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 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 1155 الموافق  الموافق 13901390 شوال عام  شوال عام 1717المؤرخ في المؤرخ في   8686  --7070 رقم  رقم مرمراألاأل
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  باسم الشعب،
  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

   بناء على تقرير وزير العدل، حامل األختام،-
وليQو سQنة    ي10 الموافQق  1385 ربيع األول عQام  11 المؤرخين في 53-70 ورقم 182-65 وبمقتضى األمرين رقم     -

  والمتضمنين تأسيس الحكومة،1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى األولى عام 18 و1965
  وبعد استطالع رأي مجلس الوزراء،-
  

  :يأمر بما يلي 
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  
ء بواسQQطة تحQQدد الQQشروط الQQضرورية للتمتQQع بالجنQQسية الجزائريQQة بموجQQب القQQانون، وعنQQد االقتQQضا   : المZZادة األولZZى 

  .المعاهدات واالتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها
  

تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية آجنQسية أصQلية علQى األشQخاص المولQودين قبQل تQاريخ            : 2المادة  
  .إجراء العمل بهذه األحكام

نيQين بQاألمر اسQتنادا علQى القQوانين الQسابقة       غير أن تطبيق هذه النصوص ال يمس بصحة العقود المبرمة مQن قبQل المع   
  .وال بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناد على هذه القوانين نفسها

يسري علQى شQروط اآتQساب أو فقQدان الجنQسية الجزائريQة القQانون المعمQول بQه فQي تQاريخ حQدوث الوقQائع أو العقQود                      
  .الناجم عنها االآتساب أو هذا الفقدان

  
  )1) (ملغاة: ( 3المادة 

  
  )2(. يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني) معدلة : (4المادة 

  
مجمQQوع التQQراب الجزائQQري والميQQاه اإلقليميQQة الجزائريQQة والQQسفن      " بQQالجزائر" يقQQصد بعبQQارة  ) معدلZZة : (5المZZادة 

  )3(. والطائرات الجزائرية
  

_____________  
  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 باألمر رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
يZشترط فZZي اآتZZساب الجنZZسية الجزائريZZة تقZZديم تZصريح بZZالتخلي عZZن الجنZZسية األصZZلية، ويZZسري مفعZول هZZذا التZZصريح مZZن يZZوم اآتZZساب     

  .الجنسية الجزائرية
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05رقم عدلت باألمر ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .يعتبر بالغا لسن الرشد حسب مدلول هذا األمر آل شخص ذآر أو أنثى بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر

  .ب التاريخ الميالديتقدر األعمار واآلجال المنصوص عليها في هذا القانون حس
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .مجموع التراب الجزائري والمياه اإلقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية" بالجزائر" يفهم من عبارة 
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  فصل الثاني ال
  الجنسية األصلية

  
  )1(.يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية) معدلة : (6المادة 

  
  :يعتبر من الجنسية الجزائرية بالوالدة في الجزائر  )معدلة : (7المادة 

  .الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين � 1
ن أبوين مجهولين يعد آأنه لم يكQن جزائريQا قQط إذا ثبQت خQالل قQصوره، انتQسابه              غير أن الولد المولود في الجزائر م      

  .إلى أجنبي أو أجنبية وآان ينتمي إلى جنسية هذا األجنبي أو هذه األجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما
  .إن الولد الحديث الوالدة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خالف ذلك

الولQQد المولQQود فQQي الجزائQQر مQQن أب مجهQQول وأم مQQسماة فQQي شQQهادة مQQيالده دون بيانQQات أخQQرى تمكQQن مQQن إثبQQات    � 2
  )2(.جنسيتها

  
 أعاله يعتبر جزائريا منذ والدتQه ولQو آQان       7إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة        ) معدلة : (8المادة  

  .د والدتهتوفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إال بع
 أعQاله،  7إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الوالدة وآذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجQب أحكQام المQادة          

ال يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني باألمر وال بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلQى الجنQسية         
  )3(.المكتسبة سابقا من قبل الولد

  
  
  
  
  
  

___________  
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  :يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب

  الولد المولود من أب جزائري،) 1
 الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول،) 2
  .لد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسيةالو) 3
  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  :يعتبر من الجنسية الجزائرية بالوالدة في الجزائر

  .ن مجهولينالولد المولود في الجزائر من أبوي) 1
غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد آأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خالل قصوره، انتسابه إلى أجنبي وآان ينتمي 

  .إلى جنسية هذا األجنبي وفقا لقانون جنسية هذا األخير
  .لم يثبت خالف ذلكإن الولد الحديث الوالدة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما 

الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائر إال إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته ) 2
  .عام قبل بلوغه سن الرشد

  

  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
 أعاله، يعتبر جزائريا منذ والدته ولو آان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم تثبت إال 7 و6إن الولد المكتسب الجنسية بموجب المادتين 

  .بعد والدته
 1 والفقرتين 6 من المادة 3كام الفقرة إن أعطاه صفة مواطن جزائري منذ الوالدة وآذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أح

 ال يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني باألمر وال بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية 7 من المادة 2و
  .الظاهرة المكتسبة سابقا من قبل الولد
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  الفصل الثالث
  اآتساب الجنسية الجزائرية

  

  )1(اج اآتساب الجنسية بالزو
  

  )2) (ملغاة( : 9المادة 
  

يمكن اآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى   ) مضافة(:  مكرر   9المادة  
  : توفرت الشروط اآلتية

  سنوات على األقل، عند تقديم طلب التجنس،) 3(أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثالث  -
 على األقل،) 2(معتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين اإلقامة ال -
 التمتع بحسن السيرة والسلوك، -
 .إثبات الوسائل الكافية للمعيشة -

  )3(. يمكن أال تؤخذ بعين االعتبار العقوبة الصادرة في الخارج
  

  التجنس
  

  :عليها بشرط يمكن لألجنبي الذي يقدم طلبا الآتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل  : 10المادة 
   سنوات على األقل بتاريخ تقديم الطلب،7أن يكون مقيما في الجزائر منذ  -1
 أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس، - 2
 أن يكون بالغا سن الرشد، - 3
 أن تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف، - 4
 الوسائل الكافية لمعيشته،أن يثبت  - 5
 أن يكون سليم الجسد والعقل، - 6
 .أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري - 7

  . بعده26ويقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 
  

  االستثناءات
  

لمصاب بعاهة أو مرض جQراء عمQل قQام     يمكن لألجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو ا         )معدلة : (11المادة  
  . أعاله10به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن أحكام المادة 

ويمكن أيضا لألجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عQن         
  . أعاله10مادة الشروط المنصوص عليها في ال

إذا توفي أجنبي عن زوجه وأوالده وآان بإمكانه أثناء حياته أن يدخل في الصنف المذآور فQي الفقQرة األولQى أعQاله،              
  )4(.فيمكن هؤالء أن يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم

__________  
  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27لمؤرخ في  ا01-05عدل عنوان الفصل الثالث باألمر رقم ) 1(
  

اآتساب الجنسية  -اآتساب الجنسية الجزائرية:الفصل الثالث":  آما يلي1970 ديسمبر15 المؤرخ في 86-70حرر في ظل األمر رقم 
  "بفضل القانون

  
  )15.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 باألمر رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70م حررت في ظل األمر رق
  .تكتسب الجنسية الجزائرية بالوالدة أو باإلقامة في الجزائر

يكتسب الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية وأب أجنبي مولود خارج التراب الجزائري، الجنسية الجزائرية إذا أعلZن عZن رغبتZه فZي      
سابقة لبلوغZه سZن الرشZد إذا آانZت لZه وقZت التZصريح إقامZة معتZادة ومنتظمZة فZي الجزائZر مZا لZم                  شهرا الZ   12اآتساب هذه الجنسية خالل     

  . بعده26يعارض وزير العدل في ذلك وفقا للمادة 
  . شهر المذآورة بعد تشكيل الملف بصفة تامة، موافقة12يعتبر سكوت وزير العدل بعد أجل 

  
  )15.  ص15ر .ج (2005ر  فبراي27 المؤرخ في 01-05أضيفت باألمر رقم ) 3(
  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .يمكن للحكومة أال تأخذ بعين االعتبار أحكام اإلخالل بالشرف الصادرة في الخارج

 شهرا بالنسبة للولد المولود فZي الخZارج مZن أم جزائريZة     18 إلى 10ها في المقطع األول من المادة   سنوات المنصوص علي   7يخفض أجل   
  .وأب أجنبي

يمكن لألجنبي المصاب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية وذلك بقطZع النظZر      
  .ه أعال10 من المادة 6عن أحكام الفقرة 

يمكن لألجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو أن في تجنسه فائZدة اسZتثنائية للجزائZر أن يتجZنس بالجنZسية الجزائريZة وذلZك بقطZع              
  .النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

ليZه فZي هZذه الفقZرة فZيمكن لهZؤالء أن يطلبZوا        إذا توفي أجني عن زوجه وأوالده وآان بإمكانZه أثنZاء حياتZه أن يZدخل فZي الZصنف المZشار إ           
  .تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم
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  . يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي)معدلة(  :12المادة 
  .يمكن أن يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس

مدنيQة بالبيانQات المتعلقQة بQالتجنس، وعنQد االقتQضاء، تغييQر        يتولى ضابط الحالة المدنية التأشQير فQي سQجالت الحالQة ال         
  )1(.األسماء واأللقاب بناء على أمر من النيابة العامة

  
من نشر مرسوم التجQنس فQي   ) 2(يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خالل عامين    )معدلة : (13المادة  

ية الشعبية، بأنه لQم تكQن تتQوفر فيQه الQشروط المنQصوص عليهQا فQي               الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط    
  .القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية

) 2(يتم سحب الجنسية بنفس األشكال التي تم بهQا مQنح التجQنس، بعQد إعQالم المعنQي بQذلك قانونQا ومنحQه مهلQة شQهرين               
  .لتقديم دفوعه

لمبرمQQة قبQQل نQQشر قQQرار سQQحب الجنQQسية متوقفQQة علQQى حيQQازة المعنQQي بQQاألمر صQQفة      عنQQدما مQQا تكQQون صQQحة العقQQود ا  
  )2(.الجزائري، فإنه ال يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة أن المعني باألمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية

  
  

  استرداد الجنسية الجزائرية
  

خص آQان متمتعQا بهQا آجنQسية أصQلية وفقQدها،       يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شQ   : 14المادة  
  . شهرا على األقل من اإلقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر18وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 

  
  آثار اآتساب الجنسية

  
 يتمتQQع الQQشخص الQQذي يكتQQسب الجنQQسية الجزائريQQة بجميQQع الحقQQوق المتعلقQQة بالQQصفة       : اآلثZZار الفرديZZة  : 15المZZادة 
  . من تاريخ اآتسابهاابتداء الجزائرية

  
  )3) (ملغاة : (16المادة 

  
___________  

  
  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  

  .يمنح التجنس بموجب مرسوم
  . يغير لقبه واسمهيمكن لعقد التجنس بطلب من المعنى أن

يقوم ضابط الحالة المدنية بتصحيح البيانات المتعلقة بالتجنس، وعند االقتZضاء، األسZماء واأللقZاب علZى سZجل الحالZة المدنيZة، بنZاء علZى                     
  .مجرد تقديم وثيقة التجنس

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين بعد عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

  .ول على الجنسيةالديمقراطية الشعبية بأنه ال تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحص
غير أنه بإمكان المعنى باألمر الذي تم إعالمه قانونيا أن يقدم وثائق . يتم سحب الجنسية في نفس األشكال التي تم فيها منح التجنس

  .ومذآرات بعد شهرين من إعالمه بالسحب
مر لصفة الجزائري، فان صحة هذه عندما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني باأل

  .العقود ال يمكن الطعن فيها بحجة أن المعني باألمر لم يكتسب الجنسية الجزائرية
  

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 باألمر رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
سنوات، ال يجوز لألجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية أن تسند إليه نيابة انتخابية، على أنه يجوز أن يعفى من هذا  5غير أنه، ولمدة 

  .الشرط بموجب مرسوم التجنس
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 9 يصبح األوالد القصر لQشخص اآتQسب الجنQسية الجزائريQة بموجQب المQادة          : اآلثار الجماعية  )معدلة : (17المادة  
  .ئريين في نفس الوقت آوالدهممن هذا القانون، جزا

  )1(.على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خالل سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد
  

  الفصل الرابع
  فقدان الجنسية والتجريد منها

  
  فقدان الجنسية

  
  :  يفقد الجنسية الجزائرية)معدلة : (18المادة 

خارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عQن الجنQسية    الجزائري الذي اآتسب عن طواعية في ال      � 1
  الجزائرية،

 الجزائري، ولو آان قاصQر، الQذي لQه جنQسية أجنبيQة أصQلية وأذن لQه بموجQب مرسQوم فQي التخلQي عQن الجنQسية                   � 2
  الجزائرية،

وجQب مرسQوم فQي التخلQي      المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها وأذن لها بم     � 3
  عن الجنسية الجزائرية،

 17 مQن المQادة   2 الجزائري الQذي يعلQن تخليQه عQن الجنQسية الجزائريQة فQي الحالQة المنQصوص عليهQا فQي الفقQرة              � 4
  )2(.أعاله

  
  )3) (ملغاة : (19المادة 

  
  :  يبدأ أثر فقدان الجنسية الجزائرية )معدلة : (20المادة 

 أعQاله، ابتQداء مQن نQشر المرسQوم الQذي يQأذن        18 مQن المQادة    3 و 2 و 1ليها في الفقرات     في الحاالت المنصوص ع    -1
  .للمعني باألمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بQوت تQاريخ الطلQب المقQدم بQصفة       أعQاله، ابتQداء مQن يQوم ث    18 من المادة    4 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة        -2
  )4(.قانونية من قبل المعني باألمر والموجه إلى وزير العدل

  
 أعQاله، إلQى   18ال يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحQاالت المنQصوص عليهQا فQي المQادة          ) معدلة( : 21المادة  

  )5(.األوالد القصر
  

  التجريد من الجنسية
  

  :اآتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منهاآل شخص ) معدلة : (22المادة 
  . إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر� 1
  .سنوات سجنا من أجل جناية) 5(إذا صدر ضده حكم في الجزائر أو في الخارج يقضي بعقوبة ألآثر من خمس  � 2
   تتنافى مع صفته آجزائري أو مضرة بمصالح الدولة الجزائرية،  إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال� 3

سQنوات مQن تQاريخ اآتQساب     ) 10(وال يترتب التجريد إال آانت األفعال المنسوبة إلى المعنQي قQد وقعQت خQالل العQشر                
  .الجنسية الجزائرية

  )6(.رتكاب تلك األفعالسنوات اعتبار من تاريخ ا) 5(وال يمكن إعالن التجريد من الجنسية إال خالل أجل خمس 
  

  .يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني باألمر من تقديم مالحظاته، وله أجل شهرين للقيام بذلك : 23المادة 
  

  .ال يمتد التجريد من الجنسية إلى زوج المعني وأوالده القصر) معدلة( : 24المادة 
  )7(.األوالد إذا آان شامال ألبويهمغير أنه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى 

  
____________  

  
  )16. ص 15ر.ج(. 2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 1(
  

  : السطر الثاني) 969. ص63ر .ج (1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70استدراك لألمر رقم 
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 من هذا 9مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة :  يقرأ،انون من هذا الق10مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة  :بدال من
  .القانون

  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  

 من هذا القانون جزائريين في نفس 10يصبح األوالد القصر ألشخاص مكتسبين الجنسية الجزائرية بموجب المادة : اآلثار الجماعية
  .والديهمالوقت آ

يسترد أو يكتسب الجنسية الجزائرية بحكم القZانون األوالد القZصر غيZر المتZزوجين لZشخص اسZترد الجنZسية الجزائريZة إذا آZانوا مقيمZين                      
  .فعال معه

ة خZالل  يمكن لعقد التجنس أن يمنح الجنسية الجزائرية لألوالد القصر لألجنبي المتجنس، على أن لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائري      
  . سنة من عمرهم21 و18الفترة المتراوحة بين 

  
  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 2(

  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  :يفقد الجنسية الجزائرية

  ية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،الجزائري الذي أآتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنب) 1
  الذي له جنسية أجنبية أصلية وأذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،� ولو آان قاصرا �الجزائري ) 2
المZرأة الجزائريZة المتزوجZة بZأجنبي وتكتZZسب مZن جZراء زواجهZا جنZZسية زوجهZا وأذن لهZا بموجZب مرسZZوم فZي التخلZي عZن الجنZZسية              ) 3

 الجزائرية،
  . أعاله17 من المادة 3الجزائري الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ) 4
  

  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 باألمر رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
يمكن أن يفقد الجنسية الجزائرية آل جزائري الذي يشغل وظيفة في بلد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها أو بصفة عامZة      

  .منصبه أو مساعداته بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائريةيقدم لها مساعدته ولم يتخل عن 
  . يوما وأآثر من شهرين15ويحدد اإلنذار أجال ال يجوز أن يكون أقل من 

  

  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  : يبتدئ أثر فقدان الجنسية الجزائرية 

 ابتZZداء مZZن نZZشر المرسZZوم فZZي الجريZZدة الرسZZمية للجمهوريZZة     18 مZZن المZZادة  3 و2 و1فZZي الحZZاالت المنZZصوص عليهZZا فZZي الفقZZرات    ) 1
  الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي يأذن للشخص المعني باألمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية،

 ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبZل المعنZي بZاألمر والموجZه إلZى      4لمنصوص عليها في الفقرة   في الحالة ا  ) 2
  وزير العدل، 

 أعاله ابتداء من نشر المرسوم المعلن عن فقدان الجنZسية الجزائريZة فZي الجريZدة الرسZمية        19في الحالة المنصوص عليها في المادة       ) 3
  . زائرية الديمقراطية الشعبية على شرط أن يكون قد أعطيت له فرصة تقديم مالحظاتهللجمهورية الج

ويمكن إلغاء المرسوم فيما إذا اثبت أنه آان يستحيل على المعني باألمر أن يتخلى عن وظيفته في الخارج أو يتوقف عن تقZديم مZساعداته          
  .ضمن األجل المضروب له

  

  )16.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27في  المؤرخ 01-05عدلت باألمر رقم ) 5(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
 المذآورة أعاله، بحكم القZانون، إلZى   18 من المادة 4 و2 و1يمتد أثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحاالت المنصوص عليها في الفقرات      

  .جين إذا آانوا يعيشون معه فعالأوالد المعنى باألمر القصر غير المتزو
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 6(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  :آل شخص أآتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها

  نحة تمس بأمن الدولة،إذا صدر حكم عليه من أجل عمل يعد جناية أو ج) 1
 إذا صدر حكم عليه في الجزائر أو في الخارج من أجل عمل يعد جريمة بعقوبة ألآثر من خمس سنوات سجنا،) 2
 إذا تهرب عن قصد من الخدمة الوطنية،) 3
 .إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته آجزائري أو مضرة بمصلحة الدولة الجزائرية) 4

 سZنوات ابتZداء مZن تZاريخ اآتZساب الجنZسية       10تب التجريد إال إذا آانت األعمال المنسوبة إلى المعنى باألمر قZد وقعZت ضZمن أجZل       وال يتر 
  .الجزائرية

  .وال يمكن أن يعلن عن التجريد من الجنسية إال ضمن أجل خمس سنوات اعتبار من تاريخ  ارتكاب تلك األعمال
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27خ في  المؤر01-05عدلت باألمر رقم ) 7(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .يمكن تمديد التجريد من الجنسية إلى زوجة المعني باألمر وأوالده القصر

  .غير أنه ال يجوز تمديد التجريد من الجنسية إلى األوالد إذا لم يكن شامال األم أيضا
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  امسالفصل الخ
  اإلجراءات اإلدارية

  
 ترفQQع طلبQQات اآتQQساب الجنQQسية الجزائريQQة أو التخلQQي عنهQQا أو اسQQتردادها إلQQى وزيQQر العQQدل،      )معدلZZة : (25المZZادة 

  )1(.مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية
  

زير العدل، عQدم قابليQة الطلQب بموجQب مقQرر معلQل يبلQغ         إذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن و )معدلة : (26المادة  
  .إلى المعني

  )2(.ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني
  

يمكن بناء على طلب المعني الصريح، أن يتضمن مرسوم اآتساب الجنسية الجزائرية المQذآور           ) معدلة : (27المادة  
  . مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه9لمادة في ا

يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجالت الحالة المدنيQة بالبيانQات المتعلقQة باآتQساب الجنQسية وعنQد االقتQضاء،                 
  )3(.تغيير االسم واللقب، بناء على أمر من النيابة العامة

  
  )4) (ملغاة : (28المادة 

  
اسQQيم المتعلقQQة باآتQQساب الجنQQسية فQQي الجريQQدة الرسQQمية للجمهوريQQة الجزائريQQة الديمقراطيQQة     تنQQشر المر : 29المZZادة 

  .الشعبية وتحدث أثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر
  

  )5) (ملغاة( : 30المادة 
___________  

  
  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 1(

  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70ألمر رقم حررت في ظل ا
ترفع الطلبات والتصريحات المقدمة الآتساب الجنسية الجزائرية أو التنازل عنهZا أو رفZضها وآZذا اسZتردادها إلZى وزيZر العZدل، مZصحوبة                  

  :بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها
   الشروط القانونية المطلوبة،أن تثبت إن الطلب أو التصريح تتوفر فيه) أ
 .أن تسمح بالبت فيما إذا آان الطلب يستوجب مبررا من الوجهة الوطنية)ب

وعند ما يكون صاحب الطلب أو التصريح مقيما في الخارج فيمكن له أن يوجه الطلب أو التصريح إلى ممثلي الجزائر الدبلوماسيين أو 
ت اليوم المبين في الوصل المسلم من طرف السلطة المختصة لقبولها والمضمن في القنصليين، ويعتبر تاريخا للطلبات والتصريحا

  .اإلشعار بالوصل البريدي
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
 يعلZZن وزيZZر العZZدل، عZZن عZZدم قبولZه للطلZZب أو التZZصريح بموجZZب قZZرار معلZZل، يبلZZغ إلZZى الZZشخص المعنZZي   إذا لZم تتZZوفر الZZشروط القانونيZZة، 

باألمر، أما إذا توفرت الشروط القانونية فيستطيع وزير العدل، بموجب مقرر يبلغ إلZى المعنZي بZاألمر، أن يZرفض الطلZب أو يعتZرض علZى               
  .ها للوزيرالتصريح في حالة ما إذا آانت هذه المعارضة معترف ب

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
ة،  عشر شهرا ابتداء من إعداد الملف بصورة آاملاثنيعند ما يرفع إلى وزير العدل، تصريح أو طلب يجب عليه أن يبت فيه ضمن أجل 

إال في حالة التجنس فإن سكوت وزير العدل، إلى ما بعد انقضاء األجل يعد موافقة منه، ويحدث التصريح أو الطلب الذي لم يكن موضوع 
مقرر الرفض أو االعتراض أثر ابتداء من يوم ثبوت تاريخية، ويستطيع مقرر الموافقة على تصريح  اختيار الجنسية الجزائرية المشار 

  . من هذا القانون وبناء على طلب صريح من قبل المعني باألمر، تعديل اسمه ولقبه9ادة إليها في الم
وبمجرد إبراز هذا المقرر، يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعدل آل البيانات المتعلقة بالجنسية في سجالته، وعند االقتضاء، االسم 

  . واللقب
  

  )17.  ص15ر .ج (2005ر  فبراي27 المؤرخ في 01-05 باألمر رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
يمكن لوآيل الدولة لدائرة االختصاص التي يوجد بها مقر المصرح أو الطالب، الطعن في صحة التصريح أو الطلب الموافق عليه صراحة 

  .عنيه األمر أن يرفع الطلب إلى وآيل الدولةأو ضمنيا أمام المحكمة المختصة محليا، ويمكن لكل شخص ي
  .وتتقادم دعوى الطعن بعد مرور سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05 باألمر رقم ألغيت) 5(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15  المؤرخ في86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .تختص المحكمة اإلدارية بالبت في الطعن باإللغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات اإلدارية في قضايا الجنسية
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  الفصل السادس
  إثبات الجنسية والنزاعات

  

  إثبات الجنسية
  

ن طريق الدفع يQدعي هQو   يتحمل اإلثبات في قضايا الجنسية آل شخص سواء آان بواسطة الدعوى أو ع    : 31المادة  
  .نفسه أو شخص آخر بأنه يحمل أو ال يحمل الجنسية الجزائرية

  
عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية آجنسية أصلية يمكQن إثباتهQا عQن طريQق النQسب بوجQود              )معدلة : (32المادة  

  .أصلين ذآرين من جهة األب أو األم مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة اإلسالمية
  .ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة

وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجQردة مQن آQل التبQاس والتQي             
 ال مQQن طQQرف تثبQQت أن المعنQQي بQQاألمر وأبويQQه آQQانوا يتظQQاهرون بالQQصفة الجزائريQQة وآQQان يعتQQرف لهQQم بهQQذه الQQصفة   

  .السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف األفراد
  .إن األحكام السابقة ال تمس بالحقوق الناتجة عن اآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج

تثبQت الجنQسية الجزائريQة للولQد المولQود فQQي الجزائQر مQن أب مجهQول وأم مQسماة فQQي شQهادة مQيالده مQن غيQر بيانQQات              
  )1(.شهادة ميالده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصةأخرى تثبت جنسيتها، ب

  
  .يثبت اآتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم) معدلة : (33المادة 

  )2(.في حالة ما إذا آانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب أن يتم اإلثبات طبقا لهذه المعاهدة
  

  .دالء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، أو سلطات مؤهلة لذلكتثبت الجنسية الجزائرية باإل : 34المادة 
  

 مQن المQادة   3 و2 و1يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحاالت المنصوص عليها فQي الفقQرات     )معدلة(  :35المادة  
  . أعاله بنظير المرسوم18

 أعاله، فإن إثبQات الفقQدان يQتم     17لمادة  وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في ا           
  .باإلدالء بشهادة من وزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية

  )3(.ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم
  

تمتعه بها بQاإلدالء بنQسخة    يتم في آل الحاالت، إثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم          )معدلة : (36المادة  
  )4(.من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة أساسية

___________  
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01- 05عدلت باألمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86- 70حررت في ظل األمر رقم 
ة يمكن إثباتها عن طريق النسب بوجود أصليين ذآرين من جهة األب مولودين في عندما يدعى شخص الجنسية الجزائرية آجنسية أصلي

  .الجزائر وممتنعين بالشريعة اإلسالمية ويمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة
ة من آل التباس والتي تثبت أن المعني باألمر وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجرد

  .وأبويه آانوا يتظاهر بالصفة الجزائرية وآان يعترف لهم بهذه الصفة ال من طرف السلطات العمومية فحسب، بل وحتى طرف األفراد
  .إن أحكام السابقة ال تمس بالحقوق الناتجة من اآتساب الجنسية الجزائرية بفضل القانون

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01- 05مر رقم عدلت باأل) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .في حالة ما إذا آانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بموجب مرسوم، فيجب أن تثبت بتقديم نظير المرسوم أو نسخة منه يسلمها وزير العدل

  .نت مكتسبة بمقتض معاهدة، فيجب أن يتم اإلثبات طبقا لهذه المعاهدةوفي حالة ما إذا آا
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86- 70حررت في ظل األمر رقم 
 باإلدالء بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو بنZسخة  18 من المادة 3 و2 و1ات يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحاالت المنصوص عليها في الفقر   

  .رسمية منها
 فإن إثبات الفقدان يتم باإلدالء بشهادة من 17 من المادة 3وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية، المنصوص عليه في الفقرة     

  .ه بصورة قانونيةوزير العدل، تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع علي
  .ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية باإلدالء بالوثيقة التي أعلنت عنه أو بنسخة رسمية منها

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01- 05عدلت باألمر رقم ) 4(
  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 

ثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها باإلدالء بنZسخة مZن القZرار الZصادر عZن الZسلطة القZضائية التZي         يتم، في آل الحاالت، إ    
  .بتت فيه نهائيا وبصورة أساسية
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  النزاعات
  

  .تختص المحاآم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية) معدلة : (37المادة 
  .صليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانونوتعد النيابة العامة طرفا أ

وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاآم األخرى تؤجل هذه األخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من            
الQذي  قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفQع إليهQا األمQر خQالل شQهر مQن قQرار التأجيQل مQن قبQل الطQرف                   

  .ينازع في الجنسية وإال أهمل الدفع
  .وتكون األحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة لالستئناف

وعنQQدما يقتQQضي األمQQر تفQQسير أحكQQام االتفاقيQQات الدوليQQة المتعلقQQة بالجنQQسية بمناسQQبة نQQزاع، تطلQQب النيابQQة العامQQة هQQذا   
  .التفسير من وزارة الشؤون الخارجية

  )1(.م المحاآم بهذا التفسيروتلتز
  

 لكل شخص الحQق فQي إقامQة دعQوى يكQون موضQوعها األصQلي استQصدار حكQم بتمتعQه أو عQدم              )معدلة(  :38المادة  
  .ويرفع المعني باألمر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم اإلضرار بحق تدخل الغير. تمتعه بالجنسية الجزائرية

  ترفع ضد أي شخص آان دعوى يكون موضوعها األصلي إثبات تمتع المدعي وللنيابة العامة وحدها الحق في أن 
عليQQه بالجنQQسية الجزائريQQة أو عQQدم تمتعQQه بهQQا، وهQQي ملزمQQة بإقامQQة الQQدعوى فQQي حالQQة مQQا إذا طلبQQت منهQQا ذلQQك إحQQدى  

  )2(.السلطات العمومية
  

  .ية وفقا لقواعد اإلجراءات العاديةيجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائر )معدلة : (39المادة 
  )3(.وعندما تقدم العريضة من قبل أحد األشخاص يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة منها إلى وزير العدل

  
 37تنشر األحكام  والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المQواد            )معدلة(  :40المادة  

  )4(.بإحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة اإلعالنات بالمحكمة المختصة أعاله، 39 و38و
__________  

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .ل الجنسية الجزائريةتختص المحاآم وحدها بالنظر في المنازعات حو

وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاآم األخرى تؤجل هذه األخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة 
  .المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها األمر خالل شهر من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية وإال أهمل الدفع

  . وتعتبر أحكام المحاآم المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة لالستئناف
وعند ما يقتضي األمر تفسير أحكام االتفاقات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة 

  .الشؤون الخارجية
  .وتلتزم المحاآم بهذا التفسير

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
لكل شخص الحق في إقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، ويقيم 

  .مر الدعوى على النيابة العامة مع عدم اإلضرار بحق تدخل الغيرالمعني باأل
وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم علZى أي شZخص آZان، دعZوى تكZون الغايZة الرئيZسية والمباشZرة منهZا إثبZات تمتZع المZدعي عليZه                    

  .بت منه ذلك إحدى اإلدارات العموميةبالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهو ملزم بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طل
  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
  .يجري الحكم والتحقيق في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد اإلجراءات العادية

  . على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى وتقدم مذآرات مكتوبةويتعين
  .وعندما تقدم العريضة من قبل أحد األشخاص يبلغ نظيران منها إلى وزير العدل

لمZدعي بعZد   ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمذآراتها خالل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ، ويبت في القضية بنZاء علZى أوراق ا         
  .إيداع المذآرات أو انقضاء أجل الشهرين

  

  )17.  ص15ر .ج (2005 فبراير 27 المؤرخ في 01-05عدلت باألمر رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 86-70حررت في ظل األمر رقم 
 وتكون لها قوة 39 إلى 37ليها في المواد من تنشر األحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص ع

  .الشيء المحكوم به بالنسبة للغير
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  الفصل السابع
  أحكام خاصة

  
  . والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية1963 مارس سنة 27 المؤرخ في 96-63يلغى القانون رقم  : 41المادة 

  
  .ائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز : 42المادة 

  
  .1970 ديسمبر سنة 15 الموافق 1390 شوال 17وحرر بالجزائر في 

  
  هواري بومدين
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