
17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27 10 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
10 مايو  سنة  مايو  سنة 2014 م م

اIـوافق 12 يـنـايــر سـنـة  2012 واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا
اIـرســوم كـيــفـيــات اعـتــمـاد الــصــحـفــيـX احملــتـرفــX الـذين
�ارسون اIهنـة في اجلزائر حلساب هيـئة تخضع لقانون

أجنبي.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــجب عــــلى الــــصـــحــــفـــيــــX احملـــتــــرفـــX من
جــنـــســيــة أجـــنــبـــيــة الـــذين يــرغـــبــون ªـــارســة اIــهـــنــة  في
اجلـزائـر حلــسـاب هـيـئـة تــخـضع لـقـانــون أجـنـبيr احلـصـول
عــلى تـأشــيـرة صـحــافـة سـاريــة اIـفــعـولr تـســلـمــهـا الـبــعـثـة
الـدبلـوماسـية أو اIـمثـليـة القـنـصلـية اجلـزائريـة في البـلد
الــــذي ¦ إيـــداع طــــلب الــــتـــأشــــيــــرة بهr طــــبـــقــــا لـــلــــتــــشـــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة 3 :  : ال يـــخــضع لألحـــكــام اIــنــصــوص عـــلــيــهــا في
اIادة 2 أعالهr الصـحفيـون احملترفـون من جنسـية أجنـبية
الــذين �ــارســون اIــهـــنــة حلــســاب هــيــئـــة تــخــضع لــقــانــون
rأجنبي تابع لبلد يعفى مواطنوه من إجراءات التأشيرة

طبقا لقواعد اIعاملة باIثل اIطبقة في هذا اجملال.

اIــــادة اIــــادة 4 :   :  يــــجـب عــــلـى كل صـــــحـــــفي مـــــحــــتـــــرفr من
جـنـسـيـة جـزائـريـة أو من جـنـسـيــة أجـنـبيــةr الـذي يـرغـب
فــي ªــارســة اIــهـــنــة في اجلــزائـــر حلــســاب هــيـــئــة تــخــضع

لقانون أجنبيr احلصول على اعتماد.

اIادة اIادة 5 :   :  تطبق أحكام اIادة 4 أعالهr على األشخاص
حـامـلي بـطاقـة مـهـنـيـة تثـبت صـفـتـهمr تـسـلمـهـا الـسـلـطات

اIؤهلة لبلد الهيئة اIستخدمة.

6 : : ال �ــكن أي صــحــفي مــحــتــرف من جــنــســيـة اIـادة اIـادة 
جـزائـريـة أو أجـنـبـيـةr الــعـمل بـصـفـة مـراسل دائم حلـسـاب

أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي.

اIــادة اIــادة 7 : : يـــســلّـم االعــتــمـــاد إمــا بـــصــفـــة مــؤقـــتــة وإمــا
بـــصــفــة دائـــمــة إلى الــصـــحــفــيــX احملـــتــرفــX من جـــنــســيــة

جزائرية أو من جنسية أجنبية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اعتماد الصحفيX احملترفX بصفة مؤقتةاعتماد الصحفيX احملترفX بصفة مؤقتة

Xاحملـتـرفـ Xـادة 8 :  : يـودع طــلب اعـتـمـاد الـصـحــفـيـIـادة اIا
بــصـفــة مــؤقـتــة كــمـبــعـوثــX خــاصـX �ــارسـون اIــهــنـة في
اجلزائر حلـساب هيـئة تـخضع لقـانون أجـنبي من جنـسية
جـــــزائـــــريـــــة أو مـن جــــنـــــســـــيـــــة أجـــــنـــــبــــيـــــة لـــــدى الـــــبـــــعـــــثــــة
الـدبلـوماسـية أو اIـمثـليـة القـنـصلـية اجلـزائريـة في البـلد
الــذي يـــوجــد بـه اIــقــر االجـــتــمـــاعي لــلـــهــيـــئــة اIـــســتـــخــدمــة

اخلاضعة لقانون أجنبيr ويحتوي على الوثائق اآلتية :

- اســــتــــمــــارة �ـــلــــؤهــــا اIــــعـــنـي تــــســـلــــمــــهــــا الـــبــــعــــثـــة
rمثلية القنصلية اجلزائريةIالدبلوماسية أو ا

- طــلب صـــادر عن الــهــيــئـــة اIــســتــخــدمـــة لــلــصــحــفي
rاحملترف

rهنية للمعنيIصورة من البطاقة ا -
- صورتان (2) شمسيتان.

اIـادة اIـادة 9 :  : تـسـلّم الـوزارة اIـكـلـفة بـالـشـؤون اخلـارجـية
Xــؤقت بـصــفـة مــبــعـوث خــاص إلى الـصــحـفــيـIاالعــتــمـاد ا
احملـتـرفـX من جـنـســيـة جـزائـريـة أو من جـنــسـيـة أجـنـبـيـة
الـذين �ـارسـون اIهـنـة في اجلـزائر حلـسـاب هـيئـة تـخضع
لـقــانـون أجــنــبيr بـعــد اسـتــطالع رأي الــهـيــئـات والــدوائـر

الوزارية اIعنية.

اIـادة اIـادة 10 : : يـسـلّم االعـتـماد اIـذكـور في أحـكـام اIادة 9
أعالهI rدة أقصـاها خمـسة عشر (15) يوما قـابلة للـتجديد

مرة واحدة.

rؤقتIمـواصـفـات وثـيقـة االعـتـمـاد ا Xـادة 11 :  : تـبIـادة اIا
موضوع هذا الفصلr في اIلحق األول بهذا اIرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اعتماد الصحفيX احملترفX بصفة دائمةاعتماد الصحفيX احملترفX بصفة دائمة

Xاحملتـرف Xـادة 12 :  : يـودع طلب اعـتـماد الـصـحفـيـIـادة اIا
بصفة دائمـة بصفة مراسلX دائمX في اجلزائرr والذين
�ارسون اIهنـة في اجلزائر حلساب هيـئة تخضع لقانون
أجـنبي من جـنسـية جزائـرية أو من جـنسـية أجـنبـية لدى
البعثة الدبلـوماسية أو اIمثلية الـقنصلية اجلزائرية في
الـبلـد الذي يـوجـد به اIقـر االجتـماعي لـلهـيئـة اIسـتخـدمة

ويحتوي على الوثائق اآلتية :
- اســــتــــمــــارة �ـــلــــؤهــــا اIــــعـــنـي تــــســـلــــمــــهــــا الـــبــــعــــثـــة

rمثلية القنصلية اجلزائريةIالدبلوماسية أو ا
- طــلب صـــادر عن الــهــيــئـــة اIــســتــخــدمـــة لــلــصــحــفي

rاحملترف
- صـورة من بــطـاقـة الـتــعـريف الـوطــنـيـة لــلـصـحـفي

rاحملترف من جنسية جزائرية
rهنية للمعنيIصورة من البطاقة ا -

- صورتان (2) شمسيتان.

اIـــــادة اIـــــادة 13 :  : تـــــســــــلّم الــــــوزارة اIـــــكــــــلـــــفــــــة بـــــاالتــــــصـــــال
الـــصـــحـــفـــيـــX احملـــتـــرفـــX من جـــنـــســـيـــة جـــزائـــريـــة أو من
جـــنــســـيــة أجـــنــبـــيــة الـــذين �ــارســـون اIــهـــنــة فـي اجلــزائــر
حلــســاب هــيــئــة تــخــضع لــقــانــون أجــنــبي االعــتــمــاد الــدائم
بــصـفــة مــراسـلــX دائــمـrX بــعـد اســتــطالع  رأي الــهـيــئـات

والدوائر الوزارية اIعنية.


