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اIـادة اIـادة 146 :  : مـع مـراعـاة األحــكـام اIــتـعــلـقـة بــالـتــرقـيـة
qباالحـتياط XتـعلـقIاحملـدّدة �وجب الـتشريع والـتنـظيم ا
يــحـتـفظ الـعــسـكـري اIـدمـج في االحـتـيـاط بــالـرتـبـة احملـازة

عند إيقاف نشاطه نهائيا.
اIـادة اIـادة 147 : : فـضال عـن األحكـام اIـطـبـقـة عـلى مـجـموع
الـعـسـكـريــX اIـوجـودين في نـشــاط اخلـدمـة وتـلك الـواردة
بـــشــــأنـــهم فـي هـــذا األمـــرq يــــخـــضـع عـــســـكــــريـــو االحــــتـــيـــاط
اIـوجـودون في وضـعـيـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـلـقـانـون اIـتـعـلق

باالحتياط ونظام اخلدمة في اجليش.
البـاب السادسالبـاب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIــادة اIــادة 148 :   :  تـــبــقى األحـــكـــام الــقـــانــونـــيـــة األســاســـيــة
اIـــعـــمـــول بـــهــا عـــنـــد تـــاريخ نـــشـــر هـــذا األمـــر في اجلـــريــدة
الــــرســــمـــــيــــةq الســـــيّــــمـــــا األمــــران رقم 69-89  ورقم 90-69
اIــــؤرخـــان في 31 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1969 واIــــذكـــوران أعاله
وكــذا األحــكـام الــتــنــظــيــمـيــة الــعــامــة واخلــاصـة الــتي حتــكم
مـختـلف فئات اIـستـخدمX الـعسكـريqX الـتي ال تخالف
هذا األمرq سارية حـتّى صدور النصوص التـطبيقية ذات

الصلة.
اIـادة اIـادة 149 :  :  يـنشـر هـذا األمـر في اجلـريدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بــاجلـــزائــر في 29 مـــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 28
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمـر رقم أمـر رقم 06 -  - 03  مـؤرخ في   مـؤرخ في 29  مـحـر مـحـرّم عام م عام 1427 اIـوافق اIـوافق
28   فــــبـــرايــــر ســـنـــة    فــــبـــرايــــر ســـنـــة q  q2006  يــــحـــدد شــــروط وقـــواعـــديــــحـــدد شــــروط وقـــواعـــد

.XسلمIارسة الشعائر الدينية لغير ا~XسلمIارسة الشعائر الدينية لغير ا~
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلـى الــدســتــورq الســـيّــمــا اIــواد 2 و 29 و 36
qو43 و 122 و 124 منه

- و�قـتـضى الـعـهـد الـدولي اخلـاص بـاحلـقـوق اIـدنـية
والـسـيـاسيـة الـذي انضـمت إلـيه اجلـزائر �ـوجب اIـرسوم
الـــــــرئـــــــاسـي رقم 89-67 اIـــــــؤرخ في 11 شـــــــوال عـــــــام 1409

q1989 وافق 16 مايو سنةIا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يــونـيــو سـنـة 1966 واIــتـضــمن قـانـون

qتمّمIعدّل واIا qدنيةIاإلجراءات ا

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
رجال الصف اIتعاقدونرجال الصف اIتعاقدون

اIادة اIادة 140 :   :  يجند رجال الصف :
qدنيةIباشر من احلياة اIبالطريق ا -

- عن طريق التـحويل من بX رجال الصف اIؤدين
لـلـخدمـة الـوطنـيـة اIسـتـوفX شـروط الـتجـنـيد بـالـطريق

qباشرIا
- من بX رجـال الـصف اIعـاد اسـتدعـاؤهم في إطار

االحتياط.
يـــخــــضـع رجل الــــصف اIــــتـــعــــاقــــد اجملـــنــــد عن طــــريق

التحويل من اخلدمة الوطنية ألداء تكوين إضافي.
حتـــتـــسب األقـــدمـــيـــة في اخلـــدمـــة بـــالــنـــســـبـــة لـــرجــال
الـــصف اIـــتـــعـــاقـــديـن اجملـــنـــدين عن طـــريـق الـــتـــحـــويل من
اخلـــدمــة الـــوطــنـــيــةq ابـــتــداء من تـــاريخ قـــبــولـــهم في إطــار

رجال الصف اIتعاقدين.
141 : : {ـــكـن قـــبــــول رجـــال الــــصف الــــذين أدوا اIــادة اIــادة 
ست (6) سـنــوات من اخلــدمــات الــفــعــلــيــة عـلـى األقل بــهـذه
الـــصـــفــــة واســـتــــوفـــوا شــــروط الـــسـن والـــتـــأهــــيل الــــبـــدني
والــفـكـري اIــطـلـوبــةq في سـلك ضـبــاط الـصف اIـتــعـاقـدين

بعد إجراء مسابقة والقيام بالتكوين اIطلوب.
الـبـاب اخلـامسالـبـاب اخلـامس

األحكام اIطبقة على العسكريX اIؤديناألحكام اIطبقة على العسكريX اIؤدين
للخدمة الوطنية وأفراد االحتياطللخدمة الوطنية وأفراد االحتياط

اIـادة اIـادة 142 : : فـضال عـن األحكـام اIـطـبـقـة عـلى مـجـموع
الـعـسـكـريــX اIـوجـودين في نـشــاط اخلـدمـة وتـلك الـواردة
بـشـأنهم في هـذا األمرq يـخـضع عسـكريـو اخلـدمة الـوطنـية

لقانون اخلدمة الوطنية ونظام اخلدمة في اجليش.

143 : : يـــخــــضع الــــعـــســــكـــريــــون اIـــدمــــجـــون في اIــادة اIــادة 
االحـتـيـاط لـلمـنـظـومة الـتـشـريعـيـة والـتـنظـيـمـية اIـطـبـقة

على االحتياط.

اIادة اIادة 144 : : يخـضع لـلواجـبـات اIطـبقـة عـلى مجـموع
الــعـسـكـريــX اIـدمـجـX فـي االحـتـيـاطq الــعـسـكـري الـذي ¦ّ
إيقاف نشاطه في صـفوف اجليش الوطني الشعبي بصفة

نهائيةq ألي سبب آخر غير العجز الطبي النهائي.

145 : : يخـضع كل عـسكـري مـدمج في االحتـياط اIادة اIادة 
إلى إعادة االستدعاء :

- في زمـن الـــســـلـمq في إطـــار الــــتـــكـــويـن واالعـــتـــنـــاء
qباالحتياط

- في حالة التعبئة العامة أو اجلزئية.
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اIاداIادّة ة 4    :  يحظر اسـتعمال االنتماء الديني كأساس
للتمييز ضد أي شخص أو جماعة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط ~ارسة الشعائر الدينيةشروط ~ارسة الشعائر الدينية

5 : :  يـــخـــضع تـــخـــصـــيـص أي بـــنـــايـــة Iـــمـــارســة اIــاداIــادّة ة 
الــشــعـائــر الـديــنــيـة لــلـرأي اIــسـبـق من الـلــجــنـة الــوطـنــيـة
لــلـشـعـائــر الـديـنــيـة اIـنــصـوص عـلـيــهـا في اIـادة 9 من هـذا

األمر.

تـــمــنـع ~ــارســة أي نـــشــاط داخـل األمــاكن اخملـــصــصــة
Iـمـارسـة الــشـعـائـر الـديـنــيـة يـتـعـارض مع طــبـيـعـتـهـا ومع

األغراض التي وجدت من أجلها.

تــخـــضع الـــبــنـــايـــات اخملــصـــصــة Iـــمـــارســة الـــشــعـــائــر
الــــديـــنــــيـــة لـإلحـــصــــاء من طــــرف الــــدولـــة وتــــســـتــــفــــيـــد من

حمايتها.

6 ::  تـــنـــظـم اIـــمـــارســـة اجلـــمـــاعــــيـــة لـــلـــشـــعـــائـــر اIــاداIــادّة ة 
الـــديــنـــيـــة من قـــبل جـــمـــعـــيـــات ذات طــابـع ديــنـيq يــخـــضع
إنشـاؤها واعتمـادها  وعمـلها ألحـكام هذا األمـر والتشريع

الساري اIفعول.

اIاداIادّة ة 7 : :  تتم اIـمـارسة اجلـماعـية لـلـشعـائر الـدينـية
في الـبـنــايـات اخملــصـصـة لــذلك دون غـيــرهـا وتـكــون عـامـة

وظاهرة اIعالم من اخلارج.

8 : تــتـمّ الــتــظــاهــرات الــديــنــيــة داخل بــنــايــات اIـاداIـادّة ة 
وتكون عامة وتخضع للتصريح اIسبق.

حتدّد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق
التنظيم.

اIــاداIــادّة ة 9 : :  تـــنــشـــأ لـــدى الـــوزارة اIـــكـــلـــفـــة بـــالـــشــؤون
الدينـية واألوقاف جلـنة وطنـية للشـعائر الـدينيـةq تتولى

على اخلصوص ما يأتي :

- الـــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام حـــريـــة ~ـــارســـة الـــشـــعـــائــر
qالدينية

- التـكفـل بالـشؤون واإلنـشغـاالت اIـتعـلقـة �مـارسة
qالشعائر الدينية

- إبـداء رأي مسـبق العـتـمـاد اجلمـعـيـات ذات الـطابع
الديني.

حتــدّد تــشــكــيــلــة هــذه الـلــجــنــة وكــيــفــيــات عــمــلـهــا عن
طريق التنظيم.

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتمّمIعدّل واIا qاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتمّمIعدّل واIا qالعقوبات

- و�قـتـضى األمر رقم 77-03 اIـؤرخ في أول ربيع
األول عـام 1397 اIــوافق 19 فــبــرايــر ســنـة 1977 واIــتــعـلق

qبجمع التبرعات

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اIـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واIــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واIـظـاهــرات الـعــمـومـيــةq اIـعـدّل

qتمّمIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتمّمIا qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتمّمIا qبالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اIــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اIــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق باجلمعياتIوا

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــادة األولى اIــادة األولى : يــهـدف هــذا األمــر إلـى حتــديــد شـروط
.XسلمIوقواعد ~ارسة الشعائر الدينية لغير ا

اIــــاداIــــادّة ة 2 : : تـــضــــمـن الـــدولــــة اجلــــزائــــريـــة الــــتي تــــدين
بـــاإلسـالم حـــريـــة ~ـــارســـة الـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة في إطـــار
احـــــتــــــــرام أحـــــكـــــــام الــــــدســــــتـــــــور وأحـــــــكــــــــام هـــــذا األمـــــر
والـــقــوانــX والـــتــنــظـــيــمــات الــســـاريــة اIــفـــعــول واحــتــرام
النـظـام العـام واآلداب الـعـامة وحـقـوق اآلخرين وحـريـاتهم

األساسية.
كما تضمن الـدولة التسامح واالحترام بX مختلف

الديانات.

XسلمIادّة ة 3 : : تستفيد اجلـمعيات الدينيـة لغير اIاداIا
من حماية الدولة.



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 أوأوّل صفر عام ل صفر عام 1427 هـ هـ
أوأوّل  مارس سنة ل  مارس سنة 2006 م م

3 - يـــؤدي خــطــبـــة داخل الــبــنـــايــات اIــعـــدة Iــمــارســة
الــشــعــائــر الــديـنــيــة دون أن يــكــون مــعـيــنــا أو مــعــتــمـدا أو
مـرخصـا له من طـرف سـلـطـته الـديـنـية اخملـتـصـة اIـعـتـمدة
في الـتـراب الـوطــني وكـذا من قـبل الـســلـطـات اجلـزائـريـة

اخملتصة.

اIـاداIـادّة ة 14 :: {ـكن اجلـهـة الــقـضـائـيـة اخملــتـصـة أن تـمـنع
األجـنـبـي الـذي حـكم عـلـيه بـســبب ارتـكـابه إحـدى اجلـرائــم
اIــــنـــــصــــــــوص عــــلـــيــــــهــــــا في هــــذا األمــــر من اإلقــــامــــة في
اإلقــلـيم الـوطــني إمـا نـهــائـيـا أو Iـدة ال تــقل عن عـشـر (10)

سنوات.
يـتـرتب عـلـى اIـنع من اإلقـامـة طــرد الـشـخص اIـدان
بــقــوة الــقــانــون خــارج اإلقــلــيم الــوطــني بــعــد قــضــائـه مـدة

العقوبة السالبة للحرية.

15 ::  يــعــاقب الــشــخص اIــعــنــوي الــذي ارتــكب اIـاداIـادّة ة 
إحدى اجلرائم اIنصوص عليها في هذا األمر :

1 - بـغـرامـة ال {كن أن تـقل عن أربع (4) مـرات احلد
األقصى لـلغرامة اIـنصوص علـيها في هذا األمـر للشخص

qالطبيعي الذي ارتكب نفس اجلر{ة

2 - بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية :

- مـصـادرة الـوسـائل واIـعــدات الـتي اسـتـعـمـلت
qفي ارتكاب اجلر{ة

- اIـــنع مـن ~ــارســـة الـــشــعـــائـــر الــديـــنـــيــة أو أي
qعنيIنشاط ديني داخل احملل ا

- حل الشخص اIعنوي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اIــاداIــادّة ة 16 :  :  يــجـب عــلى األشـــخـــاص الــذين {ـــارســون
في إطـــار جماعـــي الشعـائــر الدينيــة لـغيــر اIسلميــن
أن يـقـومــوا في ظـرف سـتة (6) أشهـر �طـابـقة وضـعيـتهم
مـع أحكـام هـذا األمـر ابـتـداء من تـاريخ نـشـره في اجلـريدة

الرسمية.

اIـــــــاداIـــــــادّة ة 17 : : يـــــــنـــــــــشـــــــــر هــــــــذا األمــــــــر فـي اجلـــــــريــــــــدة
الــــرّســـمــــيّــــة  لـــلـــجــــمـــهـــــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ{ـــقــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بــاجلـــزائــر في 29 مـــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 28
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

الفصل الفصل الثالثالثالث

أحكام جزائيةأحكام جزائية

اIــاداIــادّة ة 10  :: يــعـــاقب بــاحلــبـس من ســنــة (1) إلى ثالث
(3) سـنـوات وبـغـرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج كل
من يــلــقي خــطــابــا أو يــعـلـق أو يــوزع مـنــاشــيــر في أمــاكن
الـعـبــادة أو يـسـتـعـمل أي دعــائم سـمـعـيـة بــصـريـة تـتـضـمن
حتريضا على عـدم تطبيق القوانـX أو قرارات السلطات
الـعمـوميـة أو تـرمي إلى حتريـض فئـة من اIـواطنـX على
الـــــعــــصـــــيــــانq دون اإلخـالل بــــعـــــقــــوبـــــات أشــــد إذا مـــــا حــــقق

التحريض أثره.

وتــكـــــون الـــعــــقـــــوبــة احلـــبس من ثالث (3) ســـنــوات
إلــى خـــمــس (5) ســــــنـــوات وبــــغـــــرامــــــة مــن 500.000 دج
إلى 1.000.000 دج إذا كـــــان مــــرتــــكـب اجلــــر{ــــة أحــــد رجــــال

الدين.

11 :  : دون اإلخالل بـــــعـــــقـــــوبـــــات أشـــــدq يـــــعـــــاقب اIــــاداIــــادّة ة 
بـاحلـبس من سـنـتX (2) إلى خـمس (5) سـنـوات وبـغـرامة

من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من :

1 - يــحــرض أو يــضــغـط أو يــســتــعـــمل وســائل إغــراء
حلــمل مـسـلم عــلى تـغـيـيــر ديـنه  أو يـســتـعـمل من أجل ذلك
اIـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة أو الـتـربـويـة أو االسـتـشـفـائـيـة أو
االجــتـمــاعــيــة أو الـثــقــافــيــة أو مـؤســســات الــتــكـوين أو أي

مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما.

2 - يـــــقـــــوم بــــإنـــــتـــــاج أو تـــــخــــزيـن أو تـــــوزيع وثـــــائق
مـــطــبـــوعــة أو أشـــرطــة ســـمــعـــيــة بـــصــريـــة أو أي دعــامــة أو

وسيلة أخرى بقصد زعزعة إ{ان مسلم.

اIــاداIــادّة ة 12 : : يـــعـــاقب بـــاحلــبـس من ســـنــة (1) إلى ثالث
(3) سـنـوات وبـغـرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل
من يـجـمع الــتـبـرعـات أو يـقـبل الـهـبـات دون تـرخـيص من

السلطات اIؤهلة قانونا.

اIــاداIــادّة ة 13 :  :  يــعـــاقب بــاحلــبـس من ســنــة (1) إلى ثالث
(3) سـنـوات وبـغـرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج كل

من :

1 - {ــــارس الــــشــــعــــائــــر الــــديــــنــــيــــة خــالفــــا ألحــــكــــــام
q5 و 7 من هذا األمر XادتIا

2 - يـنـظم تــظـاهـرة ديــنـيـة خالفــا ألحـكـام اIـادة 8 من
qهذا األمر
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