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تـس ـع ـون مـلـيـون ديـنـار ) 9٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ي ـقـّي ـد ف ـي مي ـزان ـية

اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠21واﳌتعلق بحماية اﳌعلومات

تسيير وزارة التربية الوطنية وﰲ الباب رقم '' ٠٤-٤6اﳌصالح

الـﻼم ـرك ـزي ـة ال ـتـابـعـة لل ـدول ـة -منـحـة م ـدرسـيـة خ ـاصة لفائدة
التﻼميذ اﳌعوزين''.

والوثائق اﻹدارية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر التربية الوطنية،
كـ ـل ف ـي ـم ـا يخ ـص ـ ـه ،بتـنـفي ـذ هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ف ـي
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  3ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠أكتوبر

سنة .2٠21

تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وبـمقـتضـى الـ ـمـرس ـوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟق ـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  332–٠٤اﳌؤرخ

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٨٤-٢١مؤّرخ ﰲ  ٣٠صفر عام ١٤٤٣

فـي  1٠رمـضـان عام  1٤25اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
يرسم ما يأتي :

اﳌوافق  7أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يحدد كيفيات التسجيل

الفصل اﻷول

ﰲ القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات اﻹرهابية

أحكام عامـ ـ ـة

والشطب منها واﻵثار اﳌترتبة عﲆ ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ سـيـمـ ـا اﳌ ـادتـ ـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  155–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  156–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القـانـون رقم  ٠1–٠5اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة
عام  1٤25اﳌوافـق  6فبراير سـنة  2٠٠5واﳌتعلق بالوقاية
من تبييض اﻷمـوال وتـمويل اﻹرهاب ومكافحتهما ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وبـمقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠9–٠8اﳌ ـؤرخ فـي  18صـف ـر
عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قان ـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟ ـقـت ـضـى ال ـق ـانـ ـون رقـ ـم  ٠6–12اﳌـؤرخ فـي  18صـفـر
عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﳉمعيات،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـطـب ـي ـق ـ ـا ﻷحـ ـكـ ـام ال ـم ـادت ـﲔ  87م ـكـ ـرر 13
و 87مكرر 1٤من قانون العقوبات ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ
ﲢديد كيفيات التسجيل ﰲ القائمة الوطنية لﻸشخاص
والكيانات اﻹرهابية والشطب منها واﻵثار اﳌترتبة عﲆ ذلك.
اﳌاّدة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،باﳌصطلحات
اﻵتية :
– اللجنة  :ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات اﻹرهابية
اﳌنشأة ﲟوجب اﳌادة  87مكرر  13من قانون العقوبات،
– القائمة  :القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات اﻹرهابية
اﳌنشأة ﲟوجب اﳌادة  87مكرر  13من قانون العقوبات،
– اﳊجز أو التجميد  :ف ـرض ح ـظ ـر م ـؤق ـت ع ـﲆ ﲢ ـوي ـل
اﻷموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها أو توﱄ مؤقتا
عهدة اﳌمتلكات أو السيطرة عليها ،طيلة مدة سريان قرار
التسجيل ﰲ القائمة،
– اﻷموال  :أموال الشخص أو الكيان اﳌعني بالتسجيل
ﰲ القائمة واﻷموال اﳌتأتية من ﳑتلكاته التي يحوزها أو
التي تخـضع ،بطـريقة مـباشـرة أو غير مـباشرة ،لرقابته أو
رقابة أشخاص يعملون لصاﳊه أو يأﲤرون بأوامره.
وتشمل أي نوع من اﳌمتلكات أو اﻷموال اﳌادية أو غير
اﳌادية ،ﻻ سيما منها اﳌنقولة أو غير اﳌنقولة اﳌـحصل
عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة والوثائق
أو السندات القانونية أيا كان شكلها ،ﲟا ﰲ ذلك الشكل
اﻹلكتروني أو الرقمي والتي تدل عﲆ حق اﳌلكية عﲆ تلك

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3– 1٤اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني

اﻷموال أو مصلحة فيها ،ﲟا ﰲ ذلك عﲆ اﳋصوص اﻻئتمانات

عام  1٤35اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠1٤واﳌتعلق بسندات

اﳌصرفـ ـيـ ـة والشي ـك ـات وشي ـك ـات السف ـر واﳊواﻻت واﻷسه ـ ـم

ووثائق السفر،

واﻷوراق اﳌالية والسندات والكمبياﻻت وخطابات اﻻعتماد.
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– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠9–21اﳌؤرخ ﰲ  27شوال عام 1٤٤2
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– الغير حسن النية  :اﻷشخاص الذين لم يكونوا شخصيا
محل ﲢريات أو متابعة جزائية أو إدانة من أجل الوقائع
التي أدت اﱃ التسجيل ﰲ القائمة ولديهم سند ملكية أو
حيازة صحيح أو مشروع عﲆ اﻷموال محل اﳊجز و/أو
التجميد اﳌنصوص عليهما ﰲ هذا اﳌرسوم،
– الكيان  :كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة ،مهما
يكن شكلها أو تسميتها ،يكون غرضها أو تقع أنشطتها
ﲢت طائلة أحكام اﳌادة  87مكرر من قانون العقوبات،
– القائمون بالتنفيذ :
* السلطات اﻹدارية والسلطات اﳌكلفة بتطبيق القانون،
* كل شخص متواجد عﲆ التراب الوطني يمكن أن تكون
بحوزته أموال ذات صلة باﻷشخاص و /أو الكيانات اﳌسجلة
أسماؤها ﰲ القائمة،
* البنوك واﳌؤسسات اﳌالية واﳌؤسسات واﳌهن غير
اﳌالية ﰲ مفهوم التشريع الوطني اﳌتعلق ﲟكافحة تبييض
اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب،
– اﳌنع من السفر  :اﳌنع من مغادرة التراب الوطني طيلة
مدة التسجيل ﰲ القائمة.
يمكن أن يشمل قرار اﳌنع من السفر ،اﳌنع من الدخول
اﱃ اﻹقليم الوطني بالنسبة لﻸجانب.

– اﳌدير العام للوثائق واﻷمن اﳋارجي،
– اﳌدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة
بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ومكافحتها،
– رئيس خلية معاﳉة اﻻستعﻼم اﳌاﱄ.
يعّين أعضاء اللجنة ،ﳑثلو القطاعات الوزارية ،ﲟوجب
قرار من رئيس اللجنة من بﲔ اﻹطارات الذين لهم رتبة
مدير عام ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ،عﲆ اﻷقل ،بناء عﲆ اقتراح
من السلطات التي يتبعونها.
اﳌاّدة  : 5تزود اللجنة بأمانة دائمة يشرف عليها أمﲔ
اللجنة الذي يعّين ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالداخلية
م ـ ـ ـن بﲔ إط ـ ـ ـارات وزارة ال ـ ـ ـداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ـة واﳉمـ ـ ـاعـ ـ ـات اﳌـحلية
والتهيئة العمرانية ،برتبة مدير ،عﲆ اﻷقل ،لﻺدارة اﳌركزية.
اﳌاّدة  : ٦يتوﱃ أمﲔ اللجنة ،ﲢت سلطة رئيسها ،عﲆ
اﳋصوص ﲟا يأتي :
– ﲢضير اجتماعات اللجنة،
– الدعم اللوجيستيكي للجنة،
– حضور اجتماعات اللجنة وﲢرير محاضر مداوﻻتها،
– السهر عﲆ تنفيذ قراراتها،
– ﳑارسة السلطة السلّمية عﲆ موظفي أمانة اللجنة.

اﳌاّدة  : ٣تـتـوﱃ الـلـجـنة تصـنـيـف اﻷشخ ـاص والكـيانات

الفصل الثالث

اﻹرهابية وتسجيلهم ﰲ القائمة وشطبهم منها.

كيفيات التسجيل والشطب من القائمة

ﲤسك القائمة من طرف اللجنة التي تسهر عﲆ ﲢيينها

القسم اﻷول

وتنشر عﲆ موقعها اﻹلكتروني.

أحكام مشتركة

كما تنشر القائمة عﲆ اﳌوقع اﻹلكتروني ﳋلية اﻻستعﻼم
اﳌاﱄ.

اﳌاّدة  : 7تـوجـه طـلـبات التـسـجيل والـشـطـب مـن ال ـقـائـمة
الفصل الثاني
تشكيلة اللجنة وتنظيمها

اﳌاّدة  : ٤يرأس اللجنة الوزير اﳌكلف بالداخلية ،وتتشكل
من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
– الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية أو ﳑثله،

إﱃ رئيس اللجنة ،وتسجل ﰲ سجل خاص ،حسب تاريخ
ورودها.
اﳌاّدة  : 8ﲡتمع اللجنة ﲟقر الوزارة اﳌكلفة بالداخلية،
ويمكنها ،عند الضرورة ،اﻻجتماع ﰲ أي مكان آخر بناء عﲆ
قرار من رئيسها.
ﲡتمع اللجنة ،كلّما اقتضت الضرورة ذلك ،بناء عﲆ

– وزير العدل ،حافظ اﻷختام ،أو ﳑثله،

استدعاء من رئيسها تلقائيا أو بطلب أحد أعضائها.

– وزير اﳌالية أو ﳑثله،

غير أنه ،يتعّين عﲆ اللجنة أن ﲡتمع وجوبا مرة كل
ستة ) (6أشهر ،عﲆ اﻷقل ،ﳌراجعة القائمة ودراسة ما إذا

– ﳑثل وزارة الدفاع الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– اﳌدير العام لﻸمن الوطني،
– اﳌدير العام لﻸمن الداخﲇ،
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من أعضائها ،عﲆ اﻷقل.
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اﳌاّدة  : ١٨يتم إخطار اللجنة من قبل وزارات الدفاع
الوطني ،والداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية،
والشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج ،والعدل.
اﳌاّدة  : ١٩يتضمن طلب التسجيل ﰲ القائمة ما يأتي :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان اﳌعني،
– عرض عن اﻷفعال اﳌنسوبة له واﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  87مكرر من قانون العقوبات،
– تقرير عن مدى مﻼءمة تسجيله ﰲ القائمة،
– تقدﱘ ما يفيد أنه محل ﲢريات أولية أو متابعة قضائية
أو إدانة ﲟقتضى حكم أو قرار قضائي.
القسم الثالث

الرئيس.

الشطب من القائمة

تكون نتائج أشغال كل اجتماع موضوع تقرير يرسل إﱃ
الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة ،حسب اﳊالة ،بعد خمسة
عشرة ) (15يوما ،عﲆ اﻷكثر ،من تاريخ عقد اﻻجتماع.
اﳌاّدة  : ١٤يحتوي محضر اﳌداوﻻت عﲆ :
– تاريخ اﻻجتماع ومكانه،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان اﳌطلوب تسجيله أو
شطبه من القائمة،
– ما يؤكد استيفاء الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 87مكرر  13من قانون العقوبات أو زوال أسباب التسجيل
ﰲ القائمة،
– إمضاء رئيس اللجنة وأعضائها اﳊاضرين ﰲ اﻻجتماع
وأمينها.
تدّون محاضر اﳌداوﻻت ﰲ سجل خاص مرقم ومؤشر
عليه من قبل رئيس اللجنة.
اﳌاّدة  : ١5ي ـج ـب أن تـكـون قـرارات الـت ـسجـيـل ﰲ القائمة
والشطب منها مسببة ،وتكون قابلة للتنفيذ ﲟجرد نشرها
ﰲ اﳉريدة الرسمية.
اﳌاّدة  : ١٦ي ـسـهـ ـر رئـيـس الـلـجـن ـة ع ـﲆ تنـفـي ـذ قـ ـرارات ـه ـا
بالتنسيق مع القائمﲔ بالتنفيذ.
يمكن اللجنة أن تطلب من السلطات اﳌختصة تسخير
القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
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شهر من تاريخ إخطارها.

Y

اﳌاّدة  : ١٣يجب أن تصدر قرارات اللجنة ﰲ أجل أقصاه

U

أي عضو من أعضائها أو أي جهة أخرى ذات صلة.

B

معلومات إضافية تراها ضرورية ،من اﳉهة الطالبة أو من

to

اﳌاّدة  : ١٢يـم ـكـن اللـجـنة ،لـلـق ـي ـام ﲟ ـهـ ـامـهـا ،أن تـطـلب أي

k

مقررا بقوة القانون خﻼل دراسة هذا الطلب.

التسجيل ﰲ القائمة

اﳌاّدة  : ٢٠يمكن الشخص أو الكيان اﳌعني أن يطلب من
اللجنة ،ﻷي سبب مبرر ،شطبه من القائمة ،ﰲ أجل ثﻼثﲔ
) (3٠يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل ﰲ القائمة ﰲ
اﳉريدة الرسمية ،أو ﰲ أي وقت بعد انقضاء هذا اﻷجل ،إذا
أصبحت أسباب تسجيله ﰲ القائمة غير مبررة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو
الكيان اﳌعني إذا أصبحت أسباب تسجيله ﰲ القائمة غير
مبررة.
يمكن ذوي حقوق الشخص اﳌسجل ﰲ القائمة أن يطلبوا
شطبه منها.
اﳌاّدة  : ٢١يـجـب أن يـتض ـم ـن طلب الـشـط ـب م ـن الـق ـائـم ـة
ما يأتي :
– ﲢديد اﳉهة طالبة الشطب،
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان اﳌطلوب شطبه،
– م ـا يـبـرر ط ـل ـب ال ـشـطـب أو زوال أسـب ـاب التـسـجـيـل فـي
القائمة.
الفصل الرابع
كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل
أو الشطب من القائمة
اﳌاّدة  : ٢٢يـع ـتـبـر ن ـش ـر ق ـرار الـتـسـجـيـل ﰲ ال ـق ـائـمة ﰲ

اﳌاّدة  : ١7يجب عﲆ أعضاء اللجنة ومستخدمي أمانتها

اﳉريدة الرسمية ﲟثابة تبليغ للقائمﲔ بالتنفيذ ﻻتخاذ

اﳊفاظ عﲆ سّرية اﳌعلومات واﳌستندات التي يطلعون
عليها أثناء ﳑارسة مهامهم أو ﲟناسبتها.

اﻹجراءات الﻼزمة ﳊظر نشاط الشخص أو الكيان اﳌسجل
ﰲ القائمة وحجز و/أو ﲡميد أمواله أو منعه من السفر.

PD

القسم الثاني

كل عضو خﻼل الثمانية ) (8أيام التي تسبق تاريخ اﻻجتماع.

ُي ـعـ ـّد ﳑثل السلطة الوارد منها طلب التسجيل ﰲ القائمة،

lic

.

اﳌاّدة  : ١٠يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ،ويبلّغه إﱃ
اﳌاّدة  : ١١يمكن رئيس اللجنة أن يعّين مقررا من بﲔ
أعضائها.
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اﳌاّدة  : ٢٣يـمـك ـن ال ـق ـائمـﲔ بالتـنـفـيذ ،للـق ـيـ ـام ﲟـهـ ـامـهـم،
أن يطلبوا مساعدة اللجنة.
تضع اللجنة ،ﲢت تصرف القائمﲔ بالتنفيذ ،كل الوسائـل
التي تسمح باﻻتصال بها.
اﳌاّدة  : ٢٤يق ـدم ال ـق ـائمـون بالتـنفـيـذ إﱃ اللـجـنة ت ـقـاريـر
فصلية حول تنفيذ أحكام هذا اﳌرسوم.
القسم اﻷول
حظر نشاط اﻷشخاص
و /أو الكيانات اﳌسجلة ﰲ القائمة
اﳌاّدة  : ٢5يمنع الشخص أو الكيان اﳌسجل ﰲ القائمة
من ﳑارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته.
يترتب عﲆ منع النشاط غلق محﻼت الشخص أو الكيان
اﳌعني ومنع اجتماعاته.
اﳌاّدة  : ٢٦إذا كان الكيان جمعية ،يتم تعليق نشاطها طيلة
مدة التسجيل ﰲ القائمة ،ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
اﳌاّدة  : ٢7يمنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات
أخ ـ ـرى ذات صلـ ـة ،بشكـ ـل مـ ـبـ ـاشر أو غـ ـيـ ـر مـ ـبـ ـاشر ،لصالـ ـح
اﻷشخـ ـاص أو الـ ـكـ ـيـ ـانـ ـات اﳌسجـ ـلـ ـة ﰲ الـ ـقـ ـائـ ـمـ ـة أو لصالـ ـح
الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو
غير مباشر أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو
يعمل بتوجيه منهم.

k e r- s o ft w a

اﳌاّدة  : ٢٩تخضع كل إدارة ﲢوز معـلومات حول أموال
اﻷشخاص أو الكيانات اﳌسجلة ﰲ القائمة ،لواجب التأكد
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  28من هذا اﳌرسوم ،الذي يسمح
بالتطبيق الفوري ﻹجراءات اﳊجز و/أو التجميد.
اﳌاّدة  : ٣٠ت ـك ـون اﻷم ـوال اﳌـحـجـوزة و/أو اﳌج ـم ـدة ع ـﲆ
مـسـتوى اﳊسابات البنكية والبريدية موضوع ﲢويل من
طرف البنوك واﳌؤسسات اﳌالية وكذا اﳌؤسـسات واﳌهن
غـي ـ ـر اﳌال ـ ـيـ ـة اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة إلـى أمﲔ اﳋزيـ ـنـ ـة اﳌركـ ـزيـ ـة قصد
تسجيلها بصفة دقيقة ﰲ كتاباته.
تخضع لنفس اﻹجراء اﻷموال اﳌـحجوزة و/أو اﳌجمدة
التي تأويها حسابات اﻷموال اﳋاصة اﳌفتوحة ﰲ كتابات
اﳋزينة.
وتـ ـبـ ـقـ ـى هـ ـذه اﻷمـ ـوال م ـودع ـة ﰲ ك ـت ـاب ـات أمﲔ اﳋزي ـن ـة
اﳌركزية حتى يرفع الـتجميد و/أو اﳊجز من طرف اللجنة
أو يصدر حكم قضائي ﲟصادرتها.
اﳌاّدة  : ٣١يتعّين عﲆ القائمﲔ بالتنفيذ السماح بدفع أي

ف ـوائ ـد أو غـي ـره ـا مـن اﻷرب ـاح اﳌستـحـق ـة لـفـائ ـدة اﳊـسابـات
اﳌجمدة والتي يمتد إليها تلقائيا قرار اﳊجز و /أو التجميد.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﻻقتضاء ،ﲟوجب
قرار من الوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : ٣٢يتعّيـن عﲆ القائمﲔ بالتنفيذ إبﻼغ اللجنة بقيمة

و /أو وصف اﻷموال التي ﰎ حجزها و/أو ﲡميدها أو رفعه
القسم الثاني

حجز و/أو ﲡميد اﻷموال
اﳌاّدة  : ٢٨يـج ـب أن ي ـتـأكـ ـد ال ـق ـائـمـون بـالـتـنـفيذ إن ك ـان
اﻷشخاص أو الكيانات اﳌسجلة أسماؤهم ﰲ القائمة ضمن
زبائنهم.
وﰲ حالة ما إذا تأكد تـسجيلهم ﰲ القائمة ،يطبق القائمون
بالتنفيذ فورا إجراءات اﳊجز و/أو التجميد وتبليغ اللجنة
بذلك دون أجل.
ويتعّين عليهم أيضا إخبار اللجنة ،إذا كانت نتائج عـملية

اﻷبحاث ﰲ مـلفات الـزبائن سلبية.

ويجب التأكد ،ﰲ كل مرة يـتم فيها عـقد عﻼقـة أعمال أو
إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد ،إن كان هؤﻻء الزبائن
أو موكلوهم أو اﳌستفيدون اﳊقيقيون من هذه العمليات
ليسوا ضمن اﻷشخاص أو الكيانات اﳌسجلة أسماؤهم ﰲ
القائمة.

ونوعها وتاريخ ووقت اﳊجز و/أو التجميد أو رفعه ،خﻼل
 2٤ساعة من حجز و/أو ﲡميد اﻷموال أو رفعه تطبيقا ﻷحكام
هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣٣يمكن اللجنة أن تأذن لﻸشخاص والكيانات
اﳌع ـن ـي ـة أو أف ـراد ع ـائ ـﻼت ـه ـم واﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ي ـعـيـلـونـهـم،
باسـتعمال جزء مـن أموالهم اﳌـحجوزة و/أو اﳌجمدة لتغطية
احتياجاتهم الضرورية ،تلقائيا أو بناء عﲆ طلبهم ،بتحديد
م ـبـالـغ مـالـيـة لـتسديـد اﻷعـبـاء والـتـكـالـيـف والـتـعـويضات التي
ت ـدف ـع لـق ـاء اﳋدم ـات ،ﻻسي ـم ـا م ـن ـه ـا ت ـلك اﳌت ـع ـل ـق ـة بـالـغـذاء
وال ـ ـل ـ ـب ـ ـاس واﻹي ـ ـج ـ ـار أو دف ـ ـع أقـساط رهـن اﳌن ـ ـزل الـ ـعـ ـائﲇ
واﳌصاري ـف اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﻷدوي ـة وأتـعـاب وتـكـالـيـف الـعـﻼج
والصحة والضرائـب وأقساط التأمﲔ اﻹجبارية والغاز والكهرباء
واﳌاء ومصاريـ ـ ـ ـ ـ ـف اﻻتصال وك ـ ـ ـ ـ ـذا ب ـ ـ ـ ـ ـعض اﳌصاري ـ ـ ـ ـ ـف غير
اﳌتوّقعة التي تخضع لتقدير اللجنة.
اﳌاّدة  : ٣٤يبّلغ قرار اللجنة اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة
 33أعﻼه ،إﱃ الشخص اﳌعني وإﱃ اﳉهة اﳌوجودة لديها

وﰲ حالة ما إذا كانت أسـماؤهم واردة ﰲ الـقائمة ،يجب

اﻷموال و/أو اﻷصول اﳌـحجوزة أو اﳌجمدة ،وعﲆ هذه اﳉهة

اﻻمتناع عن تنفيذ أي عـملية تتعلق بهم ،وتـبّلغ بذلك اللجنة

أن تتـخـذ اﻹج ـراءات الكفيلة ب ـتنـفيـذ ال ـق ـرار وإع ـﻼم الـلجـنـة

فورا.

بذلك.
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اﳌادة  2أعﻼه ،أن يطلب من اللجنة استرجاع أموال كانت
محل حجز و/أو ﲡميد ،ويجب أن يكون الطلب مصحوبا
بكل الوثائق التي تثبت حقه عﲆ هذه اﻷموال.
ت ـ ـفصل الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة ﰲ الـ ـطـ ـلب ،ﰲ أجـ ـل أقصاه شهـ ـران )،(2
ابتداء من تاريخ إخطارها.

أحكام مالية وختامية
اﳌاّدة  : ٤٠تضع الدولة ،ﲢت تصرف اللجنة ،الوسائل
البشرية واﳌادية واﳌالية الضرورية ﻷداء مهامها.
تقّيـد اﻻعتمادات الﻼزمة لسير اللجنة ﰲ ميزانية تسيير
الوزارة اﳌكّلفة بالداخلية.

يكون قرار رفض الطلب مسبًبا ويبّلغ للمعني ﰲ أجل 72

اﳌاّدة  : ٤١يمكن اللجنة أن تطلب ﲡميد أموال اﻷشخاص
و/أو الكيانات اﳌدرجة أسماؤها ﰲ القائمة ،اﳌوجودة ﰲ
اﳋارج وفقا لﻺجراءات اﳌعمول بها ﰲ مجال التعاون الدوﱄ.

ت اللجنة فيه طبقا لﻸشكال واﻵجال
تبريرات جديدة وتب ّ
اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة.

كما يمكن اللجنة ،بناء عﲆ طلب أي دولة أو منظمة
دولية أو جهوية ،أن تسجل ﰲ القائمة اﻷشخاص والكيانات
التي تستوﰲ شروط التسجيل اﳌنصوص عليها قانونا.

ساعة من صدوره.

يـ ـم ـك ـن ال ـغ ـي ـر حسن ال ـن ـي ـة ﲡدي ـد ه ـذا ال ـط ـلب ،ب ـن ـاء عﲆ

اﳌاّدة  : ٣٦تكلف اﳌديرية العامة ﻷمﻼك الدولة بضمان
تسيـ ـيـ ـر اﻷمـ ـوال اﳌـحج ـ ـوزة و /أو اﳌجـ ـمـ ـدة الـ ـتي تـ ـتـ ـطـ ـلب
أعمال إدارة.
القسم الثالث
اﳌنع من السفر
اﳌاّدة  : ٣7بـمجرد ن ـش ـر قرار الـتـسـجـي ـل فـي الق ـائـم ـة ﰲ
اﳉري ـدة ال ـرسم ـي ـة ،ت ـط ـلب ال ـل ـج ـن ـة م ـن وك ـي ـل اﳉم ـه ـوريـة
اﳌختص منع الشخص اﳌسجل ﰲ القائمة من السفر.
يـ ـتضمـ ـن ط ـلب اﳌن ـع م ـن السف ـر ﲢدي ـد ال ـه ـوي ـة ال ـك ـام ـل ـة
للشخص اﳌعني ،ويرفق بنسخة من قرار تسجيله ﰲ القائمة.
يصدر قرار اﳌنع من السفر ﰲ أجل أقصاه أربع وعشرون
) (2٤ساعة من تاريخ إخطار وكيل اﳉمهورية اﳌختص.
يشم ـ ـل ق ـ ـرار اﳌن ـ ـع مـ ـن السفـ ـر اﻷشخـ ـاص الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـيﲔ
اﳌسجلﲔ ﰲ القائمة وكذا اﻷشخاص الطبيعيﲔ اﻷعضاء ﰲ
الكيان اﻹرهابي اﳌسجل ﰲ القائمة.

ويمكنها أيضا طلب تسجيل هؤﻻء اﻷشخاص أو الكيانات
ﰲ القوائم الوطنية للدول اﻷخرى.
اﳌاّدة  : ٤٢ﻻ تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ :
– ﲡـمـيـد و/أو حـجـ ـز أم ـوال اﻷشـخ ـاص واﳌـج ـم ـوع ـات
والكيانات اﳌسجلة ﰲ القائمة اﳌوحدة للجنة العقوبات
اﳌـحدثة بقرار مجلس اﻷمن لﻸﱈ اﳌتحدة (1999) 1267
اﳋاضع للتشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالوقاية من تبييض
اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب ومكافحتهما،
– طلبات ﲡميد و/أو حجز اﻷموال وعائداتها التي تكون
ملكا أو موجهة ﻹرهابي أو منظمة إرهابية ،اﳌقدمة تطبيقا
ﻷحكام التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالوقاية من تبييض
اﻷموال وﲤويل اﻹرهاب ومكافحتهما.
اﳌاّدة  : ٤٣ي ـنـشـ ـر هـ ـذا الـم ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـ ـدة الـّرسمـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حـرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  3٠صـف ـر ع ـام  1٤٤3اﳌوافق  7أك ـتـوبـر
سنة .2٠21

ﻻ يحول قرار اﳌنع من السفر دون الترخيص للشخص
اﳌعني بالدخول إﱃ التراب الوطني ،قصد تسوية وضعيته.
اﳌاّدة  : ٣٨يترتب عﲆ قرار اﳌنع من السفر سحب
جواز السفر واﳌنع من استصدار جواز سفر جديد ،طيلة
مدة التسجيل ﰲ القائمة.
يبلّغ قرار اﳌنع من السفر ،قصد تنفيذه ،إﱃ اﳌصالح
اﳌخـ ـ ـتصة لـ ـ ـلـ ـ ـوزارتﲔ اﳌكـ ـ ـّلـ ـ ـف ـ ـتﲔ ب ـ ـال ـ ـداخ ـ ـل ـ ـي ـ ـة والشؤون
اﳋارجية.
القسم الرابع
تنفيذ قرارات الشطب

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٨5-٢١مؤّرخ ﰲ  ٣٠صفر عام ١٤٤٣
ال ـمـواف ـق  7أك ـت ـوب ـر س ـنـة  ،٢٠٢١ي ـعـ ـّدل ال ـم ـرس ـوم
التنفيذي رقم  ٢٩5–٩٦اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٤ربيع الثاني
ع ـام  ١٤١7اﳌـ ـواف ـ ـق  ٨سبـتـمـب ـ ـر س ـنـ ـة  ١٩٩٦ال ـ ـذي
يح ـدد كـيـف ـي ـات تـسـي ـير حـسـ ـاب التخصيص اﳋاص
رقم  ٣٠٢-٠٨7الذي عنوانـه ''الصن ـدوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب''.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

اﳌاّدة  : ٣٩يرفع حظر النشاط وحجز و/أو ﲡميد اﻷموال

– ب ـن ـاء ع ـﲆ ت ـق ـري ـر ال ـوزي ـر اﳌنت ـدب ل ـدى ال ـوزي ـر اﻷّول
اﳌك ـّلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،

أو الك ـيان اﳌـعني من الـقـ ـائـمـة فـي اﳉـري ـدة ال ـرسـمـيـ ـة ،ما لم

– وبـ ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ سـيـمـ ـا الـم ـادتـ ـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

واﳌنع من السفر ،تلقائيا ،فور نشر قرار شطـب الشخص
يكن اﳌعني محل إجراءات قضائية مخالفة.

PD
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.

اﳌاّدة  : ٣5يـم ـك ـن ال ـغـيـر حـسـن النية اﳌنصوص عليه ﰲ

الفصل اﳋامس
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 ٦ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ١٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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