
العدد العدد 14
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد  أول ربيع الثاني عام أول ربيع الثاني عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 6  مارس سنة  مارس سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 214
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

فهرسفهرس

قـوانـيـنقـوانـيـن
قـانون رقم 11 - 04  مؤرخ في 14  ربـيع األول عام 1432 اJوافق 17  فبـراير سنة q2011  يحــــدد القـواعــد الـتي تنـظم نشاط
الترقية العقارية.........................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرســوم رئــاسي رقم 11 - 98  مـؤرخ في 26  ربــيع األول عــام 1432 اJــوافق أول  مــارس ســنـة q2011  يـعــدل ويــتــمم اJــرسـوم
الــرئـاسي  رقم  10-236 اJـؤرخ في 28 شــوال عـام 1431 اJـوافق 7 أكـتــوبـر ســنـة 2010  واJــتــضـمـن تـنــظـــيم الـصــفــقــات
العمومـية...................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 11 - 100  مؤرخ في  أول  ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 6 مارس سـنة q2011  يـتمم اJـرسوم الـرئاسي
رقم 96-234 اJـــؤرخ فـــي 16 صـفــــر عـــام 1417  اJـوافــــق 2 يـوليـــو ســـنـــة 1996 واJتعلـق بدعـم تشغيـل الشباب.
مرسـوم رئاسي رقم 11 - 101  مؤرخ في  أول  ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 6 مارس سـنة q2011  يـتمم اJـرسوم الـرئاسي
رقم 03-514 اJــــؤرخ فــــي 6  ذي الـــــقــــعــــــدة عــــام 1424 اJــــوافق 30 ديـــــســــمـــــبـــــر ســــنــــة 2003 واJـــــتــــعـــــلق بـــــدعـم إحــــــــداث
النـشـاطــات من طــرف البـطالX ذوي اJــشـــاريع البـالغـــX ما بX ثالثX (30)  وخمسX (50) سنة......................
مـرسـوم رئـاسي  رقم 11 - 112 مـؤرّخ في  أول ربـيع الثـاني عـام 1432 اJـوافـق 6  مارس سـنة q2011 يتـضـمن تعـيX عـضوة
في اجمللس الدستوري...................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ رقم 11  - 113  مؤرخ في  أول ربـيع الثاني عـام 1432 اJوافـق 6  مارس سنة q2011 يـتعلّق بنـشر التشـكيلة
االسمية للمجلس الدستوري.........................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 102  مـؤرخ في  أول ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 6  مـارس سـنـة q2011  يـعـدل ويـتـمم اJـرسـوم
الــتـنـفـيـذي  رقم 96 - 296 اJــؤرّخ في 24 ربـيع الـثـاني عــام 1417 اJــوافق 8 سـبـتـمــبـر سـنـــة 1996 واJــتـضـــمن إنـشــاء
الوكـالـة الوطنـية لدعم تشغـيل الشبـاب وحتديد قانونها األساسي.....................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 - 103  مؤرخ في  أول ربـيع الـثـاني عام 1432 اJوافق 6  مارس سـنة q2011  يـعــدل ويـتـمم اJـرسوم
الـتـنفـيذي رقـــم 03 - 290 اJــؤرّخ فــي 9 رجـب عــــام 1424 اJــوافـــق 6 سـبتــمــــبـر  سـنــة 2003 الــذي يـحـــدد شـــروط
اإلعـــانــة اJقــدمـــة للشـــبـــاب ذوي اJشــاريع ومستــواها................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 104  مـؤرخ في  أول ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 6  مـارس سـنـة q2011  يـعـدل ويـتـمم اJـرسـوم
الــتـنـفـيـذي  رقم 04 - 02 اJـؤرّخ في 10 ذي الـقـعـدة عــام 1424 اJــوافق 3 يــنـايـر سـنـة 2004 الـذي يـحـدد شـروط اإلعـانـات
اJمنـوحة للبطالـX ذوي  اJشـاريع البـالغX مـــابX ثـالثX (30) وخـمــسـX (50) سـنـة ومستـوياتـها....................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 - 105  مـؤرخ في  أول ربـيع الـثـاني عام 1432 اJـوافق 6  مارس سـنة q2011   يـعدل ويـتـمم اJـرسوم
الـــتــنــفـــيــذي  رقم 08 - 126 اJــــؤرّخ في 13 ربــيـع الــثـــاني عـــام 1429 اJــــوافق 19 أبــريـل  ســنـــة 2008 واJـــتــعـــلق بــجـــهــاز
اJساعدة على اإلدماج اJهني..........................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11 - 95  مـؤرخ في 21  ربــيع األول عـام 1432 اJـوافق 24  فـبــرايـر ســنـة q2011  يــعـدل ويــتـمم اJــرسـوم
الـتـنـفيــذي  رقـم 96-30 اJـؤرخ في 22 شـعـبـان عام 1416 اJـوافق 13 يـنـايـر ســنة  1996 الـذي يـحــدد شــروط وكـيـفـيـات
تطـبيـق األمــــر رقـــم 95-23 اJؤرخ فــي  29 ربـيع األول عام 1416 اJوافق 26 غشــت سنـة 1995 واJـتضـــمن القـانــون
األساســـي لقضـاة مجلـس احملاسبـة................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 96  مـؤرخ في 21  ربـيع األول عام 1432 اJـوافق 24  فـبـرايـر سـنة q2011  يـحـدد شـروط وكـيـفـيات
نظام تقاعد قضاة مجلس احملاسبة..................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 99  مؤرخ في 28  ربـيع األول عام 1432 اJوافق 3  مارس سـنة q2011  يؤسس الـنـظام الـتعـويضي
للموظفX اJنتمX لسلك متصرفي مصالح الصحة..........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 2 فــبـرايـر سـنـة q2011 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـفــتش بـاJـديــريـة الـعـامّـة
للحماية اJدنية.........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فبـراير سنة q2011 يتضـمّن إنهاء مـهام نائب مديـر باJديريـة العامّة
للحماية اJدنية.........................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـ
6 مارس سنة مارس سنة 2011 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28  صــفـــر عــام 1432 اJـــوافق 2 فـــبــرايـــر ســنــة q2011 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهـــام مــكـــلّف بــالـــدّراســات
والتّلخيص بوالية اجلزائر...........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فبـراير سنة q2011 يـتضمّن إنـهاء مـهام مديـر احلمايـة اJدنيـة بوالية
تيـزي وزو...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 2 فــبـرايـر سـنـة q2011 يـتــضـمّن إنـهـاء مـهــام رئـيس ديـوان والي واليـة
سيدي بلعباس..........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفر عام 1432 اJوافق 2 فبراير سنة q2011 يتضمّن إنهاء مهـام مدير مكلّف بتحاليل الظرف
والوضعية االقتصادية بقسم التحليل والظرف باحملافظة العامّة للتخطيط واالستشراف - سابقـا.........................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فبـراير سنة q2011 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير مكـلّف بتـطوير أدوات
الــتــحــلــيل واالســتــشــراف بــقـسـم الــدّراســات االســتـشــرافــيــة والــتــنــمــيــة اJــســتــدامـــة بــاحملــافــظـــة الــعــامّـــة لــلـتــخــطـــيط
واالستشـراف - سابقـا...............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  صــفــر عــام 1432 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة q2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـر اJــعــهــد الــوطــني
اJتخصص في التكوين اJهني بوادي عيسي (والية تيزي وزو).........................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  صــفــر عــام 1432 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة q2011 يــتــضــمّن إنــهـاء مــهــام اJــديـر الــعــــام لــديـــوان
التـرقيـة والتسيـير العقـــاري في واليـة وهـران............................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فبـراير سنة q2011 يـتضمّن تـعيX مـدير اJدرسـة الوطنـية للـحماية
اJدنية......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJـوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يتـضـمّن تـعيـX مـدير احلـمـايـة اJدنـيـة في والية
تيـزي وزو................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  صفـر عام 1432 اJوافق 2 فـبـراير سـنة q2011 يتـضـمّن تعـيـX رئيس ديـوان كـاتب الدولـة لدى
وزير االستشراف واإلحصائيات اJكلّف باإلحصائيات....................................................................................
Xــعـهــدين وطــنــيـJ مــديــرين Xيـتــضــمّن تــعــيـ q2011 ـوافق 2 فــبــرايــر ســنـةJمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  صــفــر عــام 1432 ا
متخصصX في التكوين اJهني...................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفــر عـام 1432 اJـوافق 2 فـبــرايـر ســنـة q2011 يـتــضـمّن تـعــيـX نـائــبـة مـديـر بــوزارة الـسّــكن
والعمران.................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 28  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 2 فــبـرايـر سـنـة q2011 يــتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اJـدرسـة الـوطـنـيـة لـكـرة
القدم بسيدي موسى..................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4 ربيع األول عام 1432 اJوافق 7 فبـراير سنة q2011 يتـضمن جتـديد انتـداب رئيس احملـكمة
العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.............................................................................

وزارة الطاقة واIناجموزارة الطاقة واIناجم
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 20 شــوّال عـام 1431 اJـوافق 29 ســبـتـمــبـر سـنـة q2010 يـتــضـمّن دفــاتـر الـشــروط الـتي حتـدّد
اJـنـهـجـيــةq وتـقـريـر الـتـدقـيق وخـالصـتهq واJـرشـد اJـنـهـجـيq ومـقـاديـر الـطـاقـات احلـراريــةq وعـوامل الـتـحـويل حلـسـاب
االستهالك وكذا كيفيات اعتماد اJكلفX بالتدقيق..........................................................................................
قـرار مؤرخ في 12 شـوال عام 1431 اJـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة q2010  يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اJـتـسـاويـة األعـضاء
اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الطاقة واJناجم..............................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار مؤرخ في 9 ربـيع األول عام 1431 اJوافق 23 فـبـراير سـنة q2010  يـتضـمن  تـعيـX أعضـاء اللـجـنة الـوطنـيـة للـمصـادقة
على اJنشآت القاعدية الرياضية....................................................................................................................
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قـانـونقـانـون  رقم رقم 11 -  - 04  مـؤرخ في  مـؤرخ في 14  ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1432
17  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة q  q2011  يــحـــــدد الــقــواعـــديــحـــــدد الــقــواعـــد اJـوافق اJـوافق 

التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالتي تنظم نشاط الترقية العقارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــواد 120 و122

qو126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-92 اJـؤرخ في 29 شـوال
عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سنة 1976 واJتعـلق بتـنظيم

qالتعاون العقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اJــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

q تممJعدل واJا qبالسجل التجاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اJــــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اJـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتعلق بالتوجيه العقاريJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا

قـوانـيـنقـوانـيـن
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

qتممJعدّل واJا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اJؤرخ
في 9 رجب عــــــام 1413 اJــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1993

q عدلJا q1993 الية لسنةJتعلق بقانون اJوا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اJـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

qتممJعدّل واJا qتعلق بالنشاط العقاريJوا
- و�قتضى اJرسوم التشريعي رقم 94 -07 اJؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اJــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واJــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اJـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

qعدلJا qعماريJهندس اJا
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اJؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اJــــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واJــــــتــــــعــــــلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اJــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اJــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-12 اJؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واJــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى الــــــقـــــــانـــــــون رقم 04-02 اJــــــؤرخ في
5جــمــادى األولى عــام 1425 اJــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة 2004

qـمـارسـات الـتـجـاريةJـطـبـقـة عـلى اJالـذي يـحـدد القـواعـد ا
qتممJعدّل واJا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدّل

qتممJوا
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qأنشطة الترقية العقارية وتدعيمها Xحتس -
- حتــديـد قــانـون أســاسي لــلـمــرقي الــعـقــاري وضـبط

qقتنيJرقي واJا Xمضمون العالقات ب
- تـــأســـيس امـــتـــيـــازات وإعـــانـــات خـــاصـــة �ـــشـــاريع

الترقية العقارية.

الفصــــل األولالفصــــل األول
أحكام عامةأحكام عامة

الفـــرع األولالفـــرع األول
تعاريفتعاريف

اJاداJادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي:
- الـبـناء :- الـبـناء : كل عـمـليـة تـشـيـيـد بـنـايـة و/أو مـجـمـوعة
بـنايـات ذات االستـعـمال الـسكـني أو الـتجـاري أو احلرفي

أو اJهني.
- الـتـهـيـئـة :- الـتـهـيـئـة : كل عـمـلـيـة إجنـاز و/أو تــهـيـئـة شـبـكـات

التهيئة �ا فيها الفضاءات اJشتركة اخلارجية.
- اإلصالح :- اإلصالح : اســـتــعــادة أو إصالح أجــزاء مـن الــبــنــايــة

وتتعلق باألشغال الثانوية.
- الــتــرمــيم الــعــقــاري :- الــتــرمــيم الــعــقــاري : كل عــمــلــيـــة تــســمح بــتــأهــيل
بـــنـــايـــات أو مـــجــمـــوعـــة بـــنـــايـــات ذات طـــابع مـــعـــمــاري أو
تـاريــخيq دون اJـسـاس بــاألحـكـام اJـتــضـمـنــة في الـقـانـون
رقم 98-04 اJــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اJــــــوافق 15

يونيو سنة 1998 واJذكور أعاله.
- الـتجـديـد الـعـمراني :- الـتجـديـد الـعـمراني : كل عـملـيـة ماديـة تـمثل دون
تـــغــيـــيـــر الـــطـــابـع األســـاسي لـــلـــحيq تـــغـــيـــيـــرا جـــذريـــا في
الـنــسـيج الـعــمـراني اJــوجـود مع إمــكـانـيــة هـدم الـبــنـايـات
الــقـد�ـةq وعــنـد االقــتـضـاء إعــادة بـنـاء بــنـايــات جـديـدة في

نفس اJوقع.
- إعادة الـتأهيل :- إعادة الـتأهيل : كل عـملـية تـتمثل فـي التدخل في
بـنـايـة أو مــجـمـوعـة بـنـايـات من أجل إعــادتـهـا إلى حـالـتـهـا
األولى وحتـسـX شــروط الـرفـاهـيـة واسـتـعـمـال جتـهـيـزات

االستغالل. 
qإعـادة الـهـيـكـلة :- إعـادة الـهـيـكـلة : �ـكن أن تـكـون شـامـلـة أو جـزئـية -
وتــخص شـبــكــات الـتــهــيــئـة وكــذا الــبـنــايــات أو مـجــمــوعـة

البنايات.  
و�ـــكن أن تـــؤدي هــذه الـــعــمـــلـــيــة إلى الـــهـــدم اجلــزئي
لـــتـــجـــزئـــات أو تـــغـــيــيـــر خـــصـــائص احلـي من خالل حتـــويل
النـشـاطـات بـكل أنـواعـها وإعـادة تـخـصـيص الـبـنـايات من

أجل استعمال آخر.
- الـتـدعيم :- الـتـدعيم : كل عـمـليـة تـتـمثل فـي إعادة االسـتـقرار
لـبـنـايـة مـا من أجل تـكـيـيـفـهـا مع اJـتـطـلـبـات الـتـنـظـيـمـيـة

اجلديدة.

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اJـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةJإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qوثقJتنظيم مهنة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qتنظيم مهنة احملضر القضائي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-02 اJـؤرخ في 9 صـفر
عــــام 1428 اJــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2007 واJــــتــــضــــمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

q لكية عن طريق حتقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اJــــــــؤرخ في أول
رمــــضــــان عـــام 1429 اJــــوافق أول ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنـــة 2008
واJتـضمن شـروط وكيـفيـات منح االمـتيـاز على األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واJوجـهة إلجنـاز مشاريع

qاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

 qدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اJــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اJـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :  : يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــانـــــون في إطـــــار أهــــداف
السـياسـة الـوطنـية لـتـطويـر نشـاطـات التـرقيـة الـعقـارية

إلى ما يأتي : 

- حتــــديــــد الــــشــــروط الــــتي يــــجـب أن تــــســــتــــوفــــيــــهـــا
qتعلقة بنشاط الترقية العقاريةJشاريع اJا
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اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـخـضع كل عــمـلـيـة تـرمـيم عـقـاري أو إعـادة
تــأهـيل أو جتــديـد عـمــراني أو إعـادة هـيــكـلــة أو تـدعـيم إلى

ترخيص إداري مسبق.
qـــذكــورة أعالهJـــنع الـــشــروع في أي مـن األشــغـــال ا�
دون احلصـول على الـتـرخيص اإلداري اJـذكـور في الفـقرة

أعاله.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

qـادّة ة 7 :  : تـسـتـثـنى من مـجـال تطـبـيق هـذا الـقـانونJـاداJا
كل الــعــمـــلــيــات اJــتــعـــلــقــة بــالــبـــنــايــات اJــصــنــفـــة كــمــعــالم
qـــواقـع احملـــفـــوظــةJتـــاريـــخـــيـــة وتـــلك الـــواقـــعـــة فـي حــدود ا

والتي تبقى خاضعة للتشريع اخلاص بها في هذا اجملال.

اJاداJادّة ة 8 :  : يجب أن تـسعى كـل عمـليـة جتـديد عـمراني
إلى جمـال اإلطار اJبـني وحتسـX راحة اJسـتعمـلX وكذا

مطابقته للمعايير العمرانية السارية. 

اJاداJادّة ة 9 :  : يجب أن تـنجـز عمـليـات الترمـيم الـعقاري
والتجديد العـمراني وإعادة التأهيل وإعـادة الهيكلة وكذا
الـتدعيم ضمن احـترام اخملطـطات اJوافق علـيها من طرف

السلطات اJؤهلة.

اJــاداJــادّة ة 10 :  : يــجب أن يــؤخـــذ في احلــســبــان االنــســجــام
اJــــعــــمــــاري والـــعــــمــــراني والــــطــــابع اجلــــمـــالـي بــــالـــنــــســــبـــة
لــلـمـجــمـوعـة الــعـقـاريـة األصــلـيـة عــنـد تـصــمـيم الــبـنـايـة أو
الــبـنــايـات الــتي تـكــون مـوضــوع عـمــلـيــة تـوسـيـع مـشـروع

عقاري. 

اJاداJادّة ة 11 :  : ال �ـكن إجناز إال اJـشاريع الـعقـارية التي
تـتــطــابق مع مــخـطــطـات الــتـعــمــيـر وتــتـوفــر عــلى الـعــقـود
والرخص اJسـبقـة واJطلـوبة �ـوجب التشـريع والتـنظيم

اJعمول بهماq وال سيما منها : 
- الـتي تـكـون مـتـواجدة فـــي احلـدود الـتـي تتـوافــق
مـع أهـــــداف احلـــفـــــاظ عــــلى الـــتـــوازنـــات اإليـــكـــولـــــوجـــيـــة
عـــنــدمــا تــكــــون في اJــواقع الـــطــبــيــعــيــة واJــواقع األثــريــة

qواحلظائر الطبيعية ومحيطاتها اجملاورة
- الـــتي حتـــتـــرم االقــــتـــصـــاد الـــعـــمـــراني حـــX تـــكـــون

متواجدة داخل األجزاء العمرانية في اJدن.

اJاداJادّة ة 12 :  : يجب أن يبادر بـاJشاريع العقارية اJعدة
للـبـيع أو اإليـجـارq مـحـتـرفون �ـتـلـكـون اJـهـارات في هذا

اجملال والقدرات اJالية الكافية.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : �ــكن الـــتــصـــريح بــالـــصــالـح الــعـــام بــشــأن
اJشاريع العقارية حسب طابعها و/أو وجهتها.

وفي هــذه احلــالــةq �ــكن أن تــســتــفــيــد هـذه اJــشــاريع
العقارية من إعانة الدولة.

- اJـشـروع الـعـقـاري :- اJـشـروع الـعـقـاري : مـجـمـوع الـنـشـاطـات اJـتـعـلـقـة
بـالبـنـاء والـتهـيـئـة واإلصالح والتـرمـيم والـتجـديـد وإعادة
الــتـأهــيـل وإعــادة الـهــيــكــلــة وتــدعــيم الــبــنــايــات اخملــصــصـة
لـلـبيع و/أو اإليـجار �ـا فـيهـا تـهيـئة األرضـيـات اخملصـصة

الستقبال البنايات.
- الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة :- الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة : مــجــمــوع عــمــلــيــات تــعــبــئــة

اJوارد العقارية واJالية وكذا إدارة اJشاريع العقارية.
- أرضـيـة الـبـنـاء :  - أرضـيـة الـبـنـاء :  وعـاء عـقـاري تـتـوفـر فـيه حـقـوق

البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته.
- اإلتمـام الكامل لألشغال :- اإلتمـام الكامل لألشغال : رفع التـحفظات التي ¤
إبــــداؤهـــــا عــــلـى إثــــر االســــتـالم اJــــؤقـت لألشـــــغــــال وإصالح
عـــيـــوب الـــبـــنـــاء اJالحـــظـــة وذلـك قـــبل االســـتالم الـــنـــهـــائي

للمشروع العقاري.
- اJــقــاول : - اJــقــاول : كـل شــخص طــبــيـعـي أو مــعــنـوي مــســجل
فـي الــســـجـل الــتـــجـــاري بـــعـــنـــوان نــشـــاط أشـــغـــال الـــبـــنــاء

بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك اJؤهالت اJهنية.
- اJرقي الـعـقاري : - اJرقي الـعـقاري :  يعـد مرقـيـا عقـاريـاq في مفـهوم
هـــذا الـــقـــانـــونq كـل شـــخص طـــبـــيـــعـي أو مـــعـــنـــويq يـــبـــادر
بــعــمــلــيـــات بــنــاء مــشــاريــع جـــديــــدةq أو تــرمــيـم أو إعــادة
تـــأهــيلq أو جتــديـــد أو إعــادة هــيــكـــلــةq أو تــدعـــيم بــنــايــــات
تــــتــــطــــلب أحــــــد هــــــذه الـــتــــدخــالتq أو تــــهــــيــــئــــة وتـــأهــــيل

الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
- االســــــتـالم اJــــــؤقت :- االســــــتـالم اJــــــؤقت : هـــــــو مــــــحـــــــضــــــر يــــــتـم إعــــــداده
والتـوقيع عـلـيه بX اJـرقي العـقـاري واJقـاول بعـد انتـهاء

األشغال.
الفـرع الثانيالفـرع الثاني
اJبادىء العامةاJبادىء العامة

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يــرخـص لـلــمــرقــX الــعــقــاريــX اJــعــتـمــدين
واJــســجـلــX في الــسـجـل الـتــجــاريq بـاJــبـادرة بــاJــشـاريع

العقارية.
ال �كـن أيا كــان أن يدعــي صفــة اJـرقـــي العقــاري
أو �ـــارس هـــذا الــنـشــاط مـا لم يــكن حـاصـال عـلى اعــتـمـاد
ومـسـجال في اجلـدول الـوطني لـلـمـرقـX العـقـاريـX حسب

الشروط والكيفيات احملددة في هذا القانون.

اJاداJادّة ة 5 :  : يخضع نشـاط الترقية العـقارية في مجال
التـصمـيم والتهـيئة والـبناء إلى الـقواعد الـعامة لـلتهـيئة
والـتـعمـيـر والبـنـاء احملـددة في التـشـريع اJعـمـول به وكذا

أحكام هذا القانون.
ال �ــكـن تــشـــيــيـــد أي مــشـــروع عــقـــاري يــتـــنــاقض مع
مـضـمـون مـخــطـطـات الـتـهـيـئـة والـعـمـران اJـصـادق عـلـيـهـا

قانونا.
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19 :  :  يــســمح لــكل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنـوي اJـاداJـادّة ة 
مـؤهل لـلـقيـام بـأعـمال الـتـجـارة �مـارسـة نـشاط الـتـرقـية
الـعـقـاريــة مـوضـوع اJـادتـX 3 و18 أعالهq طـبــقـا لـلــتـشـريع

اJعمول به وحسب الشروط احملددة في هذا القانون.

qXعـــقــــاريـــ Xــــادّة ة 20 :  : ال �ــــكن أن يــــكـــونــــوا مـــرقــــJــــاداJا
منشئX أو مشـاركqX باألفعال قانونا أو فـعلياq بطريقة
مـبـاشـرة أو من خالل وسـيطq لـلـمبـادرة �ـشـاريع عـقـارية
تخضع لهذا الـقانونq األشخاص الذين تـعرضوا لعقوبات

بسبب إحدى اخملالفات اآلتية :
- الـتـزويـر واسـتـعـمـال اJـزور في احملـررات اخلـاصـة

qأو التجارية أو البنكية
- الـــســـرقـــة وإخــــفـــاء اJـــســـروقـــات وخـــيـــانـــة األمـــانـــة

qوالتفليس وابتزاز األموال أو القيم أو التوقيعات
 qالنصب وإصدار شيك بدون رصيد -

qXعمومي Xرشوة موظف -
qالكاذبة والغش الضريبي Xشهادة الزور واليم -
- اجلــــــنح اJــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا �ــــــوجـب األحــــــكـــــام

التشريعية اJتعلقة بالشركات التجارية.
كــــمـــــا �ـــــنع مـن �ــــارســـــة هـــــذا الـــــنــــشـــــاط األعـــــضــــاء
اJــشــطــوبـــون تــأديــبــيــا وبـــصــفــة نــهــائـــيــةq بــســبب اإلخالل

بنزاهة اJهن اJشكلة في نقابات.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJـادة 20 أعالهq يـجب عــلى اJـرقي الـعـقــاري الـذي يـلـتـمس

اعتمادا أن يتمتع بحقوقه اJدنية.
حتدد كيفيات منح  االعتماد عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : ال �ــــكن اJــــرقي الــــعـــقــــاري الــــتـــنــــازل عن
االعــــتــــمــــاد أو حتـــــويــــلهq ويــــؤدي كل تــــغـــــيــــيــــر في الــــشــــكل
والــتـســمـيــة وعـنــوان الـشــركـة خالل نــشـاطه وكــذا تـغــيـيـر
اJــســـيّــر إلى بـــطالن االعــتـــمــاد بـــحــكم الـــقــانـــونq ويــفــرض
ضـــــرورة جتـــــديـــــدهـــــا حـــــسب نـــــفـس األشـــــكـــــال والـــــشــــروط

اJطلوبة للحصول عليها.

اJـاداJـادّة ة 23 :  :  يـتـطـلب مـنح االعـتـمـاد لـلـمـرقي الـعـقاري
تـسـجــيـله في اجلـدول الـوطـني لـلـمـرقـX الـعـقـاريـX ويـعـد
ترخـيـصـا Jـمارسـة اJـهـنـةq مع مـراعاة الـقـيـام بـاإلجراءات

الشكلية اإلدارية واجلبائية اJطلوبة للحصول عليه.
�ــسك الــوزيــر اJــكــلف بــالــســكن والــعــمــران اجلـدول

الوطني.
حتـــدد كـــيـــفــيـــات مـــسك اجلـــدول الـــوطـــني عن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهنة اJرقي العقاريمهنة اJرقي العقاري

الفرع األولالفرع األول
نشاط الترقية العقاريةنشاط الترقية العقارية

14 :  : يشـمل نـشاط الـتـرقيـة الـعقـاريـة مجـموع اJاداJادّة ة 
الـــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــتـي تـــــســــــاهم فــي إجنــــــاز اJـــــشـــــــاريـع
الـعــقـاريـة اخملصـصـة للـبـيع أو اإليجـار أو تلـبـية احلـاجات

اخلاصة.

�ـكن أن تـكون هـذه اJـشـاريع العـقـاريـة محالت ذات
اســـتـــعـــمـــال ســـكـــنـي أو مـــهـــني وعـــرضـــيـــا �ـــكن أن تـــكـــون

محالت ذات استعمال حرفي أو جتاري.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يـشــمل مـجــال نـشــاط الـتــرقـيــة الـعــقـاريـة
العمليات اآلتية : 

- إجنـاز الـبـرامج الـسـكـنـيـة واJـكـاتب والـتـجـهـيـزات
qرافقة الضرورية لتسيير هذه اجملمعاتJاجلماعية ا

qاقتناء وتهيئة األرضيات من أجل البناء -
- جتـديـد أو إعـادة تـأهـيل أو إعــادة هـيـكـلـة أو تـرمـيم

أو تدعيم البنايات.

16 :  : كل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مـــعــــنـــوي يـــبـــادر اJــاداJــادّة ة 
�شـروع عقـاري معـد لـلبـيع أو اإليجـارq ملـزم باالسـتعـانة
بـخــدمــات مــقــاول مــؤهل قــانـونــا حــسب أهــمــيــة اJــشـروع
الــعــقـاريq وتــؤسس الـعالقــة بــX الـطــرفـX بــعـقــد مـقــاولـة

يبرم بعد احلصول على عقود التعمير اJطلوبة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مهنة اJرقي العقاريمهنة اJرقي العقاري

اJاداJادّة ة 17 :  : يتولى اJرقي الـعقاري مسؤولية تنسيق
جــــمــــيـع الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتي تــــدخـل في إطــــار الــــدراســــات
واألبــحـاث وتـعـبــئـة الـتــمـويلq وكـذا تــنـفـيــذ أشـغـال إجنـاز

اJشروع العقاري. 
كـمــا يـلـزم بـتــسـيـيـر مـشــروعه طـبـقـا ألحــكـام الـفـصل

اخلامس من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 18 :  : يـعـد مـرقـيـا عـقـاريـاq في مـجـمـوع احلـقـوق
والـواجــبــاتq مـرقي األوعــيـة الــعــقـاريــة اخملـصــصـة حــصـرا

للبناء و/أو للتجديد العمراني قصد بيعها.
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يـــودع مــبـــلغ الـــتـــســبـــيق اJـــدفـــوع من طـــرف صــاحب
حفظ احلق في حساب مـفتوح باسم هذا األخـير لدى هيئة
ضـمـان عـمـلـيـات التـرقـيـة الـعـقـاريـة اJـنـصـوص عـلـيهـا في

اJادة 56 من هذا القانون.

يحدد ©وذج عقد حفظ احلق عن طريق التنظيم.

اJاداJادّة ة 28 :  : عـقد البيـع على التصـاميم لبـناية أو جزء
من بــنـايــة مــقـرر بــنــاؤهـا أو في طــور الــبـنــاءq هــو الـعــقـد
الـــذي يــتـــضــمن ويـــكـــرس حتــويل حـــقــوق األرض ومـــلــكـــيــة
الـــبــنــايـــات من طــرف اJـــرقي الــعـــقــاري لــفـــائــدة اJـــكــتــتب
مـوازاة مـع تـقــدم األشـغـال. وفـي اJـقـابـلq يـلــتـزم اJـكــتـتب

بتسديد السعر كلما تقدم اإلجناز.
يـحـدد ©ـوذج عــقـد الـبـيـع عـلى الـتـصــامـيم عن طـريق

التنظيم.

29 :  : ال �ــكن إبــرام عــقــد بــيع عــلى الــتــصــامــيم اJـاداJـادّة ة 
qوعـقـد حـفظ احلـق لـعـقـار مـقـرر بـنـاؤه أو في طـور الـبـنـاء
إال من طـــرف اJــرقي الــعـــقــاريq كــمـــا تــنص عـــلــيه اJــواد 4

(الفقرة 2) و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 30 :  :  يـجب أن يــتـضـمـن عـقـد حــفظ احلق وعـقـد
XادتJذكوران على التوالي في اJالبيع على التصاميم ا
qأصل ملكيـة األرضية ورقم السند العقاري q27 و28 أعاله

عـنــد االقــتـضــاءq ومـرجــعــيـات رخــصــة الـتــجــزئـةq وشــهـادة
الـــتـــــهـــــيــــئـــــة والـــشــــبــــكــــاتq وكـــذا تــــاريخ ورقم رخـــصـــة

البناء.

اJــاداJــادّة ة 31 :  : يــتم حتــويـل مــلــكـــيــة عــقــار مـــوضــوع عــقــد
حــفظ احلق عــنـد تـاريـخ الـتــسـديـد الــنـهــائي لـســعـر الــعـقـار
احملــــفـــوظq ويـــجب إعــــداد عـــقـــد الـــبــــيع أمـــام مـــوثـق طـــبـــقـــا

للتشريع اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 32 :  : �ـــكن فـــسخ عـــقـــد حـــفـظ احلق في أي وقت
خالل إجناز اJشروع العقاري: 

- بــــطـــــلــب من أحــــد الـــطــــرفــــX مع قــــبـــول الــــطـــرف
qاآلخر

- بــطـــلب مـن صـــاحب حــفـظ احلـقq وفي هــذه احلــالــة
يستـفيد اJـرقي العقاري من اقـتطاع بنـسبة خمـسة عشر

qدفوعJائة (15 %) من مبلغ التسبيق اJبا

- بــطـلـب من اJـرقيq فـي حـالــة عـدم احــتــرام صـاحب
حــفـظ احلق اللـــتـــزامــاتـه وذلك بـــعــد إعـــذارين q(2) مــدة كل
واحـد منـهمـا شهـر واحد (1)  ولم يـرد علـيهـماq يـبلـغان عن

طريق محضر قضائي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس األعلى Jهنة اJرقي العقارياجمللس األعلى Jهنة اJرقي العقاري

24 :  : يـنشـأ مـجلس أعـلى Jـهنـة اJـرقي العـقاري اJاداJادّة ة 
يكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- اقــــتـــراح كل الـــتـــدابــــيـــر الـــتي من شــــأنـــهـــا تـــدعـــيم
qارسة نشاط الترقية العقارية�

- الــســـهــر عـــلى احـــتــرام قـــواعــد أخالقـــيــات �ـــارســة
 qرقي العقاريJمهنة ا

- إبداء الـرأي في كل مسـألة تـتعـلق باJـهنـة �بادرة
منه و/أو بطلب من السلطات العمومية.

حتـدد تـشـكـيـلـة اجملـلـس األعـلى Jـهـنـة اJـرقي الـعـقـاري
وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
بيع األمالك العقارية وااللتزام بالضمانبيع األمالك العقارية وااللتزام بالضمان

الفرع األولالفرع األول
كيفيات البيعكيفيات البيع

اJــاداJــادّة ة 25 :  : يــجب أن يـــكــون الــبــيـع من طــرف اJــرقي
الـعـقــاري لـعـقـار مـبـني أو بـنـايـة أو جـزء من بـنـايـة مـقـرر
بـنـاؤها أو في طـور الـبـناءq مـوضـوع عـقـد يعـد قـانـونا في
الشـكل الـرسمي طـبقـا لألحـكام الـتـشريـعـية والـتنـظـيمـية

اJعمول بها وطبقا ألحكام هذا القانون.

اJاداJادّة ة 26 :  :  عقـد بيع عـقـار مبـني هـو كل عقـد رسمي
يحوّل �ـوجبه اJـرقي العـقاريq مقـابل تسـديد الـسعر من
طــرف اJـقـتــنيq اJـلــكـيـة الــتـامــة والـكـامــلـة لـلــعـقــار اJـبـني

موضوع الصفقة.
وزيـــادة عــلـى رضــا الـــطــرفـــX بـــشــأن الـــشيء اJـــبــيع
وســــعـــر الـــبـــيع اJـــــتــــفـق عـــلـــــيـهq يـــجـب أن يــــســــتــــجــــيب
الــعــقــارq حتت طــائــلــة بـــطالن الــعــقــدq لــلــشــروط الــتــقــنــيــة
والــوظـيـفـيـة اJــطـلـوبـة في مـجــال قـابـلـيـة الـســكن وتـهـيـئـة
احملالت ذات االستعمـال السكني أو اJهني أو التجاري أو

احلرفي.
غــيــر أن احلــيـــازة وشــهــادة اJــطــابــقـــة ال تــعــفــيــان من
اJــســـؤولــيــة الـــعــشـــريــة الـــتي قــد يـــتــعـــرض إلــيــهـــا اJــرقي
الــعــقــاريq وال من ضــمــان اإلنـهــاء الــكــامل ألشــغــال اإلجنـاز

التي يلتزم بها اJرقي العقاري طيلة سنة واحدة.

اJــاداJــادّة ة 27 :  : عــقـــد حــفظ احلـق هــو الـــعــقـــد الــذي يـــلــتــزم
�وجـبه اJـرقي الـعـقـاري بتـسـلـيم الـعقـار اJـقـرر بـناؤه أو
في طـور البـنـاءq لـصاحـب حفظ احلقq فـور إنـهـائهq مـقابل

تسبيق يدفعه هذا األخير.
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وفي كل األحوالq يجب تبرير تغيرات السعر.
وزيـادة عــلى ذلكq يــجب أن يـتــضـمنq في اJــلـحق أو
بـــالــرجـــوع إلى الــوثـــائق اJــودعـــة لــدى اJـــوثقq الــبـــيــانــات

اJفيدة اJتعلقة بالقوام واخلصائص التقنية للعقار.
يــسـلـم نـظــام اJـلــكــيـة اJــشـتــركــة إجـبــاريــا لـكل مــقـ¬

خالل توقيع العقد.
يـــحــدد ©ـــوذج نــظـــام اJـــلــكـــيـــة اJــشـــتـــركــة عـن طــريق

التنظيم.

qـادّة ة 39 :  : فـي حــالــة عقـد الـبـيع عــلـى الـتــصـامـيـمJـاداJا
ال �كن حـيازة بـناية أو جـزء من بـناية مـن طرف اJقـتني
إال بــعــد تـــســلــيم شـــهــادة اJــطـــابــقــة اJــنـــصــوص عــلـــيــهــا في
الـقـانون رقم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990
q2008 ــؤرخ في 20  يــولــيــو ســنـةJوالــقــانـون رقم 08-15 ا

واJذكورين أعاله.

40 :  : يــجب أن يـــكــون بــيع األرضــيــات الــواجب اJـاداJـادّة ة 
بـــنــاؤهـــا من طـــرف مــرقـي األوعــيـــة الــعـــقــاريـــة اخملــصـــصــة
لـــلـــبـــنـــاءq مــوضـــوع عـــقـــد يـــتم إعـــداده قـــانــونـــا فـي الــشـــكل
الرسميq طـبقا لألحـكام الـتشريـعية الـسارية وكـذا أحكام
هـذا الــقـانـون. ويــجب أن يــتم إعـداد هــذا الـعــقـد بــالـرجـوع
إلى عــقـد الــتــعـمــيــر مع ذكـر حــقــوق الـبــنـاء عــلى األرضــيـة

العقارية موضوع الصفقة.

اJاداJادّة ة 41 :  : يلتـزم اJرقي العقاري بضمان اإلعالم عن
مـــشــروعـه الــعـــقــاري في األمـــاكن اخملـــصــصـــة لإلشـــهــار في

البلدية اخملتصة إقليمياq وذلك قبل أي عرض للبيع.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
 الفرع الثاني الفرع الثاني

التزامات اJرقيالتزامات اJرقي
اJاداJادّة ة 42 :  : ال �ـكن اJـرقي العـقاري أن يـطالب وال أن
يــقـبل أي تــسـبـيـق أو إيـداع أو اكـتــتـاب أو قـبــول سـنـدات
جتــاريـة مــهــمـا كــان شـكــلــهـاq قــبل تـوقــيع عــقـد الــبــيع عـلى

التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين.
 ويشـتـرط في الـتوقـيع اJـنصـوص عـليه في الـفـقرة
اJــــذكـــورة أعـاله االكـــتــــتـــاب اJــــســـبـق لـــلــــضـــمــــان كـــمــــا هـــو

منصوص عليه في اJادة 55 أدناه.

43 :  : يـــــؤدي كـل تــــأخـــــر يـالحظ فـي الـــــتــــســـــلـــــيم اJــــاداJــــادّة ة 
الـفـعـلي لـلـعـقـار مـوضـوع عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيمq إلى

عقوبات التأخير التي يتحملها اJرقي.
يـحـدد مـبلغ عـقـوبـة الـتأخـيـر وآجـالـها وكـذا كـيـفـيات

دفعها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 33 :  :  يــتـعـX عــلى اJـرقي الــعـقـاريq بــعـد ثالثـة
(3) أشـهر كـحد أقـصىq عـلى إثر االسـتالم اJـؤقت للـبنـاية
أو جلزء منهاq بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية
احملـفوظـةq أمام موثق مـقابل الـتسـديد الـكلي لـسعـر البيع

من طرف صاحب حفظ احلق.

اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـتم إعـداد عقـد الـبـيع عـلى الـتـصامـيم في
الـشـكل الـرسـمي ويـخـضع لـلـشـكـلـيـات الـقـانـونـيـة اخلـاصـة
بـالــتـســجـيل واإلشــهـارq ويــخص في نـفـس الـوقتq الــبـنـاء

واألرضية التي شيد عليها البناء.
يتمم عـقد الـبيع عـلى التصـاميم اJـذكور في الـفقرة
qالسابقة �حـضر يعد حضوريـا في نفس مكتب التوثيق
قصد مـعاينـة احليازة الـفعلـية من طرف اJـكتتب وتـسليم
الـــبــــنــــايـــة اJــــنــــجـــزة مـن طـــرف اJــــرقـي الـــعــــقــــاري طـــبــــقـــا

لاللتزامات التعاقدية.

اJاداJادّة ة 35 :  : باستثـناء عقد حفظ احلق اJـنصوص عليه
في هــذا الــقـــانــونq فــإن كل عـــقــد يــكــون مـــوضــوعه حتــويل
مـلـكـيـة بـنـاية أو جـزء من بـنـايـة ذات اسـتـعـمـال سـكني أو
مـهنـي وتشـمل الـتـزام اJكـتـتب بـدفع تـسبـيـقـات أو إيداع
أموال قـبل إتـمـام إجناز الـبـنـايةq يـجب أن يـكـتسيq حتت

طائلة البطالنq شكل عقد البيع على التصاميم.

q36 :  : ال �كن إبـرام عقـد الـبيع عـلى الـتصـاميم اJاداJادّة ة 
اJـنــصـوص عــلــيه في اJـادة 28 أعـالهq عـنــدمـا يــلـجــأ اJـرقي

العقاري الستعمال قروض تخصص لتمويل البناء.

37 :  : يـــــــجب أن يــــــــوضح عـــــــقــــــــد الـــــــبـــــــيـع عـــــــلى اJــــــاداJــــــادّة ة 
الـتــصـامــيمq حتت طــائـلــة الـبــطالنq تـشــكـيــلـة ســعـر الــبـيع

وآجال الدفع بالنسبة لتقدم األشغال.
كــمـــا يـــجب عـــلــيهq فـي حــالـــة جتـــزئــة تـــســديـــد اJـــبــلغ

اJتفق عليهq حتديد كيفيات ذلك. 

اJـاداJـادّة ة 38 :  : يـتم ضــبط تـســديـد ســعـر الــبـيع فـي عـقـود
الــبــيع عــلى الــتــصــامــيمq حــسب تــقــدم أشــغـال اإلجنــاز في

احلدود اJنصوص عليها عن طريق التنظيم.
كـما يجب ذكر مـا إذا كان السـعر قابال للـمراجعة  أم

ال وفي حالة اإليجابq يجب ذكر كيفيات اJراجعة.
يـــجـب أن تـــرتـــكــــز صـــيــــغـــة مـــراجــــعـــة األســـعــــار عـــلى
عــنــاصــر تـــغــيــرات ســـعــر الــتــكـــلــفــة وتـــعــتــمــد عـــلى تــطــور
qواد والـعتاد واليـد العاملةJـؤشرات الرسميـة ألسعار اJا
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــظـــروف الـــطـــارئـــة الـــتي ال �ـــكن جتـــنـــبـــهـــا
واالســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتي مـن شـــأنـــهـــا أن تـــؤدي إلى اإلخالل
بــالــتــوازن االقــتـصــادي لــلــمـشــروعq وال �ــكن أن يــتــجـاوز
مـبلغ مراجـعة السـعر عشـرين باJائة (20 %)  كـحد أقصى

من السعر اJتفق عليه في البداية.
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الفرع الثالثالفرع الثالث
التزامات اJكتتب وصاحب حفظ احلقالتزامات اJكتتب وصاحب حفظ احلق

اJـاداJـادّة ة 50 :  : يـتـعـX عـلـى اJـكـتـتب في مـشـروع عـقـاري
كــمـا هــو مــنــصـوص عــلــيه في هــذا الــفـصـلq احـتــرام بــنـود
نـظام اJلـكيـة اJشـتركة وتـسديـد كل اJسـاهمـات التي تقع
عـلى عـاتـقه بـعـنوان الـتـسـيـيـر واحلفـاظ عـلى الـعـقـار الذي
�ــلـكهq وتـبـقى مـســؤولـيـته كـامـلــة جتـاه كل شـخص يـشـغل

العقار �حض إرادته.

51 :  : يـــتـــعــX عـــلى اJـــكـــتـــتب القـــتــنـــاء أرضـــيــة اJــاداJــادّة ة 
لـــلــبــنـــاءq في مــفــهـــوم هــذا الــقـــانــونq احــتــرام بـــنــود دفــتــر
الشـروط اJـسـير لـلـتـجزئـة وتـسـديـد كل اJسـاهـمـات التي

تقع على عاتقه. 

اJـاداJـادّة ة 52 :  : في حــالـة عــقـد حــفظ احلق لــبـنــايـة أو جـزء
من بــنــايــةq يـــتــعــX عــلى صــاحب حــفـظ احلق دفع تــســبــيق
qادة 27 أعالهJنـقــدي لـلــمــرقـي الـعـقــاري وفــقــا ألحــكــام ا
ال يتجاوز عشرين في اJائة (20 %) من السعر التقديري

.Xالطرف Xللعقار كما ¤ االتفاق عليه ب

اJـاداJـادّة ة 53 :  : يـتـعـX عـلى اJـكـتـتـب في عـقـد الـبـيع عـلى
الـــتــصــامـــيم دفع الـــتــســديـــدات الــتي تـــقع عــلى عـــاتــقه في
اآلجال اJنصوص علـيهاq وفي حالة عدم التسديدq يحتفظ
اJرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على اJبلغ اJستحق.

يـتـرتب عـلى عـدم تـسـديـد دفـعـتـX مـتـتـالـيتـX فـسخ
العـقـد بـحـكم القـانـون بـعـد إعـذارينq مدة كل واحـد مـنـهـما
خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومـــاq يـــبـــلـــغـــان عن طـــريق مـــحـــضـــر

قضائيq ولم يتم الرد عليهما.

الفصل الرابعالفصل الرابع
صندوق الضمان والكفالة اJتبادلةصندوق الضمان والكفالة اJتبادلة

في نشاط الترقية العقاريةفي نشاط الترقية العقارية

54 :  : زيــــادة عـــلى الـــتــــأمـــيـــنـــات اJـــطــــلـــوبـــة في اJــاداJــادّة ة 
الــتــشــريع اJـــعــمــول به وفي إطــار �ـــارســة نــشــاط مــهــنــة
اJــرقي الــعــقــاري طــبــقــا اللــتــزامــاتهq يــتــعــX عــلى اJــرقي
العقاري الـذي يشرع في إجناز اJشروع العقاري من أجل
بيـعه قبل إنـهائه اكـتتـاب ضمـان التـرقيـة العـقاريـة قصد

ضمان ما يأتي على اخلصوص: 
- تسديد الدفـعات التي قام بها اJكتتبون في شكل

qتسبيقات
qإتمام األشغال -

- تغطية أوسع لاللتزامات اJهنية والتقنية.

44 :  : حتــدد آجــال تــنــفــيــذ األشــغــال الــضــروريــة اJـاداJـادّة ة 
إلصالح عـيوب الـبـناء و/أو حـسن سيـر عـناصـر جتهـيزات

البناية �وجب العقد اJذكور في اJادة 26 أعاله.
اJـــــاداJـــــادّة ة 45 :  : دون اإلخـــالل بـــــاألحـــــكــــــام الـــــســــــاريـــــة في
الـقانـون اJـدنـي وقانـــون الـعقـوبـــات واJتـعـلقـة بتـطـبيق
األحــكــام اJـــتــضــمــنــة فـــي هــذا الــفــصلq يـــعــد بــاطال وغــيــر
مــكــتــوب كل بــنـد مـن الــعـقــد يــهــدف إلى إقــصــاء أو حــصـر
اJـسؤولـية أو الضـمانـات اJنـصوص عـليـها في أحـكام هذا
الـقـانونq وتـلك اJنـصـوص علـيهـا في الـتشـريع والـتنـظيم
اJعمول بهمـا أو تقييد مداهاq سواء بـاستبعاد أو بحصر

تضامن اJقاولX الثانويX مع اJرقي العقاري.
46 :  : تـــقـع اJـــســـؤولـــيــــة الـــعـــشـــريـــة عــــلى عـــاتق اJــاداJــادّة ة 
مكـاتب الـدراسـات واJقـاولـX واJـتدخـلـX اآلخـرين الذين
لهم صـلة بـصـاحب اJشـروع من خالل عـقدq في حـالة زوال
كل الـبـنـاية أو جـزء مـنـها جـراء عـيوب فـي البـنـاءq �ا في

ذلك جرّاء النوعية الرديئة ألرضية األساس. 
اJــاداJــادّة ة 47 :  : يـــجـب عـــلى اJـــرقي الـــعـــقـــاري أن يـــســـاهم
بـــــصــــفــــة فـــــعــــالــــة فـي اإلثــــراء الــــدائـم ألخالقــــيـــــات اJــــهــــنــــة
واالحترام الصارم لها. ويجب عليه على وجه اخلصوص :

qبالتزاماته qفي كل احلاالت qالوفاء -
- عــدم قــبـول أي دفع و/أو تــســبـيق ال يــكــون مـكــونـا

qنتظمةJللديون ا
- عـــدم الــلــجــوء لـإلشــهــار الــكـــاذب أو اســتــغاللq بــأي
شكل من األشكالq حسن نـية أو ثقة اJقـتني والسهر على

qإعالم حقيقي وكامل لشركائه
- السـهـر عـلى صـحـة الـبـيـانـات واJـعـلـومـات الواردة
فـي الــوثــائـق والــقــرارات والـــعــقــود اJـــقــدمـــة Jــقــتـــضــيــات
XـقـتـنJالـنـشـاطـات قـصـد تـعـزيـز عالقـاته الـتـجـاريـة مـع ا

.XستقبليJا
يـجب أن تــكـون االلــتـزامــات واJـســؤولـيــات اJـهــنـيـة
للمرقي العـقاري موضوع دفتر شروط يحدد محتواه عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 48 :  : يـجب عــلى اJـرقي الــعـقـاري أن يــتـخـذ كل
التدابير التـقنية والقانونية الضرورية من أجل تسهيل

التكفل بتسيير العقار اJنجز وضمان احلفاظ عليه.

49 :  : يـــجـب عـــلى اJـــرقـي الـــعـــقـــاري أن يـــلـــتـــزم اJــاداJــادّة ة 
�سؤوليته اJدنية في اجملال العقاري لفائدة زبائنه.

ويـــتـــعـــX عــــلـــيهq بـــهــــذه الـــصـــفـــةq مـــطـــالــــبـــة مـــكـــاتب
الـدراسات واJـقـاولX وشـركـائه اآلخرين بـكل الـضمـانات

والتأمينات القانونية اJطلوبة.
ويـسـتـفــيـد من هــذه الـضـمـانــات اJـالـكــون اJـتـوالـون

على البناية.
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اJــــاداJــــادّة ة 59 :  : يــــتـــعـــX عـــلـى اJـــرقي الـــعــــقـــاري تـــســـديـــد
اشتـراكاته والدفـعات اإلجبـارية األخرى اJـنصوص عـليها

في النظام الداخلي لصندوق الضمان.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
تسيير اJشاريع العقاريةتسيير اJشاريع العقارية

اJـاداJـادّة ة 60 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام األمـر رقم 58-75
qــــتـــممJـــعـــدل واJا q1975 ــــؤرخ في 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعالهq يـتعـX عـلى كل مرق عـقـاري إعداد ووضع
أدوات وأجهزة تسيير األمالك العقارية اJقترحة للبيع. 

اJـاداJـادّة ة 61 :  : يـتـعــX عـلى كل مــرق عـقـاري إعــداد نـظـام
اJـــلــكــيــة اJـــشــتــركــة وتـــوضــيح كل الـــبــيــانــات الـــقــانــونــيــة

والتقنية واJالية اخلاصة به.

ويـجب عــلـيه خـصـوصـا تـوضــيح األعـبـاء والـواجـبـات
الــتي يـلــتــزم بــهـا اJــقــتـــنــون عـــنــد االكـــتــتــاب فــي عــقـد

بيع عقار ما.

كما يـجب على اJرقي العقاري توقع وإجناز احملالت
الــــضـــروريــــة إلدارة األمالك ومــــســـكـن الـــبــــوابq بـــعــــنـــوان

األجزاء اJشتركة.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اJـادةq عــنـد احلـاجـةq عن
طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 62 :  : يـلـتـزم اJــرقي الـعـقـاري بــضـمـان أو األمـر
بـضمـان إدارة األمـالك Jـدة سـنـتX  (2) ابـتداء مـن تاريخ

بيع اجلزء األخير من البناية اJعنية.

qــذكـورة أعالهJــدة اJـرقي الــعــقـاري خالل اJويــعـمـل ا
عـلى تنـظـيم حتويل هـذه اإلدارة إلى األجـهزة اJـنـبثـقة عن

اJقتنX أو األشخاص اJعينX من طرفهم.

الفصل السادسالفصل السادس
العقوباتالعقوبات

اJــــاداJــــادّة ة 63 :  : يــــعـــاقـب عـــلـى كل مـــخــــالـــفــــة ألحـــكــــام هـــذا
الـــقــانـــون والــنـــصــوص اJــتـــخــذة لـــتــطـــبــيـــقه بـــالــعـــقــوبــات
اإلداريــــة واجلـــــزائـــــيـــــة اJـــــنـــــصـــــوص عــــلــــــيـــــهـــــا فـي هـــذا

الفصل.

Xالـعـقـاريـ XـرقـJـادّة ة 55 :  : يـجـب أن يـنـتـسب كل اJـاداJا
Xفي اجلـــدول الــوطــنـي لــلـــمــرقــ XــســـجــلـــJــعـــتــمـــدين واJا
الــعــقــاريــqX لـصــنــدوق الــضـمــان والــكــفـالــة اJــتــبــادلـة في
نـشـاط الـتـرقـيـة الـعـقـاريـة اJـنـشـأ �ـوجب أحـكـام اJـرسـوم
الــتــشـــريــعي رقم 93-01 اJــؤرخ في19 يــنـــايــر ســـنــة 1993
واJــتـــضــمن قـــانــون اJـــالــيـــة لــســـنــة 1993 الــذي يـــدعى في

صلب النص "صندوق الضمان". 

تـوكـل لـصــنــدوق الـضــمــان مـهــمــة الـســهــر عـلى وضع
الـــضــــمـــانـــات والـــتـــأمـــيــــنـــات الـــتي يـــلــــتـــزم بـــهـــا اJـــرقـــون

العقاريون عند االكتتاب.

56 :  : �ــكن صــنــدوق الــضـمــان أن يــكــلف أيــضـا اJـاداJـادّة ة 
بــأنـشـطـة إضـافـيــة عن طـــريق الـتـنــظـيمq فــي إطـار اJـهـام

اJنصوص عليها في هذا القانون.

qيـترتب عـلى هـذه األنشـطـة موضـوع دفـتر الـشروط
تـعويـضات مـاليـة تمـنحـها الـدولة بـعنـوان تبـعات اخلـدمة

العمومية اJوكلة لصندوق الضمان.

اJــــاداJــــادّة ة 57 :  : يــــؤدي كـل ســــحب لالعــــتـــــمــــاد من اJــــرقي
qأو ألي ســبب آخـر qالـعــقــاري ألحـد األســبــاب احملـددة أدنــاه
XـــقـــتـــنـــJإلى حــــلـــول صـــنـــدوق الـــضـــمـــان قـــانـــونــــا مـــحل ا
ويــخــولـه حق مــتــابــعــة عــمـــلــيــات إتــمــام إجنــاز الــبــنــايــات
�ـــوجب الـــتـــزام مـــرق عـــقـــاري آخــــر عـــلى حـــســـاب اJـــرقي

األصلي وبدال عنه وذلك في حدود األموال اJدفوعة.

وفي هــذا اإلطــارq �ــنـع عــلى كل مــقــ¬ من مــواصــلــة
إتـمــام إجنـاز الــبــنـاءq بــدال من اJـرقـي الـعــقـاري الــذي كـان

موضوع سحب  االعتماد.

qعند احلاجة qادةJحتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 58 :  : في حــالـة اإلفالس والـتـصــفـيـة الـقــضـائـيـة
Jرق عقاري قام بالـبيع على التصاميمq يـستفيد صندوق
الــضـــمـــان عن طـــريق احلـــلـــول مــحـل اJــقـــتـــنـــqX بــامـــتـــيــاز
الــصـف األول في حــدود ديـــون هـــؤالء اJــقـــتــنـــX واألمــوال
اJـدفـوعة لـلـمـرقي العـقـاري مـوضوع الـتـصفـيـة الـقضـائـية

و/أو اJفلس.

يــتــرتب عــلى ســحـب االعــتــمــاد من اJــرقي الــعــقــاري
شطبه من صندوق الضمان.
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تـتـخــذ الـعـقـوبــات اإلداريـةq كـمـا هـي مـحـددة �ـوجب
اJــادة 64 أعالهq بـــعـــد دراســة اJـــلـــفـــات من طـــرف الــلـــجـــنــة

اJنشأة لدى الوزير اJكلف بالسكن والعمران.

حتـــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا اJـــــادة عـن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

معاينة اخملالفاتمعاينة اخملالفات

اJــــاداJــــادّة ة 66 :  : زيـــــادة عــــلـى ضــــبـــــاط وأعــــوان الـــــشــــرطــــة
الــقــضــائــيــةq يــؤهل اJــتــصــرفــون اإلداريــون واJــهــنــدسـون
واJـــهـــنـــدســـون اJــعـــمـــاريـــون واألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة األخــرى
الــتــابــعــة إلدارة الـسـكـن والـعـمـرانq الـتي حتــدد قـائـمـتـهم
عن طـــريق الـــتـــنـــظـــيـمq �ـــعـــايـــنـــة مـــخـــالـــفـــات أحـــكـــام هــذا

القانون.

اJاداJادّة ة 67 :  : تؤدي مـعايـنة اخملـالفـة إلى حتريـر محـضر
يــــــســــــرد فــــــيه الــــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانــــــونــــــا الـــــوقــــــائـع وكـــــذا

التصريحات التي تلقاها.

اJاداJادّة ة 68 :  : يـوقع احملضـر من طرف الـعون الـذي عاين
اخملالفة وكذا مرتكب اخملالفة.

وفي حــالـة رفض اخملــالف الــتـوقــيعq يــعـتــد بـاحملــضـر
إلى حX إثبات العكس.

(72) Xوســبــعـ Xويــرسل احملــضـر فـي غـضــون اثــنــتـ
سـاعة إلى اجلـهـة الـقضـائـيـة اخملتـصـة. وترسـل نسـخـة منه
إلى الـوالي اخملتص إقـلـيـميـا في أجل ال يـتـعدى سـبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة.

الفرع الثالث الفرع الثالث 

العقوبات اجلزائيةالعقوبات اجلزائية

اJــاداJــادّة ة 69 :  : كل شــروع فـي أشــغــال تــرمـــيم عــقــاري أو
إعـادة تأهـيل أو جتـديد عـمراني أو إعـادة هـيكـلة أو تـدعيم
يــخــالف أحــكــام اJـادة 6 من هــذا الــقــانــون يــعــرض الـفــاعل
لـغرامـة من مـائتي ألف ديـنار (200.000 دج) إلى مـليوني

دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 70 :  : كـل عـرض لــبـيع أمالك عــقـاريــةq في إطـار
مــشـــروع عـقـاري أجنــز مـخــالـفــة ألحـكـام اJـواد من 27 إلى

الفرع األولالفرع األول
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اJــاداJــادّة ة 64 :  : �ـــكن أن يـــتـــعــرض اJـــرقي الـــعـــقــاري إلى
العقوبات اإلدارية اآلتية : 

- السـحب اJؤقت لالعـتمـاد Jدة ال تـتجـاوز ستة (6)
أشهر:

* في حــالـة تــقــصــيــر اJــرقي الــعـقــاري في الــتــنــفــيـذ
qXقتنJبرر اللتزاماته جتاه اJاجلزئي وغير ا

* في حـــالــة عـــدم احــتـــرام اJــرقي الـــعــقـــاري لــقـــواعــد
qهنةJأخالقيات ا

* في حـالـة تــقـصـيـر اJــرقي الـعـقــاري في الـتـزامـاته
كــمـا هي مـحــددة �ـوجب أحـكــام هـذا الـقـانــون والـنـصـوص

اJتخذة لتطبيقه.

- السحب النهائي لالعتماد :

* في حـالـة عـدم اسـتـيـفـاء اJـرقي الـعـقـاري الـشروط
qالتي مكنته من احلصول على االعتماد

* في حــــالــــة جتــــاهـل اJــــرقي الــــعــــقــــاريq وعن قــــصــــد
وبــصــــفـــة خــطــيـــرة ومــتــكـــررةq لاللــتـــزامــات اJــلـــقــاة عــلى

qعاتقه

* إذا أنهى اJرقي الـعقاري نـشاطه دون مبرر ودون
qإخطار مسبق للسلطة التي سلمته االعتماد

* إذا قــصــر اJــرقي الــعـــقــاري في الــتــزامــاته كــمــا ¤
االتفاق عليها جتاه الدولة واJقتنX وشركائه.

- السحب التلقائي لالعتماد :

qرقي العقاريJفي حالة وفاة ا *

* إذا كـان اJــرقي الـعـقــاري مـوضـوع عـجــز جـسـمـاني
qأو عقلي �نعه من القيام بالتزاماته

* إذا كـــان اJــــرقي الـــعـــقــــاري مـــوضـــوع حـــكـم بـــســـبب
qالغش الضريبي

* إذا كان اJرقي العقاري موضوع تصفية قضائية.

اJـاداJـادّة ة 65 :  : دون اJــسـاس بـطـرق الـطــعن األخـرىq كـمـا
qــعـمـول بــهـمـاJهي مــحـددة �ـوجـب الـتـشــريع والـتـنــظـيم ا
�ــكن أن تـــكــون الــعــقــوبـــات اJــنــطــوق بــهـــا مــوضــوع طــعن
يـــودعه اJـــرقي الـــعـــقــاري لـــدى الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالــســـكن

والعمران.
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اJـاداJـادّة ة 77 :  : يــعـاقب كـل شــخـص �ـــارس مـهـــنـة مــرق
عقاري بدون اعـتمـاد طبقــا ألحكــام اJــادة 243 مـن األمـر
رقم 66-156 اJــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واJــتــضــمن

قانون العقوباتq اJعدل واJتمم.

عــنــدمــا تــؤدي اJـمــارســة غــيـــر الــقــانــونــيــةq كـما
هـــو مـــنــــصــــوص عــــلـــيــــهـــــا أعـالهq إلى الــــنــــصبq تـــطــبق
أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 372 مـن األمـــــــر رقم 66-156 اJــــــؤرخ في 8
يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن قــانــون الـعــقــوبـاتq اJــعـدل

واJتمم.

78 :  : فـي حـــالـــة الــعــــود تــضـــاعــف الــعـــقــــوبـة اJـاداJـادّة ة 
عـــنــد ارتـــكــــاب اخملــــالــفــــات اJـــنــــصـــوص عــلــيــهــا في هــذا

الفرع.

الفصل السابعالفصل السابع

أحكام نهائيةأحكام نهائية

XــــمــــارســـJا Xالــــعــــقــــاريـــ XــــرقـــJـــــادّة ة 79 :  : �ــــكن اJـــــاداJا
نشاطهمq عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم
ويتعX علـيهم اJطابقة ألحكـام هذا القانون في أجل مدته
ثـــمــانـــيـــة عـــشــر (18) شـــهـــرا ابــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر هــذا

القانون في اجلريدة الرسمية.

وبـــانـــقـــضـــاء األجل اJـــذكـــور أعالهq وفــي حـــالـــة عــــدم
تمكــن اJرقي العـقـاري من اJطابقـةq فـإنه يلتزم بجمـيع
واجـبــاته إلـى غـايــة إتــمــام إجنــاز مــشـروعـه ووضع أجــهـزة

التسيير من طرف اJقتنX أو �ثليهم.

اJــاداJــادّة ة 80 :  : تــلـــغـى أحـــكــام اJـــرســوم الــتــشـــريــعي رقم
93-03 اJــــــؤرخ فـي أول مـــــــارس ســـــــنــــــة 1993 واJــــــتـــــــعـــــــلق

بـالـنـشـاط الــعـقـاريq اJـعــدل واJـتـممq  بـاســتـثـنـاء اJـادة 27
مـنهq وكـذا أحـكـام األمر رقم 76-92 اJـؤرخ في 23 أكـتـوبر

سنة 1976 واJتعلق بتنظيم التعاون العقاري. 

اJـــــاداJـــــادّة ة 81 : :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلــــــريـــــدة
الــــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 14  ربـيع األول عام 1432 اJـوافق
17  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

29 مـن هــذا الــقــانـــونq يــعـــرّض الــفـــاعـل لــعـقــوبــة احلـبس

من شــــهـــــريـن (2) إلى ســنــتــX (2) وغـــرامـــة مـن مـــائـــتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

(2.000.000دج).

اJاداJادّة ة 71 :  : يتـعـرّض كل مرق عـقاري يـطالب أو يـقبل
تسـبيقا أو إيـداعا أو اكتـتابا أو سـندا جتاريـا قبل توقيع
عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيـمq أو عـقـد حـفظ احلـقq لـعـقـوبـة
احلــــبـس مـن شــــهــــرين (2) إلى ســنــتــX (2) وغــــرامــــة من
مــــائـــتـي ألف ديــــنـــار (200.000 دج) إلى مــــلــــيــــوني ديــــنـــار

(2.000.000 دج). 

اJاداJادّة ة 72 :  : يتعرّض كل مـرق عقاري ال يبلّغ لـلمقتني
نظام اJلكية اJشتركة اJنصوص عليه في أحكام اJادة 61
مـن هــــذا الـــــقــــانـــــون قـــــبل تـــــســــلـــــيم الـــــبــــنـــــايــــة فـي اآلجــــال
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيم لـغـرامة
من مـائــتي ألف ديـنـار (200.000 دج) إلى مـلـيــوني ديـنـار

(2.000.000 دج).

اJاداJادّة ة 73 :  : يتعـرّض كل مرق عقاريq يـخالف األحكام
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 33 اJـــتــعــلــقـــة بــآجــال حتــويل
اJـلكـيـةq لـغـرامـة من مـائـتي ألف ديـنار (200.000 دج) إلى

مليوني دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 74 :  : يـعـاقب كل مـرق عـقـاري غـير مـكـتـتب في
التـأمينات والـضمانـات اJنصوص عـليهـا في أحكام اJادة
55 مـن هـــــذا الـــــقـــــانـــــونq بــــــاحلـــــبس مـن شـــــهـــــرين (2)  إلـى

سـنتX (2 ) وغـرامـة من مائـتي ألف ديـنار (200.000 دج)
إلى مليوني دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 75 :  : يـتـعـرّض كل مـن يـدلي �ـعـلـومـات خـاطـئـة
أو غـــيــر كــــامــلــة فـي الــوثــائق والــعــقــود والــصــفــقــاتq في
إطـار أو �نـاسـبـة عـمـليـة تـرقـيـة عـقاريـةq لـعـقـوبـة احلبس
من شـهـر (1) إلى خـمس (5) سـنــوات وغـرامــة من مــائـتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

.Xالعقوبت X(2.000.000دج) أو بإحدى هات

اJـاداJـادّة ة 76 :  : فـي إطـار عــقــد الــبـيع عــلى الــتــصــامـيم أو
عقـد حـفظ احلقq يـتعـرّض كل مـرق عقـاري ال يـعلم اJـقـتني
أو صـاحب حـفظ احلق بــالـبـيـانـات واJـعــلـومـات اJـنـصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 30 من هــذا الـقـانـونq لـغــرامـة من مـائـتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

(2.000.000دج).
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حتــددهـــا احلــكـومــةq بــالــنـســبــة لــلـمــتــعــهـديـن األجـانـب عـلى
االلـــتــــزام بــاالســـتـــثــمـــار عـــنــدمـــا يـــتــعـــلق األمـــر �ـــشــاريع
خــاضـعــة إللــزامــيــة االسـتــثــمــارq حــسب الــشـروط اJــبــيــنـة

أدناه :

يــجب أن يــكــون االلــتــزام بــاالســتــثـمــار اJــذكــور في
الــفـقـرة الــسـابـقــة بـالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات األجـنـبــيـة الـتي
تــتــعــهــد وحــدهــا أو في إطـــار جتــمع في إطــار شــراكــةq في
نـــفس مــيـــدان الــنــشـــاط مــوضـــوع الــصــفـــقــةq مع مـــؤســســة
واحــدة أو عــدة مــؤســـســاتq خــاضــعـــة لـــلــقــانــون اجلــزائــري
يــحــوز األغــلـبــيــة في رأســمــالــهـا االجــتــمــاعي جـــزائــريـون

مقيمون.

حتـــدد اJــشـــاريع الـــتي يـــجب أن تـــكــون مـــحل تـــعـــهــد
بـاالسـتـثـمــار اJـبـيّن فــي الـفـقــــرة األولى أعاله وطـبـيـعـــة
االستـثمـــار  �ـوجب مقـرر من سلـطـة اJؤسـسة الـوطنـية
الــســيـاديــة في الــدولــة أو الـهــيــئـة الــوطــنـيــة اJــسـتــقــلـة أو
الوزيـر اJعـنيq بالـنسبـة Jشـاريعـها أو بـالنـسبـة Jشاريع

اJؤسسات أوالهيئات التابعة لها.

وفــــيـــمـــا يــــخص صـــفــــقـــات اJـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيـــة
االقتصـاديةq اJمـولة جزئـيا أو كلـيا �سـاهمات مـؤقتة أو
نـــهــــائـــيـــة مـن الـــدولــــةq يـــحـــدد الــــوزيـــر اJــــعـــني اJــــشـــاريع

وطبيعة االستثمار �وجب مقرر.

أمـــا فــيــمــا يـــخص صــفــقـــات اJــؤســســات الـــعــمــومــيــة
االقــتــصــاديــة غــيــر اJـــمــولــة حــسب الــشــروط اJــبــيــنــة في
الــفــقـــرة الــســابـــقــةq فــإن اJــشـــاريع وطــبـــيــعــة االســـتــثــمــار

يحددها مجلس مساهمات الدولة.

يـــجب أن يـــتـــضـــمن مـــلف  اJـــنـــاقـــصـــة قـــائـــمـــة غـــيــر
مـحــددة لـلـمـؤســسـاتq كـمـا هـي مـعـرفـة فـي الـفـقـرة األولى
أعالهq الــتي �ـكـنــهـا أن جتـسـد عــمـلـيــة شـراكـة مع اJــتـعـهـد

األجنبي.

بغض الـنـظـر عن أحـكـام اJـادت97X (الـفـقـرتـان2 و3 )
و100 من هـذا اJـرسومq يـجب أن يـتـضمـن دفتـر الـشروط

ضمانات مالية للصفقة.

ويــجب أن يــتــضــمن عــرض اJــتــعــهــد األجــنــبيq حتت
طـــائـــلـــة رفض عـــرضـهq الـــتـــزامه حـــسب رزنـــامـــة زمـــنـــيـــة
ومــنــهـجــيــةq بـتــلــبــيـة الــشــرط اJـذكــور في الــفــقـرة األولى

أعاله.

مــرســوم مــرســوم رئــاسي رئــاسي رقم رقم 11 -  - 98  مــؤرخ في  مــؤرخ في 26  ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق أول  مــــارس ســــنـــة  اJــــوافق أول  مــــارس ســــنـــة q  q2011  يـــعـــدليـــعـــدل
ويـتــمم اJـرســوم الـرئـاسي  رقم  ويـتــمم اJـرســوم الـرئـاسي  رقم  10-236 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
28 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1431 اJــــوافق  اJــــوافق 7 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010

واJتضمن تنظـيم الصفقـات العمومـيةواJتضمن تنظـيم الصفقـات العمومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلمهورية
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبنـاء على الـدستـورq ال سيّـما اJـادتان 77-8 و125
q(الفقرة األولى) منه

- و�ـقـتــضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتــضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010

qتضمن تنظيم الصفقات العموميةJوا
- و�قـتـضى اJرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95 -54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التنفيذي رقم 06 -356 اJؤرخ
في 16 رمـــضـــان عــام 1427 اJــوافق 9 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2006
واJــــتــــضــــمن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطــــنــــيـــة لــــتــــطــــويـــر

qاالستثمار وتنظيمها وسيرها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدل هـــذا  اJـــرســـوم ويــتـــمـم أحـــكــام
اJـرســوم الــرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ في 28 شـوال عـام

1431 اJوافق 7 أكتوبر سنة 2010  واJذكور أعاله.

2 : : تــــــعــــــدل وتـــــــتـــــــمــم أحـــــــكـــــــام اJـــــادة 24 من اJـــــاداJـــــادّة ة 
اJـرســوم الــرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ في 28 شـوال عـام
qـــذكــور أعالهJـــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010  واJ1431 ا

كما يأتي :

"اJادّة 24 : يجب أن تنص دفـاتر شـروط اJناقصات
الـدولـيـةq في إطــار السـياسـات الـعمـوميـة لـلتـنـميـة التي

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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يــــســــجل اJــــتــــعــــامل اJــــتــــعــــاقــــد األجــــنــــبي الــــذي أخلّ
بـالـتزامـاتهq في قـائـمـة اJتـعـامـلX اJـمـنـوعX من الـتـعـهد
في الــصــفــقــات الـعــمــومــيــةq حـسـب الـشــروط اJــبــيــنـة في

اJادة 52 من هذا اJرسوم.

تــــطـــــبـق أحــــكـــــام اJــــادة 115 من هـــــذا اJـــــرســــوم عـــــلى
النزاعات التي تطرأ عند جتسيد االستثمار.

وتـطبق األحكـام اJنصوص عـليهـا في هذه اJادة على
صفقات األشغال واللوازم والدراسات واخلدمات.

qعند احلاجة qادةJحتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
بـقـرار مــشـتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـجـارة والـوزيـر
اJــكــلف بــالــصـنــاعــة واJــؤســسـات الــصــغــيـرة واJــتــوســطـة

وترقية االستثمار والوزير اJكلف باJالية".

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 27 من اJـرسـوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اJـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431

اJوافق 7 أكتوبر سنة 2010  واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJـادّة 27  : الــتــراضي هــو إجــراء تـخــصــيص صــفــقـة
Jتعامل متعـاقد واحد دون الدعوة الشكـلية إلى اJنافسة.
و�ـكن أن يـكـتـسي الـتـراضـي شـكل الـتـراضي الـبـسـيط أو
شـكل الـتـراضي بـعد االسـتـشـارة. وتـنظم هـذه االسـتـشارة

بكل الوسائل اJكتوبة اJالئمة .

إن إجــراء الـــتــراضي الـــبــســيـط قــاعــدة اســـتــثــنـــائــيــة
إلبــرام الـعــقــود ال �ــكن اعــتـمــادهــا إال في احلــاالت الـواردة

في اJادة 43 من هذا اJرسوم.

ال تـخــضع الـصـفــقـات اJـبـرمــة وفق إجـراء الـتـراضي
البسيط ألحكام اJادة 24  من هذا اJرسوم.

تـخضع الصـفقات اJبـرمة وفق إجراء الـتراضي بعد
االســتـشــارةq بــاسـتــثــنـاء الــصـفــقــات اخلـاصــة بــاJـؤســسـات
الـوطـنـيـة الـسـيـاديـة في الـدولـة q ألحـكـام اJادة 24 من هـذا

اJرسوم".

اJاداJادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 26  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
أول  مارس سنة 2011.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة

�ــــكـن أن يــــبــــلغ اJــــتـــــعــــهــــد األجــــنــــبي اسـم الــــشــــريك
اجلـــــزائــــري  أو الـــــشـــــركــــاء اجلـــــزائــــريــــX بــــعــــد تــــبــــلــــيــــغه

بالصفقة.

وتــكـــلف الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لــتـــطــويـــر االســتـــثــمــار
بـاالتــصـال مع اJـصـلــحـة اJـتـعــاقـدة  �ـتـابــعـة سـيـر عــمـلـيـة
جتــســيــد االسـتــثــمــار. وتــقــوم اJــصـلــحــة اJــتــعــاقـدة بــإعالم
سلـطة اJـؤسسـة الوطـنيـة السـياديـة في الدولـة أو الهـيئة
الوطنية اJسـتقلة أو الوزير اJعني أو مجلس مساهمات

الدولةq حسب احلالة.

كــمـا يــجب عــلى اJــصــلـحــة اJــتــعـاقــدة أن تــعـلـم بـذلك
الـوزيـر اJـكـلـف بـاJـالـيـة وتــرسل إلـيه كل ثالثـة (3) أشـهـر

تقريرا مرحليا .

qــذكـور أعالهJوتـتــرتب عــلى عــدم احـتــرام االلـتــزام ا
الـــذي يـــحــــدد ©ـــوذجه �ــــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اJــــكـــلف
بــاJـالــيـةq مـن قـبل صــاحب الــصـفــقــة األجـنــبيq الــعـقــوبـات

اJنصوص عليها في هذه اJادة.

و�ـــكن ســـلــطـــة اJـــؤســســـة الــوطـــنــيـــة الـــســيـــاديــة في
الـدولة أو الهـيئـة الوطـنيـة اJستـقلـة أو الوزيـر اJعني أو
مـجـلـس مـسـاهـمـات الـدولـة إعـفـاء اJـتـعـهـد األجـنـبــي الـذي
جـــســــد عـــمـــلــيـــة اســتـــثـــمــار أو الـــتـــزم بــتـــجــســـيـــدهـــــا من
االلتــزام باالسـتثمـار. وفي هذه احلالةq يجب النص على

اإلعفاء في دفترالشروط.

وإذا عــايــنت اJــصــلـحــة اJــتــعـاقــدة أن االســتــثــمـار لم
XـذكورتJنـهجـية اJيتـجسـد حسب الـرزنامـة الزمـنيـة وا
أعاله خلطـإ من اJتعـامل اJتـعاقد األجـنبيq فإنـها يجب أن
تــقـوم بــإعــذاره حــسب الــشــروط احملــددة في اJـادة 112 من
هـــذا اJــرســـومq بـــضـــرورة تـــدارك ذلك في أجـل يــحـــدد في
اإلعـذارq وذلك حتت طـائــلـة تـطـبـيق عـقــوبـات مـالـيـة حتـدد
حسب الشروط اJـنصوص عليـها في الفقرة 2 من اJادة 9

أعاله.

وفي حالة ما إذا اسـتوجب حترير الضمانات اJالية
qــنـصـوص عــلـيـهــا في الـصـفــقـة قـبل جتــسـيـد االســتـثـمـارJا

يتفق الطرفان اJعنيان على كيفيات جتسيده.

qإذا رأت ضرورة في ذلك qـتـعـاقـدةJـصـلحـة اJـكن ا�
فـسخ الـصفـقة حتـت مسـؤوليـة اJـتعـامل اJتـعـاقد األجـنبي
دون ســـواهq بــــعـــد مـــوافـــقـــة ســـلـــطــــة اJـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة
الــســيـاديــة في الــدولــة أو الـهــيــئـة الــوطــنـيــة اJــسـتــقــلـة أو

الوزير اJعني أو مجلس مساهمات الدولة.



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1614
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

اJاداJادّة ة 2 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432
اJوافق 6  مارس سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رئـــــاسي رقم رقم 11 -  - 101  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في  أول أول  ربـــــيع ربـــــيع
الثاني عام الثاني عام 1432 اJوافق  اJوافق 6 مارس سنة  مارس سنة q  q2011  يتمميتمم
اJــرســوم الــرئــاسي رقم اJــرســوم الــرئــاسي رقم 03-514 اJــؤرخ فــــي  اJــؤرخ فــــي 6  ذي  ذي
الـقــعــــدة عـامالـقــعــــدة عـام 1424 اJـوافق  اJـوافق 30 ديـســمـــبـر ســنـة  ديـســمـــبـر ســنـة 2003
واJــتــعــلق بــدعـم إحــــــداث الـنـــشـــاطــــات من طـــرفواJــتــعــلق بــدعـم إحــــــداث الـنـــشـــاطــــات من طـــرف
Xمـــا بـــ Xـــــشـــــــاريع الـــبــــالـــغــــــJذوي ا XالـــبــــطـــالـــXمـــا بـــ Xـــــشـــــــاريع الـــبــــالـــغــــــJذوي ا Xالـــبــــطـــالـــ

ثالثX (ثالثX (30)  وخمسX ()  وخمسX (50) سنة.) سنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيّـمـا اJـادتـان 77-8 و125
q(الفقرة األولى) منه

- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 94-09 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
واJـتضـمن احلـفاظ عـلى الشـغل وحـمايـة األجراء الـذين قد

qيفقدون عملهم بصفة ال إرادية

- و�قتضى اJرسوم التشريعي رقم 94 -11 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
الذي يحدث التأمX عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد

qيفقدون عملهم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-514 اJـؤرخ
في 6 ذي القـعدة عام 1424 اJوافق 30 ديسـمبـر سنة 2003
Xــتــعــلق بــدعم إحــداث الــنـشــاطــات من طــرف الــبــطــالـJوا
(50) X(30)  وخمس Xثالث Xماب Xشاريع الـبالغJذوي ا

qتممJعدل واJا qسنة

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-188 اJؤرخ
في 26 مــــحــــرم عــــام 1415 اJــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1994
Xتـضمن القـانون األساسي لـلصنـدوق الوطني لـلتأمJوا

qتممJعدل واJا qعن البطالة

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-02 اJـؤرخ
في 10 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اJــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2004
الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــات اJــمــنــوحــة لــلــبــطــالـX ذوي
اJشاريع الـبالغـX مابX ثالثX (30) وخـمسX (50) سـنة

qتممJعدل واJا qومستوياتها

مـــــرســـــوم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رئـــــاسي رقم رقم 11 -  - 100  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في  أول أول  ربـــــيع ربـــــيع
الثاني عام الثاني عام 1432 اJوافق  اJوافق 6 مارس سنة  مارس سنة q  q2011  يتمميتمم
اJـــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم اJـــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 96-234 اJـــــــؤرخ فـــي  اJـــــــؤرخ فـــي 16
صـــفــــــر عــــامصـــفــــــر عــــام 1417  اJــوافــــق   اJــوافــــق 2 يـــولــيـــــو ســـــنــــة يـــولــيـــــو ســـــنــــة

1996 واJتعلـق بدعـم تشغيـل الشباب. واJتعلـق بدعـم تشغيـل الشباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس اجلمهورية

-  بـناء على الـدستـورqال سيّمـا اJادتان 77- 8  و125
q(الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 96-14 اJــؤرخ في 8 صـــفــر
عام 1417 اJوافق 24  يونـيو سنة 1996 واJتـضمن قانون

 q1996 الية التكميلي لسنةJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 234
اJؤرخ في 16 صـفر عام 1417 اJوافق 2 يولـيو سـنة 1996

 qتممJعدل واJا qتعلق بدعم تشغيل الشبابJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 295
اJـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اJـوافق 8 سبـتمـبر
ســـــنــــة 1996 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــتــــخــــصــــيـص اخلــــاص رقـم  087-302  الــــذي عــــنـــوانـه
"الـــصــنـــدوق الــوطـــني لـــدعم تـــشــغـــيل الـــشـــبــاب" q اJـــعــدل

qتممJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 296
اJـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اJـوافق 8 سبـتمـبر
ســـنــة 1996 واJــتـــضـــمن إنــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيـــة لــدعم
تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب وحتــديـــد قـــانـــونـــهـــا األســـاسيq اJـــعــدل

qتممJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 290
اJــؤرخ في 9 رجب  عــام 1424 اJــوافق 6 ســبـــتــمــبــر ســنــة
2003  الـذي يــحـدد شــروط اإلعــانـة اJــقـدمــة لــلـشــبـاب ذوي

qتممJعدل واJا qشاريع ومستواهاJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى :  يـتمم هـذا اJرسـوم أحكـام اJادة 5 من
اJرسـوم الرئاسي رقم   96- 234 اJؤرخ في 16 صـفر عام
1417 اJـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1996 واJتـعـلق بـدعـم تشـغـيل

الشبابq  بفقرة 2  حترر كما يأتي:

" اJادة 5 : .................(بدون تغيير) ..................

يـــجــمـع حــد االســـتـــثـــمـــار اJـــذكــور فـي الـــفــقـــرة أعاله
حــسب عــدد الـشـبــاب ذوي اJـشــاريعq عــنـد إجنــاز اJـشـروع

في إطار مكاتب جماعية ".



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـ
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اJاداJادّة ة 2 :   :  ينشر هـذا اJرسوم  في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثـــانـي عــــام 1432
اJوافـق 6  مارس سنة 2011.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 11  -   - 113  مـــــؤرخ فـي  أول ربـــــيع  مـــــؤرخ فـي  أول ربـــــيع
q2011 ــــوافـق 6  مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافـق  اJالــــثــــاني عـــــام الــــثــــاني عـــــام 1432 ا
يـــتــــعـــليـــتــــعـــلّق بـــنـــشــــر الـــتـــشـــكـــيــــلـــة االســـمـــيـــة لــــلـــمـــجـــلسق بـــنـــشــــر الـــتـــشـــكـــيــــلـــة االســـمـــيـــة لــــلـــمـــجـــلس

الدستوري.الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهوريّة

-  بــنــــاء عــلى الــدّســتــورq الســيّــمــا اJــواد 77 - 8
  qو78 - 1 و125 ( الفقرة األولى ) و164 منه

- و�ـــــقــــتـــــضى اJــــرســـــوم الــــرّئـــــاسي رقم 89 - 143
اJــــؤرّخ في 5 مــــحــــرّم عـــام 1410 اJــــوافق 7 غــــشت ســــنـــة
1989 واJـــتــــعـــلق بــــالـــقــــواعـــد اخلـــاصــــة بـــتــــنـــظـــيـم اجملـــلس

الدسـتوري والقـانون األسـاسي لبـعض مـوظفيـهq اJعدّل
qتمّمJوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسي رقم 07 - 353
اJــؤرّخ في 9 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 19 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واJـتعلق بـنشـر التـشكـيلة االسـميـة للـمجلس

qالدستوري

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 11  - 112
اJـــــــؤرخ فـي  أول ربـــــــيع الــــــــثـــــــاني عــــــــام 1432 اJــــــــوافـق 6
مــارس سـنـة 2011 واJــتــضــمـن تـعــــيــX الـسـيـدة حـنـيـفـة

qعضوة في اجمللس الدستوري qبن شعبان

- وبـــــنـــــاء عـــــلى مـــــحـــــاضـــــر االنـــــتـــــخـــــاب لــــلـــــمـــــجـــــلس
الـدسـتـوري عـلـى مـسـتـوى مـجـلس األمـة واجملـلس الـشـعـبي

qالوطني

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :

مــــادة وحـــــيــــدة مــــادة وحـــــيــــدة :  تــــنـــــشــــر فـي اجلـــــريــــدة الـــــرّســــمـــــيّــــة
للـجـمهـوريّـة اجلزائـريّـة الدّ�ـقـراطيّـة الـشّعـبـيّة الـتـشكـيـلة

االسمية للمجلس الدستوريq اآلتية :

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـتـمم هـذا اJـرسـوم أحـكـام اJـادة 5 من
اJــرســوم الــرئــاسي رقم 03-514 اJــؤرخ في 6 ذي الــقــعــدة
عـام 1424 اJـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2003 واJـتــعـلق بـدعم
إحــداث الــنــشـــاطــات من طـــرف الــبــطــالـــX ذوي اJــشــاريع
البالـغX مـا بX ثالثX (30) وخـمسX (50) سـنـةq  بـفـقرة

2 حترر كما يأتي:

" اJادة 5 :  ..................(بدون تغيير) ................

يجمع حد االسـتثماراJذكور في الفقرة أعاله حسب
عــدد الــبــطـــالــX ذوي اJــشـــاريعq عــنــد إجنـــاز اJــشــروع في

إطار مكاتب جماعية ".

اJــــــاداJــــــادّة ة 2 :  :  يــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا اJــــــرســـــــوم في اجلـــــــريــــــدة
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432
اJوافق 6  مارس سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي  رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي  رقم 11 -  - 112 مــــــؤر مــــــؤرّخ في  أول ربــــــيعخ في  أول ربــــــيع
q2011 ــــوافـق 6  مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةJــــوافـق  اJالــــثــــاني عـــــام الــــثــــاني عـــــام 1432 ا

يتضمن تعيX عضوة في اجمللس الدستوري.يتضمن تعيX عضوة في اجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الــدســتـــورq ال ســيــمــا اJــواد 77-8 و1-78
qو125 (الفقرة األولى) و164 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 07 - 353
اJــؤرّخ في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اJــوافق 19 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2007 واJـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

qالدستوري

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

qــادّة األولى : ة األولى : تــعــيّـن الــســيّــدة حــنــيـــفــة بن شــعــبــانJــاداJا
عضوة في اجمللس الدستوري.



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1814
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 296
اJـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اJـوافق 8 سبـتمـبر
ســـنــة 1996 واJــتـــضـــمن إنــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيـــة لــدعم
تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب وحتــديـــد قـــانـــونـــهـــا األســـاسيq اJـــعــدل

qتممJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : يــتــمم هـــذا اJــرســوم أحـــكــام اJــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 96 - 296 اJـؤرخ في 24 ربـيع الـثـانـي عام
1417 اJــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1996 واJـــتــضــمن إنــشــاء

الـوكالـة الـوطنـية لـدعم تشـغيـل الشـباب وحتـديد قـانونـها
األساسيq باJادتX 7 مكرر و22 مكرر حترران كما يأتي:
"اJـادة 7 مـكـرر: تـتـوفـر الـوكــالـة عـلى هـيـكل مـركـزي

يكلف باJراقبة والتفتيش.
حتـدد مهام الهـيكل اJركزي وتـنظيمه وسـيره بقرار

من الوزير اJكلف بالعمل والتشغيل ".
qـادة 21 أعالهJـادة 22 مــكــرر: مع مــراعــاة أحــكــام اJا"
يــــعــــX أعــــوان اJــــديـــريــــة مــــســــؤولـــو الــــهــــيــــاكل اJــــركــــزيـــة
ومـــســـؤولــو فـــروع الـــواليـــات بــقـــرار من الـــوزيـــر اJــكـــلف

بالعمل والتشغيل  بناء على اقتراح من اJدير العام. 
و تنهى مهامهم حسب األشكال نفسها". 

اJاداJادّة ة 2 : :  تلغى األحكام اخملالفة لهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432
اJوافق 6  مارس سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 11 -  - 103  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في  أولأول ربــــيع ربــــيع
q2011 ـــــوافق 6  مــــارس ســـــنــــة   مــــارس ســـــنــــةJـــــوافق  اJالـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1432 ا
يـعــــدل ويــتــمم اJــرســوم الــتــنــفـيــذي رقـــم يـعــــدل ويــتــمم اJــرســوم الــتــنــفـيــذي رقـــم 03 -  - 290
اJـــــــــــــــؤراJـــــــــــــــؤرّخ فـــي خ فـــي 9 رجـــب عــــــــــــــــام  رجـــب عــــــــــــــــام 1424 اJـــــــــــــــوافــــق  اJـــــــــــــــوافــــق 6
ســـبـــتــــمــــــبــــر  ســـنــــة ســـبـــتــــمــــــبــــر  ســـنــــة 2003 الــــذي يـــحـــــدد شــــــروط الــــذي يـــحـــــدد شــــــروط
اإلعـــــانـــــة اJــقـــــدمـــــة لـــلــشــــــبـــــاب ذوي اJـــشــــاريعاإلعـــــانـــــة اJــقـــــدمـــــة لـــلــشــــــبـــــاب ذوي اJـــشــــاريع

ومستــواهاومستــواها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

qوالضمان االجتماعي

السيّدتان والسادة :
qرئيسا qبوعالم بسايح -

qعضوة qحنيفة بن شعبان -
qعضوا qمحمد حبشي -

qعضوا qبدر الدين سالم -
qعضوا qداود Xحس -
qعضوا qمحمد عبو -

qعضوا qمحمد ضيف -
qعضوة qولودة بن زوةJا qفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالةq عضوا.

حــــرّر بـــاجلــــزائـــر فـي  أول ربـــيـع الـــثــــاني عــــام 1432
اJوافـق 6  مارس سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 11 -  - 102  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في  أولأول ربــــيع ربــــيع
q2011 ـــــوافق 6  مــــارس ســـــنــــة   مــــارس ســـــنــــةJـــــوافق  اJالـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1432 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اJـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم يـــعـــدل ويـــتـــمم اJـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم 96 -  - 296
اJـــــؤراJـــــؤرّخ في خ في 24 ربـــيع الــــثـــاني عــــام  ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1417 اJـــــوافق  اJـــــوافق 8
سـبـتـمــبـر سـنــة سـبـتـمــبـر سـنــة 1996 واJـتـضـــمن إنـشــاء الـوكــالــة واJـتـضـــمن إنـشــاء الـوكــالــة
الـوطـنــيـة لـدعم تـشـغــيل الـشـبــاب وحتـديـد قـانـونـهاالـوطـنــيـة لـدعم تـشـغــيل الـشـبــاب وحتـديـد قـانـونـها

األساسي.األساسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
qوالضمان االجتماعي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 96-14 اJــؤرخ في 8 صـــفــر
عـام 1417 اJـوافق 24 يـونـيـو سـنة 1996 واJـتـضـمن قـانون

qادة 16 منهJال سيما ا q1996 الية التكميلي لسنةJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 234
اJــؤرخ في 16 صـــفـــر عــام 1417 اJــوافق 2   يــولـــيـــو ســـنــة

 qتممJعدل واJا qتعلق بدعم تشغيل الشبابJ1996 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـ
6 مارس سنة مارس سنة 2011 م م

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :
اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اJــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحكام اJـرسوم التـنفيذي رقم 03-290 اJؤرخ في 9 رجب
عــام 1424 اJــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2003 الـــذي يـــحـــدد
شــــــروط اإلعــــــانـــــة اJــــــقـــــدمــــــة لــــــلـــــشــــــبــــــاب ذوي اJـــــشــــــاريع

ومستواها.
اJاداJادّة ة 2 : : تتـمم أحكام اJادة 2 من اJرسـوم التنـفيذي
رقـم 03-290 اJـــــــــــؤرخ فـي 9 رجـب عـــــــــــام 1424 اJـــــــــــوافـق 6
سـبــتـمـبــر سـنـة 2003 واJـذكـــور أعالهq في آخرهاq كما

يأتي:
"اJادة 2 :.............( بدون تغيير ) .....................
- أن يـكــون مـسـجـال لـدى مـصــالح الـوكــالـة الـوطــنـيـة

للتشغيل كطالب عمل ".
اJاداJادّة ة 3 : : تعـدل أحكام اJادة 3 من اJرسـوم التنفيذي
رقـم 03-290 اJـــــــــــؤرخ فـي 9 رجـب عـــــــــــام 1424 اJـــــــــــوافـق 6

سبتمبر سنة 2003 واJذكور أعالهq كما يأتي:
" اJادة 3 : يـتوقـف احلد األدنى لألمـوال اخلاصـة على
مبـلغ االستـثمار اJـراد إحداثه أو توسـيعه. ويـحدد حسب

:Xاآلتي XستويJا
- اJــــــــســـــــتـــــــوى األول :- اJــــــــســـــــتـــــــوى األول : 1 % مـن اJــــــــبـــــــلـغ اإلجـــــــمــــــــالي
لالســتـثــمــار عـنــدمــا يـقـل هـذا االســتــثـمــار عن خــمــسـة (5)

qدينار أو يساويها Xمالي
- اJـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــاني : - اJـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــاني : 2 % من اJـــــبـــــلغ اإلجـــــمـــــالي
لالســـتــثــمـــار عــنـــدمــا يــفـــوق هــذا االســتـــثــمــار خـــمــســة (5)
مـاليــــX ديــــنــــار ويــــقل عـن عــــشـــرة (10) ماليـــX ديـــنـــار أو

يساويها ".

اJــــــاداJــــــادّة ة 4 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 11 من اJـــــــرســــــوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اJـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424

اJوافق 6 سبتمبرسنة 2003 واJذكور أعالهq كما يأتي:
"اJــادة 11 : يـــتـــراوح مــبـــلغ الـــقــروض غـــيـــر اJــكـــافــأة
اJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJـادة 7 من اJـرســوم الـرئـاسي رقم
96-234 اJــؤرخ في 16 صـــفـــر عــام 1417 اJــوافق 2 يـــولـــيــو

سنة 1996 واJذكور أعالهq حسـب كلفة االستثمار إلحداث
: Xاآلتي XستويJأو توسيع األنشطة. ويحدد حسب ا

- 29 % من الـكلفة اإلجـمالية لالسـتثمار عـندما يقل
Xــبــلغ اإلجـمــالي لــهــذا االسـتــثــمـار عن خــمــسـة (5) ماليJا

دينار أو يساويها.
- 28 % من الــكــلـفــة اإلجــمــالـيــة لالســتــثــمــار عــنــدمـا
Xبلغ اإلجـمالي لـهذا االستـثمـار خـمسة (5) ماليJيفـوق ا

دينار ويقل عن عشرة (10) ماليX دينار أو يساويها ". 

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 96-14 اJــؤرخ في 8 صـــفــر
عـام 1417 اJـوافق 24 يـونـيـو سـنة 1996 واJـتـضـمن قـانون

qادة 16 منهJال سيّما ا q1996 الية التكميلي لسنةJا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اJــؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اJوافق 22 يولـيو سـنة 2009  واJتـضمن قـانون

qادة 102 منهJال سيّما ا q2009 الية التكميلي لسنةJا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اJـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق

qبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 234
اJؤرخ في 16 صـفر عام 1417 اJوافق 2 يولـيو سـنة 1996

 qتممJعدل واJا qتعلق بدعم تشغيل الشبابJوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 295
اJـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اJـوافق 8 سبـتمـبر
ســـــنــــة 1996 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص رقم 087-302  الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
"الـــصــنـــدوق الــوطـــني لـــدعم تـــشــغـــيل الـــشـــبــاب" q اJـــعــدل

qتممJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 296
اJـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اJـوافق 8 سبـتمـبر
ســـنــة 1996 واJــتـــضـــمن إنــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيـــة لــدعم
تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب وحتــديـــد قـــانـــونـــهـــا األســـاسيq اJـــعــدل

qتممJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 200
اJؤرخ في 14 صـفر عام 1419 اJوافق 9 يونـيو سـنة 1998
واJــتـضــمن إحــداث صــنــدوق الــكـفــالــة اJــشــتـركــة لــضــمـان
أخــطـار الــقــروض اJـمــنـوح إيــاهـا الــشــبـاب ذوي اJــشـاريع

qتممJعدل واJاqوحتديد قانونه األساسي

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 290
اJــؤرخ في 9 رجب  عــام 1424 اJــوافق 6 ســبـــتــمــبــر ســنــة
2003 الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــة اJــقــدمــة لــلــشــبـاب ذوي

qتممJعدل واJاqشاريع ومستواهاJا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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اJـاداJـادّة ة 6 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 12 من اJـرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اJـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424
اJوافق 6 سبتمبر سنة 2003  واJذكور أعالهq  كما يأتي:

"اJادة 12 : زيادة  على االمتـيازات اJنصـوص عليها
في التشريع والتنـظيم اJعمول بهماq يستفيد الشاب أو
الشـباب أصـحاب اJـشاريع من  تـخفـيض في نسب فـائدة
قـــــروض االســــتـــــثـــــمــــارات اخلـــــاصــــة بـــــإحـــــداث أو تــــوســـــيع
qاليةJؤسسات اJاألنشطة التي تمـنحها إياهم البنوك وا
اJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJـادة 7 من اJـرســوم الـرئـاسي رقم
96-234 اJــؤرخ في 16 صــفــر عـام 1417 اJــوافق 2  يــولــيـو

ســـنــة 1996 واJـــذكــور أعـاله. يــحــدد هـــذا الــتـــخــفـــيض عــلى
النحو اآلتي:

- 80 % من اJـــعــــدل اJـــدين الــــذي تـــطــــبـــقه الــــبـــنـــوك
واJــؤسـسـات اJــالـيــة بـعـنــوان االسـتـثــمـارات اJــنـجـزة في
قــطــاعــات الــفالحــة والـصــيــد الــبــحـري والــبــنــاء واألشــغـال

العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.

- 60 % من اJـــعــــدل اJـــدين الــــذي تـــطــــبـــقه الــــبـــنـــوك
واJـؤسـســات اJـالـيـة بـعــنـوان االسـتـثــمــارات اJـنـجـزة في

كل  قطاعات النشاط األخرى.  

وعــنـــدمــا تـــكــون اســـتــثـــمــارات الـــشــاب أو الـــشــبــاب
أصـحـاب اJـشـاريـع في واليـات الـهـضـاب الـعـلـيـا واجلـنـوب
تـرفع مــعـدالت الـتــخـفــيض اJـنـصــوص عـلــيـهـا أعاله تــبـاعـا
إلى 95 % و80 % من اJــعـدل اJـدين الـذي تـطـبـقه الـبـنـوك

واJؤسسات اJالية.

وال يــتـحــمل اJـســتـفــيـد أو اJــسـتـفــيـدون مـن الـقـرض
سوى فارق نسبة الفائدة غير اخلاضع للتخفيض". 

اJـاداJـادّة ة 7 : : تـتـمم أحــكـام اJـادة 16 مـكـرر5 من اJـرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اJـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424
qفي آخرها qذكـور أعالهJوافق 6 سبـتمبر سنة 2003 واJا

كما يأتي :

"اJادة 16 مكرر 5 : ........... (بدون تغيير) ...........

�نح تـأجـيل Jدة ثالث (3) سـنوات لـتـسديـد الـقرض
الــــبــــنــــكي األصــــلـي وتــــأجــــيل Jــــدة ســــنــــة (1) واحــــدة لــــدفع

الفوائد".

8 : :  تــتـــمم أحــكــام اJــرســوم الــتـــنـــفـــيـــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
03-290 اJـؤرخ في 9 رجب عـام 1424 اJـوافق 6 سـبـتـمـبـر

2003 واJـــذكــور أعالهq بــاJــادتــX 16 مـــكــرر 7 و16 مـــكــرر8

حترران كما يأتي:

5 : :  تــتـــمـم أحـــكـــام اJــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
03-290 اJـؤرخ في 9 رجب عـام 1424 اJـوافق 6 سـبـتـمـبـر

سـنة 2003 واJذكـور أعالهq باJادتX 11 مـكرر و11 مـكرر1
حترران كما يأتي:

" اJــــادة 11 مــــكــــرر: �ــــنحq عــــنــــد الــــضــــرورةq  قـــرض
إضــافي غــيـر مــكــافــأ لـلــشــبــاب حــامـلي شــهــادات الــتــكـوين
اJــهــنيq �ــبــلغ يــقــدر بــخــمــسـمــائــة ألف (500.000) ديــنــار
القــتــنـــاء عــربــة ورشـــة Jــمــارســة نـــشــاطــات : الـــتــرصــيص
وكــهــربــاء الـــعــمــارات والــتــدفـــئــة والــتــكــيـــيف والــزجــاجــة

ودهن العمارات وميكانيك السيارات.

qـذكــورة في الـفــقـرة أعالهJــكن أن تـتــمم الــقـائـمــة ا�
عنـد احلـاجـةq بـقرار مـشـتـرك بـX الوزيـر اJـكـلف بـالـعمل

والتشغيل والوزير اJكلف باJالية.

�ـنح القـرض غـير اJـكـافأ اJـذكور فـي الفـقرة األولى
أعالهq فـــقطq عــنـــدمــا يـــلــجــأ الـــشــاب صــاحـب اJــشــروع إلى

تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط ".

"اJادة 11 مكرر1 : �نحq عند الضرورة :

1- قـــرض إضـــافـي غـــيــــر مـــكــــافـــأ لــــلـــشــــبـــاب حــــامـــلي

شــهــادات الــتــعــلــيـم الــعــالي لــلــتــكــفـل بــإيــجــار احملل اJــوجه
إلحـــداث مـــكـــاتـب جـــمـــاعــــيـــة طـــبـــيــــة وJـــســـاعــــدي الـــقـــضـــاء
Xوحملــافــظي احلــســابــات واحملــاســبــ Xولــلــخــبــراء احملــاســبــ
اJـــعــــتـــمــــدين ومـــكــــاتب الــــدراســـات واJـــتــــابـــعــــة الـــتــــابـــعـــة

لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري.
ال �ـكن أن يــتـجــاوز مـبــلغ هـذا الــقـرض غــيـر اJــكـافـأ

مليون (1.000.000) دينار.
�ـكن أن تـتمـم قائـمـة النـشـاطات اJـؤهـلة لالسـتـفادة
Xبـقرار مـشتـرك ب qعنـد احلـاجة qـكافـأJمن القـرض غـير ا
الـــوزيــر اJـــكـــلف بــالـــعـــمل والـــتــشـــغــيـل والــوزيـــر اJـــكــلف

باJالية. 
2 - قــرض إضــافي غــيــر مــكــافــأ q لــلــشــبــاب أصــحـاب
qـشـاريع �ـبـلغ يـقـدر بـخـمـسـمـائة ألف (500.000) ديـنارJا
لــلـــتــكــفـل بــإيــجـــار احملل اخملــصص إلحـــداث أنــشــطـــة إنــتــاج
السـلع واخلـدماتq بـاستـثـناء األنـشطـة اJـذكورة في اJـطة

1 أعاله وكذا األنشطة غير اJقيمة.
qـطة 2 أعالهJـذكـور في اJـكافـأ اJـنح القـرض غـيـر ا�
فـقطq عـنـدمـا يـلـجـأ الـشـاب أو الـشـبـاب أصـحـاب اJشـاريع

إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
ال جتــمع الــقــروض اJــذكــورة في اJــطــتـX 1 و2 أعاله
وكذا القرض  اJنصوص عليه في اJادة 11 مكرر أعاله". 
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اJاداJادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432
اJوافق 6  مارس سنة 2011.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 11 -  - 104  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في  أولأول ربــــيع ربــــيع
q2011 ـــــوافق 6  مــــارس ســـــنــــة   مــــارس ســـــنــــةJـــــوافق  اJالـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1432 ا
يــــعـــدل ويــــتـــمـم اJـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم يــــعـــدل ويــــتـــمـم اJـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 04 -  - 02
اJؤراJؤرّخ في خ في 10 ذي القـعدة عـام  ذي القـعدة عـام 1424 اJـوافق  اJـوافق 3 يـناير يـناير
سـنـة سـنـة 2004 الــذي يـحــدد شـروط اإلعــانـات اJــمـنـــوحـة الــذي يـحــدد شـروط اإلعــانـات اJــمـنـــوحـة
Xثـالث Xمــــاب Xشــاريع البـالـغJذوي  ا XللـبطالــXثـالث Xمــــاب Xشــاريع البـالـغJذوي  ا Xللـبطالــ

(30) وخـمــسـX () وخـمــسـX (50) سـنـة ومستـوياتـها.) سـنـة ومستـوياتـها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

بـناء عـلى تقـرير وزيـر العـمل والتـشغـيل والضـمان
 qاالجتماعي

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 94-11 اJؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اJــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
الذي يحدث التأمX عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد

qيفقدون عملهم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اJـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق

 qبتوظيف العمال ومراقبة التشغيل

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-514 اJـؤرخ
في 6 ذي القـعـدة عام 1424 اJـوافق 30 ديـسـمـبـرسـنة 2003
واJـــتــعــلـق بــدعم إحـــداث وتــوســيع الـــنــشـــاطــات من طــرف
(30) Xثالثــ Xمـــابـــ Xـــشـــاريع الــبـــالـــغــJذوي ا Xالــبـــطـــالــ

qتممJعدل واJا q(50) سنة Xوخمس

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-188 اJؤرخ
في 26 مــــحــــرم عــــام 1415 اJــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1994
Xتـضمن القـانون األساسي لـلصنـدوق الوطني لـلتأمJوا

qتممJعدل واJا qعن البطالة

"اJــادة 16 مــكــرر 7 : حتـــدث عــلى مــســـتــوى اJــديــريــة
الــعــامـة لــلـوكــالــة الـوطــنـيــة لـدعـم تـشــغـيـل الـشــبـابq جلــنـة
وطــنــيـة لــلــطـعن تــكــلف بــالـفــصل في الــطــعـون اJــعــروضـة
علـيها مـن طرف الشـباب أصحـاب اJشـاريعq التي ترفض
مـــشــــاريـــعـــهـم من قـــبـل جلـــان انـــتــــقـــاء واعــــتـــمـــاد وتــــمـــويل
مـــشــاريع االســتــثــمــارq عــلـى مــســتــوى الــواليــات. تــتــشــكل

اللجنة �ا يأتي :

- اJـــديـــر الــعـــام لـــلــوكـــالـــة الــوطـــنـــيــة لـــدعم تـــشـــغــيل
qرئيسا qأو �ثله qالشباب

qديـرية العـامة للـوكالة الـوطنيـة للتـشغيلJثل ا� -
qعضوا

Xديرية الـعامة للصنـدوق الوطني للتأمJثل ا�  -
qعضوا qعن البطالة

- �ثلي اJديريات العامة للبنوك اJعنيةq أعضاء.

تــتــولى اJــصــالح اخملــتــصـة لــلــوكــالــة الــوطــنــيـة لــدعم
تشغيل الشباب أمانة اللجنة الوطنية للطعن ".

"اJادة 16 مـكرر 8 : جتتـمع اللـجنـة الوطـنيـة للـطعن
مــرة واحـدة كل شـهـرين عـلـى األقلq في دورة عـاديـةq بـنـاء
عــلى اســتــدعــاء من رئــيــســهــا. و�ــكن أن جتــتــمع في دورة

غير عادية بطلب من رئيسها.
يـحـدد تـنـظــيم وسـيـر الــلـجـنـة وكـذا كــيـفـيـات دراسـة
ومــحــتــوى اJــلــفــات اJــعــروضــة عــلــيــهـا بــقــرار مـن الــوزيـر

اJكلف بالعمل والتشغيل. 
تـكـون اJـلـفـات اJـقـبـولـة من طـرف الـلـجـنـة الـوطـنـيـة
للطعن محل إعداد شـهادة قابلية وتمويل تسلمها الوكالة

الوطنية لدعم تشغيل الشباب".

9 : : يـستـفـيد من أحـكـام اJواد 3 و11 و11 مـكرر اJاداJادّة ة 
و11 مـكـرر 1 و12 و16 مـكـرر 5  أعالهq الـشـاب أو الـشـبـاب
أصــــــحــــــاب اJـــــــشــــــاريـع الــــــذيـن لم تـــــــتــــــحــــــصـل  مــــــشـــــــاريع
استثمارهم علـى القرض غير اJكافـأ عند تاريخ نشر هذا

اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة.

اJــاداJــادّة ة 10 : : يــطـــبق تــخــفــيض نـــسب فــوائــد الــقــروض
الـبـنـكـيـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 12 أعالهq عـلى بـاقي
الــقـروض الــبــنــكــيـة الــواجب دفــعــهــا طــبـقــا لــآلجــال احملـددة

مسبقا من طرف البنوك.

اJــــــاداJــــــادّة ة 11 : : تــــــلـــــــغـى أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 4 من اJـــــــرســــــوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اJـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424

اJوافق 6 سبتمبر سنة  2003 واJذكور أعاله.
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- أن يـــتـــمــــتع �ـــؤهـل مـــهـــنـي و/ أو �ـــتـــلـك مـــلـــكـــات
qراد القيام بهJمعرفية ذات صلة بالنشاط ا

- أن يـكون قـادرا على رصـد إمـكانـيات مـاليـة كافـية
qللمساهمة في تمويل مشروعه

- أن ال يـكـون قـد اســتـفـاد من تـدبـيــر إعـانـة بـعـنـوان
إحداث النشاطات".

اJاداJادّة ة 3 : : تعـدل أحكام اJادة 4 من اJرسـوم التنفيذي
رقم 04-02 اJـؤرخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1424 اJـوافق 3

يناير سنة 2004 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJـادة 4 : يـتـوقـف احلـد األدنى لألمـوال اخلـاصـة عـلى
مبـلغ االستـثمار اJـراد إحداثه أو توسـيعه. ويـحدّد حسب

: Xاآلتي XستويJا
- اJــــــــســـــــتـــــــوى األول : - اJــــــــســـــــتـــــــوى األول : 1 % مـن اJــــــــبـــــــلـغ اإلجـــــــمــــــــالي
لالســتـثــمــار عـنــدمــا يـقـل هـذا االســتــثـمــار عن خــمــسـة (5)

ماليX دينار أو يساويها.
- اJـــــســـــتــــــوى الـــــثـــــاني: - اJـــــســـــتــــــوى الـــــثـــــاني: 2 % مـن اJـــــبـــــلـغ اإلجـــــمـــــالي
Xلالستثمار عـندما يفوق هذا السـتثمار خمسة (5) مالي

دينار ويقلّ عن عشرة (10) ماليX دينار أو يساويها".

اJاداJادّة ة 4 : : تعـدل أحكام اJادة 7 من اJرسـوم التنفيذي
رقم 04-02 اJـؤرخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1424 اJـوافق 3

ينايرسنة 2004 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJــادة 7 : يــــتـــغـــيـــر مــــبـــلغ الــــقـــروض غـــيــــر اJـــكـــافـــأة
اJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJـادة 7 من اJـرســوم الـرئـاسي رقم
03-514 اJـــــؤرخ في 6 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1424 اJـــــوافق 30

ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2003 واJــــذكــــور أعـالهq بــــحــــسب كــــلــــفــــة
اســتـثــمـار إحــداث أو تــوسـيع الــنـشــاطــات. ويـحــدد حـسب

: Xاآلتي XستويJا

- اJــــســــتـــوى األول :- اJــــســــتـــوى األول : 29 % مـن الـــكــــلـــفــــة اإلجــــمـــالــــيـــة
لالســتـثــمــار عـنــدمــا يـقـل هـذا االســتــثـمــار عن خــمــسـة (5)

qدينار أو يساويها Xمالي

 - اJـــســتــوى الــثــاني :- اJـــســتــوى الــثــاني : 28 % من الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة
لالســـتــثــمـــار عــنـــدمــا يــفـــوق هــذا االســتـــثــمــار خـــمــســة (5)
مـاليــــX ديــــنــــار ويــــقل عـن عــــشـــرة (10) ماليـــX ديـــنـــار أو

يساويها".

5 : :  تـــتــــمّـم أحــكـــام اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
04-02 اJــــــؤرخ في 10 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1424 اJـــــوافق 3

يــنــايـــر ســنـة 2004 واJـذكـور أعالهq بــاJـادتـX 7 مـكـرر و7
مكرر1 حترران كما يأتي :

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-02 اJـؤرخ
في 10 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اJــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2004
الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــات اJــمــنــوحــة لــلــبــطــالـX ذوي
اJشاريع الـبالغـX مابX ثالثX (30) وخـمسX (50) سـنة

qتممJعدل واJا qومستوياتها

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-470 اJؤرخ
في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق 12 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الــذي يــحــدد شــروط تــنــفــيــذ االمــتــيــازات اجلــبــائــيــة

واجلـمـركــيـة اخملـصــصـة لالســتـثـمــارات اJـنــجـزة من طـرف
(30) Xثالثــ Xمـــابـــ Xـــشـــاريع الــبـــالـــغــJذوي ا Xالــبـــطـــالــ

q(50) سنة Xوخمس

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-77 اJـؤرخ
في 19 مـــحـــرم عــام 1427 اJــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
الـذي يـحـدد مـهام الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلتـشـغـيل وتـنظـيـمـها

qتممJعدل واJا q وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اJــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحــكــام اJــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 04-02 اJــؤرخ في10 ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اJـوافق 3 يـنـايـر سـنـة 2004 الـذي يـحدد
شـــروط اإلعـــانـــات اJـــمــنـــوحـــة لـــلـــبـــطـــالــX ذوي اJـــشـــاريع
الــــبــــالـــــغــــX مــــابــــX ثالثــــX (30) وخــــمـــــســــX (50) ســـــــنــــــة

ومستوياتها.

اJاداJادّة ة 2 : : تعـدل أحكام اJادة 2 من اJرسـوم التنفيذي
رقم 04-02 اJـؤرخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1424 اJـوافق 3

يناير سنة 2004 واJذكور أعالهq  كما يأتي :

"اJــــادة 2 : يــــســـتــــفـــيــــد من أحــــكـــام هــــذا اJــــرســـوم كل
شخص يستوفي الشروط اJبينة أدناه :

- أن يـبـلغ مــا بـX ثالثـX (30) وخــمـسـX (50) ســنــة
qمن العمر

qأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن ال يكــون شــاغــال مــنــصـب عـمـل مـأجــورا أو
�ـــــارســــا نـــــشــــاطـــــا حلــــســـابـه اخلـــاص عــــنــــد إيـــداعـه طـــلب

qاإلعانة

- أن يـكــون مـسـجـال لـدى مـصــالح الـوكــالـة الـوطــنـيـة
لـلـتـشـغــيل كـطـالب شـغل أو يـكـون مــسـتـفـيـدا من تـعـويض

qعن البطالة Xالصندوق الوطني للتأم
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"اJادة 13 : زيادة عـلى االمتـيازات اJـنـصوص عـليـها
في الـتشـريع والـتـنـظيـم اJعـمـول بـهمـاq يـسـتـفيـد الـبـطال
أو الـبطـالـون ذوو اJشـاريع من تـخـفيض في نـسب فـائدة
قـــــروض االســــتــــثـــــمــــارات اخلــــاصـــــة بــــإحــــداث  أو تــــوســــيع
الــنــشــاطــات الــتي تــمــنــحـهـم إيـاهــا الــبــنــوك واJــؤســسـات
اJــــالــــيــــةq اJــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في اJــــادة 7 مـن اJــــرســـوم
الــرئــاسي رقم 03-514 اJـؤرخ في 6 ذي الـقــعــدة عـام 1424
اJــوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة 2003 واJــذكــور أعاله. ويــحــدد

هذا التخفيض كما يأتي :
- 80 % من اJـــعــــدل اJـــدين الــــذي تـــطــــبـــقه الــــبـــنـــوك
واJــؤسـسـات اJــالـيــة بـعـنــوان االسـتـثــمـارات اJــنـجـزة في
قــطــاعــات الــفالحــة والـصــيــد الــبــحـري والــبــنــاء واألشــغـال

qالعمومية والري وكذا الصناعة التحويلية
- 60 % من اJـــعــــدل اJـــدين الــــذي تـــطــــبـــقه الــــبـــنـــوك
واJؤسسات اJالـية بعنوان االستثمارات اJنجزة في كل

قطاعات النشاط األخرى.
Xوعــنـدمــا تــكـون اســتــثـمــارات الــبـطــال أو الــبـطــالـ
ذوي اJشاريع في واليات الهضاب العليا واجلنوبq ترفع
qتــبـاعـا qــنــصـــوص عـلــيــهـا أعالهJمــعــدالت الـتـــخــفــيــض ا
إلى 95 % و80 % من اJــعـدل اJـدين الـذي تـطـبـقه الـبـنـوك

واJؤسسات اJالية.
وال يــتـحــمل اJـســتـفــيـد أو اJــسـتـفــيـدون مـن الـقـرض

سوى فارق نسبة الفائدة اخلاضع للتخفيض".

اJــاداJــادّة ة 7 : : تــتـــمم أحـــكــام اJــادة 23 مــكـــررمن اJــرســوم
الـتـنـفـيذي رقم 04-02 اJـؤرخ في 10 ذي القـعـدة عام 1424

اJوافق 3 يناير سنة 2004 واJذكور أعالهq كما يأتي :

"اJادة 23 مكرر : ..............(بدون تغيير )............
�نح تـأجـيل Jدة ثالث (3) سـنوات لـتـسديـد الـقرض
الــــبــــنــــكي األصــــلـي وتــــأجــــيل Jــــدة ســــنــــة (1) واحــــدة لــــدفع

الفوائد".
اJاداJادّة ة 8 : : تـتمم أحكـام اJرسـوم التنـفيذي رقم 02-04
اJـؤرخ في 10 ذي الـقـعـدة عـام 1424 اJـوافق 3 يـنـايـر سـنة
2004 واJـــذكـــور أعـالهq بـــاJـــادتـــX 24 مــــكــــرر و24 مــــكــــرر1

حترران كما يأتي : 
"اJــادة 24  مـــكــرر : حتـــدث عـــلى مـــســتـــوى اJـــديـــريــة
الــعــامـة لــلــصـنــدوق الــوطـنـي لـلــتــأمـX عن الــبــطـالــة جلــنـة
وطـنــيـة لـلــطـعن تـكــلف بـالـفـصـل في الـطـعــون اJـقـدمـة من
البطالX ذوي اJشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل
جلـان انـتـقـاء واعـتـمـاد وتـمـويل مـشـاريع االسـتـثـمارq عـلى

مستوى الواليات. وتتشكل اللجنة من :
- اJـــديــر الـــعــام لـــلـــصــنـــدوق الـــوطــنـي لــلـــتـــأمــX عن

qرئيسا qالبطالة أو �ثله

"اJادة 7 مكرر : �نحq عـند الضـرورةq قرض إضافي
غـــيــر مـــكــافـــأ لــلــبـــطــالـــX ذوي اJــشــاريـع حــامــلـي شــهــادات
التـكـوين اJـهنـيq مبـلـغه خـمسـمـائة ألف (500.000) ديـنار
القــتــنـــاء عــربــة ورشـــة Jــمــارســة نـــشــاطــات : الـــتــرصــيص
وكهرباء العـمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن

العمارات وميكانيك السيارات.
qـذكــورة في الـفــقـرة أعالهJــكن أن تـتــمم الــقـائـمــة ا�
عنـد احلـاجـةq بـقرار مـشـتـرك بـX الوزيـر اJـكـلف بـالـعمل

والتشغيل والوزير اJكلف باJالية.
 �ـنح القرض غـير اJكـافأ اJذكور فـي الفقرة األولى
أعالهq فـقطq عـنـدمـا يلـجـأ الـبطـال ذو اJـشـروع إلى تـمويل

بنكي في مرحلة إحداث النشاط".

"اJادة 7 مكرر 1 : �نحq عند الضرورة :
1- قـــــرض إضــــافـي غــــيـــــر مــــكـــــافــــأ لـــــلــــبـــــطــــالــــX ذوي

اJـشاريع حاملي شهـادات التعلـيم العاليq للتـكفل بإيجار
احملل اخملـصص إلحـداث مــكـاتب جـمـاعـيـة طــبـيـة وJـسـاعـدي
الـــقـــضــــاء ولـــلـــخـــبـــراء احملـــاســـبــــqX وحملـــافـــظي احلـــســـابـــات
واحملــاســبـــX اJــعــتــمـــدين ومــكـــاتب الــدراســات واJـــتــابــعــة

التابعة لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري.
ال �ـكن أن يتجاوز مـبلغ القرض غـير اJكافـأ مليون

q(1.000.000 ) دينار
�ـكن أن تـتمـم قائـمـة النـشـاطات اJـؤهـلة لالسـتـفادة
Xبـقرار مـشتـرك ب qعنـد احلـاجة qـكافـأJمن القـرض غـير ا
الـــوزيــر اJـــكـــلف بــالـــعـــمل والـــتــشـــغــيـل والــوزيـــر اJـــكــلف

باJالية.
2 - قــــرض إضـــــافي غــــيــــر مــــكـــــافــــأ لــــلــــبــــطــــالــــX ذوي

اJـشـاريع مـبلـغه خـمـسـمـائة ألف (500.000) ديـنـارلـلـتكـفل
بـــإيــجــار احملـل اخملــصص إلحـــداث نــشــاطـــات إنــتـــاج الــســلع
واخلـدمـاتq بــاسـتــثـنـاء الــنـشـاطــات اJـذكــورة في احلـالـة 1

أعاله وكذا النشاطات غير اJقيمة.
�ـنح القـرض غيـر اJكـافـأ اJنـصوص عـليه في احلـالة
2 أعالهq فــقـطq عــنـــدمــا يــلـــجــأ الـــبــطـــال أو الــبـــطــالــون ذوو

اJشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
ال جتــمع الـقــروض اJـذكـورة في احلــالـتـX 1 و2 أعاله
والقرض اJنصوص عليه في اJادة 7 مكرر أعاله. وتتكفل

ميزانية الدولة بهذه القروض ".

اJـاداJـادّة ة 6 : :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 13 من اJـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 04-02 اJـؤرخ في 10 ذي القـعـدة عام 1424
اJـــوافـق 3 يـــنــايــر ســـنـــة 2004 واJــــذكــــور أعاله وحتـــرر

كما يأتي :



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2414
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 11 -  - 105  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في  أولأول ربــــيع ربــــيع
q2011 ـــــوافق 6  مــــارس ســـــنــــة   مــــارس ســـــنــــةJـــــوافق  اJالـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1432 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اJـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم يـــعـــدل ويـــتـــمم اJـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم 08 -  - 126
اJـــؤراJـــؤرّخ في خ في 13 ربــيع الـــثــاني عـــام  ربــيع الـــثــاني عـــام 1429 اJـــوافق  اJـــوافق 19
أبــريل  سـنــة أبــريل  سـنــة 2008 واJــتـعــلق بـجــهـاز اJــسـاعــدة عـلى واJــتـعــلق بـجــهـاز اJــسـاعــدة عـلى

اإلدماج اJهنياإلدماج اJهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

qوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اJــؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اJــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة q2007 ال سـيّــمـا اJـادة 59

qمنه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 08-02 اJــؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

qادة 60 منهJالسيما ا q2008 الية التكميلي لسنةJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

qادة 8 منهJالسيّما ا qدفع رواتبهم
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-126 اJؤرخ
في 13 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اJــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة
qـــهــنيJـــســاعـــدة عــلـى اإلدمــاج اJـــتـــعـــلق بــجـــهــاز اJ2008 وا

  qتمّمJعدّل واJا
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـعــدل هـــــذا اJـرســــوم ويـتــمم بـعــض
أحــكــــام اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقــم 08-126 اJــؤرخ في 13
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1429 اJــــوافق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2008

واJتعلـق بجهاز اJساعدة على اإلدماج اJهني.

qديـرية العـامة للـوكالة الـوطنيـة للتـشغيلJثل ا� -
qعضوا

- �ــثل اJــديــريــة الـــعــامــة لــلــوكــالـــة الــوطــنــيــة لــدعم
qعضوا q تشغيل الشباب

- �ثلي اJديريات العامة للبنوك اJعنيةq أعضاء.

Xصالح اخملـتصة للصندوق الوطني للتأمJتتولى ا
عن البطالة أمانة اللجنة الوطنية للطعن ".

"اJادة 24 مـكرر 1 : جتـتمع الـلـجنـة الـوطنـيـة للـطعن
مــرة واحــدة كل شــهــرين q (2) فـي دورة عــاديــةq بــنــاء عــلى
اســتــدعــاء من رئــيـســهــا. و�ــكن أن جتــتــمع في دورة غــيـر

عادية بطلب من رئيسها.

يحدد تـنظيم الـلجـنة وسيـرها وكـذا كيفـيات دراسة
ومــحــتــوى اJــلــفــات اJــعــروضــة عــلــيــهـا بــقــرار مـن الــوزيـر

اJكلف بالعمل والتشغيل. 

تكـون اJلـفات اJـعتـمدة من الـلجـنة الـوطنـية للـطعن
مــحل إعــداد شـهــادة قـابــلــيـة وتــمـويـل يـســلـمــهــا الـصــنـدوق

الوطني للتأمX عن البطالة ".

اJاداJادّة ة 9 : : يستـفيد من أحكام اJواد 4 و7 و7 مكرر و7
مـكـرر 1 و13 و23 مــكـرر أعالهq الـبـطــال أو الـبـطـالـون ذوو
اJــشـاريـع الـذين لـم تـتــحـصـل مـشــاريع اســتـثــمــارهم عـلى
الــقــرض غــيــر اJــكــافــأ عــنــد تـاريـخ نــشــر هـذا اJــرســوم في

اجلريدة الرّسميّة.

اJــاداJــادّة ة 10 : : يــطـــبق تــخــفــيض نـــسب فــوائــد الــقــروض
الـبـنـكـيـة اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادة 13 أعالهq  عـلى باقي
الــقـروض الــبــنــكــيـة الــواجب دفــعــهــا طــبـقــا لــآلجــال احملـددة

مسبقا من طرف البنوك.

11 : : تـــلـــغـى أحـــكـــام الــــفـــقـــرة 2 مـن اJـــادة 6 من اJــاداJــادّة ة 
اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 04-02 اJـؤرخ في 10 ذي الــقـعـدة

عام 1424 اJوافق 3 ينايرسنة 2004 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432
اJوافق 6  مارس سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
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- أجـــرة شـــهــــريـــة �ـــبـــلغ 12.000 دج يـــدفع كـــامال من
مــيـزانـيــة الـدولـة لـلــمـسـتــفـيـدين عــنـدمـا يــتم إدمـاجـهم في
إطار إجنـاز الورشات ذات اJـنفعـة العمـومية الـتي تبادر
بــهــا الـقــطــاعـات واجلــمــاعـات احملــلــيـة اJــذكــورة في اJـادة 5

qأعاله

- أجــر مـنــصب الـعــمل اJـشــغـول يــتـضــمن مـســاهـمـة
q3 الـدولة يـحـدد مبـلـغهـا بـنسـبة 53 % من مـرتب الصنف
الـرقم االسـتداللي 252 من الـشـبـكـة االسـتـداللـيـة Jـرتـبـات
اJـــــوظــــفـــــX عــــنـــــدمــــا يــــتـم تــــنـــــصــــيـــــبــــهـم في اJـــــؤســــســــات
االقـتصاديـة التي تـنجـز مشـاريع ذات اJنفـعة الـعمـومية.

ويدفع اJستخدم فارق أجر اJنصب ". 

اJــــــاداJــــــادّة ة 6 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 27 من اJـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08-126 اJـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
qـــــذكـــــــور أعــالهJـــــوافـق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2008 واJ1429 ا

كـمـا يأتي: 

" اJــادة 27 : تـــدفع اJــســاهــمـــة اJــذكــورة في اJــادة 26
أعاله Jــدة ثالث (3) ســنــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد بــالــنــســبــة
لــــعــــقـــــود إدمـــــاج حــــامــــلي الــــشــــهـــــادات وعــــقــــــود اإلدمـــاج

اJهنيq كما يأتي :

بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات :

- 12.000 دج  لــلـــشـــهــر بـــالـــنــســـبـــة حلــامـــلي شـــهــادات
qالتعليم العالي

    .Xالسام X10.000 دج للشهر بالنسبة للتقني -

بالنسبة لعقود اإلدماج اJهني : بالنسبة لعقود اإلدماج اJهني : 8.000 دج للشهر".

اJــــــاداJــــــادّة ة 7 : : تــــــلـــــــغـى أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 28 من اJـــــــرســــــوم
الـــتــــنـــفــــيــذي رقم 08 - 126 اJــؤرخ في 13 ربــيع الــثــاني
عــــــام 1429 اJــــــوافـق 19 أبــــــريــل ســــــنـــــة 2008 واJــــــذكــــور

أعاله.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  أول ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432
اJوافق 6  مارس سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

اJــاداJــادّة ة 2 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اJــادة 6 مـن اJــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 08-126 اJـــؤرخ في 13 ربـــيع الــثــاني
qـــذكـــور أعالهJــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة 2008 واJعــام 1429 ا

كما يأتي: 
" اJادة 6 : حتدّد مدة عقد اإلدماج كما يأتي:

- ســــنـــــة واحـــــدة قـــــابــــلـــــة لـــــلـــــتــــجـــــديـــــد في الـــــقـــــطــــاع
qاالقتصادي

- ثالث (3) ســــنـــوات قــــابــــلـــة لــــلـــتــــجـــديــــد في قــــطـــاع
اJــــــؤســـــســـــات واإلدارات الــــــعـــــمـــــومـــــيــــــة وفي الــــــهـــــيـــــئـــــات

qؤسسات العمومية ذات التسيير اخلاصJوا
- ..................(الباقي بدون تغيير).................."

اJــــــاداJــــــادّة ة 3 : : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 16 من اJـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08-126 اJـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
qـــــذكــــــور أعـالهJـــــوافق 19 أبـــــريـل ســــنــــة 2008 واJ1429 ا

كـما يأتي: 

" اJـادة 16 : يــتـقـاضى اJــسـتــفـيـدون من عــقـود إدمـاج
حــامــلـي الــشــهــادات أجــرة شـــهــريـة يــدفع مـبـلــغـهـا كـامال

كما يأتي:
- 15.000 دج  بــالـــنــســبــة حلـــامــلي شــهــادات الـــتــعــلــيم

qالعالي
.Xالسام X10.000 دج  بالنسبة للتقني -

يـــحــــتــــفظ �ـــبـــلغ األجـــرة عـــنـــدمـــا يـــتم تـــمـــديـــد عـــقــد
اإلدماج ".

اJــــــاداJــــــادّة ة 4 : : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 17 من اJـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08-126 اJـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
qــــذكــــور أعالهJـــــوافـق 19 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2008  واJ1429 ا

كما يأتي: 

"اJـادة 17 : يـتـقـاضى اJـسـتـفـيـدون مـن عـقـود اإلدماج
اJــهــني أجــرة شــهــريـــة يــحــدد مــبــلــغــهــا بـ 8.000 دج ويــدفع

كامال".

اJــــــاداJــــــادّة ة 5 : : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 19 من اJـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08-126 اJـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
qــــذكــــور أعالهJـــــوافـق 19 أبـــــريـل ســـــنــــة 2008 واJ1429 ا

كما يأتي : 

" اJـادة 19 : يــسـتــفـيــد الـشــبـاب اJــدمـجــون في إطـار
عقود تكوين - إدماجq �ا يأتي :

- .......................( بدون تغيير )...................... 
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــادة األولى : اJــــادة األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اJــــرســـوم بـــعض
أحــــكـــام اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96-30 اJــــؤرخ في 22
شـعــبـان عـام 1416 اJـوافق 13 يـنـايــر سـنـة 1996 واJـذكـور

أعاله. 

2 :  : تــعــدل الــفــقـرة 3 من اJــادة 10 مـن اJــرسـوم اJـادة اJـادة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 96-30 اJــؤرخ في 22 شــعـــبــان عــام 1416
اJــوافق 13 يـــنــــايـــر ســـنــة 1996 واJــذكـــور أعـالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اJادة 10 : ......................................................

"حتـدد األقـدمـيـة الـضـروريـة لالنـتـقـال من درجـة إلى
." (2) Xدرجة أخرى بسنت

اJـــــادة اJـــــادة 3 :  : تــــــعـــــدل الـــــفـــــقـــــرة األولـى من اJـــــادة 11 من
اJـرسوم الـتـنفـيذي رقم 96-30 اJؤرخ في 22 شعـبـان عام
1416 اJوافق 13 ينـاير سـنة 1996 واJـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اJـادة 11 : حتـتـوي كل مـجـمـوعـة عـلى اثـنـتـي عـشرة
(12) درجة".

...................(الباقي بدون تغيير).....................

اJادة اJادة 4 :  : تـعـدل اJـادة 18 مـن اJـرسـوم التـنفـيذي
رقــم 96-30 اJــــــــــؤرخ في 22 شــــــــــعـــــــــــبــــــــــان عــــــــــام 1416
اJــوافـق 13 يـنـايـر سـنـة 1996 واJـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اJــادة 18 : يـــتـــقـــاضـى قـــضـــــاة مـــجـــلــس احملـــاســـبـــــة
مـرتـبــا يــتـم حـسـابـــه عـلى أســـاس الــشـبـكــة االســتـداللـيـة
اJــبــيـــنــة في اجلــدول (أ) اJـــلــحــق بـــهــذا اJــرســـوم كــمــا
يـــتـــقـــاضــون الـــتـــعـــويــضـــات اJـــقــررة فـي هــذا الـــفـــصلq مع
مــراعـاة أحـــكــام اJـادة 13 من األمــر رقم 95-23 اJـؤرخ في
29 ربــــيـع األول عــــام 1416 اJـــــوافق 26 غــــشـت ســــنــــة 1995

واJذكور أعاله".

5 : : تـعدل اJادة 20 من اJـرسـوم التـنـفـيذي رقم اJادة اJادة 
96-30 اJـؤرخ في 22 شـعـبـان عـام 1416 اJـوافق 13 يــنـايـر

سنة 1996 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 95  مـؤرخ في  مـؤرخ في 21  ربـيع األول ربـيع األول
1432 اJــوافق  اJــوافق 24  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة q  q2011  يـــعــدليـــعــدل عــام عــام 
ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيــذي  رقـم ويـتـمم اJـرسـوم الـتـنـفـيــذي  رقـم 96-30 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
22 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1416 اJـوافق  اJـوافق 13 يـنـايــر ســنـة   يـنـايــر ســنـة  1996

الــذي يـــحـــدد شــــروط وكـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيـق األمــــــرالــذي يـــحـــدد شــــروط وكـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيـق األمــــــر
رقـــم رقـــم 95-23 اJــــؤرخ فــي   اJــــؤرخ فــي  29 ربـــيع األول عـــام  ربـــيع األول عـــام 1416
اJـوافق اJـوافق 26 غـشـت سـنـة  غـشـت سـنـة 1995 واJـتـضـــمن الـقـانــون واJـتـضـــمن الـقـانــون

األساســـي لقضـاة مجلـس احملاسبـةاألساســـي لقضـاة مجلـس احملاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

-  بنـاء على الـدسـتورqال سـيّـما اJـادتان 85 -3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اJــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qاحملاسبة

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـــى األمــــــر رقم 95-23 اJــــــؤرخ في 29
ربـــــيــع األول عـــــام 1416 اJــــــوافـق 26 غـــــــشـــــت ســــــــنـــــة
1995 واJــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســـاسـي لــــقــــضـــاة مــــجــــلس

qاحملاسبة

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-377 اJـؤرخ
في 27 جمـادى الثانـية عام 1416 اJوافق 20 نوفـمبـر سنة

q1995 الذي يحدد النظام الداخلي جمللس احملاسبة

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-78 اJـؤرخ
في 28 شـــــــوال عــــــام 1414 اJــــــوافق 9 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1994
XـــوظـــفــJـــتـــضـــمن مـــنح تـــعـــويض تـــكـــمـــيـــلي لـــفـــائـــدة اJوا
واألعـوان الـعـمـومـيـX غـيـر اJـصـنـفX فـي السـلـم الوطـني

qتممJعدل واJا qتعلق باألجورJاالستداللي ا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-30 اJـؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اJــوافق 13 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996
الـذي يــحــدد شـروط وكــيــفــيـات تــطــبـيـق األمـر رقم 23-95
اJـــــؤرخ في 29 ربــــيـع األول عــــام 1416 اJـــــوافق 26 غـــــشت
سـنـة 1995 واJـتــضـمن الـقــانـون األسـاسي لـقــضـاة مـجـلس

qاحملاسبة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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األمــــــر رقم 95-23 اJــــــؤرخ في 29 ربــــــيـع األول عــــــام 1416
اJــــــوافق 26 غــــــشـت ســــــنـــــة 1995 واJـــــــذكــــــور أعالهq كــــــافــــــة
الـعـنـاصـر اJـرتـبـطـة بـاJـرتب اخلـاص بـالـوظـيـفـة اJـمـارسة

طوال فترة انتدابه.

وفـي هــذه احلـــالـــةq يـــحـــسب الـــتــعـــويـض اJــذكـــور في
اJــادة 20 أعالهq عـــلى أســاس الـــرقم االســتـــداللي األســاسي
للمجموعة اJـقابلة للوظيفـة التي ¤ انتدابه فيها إذا كان
الـرقم االسـتـداللي األسـاسي أعـلى من الـرقم الـذي يـحوزه

اJعني باألمر".

اJــــادة اJــــادة 8 : : يــــتــــمـم اJـــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 30-96
اJـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1416 اJـوافق 13 يــنــايــر ســنـة
1996 واJـذكـور أعالهq بـثـالث مواد 24 مـكرر و 24 مـكرر 1

و 24 مكرر q2 وحترر كما يأتي :

"اJــادة 24 مــكــرر : تــكـــون الــتــعــويـــضــات اJــنــصــوص
عــــلـــــيــــهـــــا في هـــــذا اJــــرســـــوم مــــانـــــعــــة مـن االســــتـــــفــــادة من
الـتعـويض التـكمـيلي اJـؤسس �وجب اJـرسوم الـتنـفيذي
رقـم 94-78 اJــــــــؤرخ في 28 شــــــــوال عــــــــام 1414 اJــــــــوافق 9

أبريل سنة 1994 واJذكور أعاله".

"اJــادة 24 مـــكــرر1 : �ـــكن قـــاضي مـــجــلس احملـــاســـبــة
الــذي يـشــغل وظــيــفــة عـلــيــا في الــدولـة أن يــخــتــار اJـرتب
اJطابق لرتـبته األصلية إذا كان ذلك أفضل له. ويتقاضى
في هـذه احلالـة تعـويضـا عن الـتمـثيل يـحسب عـلى أساس

مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها".

"اJــادة 24 مــكــرر2 : يــرتب قـــاضي مــجــلس احملــاســبــة
ضـمن الـشبـكـة االستـداللـية اJـنـصوص عـليـهـا في اJادة 18
أعاله في الـدرجة اJـمـاثـلـة للـدرجـة الـتي كـان مرتـبـا فـيـها
عـنـد تـاريخ نـشر هـذا اJـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمــيّة مع

اإلبقاء على األقدمية التي لم حتتسب".

اJادة اJادة 9 :  : يسري مـفعول هذا اJـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

10 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمـــــهــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
24  فبراير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

"اJـادة 20 : زيــادة عــلى اJــرتب اJــنــصـوص عــلــيه في
اJـادة 18 أعالهq يـسـتفـيـد قـضاة مـجـلس احملـاسـبة تـعـويـضا
شـهريـا عن الـتمـثيـل يتم حـسابه عـلى أسـاس اJرتب وفق

النسب اآلتية :

- 25 %  لقضاة رتـبة خارج السـلم واجملموعة األولى
qمن الرتبة األولى

q20 %  لقضاة اجملموعة الثانية من الرتبة األولى -

- 15 %  لــقـــضــاة اجملــمـــوعــتـــX األولى والــثـــانــيــة من
qالرتبة الثانية

- 10 %  لــــقـــضــــاة اجملــــمـــوعــــة الـــثــــالــــثـــة مـن الـــرتــــبـــة
الثانية".

اJــــــادة اJــــــادة 6 : : تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اJــــــادة 21 من اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 96-30 اJــؤرخ في 22 شــعـــبــان عــام 1416
اJـــوافـق 13 يـــنــــايـــر ســـنــة 1996 واJــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اJـادة 21 : زيـادة عـلى ذلكq يــسـتـفـيـد قـضـاة مـجـلس
احملـــاســـبــة الـــذين �ـــارســون إحـــدى الـــوظــائـف اJــنـــصــوص
عـلـيـهـا في اJـادتـX 4 و 5 من األمـر رقم 95-23 اJـؤرخ في
29 ربــــيـع األول عــــام 1416 اJـــــوافق 26 غــــشـت ســــنــــة 1995

والـــوظـــيــفـــة اJـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في اJــادة 8 من اJـــرســوم
الـرئـاسي رقم 95-377 اJـؤرخ في 27 جـمـادى الـثـانـيـة عام
qــذكــورين أعالهJــوافق 20 نــوفــمــبــر ســنــة 1995 واJ1416 ا

تـعويـضـا شهـريـا عن اJسـؤولـية يـحـدد طبـقـا للـجدول (ب)
اJلحق بهذا اJرسوم.

ال �ـنـح هـذا الــتـعـويـض إال لـقــضـاة مـجــلس احملــاسـبـة
الذين �ارسون فعليا هذه الوظائف.

كـمـا يـسـتـفـيـد من هــذا الـتـعـويــضq قـضـــاة مـجـلــس
احملـــاســـبـــة اJـــنـــتـــدبـــون Jـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة من الـــوظـــائف

اJذكـورة في الفقرة األولى أعاله".

7 :  : تـعدل اJادة 24 من اJـرسـوم التـنـفـيذي رقم اJادة اJادة 
96-30 اJـؤرخ في 22 شـعـبـان عـام 1416 اJـوافق 13 يــنـايـر

سنة 1996 واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اJادة 24 : يتقاضى قـاضي مجلس احملاسبة اJنتدب
Jـمــارسـة وظــيـفــة وفـقــا لـلــشـروط احملــددة في اJـادة 76 من
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20.000 دج

-  نائب الرئيس
- الناظر العام

- رئيس غرفة
- مقرر عام

- رئيس فرع 
- ناظر مساعد

50.000 دج

30.000 دج

12

10360

10138

9916

9694

9250

9028

8362

8140

7918

10080

9864

9648

9432

9000

8784

8136

7920

7704

9800

9590

9380

9170

8750

8540

7910

7700

7490

9520

9316

9112

8908

8500

8296

7684

7480

7276

9240

9042

8844

8646

8250

8052

7458

7260

7062

8960

8768

8576

8384

8000

7808

7232

7040

6848

8680

8494

8308

8122

7750

7564

7006

6820

6634

8400

8220

8040
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اJـاداJـادّة ة 2 : : يــســتــفـيــد من نــظــام الــتـقــاعــد اJــطـبـق عـلى
اإلطـارات السـاميـة للـدولةq قـضاة مـجلس احملـاسبـة الذين
مـــارســوا إلى غــايـــة بــلــوغ ســتــX (60) ســـنــة كـــامـــلــة ولـــهم
خبرة مهـنية مدتـها خمس وعشرون (25) سنـة من اخلدمة

الفعلية على األقل بهذه الصفة.
غـــيــر أنـه �ــكـن اJــرأة الـــقـــاضي أن تـــســتـــفـــيـــد ضــمن
نـفس الـشــروط من هـذا الــتـقـاعــد بـطـلـب مـنـهــا ابـتـداء من

بلوغها خمسا وخمسX (55) سنة كاملة.

3 : : دون اإلخـالل بـــــشــــرط الـــــسـن اJــــذكـــــور في اJــــاداJــــادّة ة 
اJــادة 2 أعـاله يـــمــكـن قـضــاة مـجــلـس احملــاســبــة الــذيــن
¤  توظـيـفـهم وفقـا ألحـكـام اJادة 31 من األمـر رقم 95 - 23
اJــــؤرّخ في  29 ربــــيـع األول عـــام 1416 اJــــوافق 26 غــــشت
ســـنـــة 1995 واJــــذكـــور أعـالهq االســـتــــفـــادة من أحــــكـــام هـــذا
اJـرسـوم مـتى أثـبـتـوا أنـهم مـارسـوا مـدة خمـس وعشـرين
(25) ســنــة من اخلــدمــة الـفــعــلــيــة في هــيـاكـل الـدولــة مــنــهـا
XـعJعـشر (10) سنـوات بـصـفة قـاض �ـجـلس احملـاسبـة وا
في إحــدى اجملـــمـــوعـــات اJــنـــصـــوص عـلـــيـــهـــا في اJـادة 6
مـن اJـــــرســــــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 96 - 30 اJـــــؤرّخ في 22
شـعــبـان عـام 1416 اJـوافق 13 يـنـايــر سـنـة 1996 واJـذكـور

أعاله. 

اJاداJادّة ة 4 : : ينـتسب قـضاة مـجلس احملـاسبـة للـصندوق
اخلاص لتقاعد اإلطارات السامية في الدولة.

اJاداJادّة ة 5 : : يكون مبلغ مـعاش التقاعد اJـدفوع للقضاة
مسـاويـا للـمـرتب الـصافي األكـثـر فائـدة �ـا في ذلك اJنح
والـتـعـويـضـات  غـيـر تـلك اJـعـوضـة لـلـمـصـاريـف اJـدفـوعة

أثناء �ارسة اJهام.
تــســـتـــثــنى مـن ذلك الـــتــعـــويــضـــات اJـــدفــوعـــة خــارج

التراب الوطني.

6 : : في حـــــالـــــة وفـــــاة صـــــاحب اJـــــعـــــاشq يــــوزع اJــــاداJــــادّة ة 
اJعاش اخملصص للـمتوفى بX ذوي حقوقه وفقا للشروط

اآلتية :
1 - إذا لم يـترك اJـتوفى ولـدا وال أصالq يـحدد مـبلغ
مـعـاش الـتـحـويل لـلــزوج الـبـاقي عـلى قـيـد احلـيـاة بـنـسـبـة

qعاش اخملصص للمتوفىJ100% من مبلغ ا

2 - إذا تــــرك اJــــتـــــوفىq زيــــــادة عــــلـى الــــزوجq ذا حق
آخـــر (ولــدا أو أصال)q يـــحـــدد مــبــــلــغ كــل مــــعـــاش حتــويل

كما يأتي :

q70 % للزوج -

q30 % لذي احلق اآلخر -

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 96  مـؤرخ في  مـؤرخ في 21  ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 24  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة q  q2011  يـــحــدديـــحــدد
شــــروط وكــــيـــفــــيـــات نــــظــــام تـــقــــاعـــدشــــروط وكــــيـــفــــيـــات نــــظــــام تـــقــــاعـــد قــــضــــاة مـــجــــلسقــــضــــاة مـــجــــلس

احملاسبةاحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـناء على الـدسـتـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125

 q( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــقــتـــضى  الــقـــانــون رقم 83 - 12 اJــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتمّمJعدّل واJا qبالتقاعد
- و�ـقــتـضى األمـررقم 95 - 23 اJـؤرّخ في 29 ربـيع
األول عــام 1416 اJــوافق 26 غــشت ســنــة 1995 واJــتــضــمن

qالقانون األساسي لقضاة مجلس احملاسبة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 12 اJــؤرّخ في 13
رمـــــضـــــان عـــــام 1419 اJـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1998
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة q1999 ال سـيــمـا اJـادة 70

qمنه
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 617 اJــؤرّخ في 25
مــحـرم عـام 1404 اJـوافق 31 أكـتـوبـر سـنـة 1983 واJــتـعـلق
qـعـاشـات تـقـاعد اإلطـارات الـسـامـيـة فـي احلـزب والـدولة�

qتمّمJعدّل واJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 30 اJؤرّخ
في 22 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اJــوافق 13 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996
الــذي يـحــدد الـشــروط والـكــيـــفــيـات لـتـطـبـيق األمـر رقم
95 - 23 اJــؤرّخ في  29 ربـــيع األول عــام 1416 اJــوافق 26

غــشت ســنـة 1995 واJــتــضــمن الــقــانــون األســاسي لــقــضـاة
 qمجلس احملاسبة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اJــادة 55 من األمــر
رقم 95 - 23 اJـؤرّخ في  29 ربـيع األول عام 1416 اJـوافق
26 غــشت سـنـة 1995 واJـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اJـرسـوم

إلـى حتـديـد شـروط وكـيـفـيـات نـظــام تـقـاعـد قـضـاة مـجـلس
احملاسبة. 
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10 : : �ــنع كل جــمع بــX مــعــاش تـقــاعــد �ــنـوح اJـاداJـادّة ة 
بعنوان هذا اJرسوم ومعاش تقاعد بعنوان نظام آخر.

اJاداJادّة ة 11 : : يسـتفـيـد من أحكـام هـذا اJرسـوم دون أثر
مــالي رجــعـي الــقــضــاة اJــســتـــوفــون الــشــروط اJــنــصــوص
عـلـيـهـا في اJادة 2 أعالهq احملـالـون عـلى الـتـقـاعـد قـبل نـشر

هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة.

12 : : تـدرس مــلــفــات مــعــاشــات الــقــضـاة الــذين اJـاداJـادّة ة 
اســــتــــوفــــــوا الــــشـــــروط احملـــــــددة �ــــوجب هــــــذا اJــــرســــوم
وأحـــيــلـــــوا عــلـى الــتـــقــاعـــد أو تــوفـــوا قــبـل تــاريخ ســـريــان
مـفـعـوله وتـصـفى حـسب الـكـيـفـيـات والـشـروط اJـنـصوص

عليها في اJواد اJذكورة أعاله.

اJاداJادّة ة 13 : : توضح كيفـيات تطبيق هذا اJرسومq عند
االقـــتـــضــاءq �ـــوجب قـــرار مـــشــتـــرك بـــX رئـــيس مـــجــلس
احملـــاســـبـــة والـــوزيـــر اJـــكــلـف بـــاJـــالـــيــة والـــوزيـــر اJـــكـــلف

بالضمان االجتماعي.

اJاداJادّة ة 14 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
24  فبراير سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  - 99  مـؤرخ في  مـؤرخ في 28  ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 3  مــــارس ســــنــــة   مــــارس ســــنــــة q  q2011  يــــؤسسيــــؤسس
الــنــظــام الــتــعــويــضـي لــلــمــوظــفــX اJــنــتــمــX لــســلكالــنــظــام الــتــعــويــضـي لــلــمــوظــفــX اJــنــتــمــX لــســلك

متصرفي مصالح الصحةمتصرفي مصالح الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ  الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفياتJا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

 qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا

3 - إذا تــرك اJــتــوفىq زيــادة عــلى الــزوجq اثــنـX أو
أكـــــــثـــــــر من ذوي احلـــــــقـــــــوق (األوالد أو األصــــــول أو كـــــــلـــــــتــــــا

الفئتq(X يحدد مبلغ كل معاش حتويل كما يأتي :

q60 % للزوج -

- يــقــتــسم ذوو احلــقــوق اآلخــرون بــالــتــســاوي نــســبـة
q40% الباقية

4 - إذا لم يـــتــرك اJـــتــوفـى زوجــاq يـــحــدد كل مـــعــاش
التحويل كما يأتي :

qعـــنــــد االقـــتـــضـــاء q70 % لـــلــــولـــد  أو األوالد (يـــوزع -
q(حصصا متساوية

qعـــنــد االقـــتـــضــاء q30 % لألصـل أو األصــول (يـــوزع -
q(حصصا متساوية

- وإذا تـــرك اJـــتــوفـى أوالدا فـــقط (اثـــنـــX أو أكـــثــر)
q% 100 ترفع نسبة 70 % إلى

- وإذا تـرك أصال واحــدا أو أكـثـر فــقطq تـرفع نــسـبـة
30  % إلى 50 %.

وفـي كل احلـــاالت األخــرىq تـــطـــبق أحـــكــام الـــتـــشــريع
اJعـمول  بهq وال سـيمـا منـها الـقانون رقم 83 - 12 اJؤرّخ

في 2 يوليو سنة 1983 واJذكور أعاله.

qـادّة ة 7 : : عــنـدمـا تــقع الـوفـاة أثــنـاء الـقـيــام بـاخلـدمـةJـاداJا
وال تـتــوفــر في اJــتـوفى الــشــروط اJـنــصــوص  عـلــيــهـا في
اJــادة 2 أعالهq يـــوزع عـــلى ذوي حــقـــوقهq حـــسب الـــشــروط
احملـــددة في اJــادة 6 أعـالهq مــعـــاش ال �ــكن أن يـــقل مــبـــلــغه
عن  50 % من اJـــرتب األكــثـــر نــفـــعــا الـــذي كــان يـــتــقـــاضــاه

اJتوفى خالل مسار حياته اJهنية.

وإذا اجنـر عن تطبـيق الفقرة الـسابقـةq انخفاض في
اJـعــاشـات اJــقــدمـة لــذوي حـقــوق اJـتــوفىq يــحـتــفظ هـؤالء

باJعاش الذي كان يقدم لهم سابقا.

اJـاداJـادّة ة 8 : : يـدفـع الـصـنـدوق اخلـاص بـتـقـاعـد اإلطـارات
الـــســامـــيــة فـي الــدولـــة مــعـــاش تـــقــاعـــد الــقـــضـــاةq كــمـــا هــو
مـنــصـوص عــلــيه في هـذا اJــرســومq عـنــد حـلــول أجـله عــنـد

نهاية كل شهر.

اJاداJادّة ة 9 : : تتـطور مـبالغ اJـعاشـات اخملصـصة بـعنوان
أحــكــام هــذا اJـــرســوم وفق نــفـس الــشــروط الــتـي تــتــطــور
فيها اJرتبـات التي يتقاضاهـا القضاة أصحاب الرتب أو

الوظائف اJماثلة الذين هم في حالة قيام باخلدمة.
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مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة

اJـادة اJـادة 4 : : تــخـضع عالوة اJــردوديـة إلى تـنــقـيط حتـدد
معاييره بقرار من الوزير اJكلف بالصحة.

اJـادة اJـادة 5 : : يـصرف تـعـويض مـصـالح الـدعم لـنـشـاطات
الــصـــحـــة شـــهـــريــا بـــنـــســـبــة 40 % من الـــراتب الـــرئـــيـــسي
XــــتــــصــــرفــــJلــــرؤســــاء مــــتــــصــــرفـي مــــصــــالح الــــصــــحــــة وا
الرئـيـسـيJ Xـصـالح الـصحـة ومـتـصـرفي مصـالح الـصـحة
وبـنـسـبـة J % 25ـتصـرفي اJـصـالح الـصـحـيـة من الـصنف

الثالث.

اJــادة اJــادة 6 : : يـــخـــضع الـــتـــعـــويض والـــعالوة اJـــنـــصــوص
عــــلــــيـــهــــمــــا فـي اJـــادة 2 أعـاله إلى اشــــتــــراكــــات الــــضــــمــــان

االجتماعي والتقاعد.

اJادة اJادة 7 : : �كن أن توضح كيـفيات تطبيق أحكام هذا
اJرسومq عند احلاجـةq �وجب تعليمة مشتركة بX وزير

اJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

8 : : تــلــغى أحـــكـــام اJــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم اJـادة اJـادة 
90-415 اJـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1411 اJـوافق

22 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1990 واJـــذكـــور أعـالهq فـــيـــمـــا يـــخص

متصرفي مصالح الصحة.

اJادة اJادة 9 : : يسري مـفعول هذا اJرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

10 : :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 28  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
3  مارس سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-415 اJؤرخ
في 5 جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اJـوافق 22 ديـسـمبـر سـنة
1990 واJـــــتــــــضـــــمـن إحـــــداث تــــــعـــــويـض إتـــــقــــــان اخلـــــدمـــــات

وحتــســيــنــهـــا لــصــالح عــمـــال اJــؤســســات الــتـــابــعــة لــقــطــاع
qعدلJا qالصحة

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 09-161 اJؤرخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اJـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

qلسلك متصرفي مصالح الصحة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى : يـــهـــــدف هــــذا اJـــرســـوم إلـى تـــأســـيس
الـــنـــظــــام الـــتـــعـــويـــضــي لـــلـــمـــوظـــفـــــX الـــذين يـــحـــكـــمــــهـم
اJـــرســوم الــتـــنـــفـــيـذي رقم 09-161 اJـؤرخ في 7 جــمــادى
األولى عــام 1430 اJــوافق 2 مــايـــو ســنــة 2009 واJـــتـــضــمن
الــقــانـــون األســاسي اخلــاص بـــاJــوظــفـــX اJــنــتــمـــX لــســلك

متصرفي مصالح الصحة.

اJــادة اJــادة 2 : : يــســـتــفـــــيــــد اJــوظـــفــون اJــنـــتــمـــون لــســلك
مــــتـــصـــــرفي مـــصــــالح الــــصـــحــــة من الـــتــــعـــويـض والـــعالوة

: Xاآلتي
qردوديةJعالوة ا -

- تعويض مصالح الدعم لنشاطات الصحة.

اJــادة اJــادة 3 : : حتـــسب عالوة اJـــردوديــة شـــهـــريــا بـــنــســـبــة
مـتـغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف

كل ثالثة (3) أشهر.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام نــائبن إنـــهــاء مـــهــام نــائب

مدير باJديرية العاممدير باJديرية العامّة للحماية اJدنية.ة للحماية اJدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

جمال سالمـانيq بصفـته نائب مـدير للـعملـيات باJـديرية
العامّة للحماية اJدنيةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفـتشن إنــهــاء مــهــام مــفـتش

باJديرية العامباJديرية العامّة للحماية اJدنية.ة للحماية اJدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنة 2011 تـنـهىq ابـتـداء من أوّل

ينـاير سـنة q2011 مهـام السّـيد بلـقاسم كـتروسيq بـصفته
مفتشا باJديرية العامّة للحماية اJدنية.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
مــكـــلمــكـــلّف بــتــطـــويــر أدوات الــتــحــلـــيل واالســتــشــرافف بــتــطـــويــر أدوات الــتــحــلـــيل واالســتــشــراف
بــــقــــسم الــــدبــــقــــسم الــــدّراســــات االســــتــــشــــرافـــيــــة والــــتــــنــــمــــيـــةراســــات االســــتــــشــــرافـــيــــة والــــتــــنــــمــــيـــة
اJــــســــتــــدامــــة بــــاحملــــافــــظـــــة الـــعــــاماJــــســــتــــدامــــة بــــاحملــــافــــظـــــة الـــعــــامّـــــة لــــلــــتــــخـــطـــــيطـــــة لــــلــــتــــخـــطـــــيط

واالستشـراف - سابقـا.واالستشـراف - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـــحــمـــد بــقـــــالمq بـــصــفــتــه مــديــــرا مــكــــلّـــفــــا بــتــطـــويـــــر
أدوات الـــــتـــــحــــــلـــــيـل واالســـــتـــــشــــــراف بـــــقـــــسـم الـــــدّراســـــات
االســـتــشـــــرافــيــــة والـــتــنـــمــيــــة اJـــســتـــدامــــة بــاحملـــافــظـــــة
الــعـامّــة لــلـتـخــطـيط واالسـتــشــــراف  - سـابــقـاq لـتـكــلـيـفــه

بوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
اJــعــهــد الــوطــني اJــتــخــصص في الــتــكــوين اJــهــنياJــعــهــد الــوطــني اJــتــخــصص في الــتــكــوين اJــهــني

بوادي عيسي (والية تيزي وزو).بوادي عيسي (والية تيزي وزو).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـجيـد بشـيمq بـصفـته مـديرا لـلمـعـهد الـوطـني اJتـخصص
q(واليــة تــيــزي وزو) ـــهــني بــوادي عــيـــسيJفـي الــتــكــوين ا

لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اJــديــرـن إنــهــاء مــهــام اJــديــر
الـعـــام لــديـــوان الـتــرقــيــة والـتــسـيــيــر الـعـقــــاريالـعـــام لــديـــوان الـتــرقــيــة والـتــسـيــيــر الـعـقــــاري

في واليـة وهـران.في واليـة وهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

نـــذيــر إمـــاداليq بــصـــفــته مـــديــرا عـــامــا لــديـــوان الــتـــرقــيــة
والتسيير العقاري في والية وهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2011 يتـضـمq يتـضـمّن تعـيX مـدير اJـدرسةن تعـيX مـدير اJـدرسة

الوطنية للحماية اJدنية.الوطنية للحماية اJدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّــيـد مــحــمـد

عالمq مديرا للمدرسة الوطنية للحماية اJدنية.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوالية اجلزائر.لخيص بوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

عــــبــــــد الـــعــــالـي بــــغـــورةq بــــصــــفــــته مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات
والتّلخيص بوالية اجلزائرq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

احلماية اJدنية بوالية تيـزي وزو.احلماية اJدنية بوالية تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مــحـمــد عالمq بــصـفــته مــديــــرا لـلــحــمـايـــة اJــدنـيــة بــواليــة
تيـزي وزوq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيسن إنــهــاء مــهــام رئــيس

ديوان والي والية سيدي بلعباس.ديوان والي والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهـــام الــسّــيــد

عـــلي ضــيـف الــلـهq بـــصــفـــته رئــيــســـا لــديــوان والي واليــة
سيدي بلعباسq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2011 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر
مـكـلمـكـلّـف بـتـحـالـيل الــظـرف والـوضـعـيــة االقـتـصـاديـةـف بـتـحـالـيل الــظـرف والـوضـعـيــة االقـتـصـاديـة
بـــقــــسم الـــتــــحـــلــــيل والــــظـــرف بــــاحملـــافــــظـــة الــــعـــامبـــقــــسم الـــتــــحـــلــــيل والــــظـــرف بــــاحملـــافــــظـــة الــــعـــامّـــةـــة

للتخطيط واالستشراف - سابقـا.للتخطيط واالستشراف - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

محـند آيت وازوq بـصفـته مـديرا مـكلّـفا بـتحـاليل الـظرف
والــــوضـــعـــيــــة االقـــتـــصــــاديـــة بـــقــــسم الـــتــــحـــلـــيـل والـــظــــرف
qبــاحملــافــظــة الــعــامّـــة لــلــتــخــطــيط واالســتــشــراف - ســابــقــا

إلحالتـه عـلى التّقـاعد.
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- مـجـيد بـشـــيمq مـديــر اJـعهـد الــوطـني اJـتـخصص
qهني للتسيير بالبليدةJفي التكوين ا

- مــــحـــمــــد رضـــا عــــكــــرميq مــــديـــر اJــــعـــهــــد الــــوطـــني
اJتخصص في التكوين اJهني بتيسمسيلت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة q2011 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـX نـائــبـة مـديـرن تــعـيـX نـائــبـة مـديـر

بوزارة السبوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــــوافق 2 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــة 2011 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدة

فـروجــة بـوبــكـرq نــائـبــة مـديــر لـلــصـفــقـات بـوزارة الــسّـكن
والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2011 يـتضـمq يـتضـمّن تعيـX مديـر اJدرسةن تعيـX مديـر اJدرسة

الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى.الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة 2011 يـعــيّن الــسّــيـد حــمــيـد

حــــداجq مـــديـــــرا لـــلـــمــدرســـــة الــــوطـــنــــيــة لـــكـــــرة الـــقــــدم
بسـيدي مـوسى.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2011 يـتـضمq يـتـضمّن تـعـيـX مديـر احلـمـايةن تـعـيـX مديـر احلـمـاية

اJدنية في والية تيـزي وزو.اJدنية في والية تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJــوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2011 يــعـيّـن الــسّــيــد جــمـال

سالمانيq مديرا للحماية اJدنية في والية تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2011 يتـضـمq يتـضـمّن تـعـيـX رئـيس ديوانن تـعـيـX رئـيس ديوان
كــــــــــاتـب الـــــــــــدولــــــــــة لــــــــــدى وزيــــــــــر االســــــــــتــــــــــشــــــــــرافكــــــــــاتـب الـــــــــــدولــــــــــة لــــــــــدى وزيــــــــــر االســــــــــتــــــــــشــــــــــراف

واإلحصائيات اJكلواإلحصائيات اJكلّف باإلحصائيات.ف باإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فـبـرايــر سـنـة 2011 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـمــد

بــــــقـــــالـمq رئــــــيـــــســــــا لــــــديـــــوان كــــــاتـب الـــــدولــــــة لــــــدى وزيـــــر
االستشراف واإلحصائياتq اJكلّف باإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  صــفـر  صــفـر عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
فـــبـــرايــــر ســـنـــة فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2011 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديـــرينن تـــعـــيـــX مـــديـــرين
Jعهدين وطنيX متخصصX في التكوين اJهني.Jعهدين وطنيX متخصصX في التكوين اJهني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 28 صـــفـــر عـــام
1432 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة 2011 يـعـيّن الــسّـيـدان اآلتي

اسـماهمـا مديـرين للمـعهـدين الوطـنيX اJـتخـصصX في
: Xهني اآلتيJالتكوين ا

وزارة الطاقة واIناجموزارة الطاقة واIناجم
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 20 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1431
29 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة q2010 يــتــضـم يــتــضـمّـن دفــاتـرـن دفــاتـر اJـوافق اJـوافق 
الــشـروط الـتي حتـدالــشـروط الـتي حتـدّد اJـنــهـجـيـةq وتـقــريـر الـتـدقـيقد اJـنــهـجـيـةq وتـقــريـر الـتـدقـيق
وخالصـتـهq واJـرشــد اJــنـهــجيq ومــقــاديـر الــطــاقـاتوخالصـتـهq واJـرشــد اJــنـهــجيq ومــقــاديـر الــطــاقـات
احلــراريـــةq وعــوامل الــتــحــويـل حلــســاب االســتــهالكاحلــراريـــةq وعــوامل الــتــحــويـل حلــســاب االســتــهالك

وكذا كيفيات اعتماد اJكلفX بالتدقيق.وكذا كيفيات اعتماد اJكلفX بالتدقيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمJإنّ وزير الطاقة وا
qووزير التهيئة العمرانية والبيئة

- �قـتضى اJـرســوم رقـم 85-235 اJـؤرّخ فـي 9 ذي
احلــجّـة عـام 1405 اJـوافق 25 غــشت سـنـة 1985 واJــتـضـمّن
qتمّمJعدّل واJا qإنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 4 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1432
اJــــوافق اJــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضـــمـن جتــــديـــدq يــــتــــضـــمـن جتــــديـــد
انــــتــــداب رئــــيـس احملــــكــــمـــــة الــــعــــســــكـــــريــــة الــــدائــــمــــةانــــتــــداب رئــــيـس احملــــكــــمـــــة الــــعــــســــكـــــريــــة الــــدائــــمــــة

بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 4 ربــيع
األول عـــــام 1432 اJـــــوافق 7 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011 يـــــجــــدد
انـتـداب السـيـد الطـيب وابلq لـدى وزارة الدفـاع الـوطني
بصفته رئيسا للـمحكمة العسكريـة الدائمة بتامنغست/
الـناحية الـعسكـرية السادسـةJ qدة سنة (1) واحـدةq ابتداء

من 16 مارس سنة 2011.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
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اJاداJادّة ة 4 :  : حتدّد مقاديـر الطاقات احلرارية في اJلحق
رقم 3 اJرفق بأصل هذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : حتـدّد عـوامل الـتـحـويل حلـسـاب االسـتـهالك
في اJلحق رقم 4 اJرفق بأصل هذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : حتـدّد كـيـفـيـات اعـتـمـاد اJـكـلـفـX بـالـتدقـيق
في اJلحق رقم 5 اJرفق بأصل هذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1431 اJــوافق 29
سبتمبر سنة 2010.

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-495 اJؤرّخ
في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واJــتــعـــلّق بــالــتــدقــيق الـــطــاقــوي لــلــمــنــشــآت األكــثــر

qادّة 5 منهJال سيّما ا qاستهالكا للطاقة
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اJؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اJـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمJالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-350 اJؤرّخ
في 8 ذي القـعـدة عام 1428 اJـوافق 18 نـوفـمبـر سـنة 2007
الّذي يـحدّد صالحـيات وزيـر التـهيـئة الـعمـرانيـة والبـيئة

qوالسياحة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 5 من اJـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 05-495 اJؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426
اJـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJـذكـور أعالهq يـتـضـمّن
هذا القـرار دفاتـر الشروط الـتي حتدّد اJـنهجـيةq وتـقرير
التدقـيق وخالصتهq واJـرشد اJـنهـجيq ومقـادير الـطاقات
احلـــراريــةq وعـــوامل الـــتـــحــويـل حلــســـاب االســـتـــهالك وكــذا

كيفيات اعتماد اJكلفX بالتدقيق.

qـنهـجيةJادّة ة 2 :  : حتدّد دفـاتر الـشروط الـتي حتدّد اJاداJا
وتـــقـــريـــر الـــتـــدقــــيق وخالصـــته فـي اJـــلـــحق رقم 1 اJــرفق

بأصل هذا القرار.

3 :  : يــحــدّد اJــرشــد اJــنــهــجي في اJــلــحق رقم 2 اJـاداJـادّة ة 
اJرفق بأصل هذا القرار.

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

شريف رحمانيشريف رحماني

وزير الطاقةوزير الطاقة
واJناجمواJناجم

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 12 شوال عام  شوال عام 1431 اJوافق  اJوافق 21 سب سبـتمبرتمبر
q  q2010  يـــتـــضـــمـن جتـــديـــد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلـــجـــانيـــتـــضـــمـن جتـــديـــد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلـــجـــان ســــــنــــة ة 
اJتـساويـة األعضـاء اخملتـصة بأسـالك موظفي وزارةاJتـساويـة األعضـاء اخملتـصة بأسـالك موظفي وزارة

الطاقة واJناجمالطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في 12 شـــــــــوال عـــــــــام 1431
اJـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة q2010 جتـدد تـشـكـيـلـة عـضـويـة
الــلــجـــان اJــتــســاويــة األعـــضــاء اخملــتــصــة بـــأسالك مــوظــفي

وزارة الطاقة واJناجمq وفقا للجدول اآلتي :

XستخدمJثلو ا�XستخدمJثلو ا�
األسالك والرتباألسالك والرتب

- مهندس مسؤول
- متصرف مستشار
- مهندس رئيسي
- متصرف رئيسي

- مترجم - ترجمان رئيسي
- مهندس دولة

- متصرف
- مترجم - ترجمان

- وثائقي أمX محفوظات
- مهندس تطبيقي

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

عبد اJالك عكوش

محمد مركاتي

رياض عزيري

زهير بوكنوس

آسيا صياد

مر± حموني

ليلى بومعزة

فوزي بن زايد

عـــــبــــــد الـــــرحــــــمـــــان
بومسعد

محمد عكوش

مليكة عقون

نورة ماجور

ميلود مجلد

خلضر بن مزوز

تـســعـديـت بـلــقـاسم
زوجة محيو

مراد خالدي

اللجاناللجان

1

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون
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XستخدمJثلو ا�XستخدمJثلو ا�
األسالك والرتباألسالك والرتب

- تقني سام
- ملحق رئيسي لإلدارة

- محاسب إداري رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي

- ملحق إدارة
- تقني

- محاسب إداري
- كاتب مديرية

- عون إدارة رئيسي
- عون إدارة

- مــــعـــــاون تـــــقـــــنـي في اإلعالم
اآللي

- كاتب
- عون تقني في اإلعالم اآللي

- عون حفظ البيانات
- عون مكتب

- العمال اJهنيون
- سائقو السيارات

- احلجاب

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

نعيم شكشاك

باية رباحي

جنمة فرحي

عيسى بن مرقسي

محمد سليم رحمون

أحميدة زرفة

بالل طولقي

عزالدين بوزيدي

بسمة زايدي

نسيمة بن شيخ

ســـــامــــيــــة مــــيــــلــــودي
زوجة قروج

عـبـد الـرحـمـان عون
اللّه

وهيبة مواس

وهـيـبــة فـاسيq زوجـة
محند السعيد

صــــلـــــيــــحــــة مــــقــــربــــة
زوجة حوحات

نبيل سبع

عـــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــان
مجاهد

عبد القادر لعالم

عـــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــان
بومسعد

فضيلة كبير

يونس ايخلف

صفية دبي

�ينة قويدري

عـــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــان
بومسعد

أحمد قادوس

فريد بشوش

مر± حموني

غنية سمروني

دلـيــلــة آيت سـعــيـد
زوجة منادي
رشيد بوخاوي

نوال بوربيع

عبد احلكيم كشوط

اللجاناللجان

2

3

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

واألمــنــيـة عــلى اJــنــشـآت الــقــاعــديـة الــريــاضــيـة اJــفــتــوحـة
لـلــجـمـهــور وكـذا كــيـفـيــات تـطـبــيـقــهـاq أعـضــاء في الـلــجـنـة
qـنـشـآت الـقـاعـديـة الـريـاضـيـةJالـوطـنـيـة لـلــمـصـادقـة عـلى ا

السيدة والسادة اآلتي ذكرهم :

- حــدابي عــبــد الــقــادر مـحـي الـديـنq �ــثـل الـــوزيــر
qرئيسـا qكلّف بالرياضةJا

- بـــــــوعـالل صـــــــديقq �ــــــــثل وزيـــــــر الـــــــدولـــــــةq وزيـــــــر
qالداخلية واجلماعات احمللية

qاليّةJكلّف باJثل الوزير ا� qسماعيني رابح -

- حــــمــــيــــزي عــــبــــد الــــقــــادرq �ــــثـل الــــوزيــــر اJــــكــــلّف
qائيةJوارد اJبا

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 9 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1431 اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 23
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010  يـتضمن  تـعيX أعـضاء اللـجنةq  يـتضمن  تـعيX أعـضاء اللـجنة
الـــوطــــنـــيـــة لـــلـــمـــصــــادقـــة عـــلى اJـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــةالـــوطــــنـــيـــة لـــلـــمـــصــــادقـــة عـــلى اJـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة

الرياضية.الرياضية.
ـــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 9 ربــــــيع األول عـــــام 1431
اJــوافق 23 فـــبــرايــر ســنــة 2010 يــعــيّنq تـــطــبــيـــقــا ألحــكــام
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09 - 184 اJـؤرّخ في 17 جـمـادى
األولى عـام 1430 اJـوافق 12 مـايــو سـنـة 2009 الــذي يـحـدد
اإلجـــراءات واJــــقـــايــــيس اخلـــاصــــة بـــاJــــصـــادقــــة الـــتــــقـــنــــيـــة



qثل قيادة الدرك الوطني� qتواتي حميد -

- حــالـي عــبــد الــكــر±q �ــثل اJــديــريــة الــعــامــة لألمن
qالوطني

- بن عـربــة لـطـفيq �ـثل اJــديـريـة الـعـامــة لـلـحـمـايـة
qدنيةJا

- بـن مــــيــــسي كــــمــــالq �ـــــثــل الــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة
األوJبية.

يـشــارك مـــمــثــلــو االحتــاديـات الـريـاضـيــة الـوطـنـيـة
في أشـــغــال الـــلـــجــنـــة الـــوطــــنـــيـــــة عـــنــدمـــا تـــعــرض فـــيـــهــا
اJــنــشـآت الـقــاعـديـة الـريــاضـيـة الـتــابـعـة Jـيــدان نـشـاطـات
هــــذه االحتــــــاديـــــات عــــــلـى إجــــــراء اJــــصـــــادقــــة الـــــتــــقـــــنــــيــــة

واألمنية.

- فـرحـاتي ريــاضq �ـثــل الــوزيـــر اJـكـلّف بـتــهـيـئـة
qاإلقليم والبيئة والسياحة

- حـــمــــداني عــــبــــد احلــــمـــيــــدq �ــــثل الــــوزيــــر اJـــكــــلف
qبالفالحة

- صـنــصـال بـاديسq �ــثل الـوزيـر اJـكــلّف بـاألشـغـال
qالعمومية

- عـــــاوديـــــة حـــــوريـــــةq �ـــــثــــــــلـــــة الــــــوزيـــــــر اJـــــكــــــلّف
qبالصحة

- نـــاصـــري كـــمـــالq �ـــثل الــــوزيـــر اJـــكـــلّف بـــالـــســـكن
qوالعمران

qكلّف بالرياضةJثل الوزير ا� qار سعيد© -
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