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 لك جعلهتا اليت اجلزائر ملدينة القانوين النظام خصائص أ برز أ حد عىل الضوء بعض تسليط س نحاول املقال هذا يف:  امللخص

 البرشي ابلتأ طري املتعلق واجلانب عامة بصفة الإداري التنظمي ممزيات دراسة يف ال مر ويمتثل للجمهورية، عامصة اجلزائرية ادلساتري

 نص أ ول صدور من قليةل أ ايم بعد وذكل ،1967 س نة العام ال مني أ و العام الاكتب منصب اس تحداث بذكل ونعين خاصة، بصفة

 .اجلزائر مبدينة يتعلق الوطنية الس يادة اسرتجاع بعد تنظميي

  -  تضمهنا اليت والاختصاصات املنصب هذا طبيعة خيص فامي – املوضوع هبذا املتعلقة القانونية النصوص خمتلف معاجلة وعند

ىل 1967 س نة من اجلزائر مدينة نظام مشلت اليت للتعديالت تبعا مراحل بعدة مر أ نه فاملالحظ ليه خلصنا وما .2011 س نة غاية اإ  اإ

 .معروف هو كام ال صل يتبع فالفرع العامصة، نظام مغوض بسبب املنصب هذا " اختفاء " هو

 .البدلية قانون العامصة، نظام اجلزائر، مدينة العام، ال مني العام، الاكتب:  املفتاحية اللكامت

ABSTRACT : In this article, we will try to shed light on one of the characteristics of the legal 

status of the city of Algiers, the capital of the Republic according to all the Algerian 

constitutions. It is a question of studying the specificity of the administrative organization in 

general and the aspect related to the human framework in particular. We mean by this the 

creation of the post of the secretary general in 1967, a few days after the promulgation of the 

first regulatory text governing the city of Algiers after independence. 

And when we approach the different legal texts related to this subject we see that they have 

gone through several stages according to municipal laws from 1967 to 2011. We deduced 

from it is the disappearance of this post due to the ambiguity of the current legal status of the 

capital. 
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