
العدد العدد 15
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 12  صفر عام  صفر عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 12  مارس سنة   مارس سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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
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فهرسفهرس

قـوانـيـنقـوانـيـن
قـــانـــون رقم 06 - 04  مـــؤرخ في 21   مــحـــرّم عــام 1427 اIـــوافق 20  فــبـــرايـــر ســـنــة q2006  يــعـــدل ويـــتــمّـم األمــــر رقـــم 07-95
الـمـؤرخ فـي 23 شعـبــان عــام 1415 اIوافــق 25   ينـايـر  سنــة 1995  واIتعـلـق  بالتأميـنـات................................

قانون رقم 06 - 05  مؤرخ في 21  محرّم عام 1427 اIوافق 20  فبراير سنة q2006  يتضمن توريق الـقــروض الرهـنـيــة.....

قانون رقم 06 - 06  مؤرخ في 21   محرّم عام 1427 اIوافق 20  فبراير سنة q2006  يتضمن القانـون  التوجيهي للمدينة....

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرســوم رئــاسي رقم 06 - 110  مـؤرّخ في 11  صـفــر عـام 1427 اIـوافق 11  مـارس ســنـة q  2006 يـتــضــمن مــنح وسـام بــرتــبـة
"أثير " من مصف االستحقاق الوطني...........................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 06 - 108  مـؤرخ في 8  صـفــر عـام 1427 اIـوافق 8  مـارس ســنـة q2006  يــتــضـمّـن إنـشــاء جلــنــة وطــنــيـة
لتنسيق أعمال مكافحة اجلر�ة.....................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 109  مـؤرخ في 8  صفـر عام 1427 اIـوافق 8  مارس سـنة q2006  يـحـدّد كـيفـيـات تـنظـيم  اIـؤسـسة
العقابية وسيرها........................................................................................................................................

مـرسوم تـنــفــيذي رقم 06 - 111  مـؤرخ في 11  صفـر عام 1427 اIـوافق 11  مارس سـنة q2006  يـعـدل ويـتــمــم اIـرســوم رقم
 84-213  اIــؤرّخ في 21 ذي الــقـعــــدة عـام 1404 اIـوافــق 18 غـشــت سـنـة 1984 واIـتــعــلّق  بــتـنــظــيم جــامـعــة قــســنـطــيــنـة

وسيرها.....................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 - 112  مـؤرخ في 11  صــفــر عــام 1427 اIـوافق 11  مــارس ســنــة q2006  يــعــــدل ويــتــمـــم اIــرســـــوم
الـتـنـفيـذي رقم 01-209 اIـؤرّخ فــي 2 جـمـادى األولـى عـام  1422 اIـوافـق  23  يـولـيــــو سـنــة 2001 واIـتـضـمــن إنـشـــاء
جامعــة الشلــف..........................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 مـحـرّم عـام 1427 اIـوافق 18 فـبـرايـر سـنة q2006 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام بـعـنـوان وزارة الـداخـلـية
واجلماعات احملليّة........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 مــحــرّم عــام 1427 اIـوافق 18 فــبــرايــر ســنـة q2006 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيس دائــرة بــواليـة
سطيف......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 مـحــرّم عـام 1427 اIـوافق 18 فـبــرايـر ســنـة q2006 يـتــضـمّن الـتــعـيـX بــعـنـوان وزارة الــداخـلـيـة
واجلماعات احملليّة........................................................................................................................................
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

qادة 6 منهIالسيّما ا qومكافحتهما
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـمّم األمر رقم
95-07 اIـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنـايـر

سنة 1995 واIتعلق بالتأمينات.

اIـادة اIـادة 2 : : تــتــمم اIـادة 2 من األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكورأعالهq بفقرة 2  حترر كما يأتي :

"اIادة 2 : ................................................................................................................

qـــادةIإضـــافـــة إلـى أحـــكـــام الــــفـــقـــرة األولـى من هـــذه ا
�ــــكن تــــقــــد� األداء عــــيــــنــــيــــا في تــــأمــــيــــنــــات "اIــــســــاعـــدة"

و"اIركبات البرية ذات محرك".

اIادة اIادة 3 :  : تـعدل اIادة 14 من األمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعالهq وتتمم  وحترر كما يأتي :

"اIادة 14 :  إذا لم يـدفع الـتعـويض اIذكـور في اIادة
13 أعالهq في اآلجـــال احملـــددة في الـــشــروط الـــعـــامــة لـــعـــقــد

الـتـأمـqX يــحق لـلـمــسـتـفـيـد طــلب هـذا الـتـعــويض بـإضـافـة
الفوائد عن كل يوم تأخيرq على نسبة إعادة اخلصم".

اIادة اIادة 4 : : تـعدل اIادة 30 من األمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعالهq وتتمم  وحترر كما يأتي :

"اIـادة 30 : يــعـطـي الـتــأمــيــن عـلى األمالك لــلــمـؤمـن
qفي حــــالـــة وقـــوع حــدث مـــنــصـــوص عــلـــيه في الـــعــقـــد qله
احلـق في التـعويض حـسب شروط عـقد التـأمX. ويـنبغي
أن ال يتعدى التعـويض مبلغ قيمة استبدال اIلك اIنقول
اIــؤمن أو قـــيــمــة إعــادة بــنــاء اIــلك الــعــقــاري اIــؤمن عــنــد

وقوع احلدث.
- ......(الباقي بدون تغيير)....... ".

قــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 06 -  - 04  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   م مــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  فبراير سنة   فبراير سنة q  q2006  يعدل ويتميعدل ويتمّم األمــرم األمــر
رقـــم رقـــم 95-07  الـ الــمـمــؤرخ فـي ؤرخ فـي 23 ش شـعـعــبــبـــان عــان عـــام ام 1415
اIاIــــــــــوافــق وافــق 25   ي   يــــــــــنـنـــــــــايـايـــــــــــر  سر  ســــــــــنــنــــــــــة ة 1995  واI واIــــــــــتــــــــــعـعـــــــــــلـقلـق

بالتأميـنـاتبالتأميـنـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيـس اجلمهوريــة
- بناء عـلى الدستورq السـيما اIواد 119 و 122 - 15

qو 126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدّل واIا qدنيةIاإلجراءات ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدّل واIا qاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتمّمIعدّل واIا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واIــــــتـــــــعــــــلق

qبالتأمينات
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qنافسةIبا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qتمّمIعدّل واIا qبالنقد والقرض
- و�قـتضى األمر رقم 03- 12 اIؤرخ في 27 جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا

قـوانـيـنقـوانـيـن
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التأمينات على األشخاص والرسملةالتأمينات على األشخاص والرسملة

10 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 60 من األمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

"اIـــــادة 60 : الـــــتــــــأمـــــX عـــــلى األشــــــخـــــاص هـــــو عـــــقـــــد
احتـياطي يكـتتب بX اIـكتتب واIـؤمنq يلتـزم بواسطته
اIــؤمن بـدفـع مـبــلغ مــحـدد في شــكل رأســمـال أو ريعq في
qحــالـة وقــوع احلـدث أو عــنـد حــلـول األجل احملــدد في الــعـقـد

.XعIستفيد اIللمؤمن له أو ا
يــــلـــــتـــــزم اIــــكـــــتـــــتب بـــــدفع األقـــــســـــاط حــــسـب جــــدول

استحقاق متفق عليه".

اIـادة اIـادة 11 :  :  تـتـمم أحـكـام األمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 60 مكرر وحترر كما يأتي :

"اIادة 60 مـكرر: الرسـملـة هي عمـليـة ادخار يـلتــزم
اIـؤمـــن مــن خاللـهـــا بــدفــع مـبــلــغ مـحـــدد لــلـمـؤمــن لــه
أو اIسـتـفيـد اIـعـqX في شكل رأسـمـال أو ريع عنـد حـلول
Xنصوص علـيه في العقد مقابل دفع قسط التأمIاألجل ا

حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد".

اIادة اIادة 12 : : تعدل اIادة 62 من األمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

"اIــادة 62 : يـــكــتـــتب عـــقــد تـــأمـــX اجلــمـــاعــة مـن قــبل
شــــخص مــــعــــنــــوي أو رئــــيس مــــؤســــســــة بــــغــــيــــة انــــخـــراط
مـجــمـوعـة مـن األشـخــاص تـسـتــجـيـب لـشـروط مــحـددة في
الـــعــقـــد من أجل تـــغــطـــيـــة خــطـــر أو عــدة أخـــطـــار مــتـــعــلـــقــة

بالتأمX على األشخاص.
يــجب عـلى اIــنــخـرطــX أن تـكــون لـهـم نـفس الــعالقـة

مع اIكتتب".
اIــــــادة اIــــــادة 13 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 68 مـن األمـــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIــــادة 68 : �ـــــكن كـل شــــخـص يـــــتــــمـــــتـع بــــاألهـــــلـــــيــــة
الـــقـــانــونـــيـــة اكــتـــتـــاب عــقـــد تــأمـــX عـــلى شـــخــصـه أو عــلى

الغير".
اIــــــادة اIــــــادة 14 : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 69 مـن األمـــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

Xاكـــــتـــــتـــــاب تـــــأمــــ Xــــــادة 69 : �ـــــكـن كال الـــــزوجـــــIا"
متبادل بواسطة نفس العقد الواحد".

اIادة اIادة 5 : : تـعدل اIادة 33 من األمر رقم 95-07 اIؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995

واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

Xـادة 33 : ال يــحق ألي مــؤمن له إال اكـتــتـاب تــأمـIا"
واحد ومن نفس الطبيعة لنفس اخلطر.

qXإذا تــعــددت عــقــود الــتــأمــ qفي حــالــة حــسن الــنــيــة
ينـتج كل واحـد منـها آثـاره تـناسـبا مع اIـبـلغ الذي يـطبق

عليه في حدود القيمة الكلية للشيء اIؤمن.

يؤدي اكـتـتـاب عـدة عـقـود تأمـX لـنـفس اخلـطـر بـنـية
الغشq إلى بطالن هذه العقود".

اIادة اIادة 6 :  : تتـمّم أحكام األمر رقم 95-07 اIؤرخ في23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعالهq �ادّة 33 مكرّر حترّر كما يأتي :

qــادة 33 أعالهIــادة 33 مــكــرر: تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اIا "
تـنـشأ هـيئـة لتـمـركز األخـطار تـسـمى "مركـزية األخـطار".
Xوفـــروع شــركـــات الــتـــأمــ Xيـــجب عــلـى شــركـــات الــتـــأمــ
األجـــنـــبـــيـــة أن تـــقــدم إلـى مـــركــزيـــة األخـــطـــار اIـــعـــلـــومــات

الضرورية ألداء مهامها.
حتدد مهام مركـزية األخطار وتنظـيمها وسيرها عن

طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــأ ضــمن الــفـصـل الـثــاني من الــعــنـوان
األول من الــكـــتــاب األول من األمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعالهq قسم سادس عنوانه كما يأتي :

" القسم السادس" القسم السادس
تأمX الكفالة"تأمX الكفالة"

اIــادة اIــادة 8 :  : تــتـــمم أحــكــام األمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq باIادة 59 مكرر وحترر كما يأتي :

"اIادة 59 مـكرر : تأمـX الكـفالـة هو عـقد يـضمن من
خاللـه اIؤمنq مـقـابل قـسط تـأمqX لـلـمـؤسســة اIـالـيــة أو
اIـصرفـيةq تـعـويض مسـتحـقـاتهـا بشـأن عـملـية جتـارية أو

مالية في حالة إعسار اIدين".

اIــادة اIــادة 9 : : يـــتــمم عـــنــوان الـــفــصل الـــثــالث مـن الــبــاب
األول من الــكـــتــاب األول من األمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq كما يأتي :
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19 :  :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 73 من األمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIـادة 73 : عــنــدمـا يــكــون اIـســتــفــيـــد مــوضــوع حـكم
بـســبب قــتــل اIـؤمن لـهq ال يـســتـحق اIــبـلـغ اIـــؤمــن "في
حالـة الوفاة"q وال يـلتزم اIـؤمن بدفع سـوى مبلغ الـرصيد
احلـسـابـي الـذي تـضـمـنه الـعـقـد لـلـمـسـتـفـيـدين اآلخـرين إذا

سبق دفع قسطX سنويا على األقل".

20 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 76 من األمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

Xأن يــعــ Xــادة 76 :  �ــكن مـــكــتـــتب عـــقــد الـــتــأمـــIا"
مـــســـتـــفـــيـــدا أو عـــدة مـــســـتـــفـــيــــدين من رأس اIـــال أو ريع

اIؤمن.
في حالة عدم تعـيX اIستفيد في العقد أو في حالة
عـدم قـبـول هـذا األخـيـرq تـدفع اIـبـالغ اIـقـتـرحـة في الـعـقـد
لـذوي حـقــوق اIـؤمن له وتــقـسم طــبـقـا لــلـتـشــريع الـسـاري

اIفعول".

21 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 90 من األمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIادة 90 :  بـاستثـناء العـقود اIذكـورة في الفقرة 3
من هـذه اIـادةq يـلـتـزم اIـؤمـن بـتـلـبـيـة كل طـلـبـات تـغـطـيـة
عقـد "الـتأمـX عـلى احليـاة"q من قـبل اIكـتـتبq شريـطة أن
يــكـون قــســطـا (2) الــسـنـتـX األولــيـX أو نـسـبـة 15 %  من

األقساط اIنصوص عليها في االكتتاب قد دفعت.
�ــكن اIـــؤمن أن يــقـــدمq في حــدود قــيـــمــة الــتـــغــطــيــة
التسـبيقات لـلمكـتتبq علـى أن يتحـمل هذا األخيـر نسبة
فــائـــدة تــســاوي عــلى األقـل نــســبــة احلــد األدنـى اIــضــمــونــة
لـلراتب في العقدq مضـافا إليها نـسبة نفقـات تسيير هذا

األخير.
ال تقبل تغطية العقود اآلتية :

qؤقت في حالة الوفاةIا Xالتأم -
- الـتــأمـيـنـات عــلى الـريع الـعــمـري الـفـوري أو خالل

qمدة اخلدمة
qالتأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش -
qمضاد Xالتأمينات في حالة احلياة بدون تأم -

- الريوع العمرية اIتأخرة دون تأمX مضاد.
حتـدد كيـفـيـات حسـاب قـيـمة الـتـغطـيـة �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 15 : تـتـمّم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 69 مكرّر حترر كما يأتي :

"اIــادة 69  مـــكــرّر :  ال يــكـــتــتب «الـــتــأمـــX في حــالــة
الوفـاة» عـلى شـخص القـاصـر الـذي بلغ سن 13 عـاماq دون

ترخيص من أوليائه أو من الوصي عليه".

اIـادة اIـادة 16 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 69 مكرر q1 حترر كما يأتي :

"اIــادة 69 مـــكــرر 1  : �ــنع كـل شــخـص من اكــتـــتــاب
تأمX فـي حالـة الوفاة عـلى شخـص القاصـر الذي لم يـبلغ
سن 13 عــامــا أو راشــد حتت الــوصــايــة أو شــخـص مــوجـود

�صحة عقلية لالستشفاء".

اIـادة اIـادة 17 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 70 مكرر حترر كما يأتي :

"اIــادة 70 مــكــرر: عــنــد اكــتــتــاب عـــقــد الــتــأمــX عــلى
األشخـاص  والرسـملـة وخالل مـدة حيـاة هؤالءq يـجب على
اIـــؤمـن أن يـــســـلم اIـــكـــتـــتب كـــشـــوف مـــعـــلـــومـــات حتـــتـــوي

إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بـما يأتي :

qطرق حتديد قيم تغطية العقد -
- اIــردود األدنى اIـضــمـون لـلــمـســاهـمـة في الــفـوائـد

qXمنوحة �وجب هذه العقود للمكتتبIا
- إلــزامــيـــة إعــطــاء مــعـــلــومــات ســنــويـــا عن وضــعــيــة

qؤمنةIكتسبة ورؤوس األموال اIالعقد حول احلقوق ا
qآجال وكيفيات التراجع عن العقد -

- كـيــفـيـات إلـغـاء وحتـويل عـقـود اجلـمـاعـة ونـتـائـجـهـا
.XؤمنIعلى ا

يــحـدد مــضــمــون وشــكل كــشـوف اIــعــلــومــات �ـوجب
قرار من الوزير اIكلف باIالية".

18 : :  تــــــعــــــدل اIــــــادة 71 من األمــــــر رقم 07-95 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIـادة 71 : في حــالــة وفـــاة اIــؤمـن لـهq تــدفع قــيــمـة
اIــــبــــالـغ اIــــؤمــــنـــــة لــــفــــائـــــدة شــــخــص أو عـــــدة أشــــخــــاص
مـــعــيــنـــيـن في الـــعــقــد. ويـــكــتــسب اIـــســتـــفــيــد حـــقــا  كــامال

ومباشرا على هذه اIبالغ ".



12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ6
12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15

"اIــــادة 204 مـــكـــرر1 :  يـــخـــضـع كل تـــعــــيـــX ألعـــضـــاء
Xلـشركات الـتأم Xسيـرين الرئيـسيIمجـلس اإلدارة  وا
و/أو إعادة الـتأمـX وفروع  شركـات التأمـيــن األجنـبيــة
إلـى موافـقـة جلنــة اإلشـراف عـلـى التأمـينـات اIـنصوص

عليها في اIادة 209 أدناه.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
"اIــادة 204 مـــكــرر2 : يـــخــضـع فــتح فـــروع لــشـــركــات
الـتــأمــX األجــنــبــيـة بــاجلــزائــر إلى احلــصــول اIـســبق عــلى
رخـصة �ـنـحهـا الـوزير اIـكـلف بـاIالـيـةq مع مراعـاة مـبدأ

اIعاملة باIثل.
حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

"اIــادة 204 مــكــرر3 :  يــخـــضع فــتح مـــكــاتب تـــمــثــيل
شــركـــات الــتـــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX في اجلـــزائــر إلى
احلـــصـــول اIـــســبـق عــلـى اعــتـــمـــاد �ــنـــحه الـــوزيـــر اIـــكــلف

باIالية.
يـتـعـX عـلـى شـركـات الـتـأمـX وإعــادة الـتـأمـX الـتي
لديهـا مكاتب تمـثيل قيد الـنشاطq تسـوية وضعيـتها لدى
وزارة اIاليـــةq في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ

نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية .

حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 25 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 208 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIـادة 208 : �ــكن إلـزام شـركــات الـتــأمـX اIـعــتـمـدة
بــالــتــنـازل اإلجــبــاري عن األخــطــار الــتي عــلـيــهــا أن تــعــيـد

تأمينها.
يــــحــــدد اIــــعـــــدل األدنى لــــلـــــحــــصــــة اIــــتـــــنــــازل عــــنــــهــــا
واIستفيد مـنها وكذا شروط وكيفـيات تطبيق هذه اIادة

عن طريق التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 26 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 209 من األمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIـادة 209 : تــنـشــأ جلـنــة اإلشـراف عــلى الــتـأمــيـنـات
الــتي تــتــصــرف كــإدارة رقــابــة بــواســطــة الــهــيــكل اIــكــلف

بالتأمينات لدى وزارة اIالية.

اIـادة اIـادة 22 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 90 مكرر حترر كما يأتي :
qـسـاعـدةIا Xـادة 90 مـكـرر: بـاســتـثـنــاء عـقـود تـأمــIا"
يـجـوز Iـكـتـتب عـقـد الـتـأمـX عـلى األشـخـاص Iـدة شـهـرين
(2) كـحــد أدنىq أن يـتــراجع عن الـعــقـد بـرســالـة مـضــمـونـة
مع وصـل اسـتالم خـالل أجل ثالثـX (30) يــومـــا ابــتــداء من

الدفع األول للقسط.
qيـجـب عـلى هـذا األخـيــر إعـادة الـقـسـط الـذي تـقـاضـاه
بـعـد خصـم تـكـلـفة عـقـد الـتـأمـqX خالل الـثـالثX (30) يـومـا
اIـوالـيـة السـتـالم الـرسـالـة اIـوجـهـة مـن قـبل اIـكـتـتب إلى

مؤمنهq والتي موضوعها التراجع عن العقد".

اIـــــادة اIـــــادة 23 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 203 من األمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

Xو/أو إعــادة الــتــأمـ Xــادة 203 : شــركـات الــتــأمــIا"
هي شـركـات تتـولى اكـتـتـاب وتنـفـيـذ عقـود الـتـأمX و/أو

إعادة التأمX كما هي محددة في التشريع اIعمول به.
: Xيز في هذا الشأن ب�

1 - الشركات التي تـأخذ التزامات يرتبط تنفيذها
�ــدة احلــيــاة الـبــشــريــة واحلــالــة الــصـحــيــة أو اجلــســمــانــيـة

لألشخاص والرسملة ومساعدة األشخاص.
2 - شركات التـأمX من أي طبيعة كانت وغير تلك

اIذكورة في البند األول.
يـقصد بـ "الـشركة" في مفـهوم هذا األمـرq مؤسسات

."Xو/أو إعادة التأم Xوتعاضديات التأم

اIـادة اIـادة 24 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعالهq بـــاIــواد 204 مـــكــرر و 204 مـــكــرر1  و204
مكرر2  و204 مكرر3 وحترر كما يأتي :

"اIـادة 204  مـكـرر:  ال �ــكن مــنح أي اعـتــمــاد لــنـفس
الشركـة قصـد £ارسـةq فـي آن واحـدq العـملـيـات اIـعرّفـة

في البندين األول والثاني من اIادة 203 أعاله.
Xؤسـسات الـتي تـمارس نـشـاط التـأمIيـجب علـى ا
و /أو إعـــادة الـــتـــأمـــX أن تـــمـــتـــثل إلـى أحـــكـــام هـــذه اIــادة
السـيمـا عن طـريق إنـشـاء فروع مـتـخـصـصــةq وذلــك فــي
أجـل خمــس (5) سـنــوات ابـتداء مـن تـاريـخ نشــــر هـــذا

القانـون في اجلريدة الرسمية .
�كن أن تتضـمن أحكام الفقرة األولى من هذه اIادة

استثناءات حتدد عن طريق التنظيم".
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اIـــــادة اIـــــادة 28 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 210 من األمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIـادة 210 :  تـكـلف جلـنـة اإلشـراف عـلـى الـتـأمـيـنات
�ا يأتي :

Xالــســهــر عــلى احــتــرام شــركــات ووســطــاء الــتــأمــ -
اIـعــتـمـدينq األحـكــام الـتـشـريــعـيـة والـتـنــظـيـمـيـة اIــتـعـلـقـة

qXوإعادة التأم Xبالتأم
- الــتـأكــد من أن هــذه الـشــركـات تــفي بــااللـتــزامــات
الـــتـــي تــعـــاقـــــدت عـــلـــيــهـــــا جتـــــاه اIـــؤمــن لـــهــم وال زالت

qقــادرة على الوفاء
- الـــتــــحـــقق مـن اIـــعـــلــــومـــات حـــول مــــصـــدر األمـــوال
Xـسـتـخـدمـة في إنـشـاء أو زيـادة رأسـمـال شـركـة الـتـأمـIا

.Xو/أو إعادة التأم
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 29 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 212 من األمــــــر رقم 07-95
اIــؤرخ في 23 شــعــبـان عـام 1415 اIــوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اIـادة 212 : دون اإلخالل بـعـمـلـيـات الـرقـابـة األخـرى
اIـنــصـوص عـلــيـهــا في الـقــوانـX والــتـنــظـيــمـات الــسـاريـة
اIفعولq �ـارس الرقابة على شركات التأمX و/أو إعادة
الـتأمـX وعلى فـروع شركـات التـأمX األجـنبـية ووسـطاء
تــأمــX مـعــتــمــدينq مـفــتــشــو تـأمــX مــحــلـفــون وخــاضــعـون

لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم.

qفي أي وقت qلـــلــتـــحــقـــيق Xيـــؤهل مــفـــتــشـــو الــتـــأمــ
اســتـــنـــادا إلى الـــوثــائق و/أو فـي عــX اIـــكـــانq في جـــمــيع

.Xو/أو إعادة التأم Xالعمليات التابعة لنشاط التأم
تــــــثـــــــبـت وتــــــســـــــجل فـي مــــــحـــــــضــــــر يـــــــوقـع من قـــــــبل
مـــفـــتـــشــX(2)  في الـــتــــأمـــX عـــلى األقـلq اخملـــالـــفـــات الـــتي
تضـبط أثنـاء £ارسـة نشـاط شركـات التـأمX و/أو إعادة
التـأمـX وفـروع شـركـات الـتـأمX األجـنـبـيـة وكـذا وسـطاء

.Xالتأم
�ـكن اخملالـف أو £ثـله اIفـوض قـانونـا الـذي يحـضر
إعـــــداد احملــــــضــــــرq اإلدالء بــــــأيـــــة مـالحــــــظـــــة أو حتــــــفـظ يـــــراه
ضــروريـا. غــيـر أنه يــجب عـلى اخملــالف أو £ـثــله أن يـوقّع
احملضر الذي يعتبر �ثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.

تـرسل جلـنـة اإلشـراف عـلى الــتـأمـيـنـات احملـاضـر إلى
وكـيل اجلـمهـوريـة إذا كـانت طبـيـعة الـوقـائع الواردة فـيـها

تبرر اIتابعات اجلزائية".

تــمـارس رقــابـة الـدولــة عـلى نــشـاط الـتــأمـX وإعـادة
الــــتــــأمــــX من طــــرف جلــــنــــة اإلشـــراف عــــلـى الـــتــــأمــــيــــنـــات

اIذكورة أعالهq وتهدف إلى :
q.....(بدون تغيير) ..... -

- ..... (بــدون تـــغــيـــيـــر حــتى) الـــنــشـــاط االقــتـــصــادي
واالجتماعي".

اIـادة اIـادة 27 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1415 اIـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1995

واIـــذكـــور أعـالهq بـــاIـــواد 209 مـــكـــرر و209 مـــكـــرر 1 و209
مكرر2 و 209 مكرر 3  وحترر كما يأتي :

"اIــــادة 209 مــــكــــرر:  تــــتـــكــــون جلــــنــــة اإلشــــراف عــــلى
qالـتــأمــيـنــات من خــمــسـة (5) أعــضـاء مـن بـيــنــهم الــرئـيس
يختـارون لكفـاءتهمq السـيما في مـجال الـتأمX والـقانون

واIالية".

"اIادة 209 مكرر1 : يعX رئـيس جلنة اإلشراف على
التـأمينـات �وجب مـرسوم رئاسي بـناء عـلى اقتراح من

الوزير اIكلف باIالية.
تـــــتـــــنــــــافى وظـــــيـــــفــــــة رئـــــيس جلـــــنــــــة اإلشـــــراف عـــــلى
الــــتـــأمـــيـــنــــات مع كل الــــعـــهـــد االنــــتـــخـــابـــيــــة أو الـــوظـــائف

احلكومية".

"اIـادة 209 مـكرر2 : حتـدد الـقـائمـة االسـمـيـة ألعـضاء
جلــنـة اإلشـراف عــلى الـتــأمـيـنــات �ـوجب مــرسـوم رئـاسي

بناء على اقتراح من الوزير اIكلف باIالية.
 وتتكون اللجنة من :

q(2) تقترحهما احملكمة العليا Xقاضي -
qاليةIكلف باIثل (1) عن الوزير ا£ -

- خـبير (1) في مـيـدان التـأمـينـات يـقتـرحه الـوزير
اIكلف باIالية.

تـتــخـذ الـلـجــنـة قـراراتـهــا بـأغـلـبــيـة أصـوات األعـضـاء
احلـاضـرين وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصواتq يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
تـــزود الــــلــــجــــنـــة بــــأمــــانـــة عــــامــــة حتـــدد صـالحـــيــــاتــــهـــا
وكـيـفــيـات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاq �ـوجب قـرار من الـوزيـر

اIكلف باIالية".

"اIــــادة 209 مــــكــــرر3 :  تــــتــــكــــفـل مــــيــــزانــــيــــة الــــدولـــة
�صاريف تسيير جلنة اإلشراف على التأمينات.

يــحـدد الـنــظـام الــداخـلي لـلــجـنــة كـيـفــيـات تــنـظـيــمـهـا
وسيرها".
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تــــتـــشــــكل مــــوارد الـــصــــنــــدوق من اشــــتـــراك ســــنـــوي
لــشــركــات الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــX وفــروع شــركـات
الـتـأمـX األجنـبـيـة اIـعـتـمـدةq عـلى أن ال يـتـعـدى مـبلـغه %1

من األقساط الصادرةq صافية  من اإللغاءات.
يـحـدد القـانـون األسـاسي وكـيـفـيات سـيـر الـصـندوق

عن طريق التنظيم".

33 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 214  من األمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اIادة 214 : يـعتـمد الـوزير اIـكلف بـاIالـية جـمعـية
مهنـية للـمؤمنX خـاضعة لـلقانون اجلـزائريq ويجب على
شـــركــات الـــتــأمــX و/أو إعـــادة الــتـــأمــX وفـــروع شــركــات

التأمX األجنبية اIعتمدة أن تنضم إلى هذه اجلمعية.
يــتــمــثل هــدف هـــذه اجلــمــعــيــة في تــمــثــيل وتــســيــيــر
اIـــــصــــــالح اجلـــــمــــــاعـــــيــــــة ألعـــــضــــــائـــــهــــــاq وإعالم وحتــــــســـــيس

منخرطيها واجلمهور.
تــدرس هــذه اجلــمــعــيـــة اIــســائل اIــتــعــلــقــة �ــمــارســة
اIـهنةq والسيّـما التأمـX االقتراني والوقـاية من األخطار
ومــحـاربـة كـل عـوائق اIـنــافـسـة والــتـكـويـن والـعالقـات مع

.XوظفIثلي ا£
�كن أن تستـشار اجلمعية مـن طرف الوزير اIكلف

باIالية بخصوص كل اIسائل ذات الصلة باIهنة.
دون اإلخالل بـأحـكام هـذا الـقانـونq �ـكن اجلمـعـية أن
تـــقـــتـــرح في إطـــار قـــواعــد أخـالقــيـــات اIـــهـــنـــةq عـــلى جلـــنــة
اإلشراف على التأمـيناتq عقوبـات ضد عضو أو أكثر من

أعضائها.
يـعتمـد كذلك الـوزير اIكـلف باIـالية جـمعـية مهـنية
لــــكل من الــــوكالء الــــعـــامــــX والـــســــمــــاســـرة وفق األشــــكـــال

اIنصوص عليها في هذه اIادة.
توافق جلـنة اإلشـراف على الـتأمـينـات على الـقانون
األسـاسي لـهـذه اجلـمعـيـة وعـلى كـل تـعديـل يـطرأ عـلـى هذه

األخيرة.

اIـادة اIـادة 34 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 215 مكرر حترر كما يأتي :

" اIــــادة 215 مــــكــــرر: لـــــيس لـــــلــــشـــــركــــة ذات الـــــشــــكل
التعاضدي اIذكورة أعالهq هدفا جتاريا.

qمـــقـــابل اشـــتـــراك qـــنـــخـــرطـــيـــهـــاI يـــجب أن تـــضــــمن
التسوية الكاملة اللتزاماتهم في حالة وقوع أخطار.

اIـادة اIـادة 30 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 212 مكرر حترر كما يأتي :

"اIــادة 212 مـــكــرر: بـــطـــلب مـن جلـــنــة اإلشـــراف عـــلى
Xيـلــزم مـحــافـظــو حـســابـات شــركـات الــتـأمـ qالـتــأمـيــنـات
و/أو إعــادة الـتــأمــX وفـروع شــركــات الـتــأمــX األجـنــبــيـة
اIـعتمـدة بتقـد� أية مـعلومـات تتعـلق بالـهيئـات اIذكورة

أعاله.
عـالوة عـــلى ذلكq يـــجـب عـــلى مـــحـــافـــظي احلـــســـابـــات
إعالم جلنة اإلشراف على الـتأمينات بالـنقائـص اخلطيـرة
احملـتمــلــة في حــالـة مـا إذا سـجلت على مســتــوى شركـة

التــأمX و/أو إعادة  التأمX  أثناء  £ارسة عهدتهم".

31 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 213 من األمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIـادة 213 : إذا تــبــX أن تـســيــيـر شــركــة تـأمــX مـا
يـــعـــرّض مــــصـــالح اIــــؤمن لــــهم واIـــســــتـــفــــيـــدين مـن عـــقـــود

التأمX للخطرq �كن جلنة اإلشراف على التأمينات :

qXتقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأم -

- تــقــلــيص أو مــنع حــريــة الـتــصــرف في كـل أو جـزء
مـن عـــنـــاصـــر أصـــول الــــشـــركـــة حـــتى تــــطـــبـــيق اإلجـــراءات

qالتصحيحية الالزمة

- تعيX متـصرف مؤقت يحل محل هيـئات تسيير
الـــشــركـــة قــصـــد احلــفـــاظ عـــلى أمالك الـــشــركـــة وتــصـــحــيح

وضعيتها.
يـؤهل اIتـصرف اIؤقت ألجل ذلكq ... (بـدون تغـيير

حتى) التوقف عن الدفع.
تكون قـرارات جلنـة اإلشراف عـلى التـأميـنات فـيما
يخص تـعيX اIـتصرف اIـؤقت قابلـة للطعـن أمام مجلس

الدولة".

اIـادة اIـادة 32 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 213 مكرر حترر كمايأتي :

"اIــادة 213 مـــكــرر : يـــؤسـس لـــدى الـــوزارة اIـــكـــلـــفـــة
بـــاIــالــيــة صـــنــدوق يــســمـى "صــنــدوق ضــمـــان اIــؤمن لــهم"
يـكــلف بــتــحـملq فـي حـالــة عـجــز شــركـات الــتــأمـqX كل أو
جزء من الديون جتـاه اIؤمن لهم أو اIستفيدين من عقود

.Xالتأم
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اIـــــادة اIـــــادة 37 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 220 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كمايأتي :

"اIـادة 220 : بـاســتـثـنــاء حـالـة الــتـوقف عن الــنـشـاط
وحـاالت احلل والـتـسـويـة الـقـضـائـيـة واإلفالسq ال �ـكن أن
يسحب االعتماد كليا أو جزئيا إال ألحد األسباب اآلتية :

1 - ..... (بدون تغيير).....

2 - ..... (بدون تغيير).....

3 - ..... (بدون تغيير).....

4 - ..... (بدون تغيير).....
يحـدد قرار الوزيـر اIكلـف باIالـية اIتـضمن سحب

االعتماد مصير عقود التأمX السارية اIفعول".

اIــــادة اIــــادة 38 :  :  تــــعــــدل اIــــادة 222  من األمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIـادة 222 : �ـكن الــشـركــة اIـعــنـيــة أن تـطــعن أمـام
مــــجــــلـس الــــدولــــة فـي قــــرار الـــــســــحب اجلـــــزئي أو الـــــكــــلي
لالعتـمـاد اIـنـشـأ �ـوجب اIادة 204 أعالهq طـبـقـا لـلتـشـريع

الساري اIفعول".

اIـــــادة اIـــــادة 39 :  : تـــــعــــــدل اIـــــادة 224 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIادة 224 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التأمX وفـــروع شركــات التأميـــن األجنبيــة .... (بدون

تغيير حتى) أصول عقارية.
4 - أصول أخرى.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اIادة عن طريق
التنظيم".

اIـادة اIـادة 40 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 224 مكرر حترر كمايأتي :

" اIـــــادة 224  مــــــكـــــرر: �ــــــكن جلــــــنــــــة اإلشـــــراف عــــــلى
الـــتــأمـــيــنـــاتq إذا اقــتــضـت الــضـــرورةq أن تــطــلـب اخلــبــرة
لـــتـــقـــيـــيـم كـــلي أو جـــزئي لـألصـــول أو اخلـــصـــوم اIـــتـــعـــلـــقــة
Xو/أو إعـادة التـأم Xقـنـنة لـشركـة التـأمIبااللـتزامـات ا

اIعتمدة وفروع شركات التأمX األجنبية.
Xتــنــجــز هـــذه اخلــبــرة عــلى حــســاب شــركــات الــتــأمــ

وإعادة التأمX وفروع  شركات التأمX  األجنبية.
حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اIـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اIكلف باIالية".

ويــجب عــلى هــذه الــشــركـة أن تــمــتــثل إلى الــقــانـون
Xاألساسي احملـدد عن طريـق التنـظيـم والذي يجـب أن يب

على اخلصوص :
qهدفها ومدتها ومقرها وتسميتها -

- الـــكـــيـــفــــيـــة والـــشـــروط الـــعـــامـــة الـــتـي تـــعـــقـــد عـــلى
أســـاســهـــا االلــتـــزامــات بـــX الــشــركـــة واألعــضـــاء وكــيـــفــيــة

qتوزيع اإليرادات
qداولةIهيئات التسيير واإلدارة وا -

- العدد األدنى للمنخرطX الذي ال �كن أن يقل عن
خمسة آالف (5.000)  منخرط".

اIـــــادة اIـــــادة 35 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 216 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIـادة 216 : يحـدد احلـد األدنى لـلـرأسـمـال أو أموال
الـتـأسـيس اIـطـلــوبـة إلنـشـاء شـركـات الـتـأمـX و/أو إعـادة
الــتــأمــX حـسـب  طـبــيــعــة  فـروع الــتــأمـX الــتي طــلب من

أجلها االعتماد.
ويحرّر كليا ونقدا عند االكتتاب.

Xتـلـزم وديـعـة ضـمـان إلقـامـة فـروع لـشـركـات الـتـأمـ
األجـــنــــبـــيـــةq تــــســـاوي عـــلى األقـل احلـــد األدنى لــــلـــرأســـمـــال

اIطلوبq حسب احلالة.
Xو/أو إعـــادة الــتـــأمــ Xيـــجب عـــلى شـــركــات الـــتــأمـــ
والــتــعــاضــديـــات اIــعــتــمــدة عــنــد صــدور هــذا الــقــانــونq أن
q(2) Xتـــمـــتـــثل إلـى أحـــكــام هـــذا الـــقـــانـــون في أجـل ســـنـــتــ
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 36 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 218 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIادة 218 : يسلم االعـتماد اIنشأ �وجب اIادة 204
..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة Iمارستها.
يـــجـب أن يـــكـــون رفض االعـــتـــمـــاد �ـــوجب قـــرار من
الــوزيــر اIــكــلف بــاIــالــيـة مــبــررا قــانــونــاq ويــبـلـغ لـطــالب
االعــتـمــاد. ويـكـون هــذا الـقــرار قـابال لــلـطــعن أمـام مــجـلس

الدولة طبقا للتشريع الساري اIفعول.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم."
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تــطـلـع الـشــركــة اIــعـنــيــة اIــديــنـX بــطــلب الــتــحـويل
بـواسـطة  إشـعـار منـشـور في نـشرة اإلعالنـات الـقانـونـية
وفي يوميتX وطنـيتqX إحداهما باللغة العربيةq والذي

�نح لهم مدة شهرين (2)  لتقد� مالحظاتهم.
توافق جلنة اإلشـراف على التأمينات على التحويل
بـعـد األجل اIـذكـور أعالهq إذا كـان مــطـابـقـا Iـصـالح اIـؤمن
لـهمq وتـقـوم بنـشـر إشعـار الـتـحويل حـسب نـفس األشـكال

اخلاصة بطلب التحويل".

اIـادة اIـادة 44 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 232 مكرر وحترر كمايأتي :

" اIــــادة 232  مــــكــــرر: فــــيـــمــــا يــــخص الــــتــــأمـــX عــــلى
األشـخاصq حتدد جداول نسـبة الوفيـات القابلة لـلتطبيق
وكـذا الـنـسـبـة الـدنيـا اIـضـمـونـة في الـعـقـود �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف باIالية".

اIـــــادة اIـــــادة 45 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 238 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اIادة 238 : يتـرتب عـلى القـرار الـقاضي بـالـسحب
...( بدون تغيير حتى ) الشركة اIعنية.

تتـم التـصـفـيـة الـقضـائـيـة من طـرف وكـيل مـتـصرف
أو عــدة وكالء مـتـصــرفـX قـضـائــيـqX وتـكــون مـراقـبـة من

قبل قاض محافظq يساعده مفتش تأمX أو أكثر.
XـتــصــرفـIالـقــاضي احملــافظ  والــوكالء ا Xيـتم تــعــيــ
الـقـضـائـيـX بـأمـر من رئـيس احملـكـمـة اخملـتـصـةq بنـاء عـلى

طلب من جلنة اإلشراف على التأمينات.
يــعـــيّن اIــفــتــشـــون اIــســاعــدون لــلــقـــاضي احملــافظ من

طرف جلنة اإلشراف على التأمينات.
يــســتــخـــلف الــقــاضي احملــافظ والــوكالء اIــتــصــرفــون

القضائيون بنفس األشكال.
 تعـتـبـر األوامر اIـتـضـمنـة تـعـييـنـهم أو اسـتـخالفهم

غير قابلة ألي طريقة من طرق الطعن".

اIــادة اIــادة 46 : : تــتـــمم أحـــكــــام األمــــر رقم 95-07 اIـــؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واIــــذكــــور أعالهq �ـــواد 238 مـــكـــرر و 238 مـــكـــرر 1 و 238

مكرر q2  وحترر كمايأتي :

" اIــادة 238 مـــكـــرر: يـــتــــصـــرف الـــوكــــيل اIــــتـــصـــرف
الـقـضائي حتت مـسـؤوليـته الـكامـلـةq ويتـمتـع بصالحـيات
واسعـة إلدارة  وتصـفـية وحتـقـيق األصول ووقف اخلـصوم

أخذا بعX االعتبار احلوادث غير اIسواة.

41 :  : تــــعـــــدل اIــــادة 226  من األمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIادة 226 : يجب على شـركات التأمX و/أو إعادة
التـأمX وفروع شـركات الـتأمـX األجنـبيـة أن ترسل إلى
جلــنــة اإلشــراف عــلى الــتــأمــيــنــاتq في 30  يــونــيــو من كل
ســنـةq كـآخـر أجـلq اIـيـزانـيــة والـتـقــريـر اخلـاص بــالـنـشـاط
وجــــــداول احلــــــســــــابــــــات واإلحــــــصــــــائــــــيــــــات وكـل الــــــوثــــــائق
الـضروريـة اIـرتـبـطـة بهـاq الـتي حتـدد قـائـمـتهـا وأشـكـالـها

بقرار من الوزير اIكلف باIالية.
qيـخول جلـنـة اإلشراف عـلى الـتأمـيـنات دون  سـواها
احلق  في  مـــنح اســتــثـــنــاءات لألجل اIـــذكــور أعاله حــسب

العناصر اIقدمة في الطلبq في حدود ثالثة (3) أشهر.
يجـب على هـذه الشـركاتq زيـادة على ذلكq أن تـقوم
سـنـويـا بــنـشـر مـيـزانـيــاتـهـا وحـسـابـات نــتـائـجـهـا في أجل
أقـصـاه سـتـون (60)  يـومـا بـعـد اIـصـادقـة عـلـيـها مـن طرف
الـهــيـئـة اIــسـيـرة لــلـشـركـةq فـي يـومـيــتـX وطـنـيــتـX عـلى

األقلq إحداهما باللغة العربية".

اIـادة اIـادة 42 :  :  تـتـمم أحـكـام األمر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIـــذكـــور أعـالهq بـــاIـــواد 228 مـــكـــرر و228 مـــكـــرر 1 و228
مكرر2  وحترر كما يأتي :

" اIـــــادة 228 مــــــكـــــرر : تـــــخــــــضع كـل مـــــســــــاهـــــمــــــة في
رأسـمال شركة الـتأمX و/أو إعـادة التأمqX الـتي تتعدى
نـسـبة 20 %  من رأسـمال الـشـركـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبـقة

من جلنة اإلشراف على التأمينات".
" اIــــادة 228 مـــــكــــرر1 : حتـــــدد الــــنـــــســـــبــــة الـــــقـــــصــــوى
Iــســـاهــمـــة بــنـك أو مــؤســســـة مــالـــيــة فـي رأســمـــال شــركــة
الــتــأمــX و/أو إعــادة الــتــأمــqX �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر

اIكلف باIالية".
" اIـادة 228 مــكــرر2 : تــخـضـع كل مــسـاهــمــة لــشــركـة
التـأمX و/أو إعـادة التأمـX التي تـتعدى نـسبة 20 % من
أمـوالـهـا اخلاصـةq إلى اIـوافـقة اIـسـبقـة من جلـنـة اإلشراف

على التأمينات".

43 :  :  تــــعـــــدل اIــــادة 229 من األمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اIادة 229 : �كن شركات الـتأمX اIنصوص عليها
في هذا األمرq بعد مـوافقة جلنة اإلشراف على التأمينات

... (بدون تغيير حتى )  شركات تأمX معتمدة.
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" اIادة 243 : تـعاقب كل شـركة تـأمـX أو فرع شـركة
تأمX أجنبيـة لم تمتثل لاللتزامات اIنصوص عليها في

اIادة 226 أعالهq بغرامة قدرها :
- 10.000 دج عن كـل يـوم تـأخـير بـالـنـسـبـة  لـاللـتزام

qنصوص عليه في الفقرة األولى منهاIا
- 100.000 دج  بــالـنــسـبــة لاللـتــزام اIـنــصـوص عــلـيه

في الفقرة 2 منها.
يـعـاقـب كل سـمـســار تـأمـX لـم �ـتـثــل لاللــتـزامـــات
اIنصـــوص عليـهــا فــي اIــادة 261 مكـــرر بغرامـة قدرها

1.000 دج عن كل يوم تأخير.

يـــحــــصل نـــاتــج  هـــذه الـــغــــرامـــة كــــمــــا هـــو احلـــال في
مـــجــــال الـــضـــرائـب اIـــبــــاشـــرةq ويــــدفع لـــفــــائـــدة اخلــــزيـــنـــة

العمومية".

اIـادة اIـادة 49 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 245 مكرر حترر كمايأتي :

" اIــادة 245 مـــكــرر: تـــتــعــرض شــركـــة الــتــأمــX و/أو
إعـادة الــتـأمـX  وفـروع شــركـات الـتــأمـX األجـنـبــيـة الـتي
تـخالف  تسـعيـرة التأمـينـات اإلجباريـة اIنـصوص علـيها
في اIــادة 233 أعالهq لــغـــرامــة ال �ــكـن أن تــتــعــدى 1 % من
رقم األعمـال الـشامل لـلـفرع اIـعـني احملسـوب  عـلى السـنة

اIالية اIقفلة.
يـحـصـل نـاجت هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو احلـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة اخلزينة العمومية ".

اIـادة اIـادة 50 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 247 مكرر حترر كما يأتي :

" اIــادة 247 مـــكــرر:  بــغض الـــنـــظــر عن  الـــعــقـــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعــادة الــتـأمــX وفــروع شـركــات الــتـأمــX األجــنـبــيــة وكـذا
وســطــاء الــتــأمـX بــغــرامــة  قــدرهـا 100.000 دج  فـي حــالـة
مــــخــــالـــــفــــة أو اإلخالل بـــــأحــــكــــام اIــــادة 225 مـن هــــذا األمـــر

ونصوصه التطبيقية الناجتة عن ذلك.
يـحـصـل نـاجت هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو احلـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة اخلزينة العمومية".

اIـــــادة اIـــــادة 51 :  تـــــعـــــدل اIـــــادة 248 من األمـــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كمايأتي :

يــقــوم الـــوكــيل اIـــتــصــرف الـــقــضــائي بـــإعــداد كــشف
qمـــلــخـص لألصـــول واخلــصـــوم لــلـــشـــركــة مـــحل الـــتـــصــفـــيــة
ويــــرسـل كل ســــداسيq لــــلـــقــــاضـي احملـــافـظq تـــقــــريــــرا حـــول

وضعية تقدم عملية التصفية".

" اIادة 238 مكرر1 : �كن الـقاضي احملافظ أن يطلب
في أي وقـتq من  الـوكيل اIـتـصـرف الـقـضـائي مـعـلـومات
ومـبـررات حول الـعـمـليـات الـتي قـام بـها وإجـراء الـرقـابة

.Xكان من طرف مفتشي التأمIا Xفي ع
يـــــرسل الـــــقـــــاضي احملـــــافظ إلى رئـــــيس احملـــــكـــــمــــة كل
تقـريـر يـعـتـبـره ضـروريـا. و�ـكن أن يـقـترح  عـلـى رئـيس

احملكمة استبدال الوكيل اIتصرف القضائي".

" اIــــادة 238 مـــكـــرر2 : يــــقـــر رئــــيس احملــــكــــمـــة إنــــهـــاء
التـصفـية بـناء عـلى تقـرير الـقاضي احملـافظ عنـد استـيفاء
qXاحلائزين على حقوقهم من عقود التأم Xحقوق الدائنـ
أو عـــنـــد تـــوقف ســـيـــر عـــمــلـــيـــة الـــتـــصـــفـــيـــة لـــعـــدم كـــفـــايــة

األصول".

اIـــــادة اIـــــادة 47 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 241 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

"اIــــادة 241 : الــــعــــقــــوبــــات اIــــطــــبــــقـــة عــــلـى شــــركـــات
Xوفــروع شــركــات الــتــأمــ  Xو/أو إعــادة الــتــأمــ Xالــتــأمــ

األجنبية هي :
1 - عــــــقـــــــوبــــــات تـــــــقــــــررهــــــا جلـــــــنــــــة اإلشـــــــراف عــــــلى

التأمينات :
qعقوبة مالية -

qاإلنذار -
qالتوبيخ -

- إيــــقــــاف مــــؤقت لــــواحــــد أو أكــــثـــــر من اIــــســــيــــرين
بتعيX أو دون تعيX وكيل متصرف مؤقت.

2 - عــقـوبـات يـقـررهـا الـوزيـر اIــكـلف بـاIـالـيـة بـنـاء
على اقتـراح من جلنـة اإلشراف عـلى التـأميـناتq بـعد أخذ

رأي اجمللس الوطني للتأمينات :
qالسحب اجلزئي أو الكلي لالعتماد -

- التحـويل التـلقـائي لكل أو جـزء من محـفظـة عقود
."Xالتأم

اIـــــادة اIـــــادة 48 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 243 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :
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اIـــــادة اIـــــادة 53 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 252 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كمايأتي :

" اIـادة 252 : يـعـد وسـطـاء لـلـتــأمـqX في مـفـهـوم هـذا
األمر :

qX1 - الوكيل العام للتأم
.X2 - سمسار التأم

�ـكن شركات التـأمX توزيع منـتوجات التـأمينات
qـــالــيـــة ومــا شـــابــهـــهــاIـــؤســســـات اIعـن طــريـق الــبـــنــوك وا

وغيرها من شبكات التوزيع.
حتدد شـروط وكـيفـيـات تـطبـيق الـفقـرة األخـيرة من

هذه اIادة عن طريق التنظيم".

اIـادة اIـادة 54 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 252 مكرر حترر كما يأتي :

qXـادة 252 مــكــرر: قــصــد تـقــد� عــمــلـيــات الــتــأمـIا "
يــــجـب عــــلى األشـــــخــــاص اIــــذكــــوريـن في الـــــبــــنــــدين األول
والــثـاني من اIـادة 252 أعالهq أن يـحــوزوا بـطــاقـة مـهــنـيـة
Xمن جـــمــعـــيــة شـــركــات الـــتــأمــ qعــلـى الــتـــوالي qمـــســلـــمــة

والوزير اIكلف باIالية".

اIـادة اIـادة 55 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 261 مكرر حترر كمايأتي :

" اIـادة 261 مـكرر: يجب عـلى سـمـاسـرة الـتـأمX أن
يـــســــلـــمــــوا لـــلــــجـــنـــة اإلشــــراف عـــلـى الـــتــــأمـــيــــنـــات جـــداول
احلسابات واإلحصائيات وكل الوثائق اIلحقة الضرورية
الـتي حتـدد قـائـمـتـها وأشـكـالـهـا بـقـرار من الـوزيـر اIـكلف

باIالية".

اIـادة اIـادة 56 : : يـتـمم  عـنــوان الـبـاب الـثـالث من الـكـتـاب
الــثــالث من األمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23 شــعــبــان عــام
qــــــذكـــــور أعالهIـــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995 واI1415 ا

ويحرر كما يأتي :

" الباب الثالث" الباب الثالث
وسطاء التأمX واخلبراءوسطاء التأمX واخلبراء

ومحافظو العواريات واإلكتواريون"ومحافظو العواريات واإلكتواريون"
اIـادة اIـادة 57 :   :  يـتـمم الــفـصل الـثـاني مـن الـبـاب الـثـالث
من الـــكــتـــاب الــثــالـث من األمــر رقم 95-07 اIــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعالهq ويحرر كما يأتي :

" اIــادة 248 : كـل مـخـالـفـــة لألحــكــــام الـتـشـريـعــــيـة
والتـنظـــيمـية اآلتـيـة تـعــرّض صـاحبـهــــا لـغــرامـة قدرها

1.000.000 دج :

1 - االلـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة األولى من
Xفـيــمـا يــخص انــخـراط شــركــات الـتــأمـ qـادة 214 أعـالهIا
و/أو إعادة التأمـX وفروع شركات التأمX األجنبية في

qهنية للمؤمن لهمIاجلمعية ا
2 - األحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة اIــتــعــلــقــة
qواألرصـدة الــتـقــنـيـة qبـإنــشـاء وتـمــثـيـل الـديـون الــتـقــنـيــة
واالحـتياطات وكـذا توظيف األصـول اIنصوص عـليها في

qادة 224 أعالهIا
3 - االلـــتـــزامـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 227
أعالهq فـــيــمـــا يـــخص تـــأشــيـــرة الــشـــروط الـــعــامـــة لـــوثــائق

q Xالتأم
4 - االلـتـزام اIـنصـوص عـلـيه في الـفـقـرة األولى من
اIـادة 234  أعالهq فـيـمـا يـخص تـبـلـيغ  جلـنـة اإلشـراف عـلى
الــتـأمـيـنــات �ـشـاريع تــعـريـفـات الــتـأمـيـنــات االخـتـيـاريّـة

qقبل تطبيقها
5 - االلتـزام اIـنصـوص علـيه في الفـقرة 3 من اIادة
254 أعالهq فـيـمـا يـخص  تـبـلـيغ عـقـد تـعـيـX الـوكـيل الـعـام

للتأمX قبل سريان مفعوله. 
يـحـصـل نـاجت هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو احلـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة اخلزينة العمومية".

اIـادة اIـادة 52 :  : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIــــذكـــــور أعـالهq بــــاIـــــادتــــX 248  مــــــكـــــرر و248 مــــــكـــــرر1
وحترران كما يأتي :

" اIـادة 248  مـكـرر: يــتـعــرض اIـؤمن بــالـنــسـبــة لـكل
عـقد مبـرم مخـالفة ألحـكام اIادة 69 مـكرر 1 أعالهq لـغرامة
قدرها  5.000.000 دج مع االسترجـاع الكلي Iبلغ األقساط

اIدفوعة.
يـحـصل نـاجت هـذه الـغـرامة  كـمـا هـو احلـال في مـجال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة اخلزينة العمومية". 

" اIـادة 248  مــكــرر1 : بــغض الــنــظــر عن الــعــقــوبــات
التي �ـكن أن تتـعرض لهـاq تعـاقب شركات الـتأمX و/أو
إعـادة الـتــأمـX وفــروع شـركـات الــتـأمـX األجــنـبــيـة الـتـي
qــنــافــســــةIــتـــعــلــقــــة بــاIتــخــالـــف األحــكــــام الــقــانــونــيــــة ا

بغرامة ال يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يـحـصـل نـاجت هـذه الـغـرامـة كــمـا هـو احلـال في مـجـال

الضرائب اIباشرةq ويدفع لفائدة اخلزينة العمومية".
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62 :  : تلـغـى الفــقـرة 2 من اIــادة 41  واIـواد 66 اIادة اIادة 
و273 و 277  مــن  األمــــــــــــــر رقـــم 95 - 07 اIــــــــــــؤرخ فـي 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واIـذكـور

أعاله.

اIادة اIادة 63 :  : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــانانــــــــــون رقم ون رقم 06 -  - 05  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 21   م مــــــــحــــــــــرّم عم عــــــــام ام 1427
اIاIــــوافق وافق 20  ف  فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة q  q2006  يــــتــــضــــمن تمن تــــوريقوريق

الـقــروض الرهـنـيــةالـقــروض الرهـنـيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإن رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورq ال ســـيـــمـــا اIــواد 119 و 122

qو126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

 qتممIعدل واIا qالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 75-58 اIــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

 qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 75-59 اIــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  1975

 qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- وبـــــمــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقـم 75-74 اIــــــؤرخ في 8
ذي الــــحــــجـــــة عــــام 1395 اIـــوافــق 12 نـــوفـــمــــبــــر ســــنـــة
1975 واIــتـضــمن تــأســيس مــسح األراضي  وإنــشــاء سـجل

qعقاري
- و�قـتضى الـقانون رقم 76-105 اIؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اIوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واIـتضمن

qتممIعدل واIا qقانون التسجيل
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اIؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اIـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

 qتعلق بالنشاط العقاريIوا
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-10 اIؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اIــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

qتممIعدل واIا qنقولةIتعلق ببورصة القيم اIوا

" الفصل الثاني" الفصل الثاني
اخلبراء ومحافظواخلبراء ومحافظو

العواريات واإلكتواريون"العواريات واإلكتواريون"

اIـادة اIـادة 58 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 95-07 اIـؤرخ في
23 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اIـــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واIذكور أعالهq �ادة 270 مكرر حترر كما يأتي :  

" اIادة 270 مكرر: يعتـبر إكتواريا كل شخص يقوم
بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائيــة بهــدف إعـداد أو
تـغــيـيـر عـقـود الـتـأمــX. ويـقـوم بـتـقـيــيم أضـرار وتـكـالـيف
اIـؤمن واIؤمن لهq ويحـدد أسعار االشـتراك بالـسهر على
مـــردوديــة الـــشـــركـــةq ويــتـــابع نـــتـــائج االســـتــغـالل ويــراقب

االحتياطات اIالية للشركة".

59 : : تــــعـــــدل اIــــادة 271  من األمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

qXـادة 271 :  لـلــقـيـام �ــهـامـهـم  في شـركـة الــتـأمـIا "
يــــــجب أن يــــــكــــــون اخلـــــبــــــراء ومــــــحــــــافـــــظــــــو الــــــعــــــواريـــــات
واإلكـــتـــواريـــون مــعـــتـــمـــدين مـن طــرف جـــمـــعـــيـــة شـــركــات

التأمX ومسجلX في القائمة اIفتوحة لهذا الغرض".

60 : : تــــعـــــدل اIــــادة 272  من األمـــــر رقم 07-95 اIــــادة اIــــادة 
اIـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كما يأتي :

" اIادة 272 : حتـدد شروط اعـتمـاد و£ارسـة وشطب
اخلـبـراء ومـحـافـظي الـعــواريـات واإلكـتـواريـX عن طـريق

التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 61 : : تـــــعــــــدل اIـــــادة 276 من األمــــــر رقم 07-95
اIـؤرخ في 23 شــعـبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يــنـايــر ســنـة

1995 واIذكور أعالهq وتتمم وحترر كمايأتي :

"اIـادة 276 : يـتكــون اجملــلس الـوطــني لـلـتــأمـيــنـات
ال سيما من  :

qثلي  الدولة£ -
qوالوسطاء XؤمّنIثلي ا£ -

qؤمّن لهمIثلي ا£ -
qثلي مستخدمي القطاع£ -

.Xواإلكتواري Xثلي اخلبراء في التأم£ -
حتــــدد صـالحــــيــــات اجملــــلـس الــــوطــــني لـــــلــــتــــأمــــيــــنــــات
وتـــشــــكـــيـــلــــته وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظــــيـــمـه وســـيـــره عـن طـــريق

التنظيم".
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qاليةIاحملافظة على األوراق ا -
- تــــداول األوراق اIـــالــــيــــة بـــالــــدفع مـن حـــســــاب إلى

qحساب
- إدارة األوراق اIالية.

- األوراق اIـــالـــيـــة :- األوراق اIـــالـــيـــة : االلـــتــــزامـــات اIـــالــــيـــة اIــــدعـــمـــة
بقروض رهنية من الرتبة األولى.

- الـــقــروض  :- الـــقــروض  : الــســـلــفـــيـــات اIــمـــنــوحـــة من الــبـــنــوك
واIؤسسات اIالية في إطار تمويل السكن.

- اجلـنـاح : - اجلـنـاح : مـجـمـوعـة مـعـيـنـة من اIـوجـودات مـحـددة
مـــســــبــــقـــا ومــــدعــــمـــة بــــقــــسم من األوراق اIــــالــــيـــة الــــتي »

إصدارها في سوق األوراق اIالية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إصدار األوراق اIاليةإصدار األوراق اIالية

3 :  : تـخضــع األوراق اIـاليــة الـتـي تصــدرهـا اIادة اIادة 
مؤسـســة التـوريــقq وفقا لـعملـية التنـازل عن القــروض
احلاليـة أو اIستـقبلـيــة �ـبـادرة من اIؤسـسـة  اIتـنازلــة
وفقــا للتشـريــع اIعمول بـهq السيما اIرسوم التشريعي
رقم 93-10 اIــؤرخ في 2 ذي احلـــجـــة عــام 1411 اIــوافق 23
مايـو سنة 1993 واIتـعلق بـبورصة الـقيم اIـنقولـةq اIعدل

واIتمم.

اIــادة اIــادة 4 : : يــتــعــX عـــلى مــؤســســة الــتـــوريق تــســجــيل
األوراق اIــــالـــيــــة الـــتـي قـــامـت بـــإصــــدارهـــا لــــدى اIــــؤتـــمن
اIركزي على الـسندات . و�كن إصدار األوراق اIالية مع
qحلـامــلـهـا أواســمـيـة qبـفــائـدة أو بـخــصم qأو بـدون قــسـيـمــة

وتكون قابلة للتداول في سوق األوراق اIالية.

اIــــادة اIــــادة 5 : : تــــكــــون شـــــروط إصــــدار واســــتـــــرداد قــــيم
األوراق اIـالـيـة من طـرف مؤسـسـة الـتـوريق مـلـزمـة لـهذه
األخيرة وللمسـتثمرين. وتكون ملـزمة للغير �ا في ذلك
 حـاالت الـتـصـفـية واإلفـالسq دون اIـسـاس بـحـقـوق الـغـير

الذي لم يكن على علم بها.

اIــادة اIــادة 6 : : تـــشــمل حـــقـــوق اIــســـتــثـــمــريـن كل أصــول
مـؤسـسـة الـتــوريق �ـا في ذلك األصـول اIـنــصـوص عـلـيـهـا

في اIادة 12 من هذا القانون.

qـادة 6 أعالهIـادة 7 : : بــغــضّ الــنــظـــر عن أحــكـــام اIـادةاIا
Xـسـتـثـمـرين مـحـصـورة في جـنـاح مـعIإذا كانـت حقـوق ا
أو أنــشـــئت �ـــنـــاســـبــة تـــكـــوين أو ســـيـــر أو تـــصــفـــيـــة هــذا
اجلــنــاحq فــإنــهــا تــكــون مــقــتــصــرة عــلـى أصــول هــذا اجلــنـاح

فقط.

- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اIؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واIــــــتــــــعــــــلق

qتممIعدل واIا qبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اIــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اIــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة q2003 السـيــمــا اIـادة 96

qمنه
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19  يـولـيــو سـنـة 2003 واIــتـعـلق

 qنافسةIبا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق 26  غـشت سـنة 2003 واIـتـعلق

qبالنقد والقرض
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

 الفصل األول الفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIادة األولى :اIادة األولى : يهدف هذا الـقانون إلى حتديد النظام
الــــقــــانـــونـي الــــقـــابـل لـــلــــتــــطــــبـــيـق عــــلى تــــوريق الــــقـــروض

الرهنية.

اIادة  اIادة  2 : : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
- الـتـوريق : الـتـوريق : عـمـلـيـة حتــويل الـقـروض الـرهـنـيـة إلى

: Xأوراق مالية. وتتم هذه العملية على مرحلت
- تــنــازل عن الــقــروض الـرهــنــيــة من قــبل مــؤســسـة

qمصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى
- قــيــام هــذه األخــيــرة بــإصــدار أوراق مــالــيــة قــابــلــة

للتداول في السوق £ثلة للقروض الرهنية.
- مـؤسـســة الـتـوريق : مـؤسـســة الـتـوريق : هـيــئـة لـهــا صـفـة مـالــيـة تـقـوم

بعملية التوريق في سوق األوراق اIالية.
- مـؤسـسة  مـتنـازلة : - مـؤسـسة  مـتنـازلة :  مؤسـسـة مصـرفيـة أو مالـية
تتنــازلq بواسطــة جــدول التنــازلq عن قروض £نوحة

في إطار تمويل السكن.
- اIـؤتـمن اIـركـزي عـلى الـسـنـدات :- اIـؤتـمن اIـركـزي عـلى الـسـنـدات : أنـشىء �ـوجب
اIــرســوم الــتــشــريــعي رقم 93-10 اIــؤرخ في 2 ذي احلــجــة
عـام 1413 اIـوافق 23 مـايـو سـنـة 1993 واIـتـعـلق بـبـورصـة
الـــقـــيم اIـــنــقـــولـــة q اIـــعــدل واIـــتـــممq لـــلـــقــيـــام بـــالــوظـــائف

الرئيسية اآلتية :
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-  قـــائـــمـــة الــــديـــون اIـــتــــنـــازل عـــنــــهـــا واIـــتــــضـــمـــنـــة
الـبــيـانـات اآلتـيــة : االسم والـعـنــوان ومـكـان الــتـسـديـد من
جـانب اIدينX ومـبلغ الديون و تـاريخ األقساط النـهائية
Xو نـسب الفـائـدة و£يـزات الرهـون ومرجـع عقـود التـأم

qإن وجدت
-  بــيــان يــوضح اIــبـــلغ اIــدفــوع من طــرف مــؤســســة
الـتــوريق إلى اIـؤســسـة اIــتـنــازلـة مـقــابل الـقــروض مـحل

qالتنازل
- الــتــزام اIــؤســســة اIــتــنــازلـة بــالــقــيــام بــاســتــبـدال
الــقــروض اIــشــكــوك فــيـــهــا أو اIــتــنــازع عــلــيــهــا أو صــعــبــة

qالتحصيل لفائدة مؤسسة التوريق
- تاريخ إيداع اجلدول.

و�ـكن أن يـتـضـمن اجلـدول بيـانـات إضـافـيـة بـاتـفاق
.Xالطرف Xب

اIـادة اIـادة 15 : : يـسـري مـفـعـول التـنـازل عن الـقـروض من
اIـؤسـسـة اIـتـنـازلـة لـفـائـدة مؤسـسـة الـتـوريق ابـتـداء من

التاريخ اIبX في اجلدول اIذكور في اIادة 13 أعاله.
حتل مــؤســســة الــتــوريـق مــحل اIــؤســســة اIــتــنــازلــة
بـقـوة الــقـانـون فـيـمـا يـخص الـقـروض اIـتـنـازل عـنـهـا وكل
qـتـعـلـقـة بـهـا ابـتـداء من هـذا التـاريخIأشـكـال الـضمـانـات ا

دون أن يكون قبول الطرف الثالث الزما.
يــــجب أال تـــرد الـــديــــون اIـــتـــنـــازل عـــنــــهـــا في أصـــول

اIؤسسة اIتنازلة.

 اIــــادة  اIــــادة 16 :  : يــــجب أن يــــتـم تــــســــجــــيل نــــقـل الــــرهـــون
الــضـــامـــنـــة لــلـــقـــروض اIــتـــنـــازل عــنـــهـــا في إطـــار عــمـــلـــيــة
qادة 13 أعالهIذكور في اIالتوريق طبقا جلدول اإلرسال ا
من طـــرف اIــؤســـســـة اIــتـــنـــازلــة وذلـك عن طـــريق إرســال
نــــســـــخـــــة من هـــــذا اجلـــــدول في ظـــــرف مــــغـــــلـق مع إشـــــعــــار

باالستالم للمحافظة العقارية اخملتصة إقليميا.

اIـادة اIـادة 17 : : يــجب أن تـتــضـمن الــنـسـخــة اIـسـتــخـرجـة
من اجلدول اIذكور في اIادة 16 أعاله البيانات اآلتية :

- تـــعــيـــX كل عـــقـــار مـــســجل ومـــثـــقل بـــالـــرهن الــذي
qتنازل عنهاIاستخدم كضمان للقروض ا

- اسم وعـنـوان اIـؤســسـة اIـتـنـازلـة واIـدين واIـودع
qاليةIركزي لألوراق اIا

- مـــرجـع جــــدول اإلرســـال اIــــتــــضــــمن الــــتـــنــــازل عن
qالقروض

qتنازل عنهIمراجع تسجيل الرهن ا -
qمراجع مؤسسة التوريق -

- مراجع اتفاقية القرض.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنازل عن القروض الرهنيةالتنازل عن القروض الرهنية

8 : : يــــــتـم إثــــــبــــــات كل تـــــــنــــــازل عن الــــــقــــــروض اIـــــادة اIـــــادة 
الــرهــنــيــة بــX اIــؤســســة اIــتــنــازلــة ومــؤســســة الــتــوريق

.Xالطرف Xوجب اتفاق ب�

اIـادة اIـادة 9 : :  يــجب أن تــكـون الــقــروض اIــتـنــازل عــنــهـا
qـتـنـازلـة لـفـائـدة مـؤسـسـة الـتـوريقIـؤسـسـة اIمن طـرف ا
qفي شـــكــل مــجـــمـــوعـــة أو كــــتــلـــة واحــــدة مـن الـــقــــروض
وأن تـــكــون عـــمـــلــيـــة إصــدار األوراق اIـــالــيـــة في مـــعــامـــلــة

واحدة.

اIـادة اIـادة 10 : : ال �ـكـن مـؤســسـة الــتـوريق شــراء قـروض
مـاعدا تلك الـتي تمنح من طرف اIـؤسسات اIـتنازلة في
إطــار تــمــويل الــســـكن. ويــجب أن ال تــكــون هــذه الــقــروض
مــتــنـازعــا عـلــيــهـا أو تــتـضــمن خــطـر عــدم الـتــحــصـيل عــنـد

تاريخ التنازل عنها.

11 :  :  يــتــرتب عــلى الــتــنــازل عن مــجــمــوعـة أو اIـادة اIـادة 
كـتــلـة من الـقـروض من جـانب اIـؤســسـة اIـتـنـازلـة لـفـائـدة
مـؤسسـة الـتوريقq نـقل الضـمانـات والـتأمـينـات اIتـعلـقة

بهاq وتكون ملزمة للغير.

اIـادة اIـادة 12 :  : تـدخل الـقـروض اIـتـنـازل عـنـهـا فـي الـذمة
اIالية Iؤسسـة التوريق �جرد أن تصبح عملية التنازل
فــــعـــلــــيـــة بــــغض الــــنـــظــــر عن كل الــــتــــزام يـــبــــرم من طـــرف

مؤسسة التوريق إلعادة التنازل عنها الحقا.
ال يـــكـــون هــذا الـــتـــنـــازل قــابـال إلعــادة تـــكـــيـــيــفـه عــلى

أساس هذا االلتزام .
و�ــــكـن اIـــدين أن يـــتـــحـــرر قـــانــونـــا مـن كل الـــتــزام
جتــاه اIـــؤســـســـة اIــتـــنـــازلــة طـــاIـــا لم يـــكن عـــلى عـــلم بـــهــذا

التنازل. 

اIــادة اIــادة  13 : : ال �ـــكــن إجــــــراء تـــنـــازل عـن الـــقـــــروض
الـرهـنـيـة من طــرف اIــؤسـسـة اIـتـنـازلــة لـفـائـدة مـؤسـسـة
الـتوريق إال بـتـسلـيم جدول خـاص بـالتـنازل عن الـقروض

الرهنية.

اIــادة اIــادة  14 :  :  يــجب أن يـــتــضــمن اجلـــدول اIــذكــور في
اIادة 13 أعالهq البيانات األساسية اآلتية :

- تـــســـمـــيـــة "عـــقــد الـــتـــنـــازل عـن الـــقـــروض اIـــدعـــمــة
q"برهون عقارية ذات الرتبة األولى

- اإلشـــارة إلـى أن عـــمـــلــــيـــة الـــتـــنــــازل عن الـــقـــروض
qتخضع إلى أحكام هذا القانون

qتنازلةIؤسسة اIمؤسسة التوريق وا Xتعي -
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24  :    :  �ــكن نــقـل اIــهـام اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIـادة اIـادة 
اIـادة 22 أعالهq من قــبل مـؤســســة الـتــوريق إثــر مـبــاشـرة
اإلجراءات القـضائيـة اIذكورة في اIادة 23 أعالهq إلى كل
مـؤســسـة مــالــيـة مــعــتـمــدة عـلـى أسـاس اتــفـاق يــوقع عــلـيه

الطرفان.
وفي هذه احلـالـةq يبـلغ اIـدين الذي له ديـن  التـنازل
عــنه بـتــحــويل تـســيـيــر الـقــروض واســتـردادهــا عن طـريق

رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق.
يلزم اIدين بدفع األقـساط الشهرية بصـفة منتظمة

للمؤسسة اجلديدة اIكلفة باسترداد القروض.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام أحكام جزائيةجزائية

اIادة اIادة 25  :  : دون اإلخالل بالعقـوبات اIنصـوص عليها
في الـتـشـريع الـساري اIـفـعـولq يـعـاقب بـاحلـبس من سـتة
X(6) أشــهـــر إلى ثالث (3) ســنـــوات وبــغـــرامــة من خـــمــســ
ألف ديـــنـــار (50.000 دج) إلـى خـــمــــســـمـــائــــــة ألف ديـــنــــار
(500.000 دج)q كل مـــــســـــؤول في مـــــؤســـــســــة الـــــتـــــوريق أو
مـؤسـسة مـتـنـازلـة عن الـقـروض أو اIـؤتـمن اIـركـزي عـلى
السنـدات أو أية مؤسـسة أخرى مـكلـفة بتـسييـر القروض

واستردادها q قدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة.
ويـعـاقب بـنـفس الـعـقوبـة كل مـسـؤول فــي اIـؤسـسة
اIــتـنــازلـــة يــقـــوم بــإدراج أيـة بــيـانــات غـيــر صـحــيـحـة أو
خــاطـئــة في اجلــدول أو في مـســتــخـرج اجلــدول اIـنــصـوص

عليهما في اIادتX 13 و14 من هذا القانون.

اIادة اIادة 26 :  : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانـــــون رقم قــــــانـــــون رقم 06 -  - 06  مـــــؤرخ في   مـــــؤرخ في 21   مـــــحـــــر مـــــحـــــرّم عـــــام م عـــــام 1427
اIـوافق اIـوافق 20  فـبـرايــر سـنـة   فـبـرايــر سـنـة q  q2006  يـتـضـمن الـقـانــونيـتـضـمن الـقـانــون

التوجيهي للمدينةالتوجيهي للمدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس  اجلمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورq الســـيـــمـــا اIــواد 119  و 120

 qو122 و 126 و 127 و180 منه
- و�ـــــــــقــــــــتــــــــضــى األمــــــــر رقم 75-58 اIــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا

اIادة اIادة 18 : يوقع على النـسخة اIستخرجة من جدول
اإلرســـــال اIــــذكـــــور في اIــــادة 16 أعالهq كـل من مــــســــؤولي

اIؤسسة اIتنازلة ومؤسسة التوريق.
ويجب أن يـتم إيـداعهـا باحملـافـظة الـعقـاريـة اخملتـصة
إقــلـيــمــيــا في أجل أقــصـاه (30) يــومــا من تــاريخ الــتــوقـيع

على هذا اجلدول.
تـــكــــون اIـــؤســــســـة اIـــتــــنـــازلــــة مـــســــؤولـــة عـن صـــحـــة

اIعلومات الواردة في اجلدول.

اIـادة اIـادة 19 : : تــصـبح عــمـلـيــة الـتــنـازل عن مـجــمـوعـة أو
كـــتــلــة من الــقـــروض اIــضــمــونـــة بــالــرهــون الـــعــقــاريــة من
الـرتــبـة األولى لـفـائــدة مـؤسـسـة الــتـوريقq مـلـزمــة لـلـغـيـر

وتأخذ الرتبة �جرد تسجيلها في احملافظة العقارية.
وال يـلزم مـثل هـذا التـنـازل اIدين اIـعـني بالـقروض
الـــواردة فـي اجملـــمـــوعـــة أو الــــكـــتـــلـــة إال ابـــتــــداء من تـــاريخ
التبـليغ عن طـريق رسالـة مضـمونـة مع إشعـار باالستالم
تــرسـله اIـؤســسـة اIــتـنـازلــةq عـلى أن يــكـون هـذا الــتـنـازل

مؤشرا عليه في هامش النسخة األصلية ليصبح نافذا.

اIادة اIادة 20 : : تتم عمليـة تسجيل التـنازل عن مجموعة
أو كـتلة من القـروض من طرف اIؤسسـة اIتنازلـة لفائدة

مؤسسة التوريق مجانا.

اIـادة اIـادة 21 :  : يـجب أن تــكـون الــقـروض اIــتـنــازل عـنــهـا
من اIــؤســســة اIــتــنــازلــة لــفــائــدة مــؤســســة الــتــوريقq في
إطـار تـمويل الـسـكنq مـؤمنـة إذا كـانت النـسـبة بـX مـبلغ

القرض وقيمة السكنq تتجاوز ستX باIائة (60 %).

الفصل الرابعالفصل الرابع
استرداد القروضاسترداد القروض

اIـــــادة اIـــــادة 22 : :  �ـــــكن مـــــؤســـــســـــة الـــــتـــــوريق أن تـــــكـــــلف
اIـــؤســـســــة اIـــتـــنـــازلـــة أو أي مـــؤســـســـة أخـــرى بـــاســـتـــرداد
القروض الرهنـية التي » التنازل عـنهاq واستخدام رفع
qتعـلقـة بالـتسـييـر حلسـابهـاIـهام األخـرى اIاليـد وكذا كل ا
وفــقـــا لــلـشـــروط احملـــددة في اتــفـاقـيـة تـســيـيـر الـقـروض

اIبرمة بX الطرفX واستردادها.

اIادة اIادة 23 :   :  عند توقف اIـؤسسة اIتنازلة - اIسيرة
أو أي مـــؤســـســـة أخـــرى مـــكـــلـــفـــة بـــاســـتـــرداد الـــقـــروض عن
£ـــارســـة نـــشـــاطـــهـــا أو أصـــبـــحت خـــاضـــعـــة لـــلــرقـــابـــة عـــلى
التـسـييـر أو إلجـراء قـضائي مـثل اإلفالس أوالـتصـفـية أو
ألي ســبب آخــرq يــحق Iــؤســســة الــتــوريق اIــطــالــبــة فـورا
بـاIـبـالغ اIــسـتـردة أو في طـريق االسـتــرداد حلـسـابـهـا قـبل

مباشرة هذه اإلجراءات.
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- و�ــــــقــــــتـــــــضـى األمــــــر رقم 01-04 اIــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واIــتــعــلق بــتــنــظــيم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

qوتسييرها وخوصصتها
- و�ــــــقــــــتـــــــضـى الــــــقـــــانــــــون رقم 01-13 اIـــــؤرخ في
17جـــمـــادى األولى عـــام 1422 اIــــوافق 7 غـــشت ســـنـــة 2001

qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-14 اIــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

qتممIعدل واIا qوأمنها
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-18 اIــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــعـــلق بـــالــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

qتوسطةIالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-19 اIــؤرخ في 27
رمــــضــــان عــــام  1422 اIــــوافق  12 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 01-20 اIــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ـقـتـضـى القانون رقم 02-02 اIؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلق

qبحماية الساحل وتثمينه
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 02-08 اIــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلق

qدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 03-10 اIــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـقـتـضـى القانون رقم 04-20 اIؤرخ في 13 ذي
الــقــعـدة 1425 اIــوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة 2004  واIــتــعـلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةIإطار التنمية ا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون اآلتي نصه :  يصدر القانون اآلتي نصه : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
األحكـام اخلاصــة الـراميــة إلــى تعريــف عناصـر سياسة
اIـــديـــنـــةq فـي إطــار ســـيـــاســـة تــهـــيـــئـــة اإلقــلـــيم وتـــنـــمــيـــته

اIستدامة.

- و�ــــــقــــتــــــضـى األمـــــر رقم 75-74 اIـــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة  عـــــام 1395 اIـــــوافق 12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1975
واIـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

qالعقاري
- و�ـــــقـــــتـــــضـى الــــقــــانــــون رقم 84-17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 85-05 اIــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية  الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 88-02 اIــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اIــوافق 12  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988

qتعلق بالتخطيطIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-08 اIــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

qتممIا qبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-09 اIــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

qتممIا qبالوالية
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-21 اIــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــقــتـــضـى الــقــانــون رقم 90-25 اIــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اIـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-29 اIــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-30 اIــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 90-31 اIــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اIــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق باجلمعياتIوا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 91-11 اIــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اIـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

qتممIا
- و�ــــقـــتــــضــى الـــقـــانـــون رقم 98-04 اIــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقــتـــضـى الــقــانــون رقم 01-03 اIــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتعلق بتطوير االستثمارIوا



12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ18
12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15

الفصل الثانيالفصل الثاني
التعاريف والتصنيفالتعاريف والتصنيف

اIادة  اIادة  3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
كل جتــمع حـضـري ذو حـجم ســكـاني يـتـوفـر اIـديـنة : اIـديـنة : 

qعلى وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية
االقتـصاد احلضري : االقتـصاد احلضري : كل الـنشاطـات اIتعـلقة بـإنتـاج
الــســـلع واخلــدمـــات اIــتـواجــــدة فـي الـوسـط احلـضــري أو

qفي اجملال اخلاضع لتأثيراته
عــقـد  تــطـويــراIـديــنـة :عــقـد  تــطـويــراIـديــنـة : اتـــفـاق اكــتــتــاب مـع جـمــاعـة
إقـــلــيـــمــــيـــة أو أكـــثـــر و/أو فـــاعل أو شـــريك اقـــتـــصــادي أو
أكــثر في إطار النـشاطات والبرامج التي تـنجز بعنوان

سياسة اIدينة.

اIــادة اIــادة 4 :  : زيـــادة عـــلى احلـــاضـــرة الـــكـــبـــرى واIـــســـاحــة
احلــضـريـة واIــديـنـة الــكـبـيــرة واIـديـنــة اجلـديـدة واIــنـطـقـة
qـعـمـول بهIاحملـددة طـبـقـا لـلــتـشـريع ا qاحلـضـريـة احلــسـاسـة

يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
Xـتـوسـطـة :  جتـمع حـضـري  يـشمـل مـا بIـديــنـة  اIـتـوسـطـة : اIـديــنـة  اIا

qألف (50.000) ومائة ألف (100.000) نسمة Xخمس
Xــديــنـة  الــصـغــيـرة :  جتـمع حــضـري يـشــمل مـا بـIــديــنـة  الــصـغــيـرة :اIا

qألف (50.000) نسمة Xعشرين ألف (20.000) وخمس
التـجمع  احلضري :التـجمع  احلضري : فضاء حـضري يـشمل على األقل

qخمسة آالف (5.000) نسمة
احلي :احلي :  جـزء مـن اIـديـنـة يــحـدد عـلى أسـاس تــركـيـبـة
من اIـعـطـيـات تـتـعـلق بـحـالـة الـنـسـيج الـعـمـراني وبـنـيـته

وتشكيلته وعدد السكان اIقيمX به.
حتـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق هذه اIـادةq عـنـد ااحلـاجـةq عن

طريق التنظيم.

5 :  : زيــــادة عـــــلـى تــــصـــــنـــــيـــــفــــهـــــا حـــــسب احلـــــجم اIــــادة اIــــادة 
الـــســــكـــانيq تــــصـــنف اIــــدن حـــسـب وظـــائـــفــــهـــا ومــــســـتـــوى
إشـعـاعـهـا احملـلـي واجلـهـوي والـوطـني والـدوليq وعـلى وجه

اخلصوصq تراثها التاريخي والثقافي واIعماري.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الفصل الثالثالفصل الثالث
اإلطار واألهدافاإلطار واألهداف

اIادة اIادة 6 :  : تهدف سيـاسة اIدينة إلى توجيه وتنسيق
كل التدخالتq السيما تلك اIتعلقة باIيادين اآلتية :

- تـقـلـيص الـفوارق بـX األحـيـاء وتـرقـيـة  الـتـماسك
qاالجتماعي

qالقضاء على السكنات الهشة وغير الصحية -

يـــتم تـــصــمــيـم وإعــداد ســيـــاســة اIـــديــنــة وفـق مــســار
تشاوري ومنسق.

ويـــتم وضــعــهــا حــيــز الــتــنـــفــيــذ في إطــار الالتــمــركــز
والالمركزية والتسيير اجلواري.

الفصل األولالفصل األول
اIبادىء العامةاIبادىء العامة

اIادة اIادة 2  :   : اIباد¬ العامة لسياسة اIدينة هي :
الــتـنــســيق  والــتــشـاور:الــتـنــســيق  والــتــشـاور: الــلــذان �ـوجــبــهـمــاq تــسـاهم
مــخـــتـــلف الــقـــطـــاعــات والـــفــاعـــلـــX اIــعـــنــيـــX في حتـــقــيق
qــديـــنــة بــصــفــة مــنــظــمـــة ومــنــســجــمــة ونــاجــعــةIســيــاســة ا
انـطالقـا من خـيـارات مـحـددة من طـرف الـدولـة وبـتـحـكـيم

qمشترك
الالتـمركز :الالتـمركز : الذي �وجبه تـسند اIهـام والصالحيات

qستوى احملليIالقطاعية إلى £ثلي الدولة على ا
الالمــركــزيــة : الالمــركــزيــة :  الــتي �ــوجــبــهـــا تــكــتــسب اجلــمــاعــات

qاإلقليمية سلطة وصالحيات ومهام بحكم القانون
التـسيـيرالتـسيـير اجلواري : اجلواري :  الذي �ـوجبه يـتم بحث ووضع
الـدعــائم  واIــنــاهج الـرامــيــة إلى إشــراك اIـواطنq بــصــفـة
مــبـــاشــرة أو عن طـــريق احلــركـــة اجلــمـــعــويـــةq في تــســـيــيــر
الـبـرامج واألنـشـطـة الـتي تـتـعـلق �ـحـيـطه اIـعـيـشي وكـذا

qترتبة على ذلك وتقييمهاIتقدير اآلثار ا
الـتنـميـة الـبشـرية : الـتنـميـة الـبشـرية :  التي �ـوجبـهـا يعـتـبر اإلنـسان

qصدر األساسي للثروة والغاية من كل تنميةIا
التنـمية اIـستدامة :التنـمية اIـستدامة :  التي �وجـبها تسـاهم سياسة
اIـدينة في التـنميـة التي تلبي احلـاجات اآلنية دون رهن

qحاجات األجيال القادمة
احلـكم  الـراشد :احلـكم  الـراشد : الـذي �ـوجـبه تـكـون اإلدارة مـهـتـمـة
بـانـشـغـاالت اIــواطن وتـعـمل لــلـمـصـلـحــة الـعـامـة في إطـار

qالشفافية
اإلعالم :اإلعالم : الـــــذي �ـــــوجــــبـه يـــــتــــمـــــكـن اIــــواطـــــنـــــون من
احلـــصــول بـــصـــفـــة دائـــمــة عـــلى مـــعـــلـــومــات حـــول وضـــعـــيــة

qمدينتهم وتطورها وآفاقها
الثقافة : الثقافة : التي �وجبـها تشكل اIدينة فضاء لإلبداع

qفي إطار القيم الوطنية qوالتعبير الثقافي
: التي �ـوجبـهـا تتم صـيـانة األمالك اIـادية احملـافظة :احملـافظة 
qعنوية للمدينة  واحملافظة عليها وحمايتها وتثمينهاIوا
اإلنـــــصــــــاف االجـــــتـــــمــــــاعي :اإلنـــــصــــــاف االجـــــتـــــمــــــاعي : الـــــذي �ـــــوجــــــبه يــــــشـــــكل
االنــسـجــام والــتـضــامن والـتــمـاسـك االجـتــمـاعي الــعـنــاصـر

األساسية لسياسة اIدينة.
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qتدعيم وتطوير التجهيزات احلضرية -
qترقية وسائل النقل لتسهيل احلركة احلضرية -

Xوضع حـيز الـتطـبيق نـشاطـات عقـارية تـأخذ بـع -
qدينةIاالعتبار وظيفية ا

- ترقية اIسح العقاري وتطويره.

Xــــادة 10 : : يــــهـــدف اجملــــال االجــــتــــمـــاعـي إلى حتــــســـIــــادة اIا
ظروف وإطار اIعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي:

qعيشة في األحياءIمكافحة تدهور ظروف ا -
qترقية التضامن احلضري والتماسك االجتماعي -
- تـرقيـة وتـطويـر النـشاطـات السـيـاحيـة والثـقافـية

qوالرياضية والترفيهية
- احملـــافـــظـــة عـــلى الـــنـــظـــافـــة والـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيــة

qوترقيتهما
qالوقاية من االنحرافات احلضرية -

- تدعيم التجهيزات االجتماعية واجلماعية.

اIـادة اIـادة 11 : : يـهـدف مـجـال الـتـسـيـيـر إلى تـرقـيـة احلـكم
الراشد عن طريق ما يأتي :

- تـــطــويــر أ®ــاط الــتـــســيــيــر الـــعــقالني بـــاســتــعــمــال
qالوسائل واألساليب احلديثة

Xتـــوفـــيـــر وتــــدعـــيم اخلـــدمــــة الـــعـــمـــومــــيـــة وحتـــســـ -
qنوعيتها

- تأكـيـد مسـؤولـية الـسـلـطات الـعـمومـيـة ومسـاهـمة
qدينةIواطن في تسيير اIاحلركة اجلمعوية وا

- دعم التعاون بX اIدن.

اIادة اIادة 12 : : يهدف اجملال اIؤسساتي إلى ما يأتي :
- وضع إطــار وطــني لــلـرصــد والــتـحــلــيل واالقــتـراح

qدينةIفي ميدان سياسة ا
- ترقية تمـويل سياسة اIدينة في إطار مساهمات
اIـيزانـيـة الـوطـنيـة واIـالـيـة احمللـيـة واآللـيـات اIسـتـحـدثة
كـــاالســـتــثـــمـــار والــقـــرض طــبـــقـــا لــلـــســـيــاســـة االقـــتــصـــاديــة

qالوطنية
- تـدعـيم مـتـابـعـة الـهـيـئـات اخملـتـصـة تـنـفـيـذ سـيـاسة
qــديــنـــة والــبــرامج والــنــشـــاطــات احملــددة في هــذا اإلطــارIا

ومراقبتها.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الفاعلون والصالحياتالفاعلون والصالحيات

qـدينـة وتـديـرهاIـادة 13 : : تـبـادر الـدولـة بسـيـاسـة اIـادة اIا
كــــمـــــا حتــــدد األهـــــداف واإلطـــــار واألدوات بــــالـــــتــــشـــــاور مع

اجلماعات اإلقليمية.

- الـتــحــكم في مــخـطــطــات الـنــقل والــتـنــقلq وحــركـة
qدينة وحولهاIرور داخل  محاور اIا

qتدعيم الطرق والشبكات اخملتلفة -
- ضمان تـوفير اخلـدمة العـموميـة وتعمـيمهـا خاصة
تـلك اIــتـعـلـقــة بـالـصـحــة والـتـربـيــة والـتـكـويـن والـسـيـاحـة

qوالثقافة والرياضة والترفيه
qحماية البيئة -

qالوقاية من األخطار الكبرى وحماية السكان -
- مــــــكــــــافــــــحــــــة اآلفــــــات االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة واإلقــــــصــــــاء

qواالنحرافات  والفقر  والبطالة
qدنIا Xترقية الشراكة والتعاون ب -

- انـــدمـــاج اIـــدن الـــكـــبـــرى فـي الـــشـــبـــكـــات اجلـــهـــويــة
والدولية.

اIادة اIادة 7 :  :  تهدف سياسـة اIدينة إلى حتقيق التنمية
اIـــســـتـــدامـــة بـــصـــفـــتـــهـــا إطــــارا مـــتـــكـــامال مـــتـــعـــدد األبـــعـــاد
والـــقـــطـــاعـــات واألطـــراف ويـــتم جتـــســـيـــدهـــا من خـالل عــدة
مجـاالت: مـجـال التـنـمـيـة اIسـتـدامـة واالقتـصـاد احلـضري
واجملــال احلــضــري والــثـقــافي واجملــال االجــتــمــاعي و مــجـال

التسيير واجملال اIؤسساتي.
يحتـوي كل مجال من اجملاالت اIذكورةq على أهداف
مــحـددة مــنــدمــجــة ضــمن خــطــة شــامــلــة يــتم وضــعــهــا حــيـز

التنفيذ.
يتم وضع مجموع هـذه اجملاالتq حيز التنـفيذ  طبقا

للكيفيات احملددة في اIادة 13 أدناه.
اIــــادة اIــــادة 8 : : يــــهـــــدف مــــجـــــال الــــتـــــنــــمـــــيــــة اIـــــســــتـــــدامــــة

واالقتصاد احلضريq إلى ما يأتي :
qاحملافظة على البيئة الطبيعية والثقافية -

- احلــــرص عـــــلـى االســـــتـــــغالل الـــــعـــــقالنـي لـــــلـــــثــــروات
qالطبيعية

qترقية الوظيفة االقتصادية للمدينة -
- ترقية التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال.
اIــــادة اIــــادة 9 : : يــــهـــــدف اجملـــــال احلــــضـــــري والــــثـــــقـــــافي إلى
الـــتــــحــــكم في تــــوسع اIــــديــــنـــة بــــاحملــــافـــظــــة عــــلى األراضي
الفالحـية واIنـاطق الساحـلية واIـناطق احملمـية عن طريق

ضمان ما يأتي :
qتصحيح االختالالت احلضرية -

- إعـادة هيـكلـة وتأهـيل الـنسـيج العـمراني وحتـديثه
qلتفعيل وظيفته

- احملــــافـــظــــة عـــلـى الـــتــــراث الــــثـــقــــافي والــــتــــاريـــخي
qعماري للمدينة وتثمينهIوا

- احملــافــظـة عــلى اIــســاحـات الــعــمــومـيــة واIــســاحـات
qاخلضراء وترقيتها
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الفصل الفصل اخلامساخلامس
األدوات والهيئاتاألدوات والهيئات

اIادة اIادة 18 : : أدوات وهيئات سياسة اIدينة هي :
qأدوات التخطيط اجملالي واحلضري -

qأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية -
qأدوات الشراكة -

qتابعة والتقييمIأدوات اإلعالم وا -
qأدوات التمويل -

- اإلطـار الـوطـني لـلـرصـد والـتـحـلـيل واالقـتـراح في
ميدان سياسة اIدينة.

القسم األولالقسم األول
أدوات التخطيط اجملالي واحلضري  أدوات التخطيط اجملالي واحلضري  

اIادة اIادة 19 : : أدوات التخطيط اجملالي واحلضري هي : 
qاخملطط الوطني لتهيئة اإلقليم -
qاخملطط اجلهوي جلهة البرنامج -

- اخملـطـطات الـتوجـيـهيـة لـتهـيئـة فـضاءات احلـواضر
qالكبرى

qمخطط تهيئة اإلقليم الوالئي -
qاخملطط التوجيهي للتهيئة والعمران -

qمخطط شغل األراضي -
qدينة اجلديدةIمخطط تهيئة ا -

qاخملطط الدائم حلفظ القطاعات واستصالحها -
- مــــخــــطط احلــــمــــايــــة واســــتـــــصالح اIــــواقع األثــــريــــة

qنطقة احملمية التابعة لهاIوا
- اخملطط العام لتهيئة احلظائر الوطنية.

القسم القسم الثانيالثاني
أدوات أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية  التخطيط والتوجيه القطاعية  

20 : : يـوضع إطـار للـتـشاور والـتـنسـيق بـغرض اIادة اIادة 
ضـمان الـتطـبيق اIـتـفق علـيه واIتـناسق والـناجع ألدوات
qـديــنـةIالــتـخــطـيط والــتـوجــيه الــقـطــاعـيــة عـلى مــسـتــوى ا
السـيـمـا تـلك اIتـلـعـقـة بـحـمـايـة البـيـئـة والـتـراث الـثـقافي
والـــعـــمـــران والـــنـــقل واIـــيـــاه والـــتـــجـــهـــيـــزات واIـــنـــشــآت.
ويـكـلف هـذا اإلطـار بـاقـتـراح اإلجـراءات غـيـر الـواردة في

أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم. 

اIـــــادة اIـــــادة 14 : :  طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 13 أعالهq حتــــــدد
السلطات العمومية سياسة اIدينة عن طريق :

- حتــديـــد االســـتـــراتـــيــجـــيـــة  بـــتـــســطـــيـــر األولـــويــات
qستدامة للمدينةIلتحقيق التنمية ا

- تـوفــيـر شــروط الـتـشــاور والـنـقــاش بـX مــخـتـلف
qدينةIفي سياسة ا XتدخلIا

- حتـــديــد اIـــواصـــفـــات واIـــؤشــرات احلـــضـــريـــة وكــذا
عـــنـــاصـــر الــــتـــأطـــيــــر والـــتـــقـــيــــيم والـــتـــصــــحـــيح لــــلـــبـــرامج

qوالنشاطات احملددة

- إيـــــجــــاد احلـــــلــــول إلعـــــادة تــــأهـــــيل اIـــــديــــنـــــة وإعــــادة
تــصــنــيف اجملــمــوعــات الــعــقــاريــة وإعــادة هــيــكـلــة اIــنــاطق

qاحلضرية احلساسة

- تــصــمــيم ووضع ســيــاســات حتــســيــســيــة وإعـالمــيـة
qXموجهة للمواطن

- وضع حـيز التـنفيـذ أدوات التدخل واIـساعدة على
qدينةIاتخاذ القرار قصد ترقية ا

- تـــــفـــــضـــــيل الـــــشــــراكـــــة بـــــX الـــــدولــــة واجلـــــمـــــاعــــات
اإلقليـمية واIـتعامـلX االقتـصاديX واالجـتماعـيqX قصد

qدينةIوضع حيز التنفيذ برامج سياسة ا

- الــســهــر عــلى تــنــاسق األدوات اIــتــعــلــقــة بــســيــاسـة
اIدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.

اIادة اIادة 15 : : توضع حيز الـتنفيذ البرامج والنشاطات
احملـــددة في إطـــار ســـيــاســـة اIـــديـــنــة مـن طــرف اجلـــمـــاعــات
اإلقــلــيــمـيــة الــتي يــتــعــX عـلــيــهــا الــتــكـفـل بـتــســيــيــر اIـدن
الــتـابــعـــة لــهـاq في كــل مــايـتــعـلـق بــنـمـــوهــاq واحملــــافــظــة
عـــلـى أمــالكـــهــــا اIـــبــــنـــيـــة ووظــــائـــفــــهـــا ونـــوعــــيــــة ظـــــروف
مـعــيــشــة سكـانـهـاq ضـمن احـتـرام الصالحـيـات اخملـولـة لـها

قانونا.

اIـــادة اIـــادة 16 : : يـــســاهــم اIـــســتـــثــمــــرون واIـــتــعـــامــلــــون
االقــــتـــصــــاديــــونq في إطــــــار الـــقــــوانــــX والـــتــــنــــظـــيــــمــــات
اIعـمـــول بـهــاq في حتـقـيق األهـداف اIنـدرجـة ضـمن إطار
سـيــاسـة اIـديــنـةq الســيـمــا في مـيــدان الـتــرقـيــة الـعــقـاريـة

وتنمية االقتصاد احلضري وتنافسية اIدن.

اIـــــادة اIـــــادة 17 :  : يــــتـم إشـــــراك اIــــواطـــــنـــــX في الـــــبـــــرامج
اIتعلقة بتـسيير إطارهم اIعيشي وخاصة أحيائهمq طبقا

للتشريع الساري اIفعول.

تـــســــهـــر الــــدولـــة عـــلـى تـــوفـــيــــر الـــشــــروط واآللـــيـــات
الـــكــــفــــيـــلــــة بـــاإلشــــراك الــــفـــعــــلي لــــلــــمـــواطـن في الــــبـــرامج

واألنشطة اIتعلقة بسياسة اIدينة.
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القسم السادسالقسم السادس
اIرصد الوطني للمدينة اIرصد الوطني للمدينة 

اIـادة اIـادة 26 : : يــنـشــأ مـرصــد وطـني لــلـمــديـنــة يـدعى في
صلب النص" اIرصد الوطني".

يــلــحق اIـرصــد الـوطــني بــالـوزارة اIــكـلــفـة بــاIـديــنـة
ويضطلع باIهام اآلتية :

qدينةIمتابعة تطبيق سياسة ا -
- إعـــــــداد دراســــــات حـــــــول تـــــــطــــــور اIـــــــدن فـي إطــــــار

qالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم
qدن وضبطها وحتيينهاIإعداد مدونة ا -

- اقـــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر الـــتي مـن شــأنـــهـــا تـــرقـــيــة
 qالسياسة الوطنية للمدينة على احلكومة

- اIـسـاهـمـة في تـرقـيـة الـتـعاون الـدولـي في مـيدان
qدينةIا

- اقــتــراح  إطــار نـــشــاط يــســمح بــتـــرقــيــة مــشــاركــة
qواطن على احلكومةIواستشارة ا

- مــــتـــابــــعـــة كـل إجـــراء تــــقـــرره احلــــكـــومــــةq في إطـــار
ترقية سياسة وطنية للمدينة.

حتـدد تـشــكـيـلـة اIـرصــد الـوطـني و تـنــظـيـمه وسـيـره
عن طريق التنظيم.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIـادة اIـادة 27 : : زيـادة عـلى األحـكــام اIـنـصـوص عــلـيـهـا في
هـذا الـقـانـونq تـسـتـفـيــد احلـاضـرة الـكـبـرى Iـديـنـة اجلـزائـر
مـن تـــدابـــيــــر خـــاصـــة حتـــددهــــا احلـــكـــومـــة بــــالـــتـــنــــســـيق مع

اجلماعات اخملتصة إقليميا.

اIــادة اIــادة 28 : : فـي إطــار الــســـيــاســة الــوطـــنــيــة لــتـــهــيــئــة
اإلقــلــيمq وزيــادة عــلى األحــكــام اIـنــصــوص عــلــيــهـا فـي هـذا
الــقــانــونq �ــكن اتــخــاذ تــدابــيــر حتــفــيــزيــة خــاصــة لــفــائــدة
اIــــدنq الســــيــــمــــا  تـــلـك اIــــتــــواجــــدة في اIــــنــــاطق الــــواجب

ترقيتها وفي مناطق اجلنوب والهضاب العليا.

اIادة اIادة 29 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

القسم القسم الثالثالثالث
أدوات أدوات الشراكة  الشراكة  

اIادة اIادة 21 :  : توضع حيز الـتنفيذ البرامج والنشاطات
احملــددة في إطــار سـيــاسـة اIــديـنــةq عــنـد االقــتـضــاءq طـبــقـا
لـلــمـادتـX 13و14 أعالهq عن طــريق عــقــود تــطـويــر اIــديــنـة
الــتي يــتم اكــتـــتــابــهــا مع اجلــمــاعــة اإلقــلــيــمــيــة والــشــركــاء

.Xواالجتماعي Xاالقتصادي
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
Xـادة 22 : : �ــكن أن يـبـادر بــنـشــاطـات الـشــراكـة بـIـادة اIا
مــديـنــتــX أو أكـثــر إلجنــاز جتـهــيــزات ومـنــشــآت حـضــريـة
مــــهـــيـــكــــلـــــة في إطــــار اتـــفــــاقـــيـــات تــــبـــرم بـــX اجلــــمـــاعـــات

اإلقليمية اIسؤولة عن اIدن اIعنية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
القسم الرابعالقسم الرابع

أدوات أدوات اإلعالم واIتابعة والتقييم اإلعالم واIتابعة والتقييم 
اIــادة اIــادة 23 :  : يــجـب أن حتــدد أدوات الـــتـــقــيـــيم واإلعالم
االقــتـــصــــادي واالجــتــمـــاعـي واجلــغــرافـي ووضـــعــهـــا حــيـــز

التطبيـق في إطار سياسة مكيفة للمدينة.
كـــــمـــــا يـــــجـب أن حتـــــدد أدوات الــــتـــــدخـل واIـــــتـــــابـــــعــــة
ووضــعـهـا حــيـز الـتــطـبـيق قــصـد تـسـهــيل الـتـقــيـيم وإدخـال

التصحيحات اIالئمة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اIادة  اIادة  24 :  : يخصص يوم في كـل سنة للمدينة يدعى

"اليوم الوطني للمدينة".
وتستحدث جـائزة سنوية ألحسن وأجمل مدينة في

اجلزائر تدعى "جائزة اجلمهورية للمدينة".
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أدوات التمويلأدوات التمويل

اIــادة  اIــادة  25 : : يــــتم تــــمـــويـل الـــدراســــات والـــنــــشـــاطـــات
اIـعـتــمـدة من طـرف الـسـلـطـات الـعــمـومـيـة اخملـتـصـة طـبـقـا
ألحكام اIادتX 13 و14 أعالهq عن طريق اIـوارد العمومية
احملــلــيــة ومــســاهــمــة مــيــزانــيــة الــدولــةq في إطــار ســيــاســة

اIدينة.
�كـن اتخـاذ إجـراءات مـاليـة حتـفيـزيـة أو ردعـية عن

طريق القانون قصد توجيه سياسة اIدينة.



12 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ22
12 مارس سنة  مارس سنة 2006 م م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15

-  و�ـــــقــــتـــــضى اIــــرســـــــوم الــــرئـــــاسي رقــم 136-04
اIــؤرخ في 29  صـفــر عام 1425 اIوافــــق 19 أبـريل سنـة

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيI2004  وا  

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

 qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدّد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

qوالبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qحافظ األختام qالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : تنـشأ لـدى الوزير اIـكلّف بـالداخـلية
جلـنـة وطـنـيـة لـتـنـسـيق أعـمـال مـكـافـحـة  اجلـر�ـةq السـيّـمـا
الـلــصـوصـيـة واخملــدرات واIـسـاس بــالـنـظـام الــعـام والـغش

�ختلف أشكالهq وتدعى في صلب النص "اللّجنة".

اIــاداIــادّة 2 : : تكلّف اللّجنة �ا يأتي :
- ضـــمــــان تـــنــــســـيق تــــبـــادل اIـــعــــلـــومــــاتq واألعـــمـــال
والـوسـائل الـتي تـسـخـرهـا مـخـتـلف اIـصـالح لـلـوقـايـة من

qظاهر اإلجرامية وإفشالهاIكل ا
Xاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -

qالتنسيق والفعالية في مكافحة اجلر�ة
- تـقــيــيم الــوضــعــيــة وإعـداد حــصــيــلــة األعــمـال الــتي

باشرتها مختلف اIصالح في مجال مكافحة اجلر�ة.

 اIــاداIــادّة ة 3 :  :  تتشكل اللّجنة من :
qرئيسا qوزير الداخلية أو £ثله -
qثل عن وزارة الدفاع الوطني£ -

qثل عن وزارة العدل£ -

مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 110  م  مـؤرؤرّخ في خ في 11  ص  صــــفــــر عر عـامام
1427 اIوافق  اIوافق 11  مـارس سنة ارس سنة q  2006 يت  q يتـضـمن منحمن منح

وسوســــــــام بام بــــــــرترتــــــــبــــــــة " أثة " أثــــــــيــــــر " مر " مـن من مــــــــصف االسصف االســــــــتــــــــحــــــــقــــــاقاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 qإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq السـيـمـا اIـادتـان 77 (6 و 10)
qو125 ( الفقرة األولى ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيq الســيـمـا

qادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهq اIعدّل

qتمّمIوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـرتـبة " أثـيـر" من مصف
االستحقاق الوطني لفخامة السيد روه مو هيون رئيس

جمهورية كوريا.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافق 11
مارس سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 -  - 108  مــؤرخ في   مــؤرخ في 8  صــفــر عـام صــفــر عـام
1427 اIـوافق  اIـوافق 8  مـارس سـنة   مـارس سـنة q2006  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـشـاءن إنـشـاء

جلنة وطنية  لتنسيق أعمال مكافحة اجلر�ة.جلنة وطنية  لتنسيق أعمال مكافحة اجلر�ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومـة
- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةq وزيــر الـداخــلــيـة

qواجلماعات احمللية
- وبـناء على الـدّستـورq السيّمـا اIادّتان 85-4 و 125

q( الفقرة 2) منه

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 -  - 109  مــؤرخ في   مــؤرخ في 8  صــفــر عـام صــفــر عـام
1427 اIـوافق  اIـوافق 8  مــارس سـنـة   مــارس سـنـة q  q2006  يـحـديـحـدّد كـيـفـيـاتد كـيـفـيـات

تنظيم  اIؤسسة العقابية وسيرهاتنظيم  اIؤسسة العقابية وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
qحافظ األختام qبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـناء على الـدستـورq السيّمـا اIادتان 85-4  و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-04 اIـؤرّخ في 27 ذي
احلـجـة عام 1425 اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2005 واIـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج االجـــتــــمـــاعي

qادّتان 25  و 27 منهIال سيّما  ا q Xللمحبوس
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 136
اIــــؤرخ في 29 صــــفــــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة

 qرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05-161 اIؤرخ
في 22 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافــق أوّل مــــايـــو  ســــنـــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2005  وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-309 اIؤرّخ
في 28 صـــفـــر  عــام 1412 اIــوافق 7 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1991
واIتضمن القانون  األساسي اخلاص اIطبق على موظفي

qإدارة السجون
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qحافظ األختام q الّذي يحدد صالحيات وزير العدل
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اIـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qركزية  في وزارة العدلIتضمن تنظيم اإلدارة اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-393 اIؤرّخ
في 21 شـــوال عـــام 1425 اIــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واIتضمن تنـظيم اIديرية العـامة إلدارة السجون وإعادة

qاإلدماج

يـرسم  مـا يأتي :يـرسم  مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 25  و27 من
الـــقـــانـــون رقم 05-04 اIــؤرّخ في 27 ذي احلـــجـــة عـــام 1425
اIـوافق 6 فـبـرايـر سـنة 2005  واIـذكـور أعالهq  يـهـدف هذا
اIـرسـوم إلى حتـديـد كـيـفـيـات تــنـظـيم اIـؤسـسـة الـعـقـابـيـة

وسيرها وكذا تنظيم  مصاحلها  ومهامها.
تـــــدعـى اIـــــؤســــــســـــة الــــــعـــــقــــــابـــــيــــــة في صــــــلب الــــــنص

"اIؤسسة".

qثل عن وزارة التجارة£ -
qثل عن قيادة الدرك الوطني£ -

qديرية العامة لألمن الوطنيIثل عن ا£ -
qديرية العامة للجماركIثل عن ا£ -
- £ثل عن اIديرية العامة للضرائب.

�ـكن االستـعـانـةq كـلمـا دعت احلـاجـة إلى ذلكq �ـمثل
عن كل  قطاع معني قانونا �وضوع محدد.

اIـــاداIـــادّة ة 4 :  : يــعــيّن أعــضــاء الـلّــجــنــة اسـمــيّــا بــنــاء عـلى
اقتراح من السلطة التي يتبعونها.

qــادّة ة 5 :  : جتــتـــمع الــلّـــجــنـــة مــرة واحـــدة في الـــشــهــرIــاداIا
وكـــلــــمـــا دعت احلـــاجـــة إلـى ذلكq بـــنـــاء عـــلـى اســـتـــدعـــاء من

رئيسها.

اIاداIادّة ة 6 :  : تـعدّ الـلّجـنة تـقريـرا شهـريا عن الـنشـاطات
والتقييم وترسله إلى رئيس احلكومة.

اIـاداIـادّة ة 7 : : تـتـوفـر الـلـجـنـة عـلى جلـنـة تـنـسيـق وتـقيـيم
ومتابعة على مستوى كل والية.

وتــكــلّف هــذه الــلــجــنــة �ــتــابــعــة تــطــور الــتــصــرفـات
اإلجرامـية واجلـنحيـة واقتـراح التـدابيـر العمـليـة للـقضاء
عـلـى هـذه اآلفــات.  وتــسـهــر عـلـى الـصــعــيـد اIــيــدانيq عـلى
تــنـســيق األعــمــال الــتي تـقــوم بــهــا ضـد هــذه الــظــواهـر من

خالل عمليات مشتركة وتدعيم فعاليتها.

8 : : يــرأس الــوالي جلــنــة الـتــنــســيق والــتــقــيـيم اIـاداIـادّة ة 
واIتابعةq وتشمل :

qقائد مجموعة الدرك الوطني -
qرئيس أمن الوالية -

 qمدير التجارة -
qرئيس مفتشية أقسام اجلمارك -

- مدير الضرائب.
وجتــتـــمع مــرة كـل خــمــســـة عــشــر (15) يـــومــاq وكــلــمــا

دعت احلاجة إلى ذلكq بناء على استدعاء من الوالي.
وتــرسل تــقــريــرا شــهــريــا إلى الــلّــجــنــة اIـذكــورة في

اIادّة األولى أعاله.

اIاداIادّة 9 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في8 صـــــفــــــر عـــــام 1427 اIـــــوافق 8
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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5 - مصلح - مصلحة إعادة اإلدماجq ة إعادة اإلدماجq وتكلّف �ا يأتي :
- تـنــفـيـذ مـقـررات جلـنـة تـطـبـيق الـعـقـوبـات اخلـاصـة

qXببرامج إعادة إدماج احملبوس
- مـــــتـــــابـــــعــــــة تـــــطـــــبـــــيـق بـــــرامج تــــــعـــــلــــــيـم وتـــــكـــــوين

qاحملبوسيـن
- تـــنـــظــــيم مــــحـــاضـــرات ذات طــــابع تـــربــــوي وديـــني

qوثقافي
qكتبةIتسيير ا -

- إذاعـــة بــــرامج تـــلــــفـــزيــــونـــيــــة وإذاعـــيــــة ومـــتــــابـــعـــة
qالنشاط اإلعالمي

qتنظيم ورشات العمل التربوي -
- تــــنــــســــيق أنــــشــــطــــة إعــــادة اإلدمـــاج االجــــتــــمــــاعــــيـــة

للمحبوسX مع الهيئات اخملتصة.
6 - مصلح - مصلحة اإلدارة العامةq ة اإلدارة العامةq وتكلّف �ا يأتي :

qتسيير الشؤون اإلدارية للمؤسسة -
qXوظفIالسهر على انضباط ا -

qXساهمة في تنظيم العمل اليومي للموظفIا -
qXتسيير الشؤون اإلدارية للموظف -

- الــســهـر عــلى نــظـافــة  مــرافق  اIــؤسـســة ومــتـابــعـة
أعمال الصيانة والترميم.

5 :  :  تــــــــضم مــــــــؤســـــــســــــــات إعـــــــادة الــــــــتـــــــأهــــــــيل اIــــــاداIــــــادّة ة 
ومــــؤســــســــات إعــــادة الـــتــــربــــيــــة بــــاإلضــــافــــة إلى اIــــصــــالح
q مصـلحـة متـخـصصـة للـتقـيـيم والتـوجيه qـذكـورة أعالهIا

تكلّف �ا يأتي :
qدراسة شخصية احملبوس -
qتقييم خطورة احملبوس -

- إعداد بـرنامج فـردي إلعـادة التـربـية واإلدمـاج لكل
qمحبوس

- اقــتـراح تــوجـيه احملـبــوس إلى اIـؤســسـة اIـنــاسـبـة
لدرجة خطورته.

اIاداIادّة ة 6 :  :  فضال عن مصالح كـتابة الضبط القضائية
وكـتـابـة  ضـبـط احملـاسـبـة واIـقـتـصـدة اIـذكـورة في اIـادّة 4
أعالهq تـــــضم مـــــراكــــز إعــــادة الـــــتــــربــــيـــــة وإدمــــاج األحــــداث

اIصالح اآلتية :

1 - مصلحة اIالحظة والتوجيهq - مصلحة اIالحظة والتوجيهq وتكلّف  �ا يأتي :
qدراسة شخصية احلدث -

- إعـــــداد الــــتــــقــــاريــــر اIــــوجـــــهـــــة لــــقــــاضي األحــــــداث
اخلــــاصــة بـــاقـــتـــراحـــات تـــوجــيـــهـــهم ومـــخـــتـــلف الـــتـــدابـــيــر

التربوية اIالئمة.

اIاداIادّة ة 2 :   :  يدير اIؤسـسة مدير معـيّن �ساعدة نائب
مدير أو أكثرq  يعينون وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3 :   :  حتـــدث في كل مـــؤســـســة مـــصـــالحq  يـــحــدد
عــددهـا ومــهـامــهــا في هـذا اIــرسـومq حــسب نــوع اIـؤســسـة

العقابية.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : فــــضال عـن مــــصـــــلــــحـــــتي كــــتـــــابــــة الـــــضــــبط
القضائية وكـتابة ضبط احملاسبة اIـنصــوص عليهمــا في
اIــــــــادة 27 مـن الـــــــقـــــــانـــــــون رقم 05-04 اIــــــــؤرّخ في 27 ذي
احلــجـة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة 2005  واIـذكـور
أعالهq تـــضم مــؤســســات إعـــادة الــتــأهــيـل وإعــادة الــتــربــيــة
والــوقـايــة q وكـذا اIــراكـز اIــتـخــصــصـة لــلـنــسـاء q اIــصـالح

اآلتية :

 1 - مصلحة اIقتصدة q  - مصلحة اIقتصدة q  وتكلّف �ا يأتي : 
qنقولة والعقاريةIمتلكات اIتسيير ا -

qواد الغذائيةIتسيير اخملزونات وا -
- حتضير ميزانية اIؤسسة  وضمان تنفيذها.

2 - مصلحة االحتباسq  - مصلحة االحتباسq وتكلّف �ا يأتي :
qحفظ األمن والنظام داخل أماكن احلبس  -

qوتوزيعهم Xالسهر على تصنيف احملبوس -
qناوبةIتنظيم احلراسة وا  -

- الــــســــهـــــر عــــلى انــــضــــبــــاط اIــــوظـــــفــــX  في أمــــاكن
qاحلبس

.Xمراقبة سير عملية مناداة احملبوس -

3 - مصلحة األمنq  - مصلحة األمنq  وتكلّف �ا يأتي :
-  الـســهـر عـلـى أمن اIـؤســسـة واألشــخـاص من خالل
مـتـابــعـة نـشــاطـات األمن الــداخـلي واالسـتــعـمــال الـعـقالني

qوتسيير العتاد واألجهزة األمنية  Xللموظف
- السهر عـلى تنفيذ  مـخطط  األمن الداخلي اخلاص

بالؤسسة.
qـــســاعـــدة االجـــتــمـــاعـــيــةIحـــة الـــصــحـــة واqـــســاعـــدة االجـــتــمـــاعـــيــةI4 -  مـــصــلـــ -  مـــصــلـــحـــة الـــصــحـــة وا 

وتكلّف �ا يأتي :
- تـــــــنـــــــظــــــيـم الــــــتـــــــكــــــــفل الـــــــصـــــــحي والـــــــنـــــــفــــــســـــــاني

qXللمحبوس
- الـسـهـر علـى تـنـفـيـذ إجراءات الـوقـايـة مـن األوبـئة

qواألمراض
XــــوظــــفـــIتـــنــــظــــيم ومــــراقــــبـــة وتــــقــــيـــيـم نــــشـــاط ا -

q للمصلحة Xالتابع
. Xشاكل االجتماعية للمحبوسIالتكفل با -
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مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذي رقم ذي رقم 06 -  - 111  م  مـؤرخ في ؤرخ في 11  ص صـفـر عامر عام
1427 اI اIـوافق وافق 11  م  مـارس سارس سـنة نة q  q2006  يـعـدل ويدل ويـتـمـممـم

اIاIــــرسـرســـــوم رقم وم رقم  84-213  اIـ  اIـــــؤرؤرّخ في خ في 21 ذي ال ذي الــــقــــعــعـــدةدة
واIــــتــــعــــلّق  Iــــوافــق وافــق 18 غ غــــشـت سشـت ســــنــــة 1984 واIا Iعــــام ام 1404 ا

بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرهابتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 4-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـتــضـى  اIـرســوم رقم 84-213  اIـــؤرّخ في 21
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1404 اIــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنــــــة 1984
واIــتـعـلّـق  بـتـنــظـيم جــامـعـة قــسـنـطــيـنــة وسـيـرهــاq اIـعـدّل

واIتمّم
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 04 - 136
اIؤرّخ في29 صـفر عام 1425 اIوافق 19 أبـريل سنة 2004

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 05 -161
اIــؤرخ في 22 ربـــيع  األول عــام 1426 اIـــوافق  أوّل مـــايــو

qأعضاء احلكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اIؤرّخ
في 19 ربــــيـع  األوّل عـــام 1415 اIــــوافق  27  غــــشت ســــنــــة
1994 الّــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اIوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الّــذي يــحــدّد مــهــام اجلــامـــعــة والــقــواعــداخلــاصــة

qادّة 3 منهIال سيّما ا qبتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :  ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اIـــادّة 2 من اIـــرســـوم
رقم 84-213  اIــؤرّخ في 21 ذي الـقـعــدة عـام 1404 اIـوافق
qــذكــــور أعـالهIــتــمّم واIــعــــدّل واIا q1984 18 غــشـت ســنــة

كما يأتي :

" اIـــــادّة 2 :  طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 3 مـن اIـــــرســـــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24  جـمــادى الــثـانــيـة
qـــذكـــور أعالهIــــوافق 23 غـــشت ســـنـــة 2003 واIعــام 1424 ا
يـحــدد عـدد الـكــلـيـات واIــعـاهـد الــتي تـتـكــون مـنـهــا جـامـعـة

قسنطينة واختصاصها كما يأتي :
qكلية العلوم الدقيقة  -

qكلية علوم الطبيعة واحلياة -

2 - مصلحة إعادة التربيةq - مصلحة إعادة التربيةq وتكلّف �ا يأتي :
-  مـــتــــابـــعــــة وتـــنـــســــيق عـــمـل الـــتــــأطـــيـــر الــــتـــربـــوي

qواألخالقي للحدث
qهني  للحدثIدرسي واIمتابعة التكوين ا -

- اقــتـــراح احلـــلـــول والـــتــدابـــيـــر الـــكـــفــيـــلـــة بـــاإلدمــاج
qاالجتماعي للحدث

- التكفل باIشاكل االجتماعية لألحداث.

3 - مصلحة الصحةq   - مصلحة الصحةq  وتكلّف �ا يأتي :
qتنظيم التكفل الصحي والنفساني  لألحداث  -

XــــوظــــفـــIتـــنــــظــــيم ومــــراقــــبـــة وتــــقــــيـــيـم نــــشـــاط ا -
qللمصلحة Xالتابع

- الـسـهـر علـى تـنـفـيـذ إجراءات الـوقـايـة مـن األوبـئة
واألمراض.

4 - مــصـلـــحـــة اإلدارة الـــعـــامـــة واألمــنq  - مــصـلـــحـــة اإلدارة الـــعـــامـــة واألمــنq  وتـــكـــلّــف
�ا يأتي :

qتسيير الشؤون اإلدارية للمركز وموظفيه -
- تــنـظـيم الــعـمل الــيـومي لـلــمـوظــفـX والـســهـر عـلى

qاالنضباط
qركز واألشخاصIالسهر على أمن ا -

qتسيير الوسائل والعتاد األمني -
- الـسـهـر عـلى تـنفـيـذ مـخـطط األمن الـداخـلي اخلاص

باIركز.

اIاداIادّة ة 7 :   :  يحـدد وزير الـعدلq حـافظ األختـامq تنـظيم
أمن اIؤسسة العقابية �وجب قرار.

8 :   :  تـضـم اIـصــالح من قـســمـX اثــنـX (2) إلى اIـاداIـادّة ة 
أربـعة (4) أقـسام يـحـدد عـددهـا وصالحيـاتـهـا �ـوجب قرار
مـشـتـرك  بـX وزير الـعـدلq حـافظ األخـتـام ووزيـر اIـالـية

والسلطة اIكلّفة بالوظيفة العمومية.

اIــاداIــادّة ة 9 : حتــدّد إجــراءات وكــيــفـــيــات إعــداد وتــنــفــيــذ
مـــخــطط األمن الــداخــلي لــلـــمــؤســســات الــعــقــابــيــة �ــوجب
قــرار مـشــتـرك بــX  وزيـر الــعـدلq حــافط األخــتـام ووزيـر

الدفاع الوطني ووزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اIاداIادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في8 صـــــفــــــر عـــــام 1427 اIـــــوافق 8
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اIؤرّخ
في 19 ربــــيـع  األوّل عـــام 1415 اIــــوافق  27  غــــشت ســــنــــة
1994 الّــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-209 اIؤرّخ
فــي 2 جـمـادى األولى عـام 1422 اIـوافق  23  يـولـيــو سـنة
2001  واIـتـضـمن إنشـاء جـامـعـة الـشـلفq اIـعدلq ال سـيّـما

qادّة 2 منهIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اIوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الّــذي يــحــدّد مــهــام اجلــامـــعــة والــقــواعــداخلــاصــة

qادّة 3 منهIال سيّما ا qبتنظيمها وسيرها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :  ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اIـــادّة 2 من اIـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 01-209 اIـؤرّخ فــي 2 جـمـادى األولى عـام
1422 اIــوافق  23  يــولـــيــــو ســـنــة q2001 اIـــعـــدّل واIـــذكــور

أعالهq كما يأتي :

" اIـــــادّة 2 :  طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 3 مـن اIـــــرســـــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 279 اIـؤرّخ في 24  جـمــادى الــثـانــيـة
qـــذكــور أعالهIــوافق 23 غـــشت ســـنــة 2003  واIعــام 1424 ا
يـحــدد عـدد الـكــلـيـات واIــعـاهـد الــتي تـتـكــون مـنـهــا جـامـعـة

الشلف واختصاصها كما يأتي :

qهندسIكلية العلوم وعلوم ا  -

qكلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية -

qكلية اآلداب واللغات -

qكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -

qكلية العلوم القانونية واإلدارية -

- معهد التربية البدنية والرياضية".

اIاداIادّة ة 2  :   : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق 11
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

qهندسIكلية علوم ا -
qكلية الطب -

qكلية احلقوق -
qكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -

qكلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية -
qكلية اآلداب واللغات -

- كـــــلــــيــــة عـــــلــــوم األرض واجلــــغـــــرافــــيـــــا والــــتــــهـــــيــــئــــة
qالعمرانية

- مـعهد الغذاء والـتغدية والـتكنولوجـيات الزراعية
الغذائية".

اIاداIادّة ة 2  :   : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق 11
مارس سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذي رقم ذي رقم 06 -  - 112  م  مـؤرخ في ؤرخ في 11  ص صـفـر عامر عام
1427 اI اIــــــــــــــــوافق وافق 11  م  مــــــــــــــــارس سارس ســــــــــــــــنــــــــــــــة ة q2006  يq  يــــــــــــــــعــعــــــــــــــــدلدل

ويويـتــــمـــم اIمـــم اIـرســـرســـــــوم الوم الـتــــنـفــــيـذي رقم ذي رقم 01-209 اI اIـؤرؤرّخ
فــفـــي ي 2 ج جــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــادى األولادى األولـى عـى عـــــــــــــــــــام  ام  1422 اI اIــــــــــــــــــــوافـوافــق  ق  23
يــــولولـيـــيـــــــو سو ســــنــنـــة ة 2001 واI واIــــتـضــــمــن إنمــن إنـشـــشـــــــاء جاء جـامامــــعــعـــة

الشلــف.الشلــف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 4-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 04 - 136
اIؤرّخ في29 صـفر عام 1425 اIوافق 19 أبـريل سنة 2004

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 05 -161
اIــؤرخ في 22 ربـــيع  األول عــام 1426 اIـــوافق  أوّل مـــايــو

qأعضاء احلكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا
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 qلتكليفه بوظيفة أخرى qعسكر� q16 ـ علي بوقرة

17 ـ عبد احلـكيم شاطـرq بإيلـيزي q لـتكلـيفه بوظـيفة

 qأخرى
18 ـ خــديــجـة قــاضيq بـبــرج بـوعــريــريج q لـتــكـلــيـفــهـا

 qبوظيفة أخرى
19 ـ مــعــمــر عاليــليq  بــتــيــبــازةq لـتــكــلــيــفه بــوظــيــفـة

q أخرى
20 ـ عـبــد الـبـاقي زيــانيq �ـيــلـةq لـتــكـلــيـفه بـوظــيـفـة

qأخرى
21 ـ عـبـاس كـمــالq بـعـX الـدفـلىq لـتـكــلـيـفه بـوظـيـفـة

 qأخرى
qتــمــوشـنت Xبــعـ q22 ـ عـبــد الــرحـمــان عــيـنــاد ثــابت

لتكليفه بوظيفة أخرى.

 مديرو التقنX والشؤون العامة بالواليات : مديرو التقنX والشؤون العامة بالواليات :
23 ـ  بــلــقــاسم ســلـمـيq بـبــجــايــةq لــتــكـلــيــفه بــوظــيــفـة

 qأخرى
qبـــتـــيــزي وزو q24 ـ عـــبــد الـــرحـــمـــان مــدنـي فــواتـــيح

 qلتكليفه بوظيفة أخرى
25 ـ حمو بابا أوسماعيلq بورقلةq لتكليفه بوظيفة

 qأخرى
26 ـ بـــلــقـــاسم راقبq بـــوهــرانq لـــتـــكــلـــيــفه بـــوظــيـــفــة

 qأخرى
27 ـ محمد كاليq بتندوفq لتكليفه بوظيفة أخرى.

 رؤساء الدوائر  : رؤساء الدوائر  :
28 ـ   الــــعـــربـي بـــلــــوكــــاريفq  دائــــرة أريس بــــواليـــة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qباتنة
qدائرة  اجلـلفة بـوالية اجلـلفة  q29 ـ  حبـيب بن بوطـة

q لتكليفه بوظيفة أخرى
30 ـ مـــــحــــمـــــد ســــلـــــمـــــانيq  دائـــــرة ســــطـــــيف بـــــواليــــة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qسطيف
31 ـ عــبـــد الــرحــمــان لــواشـــريــةq  دائــرة قــســـنــطــيــنــة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى q بوالية قسنطينة
qدائـرة ســيق بـواليـة مــعـسـكـر  q32 ـ مـحـمــد مـجـدوب

 qلتكليفه بوظيفة أخرى
33 ـ  مـحــمـد كـربــوشq  دائـرة عــX الـصـفــراء بـواليـة

النعامةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـام ام 1427 اI اIــــوافقوافق
18 فب فبـراير سنة راير سنة q2006 يq يـتضتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهام بهام بـعنوانعنوان

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 مـــحـــرّم عــام
Xتنهى مهام السيدت q2006 وافق 18 فبراير سنةI1427 ا

والـــســــادة اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم  بـــعـــنــــوان وزارة الـــداخــــلـــيـــة
واجلماعات احمللية :

أ ـ اإلدارة اIركزيــة :أ ـ اإلدارة اIركزيــة :
1 ـ عــيــصــام شـرفــة q بــصــفــتـه نـائـب مــديــر لــلــشـؤون
اIغـاربيـة بوزارة  الـداخلـية و اجلـماعـات احمللـية و الـبيـئة

 qلتكليفه بوظيفة أخرى qسابقا -
2 ـ عــز الـــدين كــري q بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــمــوارد
واجلـبـايـة بوزارة الـداخـلـيـة و اجلـمـاعـات احملـلـيـة و الـبـيـئة

واإلصالح اإلداري - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ب ـ اIصالح اخلارجيـة :ب ـ اIصالح اخلارجيـة :
3 ـ رشـيد شـوفي q بصـفته رئـيس ديوان والي والية

سطيفq إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

 الكتاب العامون بالواليات : الكتاب العامون بالواليات :
4 ـ عـــبــــد اجملـــيـــد أوبــــاشـــا q بـــالـــشــــلفq إلحـــالــــته عـــلى

qالتقاعد
qلتكليفها بوظيفة أخرى qببجاية q5 ـ ويزة عماري

6 ـ مــحــمـد بــشــيـر جــنــاويq بــالـبــويــرةq إلحــالـتـه عـلى
qالتقاعد

7 ـ جـــمــال الـــدين قـــاضيq بـــتـــلــمـــســـانq إلحـــالــتـه عــلى
 qالتقاعد

8 ـ عبد السالم بن تواتيq بجيجلq لتكليفه بوظيفة
 qأخرى

qلتكليفه بوظيفة أخرى qبورقلة q 9 ـ محمد أودينة
10 ـ تـــيـــجــــاني ســـعــــدونيq بـــالـــبــــيضq إلحـــالــــته عـــلى

qالتقاعد
11 ـ مـــحــمـــد حــمـــيــدو q بـــأدرارq لــتـــكــلـــيــفه بـــوظــيـــفــة

 qأخرى
12 ـ مـحمـد جـمعـةq بـأم البـواقيq لـتـكلــــيـفه بوظـيـفة

 qأخرى
qلتكليفه بوظيفة أخرى qبتيارت  q13 ـ أحمد بلحاج

qإلحالته على التقاعد qبــسكيكدة q14 ـ مكي بومزبر

qلتكليفه بوظيفة أخرى qديةIبا q15 ـ علي بولعتيقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
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qبوهران q19 ـ بلقاسم راقب

qبإيليزي q20 ـ محمد كربوش

qببرج بوعريريج q21 ـ عبد الرحمان عيناد ثابت

qأهراس q22 ـ يوسف شرفة  بسوق

qبتيبازة  q23 ـ بلقاسم سلمي

q يلة� q24 ـ عبد الرحمان لواشرية

qالدفلى Xبع q25 ـ عبد الباقي زياني

26 ـ عز الدين كريq بعX تموشنت.

ب ـ اIفتشون باIفتشيات العامة في الواليات :ب ـ اIفتشون باIفتشيات العامة في الواليات :
qبالشلف q27 ـ احلاج حضري

qببجاية q28 ـ محند صالح بن عبلة

qببجاية  q29 ـ يحي إديري

qببسكرة q30 ـ عمار حسناوي

qببشار q31 ـ مبروك دولي

qبالبليدة q32 ـ مناد زقان

qبتامنغست q33 ـ عبد النبي بوتقي

qبتبسة q34 ـ كمال يخلف

qبتلمسان q35 ـ كمال بن دحو

qبتيارت q36 ـ عبد القادر بنوار

qبتيارت q37 ـ محمد سجراري

qبتيارت  q38 ـ محمد يسعد

qبتيزي وزو q39 ـ علي قاسي

qبتيزي وزو q40 ـ إيدير آيت عبد الرحمان

qبتيزي وزو q41 ـ فتيحة أرحاب

qبجيجل q42 ـ أعمر مسعودان

qبجيجل qقر�س X43 ـ أم

qبسعيدة q44 ـ بن أحمد مالل

qبسكيكدة q45 ـ عبد الوهاب بوسنان

 qبعنابة q46 ـ عبد العزيز بوعزيز

qبعنابة qزوجة الهاني q47 ـ صرهودة زيتوني

qةIبقا q48 ـ السعيد بوالذهب

qزوجــــــة بــــــوســــــطـــــاح q49 ـ فــــــتــــــيــــــحـــــة بــــــاش تــــــارزي

qبقسنطينة
q50 ـ عبد الرزاق بوجعادة بقسنطينة

q51 ـ زيدان بن عبد الرحمان بقسنطينة

qديةI52 ـ فوضيل عيداني با

q±ستغا� qزوجة قايد q53 ـ سليمة بوخدمي

اIـوافقوافق  Iمـرسرســــوم وم رئرئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـام ام 1427 ا
18 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة q2006 يتq يتـضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهـام رئيسام رئيس

دائرة بوالية سطيف.دائرة بوالية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 مـــحـــرّم عــام
1427 اIـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة 2006 تـنـهىq ابـتـداء من 12

أكـتـوبـر سـنـة q2004 مـهـام الـسـيـد سـلـيم صـمـوديq بـصـفـته
رئـيسا لـدائرة سـطيف بواليـة سطـيفq لتـكليـفه بوظـيفة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIـوافقوافق  Iمـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم عم عـام ام 1427 ا
18 ف فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة q2006 يq يـتـضــــمّن الن الـتـعــــيـX بX بـعـنـوانوان

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 19 مـــحـــرّم عــام
1427 اIــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2006 تـــعـــيّن الـــســـيـــدات

والــــســـادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم  بــــعـــنـــوان وزارة الــــداخـــلـــيـــة
واجلماعات احمللية  :

أ ـ  الكتاب العامون بالواليات :أ ـ  الكتاب العامون بالواليات :
qبأدرار  q1 ـ أحمد بلحاج

qشاطر بالشلف  q2 ـ عبد احلكيم
qبأم البواقي  q3 ـ محمد حميدو

qببجاية q4 ـ عبد الرحمان مدني فواتيح
qبالبويرة q5 ـ خديجة قاضي

qبتامنغست q6 ـ حبيب بن بوطة
qبتلمسان q7 ـ علي بولعتيقة

qبتيارت q8 ـ العربي بلوكاريف
qبتيزي وزو q9 ـ عباس كمال

qباجللفة q10 ـ محمد كالي

qبجيجل q11 ـ عيصام شرفة

qبسطيف q12 ـ علي بوقرة

qبسكيكدة q13 ـ محمد سلماني

qبقسنطينة q14 ـ محمد جمعة

qديةIبا  q15 ـ معمر عاليلي

qسيلةIبا q16 ـ حمو بابا أوسماعيل

qعسكر� q17 ـ محمد مجدوب

qبورقلة q18 ـ سليم صمودي
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         والية          والية باتنة :باتنة :
q84 ـ دائرة أريس : مسعود لوالشي

q85 ـ دائرة تيمقاد : نور الدين بومشاش

q86 ـ دائرة اجلزار : عزيز ميدون

q87 ـ دائرة أوالد سي سليمان : أحمد بولقيس

q88 ـ دائرة إشمول : أحمد كامش

q 89 ـ دائرة تكوت : يوسف نوري

 q90 ـ دائرة مروانة : عبد احلكيم فقراوي

 q91 ـ دائرة سريانة : عبد احلميد زيتوني

q92 ـ دائرة ثنية العابد : أمحمد حموتة

93 ـ دائرة بوزينة : اليمX بن شور. 

 والية  والية بجاية :بجاية :
q94 ـ دائرة بجاية : الطاهر واري

 q95 ـ دائرة صدوق : رشيد بلخيار

qمسعود بولعراس : X96 ـ دائرة سوق اإلثن

q97 ـ دائرة أوقاس : زهير شعبان

q98 ـ دائرة أوزالقن : محند الطيب عوشني

q99 ـ دائرة برباشة : عمر موسوني

qانع يعقوبنI100 ـ دائرة تيمزريت : ا

q101 ـ دائرة تازمالت : محند العربي بوبوش

q102 ـ دائرة إيغيل علي : اليزيد بن مجقون

103 ـ دائرة تيشي : يامنة بن سليمان.

 والية  والية بسكرة :بسكرة :
q104 ـ دائرة مشونش : سليمان حسوني

q105 ـ دائرة القنطرة : قدور بلواعر

106 ـ دائرة سيدي خالد : عبد القادر سلمي

q107 ـ دائرة أورالل : صالح محجوبي

q108 ـ دائرة سيدي عقبة : موسى وافي

q109 ـ دائرة طولقة : خليفة عبد ربه

110 ـ دائرة زريبة الوادي : محمد قطاري.

 والية  والية بشار :بشار :
q111 ـ دائرة بشار : عبدربي مودن

q112 ـ دائرة العبادلة : عبد القادر جرماني

q113 ـ  دائرة بني ونيف : الطاهر جبار

q114 ـ دائرة إيقلي : محمد عز الدين

115 ـ دائرة القنادسة : سعيد زاوي.

 والية البليدة : والية البليدة :
q116 ـ  دائرة بوفاريك : معمر بلهادي

117 ـ دائرة األربعاء : معيوف دريشي.

qعسكر� q54 ـ أحمد زموري

qبورقلة  q55 ـ محمد خلضر حني

qبورقلة q56 ـ محمد خميستي دادة

qبوهران q57 ـ مصطفى خيثري

qبوهران q58 ـ بوبكر بن جبارة

qبإيليزي q59 ـ أحسن بالح

qببرج بوعريريج q60 ـ بلقاسم ابن طويلة

qببرج بوعريريج q61 ـ عبد الباسط ابن سالم

qببرج بوعريريج q62 ـ عبد الكر� كوشيت

qببومرداس q63 ـ عبد اجمليد لونيس

qببومرداس  q64 ـ نصر الدين بادي

qبتندوف q65 ـ سعيد عماري

qبالوادي q66 ـ أحمد بلغيث

qيلة� q67 ـ نصر الدين بلعيد

qيلة� q68 ـ أحسن مدوري

qالدفلى Xبع q69 ـ محي الدين بطاهر

 qبالنعامة q70 ـ زين الدين عيساوي

qتموشنت Xبع q71 ـ جمال سلسالت عتو

72 ـ الشيخ زرقاطq بغرداية.

ج ـ الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر :ج ـ الكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر :

والية أدرار :والية أدرار :
q73 ـ دائرة أدرار : محمد العايب

q74 ـ دائرة أوقروت : محمد تاسيقا بوعمزة

q75 ـ دائرة شروين : جياللي يحمي

76 ـ دائرة زاوية كنتة : قدور خليلي.

 والية  الشلف : والية  الشلف :
q77 ـ دائرة أبو احلسن : محمد روباين

78 ـ دائرة وادي الفضة : أمحمد تبوج.

 والية األغواط : والية األغواط :
q79 ـ دائرة األغواط : عبد القادر  غزالن

 q80 ـ دائرة قلتة سيدي سعد : عجال دغميش

81 ـ دائرة سيدي مخلوف : محمد غويرق.

 والية  والية أم البواقيأم البواقي
q82 ـ دائرة فكيرينة : براهيم بن حملة

83 ـ دائرة سقوس : سعدون أونيس.
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         والية          والية اجللفة :اجللفة :
q151 ـ دائرة اجللفة : حسان شرقي

q152 ـ دائرة البيرين : محمد نهايلي

153 ـ دائرة حد الصحاري : بولنوار مكي.

 والية جيجل : والية جيجل :
q154 ـ دائرةجيجل : عبد الكمال بوشمال

q155 ـ دائرة الشقفة : محمد الصديق توافق

 q156 ـ دائرة زيامة منصورية : مسعود زماش

q157 ـ دائرة العنصر : عبد الكر� قيسمون

qبوبازين Xيلية : حسI158 ـ دائرة ا

q159 ـ دائرة جيملة : حميد عباد

q160 ـ دائرة تكسانة : عز الدين بردعي

q161 ـ دائرة الطاهير : إلياس صلوح

162 ـ دائرة سيدي معروف : عبد اللطيف بلحاج.

 والية سطيف : والية سطيف :
q163 ـ دائرة سطيف : السعيد بن علقمة

qالكبيرة : فضيل مومن X164 ـ دائرة ع

 q165 ـ دائرة حمام السخنة : الطاهر شطيح

 q166 ـ دائرة بوعنداس : عالوة بورماني

q167 ـ دائرة ماوكالن : محمد دعدوش

q168 ـ دائرة بوقاعة : يحي  صفار

qالك معبدI169 ـ دائرة قنزات : عبد ا

qالك معتوقI170 ـ دائرة بئر العرش : عبد ا

qان : عبد الله ايسحنانIو X171 ـ دائرة ع

q172 ـ دائرة بني عزيز : بلقاسم بريك

q173 ـ دائرة حمام قرقور : خلضر صاحلي

q174 ـ دائرة بابور : عبد الوهاب بن سليم

qX175 ـ دائرة قجال : زروق مرابط

q176 ـ دائرة عموشة : مصطفى بن زيان

q177 ـ دائرة العلمة : عبد العزيز شعبان

qآزال : سليم قوجيل X178 ـ دائرة ع

179 ـ دائرة صالح باي : رشيد عوسي.

 والية سعيدة : والية سعيدة :
q180 ـ دائرة سعيدة : مختار حنفي

 qاحلجر : بن يحي شباب X181 ـ دائرة ع

q182 ـ دائرة سيدي بوبكر : أحمد كوداد

183 ـ دائرة أوالد براهيم : محمد بوزيدي.

 والية سكيكدة : والية سكيكدة :
q184 ـ دائرة احلروش : رابح صخري

q185 ـ دائرة أم الطوب : إدريس خلفة

         والية  والية  البويرة : البويرة :
q118 ـ دائرة بئر غبالو : عبد القادر ابراهيمي

q119 ـ دائرة مشد الله : محمود دموش

q120 ـ دائرة سور الغزالن : اعمر محديد

121 ـ دائرة األخضرية : جلول حمودي. 

 والية  والية تامنغست :تامنغست :
q122 ـ دائرة تمنغاست : عبد النبي بلميلود

q123 ـ دائرة تازروق : أحمد بوشويط

124 ـ  دائرة عX قزام : عمار زناني. 

 والية  والية تبسة :تبسة :
q125 ـ دائرة تبسة : مختار جابري

q126 ـ دائرة أم علي : عبد السالم قوسمي

q127 ـ دائرة العقلة : صالح منصوري

128 ـ دائرة بئر مقدم : محمد قوسم.

 والية  والية تلمسان :تلمسان :
q129 ـ دائرة ندرومة : صديق عتبي

q130 ـ دائرة الرمشي : بومدين بوحسون

qنصورة : بوسيف بوريشI131 ـ دائرة ا

q132 ـ دائرة فالوسن : محمد كر�

q133 ـ  دائرة شتوان : عبد احلق مرابطي

q134 ـ دائرة الغزوات : نور الدين لزرق

135 ـ دائرة سبدو : عبد الرحمان مخضار.

 والية  والية تيارت :تيارت :
 q136 ـ دائرة السوقر : عبد القادر بلخيرة

q137 ـ  دائرة قصر الشاللة : محمد زبار

 q138 ـ  دائرة مشرع الصفاء : علي حميد

q139 ـ  دائرة مهدية : خلضر سداس

qالدهب : بن حطاب داودي X140 ـ  دائرة ع

q141 ـ دائرة وادي ليلي : عابد سليماني

142 ـ  دائرة دحموني : خالد واعمر.

 والية  والية تيزي وزو :تيزي وزو :
q143 ـ دائرة تيزي وزو : محرز معمري

q144 ـ دائرة العزازقة : محند حاجي

q145 ـ دائرة تيزي راشد : سعيد فرات

q146 ـ دائرة تيقزيرت : محمد مادوني

 q147 ـ دائرة ذراع بن خدة : مالك كموم

q148 ـ دائرة واقنون : سعيد خيشة

q149 ـ دائرة مقلع : إبراهيم بوشاشي

150 ـ دائرة اIعاتقة : رابح بكدا.
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        والية         والية مستغا± :مستغا± :
q218 ـ دائرة مستغا± : سليمان مسري

q219 ـ دائرة حاسي معمش : منصور مبارك

q220 ـ دائرة عشعاشة : عبد القادر شريف

 qتادلس : بودالي حلول X221 ـ دائرة ع

 q222 ـ دائرة سيدي علي : حمو دحمان

qنويسي : أحمد بلقنيان X223 ـ دائرة ع

 والية  والية اIسيلة :اIسيلة :
qسيلة : إلياس علي شيكوشI224 ـ دائرة ا

225 ـ دائـــــرة أوالد ســـيــــدي ابـــراهــــيــم q ابــــراهـــيــم

qبن عبد الرحمان
q226 ـ دائرة شالل : عبد العزيز بن يطو

q227 ـ دائرة بن سرور: مسعود بسكر

q228 ـ دائرة خبانة : يحي حليتيم

q229 ـ  دائرة جبل مسعد : مصطفى حديبي

q230 ـ دائرة سيدي عيسى : قويدر بوصبع

231 ـ دائرة مجدل : داود طيوب.

 والية  والية معسكر :معسكر :
q232 ـ  دائرة غريس : عبد الله بن قدور

 qزوجة دالني q233 ـ دائرة زهانة : خيرة تلي

q234 ـ دائرة عقاز : أحمد مقداد

qزوجة عراب q235 ـ دائرة بوحنيفية : فوزية زمالي

236 ـ دائرة عX فكان : عبد القادر قدور. 

 والية  والية ورقلة :ورقلة :
237 ـ دائرة سيدي خويلد : عابد قرجوج.

 والية  والية وهران  :وهران  :
q238 ـ دائرة وهران : جمال مير علي

q239 ـ دائرة السانية : نصر الدين طحرور

240 ـ دائـــرة عـــX الـــتـــرك : فـــضـــيـــلــة رحـــالـيq زوجــة

 qبوحلية
q241 ـ دائرة بطيوة : ربيعة طبال

242 ـ دائرة بوتليليس : محمد رضوان موفق. 

 والية  والية البيض :البيض :
q243 ـ  دائرة البيض : بوعالم شاللي

q244 ـ دائرة بوعالم : الطيب مولى اخللوة

q245 ـ دائرة األبيض سيدي الشيخ : محمد العلمي

246 ـ دائرة رقاصة : بلخير رحماني.

q186 ـ دائرة سيدي مزغيش : عياش سباغ

qكيحل Xقشرة : حس X187 ـ دائرة ع

 q188 ـ  دائرة الزيتونة : عاشور بولقنافد

189 ـ دائرة احلدائق : ليندة بن قط.

 والية  والية سيدي بلعباس :سيدي بلعباس :
q190 ـ دائرة سيدي حلسن : سحنون كراليل

191 ـ دائـــــرة مــصــطـــفـى بـن ابـــراهــــيــم : حـــبـــيـــب

qبن شالقو
q192 ـ دائرة مرحوم : بخليفة حاج محمد

qمحمد خليفة X193 ـ دائرة تسالة : أم

194 ـ  دائـــــرة ســــــيـــــدي عـــــلـي بن يــــــوب : بن ســــــعـــــيـــــد

qالسعيد
q195 ـ دائرة سيدي بلعباس : عبد الرحمان بريش

q196 ـ دائرة تنيرة : مختارية غربي

q197 ـ دائرة مرين : عامرة يوسفي

198 ـ دائرة تالغ : سمير مارك.

 والية  والية عنابة :عنابة :
199 ـ دائرة عX الباردة : عبد احلميد بلعابد.

 والية قاIة : والية قاIة :
qة : السبتي بودراهمI200 ـ دائرة قا

q201 ـ دائرة خزارة : عمار براهمية

qاحلساينية: جمال جبيحة X202 ـ دائرة  ع

203 ـ دائرة هيليوبوليس : الطيب عوادي.

 والية  والية قسنطينة :قسنطينة :
 q204 ـ دائرة قسنطينة : عبد الرزاق طاوطاو

205 ـ دائرة  حامة بوزيان : توفيق دريس.

 والية  والية اIدية :اIدية :
qدية : اسماعيل بن حدةI206 ـ  دائرة ا

q207 ـ  دائرة قصر البخاري : عبد القادر حماد

q208 ـ دائرة القلب الكبير : أحمد رحيم

 q209 ـ دائرة البرواقية : عبد القادر بن شيخ

q210 ـ دائرة سيدي نعمان : أحمد كيكوط

q211 ـ دائرة العزيزية : محمد العزرقي

q212 ـ دائرة العامرية : بلقاسم سرار

q213 ـ دائرة عوامري : محجوب دومة

q214 ـ دائرة عزيز : نور الدين حمدي

 q215 ـ دائرة السواقي : محمد بابا علي

q216 ـ  دائرة شاللة العذاورة : سعيد شرفاوي

217 ـ دائرة أوالد عنتر : سعيد عبادة.
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q275 ـ دائرة القليعة : إلياس العيداني

qسالم بردياف بورحلة : X276 ـ دائرة حمر الع

277 ـ دائرة فوكة : عز الدين شيخي.

 والية  والية ميلة :ميلة :
q278 ـ دائرة شلغوم العيد : عاشور قاع الكاف

q279 ـ دائرة قرارم قوقة : عبد العزيز بوعون

 q280 ـ دائرة فرجيوة : فاروق بوهروم

q281 ـ دائرة تالغمة : عمار مكرود

282 ـ دائـــرة وادي الــنـــجــاء : نـــاديــة بـــوشــامـــةq زوجــة

عبود. 
 والية عX الدفلى : والية عX الدفلى :

q283 ـ دائرة مليانة : محي الدين خلية

q284 ـ دائرة العطاف : عمر صغير

q285 ـ دائرة برج األمير خالد : بن يوسف ملياني

q286 ـ دائرة بطحية : موسى خليفي

q287 ـ دائرة بومدفع : بوعالم مخاتي

qاألشياخ : مكي قصالي X288 ـ دائرة ع

q289 ـ دائرة حمام ريغة : نصيرة عبد الرحمان

290 ـ دائرة الروينة : محمد محنون. 

 والية  والية النعامة :النعامة :
q291 ـ دائرة مغرار : عبد اجمليد دا�

292 ـ دائرة اIشرية : توهامي عويسي.

 والية  والية عX تيموشنت :عX تيموشنت :
qتيموشنت : بوحجر عبد الالوي X293 ـ دائرة ع

qاألربعاء : محمد حميدي X294 ـ دائرة ع

295 ـ دائرة عX الكيحل : محمد مهياوي.

 والية  والية غرداية :غرداية :
q296 ـ دائرة بريان : مبارك قربوعي

q297 ـ دائرة ضاية بن ضحوة : أحمد داب

q298 ـ  دائرة زلفانة : حلسن بشراير

299 ـ دائرة اIنيعة : محمود غريب.

 والية  والية غليزان :غليزان :
qمختار دباب q 300 ـ دائرة غليزان

qرحيم Xحس q 301 ـ  دائرة عمي موسى

 qعابد بن سلة q 302 ـ دائرة جديوية

303 ـ  دائــرة ســـيــدي امــحــــمــــد بــن عــــلـي q  طــــيــب

بن أحمد.

        والية          والية  برج بوعريريج :برج بوعريريج :
q247 ـ دائرة برج بوعريريج : نور الدين خوضري

qتاغروت : أحمد مسعودي X248 ـ دائرة ع

q249 ـ دائرة برج زمورة : عمر عقباش

250 ـ دائرة احلمادية : جمال آيت حمودة.

 والية  والية بومرداس :بومرداس :
q251 ـ دائرة دلس : علي بويحياوي

q252 ـ دائرة برج منايل : عبد الوهاب بلحساني

qX253 ـ دائرة بودواو : عمران تيرسات

q254 ـ دائرة الثنية : عمر حشالف

255 ـ دائرة الناصرية : رشيد خلوي.

 والية  والية الطارف :الطارف :
q256 ـ دائرة بن مهيدي : حسان بالل

q257 ـ دائرة بوثلجة : نور الدين عتيق

q258 ـ دائرة الذرعان : عثمان جفافلية

259 ـ دائرة القالة : وهاب بومنجل.

 والية  والية تيسمسيلت :تيسمسيلت :
260 ـ دائرة األزهرية : أحمد لطفي.

 والية  والية الوادي :الوادي :
q261 ـ دائرة البياضة : عمار قادي

q262 ـ دائرة الدبيلة : إبراهيم خزان

q263 ـ دائرة قمار : نور الدين كواشي

264 ـ دائرة اIقرن :  موسى ترشة.

 والية خنشلة : والية خنشلة :
q265 ـ دائرة احلامة : رشيدي أنسيغاوي

qالطويلة : رشيد بن عابد X266 ـ دائرة ع

267 ـ دائرة ششار : ند� شكري بوزياني.

 والية  والية سوق أهراس :سوق أهراس :
q268 ـ دائرة سدراتة : عز الدين حدادي

 qشروحة : سفيان يحياويI269 ـ دائرة ا

q270 ـ دائرة تاورة : الوردي سالطنيه

q271 ـ دائرة أوالد إدريس : بشير عزوق

272 ـ دائرة مداوروش : الهادف بن غيدة.

 والية  والية تيبازة :تيبازة :
q273 ـ دائرة حجوط : أحمد عمران

q274 ـ دائرة الداموس : جلول شبوي
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