــمـــا كــان تـــصــمـــيم هــذا الـــنــظــام

ودعامة التوزيع اIستعملة.

تـأمـر اجلــهـة الـقـضـائــيـة اخملـتـصــة �ـصـادرة الـوسـائل
واIـنـشـآت اIـستـعـمـلـة السـتغـالل خدمـة االتـصـال الـسـمعي

البصري اIعنية. 

اIـاداIـادّة  111 :  : يـعـرض لـلـعقـوبـات اIـنـصـوص عـلـيـها في
اIـــــادة 153 من األمــــــر رقم 03-05 اIـــــؤرخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق
بــحـــقــوق اIــؤلـف واحلــقــوق اجملـــاورةr كل شــخص مـــعــنــوي
مـرخص له بـاسـتــغالل خـدمـة االتـصـال الــسـمـعي الـبـصـري
يــنـشـر أعــمـاال فـنــيـة �ــا يـخـالف حــقـوق اIــؤلف واحلـقـوق

اجملاورة.

الباب السابعالباب السابع

األحكام االنتقالية والنهائيةاألحكام االنتقالية والنهائية

اIــاداIــادّة  112 : : تــســنــد مــهــام وصـالحــيــات ســلــطــة ضــبط
الــســمــعي الــبــصــري في انــتــظـار تــنــصــيــبــهــا إلى الــوزيـر

اIكلف باالتصال.

اIــــاداIــــادّة  113  :  :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الـــــقــــانـــــون في اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 24 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 24 فبراير سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 14 -  - 103 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 10 جـــمـــادى 
r2014 ــــــوافق 12 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةIــــــوافق  اIاألولى عــــــام األولى عــــــام 1435 ا
يتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارةيتضـمـن نقل اعــتـمــاد في ميزانـيـة تسيير وزارة

الفالحة والتنمية الريفية.الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اIــادّتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 14 - 40 اIؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير �ـوجب قانون

r2014 الية لسنةIا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــاداIـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـى مــن مـــيـــزانــيــــة ســــنــة 2014
اعتـمـاد قــدره أربعـة وثالثون مليونا وسـبعمائة وأربعة
وثــــمــــانـــون ألـف ديــــنـــار (34.784.000 دج)  مــــقـــــــيّـــــد فـــي
ميـزانـيــة تـسـييـــر وزارة الـفالحــة والـتـنـمـيــة الـريـفـيــة
وفــي األبــــــواب اIـــبـــيــــــنــــة فـي اجلـــدول "أ" اIـــلـــحق بـــهـــذا

اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Iــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـــتـــمــــــاد قـــــدره أربـــعــة وثالثـــون مــلـــيــونــا وســـبــعـــمــائــة
وأربـعة وثـمـانون ألف ديـنار (34.784.000 دج)  يــقــــيّــــد
فـي مــــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيــــر  وزارة الـــفـالحـــــة والـــتـــنـــمـــيــــة
الريفيـة وفـي األبـــواب اIبيـــنـة في اجلدول "ب" اIلحق

بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يــكـلــــف وزيـــر اIـالــيـــة ووزيـــر الـفالحــة
والــتـنــمـيــة الــريـفــيــةr كلّ فــيـــمــا يـخــصّـهr بـتــنـفــيــذ هـــذا
اIــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر فــي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 12 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

500.000

500.000
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04 - 34

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

الفرع األولالفرع األول
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العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
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اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة............................................

مجموع القسم الرابع
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مــجــمــوع االعــتــمــادات اIـلــغــاة من مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة الـفـالحـةمــجــمــوع االعــتــمــادات اIـلــغــاة من مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة الـفـالحـة

والــتـــنـــمــيـــة الـــريــفـــيــة............................................................والــتـــنـــمــيـــة الـــريــفـــيــة............................................................



21 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2216
23 مارس  سنة مارس  سنة 2014 م م

2.473.000

500.000

2.973.000

6.000.000

4.800.000

4.000.000

14.800.000

17.011.000

17.011.000

34.784.000

34.784.000

34.784.000

34.784.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

03 - 34

04 - 36

93 - 36

97 - 36

01 - 37

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات..............................................
اإلدارة اIركزية - اللوازم.........................................................

مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
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مجموع الفرع األول

مـــــجــــمــــوع االعـــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لـــــوزيــــر الــــفـالحــــة والــــتـــــنــــمــــيــــةمـــــجــــمــــوع االعـــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لـــــوزيــــر الــــفـالحــــة والــــتـــــنــــمــــيــــة
الـــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة............................................................الـــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة............................................................
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 27 ص صـفر عام فر عام 1435 اIوافق  اIوافق 30
Xيـتــــضــــمن إنمن إنــــهـاء ماء مــــهــــام األمام األمـ rي r2013 ديديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة

العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـي مــــــؤرخ في 27 صــــفــــــــر
عــــام 1435 اIــوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة 2013 تــنــهى مــهــام
السيـد محمـد غراسr بصفـته أمينـا عاما لوزارة الـتعليم

العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 27 ص صـفر عام فر عام 1435 اIوافق  اIوافق 30
ديديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة r2013 ي يــــتــــضــــمـن إنن إنــــهــــاء ماء مــــهــــام مام مــــديديـر

جامعة مستغا�.جامعة مستغا�.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــــوم رئــــاسي مــــــؤرخ فــي 27 صــــفــــــر
عــــام 1435 اIــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
السيد أمحمـد محمد صالح الدين صديقيr بصفته مديرا

جلامعة مستغا�r لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 27 ص صـفر عام فر عام 1435 اIوافق  اIوافق 30
Xي يـتــــضــــمن إنمن إنــــهـاء ماء مــــهــــام األمام األمـ r2013 ديديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة
الالــــــــــــــــعــــــــــــــام لام لــــــــــــــــوزارة الوزارة الــــــــــــــصــــــــــــــــحــــــــــــــة والة والــــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــــان وإصالحان وإصالح

اIستشفيات.اIستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــــوم رئــــاسي مــــــؤرخ فــي 27 صــــفــــــر
عــــام 1435 اIــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
الــســيــد عــبــد الــلّه بــوشــنــاق خالديr بــصــفــته أمــيــنــا عــامــا

لوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.

مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 27 ص صـفر عام فر عام 1435 اIوافق  اIوافق 30

ديديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة r2013 ي يــــتــــضــــمـن إنن إنــــهــــاء ماء مــــهــــام مام مــــديديـر

اIدرسة الوطنية للصحة العمومية.اIدرسة الوطنية للصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــــوم رئــــاسي مــــــؤرخ فــي 27 صــــفــــــر

عــــام 1435 اIــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام

الـــســـيــد عـــبـــد احلق ســايـــحيr بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــمـــدرســة

الوطنية للصحة العموميةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 27 ص صـفر عام فر عام 1435 اIوافق  اIوافق 30

ديديـسـمـبـر سر سـنـة ة r2013 ي يـتـضـمن تمن تـعـيـX األمX األمـX الX الـعامعام

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــــوم رئــــاسي مــــــؤرخ فــي 27 صــــفــــــر

عـــام 1435 اIـوافق 30 ديــسـمـبــر سـنـة 2013 يـعـيّن الــسـيـد

أمحـمـد مـحـمـد صـالح الديـن صديـقيr أمـيـنـا عـامـا لوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 27 ص صـفر عام فر عام 1435 اIوافق  اIوافق 30

ديديـسـمـبـر سر سـنـة ة r2013 يr يـتـضـمن تمن تـعـيـX األمX األمـX الX الـعامعام

لوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.لوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــــوم رئــــاسي مــــــؤرخ فــي 27 صــــفــــــر

عـــام 1435 اIـوافق 30 ديــسـمـبــر سـنـة 2013 يـعـيّن الــسـيـد

عـبـد احلق سايـحيr أمـيـنـا عامـا لـوزارة الـصحـة والـسـكان

وإصالح اIستشفيات.
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قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــــرار رقـم قــــرار رقـم 02 / ق. م د /  ق. م د / 14  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 8 جـــمـــادى األولى جـــمـــادى األولى
يــــتــــعــــلق  rيــــتــــعــــلق r2014 ــــوافق 10 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةIــــوافق  اIعــــام عــــام 1435 ا

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنــاء عـلى الــدســتــورr ال سـيــمــا اIــادتـان 112 و163

r(الفقرة 2) منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اIؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واIـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتr ال ســـيــمــا اIــواد 88 و102

rو103 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اIؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالس

rادة 6 منهIال سيما ا rنتخبةIا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدّد لـقواعـد عمل

rاجملـلـس الـدسـتـوري
- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اIــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واIـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
rأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الــــــوطـــــنـي رقم أخ / أر/2014/50 اIــــــؤرخـــــة في 4 مـــــارس
ســــنــــة 2014 واIــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانــــة الــــعــــامــــة لـــــلــــمــــجــــلـس
الـــدســـتــــوري بـــتـــاريخ 4 مـــارس ســـنـــة r2014 حتت رقم 03
واIتضـمنة شـغور مقعـد النائب مـحمد كمـال بن مخلوف
اIــنـــتـــخب فـي قــائـــمـــة حـــزب جـــبــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــوطـــني

rبسبب الوفاة rالدائرة االنتخابية تيبازة
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اIــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة r2012 اIـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
r2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةIا rدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 3083 /12 واIـسـجـلــة بـاألمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

r39 حتت رقم r2012 الدسـتوري بتاريخ 26 أبريل سنة
rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

rداولةIوبعد ا -rداولةIوبعد ا -
- اعتبـارا أنه �قتضى أحكام اIادتX 102 و103 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ في 18 صــفــر عـام

1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واIــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخـاباتr يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
الـوفــاةr بـاIـتـرشح اIــرتب مـبـاشــرة بـعـد اIــتـرشح األخـيـر
اIــنــتــخـب في الــقــائـــمــة االنــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خالل

rتبقيةIالفترة النيابية ا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اIادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اIـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واIـذكــور أعالهr يـســتـخـلف
اIــــتـــرشـح أو اIـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اIنصـوص عليها في

rتعلق بنظام االنتخاباتIالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الــدستوري وعلى قائـمة مترشحي حزب جـبهة التحرير
rـذكـورين أعالهIا rالـوطـني بـالـدائـرة االنـتـخـابـيـة تـيـبـازة
تـبX أن اIـتـرشح اIـؤهل السـتخالف الـنـائب اIـتـوفى هو

rمحمود جياللي
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : يـســتـخــلف الـنـــائب مـحــمـد كــمـال بن
مــخــلــوف بــعــد شــغــور مــقــعــده بــســبب الــوفــاةr بــاIــتــرشح

محمود جياللي.
اIـادة اIـادة 2 :  :  تـبــلّغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــلــس الـــشـــعـــبــي الـــوطـــنـي وإلـى وزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر

الداخلية واجلماعات احمللية.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اIــنـــعـــقــدة بـتــاريـخ 8 جـــمـــادى األولى عـام 1435 اIــوافــق

10 مارس سنة 2014.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rابراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.
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وزارة اDاليوزارة اDاليّة
ار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرّخ في خ في 8 شـــو شـــوّال عــــام ال عــــام 1434 قــــرقــــر
اIـوافــق اIـوافــق 15 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة r2013 يـتــعـلr يـتــعـلّق بــحق الـطـابعق بــحق الـطـابع

اIطبق على بطاقة اIقيم اخلاصة باألجانب.اIطبق على بطاقة اIقيم اخلاصة باألجانب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشؤون اخلارجية

rاليّةIووزير ا
- �ــــقـــتــــضى األمــــــر رقــم 76 - 103 اIـــــؤرّخ فــي 17
ذي احلــــجـــــة عــــام 1396 اIـــــوافق 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1976
واIــتــضــمّـن قـــانـون الــطـــابــعr اIــعــدّل واIــتــمّمr ال ســيّــمــا

rادّة 141 منـهIا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 11 اIــؤرّخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اIـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واIـتـعـلّق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

r(الفقرة 5 منه) ادّة 16Iال سيّما ا rبها وتنقلهم فيها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اIــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اIــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r2010 ال سـيّــمـا اIـادّة 17

rمنـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 02 - 403
اIؤرّخ في 21 رمـضان عام 1423 اIوافق 26 نوفـمبر سنة

r2002 الذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 13 - 312
اIــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIسنة 2013 وا
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادّة 141 من األمــر
رقم 76 - 103 اIــؤرّخ في 17 ذي احلــجّــة عـام 1396 اIــوافق
9 ديـسـمـبـر سـنـة 1976 واIــتـضـمّن قـانــون الـطـابعr اIـعـدّل
واIــتــمّمr يــهــدف هـذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيــة تــطـبــيق
األحــكــــام اIــتــعــلـــقـــة بــحق الــطــــابـع اIــطــبق عـــلى بــطـــاقـــة

اIقـيم اخلاصـة باألجـانب.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــسـتــحق حق الــطــابع اIــطـبـق عـلى بــطــاقـة
اIــقـــيم اخلـــاصـــة بــاألجــــانب أثــنــــاء تــســلـــــيم أو جتــــديـــد

هـذه البطـاقـات.

اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : يــــتم تــــســــديــــد حـق الــــطــــابع لــــدى قــــبــــاضــــة
الـضرائب مـقابل تـسلـيم وصل بالـدفع. كمـا �كن تـطبـيقه

بإلصاق طابع منفصل.

اIاداIادّة ة 4 :  : في حالـة ضيـاع بطـاقة اإلقامـةr فإن تـسليم
نــســخــة ¡ــاثــلــة يــتــرتب عــلــيـه حتــصــيل حق الــطــابعr وفق

نفس الشروط اIنصوص عليها في اIادّة 3 أعاله.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : �ـكن مـبـالغ حق الـطابع أن تـعـدّل بـالـزيادة

أو بالنقصانr وذلك حسب مبدأ اIعاملة باIثل.
غيـر أنهr يتـم تسـليم بـطاقـات اإلقـامة مـجانـا عنـدما

تنص عليه االتفاقيات الثنائية.
اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 8 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 15

غشت سنة 2013.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر© جوديكر© جودي

وزير الشؤون اخلارجية وزير الشؤون اخلارجية 
مراد مدلسيمراد مدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 6 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1434
اIــــوافق اIــــوافق 12 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة r2013 يـــعــــدل الـــقـــرارr يـــعــــدل الـــقـــرار
الـــوزاري اIــــشـــــتـــــرك اIـــؤرخ في الـــوزاري اIــــشـــــتـــــرك اIـــؤرخ في 6 ذي الـــقــــــعــــدة ذي الـــقــــــعــــدة
عـام عـام 1430 اIـوافق  اIـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2009 الـذي يـحدد الـذي يـحدد
تعداد مناصـب الشغل اخلاصة باألعوان العاملX فيتعداد مناصـب الشغل اخلاصة باألعوان العاملX في
نشاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلدمات و تصنيفهانشاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلدمات و تصنيفها
و مــدة الــعــقــد بــعــنــوان اإلدارة اIــركــزيــة لــلــمــديــريـةو مــدة الــعــقــد بــعــنــوان اإلدارة اIــركــزيــة لــلــمــديــريـة

العامة للضرائب.العامة للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير
rاليةIووزير ا

- �قتـضى اIرسوم الرئاسي رقـم 07 - 308 اIـؤرخ
في 17 رمــضان عام 1428 اIوافق 29 سبـتمبـر سنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقــوقــهـم و واجــبــاتــهم و الـــعــنــاصــر اIــشــكـــلّــة لــرواتــبــهم
والـقـواعــد اIـتـعـلـقـة بـتـسـيـيــرهم و كـذا الـنـظـام الـتـأديـبــي

rادة 8 منهIال سيــما ا rطبق عليهمIا
- و �ــقـــتــــضى اIــرســــوم الـرئــاسي رقــم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5 ذي القـعـــدة عـام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 و ا
- و بـمـقـــتــضـى اIـرســوم الرئاسي رقـم 13 - 313
اIــؤرخ فـي 5 ذي القــعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبر
ســـنـــة  2013 و اIـــتـــضـــمن تـــعـــيـــX الـــوزيـــرr األمـــX الـــعــام

rللحكومة
- و �ـقــتــضـى اIـرســوم التـــنـفــيـذي رقـم 95 - 54
اIــــؤرخ فـي 15 رمـــضـــان عـــام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايـر

rاليةIسنة 1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- و�ـــقـــتــضى الــقـــرار الــــوزاري اIــشـــتــرك اIـــؤرخ
فـي 6 ذي الــــقـــــعـــــدة عــــــام 1430 اIــــــوافــق 25 أكـــــتــــــوبـــــر
ســنـة 2009 الذي يـحدد تـعداد مـناصـب الـشـغـل الــخـاصـة
بـاألعــوان الـعـامـــلـX في نـشــاطــات احلــفـظ أو الــصــيـانــة
أو اخلـــدمــات أو تـصــنـيــفـهـا و مــدة الـعــقـد اخلـاص بــعـنـوان

rركزية للمديرية العامة للضرائبIاإلدارة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اIـــاداIـــادّة األولىة األولى : تـعدل أحـكـام اIـادة األولى من الـقرار
الــوزاري اIـشــتــرك اIـــؤرخ فـي 6 ذي الـقـــعــدة عـــام 1430
اIوافق 25 أكتوبر سنة 2009 واIذكور أعالهr كما يأتي :
" اIــادة األولى : تـــطــــبـــــيـــــــقــــا ألحــــكــــام اIــــادة 8 من
اIــرســوم الـرئـاسـي رقم 07 - 308 اIـؤرخ في 17 رمـضان
rذكور أعالهIوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 و اIعام 1428 ا
يــــحـــدد هــــذا الـــقــــرار تــــعـــداد مــــنـــاصـب الـــشــــغل اIــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطـات احلــفظ أو الـصــيــانـة أو اخلــدمـات و تــصـنــيـفــهـا
وكـذا مدة العقـد اخلاص باألعـوان العاملـX بعنوان اإلدارة
اIركزية للمديرية العامة للضرائبr طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
األرقاماألرقام( 2+1 )

االستدالليةاالستداللية
مناصب الشغلمناصب الشغل

49

-

69

15

1

6

1

141

 

200

 

219

240

288

348

 

1

 

2

3

5

7

 

األصنافاألصناف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

43

6

-

69

15

1

6

1

98

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اIاداIادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 12 سبتمبر سنة 2013.

 عن وزير عن وزير اIاليةاIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
و بتفويض منهو بتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة الطاقة واDناجموزارة الطاقة واDناجم

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 17 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2013 يــــعــــدل الــــقــــرارr يــــعــــدل الــــقــــرار
الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرخ في الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرخ في 23 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
اIـــــوافق اIـــــوافق 8 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2010 الـــــذي يــــحـــــد الـــــذي يــــحـــــدّد عــــددد عــــدد
اIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالكاIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــX اIـــنـــتـــمـــX لألسالك
اIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاIـــشـــتـــركـــة فـي اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة

بعنوان اإلدارة اIركزية لوزارة الطاقة واIناجم.بعنوان اإلدارة اIركزية لوزارة الطاقة واIناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير

rاليةIووزير ا

rناجمIووزير الطاقة وا

- �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 313
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 واIـــتــــضـــمن تــــعـــيــــX الـــوزيـــرr األمــــX الـــعـــام

rللحكومة

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اIــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واIـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اIـــــركــــزيــــة في وزارة

rتممIعدل واIا rناجمIالطاقة وا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اIؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيةIـشتـركـة في اIلألسـالك ا

rواد 76 و98 و133 منهIال سيما ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
23 صـــفـــر عـــام 1431 اIــوافق 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2010 الــذي

يـحـدد عـدد اIنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـX اIـنتـمـX لألسالك
اIـشـتــركـة في اIــؤسـسـات واإلدارات الــعـمــومـيـة بــعـنـوان

rناجمIركزية لوزارة الطاقة واIاإلدارة ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في 23 صـفـر عام 1431 اIـوافق
8 فـــبــرايــر ســنــة 2010 الــذي يـــحــدد عــدد اIــنــاصـب الــعــلــيــا
لـلــمـوظــفـX اIــنـتـمــX لألسالك اIــشـتــركـة في اIــؤسـسـات
واإلدارات الــعــمــومــيــة بــعــنــوان اإلدارة اIــركــزيــة لـوزارة

الطاقة واIناجم.

2 : : تـــعـــدل اIــــادة األولى من الــــقـــرار الـــوزاري اIــادة اIــادة 
اIشـتـرك اIؤرخ في 23 صـفر عام 1431 اIـوافق 8 فـبراير

سنة 2010 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIـادة األولى :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـواد 76 و98 و133
من اIـرسـوم التـنفـيذي رقم 08 - 04 اIؤرخ في 11 مـحرّم
rـــذكــور أعالهIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واIعــام 1429 ا
يـحدد عـدد اIنـاصب العـليـا ذات الطـابع الوظـيفي بـعنوان

اإلدارة اIركزية لوزارة الطاقة واIناجمr كما يأتي :
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اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  يــــــنـــــــــشــــــر هـــــــــذا الـــــــقــــــرار فـي اجلـــــــريــــــدة
الرّسميّـة للجمـهوريّة اجلـــزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 مــحــرم عـام 1435 اIـوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

اIــاداIــادّة ة 2 : يـــعــد اIـــعـــلم الـــتــاريـــخي "الـــضـــريح اIـــلــكي
لسـيفـاقس " من بـX الشـواهد اIـادية الـبـاقيـة عن الفـترة

rالنوميدية باجلزائر
اIاداIادّة ة 3 :  : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

rمتلك الثقافي : موقع أثريIمتلك الثقافي :- طبيعة اIطبيعة ا -
- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي - اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
rتـموشنت Xوالية ع rالثقـافي ببلـدية األمـير عبـد القـادر
وهـو مـبـX في اخملـطط اIـلــحق بـأصل هـذا الـقـرارr ويـحـدّد

كما يأتي :
rالشمال - الشرقي : مجرى مائي لوادي تافنة -

rاجلنوب - الشرقي : طريق غير معبد -
rجنوبا : مجرى مائي فرعي لوادي تافنة -

- غـــــربــــا : طــــريـق مــــســـــتــــغل يـــــنــــبــــثـق عن الـــــطــــريق
r22 الوطني رقم

- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
حدود اIمتلك الثقافي.

- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف - نـــطــاق الـــتــصـــنــيف : مـــســاحــة اIـــمــتـــلك الــثـــقــافي
مــقــدرة بـ 77 هـــكــتـــارا ويــضــاف إلـــيــهـــا مــســاحـــة اIــنـــطــقــة

rاحملمية
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هوية اIالكX : - هوية اIالكX : ملك عمومـي للدولةr بلدية األمير

عبد القادر.
- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات

والصورr ملحقة بأصل هذا القرار.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- طــبــقــا لــلــمـادة 30 من الــقــانـون رقم 98-04 اIـؤرخ
في 20 صــــفــــر عــــام 1419 اIــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1998
واIـــــذكـــــور أعـالهr حتـــــددّ ارتـــــفـــــاقـــــات اســـــتـــــعـــــمـــــال األرض
وااللـــتــزامـــات الـــتي تـــقع عـــلى عـــاتق مـــســـتـــعــمـــلي اIـــوقع
األثــري و مــنــطـــقــته احملــمـــيــة وتــبـــيّن في مــخــطـط حــمــايــة
واستصالح اIـواقع األثريـة و اIنـاطق احملمـية التـابعـة لها

الشعبالشعب

اإلدارة العامة

بدون تغيير
بدون تغيير

بدون تغيير
بدون تغيير

3

بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير

العددالعدد اIناصب العليااIناصب العليا

بدون تغيير
بدون تغيير

مساعد بالديوان
بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير
بدون تغيير

عن الوزيرr األمX العام للحكومةعن الوزيرr األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اIالية وزير اIالية
كر© جوديكر© جودي

  وزير الطاقة واIناجم  وزير الطاقة واIناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 23 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 6
مـارس سنة مـارس سنة r2013  يـتضـمن فـتـح دعــوى تـصــنـيــفr  يـتضـمن فـتـح دعــوى تـصــنـيــف

" الضريح اIلكي لسيفاقس"." الضريح اIلكي لسيفاقس".
ــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rادة 18 منهIال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اIــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــقــتــضى اIــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اIـؤرخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لـلـمــمــتــلــكــات الـثـقـافــيـة في اجــتـمــاعــهـا اIـنـعـقـد فـي 26

r2007 ديسمبر سنة
تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الثقافي اIسمى " الضريح اIلكي لسيفاقس"." الضريح اIلكي لسيفاقس".
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والتي حتـدد كـيفـيـات إنشـائه في اIـرسرم الـتـنفـيذي رقم
03 - 323 اIؤرخ في 9 شعبان عام 1424 اIوافق 5 أكتوبر

ســنــة 2003 و اIــتــضـــمن كــيـــفــيــات إعـــداد مــخــطـط حــمــايــة
اIــــــواقع األثـــــريــــــة و اIـــــنـــــاطـق احملـــــمـــــيــــــة الـــــتـــــابــــــعـــــة لـــــهـــــا

واستصالحها. 

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فــتـح دعــوى الـــتــــصــنـــيف إلـى والي واليــة
عــX تـــمـــوشـــنت بـــغــرض الـــشـــهـــر �ــقـــر اجملـــلس الـــشــعـــبي
Xــدة شــهــرين (2) مـتـتــالـيـI الــبــلــدي لألمــيــر عــبــد الــقـادر
يـسري مـفعـولهـما ابتـداء من تاريـخ استالم الـتبلـيغ الذي

يرسله الوزير اIكلف بالثقافة.

5 :  :  �ـكـن مـالــكي اIــمــتــلك الــثــقــافيr مــوضـوع اIـاداIـادّة ة 
هـذا الـقـرارr وكـذا مـالـكـي اIـمـتـلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجـدة
داخل اIــنـطـقـة احملـمـيـة أن يـبـدوا مـالحـظـاتـهم مـكـتـوبـة في

سجل خاص لدى مدير الثقافة لوالية عX تموشنت.

اIاداIادّة ة 6 :  : يكـلّف مديـر الثـقافـة لوالية عـX تمـوشنت
بتنفيذ هذا القرار.

7 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIاداIادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اIــؤرخ في 20  صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يــونـــيــو ســـنــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـاداIـادّة ة 8 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اIوافق 6 مارس سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 23 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 6
مـــــــارس ســــــــنـــــــة مـــــــارس ســــــــنـــــــة r2013  يــــــــتــــــــضــــــــمــن فــــــــتــح دعـــــــوىr  يــــــــتــــــــضــــــــمــن فــــــــتــح دعـــــــوى
تـــصــــنـــيـف " مـــقــر الـــهـــيــئـــة الــتـــنــفـــيــذيـــة اIــؤقـــتــة -تـــصــــنـــيـف " مـــقــر الـــهـــيــئـــة الــتـــنــفـــيــذيـــة اIــؤقـــتــة -

الصخرة السوداء ".الصخرة السوداء ".
ــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rادة 18 منهIال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اIــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــقــتــضى اIــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اIـؤرخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الــثـقــافـي اIـســمى " مــقــر الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة اIــؤقــتـة -" مــقــر الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة اIــؤقــتـة -

الصخرة السوداء ".الصخرة السوداء ".
اIــــاداIــــادّة ة 2 : تــــعــــتــــبـــر " الــــصــــخــــرة الــــســـوداء " " الــــصــــخــــرة الــــســـوداء "مــــعــــلــــمـــا
تـــاريــخـــيــا أوى الـــهــيــئـــة الــتـــنــفـــيــذيـــة لــلـــحــكـــومــةاIـــؤقــتــة
لـلـجـمـهـوريـة اجلزائـريـة بـرئـاسـة عـبـد الـرحمـن فارس في

عام 1962.
اIاداIادّة ة 3 :  : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

rمتلك الثقافي : معلم تاريخيIمتلك الثقافي :- طبيعة اIطبيعة ا -
- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي - اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
Xوهـو مـب rوالية بـومـرداس rالـثـقافـي ببـلـديـة بـومـرداس

في اخملطط اIلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشماال : شارع االستقالل -

rجنوبا : مقر والية بومرداس -
- شــرقــا : شــارع االســتــقالل و احلـــديــقــة الــعــمــومــيــة

rحايد سفيان
rغربا : جامعة امحمد بوقرة -

- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
حدود اIمتلك الثقافي.

- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف - نـــطــاق الـــتــصـــنــيف : مـــســاحــة اIـــمــتـــلك الــثـــقــافي
مـقـدرة بـ 81285,146 م2 ويـضــاف إلــيــهـا مــســاحــة اIـنــطــقـة

rاحملمية
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هـــويـــة اIـــالـــكـــX : - هـــويـــة اIـــالـــكـــX : مــــلك عــــمــــومي لــــلــــدولـــةr وزارة

التعليم العالي و البحث العلمي.
- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات

والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- االرتفاقات و االلتزامات :- االرتفاقات و االلتزامات :

- �ـــــنع كـل بــــنـــــاء داخـل اIـــــعــــلـم أو بـــــجـــــانـــــبه أو في
حدوده.

 - ال يـــســـمح بـــأي شـــكل مـن األشـــكـــال إعـــادة تـــهـــيـــئــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشبكة صرف اIياه الصحية و الكهرباء خلدمة عقار مجاور.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
بـومــرداس بـغــرض الـشــهـر �ــقـر اجملـلـس الـشــعـبي الــبـلـدي
لـبـومـرداس Iـدة شهـرين (2) متـتـالـيX يـسـري مـفعـولـهـما
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اIكلف بالثقافة.



5 :  :  �ـكـن مـالــكي اIــمــتــلك الــثــقــافيr مــوضـوع اIـاداIـادّة ة 
هـذا الـقـرارr وكـذا مـالـكـي اIـمـتـلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجـدة
داخل اIــنـطـقـة احملـمـيـة أن يـبـدوا مـالحـظـاتـهم مـكـتـوبـة في

سجل خاص لدى مدير الثقافة لوالية بومرداس.
اIــاداIــادّة ة 6 :  : يـــكــلف مـــديــر الـــثــقــافـــة لــواليـــة بــومــرداس

بتنفيذ هذا القرار.
7 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIاداIادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اIــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـاداIـادّة ة 8 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اIوافق 6 مارس سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 23 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 6
مـــــــارس ســــــــنـــــــة مـــــــارس ســــــــنـــــــة r2013  يــــــــتــــــــضــــــــمــن فــــــــتــح دعـــــــوىr  يــــــــتــــــــضــــــــمــن فــــــــتــح دعـــــــوى

تـصـنـيـف " مذابح اجلزائر ".تـصـنـيـف " مذابح اجلزائر ".
ــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اIــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

rادة 18 منهIال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اIــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــقــتــضى اIــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اIـؤرخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك

الثقافي اIسمى " مذابح اجلزائر "." مذابح اجلزائر ".
r2 : تعـتـبر " مـذابح اجلزائر "  " مـذابح اجلزائر " مـعلـمـا تاريـخـيا اIاداIادّة ة 
Xوتــعـد من بـ rشــاهـدا عـلى الــفـتـرة الـصــنـاعـيــة بـاجلـزائـر
Xــنـشـآت الـصـنـاعــيـة الـتي سـاهـمـت في نـشـأة حي حـسـIا

داي.
اIاداIادّة ة 3 :  : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :
rمتلك الثقافي : مجمع معماريIمتلك الثقافي :- طبيعة اIطبيعة ا -

- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي - اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
الثقافي ببـلدية حسX دايr والية اجلزائرr وهو مبX في

اخملطط اIلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :

rشارع قوادري rشماال : عمارة سكنية -
rجنوبا : طريق فرنان حنافي -
rشرقا : شارع مربوش محمد -

rغربا : شارع عمورة عبد القادر -
- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من

حدود اIمتلك الثقافي.
- نـــطــاق الـــتــصـــنــيف - نـــطــاق الـــتــصـــنــيف : مـــســاحــة اIـــمــتـــلك الــثـــقــافي
rنطقة احملميةIمقدرة بـ 24000 م2 ويضاف إليها مساحة ا
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هـــويـــة اIـــالـــكـــX : - هـــويـــة اIـــالـــكـــX : مــــلك عــــمــــومي لــــلــــدولـــةr وزارة

الفالحة و التنمية الريفية.
- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اIــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات

والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- �ـــــنع كـل بــــنـــــاء داخـل اIـــــعــــلـم أو بـــــجـــــانـــــبه أو في
حدوده.

 - ال يـــســمحr بــأي شـــكل من األشــكــالr إعـــادة تــهــيــئــة
rـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

من شأنها حجب الرؤية عن اIعلم.
- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشبكة صرف اIياه الصحية و الكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اIـاداIـادّة ة 4 : : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
اجلــزائـــر بــغــرض الــشـــهــر �ــقـــر اجملــلس الـــشــعــبـي الــبــلــدي
لــبــلــديـــة حــســX داي Iـــدة شــهــرين (2) مــتـــتــالــيــX يــســري
مفعـولهـما ابتـداء من تاريخ اسـتالم التبـليغ الـذي يرسله

الوزير اIكلف بالثقافة.
5 :  :  �ـكـن مـالــكي اIــمــتــلك الــثــقــافيr مــوضـوع اIـاداIـادّة ة 
هـذا الـقـرارr وكـذا مـالـكـي اIـمـتـلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجـدة
داخل اIــنـطـقـة احملـمـيـة أن يـبـدوا مـالحـظـاتـهم مـكـتـوبـة في

سجل خاص لدى مديرة الثقافة لوالية اجلزائر.
اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــكـــلـف مـــديـــرة الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة اجلـــزائــر

بتنفيذ هذا القرار.
7 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIاداIادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اIــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلّق بحماية التراث الثقافي.

اIـاداIـادّة ة 8 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اIوافق 6 مارس سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي
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 (1)الملحق رقم 

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم 
     الـــــمصطلح 

 
عمى أنيا مجموعة القواعد :"جاء تعريفيا في قاموس الصحافة واإلعالم 

المتعمقة بالسموك الميني والتي وضعتيا مينة منظمة لكافة أعضائيا حيث 
تحدد ىذه القواعد وتراقب تطبيقيا وتسير عمى احتراميا ،وىي أخالق وآداب 

  1".جماعية وواجبات مكممة أو معوضة لمتشريع وتطبيقيا من قبل القضاة 

 
 

 

 
أما عن أخالقيات المينة في اإلعالم والصحافة فيي تمك األخالقيات 
المتعمقة بمينة اإلعالم وىي مجموعة القواعد والواجبات المسيرة لمينة 

الصحافة أو ىي مختمف المبادئ التي يجب أن يمتزم بيا الصحفي أثناء 
أدائو لميامو أو بعبارة أخرى ىي تمك المعايير التي تقود الصحفي إلى القيام 

 .2بعمل جيد يجد استحسانا عند الجميور 
 

ىي مجموعة من القيم المتعمقة بالممارسة اليومية لمصحفيين وجممة الحقوق 
 3والواجبات المترابطين لمصحفي 

 

 

 

                                                           
  .17 ،ص 1991مصطفى حسن ،عبد المجيد يدوي ،قاموس الصحافة واإلعالم ،لبنان ، المجمس الدولي لمغة الفرنسية ، -  1

2
 - BOIS LIBOIS , ETHIQUE DE LINFORMATION , BRUXELLES , édition de bruxelles , 1993 ,P06. 

 ، ص 1996كمال عبد الرؤوف ،االدار الدولية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،: جون ىونبرغ ، الصحفي المحترف ،نر -  3
51 . 



 

 ( 2)الشكل رقم 

 ضوابط العمل اإلعالمي

 

 

 الصدق 

مرعات 
 الدقة واألمانة  الصالح العام

أخالقية نشر 
 المعلومات 

 النزاهة

أخالقيات 
تحصيل 
 المعلومة  

 

 النقل الذاتي 



  :اإلعالمي مخطط يوضح أخالقيات العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) رقم شكلال

 

 

 

 

 

 

التشريعات               

المهنة 
    

 خبر سليم 

أخالقيات 
    



  

 ( 3)الملحق رقم   
  

 مخطط يوضح الهيكل التنظيمي لممحطة الجهوية لمتمفزيون ببشار

المدير الجهوي  

 

 

 النظافة واألمن

 أرشيف

 
 

 رئاسة التحرير

 

 رئيس ركن

 المدرية اإلدارية والمالية

 المصمحة المالية

 المصمحة اإلجتماعية

 مصمحة اإلدارة

 الوسائل العامة  

 المصمحة التجارية

 المديرية الفرعية لإلنتاج

 وحدة اإلنتاج

 المديرية التقنية الفرعية

 مركز الفيديو الثابت

 مركز الفيديو المتحول

 مركز التضخم الهيرتيزي

 دائرة لمصيانة

 األمالك

 حضيرة السيارات
 مخزن التقني 

 مركز التصوير السريع 

  مركز اإلعالم  

 صيانة ثقيمة 
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 99يوضح توزيع المبحوثين حسب النوع   1
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 102يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص العممي   4
 103يوضح توزيع المبحوثين حسب الرتبة المينية   5
 104يوضح توزيع المبحوثين حسب األقدمية في العمل بالمحطة الجيوية لمتمفزيون   6
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الجيوية لمتمفزيون 
106 

 107 عمى أي أساس يتم ضبط الممارسة اإلعالمية  في المؤسسةيوضح  8
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يوضح تأثير المصمحة التجارية و المالية في توجو اإلعالمي عمى حسب  10
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109 

 110 يوضح أثر التقيد بالتعميمات الفوقية لممؤسسة في توجيو اإلعالمي   11
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111 
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113 

 114 عمى السؤال السابق (نعم)يوضح التبرير في حالة اإلجابة ب  14
 115 يوضح العالقة الوظيفية التي تربط المؤسسة باإلعالمي 15
 116 يوضح التبرير الخاص بالسؤال السابق 16
 117يوضح إذ كان يطبق نظام العقوبات والمكافأة من طرف المؤسسة  17
يوضح إذ تممك المؤسسة ميثاق الشرف أو ما يسمي بمدونة السموك الميني   18

 
118 

 119 يوضح في حالة موضوع ما وغاب الطرف الثاني لمرأي ماذا يكون عرضك    19



يوضح أىم المعايير األخالقية التي تسعى المحطة أن تمتزم بيا في أداء المينة  20
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المينة حسب رأي المبحوثين     
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م 2014سنة 
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يوضح موقف المبحوثين اتجاه مواثيق الشرف المينية الخاصة باإلعالم السمعي  24
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 100يوضح توزيع المبحوثين حسب الفئة العمرية   2
 101يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي   3
 102يوضح توزيع المبحوثين حسب التخصص العممي   4
 103يوضح توزيع المبحوثين حسب الرتبة المينية   5
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104 

مصدر أخالقيات المينة التي تعتمد عمييا يوضح رأي اإلعالميين حول  7
المحطة الجيوية لمتمفزيون 

106 

 107 عمى أي أساس يتم ضبط الممارسة اإلعالمية  في المؤسسةيوضح  8
 108 يوضح ىل تؤثر التوجييات الحزبية واإليديولوجية في توجو اإلعالمي 9
يوضح تأثير المصمحة التجارية و المالية في توجو اإلعالمي عمى حسب  10

 أخالقيات المينة
109 

 110 يوضح أثر التقيد بالتعميمات الفوقية لممؤسسة في توجيو اإلعالمي   11
يوضح إذ كانت المؤسسة التي تنتمي إلييا تنظم أيام و ممتقيات لشرح و  12

 تبين حقوق و واجبات اإلعالمي   
111 

يوضح إذ تعرضت لموقف ما من طرف المؤسسة بسبب تجاوزات خاصة  13
 بأخالقيات اإلعالم

113 

 114 عمى السؤال السابق (نعم)يوضح التبرير في حالة اإلجابة ب  14
 115 يوضح العالقة الوظيفية التي تربط المؤسسة باإلعالمي 15
 116 يوضح التبرير الخاص بالسؤال السابق 16
 117يوضح إذ كان يطبق نظام العقوبات والمكافأة من طرف المؤسسة  17
يوضح إذ تممك المؤسسة ميثاق الشرف أو ما يسمي بمدونة السموك الميني   18

 
118 

 119 يوضح في حالة موضوع ما وغاب الطرف الثاني لمرأي ماذا يكون عرضك    19



يوضح أىم المعايير األخالقية التي تسعى المحطة أن تمتزم بيا في أداء المينة  20
 .

                                   

120 

يوضح إذ كانت التشريعات اإلعالمية في الجزائر قد اىتمت بموضوع أخالقيات  21
المينة حسب رأي المبحوثين     

122 

يوضح إن كان إعالميين المحطة اطمعوا عمى القانون العضوي لإلعالم الصادر  22
م 2014سنة 

 

123 

م أولى اىتماما ألخالقيات 2014إذ كان قانون نشاط السمعي البصري في  23
العمل اإلعالمي الخاصة بالنشاط السمعي البصري 

124 

يوضح موقف المبحوثين اتجاه مواثيق الشرف المينية الخاصة باإلعالم السمعي  24
البصري 
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