العدد 13

اﻷربعاء  1٢جمادى الثانية عام  143٩هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اتفاقّيات واتفاقات دولّية
مرسوم رئاسي رقم  ٧3-1٨مؤرخ ﰲ  ٩جمادى الثانية
عام  1٤3٩اﳌوافق  ٢٥فبراير سنة  ،٢01٨يتضمن
الـ ـتصديـ ـق عﲆ اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـالـ ـتـ ـعـ ـاون

– ورغبة منهما ﰲ تنظيم عﻼقاتهما ﰲ مجال التعاون
القضائي اﳉزائي ﲟوجب اتفاق مشترك،
اتفقتا عﲆ ما يأتي :

الـ ـ ـ ـ ـ ـقضائي ﰲ اﳌج ـ ـ ـ ـ ـال اﳉزائي بﲔ ح ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـوم ـ ـ ـ ـ ـة

اﳌادة اﻷوﱃ

اﳉمـ ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة ال ّشع ـب ـّي ـة

اﳌوضوع ومجال التطبيق

وحكومة اﳉمهورّية الفرنسية ،اﳌوّقعة بباريس

بتاريخ  ٥أكتوبر سنة .٢016
–––––––––––

 – ١يمنح الطرفان لبعضهما البعض ،طبقا ﻷحكام هذه
اﻻتفاقية وﰲ أحسن اﻵجال ،أوسع التعاون القضائي اﳌمكن

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

ﰲ كل اﻹجراءات اﳌتعلقة باﳉرائم التي تكون معاقبتها،

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،

وقت تقدﱘ طلب التعاون ،من اختصاص السلطات القضائية

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  ٩-٩١منه،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻻتفاقية اﳌتعلقة بالتعاون القضائي
ﰲ اﳌجال اﳉزائ ـ ـ ـي بﲔ حكومـ ـ ـ ـ ـة اﳉـ ـ ـمهورّيـ ـ ـة اﳉزائـ ـ ـرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة اﳉمهورّية الفرنسّية ،اﳌوّقعة
بباريس بتاريخ  ٥أكتوبر سنة ،2٠١6
يرسم ما يأتي :

للطرف الطالب.
 – 2يـشـمـل الـتـعـاون الـقـضـائـي فـي الـمـجـال اﳉزائي
عﲆ اﳋصوص :
أ – جمع وتسيير وتسليم اﻷدلة والعقود القضائية
كالشهادات والتصريحات واﳋبرات،
ب – تقدﱘ وثائق أصلية أو نسخ مطابقة لﻸصل

اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ اﻻتفاقية اﳌتعلقة بالتعاون

عنها ونسخ عن اﻷحكام والقرارات،

القضائي ﰲ اﳌجال اﳉزائي بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية

ج – ﲢديد مكان أو هوية اﻷشخاص،

بباريس بتاريخ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠١6وتنشر ﰲ اﳉريدة

د – ال ـ ـت ـ ـح ـ ـويـ ـل اﳌؤقت لﻸشخـ ـاص اﶈبـ ـوسﲔ

الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة اﳉمهورّية الفرنسّية ،اﳌوّقعة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
اﳌادة  : ٢ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ٩جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 2٥فبراير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
–––––––––––
اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي ﰲ اﳌجال اﳉزائي
ية
بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ية وحكومة اﳉمهورية الفرنسية.
الّشعب ّ

ن حـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة
إ ّ
الّشع ـب ـّي ـة وح ـك ـوم ـة اﳉم ـه ـورّي ـة ال ـفـرنسيـة ،اﳌشار إلـيـهـمـا
فيما يأتي بـ » الطرفﲔ«،
– رغبة منهما ﰲ ترقية التعاون القضائي ﰲ اﳌجال
اﳉزائي،
– واق ـت ـن ـاع ـا م ـن ـه ـم ـا بأّن م ـك ـاف ـح ـة اﳉري ـمـة بـجـمـيـع
أشكالها تقتضي عمﻼ مشتركا بﲔ الدولتﲔ،

ﻷغراض التعاون القضائي،
هـ – تنفيذ طلبات التفتيش،
و– التعرف عﲆ عائدات أو وسائل اﳉريمة وﲢديد
مكانها وﲡميدها وحجزها أو أي تدابير ﲢفظية أخرى ،
ز – تنفيذ قرارات اﳌصادرة واسترداد اﻷموال،
ح – أي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى
وأهـ ـداف هـ ـذه اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة ومـ ـع اح ـت ـرام ال ـق ـواع ـد ال ـدست ـوري ـة
للطرفﲔ.
 – ٣ﻻ تطبق هذه اﻻتفاقية عﲆ :
أ – تنفيذ قرارات توقيف أو تسليم اﳌجرمﲔ،
ب – تنفيذ ،عند الطرف اﳌطلوب منه التعاون،
لـحـكـم إدانـة صـادر فـي الطـرف الطـالـب ،بـاسـتـثـنـاء ما يتعلق
بتنفيذ قرارات اﳌصادرة،
ج – ﲢويل الشخص اﳌدان لغرض تنفيذ عقوبة
سالبة للحرية،
د – اﳉرائم ذات الطبيعة العسكرية اﶈضة.
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اﳌادة ٢
السلطات اﳌركزية
 – ١توجه طلبات التعاون اﳌقّدمة وفقا لهذه اﻻتفاقية

التنظيم ـ ـ ـ ـات ﰲ مج ـ ـ ـ ـ ـ ـال الرس ـ ـ ـوم والضرائب واﳉمـ ـ ـ ـ ـارك
والصرف كتشريع الطرف الطالب.
 – ٣ﻻ يمكن رفض التعاون القضائي عﲆ أساس أن

وال ـ ـردود ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا واﻹب ـ ـﻼغ ـ ـات ب ـ ـغ ـ ـرض اﳌت ـ ـاب ـ ـع ـ ـة وت ـ ـبـ ـادل

ال ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون م ـخ ـتص ك ـذلك ل ـل ـنـظـر ﰲ

اﳌعلومات ووثائق اﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد

اﻷفعال اﳌشار إليها ﰲ الطلب.

من  ١٩إﱃ  2١من هذه اﻻتفاقية مباشرة بﲔ السلطتﲔ
اﳌركزيتﲔ.

 – ٤ﻻ يحتج الطرف اﳌطلوب منه التعاون بالسّرية
البنكية لرفض تنفيذ طلب تعاون.

 – 2تتمثل السلطة اﳌركزية :
أ – بـالـنسبـة لـلـجـمـهـورّيـة اﳉزائـرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية ،ﰲ وزارة العدل،

 – ٥ي ـج ـوز ل ـل ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون تأجـيـل
التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه عرقلة ﲢقيق أو
متابعات جارية ﰲ إقليمه.

ب – ب ـال ـنسب ـة ل ـلـجـمـهـورّيـة الـفـرنسيـة ،ﰲ وزارة
العدل.

 – 6إذا لم يستجب الطرف اﳌطلوب منه التعاون كليا
أو جزئيا لطلب التعاون أو أجل تنفيذه ،يعلم الطرف الطالب

 – ٣ت ـن ـف ـذ السل ـط ـة اﳌرك ـزي ـة لـلـطـرف اﳌطـلـوب مـنـه
التعاون الطلبات عﲆ وجه السرعة أو ترسلها ،حسب اﳊالة،
إﱃ سلطاتها اﳌختصة لتنفيذها.
 – ٤يـ ـبـ ـلـ ـغ كـ ـل طـ ـرف الـ ـطـ ـرف اﻵخـ ـر ،عـ ـب ـر ال ـط ـري ـق
الدبلوماسي ،بأي تغيير لسلطته اﳌركزية.
اﳌادة 3

بذلك كتابة مع ﲢديد اﻷسباب.
 – ٧قبل رفض طلب التعاون وفقا لهذه اﳌادة ،تقدر
السلطة اﳌركزية للطرف اﳌطلوب منه التعاون إمكانية
منح التعاون وفقا لشروط تراها ضرورية .وتعلم السلطة
اﳌرك ـزي ـة ل ـل ـط ـرف اﳌط ـل ـوب مـنـه الـتـعـاون الـطـرف الـطـالب
بهذه الشروط التي إذا قبلها ،ينبغي له اﻻمتثال لها.

رفض أو تأجيل التعاون

اﳌادة ٤
شكل ومحتوى طلبات التعاون

 – ١ﻻ يجوز رفض التعاون ﰲ اﳌجال اﳉزائي ،كليا أو
ﻻ ﻷحد اﻷسباب اﻵتية :
جزئيا ،إ ّ
أ – إذا كان الطلب يتعلق بجرائم يعتبرها الطرف

 – ١ﲢرر طلبات التعاون بلغة الطرف الطالب وترفق
بترجمة إﱃ لغة الطرف اﳌطلوب منه التعاون.

اﳌطلوب منه التعاون إما جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة
بجرائم سياسية،
ب – إذا اعتبر الطرف اﳌطلوب منه التعاون أن
تنفيذ الطلب من شأنه اﳌساس بسيادة أو بأمن أو بالنظام
العام أو ﲟصالح أساسية أخرى لبلده،
ج – إذا كان الطلب يرمي إﱃ إجراء مصادرة وكانت
اﻷفـ ـ ـعـ ـ ـال الـ ـ ـتي أدت إﱃ الـ ـ ـطـ ـ ـلب ﻻ تشكـ ـ ـل جـ ـ ـريـ ـ ـمـ ـ ـة تسم ـ ـح
باﳌصادرة حسب تشريع الطرف اﳌطلوب منه التعاون،
د – إذا تعّلق موضوع الطلب بإجراء منصوص عليه
ﰲ اﳌواد  ١٤إﱃ  ١6من هذه اﻻتفاقية وكانت اﻷفعال التي
أدت إﱃ ال ـ ـط ـ ـلب ﻻ تشك ـ ـل ج ـ ـري ـ ـم ـ ـة حسب تشريـ ـع الـ ـطـ ـرف
اﳌطلوب منه التعاون.
 – 2ﻻ يمكن رفض التعاون القضائي فقط عﲆ أساس
أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف اﳌطلوب منه
التعاون كجريمة جبائية أو ،فقط ،عﲆ أساس أن تشريع
الطرف اﳌطلوب منه التعاون ﻻ يفرض نفس النوع من
الـ ـ ـ ـ ـرسوم والضرائب أو ﻻ يـ ـ ـ ـ ـتضمـ ـ ـ ـ ـن نـ ـ ـ ـ ـفس الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـوع مـ ـ ـ ـ ـن

 – 2تتضمن طلبات التعاون البيانات اﻵتية :
أ – ﲢديد السلطة القضائية الصادر عنها الطلب،
ب – موضوع وسبب الطلب ،ﲟا ﰲ ذلك بيان موجز
عن اﻷفعال ،يحدد عﲆ اﳋصوص تاريخ ومكان وظروف
ارتكاب اﻷفعال وكذا ،عند اﻻقتضاء ،حجم اﻷضرار الناجمة،
ج – نصوص اﻷحكام القانونية اﳌطبقة التي ﲢدد
اﳉرائم والعقوبات اﳌقررة لها،
د – هوية وجنسية الشخص الضالع ﰲ اﳉريمة،
قدر اﻹمكان،
هـ – اسم وعنوان اﳌرسل إليه ،عند اﻻقتضاء،
و – وصف إجراءات التعاون اﳌطلوبة.
 – ٣كما تتضمن طلبات التعاون ،عند اﻻقتضاء :
أ – أي مقتضيات تتعلق بالسّرية وفقا للمادة 22
من هذه اﻻتفاقية،
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 – ٥إذا تعذر تنفيذ طلب التعاون كليا أو جزئيا ،تشعر
سلـ ـطـ ـات الـ ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون ،ف ـورا ،سل ـط ـات
الطرف الطالب بذلك ،مع ﲢديد الشروط العملية التي يمكن
ﰲ إطارها تنفيذ الطلب .ويمكن سلطات الطرفﲔ اﻻتفاق

ﰲ اﳊاﻻت اﳌستعجلة،
د – كل وثيقة أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب أو كل
م ـع ـل ـوم ـة أخ ـرى م ـن شأن ـه ـا تسه ـي ـل ال ـتـنـفـيـذ ،مـثـل  :قـائـمـة

ﻻح ـ ـقـ ـا حـ ـول اﳌآل الـ ـذي يـ ـمـ ـكـ ـن تـ ـخصيصه لـ ـلـ ـطـ ـلب ،وعـ ـنـ ـد
اﻻقتضاء ،بإخضاعه ﻻحترام تلك الشروط.

اﻷسئلة التي ينبغي طرحها ووصف دقيق ،بقدر اﻹمكان،

 – 6إذا ك ـ ـان م ـ ـن اﳌت ـ ـو ّق ـ ـع أن اﻷجـ ـل اﶈدد مـ ـن قـ ـبـ ـل

لـ ـلـ ـمـ ـمـ ـتـ ـلـ ـكـ ـات الـ ـتي يـ ـنـ ـبـ ـغي الـ ـبـ ـحث عـ ـن ـه ـا أو ح ـج ـزه ـا أو

ال ـط ـرف ال ـط ـالب ل ـتـنـفـيـذ الـطـلب ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن احـ ـت ـرام ـه ،ﲢدد

مصادرتها ،وكذا اﳌكان الذي تتواجد به ،إذا كان معلوما،

سلطات الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،فورا ،اﳌدة التي

هـ – اسم ووظائف السلطات التي يطلب الطرف

ت ـراه ـا ضروري ـة ل ـت ـن ـف ـي ـذ ال ـط ـلب .وت ـف ـي ـد سل ـط ـات ال ـط ـرف

الـ ـ ـطـ ـ ـالب حضورهـ ـ ـا خـ ـ ـﻼل تـ ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذ اﻹج ـ ـراءات ﰲ ال ـ ـط ـ ـرف

الطالب ،فورا إذا ما كانت مع ذلك ،متمسكة بطلبها .ويمكن

اﳌطلوب منه التعاون بترخيص من هذا اﻷخير.

بـ ـعـ ـد ذلك سلـ ـطـ ـة ال ـط ـرف ال ـط ـالب وال ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه

 – ٤ﰲ حالة اﻻستعجال ،يمكن إرسال طلبات التعاون

التعاون ،اﻻتفاق عﲆ اﳌآل الذي سيتم تخصيصه للطلب.

بأي وسيلة تسمح للمرسل إليه باﳊصول عﲆ أثر مكتوب

 – ٧إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة ،يقوم الطرف

لها ،والتحقق من صحتها .وﰲ هذه اﳊالة ،يجب تأكيدها

اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون ،بإع ـﻼم هـذا اﻷخـيـر بـتـاريـخ ومـكـان

فيما بعد بإرسال الوثيقة اﻷصلية ﰲ أقرب اﻵجال.

تنفيذ طلب التعاون .وإذا وافقت السلطات القضائية للطرف

 – ٥ﰲ اﳊالة اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة السابقة،

اﳌطلوب منه التعاون ،يمكن سلطات الطرف الطالب أو

يمكن توجيه طلب التعاون بلغة الطرف الطالب ،مع مراعاة

اﻷشخاص اﳌشار إليهم ﰲ الطلب ،اﳊضور خﻼل تنفيذه.

أن يكون إرسال الوثيقة اﻷصلية مرفقا بترجمة إﱃ لغة

ك ـ ـم ـ ـا ي ـ ـج ـ ـوز ل ـ ـه ـ ـم ﰲ حـ ـدود مـ ـا يسمـ ـح بـ ـه تشريـ ـع الـ ـطـ ـرف

الطرف اﳌطلوب منه التعاون.

اﳌطلوب منه التعاون ،استجواب شاهد أو خبير أو طلب

اﳌادة ٥
تنفيذ طلبات التعاون
 – ١تنفذ طلبات التعاون وفقا لتشريع الطرف اﳌطلوب
منه التعاون.
 – 2بناء عﲆ طلب الطرف الطالب ،يحترم الطرف
اﳌطـ ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون الشكـ ـل ـي ـات واﻹج ـراءات اﳌب ـّي ـن ـة
صت هذه اﻻتفاقية
صراحة من قبل الطرف الطالب ،إ ّ
ﻻ إذا ن ّ
عﲆ خـ ـ ـﻼف ذلك وﰲ حـ ـ ـدود مـ ـ ـا لـ ـ ـم تـ ـ ـكـ ـ ـن هـ ـ ـذه الشكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ـات
واﻹجراءات مخالفة للقواعد الدستورية للطرف اﳌطلوب
منه التعاون.
 – ٣ينفذ الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،طلب التعاون
ﰲ أقرب اﻵجال اﳌمكنة مع حسن مراعاة آجال اﻹجراءات أو

استجوابهم.
 – 8يجوز للطرف اﳌطلوب منه التعاون إرجاء تسليم
اﻷشياء أو اﳌلفات أو الوثائق التي ﰎ طلب تسليمها ،إذا
كانت ضرورية ﰲ إجراءات جزائية جارية.
 – ٩يجوز للطرف اﳌطلوب منه التعاون ،أن ﻻ يسّلم
سوى نسخ مصادق عﲆ صحتها عن اﳌلفات أو الوثائق
اﳌطلوبة .ﰲ حﲔ ،إذا طلب الطرف الطالب صراحة إرسال
اﻷصل ،يلّبى هذا الطلب ﰲ حدود اﻹمكان.
 – ١٠يـ ـحـ ـتـ ـفـ ـظ ال ـط ـرف ال ـط ـالب بأدل ـة اﻹث ـب ـات وك ـذا
الوثائق اﻷصلية للملفات والوثائق التي ﰎ إرسالها تنفيذا
ﻻ إذا طلب الطرف اﳌطلوب منه التعاون
لطلب التعاون ،إ ّ
إرجاعها.

أي طبيعة أخرى مشار إليهما من قبل الطرف الطالب  ،الذي

اﳌادة 6

عـ ـلـ ـيـ ـه أن يشرح أسبـ ـاب هـ ـذه اﻵجـ ـال .عـ ـن ـد اﻻق ـتضاء ،ي ـق ـوم

طلبات تكميلية للتعاون

الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،عﲆ وجه السرعة ،بإعﻼم
الطرف الطالب بأي ظروف من شأنها تأخير تنفيذ الطلب
بشكل معتبر.

 – ١إذا اعتبر الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،خﻼل
تنفيذ طلب التعاون ،أّنه من اﳌﻼئم القيام بتحريات لم ترد
ﰲ الطلب اﻷصﲇ أو التي تعذر ذكرها عند تقديمه ،يعلم

 – ٤إذا اعـ ـتـ ـبـ ـر الـ ـطـ ـرف اﳌطـ ـلـ ـوب مـ ـنـ ـه ال ـت ـع ـاون أّن
اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ الطلب غير كافية لتلبيته ،يمكنه

الـ ـطـ ـرف الـ ـطـ ـالب بـ ـذلك دون تأخـ ـيـ ـر لـ ـكي يـ ـتسّنـ ـى لـ ـه ط ـلب

طلب معلومات تكميلية.

إجراءات جديدة.
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 – 2إذا تقدم الطرف الطالب بطلب تعاون مكّمل للطلب

 – ٣تزول اﳊصانة اﳌشار إليها ﰲ الفقرتﲔ  ١و 2من

السابق ،فﻼ يلزم بإعادة تقدﱘ اﳌعلومات التي تضمنها

هذه اﳌادة إذا لم يغادر الشاهد أو اﳋبير أو الشخص اﳌتابع

ال ـ ـطـ ـلب اﻷصﲇ ويـ ـتضمـ ـن الـ ـطـ ـلب الـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيﲇ اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات

إقـ ـلـ ـيـ ـم الـ ـط ـرف ال ـط ـالب ،وك ـان بإم ـك ـان ـه ال ـق ـي ـام ب ـذلك خ ـﻼل

الضرورية التي ﲤكن من ﲢديد الطلب اﻷصﲇ.

اﳋمسة عشر)  (١٥يـ ـومـ ـا مـ ـن الـ ـتـ ـاريـ ـخ الـ ـذي ي ـب ـّي ـن ف ـي ـه أن

 – ٣توجه الطلبات التكميلية وفقا ﻷحكام اﳌادة  2من

حضوره أصبح غير ضروري أو إذا عاد إليه بعد أن غادره.
 – ٤ﻻ يـ ـت ـع ـرض الشاه ـد أو اﳋب ـي ـر ،ال ـذي ل ـم ي ـم ـت ـث ـل

هذه اﻻتفاقية.
اﳌادة ٧
مثول الشاهد أو اﳋبير
 – ١إذا تبّين للطرف الطالب ضرورة اﳌثول الشخصي

للتكليف باﳊضور اﳌطلوب تسليمه ،ﻷي عقاب أو إجراء
ﻻ إذا توجه
ردعي ،حتى وإن اشتمل هذا التكليف عﲆ أوامر ،إ ّ
فـ ـيـ ـمـ ـا ب ـع ـد بإرادت ـه إﱃ إق ـل ـي ـم ال ـط ـرف ال ـط ـالب ،ث ـم وج ـه ل ـه
استدعاء جديد بصفة قانونية.

لشاهد أو خبير أمام سلطاته القضائية ،فإّنه يشير إﱃ ذلك

 – ٥يمكن الطرفﲔ ،وفقا لتشريعهما ،اﻻتفاق عﲆ

ﰲ طـ ـلب تسلـ ـيـ ـم الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـيـ ـف بـ ـاﳊضور ،ويـ ـخـ ـطـ ـر الـ ـط ـرف

ال ـ ـ ـوسائ ـ ـ ـل الضروري ـ ـ ـة لضم ـ ـ ـان سﻼم ـ ـ ـة وح ـ ـ ـم ـ ـ ـايـ ـ ـة اﳊيـ ـ ـاة

اﳌطلوب منه التعاون ،هذا الشاهد أو اﳋبير بذلك .كما

الشخصية للشهود أو اﳋبراء أو اﻷشخاص اﳌتابعﲔ.

يـ ـخـ ـطـ ـر الـ ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون ،ال ـط ـرف ال ـط ـالب
اﳌادة ٩

بجواب الشاهد أو اﳋبير.

السماع بواسطة اﶈاضرات اﳌرئية

 – 2يجب أن يتضمن الطلب أو اﻻستدعاء ،ﰲ اﳊالة
اﳌنصوص ع ـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ الـ ـفـ ـقـ ـرة  ١م ـ ـن ه ـ ـذه اﳌادة ،اﳌب ـ ـل ـ ـغ
التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها ،وكذا التعويضات
عن مصاريف السفر واﻹقامة الواجب تسديدها.
 – ٣إذا طلب منه ذلك ،يمكن الطرف اﳌطلوب منه
التعاون اﳌوافقة عﲆ منح تسبيق للشاهد أو اﳋبير .يشار
إﱃ هذا التسبيق ﰲ التكليف باﳊضور ويدفع للشاهد أو
اﳋبير عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب.
 – ٤يتم حساب التعويضات اﳌدفوعة وكذا مصاريف

 – ١إذا تبّينت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد
الطرفﲔ ،كشاهد أو خبير أو طرف مدني ،أمام السلطات
القضائية للطرف اﻵخر ،يمكن الطرفﲔ اﻻتفاق عﲆ سماعه
ﻻ يكون اللجوء إﱃ
عن طريق اﶈاضرات اﳌرئية ،عﲆ أ ّ
هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل
طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك.
 – 2يمكن الطرفﲔ ،إذا كان القانون الداخﲇ لديهما

السفر واﻹقامة الواجب تسديدها للشاهد أو اﳋبير من قبل

يسمح بذلك ،أن يطبقا أحكام الفقرة اﻷوﱃ أيضا عﲆ السماع

الطرف الطالب ،ابتداء من محل إقامته وتكون معادلة ،عﲆ

عن طريق اﶈاضرات اﳌرئية التي يشارك فيها الشخص

اﻷقل ،للتعويضات اﳌمنوحة حسب التعريفات والتنظيمات

ﻻ إذا
اﳌتابع جزائيا .وﻻ يتم سماع الشخص اﳌتابع جزائيا إ ّ

السارية ﰲ البلد الذي يتم فيه سماعه.

وافق هذا اﻷخير عﲆ ذلك.

اﳌادة ٨

اﳌادة 10

اﳊصانة

التحويل اﳌؤقت لﻸشخاص اﶈبوسﲔ من الطرف

 – ١كل شاهد أو خبير ،مهما كانت جنسيته ،يمتثل

اﳌطلوب منه التعاون إﱃ الطرف الطالب

لـ ـتـ ـكـ ـلـ ـيـ ـف بـ ـاﳊضور مـ ـن قـ ـبـ ـل الـ ـطـ ـرف ال ـط ـالب ،ﻻ ي ـم ـك ـن

 – ١يتم مؤقتا ﲢويل كل شخص محبوس يطلب

متابعته أو حبسه أو تعريضه ﻷي قيد ﳊريته الفردية ﰲ

م ـ ـث ـ ـول ـ ـه الشخصي كشاهـ ـد أو بـ ـغـ ـرض اﳌواجـ ـهـ ـة ﰲ قضيـ ـة

إقليم هذا الطرف ،عن أفعال أو أحكام سابقة ﳌغادرته إقليم

أخرى لدى الطرف الطالب إﱃ اﻹقليم الذي يتم فيه سماعه،

الطرف اﳌطلوب منه التعاون.

شرط موافقته الكتابية عﲆ ذلك وإرجاعه خﻼل اﻷجل اﶈدد

 – 2كـ ـل شخص ،م ـه ـم ـا ك ـانت ج ـنسي ـت ـه ،ﰎ ت ـك ـل ـي ـف ـه
باﳊضور أمام اﳉهة القضائية اﳉزائيـ ـ ـة للطـ ـرف الطـالب،
ﻻ يمكن متابعته أو حبسه أو تعريضه ﻷي قيد ﳊريته

من قبل الطرف اﳌطلوب منه التعاون.
 – 2يمكن رفض التحويل ﰲ إحدى اﳊاﻻت اﻵتية :

الفردية ﰲ إقليم الطرف الطالب ،عن أفعال أو إدانات سابقة

أ – إذا كان حضور الشخص اﶈبوس ضروريا ﰲ

ﳌغ ـادرت ـه إق ـل ـي ـم ال ـط ـرف اﳌطـلـوب مـنـه الـتـعـاون ،غـيـر تـلك

إج ـراءات ج ـزائ ـي ـة ج ـاري ـة ﰲ إق ـل ـي ـم ال ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـنـه

التي ﰎ استدعاؤه من أجلها.

التعاون،
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ب – إذا كان ﲢويله من شأنه أن يمدد حبسه،
ج – إذا كـ ـان ﲢويـ ـلـ ـه إﱃ إقـ ـلـ ـيـ ـم الـ ـطـ ـرف الـ ـطـ ـالب
حة.
يتعارض مع اعتبارات أخرى مل ّ
 -٣يبقى الشخص الذي ﰎ ﲢويله محبوسا عﲆ إقليم
ﻻ إذا أمر الطرف اﳌطلوب منه التعاون
الطرف الطالب إ ّ
باﻹفراج عنه .وتخصم مدة اﳊبس التي قضاها عﲆ إقليم
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إرسال وتسليم العقود القضائية
 – ١يقوم الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،بتسليم وثائق
اﻹجراءات واﻷحكام القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض،
من الطرف الطالب.
 – 2استثناء ﳌا تنص عليه الفقرة  ١من اﳌادة  2من

الطرف الطالب ،حسب القواعد القانونية للطرف اﳌطلوب

هذه اﻻتفاقيـ ـ ـ ـة ،يـ ـ ـ ـمكن أن ترس ـ ـ ـل العقود القضائية اﳌوجهة

منه التعاون ،من مدة اﳊبس التي يجب أن يقضيها عﲆ

لﻸشخاص اﳌقيمﲔ عﲆ إقليم أحد الطرفﲔ مباشرة من

إقليم هذا اﻷخير.

نـ ـيـ ـابـ ـة الـ ـط ـرف ال ـط ـالب إﱃ ن ـي ـاب ـة ال ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه

 – ٤ﻻ يمكن أن تفوق اﳌدة التي يقضيها الشخص الذي

الـ ـتـ ـع ـاون ال ـذي ي ـت ـواج ـد ﰲ دائ ـرة اخ ـتصاصه ـا اﳌرسل إل ـي ـه

ﰎ ﲢويله عﲆ إقليم الطرف الطالب ،اﳌدة اﳌتفق عليها بﲔ

العقد .وترسل التكليفات باﳊضور إﱃ الطرف اﳌطلوب

ﻻ ﰲ حالة القوة القاهرة ،أو ﰲ حالة موافقة
الطرفﲔ ،إ ّ

م ـن ـه ال ـت ـع ـاون أربـعﲔ ) (٤٠يـ ـومـ ـا ،عﲆ اﻷق ـل ،ق ـب ـل ال ـت ـاري ـخ

الشخص الذي ﰎ ﲢويله والطرفﲔ عﲆ ﲤديدها.

اﶈدد للمثول ،باستثناء اﳊاﻻت اﻻستعجالية.

 – ٥مع مراعاة ما يقتضيه اختﻼف اﳊال ،تطبق أحكام
اﳌادة  8من هذه اﻻتفاقية عﲆ الشخص الذي ﰎ ﲢويله.

 – ٣يمكن أن تسلّم العقود القضائية عن طريق إرسال
عاد للعقد أو اﳊكم للمرسل إليه.

 – 6ﰲ حالة فرار الشخص الذي ﰎ ﲢويله عﲆ إقليم

 – ٤غير أّنه ،إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة،

الطرف الطالب ،يمكن الطرف اﳌطلوب منه التعاون طلب

ي ـق ـوم ال ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون ب ـالـتسلـيـم وفـق أحـد

فتح ﲢقيق جزائي حول هذه الوقائع.

اﻷشكال اﳌقررة للتبليغات الّرسمّية أو التبليغات اﳌماثلة
أو وفق شكل خاص يتماشى وتشريعه.

اﳌادة 11
التحويل اﳌؤقت لﻸشخاص اﶈبوسﲔ من الطرف

 – ٥يثبت التسليم إما بواسطة وصل مؤّرخ وموّقع
عليه من اﳌرسل إليه ،أو بتصريح من الطرف اﳌطلوب

الطالب إﱃ الطرف اﳌطلوب منه التعاون

منه التعاون يبﲔ فعل وشكل وتاريخ التسليم .ويرسل أحد

 – ١إذا اتفق الطرفان عﲆ ذلك ،يمكن الطرف الطالب
الذي طلب القيام بإجراءات ﲢقيق تستلزم حضور شخص
مـ ـحـ ـبـ ـوس عﲆ إق ـل ـي ـم ـه ،أن ي ـح ـول ه ـذا الشخص مؤق ـت ـا إﱃ
إق ـ ـل ـ ـيـ ـم الـ ـطـ ـرف اﳌطـ ـلـ ـوب مـ ـنـ ـه الـ ـتـ ـعـ ـاون حـ ـيث سيـ ـجـ ـري
التحقيق ،شرط اﳌوافقة الكتابية للشخص اﶈبوس.
 – 2يقدم تصريح عن هذه اﳌوافقة أو نسخة عنه دون
تأخير إﱃ الطرف اﳌطلوب منه التعاون.

هذه اﳌستندات فورا إﱃ الطرف الطالب .وبناء عﲆ طلب
هـ ـذا اﻷخـ ـيـ ـر ،يـ ـبﲔ الـ ـطـ ـرف اﳌطـ ـلـ ـوب مـ ـنـ ـه الـ ـتـ ـعـ ـاون إذا ﰎ
ال ـتسل ـي ـم وف ـق ـا ل ـق ـان ـون ـه ،وإذا ت ـع ـذر الـتسلـيـم ،يـعـلـم الـطـرف
اﳌطلوب منه التعاون ،فورا ،الطرف الطالب بأسباب ذلك.
اﳌادة 13
طلب معلومات ﰲ اﳌجال اﳌصرﰲ
 – ١ب ـن ـاء عﲆ ط ـلب ال ـط ـرف ال ـط ـالب ،ي ـق ـدم ال ـط ـرف

 – ٣يتضمن اﻻتفاق كيفيات التحويل اﳌؤقت للشخص

اﳌطلوب منه التعاون ﰲ أقرب اﻵجال ،جميع اﳌعلومات

اﶈبوس واﻷجل الذي ينبغي خﻼله إعادته إﱃ إقليم الطرف

اﳌتعلقة بحسابات أيّا كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها،

الطالب.

لدى أي بنك يوجد ﰲ إقليمه شخص طبيعي أو معنوي

 – ٤تخصم مدة اﳊبس التي يقضيها اﳌعني عﲆ
إقليم الطرف اﳌطلوب منه التعاون من مدة اﳊبس التي
يقضيها أو سيقضيها ﰲ إقليم الطرف الطالب.

محل ﲢقيق جزائي لدى الطرف الطالب.
 – 2ب ـن ـاء عﲆ ط ـلب ال ـط ـرف ال ـط ـالب ،ي ـق ـدم ال ـط ـرف
اﳌطلوب منه التعاون اﳌعلومات اﳌتعلقة بحسابات بنكية

 – ٥مع مراعاة ما يقتضيه اختﻼف اﳊال ،تطبق أحكام

محددة والعمليات البنكية اﳌنجزة ،خﻼل فترة معينة ،عﲆ

اﳌادة  8والفقرات  ٣و ٤و 6من اﳌادة  ١٠من هذه اﻻتفاقية

حساب أو عـ ـ ـدة حسابـ ـ ـات مـ ـ ـذكـ ـ ـورة ﰲ الـ ـ ـطـ ـ ـلب ،ﲟا فـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـا

عﲆ هذه اﳌادة.

اﳌعلومات اﳌتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي.
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 – ٣بناء عﲆ طلب الطرف الطالب ،يتتبع الطرف

منه التعاون باﻷسباب التي تأسس عليها اقتناعه بأن مثل

اﳌطلوب منه التعاون خﻼل فترة معينة ،العمليات البنكية

هذه العائدات والوسائل قد توجد ﰲ إقليم الطرف اﳌطلوب

اﳌنجزة عﲆ حس ـ ـ ـاب أو عدة حس ـ ـابـ ـ ـات مـ ـحددة ﰲ الطلب

منه التعاون.

ويشع ـ ـر ال ـ ـط ـ ـرف ال ـ ـط ـ ـالب ب ـ ـال ـ ـن ـ ـت ـ ـائج .وتـ ـتـ ـفـ ـق السلـ ـطـ ـات

 – ٣بناء عﲆ طلب الطرف الطالب ،يمكن الطرف

القضائية للطرف اﳌطلوب منه التعاون والطرف الطالب

اﳌطـ ـلـ ـوب مـ ـنـ ـه الـ ـتـ ـعـ ـاون أن يـ ـنـ ـف ـذ وف ـق ـا ل ـتشري ـع ـه ،اﳊك ـم

حول الطرق العملية لهذه اﳌتابعة.

النهائي باﳌصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف

 – ٤تقدم اﳌعلومات اﳌشار إليها ﰲ الفقرات  ١و  2و٣
من هذه اﳌادة إﱃ الطرف الطالب ،حتى وإن كانت حسابات
ﲢوزها كيانات تعمل ﰲ شكل أو ﳊساب آلية لتسيير
ﳑتلكات مخصصة تكون هوية اﻷشخاص اﳌؤسسﲔ لها أو
اﳌستفيدين منها غير معروفة.
 – ٥يت ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـذ الطـ ـ ـ ـرف اﳌطلوب منه التعاون التدابير

الطالب.
 – ٤بناء عﲆ طلب الطرف الطالب ،يجب عﲆ الطرف
اﳌطـ ـلـ ـوب مـ ـنـ ـه ال ـت ـع ـاون ،ﰲ ح ـدود م ـا يسم ـح ب ـه تشري ـع ـه،
النظر ﰲ إعطاء اﻷولوية ﻹرجاع عائدات ووسائل اﳉريمة
إﱃ الطرف الطالب ،ﻻ سيما من أجل تعويض الضحايا أو
ردها إﱃ اﳌالك الشرعي ،مع مراعاة حقوق الغير حسن
النية.

الضرورية لكي ﻻ تقوم البنوك بإخبار الزبون اﳌعني أو

ﻻ إذا قرر الطرفان خﻼف ذلك ،يجوز للطرف
 – ٥إ ّ

الـ ـغـ ـيـ ـر ،بأنـ ـه ﰎ تـ ـزويـ ـد الـ ـطـ ـرف الـ ـطـ ـالب ﲟعـ ـلـ ـوم ـات وف ـق ـا

اﳌطلوب منه التعاون أن يخصم ،عند اﻻقتضاء ،اﳌصاريف

ﳌقتضيات هذه اﳌادة.

اﳌعقولة الناجمة عن التحقيقات أو اﳌتابعات أو اﻹجراءات
اﳌادة 1٤

التفتيش واﳊجز وﲡميد اﳌوجودات
 – ١ينفذ الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،ﰲ حدود ما
يسمح به تشريعه ،طلبات التفتيش وﲡميد اﳌوجودات

ال ـ ـ ـقضائ ـ ـ ـي ـ ـ ـة الـ ـ ـتي سمـ ـ ـحت بـ ـ ـاستـ ـ ـرجـ ـ ـاع أو الـ ـ ـتصرف ﰲ
اﳌمتلكات اﳌصادرة تطبيقا لهذه اﳌادة.
 – 6يمكن الطرفﲔ اﻻتفاق ،حالة بحالة ،عﲆ التصرف
النهائي ﰲ اﳌمتلكات اﳌصادرة ،أو تقاسم عائدات بيع
اﳌمتلكات اﳌصادرة.
اﳌادة 16

وحجز أدلة اﻹثبات.

التسليم اﳌراقب

 – 2يعلم الطرف اﳌطلوب منه التعاون الطرف الطالب
بنتائج تنفيذ هذه الطلبات.
 – ٣يلتزم الطرف الطالب بكل شرط يفرضه الطرف
اﳌط ـ ـل ـ ـوب م ـ ـن ـ ـه ال ـ ـت ـ ـع ـ ـاون ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة لﻸشي ـ ـاء اﶈجـ ـوزة
واﳌسّلمة للطرف الطالب.

 – ١يجوز ﻷي من الطرفﲔ ،بناء عﲆ طلب الطرف
اﻵخر ،القيام بالتسليم اﳌراقب عﲆ إقليمه وفقا لتشريعه
ﰲ إطار ﲢقيقات جزائية تتعلق بجرائم يمكن أن يترتب
عنها تسليم اﳌجرمﲔ.
 – 2يتخذ قرار اللجوء إﱃ التسليم اﳌراقب بالنسبة

اﳌادة 1٥
عائدات ووسائل اﳉريمة

لكل حالة من طرف السلطات اﳌختصة للطرف اﳌطلوب
مـ ـنـ ـه الـ ـتـ ـعـ ـاون ،مـ ـع احـ ـتـ ـرام ال ـق ـان ـون ال ـوط ـني ل ـه ـذا ال ـط ـرف
وسيادته.

 – ١لتطبيق هذه اﻻتفاقية ،تعني عبارة » عائدات

 – ٣يجرى التسليم اﳌراقب وفقا لﻺجراءات اﳌنصوص

اﳉريـ ـمـ ـة « اﳌمـ ـتـ ـلـ ـكـ ـات مـ ـن أي ط ـب ـي ـع ـة ك ـانت ،ن ـاشئ ـة أو

ع ـل ـي ـه ـا ﰲ تشري ـع ال ـط ـرف اﳌطـلـوب مـنـه الـتـعـاون .وتـبـقـى

م ـ ـحصل ـ ـة بصفـ ـة مـ ـبـ ـاشرة أو غـ ـيـ ـر مـ ـبـ ـاشرة ،عـ ـن ارتـ ـكـ ـاب

سلطة التصرف وتسيير ومراقبة العملية للسلطات اﳌختصة

جريمة ،وتعني عبارة » وسيلة اﳉريمة « كل اﳌمتلكات

لهذا الطرف.

اﳌستعملة أو اﳌوجهة لﻼستعمال ﰲ ارتكاب جريمة.
 – 2بناء عﲆ طلب الطرف الطالب ،يبذل الطرف
اﳌطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عن ما إذا كانت
عائدات ووسائل اﳉريمة اﳌخالفة لتشريع الطرف الطالب،
توجد ﰲ وﻻيته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج
أبحاثه .ويخبر الطرف الطالب ﰲ طلبه الطرف اﳌطلوب

اﳌادة 1٧
طلبات اعتراض اﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية
يـ ـجـ ـوز أن يـ ـتـ ـقـ ـدم أي م ـن ال ـط ـرفﲔ ،ﰲ إط ـار ﲢق ـي ـق
جزائي ،بطلب تعاون من أجل اﳊصول عﲆ معلومات حول
اتصاﻻت سلكية وﻻ سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها
إﱃ الطرف الطالب.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 13
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة 1٨

اﳌادة ٢0

صحيفة السوابق القضائية

اﻹبﻼغ بغرض اﳌتابعة
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 – ١يـ ـواﰲ الـ ـطـ ـرف اﳌطـ ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون وف ـق ـا

 – ١يمكن أّيا من الطرفﲔ أن يرسل للطرف اﻵخر
إبﻼغات عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم ،حتى يتسّنى

ﰲ م ـ ـث ـ ـل ه ـ ـذه اﳊاﻻت ،ﲟست ـ ـخـ ـرجـ ـات صحـ ـيـ ـفـ ـة الس ـ ـوابـ ـق

للطرف اﻵخر القيام ﲟتابعات جزائية عﲆ إقليمه ،وفقا

القضـ ـائي ـ ـ ـة وجميع اﳌعلومات اﳌتعلقة بذلك ،التي تطلبها

لتشريعه.

لتشريعه وبقدر ما يمكن أن ﲢصل عليه سلطاته اﳌختصة

السلـ ـ ـطـ ـ ـات اﳌخـ ـ ـتصة ل ـ ـل ـ ـط ـ ـرف ال ـ ـط ـ ـالب ،ﻷغ ـ ـراض قضي ـ ـة
ج ـزائ ـي ـة .وي ـم ـك ـن ت ـوج ـي ـه الـطـلـبـات مـبـاشرة مـن السلـطـات
الـ ـقضائـ ـيـ ـة اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة إﱃ اﳌصلـ ـحـ ـة اﳌخ ـتصة ل ـدى ال ـط ـرف
اﳌطلوب منه التعاون ويمكن أن يتم الرد عليها مباشرة

 – 2يشع ـر ال ـط ـرف اﳌط ـل ـوب م ـن ـه ال ـت ـع ـاون بـاﳌآل
اﳌخصص لهذا اﻹبﻼغ ،ويرسل ،عند اﻻقتضاء ،نسخة من
القرار الصادر.
اﳌادة ٢1

عبر نفس الطريق.
 – 2ب ـالـنسبـة لـلـجـمـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة الـّديـمـقـراطـّيـة
الّشعبّية ،تتمثل اﳌصلحة اﳌختصة ﰲ » سجل السوابق
القضائية اﳌركزي لوزارة العدل «.وبالنسبة للجمهورية
الفرنسية ،تتمثل اﳌصلحة اﳌختصة ﰲ » السجل الوطني
للسوابق القضائية « .ويبّلغ كل طرف الطرف اﻵخر بأي

التعاون ﰲ حالة ﳑارسة اﻻختصاص خارج اﻹقليم
 – ١يسعى الطرفان ،مع مراعاة التزامات كل منهما
ومن أجل اﳌساهمة ﰲ التنفيذ اﳊسن لﻼتفاقيات الدولية
التي تربطهما ،إﱃ تعزيز التعاون بﲔ سلطاتهما القضائية،
من أجل ضمان السير اﳊسن لﻺجراءات.

تغيير ﳌصلحته اﳌختصة.
 – 2ﰲ حالة علم أحد الطرفﲔ بوجود إجراءات قضائية
 – ٣ﰲ اﳊاﻻت اﻷخ ـ ـرى غـ ـيـ ـر اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ
الفقرة  ،١تتم اﻻستجابة إﱃ طلب الطرف الطالب ﰲ حالة ما

ﲤت مباشرتها أمام سلطاته اﳌختصة ،يخطر ،ﰲ أحسن
اﻵجال ،الطرف اﻵخر :

إذا يسمح به تشريع الطرف اﳌطلوب منه التعاون .وتوجه
الطلبات من السلطة اﳌركزية للطرف الطالب إﱃ اﳌصلحة
اﳌختصة للطرف اﳌطلوب منه التعاون.
 – ٤يتبادل الطرفان وفقا لتشريعهما مرة ﰲ السنة،
عﲆ اﻷقـ ـ ـل ،بـ ـ ـواسطـ ـ ـة السل ـ ـط ـ ـة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة ،ب ـ ـي ـ ـان اﻹدان ـ ـات
اﳉزائية اﳌسجلة ﰲ صحيفة السوابق القضائية الصادرة
عن اﳉهات القضائية لكل منهما ،ضد رعايا الطرف اﻵخر.
 – ٥إذا كان التشريع الوطني للطرفﲔ يسمح بذلك
وﰲ ح ـال ـة ت ـوف ـر الشروط اﻷم ـن ـي ـة اﳌﻼئ ـم ـة ،ي ـم ـك ـن تـبـلـيـغ
البيانات طبقا للفقرة الرابعة ) (٤عبر الطريق اﻹلكتروني.
اﳌادة 1٩
التبادل التلقائي للمعلومات
 – ١يجوز للسلطات القضائية للطرفﲔ ،ﰲ إطار
تشريع كل منهما ودون تقدﱘ طلب لهذا الغرض ،إرسال أو
تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معاﳉتها
من اختصاص السلطة اﳌرسل إليها وقت تقدﱘ اﳌعلومات.

أ – إذا كانت اﻷفعال قد ارتكبت ﰲ إقليم الطرف
اﻵخر  ،و
ب – إذا كانت تلك اﻹجراءات تتعلق بجريمة يكون
مرتكبها اﳌفترض من رعايا الطرف اﻵخر.
 – ٣عندما تباشر إجراءات قضائية أمام السلطات
اﳌخ ـ ـ ـتصة ﻷح ـ ـ ـد ال ـ ـ ـط ـ ـ ـرفﲔ مـ ـ ـن طـ ـ ـرف شخص ﻻ يـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل
جنسيته ،من أجل وقائع ارتكبت عﲆ إقليم الطرف اﻵخر
م ـن ق ـب ـل أح ـد رع ـاي ـاه ،ي ـق ـوم ه ـذا اﻷخ ـي ـر ،ب ـتـلـقي مـﻼحـظـات
ال ـ ـط ـ ـرف ال ـ ـذي ﲤت م ـ ـب ـ ـاشرة اﻹجـ ـراءات أمـ ـامـ ـه أوﻻ ،وعـ ـنـ ـد
اﻻقتضاء ،كل اﳌعطيات اﳌفيدة من أجل مباشرة إجراءات
قضائية.
 – ٤يخطر الطرف الذي ﲤت مباشرة اﻹجراءات أمامه
أوﻻ ،بـ ـالـ ـتـ ـتـ ـبـ ـع اﳌخصص لـ ـلـ ـدعـ ـوى ال ـق ـائ ـم ـة أم ـام السل ـط ـة
الـ ـقضائـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـط ـرف اﻵخ ـر ،وي ـرسل ه ـذا اﻷخ ـي ـر نسخ ـة م ـن
القرار الصادر ﰲ الدعوى ،إن وجد .وﰲ هذه اﳊالة ،تنظر
السلطة القضائية اﳌخطرة التي ﲤت مباشرة اﻹجراءات
أمامها أوﻻ ،ﰲ اﳌآل الذي ستخصصه لﻺجراءات ،ﻻ سيما

 – 2ي ـج ـوز ل ـلسل ـط ـة ال ـتي ت ـق ـدم اﳌع ـل ـوم ـات ،وف ـق ـا

إنهاء اﳌتابعة ،مع مراعاة مبدأ » عدم جواز اﶈاكمة عﲆ

ل ـق ـان ـون ـه ـا ال ـوطـني ،أن تـقـّيـد استـعـمـالـهـا مـن طـرف السلـطـة

نفس اﳉريمة مرتﲔ « .وﰲ حالة غياب الرد أو عدم اتخاذ

اﳌرسل إليها ببعض الشروط .ويتعّين عﲆ هذه اﻷخيرة
احترام تلك الشروط.

أي إجراء ،تقوم السلطة القضائية للطرف الذي ﲤت مباشرة
اﻹجراءات أمامه أوﻻ ،ﲟواصلة اﻹجراءات.
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اﳌادة ٢٢
السّرية وحدود اﻻستعمال
 – ١يـبـذل الـطـرف الـمـطـلـوب مـنـه الـتـعـاون كـل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
بوسعه ،للحفاظ عﲆ الطابع السّري لطلب التعاون ومضمونه.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

 – ٤يتخذ كل طرف جميع اﻻحتياطات الﻼزمة للحفاظ
عﲆ سﻼم ـة اﳌع ـط ـي ـات اﳌرسل ـة ت ـط ـب ـي ـق ـا ل ـه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة
ومنعها ،ﻻ سيـ ـم ـا م ـن ال ـت ـع ـرض ل ـل ـت ـح ـري ـف أو ل ـل ـت ـل ـف أو
اﻹطﻼع عليها من قبل الغير غير اﳌرخص لهم.

وإذا لم يكن من اﳌمكن تنفيذ الطلب دون اﳌساس بطابعه

اﳌادة ٢٤

السّري ،يشعر الطرف اﳌطلوب منه التعاون الطرف الطالب

اﻹعفاء من التصديق

بذلك حتى يتسنى لهذا اﻷخير اتخاذ قراره فيما يتعلق
بتنفيذ الطلب بالرغم من ذلك.
 – 2يمكن الطرف اﳌطلوب منه التعاون أن يطلب
إب ـ ـق ـ ـاء اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـات أو عـ ـنـ ـاصر اﻷدلـ ـة اﳌقـ ـدمـ ـة وفـ ـقـ ـا لـ ـهـ ـذه
اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة ،سّري ـة أو ع ـدم إفشائ ـه ـا أو است ـع ـم ـال ـه ـا إّﻻ وف ـق
اﻷحكام والشروط التي يحددها .وإذا رغب الطرف اﳌطلوب

ت ـع ـف ـى اﳌست ـن ـدات وال ـوث ـائ ـق اﳌرسل ـة ت ـطـبـيـقـا لـهـذه
اﻻتفاقية من أي إجراء تصديق.
اﳌادة ٢٥
اﳌصاريف

منه التعاون ﰲ تفعيل هذا اﳌقتضى ،يشعر الطرف الطالب

 – ١مع مراعاة أحكام الفقرة  ٤من اﳌادة  ٧من هذه

مسبـ ـ ـقـ ـ ـا بـ ـ ـذلك ،وإذا قـ ـ ـبـ ـ ـل الـ ـ ـطـ ـ ـرف الـ ـ ـط ـ ـالب ه ـ ـذه اﻷح ـ ـك ـ ـام

اﻻتفاقية ،ﻻ يترتب عن تنفيذ طلبات التعاون أية مصاريف

والشروط ،تـ ـعـ ـّي ـن ع ـل ـي ـه اح ـت ـرام ـه ـا .وﰲ ع ـكس ذلك ،ي ـم ـك ـن

باستثناء تلك الناجمة عن تدخل اﳋبراء عﲆ إقليم الطرف

الطرف اﳌطلوب منه التعاون ،رفض التعاون.

اﳌطلوب منه التعاون وعن التحويل اﳌؤقت لﻸشخاص

 – ٣ﻻ يـ ـجـ ـوز لـ ـلـ ـطـ ـرف الـ ـطـ ـالب إفشاء أو استـ ـعـ ـم ـال

اﶈبوسﲔ تطبيقا للمادتﲔ  ١٠و ١١من هذه اﻻتفاقية.

اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات أو عـ ـنـ ـاصر اﻷدلـ ـة اﳌقـ ـدم ـة ،ﻷغ ـراض غ ـي ـر ت ـلك

 – 2لغرض تطبيق اﳌادة  ٩من هذه اﻻتفاقية ،يسدد

اﶈددة ﰲ الطلب ،دون اﳌوافقة اﳌسبقة للطرف اﳌطلوب

الطرف الطالب للطرف اﳌطلوب منه التعاون ،اﳌصاريف

منه التعاون.

الناﲡة عن وصلة الفيديو ﰲ الطرف اﳌطلوب منه التعاون
اﳌادة ٢3
حماية اﳌعطيات الشخصية

 – ١ﻻ يجوز استعمال اﳌعطيات الشخصية التي ﰎ
إرسالها من طرف إﱃ آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون ،ﰎ
تقديمه ﲟوجب هذه اﻻتفاقية من قبل الطرف الذي تلقى هذه
ﻻ لﻸغراض اﻵتية :
اﳌعطيات ،إ ّ
أ – اﻹجراءات التي تطبق فيها هذه اﻻتفاقية،
ب – اﻹجراءات القضائية واﻹدارية اﻷخرى اﳌرتبطة
مباشرة باﻹجراءات اﳌشار إليها ﰲ النقطة "أ"،
ج – إذا تعلق اﻷمر ﲟواجهة تهديد مباشر وجّدي
يستهدف اﻷمن العام.
 – 2ﻻ يجوز استعمال هذه اﳌعطيات ﻷغراض أخرى،
ﲟا ﰲ ذلك لنقلها فيما بعد ،إﱃ دولة أخرى أو منظمة
دولية ،إﻻ ﰲ حالة اﳌوافقة اﳌسبقة للطرف الذي قدم هذه
اﳌعطيات أوﻻ ،وعند اﻻقتضاء اﳌوافقة اﳌسبقة للشخص
اﳌعني.
 – ٣للشخص اﳌعني بنقل معطياته الشخصية تطبيقا
لهذه اﻻتفاقية اﳊق ﰲ الطعن ﰲ حالة خرق هذه اﳌعطيات.

ومستحقات اﳌترجمﲔ الذين يوفرهم وتعويضات الشهود
واﳋب ـراء وك ـذا ت ـك ـال ـي ـف ال ـت ـن ـق ـل ﰲ الـطـرف اﳌطـلـوب مـنـه
ﻻ إذا اتفق الطرفان عﲆ خﻼف ذلك.
التعاون ،إ ّ
 – ٣إذا تبّين ،خﻼل تنفيذ الطلب ،أن تلبيته تستدعي
مصاريـ ـف ذات طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـة استـ ـثـ ـنـ ـائـ ـيـ ـة ،يـ ـتشاور الـ ـطـ ـرف ـان
لتحديد اﻷحكام والشروط التي يمكن وفقها مواصلة تنفيذه.
اﳌادة ٢6
تبادل الوثائق
يتبادل الطرفان ،بناء عﲆ طلب أحدهما ،اﳌعلومات
حول التشريع الوطن ـ ـ ـي اﳌطبـ ـ ـق ع ـ ـﲆ التع ـ ـ ـاون القضـائي
ﰲ اﳌجال اﳉزائي والنصوص والوثائق اﳌتعلقة بالتنظيم
القضائي واﻻختصاص اﻹقليمي للجهات القضائية.
اﳌادة ٢٧
تسوية النزاعات
تتم تسوية اﳋﻼفات التي قد تطرأ بخصوص تنفيذ
أو تفسير هذه اﻻتفاقية عن طريق التفاوض اﳌباشر بﲔ
الطرفﲔ ،بشكل كتابي وعبر الطريق الدبلوماسي.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م
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اﳌادة ٢٨

اﳌادة 30

التعديﻼت

يز التنفيذ والنقض
الدخول ح ّ

يـ ـمـ ـكـ ـن تـ ـعـ ـديـ ـل هـ ـذه اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـي ـة ب ـات ـف ـاق مشت ـرك بﲔ

 – ١ي ـ ـق ـ ـوم ك ـ ـل ط ـ ـرف بإشع ـ ـار ال ـ ـط ـ ـرف اﻵخـ ـر بإﲤام

الطرفﲔ .وتدخل هذه التعديﻼت حّيز التنفيذ وفقا ﻷحكام
اﳌادة  ٣٠اﳌتعلقة بدخول اﻻتفاقية حّيز التنفيذ.

اﻹج ـراءات ال ـدست ـوري ـة ال ـﻼزم ـة ل ـدخ ـول هـذه اﻻتـفـاقـيـة حـّيـز
التنفيذ.
 – 2تدخل هذه اﻻتفاقية حّيز التنفيذ ﰲ اليوم اﻷول من

اﳌادة ٢٩
أحكام خاصة

الشهر الثاني الذي يﲇ تاريخ استﻼم اﻹشعار اﻷخير.
 – ٣يجوز ﻷي من الطرفﲔ نقض هذه اﻻتفاقية ﰲ أي

 – ١تلغى اﳌواد  2٧و  ٣2و ٣٣من البروتوكول القضائي

وقت عن طريق توجيه إشعار بالنقض للطرف اﻵخر كتابيا

بﲔ اﳉهاز التنفيذي اﳉزائري اﳌؤقت وحكومة اﳉمهورّية

و عبر الطريق الدبلوماسي .ويسري مفعول هذا النقض ﰲ

الفرنسية ،اﳌوّقع بباريس ﰲ  28غشت سنة .١٩62
 – 2ﲢل أحكام هذه اﻻتفاقي ـ ـ ـ ـة مح ـ ـل اﳌ ـ ـواد  2١إﱃ 2٤
و  28إﱃ ٣١و ٣6م ـ ـ ـ ـن الب ـ ـ ـروتـ ـ ـ ـوكول القضائي بﲔ اﳉهاز
التنفيذي اﳉزائري اﳌؤقت وحكومة اﳉمهورّية الفرنسية
اﳌوّقع بباريس ﰲ  28غشت سنة  ١٩62طاﳌا أنها تنطبق
عﲆ التعاون القضائي ﰲ اﳌجال اﳉزائي.
 – ٣غ ـي ـر أن ـه ،ت ـب ـق ـى ط ـل ـب ـات ال ـتـعـاون الـقضائي ﰲ
اﳌجـ ـال اﳉزائي اﳌقـ ـدمـ ـة قـ ـبـ ـل دخـ ـول ه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة ح ـّي ـز
ال ـت ـن ـف ـي ـذ ،ت ـع ـالج ط ـب ـق ـا ل ـل ـب ـروتـوكـول الـقضائي بﲔ اﳉهـاز
التنفيذي اﳉزائري اﳌؤقت وحكومة اﳉمهورّية الفرنسية
اﳌوّقع بباريس ﰲ  28غشت سنة .١٩62

اليوم اﻷول من الشهر السادس من تاريخ استﻼم هذا اﻹشعار.
وإثـ ـ ـبـ ـ ـاتـ ـ ـا لـ ـ ـذلك ،و ّقـ ـ ـعت هـ ـ ـذه اﻻت ـ ـف ـ ـاق ـ ـي ـ ـة م ـ ـن ط ـ ـرف
اﳌفوضﲔ قانونا من طرف حكومتيهما.
حررت بباريس ﰲ  ٥أكتوبر سنة  ،2٠١6من نسختﲔ
أصليتﲔ باللغتﲔ العربية والفرنسية ،ولكل منهما نفس
اﳊجية القانونية.
عن حكومة

عن حكومة

اﳉمهورّية اﳉزائرّية

ية
اﳉمهورّية الفرنس ّ

ية
ية الّشعب ّ
الّديمقراط ّ
الطيب لوح

جون جاك أورفواس

وزير العدل ،حافظ اﻷختام

وزير العدل

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم ٧٥ -1٨مؤّرخ ﰲ  1٢جمادى الثانية

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى

عام  1٤3٩اﳌواف ـق  ٢٨فبراير سنة  ،٢01٨يتضمـن

اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن

تـح ـويـل اعـ ـ ـتـ ـ ـمـاد إﱃ مـ ـ ـيـ ـ ـزانـ ـ ـيـ ـ ـة تسي ـ ـي ـ ـر وزارة

ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة ال ـ ـت ـ ـك ـ ـال ـ ـي ـ ـف

التربية الوطنية.

اﳌشت ـرك ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـيـة

––––––––––
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6 -٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
ع ـام  ١٤٠٤اﳌواف ـق  ٧يـولـيـو سنـة  ١٩8٤واﳌتـعـلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  22- ١8اﳌؤرخ
فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠١8
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة التربية
الوطنية من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠١8
يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع

اﳌادة اﻷوﱃ  :يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠١8اعتـم ـاد

الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن

ق ـدره خ ـمسم ـائ ـة وسب ـع ـة م ـﻼيﲔ وتسع ـم ـائ ـة وست ـة آﻻف

قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

دين ـار ) ٥٠٧.٩٠6.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف
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 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

اﳌاّدة  : 3يكـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف وزيـر اﳌ ـ ـ ـاليـة ووزيـرة التربية

اﳌشتركة وﰲ الباب رقم " ٩١-٣٧نفقات محتملة  -احتياطي

الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ،كـل ف ـي ـم ـا ي ـخصـه ،ب ـت ـن ـف ـيـذ هـ ـذا اﳌرسوم ال ـذي

مجمع".

يـ ـنـشـر فـي اﳉريـ ـدة الـ ـّرسمـ ـّي ـ ـة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـورّي ـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة

اﳌاّدة  : ٢يـخ ـصص ﳌي ـ ـزانـ ـيـ ـة سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد

الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

قـ ـدره خـ ـمسمـ ـائـ ـة وسب ـع ـة م ـﻼيﲔ وتسع ـم ـائ ـة وست ـة آﻻف

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق

دي ـ ـن ـار ) ٥٠٧.٩٠6.٠٠٠دج( يـق ـّيـ ـ ـ ـد فـ ـي م ـ ـي ـ ـزان ـ ـيـة تسي ـ ـي ـ ـر

 28فبراير سنة .2٠١8

وزارة التربية الوطنية وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول
اﳌلحـق بهذا اﳌرسوم.

عبد العزيز بوتفليقة
اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناويـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة ) دج(

وزارة التربية الوطنية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
٠٣ -٤٣

التحسﲔ اﳌستمر للمستوى اﳌنظم عﲆ اﳌستوى الوﻻئي– نفقات
التكوين ما قبل الترقية ونفقات اﻻمتحانات................................

٤٥٣.٠٠٠.٠٠٠

مجموع القسم الثالث

٤٥٣.٠٠٠.٠٠٠

مجموع العنوان الرابع

٤٥٣.٠٠٠.٠٠٠

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

٤٥٣.٠٠٠.٠٠٠

الفرع اﳉزئي الثالث
مؤسسات التعليم اﻷساسي والثانوي والتقني
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
2١ -٣١

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم اﻷساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط...............................................................

22 -٣١

2٠.6٧٩.٠٠٠

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم اﻷساسي -
التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.........................................................

2٣.2٤6.٠٠٠

مجموع القسم اﻷول

٤٣.٩2٥.٠٠٠

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناويـ ـ ـن
القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية

2٣ - ٣٣

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -مؤسسات التعليم اﻷساسي -
الضمان اﻻجتماعي..................................................................................

١٠.٩8١.٠٠٠

مجموع القسم الثالث

١٠.٩8١.٠٠٠

مجموع العنوان الثالث

٥٤.٩٠6.٠٠٠

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

٥٤.٩٠6.٠٠٠

مجموع الفرع اﻷول

٥٠٧.٩٠6.٠٠٠

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة...........................................................

٥0٧.٩06.000

م ـ ـرسوم رئ ـ ـاس ـ ـ ـ ـ ـي رق ـ ـم  ٧6-1٨مـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  1٢جمادى
الثانية عام  1٤3٩اﳌواف ـق  ٢٨فبراير سنة ،٢01٨
يتضمـ ـ ـن تـحـ ـ ـويـل اعتمـ ـ ـ ـ ـاد إﱃ ميزانيـ ـ ـة تسيي ـ ـر
وزارة الشباب والرياضة.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6 -٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشباب
وال ـري ـاضة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر ﲟوجب ق ـان ـون اﳌال ـيـة
لسنة ،2٠١8
يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يل ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـى م ـ ـ ـن مي ـ ـ ـ ـ ـ ـزانيـة سـنـة 2٠١8
اعـ ـتـم ـاد ق ـدره ثـ ـﻼث ـة مـﻼي ـيـر وست ـم ـائ ـة وخ ـمسون م ـل ـي ـون
دين ـار ) ٣.6٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف
اﳌشتـ ـ ـرك ـ ـة وﰲ ال ـ ـب ـ ـاب رق ـ ـم  " ٩١-٣٧ن ـف ـق ـات م ـح ـت ـم ـل ـة -
احتياطي مجمع ".
اﳌـاّدة  : ٢يـخ ـصص ﳌيزانية سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد
قـ ـدره ثﻼثة مـﻼييـر وستم ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـة وخمسون ملي ـ ـ ـ ـون دينـ ـ ـار
) ٣.6٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـق ـّيـ ـ ـ ـد فـ ـي م ـ ـي ـ ـزان ـ ـيـة تسيـ ـيـ ـر وزارة
الشباب والرياضة وﰲ البابﲔ اﳌبّينﲔ ﰲ اﳉدول اﳌلحق
بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى

اﳌـاّدة  : 3ي ـ ـ ـكـل ـ ـ ـف وزيـر اﳌال ـ ـ ـيـة ووزيـر الشب ـاب

اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن

والرياض ـة ،كل فيم ـا يخصه ،بتنفيذ هـذا اﳌرسوم الذي

ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة ال ـ ـت ـ ـك ـ ـال ـ ـي ـ ـف

يـ ـنـشـر فـي اﳉريـ ـدة الـ ـّرسمـ ـّي ـ ـة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـورّي ـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة

اﳌشت ـرك ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـيـة

الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  2٧- ١8اﳌؤرخ
فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠١8

ح ـ ـّرر ب ـ ـاﳉزائ ـ ـر ﰲ  ١2جـ ـمـ ـادى الـ ـثـ ـان ـي ـة ع ـام ١٤٣٩
اﳌواف ـق  28فبراير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
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 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

اﳉدول اﳌلحق

اﻻعتمادات اﳌخصصة ) دج(

العناويـ ـ ـن

رقم اﻷبواب

وزارة الشباب والرياضة
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
٠٩ -٣٧

اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف متعلقة بتحضير وتنظيم اﻷلعاب اﻹفريقية
الثالثة للشباب باﳉزائر لسنة ....................................................2٠١8
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
٠2 -٤٣

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳉمعيات الرياضية.............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول
مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة...........................................................

مرسوم رئاسي رقم ٧٧-1٨مؤّرخ ﰲ  1٢جمادى الثانية
عـ ـام  1٤3٩اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٢٨فـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـرايـ ـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـ ـة ،٢01٨
يـ ـتضمـن تـحـويـل اعـ ـتـ ـمـ ـاد إﱃ مـ ـيـ ـزانـ ـيـ ـة تسيـ ـي ـر
وزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.
––––––––––

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٣.6٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٣.6٥٠.٠٠٠.٠٠٠
3.6٥0.000.000

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  28-١8اﳌؤرخ

ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ

فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠١8

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة التضامن

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6 -٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

الـ ـوطـ ـني واﻷسرة وقضايـ ـا اﳌرأة مـ ـن مـ ـيـ ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغـى مـن ميـزانيـة سـنة  2٠١8اعتـماد
ق ـدره أح ـ ـ ـ ـد عش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـونـ ـ ـا وأربـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـائـ ـ ـة ألـ ـ ـف ديـ ـ ـنـ ـ ـار
) ١١.٤٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـد فـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقم " ٩١-٣٧نفقات محتملة  -احتياطي مجمع".

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 13
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌـاّدة  : ٢يـ ـ ـ ـ ـخ ـصص ﳌيزاني ـ ـ ـة سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد
ق ـ ـ ـ ـدره أح ـ ـ ـ ـد عشـ ـ ـر م ـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـون ـ ـ ـ ـا وأربـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـائـ ـ ـة ألـ ـ ـ ـف ديـ ـ ـنـار
) ١١.٤٠٠.٠٠٠دج( يـق ـّي ـ ـ ـ ـد فـي م ـ ـ ـي ـ ـ ـزان ـ ـ ـيـة تسي ـ ـ ـي ـ ـ ـر وزارة
التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة وﰲ الباب رقم
" ٠١-٣٤اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات".
اﳌـاّدة  : 3يـ ـ ـ ـ ـكـل ـ ـف وزيـر اﳌاليـة ووزيـرة التضامن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ
هـذا اﳌرسوم الذي ينـشـر ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة
اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 28فبراير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي رقم  ٧٨-1٨مؤّرخ ﰲ  1٢جمادى الثانية
عـ ـ ـ ـام  1٤3٩اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ٢٨فـ ـ ـ ـ ـب ـ ـراي ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة ،٢01٨
يـ ـتضمـن تـحـويـل اعـ ـتـ ـمـ ـاد إﱃ مـ ـيـ ـزانـ ـيـ ـة تسيـ ـي ـر
وزارة ال ـ ـف ـ ـﻼح ـ ـة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ـة ال ـ ـري ـ ـف ـ ـيـ ـة والصيـ ـد
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يرسم ما يأتي :
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـاّدة اﻷوﱃ  :يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـى مـ ـ ـ ـ ـن مي ـ ـزانيـة سـنـة 2٠١8
اعتـم ـاد ق ـدره عـشـرة مـﻼييـر دين ـار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم
" ٩١-٣٧نفقات محتملة  -احتياطي مجمع".
اﳌـاّدة  : ٢يـ ـ ـ ـخ ـصص ﳌيزانية سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد
قـ ـدره عـش ـرة مـﻼييـر دين ـ ـار ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـق ـيّـ ـد
فـ ـي م ـي ـزان ـيـة تسي ـي ـر وزارة ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـي ـة ال ـري ـف ـيـة
والصيد البحري وﰲ الباب رقم " ٣٤-٤٤مساهمة للديوان
اﳉزائري اﳌهني للحبوب".
اﳌـاّدة  : 3يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الفﻼحة والتنمية
ال ـري ـف ـي ـة والصي ـد ال ـبـحـري ،كـل فـيـمـا يـخصه ،بـتـنـفـيـذ هـذا
اﳌرسوم ال ـذي ي ـنـشـر ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّيـ ـة ل ـل ـجـمـهـورّي ـة
اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 28فبراير سنة .2٠١8

البحري.

عبد العزيز بوتفليقة
––––––––––

ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6 -٩١و١٤٣

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي رقم ٧٩-1٨مؤّرخ ﰲ  1٢جمادى الثانية
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـام  1٤3٩اﳌ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق  ٢٨فب ـ ـ ـراي ـ ـر سنة ،٢01٨
يتضمن إحداث باب وتـحويـل اعتمـاد إﱃ ميزانية
تسيير وزارة السكن والعمران واﳌدينة.
––––––––––

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال

ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن
ت ـ ـوزي ـ ـع اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة ال ـ ـت ـ ـك ـ ـال ـ ـي ـ ـف
اﳌشت ـرك ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـي ـر ﲟوجب ق ـانـون اﳌالـيـة
لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٠- ١8اﳌؤرخ
فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠١8
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الفﻼحة
والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6 -٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ
اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 13
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣١- ١8اﳌؤرخ

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال

فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠١8

عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ

واﳌتضمـ ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر السك ـن

اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

والعمران واﳌدينة من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع

اﳌالية لسنة ،2٠١8

الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
يرسم ما يأتي :

قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يحدث فـي جدول ميزانية تسيير

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى

وزارة السكـن والعمـران واﳌدينة ،بـاب رقمه  ٠6 -٣٤الذي

اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن

عنوانه "اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف اﻻستشارة الدولية".
اﳌـاّدة  : ٢يـ ـ ـلـغ ـى مـن م ـ ـيـزان ـ ـيـة سـنـة  2٠١8اعتـماد
ق ـدره ثﻼثون مليون دينـار )  ٣٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـد فـ ـي
ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم " ٩١-٣٧نفقات
محتملة  -احتياطي مجمع".

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٧- ١8اﳌؤرخ
فـي  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق  22يناير سنة 2٠١8
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصحة

اﳌـاّدة  : 3يـخ ـصص ﳌيزانية سـن ـ ـ ـ ـة  2٠١8اعت ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـاد
قـدره ثﻼثون مليون دينـار )  ٣٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـقـّيـد فـي
ميزانيـة تسيي ـ ـ ـر وزارة السكن والعم ـ ـ ـ ـران واﳌدين ـ ـ ـة وﰲ
الباب رقم " ٠6-٣٤اﻹدارة اﳌركزية  -مصاريف اﻻستشارة
الدولية ".

والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات من ميزانية التسيير ﲟوجب
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠١8اعتـم ـ ـاد

اﳌـاّدة  : ٤يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر السكن والعمران

ق ـدره ثﻼث ـة مـﻼيي ـر دين ـار ) ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي

واﳌدينة ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هـذا اﳌرسوم الذي ينـشـر

ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم " ٩١-٣٧نفقات

ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة
الّشعبّيـة.

محتملة  -احتياطي مجمع".

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 28فبراير سنة .2٠١8

اﳌـاّدة  : ٢يـخ ـصـص ﳌيزاني ـة سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد
قـ ـدره ثـﻼث ـة مـﻼييـ ـر دينـ ـار ) ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـق ـّيـ ـد فـ ـي
م ـ ـ ـي ـ ـ ـزانـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـة تسي ـ ـيـ ـ ـر وزارة الصح ـ ـ ـ ـ ـة والسـك ـ ـ ـ ـان وإصـ ـ ـ ـﻼح

عبد العزيز بوتفليقة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اﳌستشفيات وف ـي الباب رق ـم " ٠١- ٤6مساهمة الدولة ف ـي
نفق ـ ـ ـ ـات تسيـ ـي ـ ـ ـر اﳌؤسسـ ـ ـات العمومي ـ ـ ـة اﻻستشفائيـ ـ ـة
واﳌؤسسات العمومي ـ ـ ـ ـة للصح ـ ـة اﳉواري ـ ـ ـة واﳌؤسس ـ ـ ـ ـات

مرسوم رئاسي رقم ٨0-1٨مؤّرخ ﰲ  1٢جمادى الثانية

اﻻستشفائية اﳌتخصصة واﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية".

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـام  1٤3٩اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق  ٢٨ف ـ ـ ـبـ ـ ـراي ـ ـر سنة ،٢01٨
يتضمـ ـن تـحـويـل اعتمـ ـ ـ ـ ـ ـاد إﱃ مي ـ ـزاني ـ ـ ـ ـة ت ـ ـسييـ ـ ـ ـ ـر
وزارة الصحـة والسكـان وإصـﻼح اﳌستشفيات.
––––––––––

اﳌـاّدة  : 3يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ ه ـذا اﳌرسوم
الذي ينـشـر ﰲ اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة
الّديمقراطّيـة الّشعبيّـة.

ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6-٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 28فبراير سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
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قرارات ،مقررات ،آراء
وزارة السكـن والعمـران واﳌديـنة
قرار مؤرخ ﰲ  1٢جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٩اﳌوافق 30
يناير سنة  ،٢01٨يحدد اﳋصائص التقنية اﳌطبقة
عﲆ إنجاز السكن الترقوي اﳌدعم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٣٥-١٠اﳌؤرخ ﰲ  26شوال عام  ١٤٣١اﳌوافق
 ٥أكتوبر سنة  ،2٠١٠اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
هذا القرار إﱃ ﲢديد اﳋصائص التقنية اﳌطبقة عﲆ إنجاز
السكن الترقوي اﳌدعم.

ن وزير السكن والعمران واﳌدينة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١8٩-٠8اﳌؤرخ
ﰲ 2٧جمادى الثانية عام  ١٤2٩اﳌوافق أول يوليو سنة
 2 ٠ ٠ 8ا ل ـــــــ ذ ي ي ح ـــــــ د د ص ﻼ ح ي ـــــــ ا ت و ز ي ر ا ل س ك ن و ا ل ع م ر ا ن
واﳌدينة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٥-١٠اﳌؤرخ
ﰲ  26شوال عام  ١٤٣١اﳌوافق  ٥أكتوبر سنة  2٠١٠الذي

اﳌادة  : ٢ي ـن ـب ـغي أن ي ـت ـم إن ـجـاز السكـن الـتـرقـوي
اﳌدعم وفقا ﳌا يأتي :
– اﳋصائص التقنية العامة اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول
بهذا القرار واﳌتضمن دفتر الشروط اﶈدد للمواصفات
التقنية العامة اﳌطبقة ﰲ إنجاز السكن الترقوي اﳌدعم،
– واﳋصائص التقنية اﳋاصة اﶈددة ﰲ اﳌلحق
الثاني بهذا القرار ،اﳌتعلق بدفتر الشروط اﳌتضمن تعهد
اﳌرقي العقاري بالتكفل باﳋصائص التقنية اﳋاصة وكذا
شروط تنفيذ مشروع سكن ترقوي مدعم.

يحدد مستويات اﳌساعدة اﳌباشرة اﳌمنوحة من الدولة

اﳌادة  : 3ﲤثل اﳌواصفات التقنية العامة مؤشرات

ﻻقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي

مرجعية يستعملها اﳌرقي العقاري ﻹعداد الدراسات وتقدﱘ

منج ـ ـز ﰲ ش ـ ـكل مجم ـ ـ ـع ﰲ منـ ـاط ـ ـق مح ـ ـددة ﰲ اﳉنـ ـ ـوب

اﳋصائص التقنية اﳋاصة باﳌشروع اﳌكلف به.

والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا
كيفيات منح هذه اﳌساعدة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧-١٤اﳌؤرخ
ﰲ أول ربيع الثاني عام  ١٤٣٥اﳌوافق أول فبراير سنة
 2٠١٤الذي يحدد اﳌواصفات العمرانية واﳌعمارية والتقنية
اﳌطبقة عﲆ البنايات ﰲ وﻻيات اﳉنوب،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ ١١
جمادى الثانية عام  ١٤٣2اﳌوافق  ١٤مايو سنة  2٠١١الذي
ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات ال ـت ـنـازل عـن قـطـع أرضيـة تـابـعـة
لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة وموجهة ﻹنشاء برامج السكنات
اﳌدعمة من طرف الدولة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ ١١
جمادى الثانية عام  ١٤٣2اﳌوافق  ١٤مايو سنة  2٠١١الذي
يحدد اﳋصائص التقنية والشروط اﳌالية اﳌطبقة عﲆ
إنجاز السكن الترقوي اﳌدعم،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٩جمادى اﻷوﱃ عام
 ١٤٣٥اﳌوافـ ـق  ٣١مـ ـارس سنـ ـة  2٠١٤ال ـذي ي ـحـدد وﻻيـات

وتعتبر هذه اﳌراجع أدنى حد للخدمات التي يجب أن
يوفرها اﳌرقي العقاري.
اﳌادة  : ٤تعتمد اﳌواصفات التقنية العامة عﲆ
ما يأتي :
– نمط ومساحة اﳌسكن،
– تصميم اﳌسكن وترتيباته الفضائية،
– التهيئة اﳋارجية للمسكن.
اﳌادة  : ٥ينجز السكن الترقوي اﳌدعم ﰲ شكل
بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتﲔ ) (2أو
ثـ ـﻼث ) (٣غـ ـ ـ ـرف أو أرب ـ ـ ـع ) (٤غـ ـرف ﰲ ج ـم ـي ـع ال ـب ـل ـدي ـات،
باستثناء البلديات التابعة لوﻻيات اﳉنوب.
غير أنه ،يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية ﰲ مناطق
الهضاب العليا ومقار وﻻيات اﳉنوب .
اﳌادة  : 6ينجز السكن الترقوي اﳌدعم ﰲ شكل

اﳉنوب اﳌعنية بتطبيق اﳌواصفات العمرانية واﳌعمارية

بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة عﲆ مستوى البلديات

والتقنية اﳌطبقة عﲆ البنايات،

التابعة لوﻻيات اﳉنوب.
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اﳌادة  : ٧ﲢدد مساحـ ـ ـة السكـ ـ ـن اﳉمـ ـ ـاعي أو شب ـ ـه

اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر الشروط هذا إﱃ ﲢديد

اﳉماعي بـ  ٥٠مترا مربعا ،عﲆ اﻷقل ،قابﻼ للسكن بالنسبة

اﳌواصفات التقنية العامة اﳌطبقة ﰲ إنجاز السكن الترقوي

لـ ـلسكـ ـن ذي غـ ـرفـ ـتﲔ ) ،(2و  ٧٠م ـت ـرا م ـربـعـا قـابـﻼ لـلسكـن

اﳌدعم.

بالنسبة للسكن ذي ثﻼث ) (٣غرف ،و 8٥مترا مربعا قابﻼ
للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع ) (٤غرف.
اﳌادة  : ٨يجب أن يتﻼءم التصميم والترتيب الفضائي

اﳌادة  : ٢ﲤثل اﳌواصفات التقنية العامة معايير
مرجعية وأدنى حد للخدمات التي يجب أن يوفرها اﳌرقي
العقاري اﳊائز مشروع السكنات الترقوية اﳌدعمة.

للسكن الترقوي اﳌدعم مع النمط اﳌعيشي اﶈﲇ.

يجب أن تكون اﳌواصفات التقنية العامة أساسا ﻹعداد

وي ـجب أن ي ـت ـوف ـر ﰲ ال ـت ـه ـيئ ـة اﳋارج ـي ـة ل ـلسك ـنـات

الدراسات اﳌعمارية للمشـ ـروع ولتمكﲔ اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقي العقاري

أثاث مﻼئم ومساحات خضراء ،مع اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار

من ﲢديد اﳌواصفات التقنية اﳋاصة اﳌتعلقة ﲟشروعه.

اﳋصائص اﳌناخية اﶈلية.

اﳌادة  : 3طابع اﳌواصفات التقنية هو توفير سكن

اﳌادة  : ٩تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القرار،
ﻻ سيما منها أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١١جمادى الثانية عام

ذي نوعية ،وكذا إنجاز سكنات تلبي اﳌتطلبات اﶈلية
وتشمل عناصر الراحة.

 ١٤٣2اﳌوافق  ١٤مايو سنة  2٠١١الذي يحدد اﳋصائص

يجب أن تسمح اﳌواصفات التقنية ﲟا يأتي :

التقنية والشروط اﳌالية اﳌطبقة عﲆ إنجاز السكن

– توفير إطار مبني متناسق ومنسجم ومندمج ﲤاما

الترقوي اﳌدعم .

مع موقع البناء،
اﳌادة  : 10ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٣٠يناير سنة .2٠١8
عبد الوحيد طمار

– ﲢسﲔ النوعية اﳌعمارية والعمرانية،
– إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية عبر إدخال مبدأ
ال ت صم يم البيومناخي لضمان توفير الطاقة،
– ت ر ق ي ة ا ﶈ ﻼ ت ا ﳌ و ج ه ة ل ل ت س و ي ق ا ﳊ ّر  ،ع ن د
اﻻقتضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرع اﻷول

اﳌلحق اﻷول

التركيب العمراني

دفتر شروط يحدد اﳌواصفات التقنية العامة
اﳌطبقة عﲆ إنجاز السكن الترقوي اﳌدعم.
ديباجة :

اﳌادة  : ٤يجب أن تقام مشاريع السكنات الترقوية
اﳌدعمة طبقا للمواصفات اﶈددة ﰲ مخططات التوجيه
للتهيئة والتعمير وكذا مخططات شغل اﻷراضي اﳌعمول
بها.

ن السكن الترقوي اﳌدعم ،موضوع دفتر الشروط
إ ّ
هذا ،موجه ﳌترشحﲔ مؤهلﲔ ﳌساعدة الدولة اﳌباشرة

وﰲ هذا اﻹطار ،يجب الشروع ،أثناء الدراسة اﻷولية،

طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٥-١٠اﳌؤرخ ﰲ 26

ﰲ ﲢليل مفصل للبيئة اﶈيطة باﳌشروع من أجل ت ق ي ي م

شوال عام  ١٤٣١اﳌوافق  ٥أكتوبر سنة  2٠١٠الذي يحدد

ط ب ي ع ة و ت أ ث ي ر ا ل ع ر ا ق ي ل و ا ﳋ ص و ص ي ا ت و ذ ل ك ﻷخذها

مستويات اﳌساعدة اﳌباشرة اﳌمنوحة من الدولة ﻻقتنـ ـ ـاء

ب ـعﲔ اﻻع ـت ـب ـار ع ـن ـد ت ـب ـري ـر اﳉزء اﳌع ـمـاري اﳌعـتـمـد ﰲ

سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز ﰲ

التصميم العام للمشروع.

شكل مجمع ﰲ مناطق محددة ﰲ اﳉنـ ـوب والهض ـ ـاب العليـ ـا
ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح
هذه اﳌساعدة ،اﳌعدل واﳌتمم.
يجب عﲆ اﳌرقﲔ العقاريﲔ اﳌكلفﲔ ببرامج السكنات
الترقوية اﳌدعمة ،التصرف ﰲ ظل اﻻحترام الصارم ﻷحكام

اﳌادة  : ٥يجب أن توفر الهندسة اﳌعمارية اﳌعتمدة
الثـ ـ ـراء والتنـ ـ ـّوع اللذي ـ ـن يحققان عﲆ اﻷفضـ ـ ـل متطلب ـ ـ ـات
اﳌستفيدين من حيث اﳉمال والراحة ،وﲡعل اﳊي موقعا
لطيفا ﰲ معيشته.

اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٥-١٠اﳌؤرخ ﰲ  26شوال عام

اﳌادة  : 6يجب أن يكون مفهوم اﳌعلم حاضرا بصفة

 ١٤٣١اﳌوافق  ٥أكتوبر سنة  2٠١٠واﳌذكور أعﻼه ،ومجموع

دائمة ،كما يجب أن تسمح البيئة اﳊضرية اﳌنشأة لكل

النصوص واﻹجراءات اﳌتخذة لتطبيقه وكذا اﳌواصفات

واح ـد ب ـت ـع ـيﲔ م ـك ـان ـه واﻻن ـت ـم ـاء إلـيـه كـمـجـال مـن مـجـاﻻت

اﶈددة ﰲ دفتر الشروط هذا.

اﳊياة.
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اﳌادة  : ٧يجب عﲆ اﳌرقي العقاري ب ا ﻻ ت ص ا ل م ع

يمكن برمجة مواقف السيارات وقاعات الريـ ـ ـ ـاضة

اﳌه ند س ا ﳌ ع م ار ي  ،أثناء تصميم ا ﳌ ش رو ع  ،ال س هر ع ﲆ

ونشاطات ﳑاثلة أخرى ﰲ الطابق ﲢت السفﲇ ،للمباني

ما يأتي :

اﳉماعية ،تكملة لهذه اﶈﻼت.

– البحث عﲆ مفهوم اﳊي بتعزيز اندماجه وفضاءاته

اﳌادة  : ٨يجب أن تأخذ واجهات اﳌباني بعﲔ اﻻعتبار

اﳋاصة وتزويده باﳊدود الطبيعية و/أو اﻻفتراضية

ﰲ جميع حاﻻت التوجهات بالنسبة للشمس والري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح

اﳋاصة به،

السائدة.

– اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار نوعية اﻹطار اﳌبني اﳌوجود،

اﳌادة  : ٩يجب الرجوع ،ﰲ جميع اﻷحوال عند معاﳉة

فيما يخص فنه اﳌعماري وتركيبته وتكّيفه مع السياق
العام )تباين  -اندماج(،

الواجهات ،إﱃ الهندسة اﳌعمارية اﶈلية من حيث مواد

– تثمﲔ الفضاء اﳋارجي بإنشاء عﻼقة بﲔ اﳌباني
والبيئة اﶈيطة.
يجب أن ﲡسد هذه العﻼقة بوضوح عن طريق فضاءات
متسلسلة.
يجب عﲆ اﳌرقي العقاري أن يبحث ويعطي ﳌشروعه
طابعا حضريا خاصا.
وي ـجب أن ي ـوف ـر فضاءات ان ـت ـق ـال ـي ـة تضمـن الـعـبـور
التدريجي من اﻻستعمال العمومي إﱃ اﻻستعمال اﳋاص.
يـ ـجب الـ ـبـ ـحث عـ ـن إنشاء فضاءات سه ـل ـة اﻻست ـخ ـدام
داخل اﳌجموعة السكنية ﰲ شكل عناصر مرافقة خارجية
للسكنات بانسجام جيد،
• السعي ،حسب حجم اﳌشروع ،إﱃ التنّوع واﻹثراء
ع ـن ط ـريـق الـهـنـدسة اﳌعـمـاريـة واﳌعـاﳉات والـتـركـيـبـات
اﳌختلفة لكل مجموعة سكنية و /أو وحدة مبنية،
• ﲢديد هدف ﲢقيق هندسة معمارية تامة من شأنها
أن تكون ﲟثابة استجابة فعلية لطلب محدد ومبّين بوضوح،
كما يجب ترجمة مفهوم الهندسة اﳌعمارية التامة
عن طريق تركيب العناصر اﳌعمارية التي من ش ـ ـ ـ ـ ـ ـأنها
استبعاد كل تغيير ﰲ الواجهات من طرف الشاغلﲔ،
– السهر عﲆ اﻻستغﻼل اﳊكيم والعقﻼني لشكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
وتضاريس اﻷرضي ـة م ـن أج ـل أفضل ت ـرك ـي ـب ـة ع ـم ـران ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ومعمارية،
– السعي عن طريق تصميم مﻼئم ﻷفضل انسجام
باﳉمع بﲔ أفضل استغﻼل للمساحات العقارية ومواقع
اﳌشاريع ،وبﲔ اﻹثراء ﰲ اﻷشكال واﻷحجام،
– العمل عﲆ البحث عن حلول تسمح باﻻستجابة إﱃ
منطق تقليص اﻻحتياجات الطاقوية،

البناء واﳌعاﳉة واللون والشكل والتمثيل.
يجب أن تساهم مواد البناء بشكل فعال ﰲ معاﳉة
الواجهات من حيث ملمسها ولونها وﲡهيزاتها وتنفيذها.
اﳌادة  : 10يجب أن تأخذ أبعاد ومعاﳉة الفتحات
بعﲔ اﻻعتبار مستوى أشعة الشمس ،حسب توجيه الواجهات
والعوامل اﳌناخية اﻷخرى.
اﳌادة  : 11قصد تصميم مشروع منتٍه ومنسجم،
ينبغي حسب حجمه :
– توفير تهيئة خارجية ذات نوعية ،مع أثاث مناسب
ومساحات خضراء مع اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار اﳋصائص
اﳌناخية اﶈلية أثناء تركيبها،
– ت و ف ي ر ط ر ق ا ل د خ و ل و ا ل ط ـــ ر ق ا ﳌ ي ك ـــــ ا ن ي ك ي ـــ ة ،
و تلبيسات مناسبة ويمنع استعمال التلبيس عﲆ البارد،
– ﲡنب ت ـداخ ـل اﳊرك ـة اﳌي ـك ـان ـيـكـيـة مـع الـفضاءات
اﳌخصصة ﳌساحات اللعب والراجلﲔ،
– اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار ،ﰲ تهيئة الفضاءات ،اﻷشخاص
ذوي اﳊركة اﶈدودة،
– ت ـوف ـي ـر ساح ـات ل ـعب واستـرخـاء لﻸعـمـار الـثـﻼثـة
)ساحات لعب ،وفضاءات اجتماعية ،والتقاء واسترخاء(،
– توفير أماكن وقوف السيارات بقدر كاف ،بعدد
سيارة واحدة لكل مسكن ،عﲆ اﻷقل،
– توفير مستودعات وضع القمامة اﳌنزلية قصد
ﲡنب أي ضرر بصري أو شّمي،
– التأكد من أن اﻹنارة اﳋارجية قد صممت بشكل
يضمن إضاءة كافية.
الفرع الثاني
نمط السكنات
اﳌادة  : 1٢يمكن أن ينجز السكن الترقوي اﳌدعم

– توفير ،من أجل حاجات وظيفية وبالتناسق مع

داخل بنايات جماعية حسب نمط سكن ذي غرفتﲔ ) (2أو

اﳌشروع ،م ـح ـﻼت م ـوج ـه ـة ل ـل ـتسوي ـق اﳊّر وم ـرافـق داخـل

ثـ ـﻼث )  (٣غـ ـ ـ ـرف أو أرب ـ ـ ـع )  (٤غ ـرف ﰲ ج ـم ـي ـع ال ـبـلـديـات،

اﳌشروع.

باستثناء البلديات التابعة لوﻻيات اﳉنوب.
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غير أنه ،يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية ﰲ مناطق
الهضاب العليا ومقر وﻻيات اﳉنوب.
زع السكنات حسب
اﳌادة  : 13كمرجع ،يجب أن تو ّ
نمطها بنسبة  ،% 2٠عﲆ اﻷكثر ،للسكنات من غرفتﲔ )(2
ﲟساحة  ٥٠مترا مربعا قابﻼ للسكن ،و ،% ٥٠عﲆ اﻷقل،
للسكنات من ثﻼث ) (٣غرف ﲟساحة  ٧٠مترا مربعا قابﻼ
للسكن ،و ،% ٣٠عﲆ اﻷكثر ،للسكنات من أربع ) (٤غرف
ﲟساحـ ـة  8٥م ـت ـرا م ـرب ـع ـا ق ـاب ـﻼ لـلسكـن ،مـع نسبـة تـفـاوت
مسموح بأكثر أو أقل من  % ٣بالنسبة للمساحات.
يجب تقدير التوزيع النهائي كل مشروع محليا ،دون
ﲡاوز الـ ـ ـ ـ ـنسب ال ـ ـ ـ ـقصوى اﶈددة بـ  % 2٠ل ـلسك ـنـات مـن
غرفتﲔ ) ،(2و % ٣٠للسكنات من أربع ) (٤غرف.
اﳌادة  : 1٤ينجز السكن الترقوي اﳌدعم ﰲ البلديات
ال ـت ـاب ـع ـة ل ـوﻻي ـات اﳉن ـوب ،ﰲ شك ـل ”ف ـردي م ـج ـم ـع” عﲆ
حصص تقدر بـ  2٥٠مترا مربعا ،عﲆ اﻷقل ،وﰲ هذه اﳊالة،
يمكن اﳌرقي العقاري أن يحصر تدخله ﰲ إنجاز سكنات
مغلقة ومغطاة ،وإنجاز الطرق والشبكات اﳌختلفة ،أما
اﳌظهر اﳋارجي للسكنات فيجب أن يتمم إنجازه بشكل
جيد.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

اﳌادة  : 1٩يجب تفضيل الوح ـ ـ ـدات اﳌشكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ﰲ
مجموعات سكنية واﳌهيأة بشوارع ،مع ضمـ ـ ـ ـان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروط
وكيفيات إدارتها وتخصيصها.
اﳌادة  : ٢0يجب أن تكون كثافة البنايات وبنيتها
مطابقة لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ أدوات التعمير.
اﳌادة  : ٢1يجب ﲡنب التصميم فوق الفراغ الصحي،
وعندما يكون هذا اﳋيار ضروريا ،فينبغي ما يأتي :
– توفير بوابات تفتيش ﰲ اﻷماكن اﳌﻼئمة،
– توفير شبابيك تهوية بعدد كاف ومرتفعة بصفة
ﲤنع تسرب اﳌاء اﳌتسلل من اﳋارج،
– إنجاز توصيﻼت اﳌياه القذرة وقواطع عن طريق
فتحات اﳌشعبات عﲆ ارتفاع يتراوح بﲔ سطح اﻷرض
وبﻼطة اﳌبنى.
ﲤنع توصيﻼت اﳌياه القذرة والقواطع اﳌنجزة عن
طريق عناصر عﲆ شكل مرفق عﲆ مستوى الفراغ الصحي.
اﳌادة  : ٢٢ﰲ حالة اﳌداخل اﳌرتفعة مقارنة مع
الرصيف ،يجب أن يوفر اﳌبنى منحدر دخول ﻻ يتعدى

اﳌادة  : 1٥بـ ـاﻹضافـ ـة إﱃ مـ ـواق ـف السي ـارات ﲢت
اﻷرض التي يمكن توفيرها ،يمكن للمرقي العقاري أن
ينجز ﰲ كل مشروع ،محﻼت موجهة للتسويق اﳊّر بنسبة
تتراوح بﲔ  2٠إﱃ  % 2٥من اﳌساحة اﻹجمالية القابلة
للسكن ﰲ السكنات الترقوية اﳌدعمة.
الفرع الثالث
السكن اﳉماعي وشبه اﳉماعي
الفرع اﳉزئي اﻷول
التصميم اﳌعماري
اﳌادة  : 16يجب أن يلبي تصميم اﳌساكن الهدف
اﳌزدوج ال ـذي ي ـك ـم ـن ﰲ ال ـب ـع ـد ال ـوظ ـي ـفي ورف ـاه الشاغ ـلﲔ

انحداره نسبة  % ٤وعرضه  ٠^٧٠مترا عﲆ اﻷقل ،موجها
ﻻستعمال اﻷشخاص ذوي اﳊركة اﶈدودة.
اﳌادة  : ٢3يسمح بتهيئة سطوح قابلة لﻼستعمال
اﳌشترك للسكنات اﳉماعية ،وﰲ هذه اﳊالة ،يجب عﲆ
اﳌهندس اﳌعماري إدخال التنظيم والتكييفات الﻼزمة.
اﳌادة  : ٢٤ﰲ حالة وجود تصميم يقترح تراجعا
مقارنة مع الرصيف ،يمكن إرفاق اﳌكان الوسيط بسكنات
الطابق اﻷرضي.
وينبغي حماية هذه اﳌساحة اﳌبنية بسياج به فتحات
بحيث ﻻ يتعدى جزؤه الصلب ارتفاع  6٠سنتيمترا.

حسب اﳌتطلبات واﳋصائص اﶈلية والثقافية ﳌوقع

اﳌادة  : ٢٥يجب أن يصمم بهو اﳌبنى اﳉماعي عﲆ

بناء اﳌشروع ،من حيث نمط العيش وكذا الراحة اﳊرارية

أنه مساحة استقبال يكون حجم ارتفاعها وعرضها مناسبﲔ،

والصوتية.

ويمنع الوصول إﱃ قفص الدرج ﲢت قرص الدرج الوسيط.

اﳌادة  : 1٧يجب أن يضمن توجه السكنات دخول

اﳌادة  : ٢6يجب أن يكون باب مدخل اﳌبنى اﳉماعي

أشعة الشمس إﱃ قاعة اﳉلوس واﳌطبخ وجزء من الغرف.

عنصر زينة ،مزينا بزخرفة مﻼئمة ،ويجب أن تكون أبعاده

اﳌادة  : 1٨يجب أن يكون التصميم منبثقا عن بحث
حقيقي يجمع بﲔ اﻷصالة واﻻبتكار واحترام عناصر موقع
اﳌشروع.
من الضروري ﲡنب تكرار اﳌباني إذا لم يكن مبررا.

منسجمة مع اتساع ومعاﳉة الواجهة.
اﳌادة  : ٢٧عﲆ مستوى الطابق العلوي ،يجب ﲤييز
سطح درج الراحة عن مكان توزيع السكنات ،قصد منح هذه
اﻷخيرة اﳌساحات الﻼزمة.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م
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اﳌادة  : ٢٨يعتبر اﳉزء السفﲇ أو الطابق اﻷرضي

ﲢسب اﳌساحة القابلة للسك ـ ـ ـ ـن ،من داخـ ـ ـ ـ ـل الغ ـ ـ ـ ـ ـرف

للمبنى مكانا اجتماعيا مندمجا .يجب تعزيزه ،بهذه الصفة،

واﳌطبخ وكذا قاعات اﳉلوس واﳊمام واﳌراحيض ومساحة

ﲟرونة كبيرة واﻻتصال واﻻنفتاح والشفافية واﻹثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء

اﳌمرات ووحدات التخزين ،باستثناء مساحات الشرفة

بتجنب إخفاء الهوية من خﻼل معاﳉة مﻼئمة ﳑيزة بشكل

واﳌناشر ،عند اﻻقتضاء.

واضح مقارنة باﳉزء العلوي.

وﲢسب اﳌساحة اﳌبنية ،من خارج اﳌبنى وﲤثل

ويجب أن يوفر اﳉزء العلوي أو هيكل اﳌبنى اﳌكون
للسكنات فضاءات مﻼئمة ومشمسة وحميمية وآمنة.
اﳌادة  : ٢٩يجب ضمان معاﳉة خاصة ﳌجمل اﻷجزاء
السفلية للبناء قصد تفادي تدهورها واتساخها.
اﳌادة  : 30يجب إيﻼء اهتمام خاص ﳌعاﳉة اﻷجزاء
اﳌشتركة للبنايات اﳉماعية ،ﻻ سيما فيما يتعلق ﲟا يأتي :
– ت ـل ـب ـيس ال ـب ـه ـو وأقـفـاص الـدرج ﲟواد بـنـاء مـﻼئـمـة

مجموع اﳌساحات خارج اﳌبنى لكل قرص درج ،باستثناء
مساحة السطح ،وعند اﻻقتضاء ،السﻼلم اﳋارجية.
اﳌادة  : 3٥يتكون كل مسكن من العناصر اﻵتية :
 .١قاعة جلوس،
 .2غرفة ) (١أو غرفتان ) (2أو ثﻼث ) (٣غرف،
 .٣مطبخ،
 .٤قاعة حمام،

وذات جودة،
– وضع علب البريد ﰲ اﳌكان اﳌناسب،

 .٥مرحاض،

– وضع درابزين سﻼلم ذات نوعية ،ﲡمل هذا اﳉزء

 .6مكان اﳌمر،

من اﳌبنى.

 .٧وحدات التخزين،

اﳌادة  : 31اﻷبعاد الدنيا التي يجب مراعاتها لﻸجزاء
اﳌتعلقة باﳊركة اﳌشتركة للسكنات اﳉماعية ،هي :

 .8منشر.
اﳌادة  : 36تشكل اﳌساحات الداخلية الصافية للعناصر

التعيﲔ

اﻷبعاد

عرض بهو اﳌدخل

 3,50متر

اﳌسافة بﲔ باب مدخل اﳌبنى وأول درجة
للسلم أو عند الوصول إﱃ منحدر اﳌدخل

 4,50متر

عرض باب مدخل اﳌبنى

 1,60متر

عرض باب مدخل اﳌسكن

 1,10متر

عرض الدرج

 1,10متر
الفرع اﳉزئي الثاني
التنظيم الفضائي

)من  ١إﱃ  (٧من اﳌادة  ٣٥أعﻼه ،اﳌساحة القابلة للسكن ﰲ
اﳌسكن.
اﳌادة  : 3٧يجب أن تكون الفضاءات الوظيفية للسكن
مستقلة ،ﲤاما ولها اتصال مباشر مع بهو التوزيع.
ويجب أن يستعمل التصميم استعماﻻ أمثﻼ لﻸماكن
عن طريق الترتيب اﳊكيم بتعزيز الفضاءات اﳌشتركة
وتقليص مساحات اﳊركة ،وكـ ـ ـذا ﲡنـ ـ ـب الفضـ ـ ـ ـ ـاءات غ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـر
الصاﳊة لﻼستعمال.
من الضروري التمكن من عزل اﳉزء اﳌؤهل ﻻستقبال
الزوار عن اﳉزء اﳌخصص للحياة اﳋاصة للعائلة.

اﳌادة  : 3٢يجب تكييف التنظيم الفضائي للمسكن،

اﳌادة  : 3٨يجب تصميم وتوفير بعض الفضاءات

بقدر اﻹمكان ،مع نمط العيش اﶈﲇ وتلبية متطلبات

حسب اﳌتطلبات اﳌرتبطة بعادات وتقاليد اﳌجتمع اﶈﲇ

اﻷنظمة التقنية للبناء اﳌعمول بها.

باﳊفاظ عﲆ اﳌهمة الوظيفية لﻸماكن واتصاﻻتها.

اﳌادة  : 33ﲢدد اﳌساحة الدنيا القابلة للسكن حسب
نمط السكنات بـ ـ  ٥٠مترا مربعا للسكنات من غرفتﲔ )،(2
و ٧٠مترا مربعا للسكنات من ثﻼث ) (٣غرف ،و 8٥مترا
مربعا للسكنات من أربع ) (٤غرف.
ﻻ يتعدى اﳌعامل  Kاﳌمثل لنسبة
اﳌادة  : 3٤يجب أ ّ
م ـج ـمـوع اﳌساحـات الـقـابـلـة لـلسكـنـات واﳌساحـة اﳌبـنـيـة،
قيمة .0,70

الفرع اﳉزئي الثالث
توزيع الفضاءات
اﳌادة  : 3٩يجب وضع غرفة اﳉلوس عند اﳌدخل،
للسماح بوصول مباشر للزوار ،دون اﳌرور بالفضاءات
اﳌخصصة للحياة اﳋاصة للعائلة.
ويجب أن تكون مساحتها بﲔ  ١8و  2٠مترا مربعا.
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الفرع اﳉزئي الرابع

اﳌادة  : ٤0يجب أن تكون مساحة الغرفة بﲔ  ١2و١٤
مترا مربعا.
كما يجب أن يسمح معدل هذه اﻷبعاد مع وضعية
الفتحات نسبة شغل قصوى.
اﳌادة  : ٤1يجب أن يوفر اﳌطبخ ،زيادة عﲆ وظائفه
اﳌعتادة ،إمكانية أخذ الوجبات وتكون مساحتـ ـه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ ١٠
و  ١2مترا مربعا.
اﳌادة  : ٤٢ﲢدد اﳌساحة الدنيا للحمام بـأربعة )(٤
أمتار مربعة.
ويجب أن ﲡهز بحوض باﻷبعاد القياسية.
اﳌادة  : ٤3ﲢدد اﳌساحة الدنيا للمرحاض بـ  1,5متر
مربع.
ويجب أن يكون مصمما ،بحيث ﻻ يشكل أي ضيق
لوظيفته.
اﳌادة  : ٤٤ماعدا ﰲ اﳊاﻻت اﳋاصة ،يجب أن تتوفر
غرف اﳌياه عﲆ إضاءة وتهوية طبيعيتﲔ ويمكن إنجازها
ﰲ مكان واحد ﰲ حالة سكن ذي غرفتﲔ.
ﻻ تقل مساحة اﳌمر عن نسبة % ١٠
اﳌادة  : ٤٥ينبغي أ ّ
من اﳌساحة القابلة للسكن ﰲ اﳌسكن.
ويجب أن يقوم اﳌمر بدور التوزيع واﳌساهمة بأقصى
درجة ﰲ اﳊركة الداخلية للمسكن ،بتفادي اﳌمرات الضيقة.
اﳌادة  : ٤6تقدر اﳌساحة اﻷفقية للتخزين بـ  ١متر
مربع ،ما عدا مساحات التخزين للمطبخ.
اﳌادة  : ٤٧ﻻ يقل عرض اﳌنشر عن  1,40متر مربع،
ويجب أن يكون امتدادا للمطبخ.
يجب حجب اﳌﻼبس عن اﳌنظر اﳋارجي ،مع التمتع
بأشعة الشمس الكافية.
ويمكن استغﻼل هذه اﳌساحة ،عند اﳊاجة ،كمكان
وظيفي مرفق باﳌطبخ.
اﳌادة  : ٤٨يجب أن يتأكد اﳌرقي العقاري ،أثناء
التصميم ،أن نسبة طول وعرض قاعة اﳉلوس والغرف
واﳌطبخ ،مﻼئمة بشكل يضمن استعمال واستغﻼل الفضاء
اﶈدد عﲆ أقصى حد.
وﰲ ه ـ ـذه اﳊال ـ ـة ،ي ـ ـجب أّﻻ تـ ـقـ ـل نسبـ ـة الـ ـعـ ـرض عﲆ
الطول قيمة .0,75
اﳌادة  : ٤٩يقدر اﻻرتفـ ـ ـ ـاع اﻷدنـ ـ ـ ـى الصـ ـ ـاﰲ للسقـ ـ ـف
بـ  2,90متر.
اﳌادة  : ٥0تكيف أبعاد الفتحات ،ﻻسيما النوافذ
منها ،مع الشروط اﳌناخية اﳋاصة بكل منطقة من البﻼد.

ﲡهيزات السكنات
اﳌادة  : ٥1ﲤثل اﳌواصفات اﶈددة ﻻحقا ﰲ هذا
الفرع ،النسبة الدنيا اﳌطلوبة ﰲ مجال ﲡهيز اﳌسكن.
اﳌادة  : ٥٢يجب ﲡهيز اﳌطبخ ﲟا يأتي :
– سطح ) ( 0,60 x 2,50متر مربع وارتفاع  0,90متر،
ويكون اﳊجم اﳌهيأ ﲢت طاولة اﳌطبخ بدوﻻب ذي باب
ُيفتح للخارج،
ض ـ ـّم لطاولة العمل ،وحنفية مازجة
– حوض مطبخ ُي َ
وﲡهيز مسبق خاص بسخان اﳌاء.
اﳌادة  : ٥3يجب ﲡهيز اﳊمام بحوض طوله  1,4متر
عﲆ اﻷقل ،مع حنفية مازجة ومرش ومغسل بحنفية مازجة.
وي ـجب ت ـرك ـيب م ـق ـع ـد م ـرح ـاض إن ـج ـل ـي ـزي أو تـركي
حسب نـ ـ ـم ـ ـط م ـ ـع ـ ـيشة اﳌن ـ ـط ـ ـق ـ ـة ،م ـ ـج ـ ـه ـ ـزا ب ـ ـدف ـ ـاق ـ ـة داخ ـ ـل
اﳌرحاض.
اﳌـ ـادة  : ٥٤يجب ﲡهيز مكان مسبق للمدفأة بالغاز
م ـع تصري ـف ال ـغ ـازات اﶈت ـرق ـة وال ـت ـه ـويـة عﲆ مستـوى
اﳌمرات.
اﳌـ ـادة  : ٥٥يجـ ـ ـ ـب ﲡهي ـ ـ ـ ـز مك ـ ـ ـ ـان مسب ـ ـ ـ ـق للغس ـ ـالة
الكهربائية مع حنفية التوقيف ونظام التصريف ﲟمص
عﲆ مستوى اﳌنشر.
اﳌـ ـ ـادة  : ٥6يجب تركيـ ـ ـ ـب عداد تقسيـ ـ ـ ـم للماء عﲆ
مستوى كل مسكن.
اﳌادة  : 57يجب تصميم وتنفيذ التجهيزات الصحية
التي سيتم توفيرها ﰲ اﻷماكن اﳌذكورة أعﻼه طبقا
لـ .DTR E 8.١
اﳌ ـ ـادة  : ٥٨يجـ ـ ـب ﲤييز قن ـ ـوات الص ـ ـرف الصـ ـ ـحي
واﳌياه القذرة وقواطع اﳌياه ومياه اﻷمطار .ويمكن أن
تؤدي إﱃ مجرى واحد ،خصوصا ﰲ حالة شبكة موحدة.
ويجب تصريف مياه اﻷمطار بقنوات مناسبة ،بتجنب
التصريف فوق الواجهات مباشرة.
تركب تهوية أولية ﰲ اﳉزء العلوي لكل ماسورة
تصريف مصممة ومنفذة طبقا لـ  DTR E 8.١أو لـ DTR
اﳌتعلق بأشغال الطرقات والشبكات اﳌختلفة.
اﳌادة  : ٥٩يجب تركيب الكهرباء وفقا لقواعد اﳌهنة
باﳌعدات ذات اﳉودة اﳌطلوبة .
ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة ﳌا يأتي :
– ” DTR E ١٠.١أشغال تنفيذ التركيبات الكهربائية
للمباني ذات اﻻستعمال السكني”،
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وﰲ جميع اﻷحوال ،يجب أن تلبي اﳌادة اﳌستعملة

– أنظمة وتوصيات ومتطلبات اﳊماية اﳌدنية،
– أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونالغاز.
يجب أن يحظى كل مكان ،عﲆ اﻷقل ،بالتجهي ـزات
اﻵتية :
بالنسبة لقاعة اﳉلوس :
– ن ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ) (١أو نـ ـقطت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ) (2إض ـ ـ ـ ـ ـاءة )(١DA+ ١SA
أو ،١DA

مجمل اﳌتطلبات التقنية ﰲ مجال اﳌقاومة واﻷداء والدوام
واﳌساكة للهواء واﳌاء واﻷداء اﳊراري والصوتي.
ويجب أن تستجيب أبواب مداخل اﳌساكن ﳌتطلبات
اﻷمن ضد التدخل عن طريق نوع اﳌادة واﻷختام ونظام
الغلق.
اﳌادة  : 61يجب أن تنجز النجارة وفقا ﳌا يأتي :

– ثﻼثة ) (٣مناشب ،مع منشب بأرض )،(P+T

–  DTR E ٥.١بالنسبة للنجارة اﳋشبية،

– منشب هوائي جماعي للتلفزة.

–  DTR E ٥.2بالنسبة للنجارة اﳌعدنية،

بالنسبة للغرفة :
– نقطة ) (١إضاءة ،SA
– منشبان ) (2كهربائيان،
– منشب هوائي جماعي ﰲ الغرفة الرئيسية )غرفة
الوالدين(.
بالنسبة للمطبخ :
– نقطة ) (١إضاءة  SAﰲ السقف،
– مسطرة  ٠.6٠مع منشب  T +فوق سطح طاولة
العمل،
– ثﻼثة ) (٣مناشب كهرباء مع منشب أرض ).(P+T
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– القواعد واﳌعايير الدولية اﳌتعلقة باﻷنواع اﻷخرى
للنجارة اﳌقترحة.
اﳌادة  : 6٢يجب توفير أربعة ) (٤أغمدة تقنية ،ويتم
إنجازها وفقا للمعايير اﳌعم ـ ـ ـول به ـ ـا ،تض ـ ـم التجهيـ ـ ـ ـزات
اﳌتعلقة بالتزويد باﳌاء والغاز والكهرباء والهاتف وكابل
التلفزة.
يجب توفير غمد لتفريغ الدخان اﳌشتعل لسخان
اﳌاء وتهويتﲔ ) (2ﰲ اﳉزء العلوي واﳉزء السفﲇُ ،تنجز
وفقا لـ  DTR C ٣.٣١عﲆ مستوى قاعة اﳌطبخ.

بالنسبة لقاعة اﳊمام :

وﰲ حالة غياب الفتحات اﳌؤدية مباشرة للخارج

– نقطة ) (١إضاءة ،SA

لقاعتي اﳊمام واﳌرحاض ،يجب توفير غمد تهوية مصمم

– مرفع ومرآة فوق اﳌغسل،

وفقا لـ .DTR C ٣.٣١

– مسطرة ﻻصقة مع منشب كهرباء.

اﳌادة  : 63يجب تصميم مساكة اﻷسطح واﻷسطح

بالنسبة لقاعة اﳌرحاض :

اﳌنحدرة ،واﻷماكن الرطبة واﳌساحات اﳋارجية اﳌرفقة

– نقطة ) (١إضاءة .SA

باﳌسكن ،باﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار جميع اﻻحتياطات لتنفيذ

بالنسبة للممر :

مطابق للقواعد واﳌعايير اﳌعمول بها.

– نقطة ) (١أو نقطتا ) (2إضاءة  SAأو  VVحسب
التصميم.
بالنسبة للمنشر :

ويجب تصميمها وتنفيذها وفقا للوثيقة التقنية
.DTR E ٤.١

– نقطة ) (١إضاءة كوة معزولة،

اﳌادة  : 6٤يجب إنجاز تلبيس اﻷرضيات كما يأتي :

– مكان تركيب مسبق للغسالة الكهربائية.

– بالنسبة للفضاءات القابلة للسكن ،بالبﻼط اﻷرضي

وبالنسبة للفضاءات اﳋارجية ،وزيادة عﲆ اﻷحكام
التي ستوضع لتخصيص اﻷغمدة ﳌرور الكوابل الهاتفية
وشبـ ـ ـ ـكـ ـات أخـ ـرى ،يـ ـ ـ ـجـ ـ ـب أن يـ ـ ـ ـكـ ـون تصم ـ ـ ـي ـ ـم الشبـ ـكـ ـات
والـ ـتـ ـج ـه ـي ـزات اﳋارج ـي ـة م ـط ـاب ـق ـا ل ـل ـم ـع ـاي ـي ـر وال ـت ـن ـظ ـي ـم
اﳌعمول بها.
اﳌادة  : 60يجب أن يتم تنفيذ النجارة ﲟواد ذات
جودة ،وفقا لقواعد اﳌهنة ،كما تفرض أحكام الضبط والوضع
اﳉيد .ويمك ـن إنج ـ ـ ـاز النج ـ ـ ـ ـارة اﳋارجيـ ـ ـ ـة باﻷلومنيـ ـ ـوم
أو البﻼستيك أو اﳋشب.

اﳋزﰲ أو كل تلبيس آخر من نوعية ﳑاثلة،
– ب ـال ـنسبـة لﻸجـزاء اﳌشتـركـة ،ﲟربـعـات الـغـرانـيت
أحادي الطبقة مصقول وملمع ،من نوعية جيدة مع تشطيب
جيد،
– بالنسبة لغطاء الدرجات وارتفاع الدرجاتُ ،تنجز
بالغرانيت من النوع اﳉيد.
وي ـتـ ـم ت ـصـ ـ ـمـ ـي ـم وتـ ـ ـن ـفـ ـيـ ـذ م ـج ـ ـم ـل هذه اﻷشغال وفقا
لـ .DTR E 6.٣
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اﳌادة  : 6٥يجب تلبيس باﳋزف الصحي جميع
واجهات طاولة اﳌطبخ اﳌمتدة عﲆ ارتفاع  1,20متر فوق
اﳌساحات الشاقولية وفوق بﻼطة طاولة اﳌطبخ ،وكذا فوق
اﳉزء اﳌخصص للفرن.

اﳌادة  : ٧1يجب أن يتم حساب أبعاد ﳑرات الراجلﲔ
التي تسمح بالدخول إﱃ السكنات ،بصفة عقﻼنية وتكون
مضللة .ويمكن إنجاز معاﳉة اﻷرضية بواسطة طبقة من
الرمل أو اﳊجارة اﳌسطحة أو أي تبليط محﲇ آخر.

يجب أن تكون بﻼطة طاولة اﳌطبخ من الرخام أو من
أي مادة أخرى ذات نوعية ﳑاثلة.

الفرع اﳉزئي الثاني

يجب تلبيس جدران اﳊمام اﻷربعة ) (٤بخزف صحي
عﲆ ارتفاع  1,80متر.
توضع وطيدات من اﳋزف الصحي أسفل كل جهة
داخلية لكل جدار وكل حائط.
ويـ ـ ـت ـ ـم ت ـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـيم وت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ م ـ ـج ـ ـم ـ ـل ه ـ ـذه اﻷشغال
وفقا لـ .DTR E 6.٣
اﳌادة  : 66يجب ﲤييز اﳌنطقة السفلية لﻸجزاء
اﳌشتركة ﲟعاﳉة خاصة قصد تفادي التلف والوسخ ،ﲟواد
خزفية أو حصى صغير أو أي طﻼء خاص.
ويتم تصميم وتنفيذ هذه اﻷشغال وفقا لـ .DTR E 6.٣
الفرع الرابع
السكن الفردي اﳌنجز ﰲ شكل مجمع
الفرع اﳉزئي اﻷول
التصميم العمراني
اﳌ ـادة  : 6٧يج ـ ـب أن تستلـ ـ ـ ـهم اﻷشك ـ ـ ـ ـال العمـ ـ ـ ـرانية
واﳌعمارية للبنايات اﳌنجزة ﰲ ”الفردي اﳌجمع” ،بعنوان
السكنات الترقوية اﳌدعمة ،من اﻷشكال التقليدية اﶈلية
وﲢترم اﳌتطلبات اﳊالية للمستعملﲔ.
اﳌادة  : 6٨زيادة عﲆ لون الواجهات ،يجب أن يتم
استنباط عناصر الواجهة من اﳌراجع اﶈلية.
اﳌادة  : 6٩يجب تصميم اﳉدران اﳋارجية للبنايات
وإنجازها بشكل يقلل من تعرضها ﻷشعة الشمس ،ويحد
من التسرب اﳊراري إليها واستغﻼل اﻹضاءة الطبيعية
وضمان الرفاهية الصوتية والتهوية ،عﲆ اﳋصوص.
ويوصى بتوجيه البنايات حسب التوجه شمال /جنوب،
بشكل يسمح بأن تتكون الواجهة الشرقية والغربية للبناية
من جدران مشتركة .ويجب تقليص مساحة النوافذ اﳌوجهة
غربا وشرقا إﱃ اﳊد اﻷدنى ﲟا يسمح بإضاءة وتهوية
كافيتﲔ.
اﳌادة  : ٧0يجب مراعاة تطبيق التنظيمات اﳌعمارية
والتقنية اﳌستوحاة من التراث اﶈﲇ عند تصميم ومعاﳉة
الفضاءات اﳌغطاة اﳌوجهة للراجلﲔ ،وذلك قصد إحداث
مناطق مضللة وحواجز للرياح وتقليص اﳌساحات اﳌعرضة
للجدران اﳋارجية .ويجب أن يكون موقعها ﰲ النسيج
العمراني مدروسا بشكل مﻼئم.

التنظيم الفضائي
اﳌادة  : ٧٢يجب أن يستلهم التنظيم الفضائي من
نمط العيش اﶈﲇ ،ويندرج ضمن إطار التنظيمات التقنية
للبناء اﳌعمول بها.
اﳌادة  : ٧3يجب إنجاز السكنات ﰲ شكل ”فردي
مجمع” فوق قطع أرضية ﲟساحة  2٥٠مترا مربعا ،عﲆ
اﻷقل .ويجب أن تكون اﳊدود اﳋارجية للقطعة اﻷرضية
محمية بسياج يتﻼءم مع السياق اﶈﲇ.
اﳌادة  : ٧٤ﻻ يجب أن تقل اﳌساحة اﳌبنية خارج
اﳌبنى لكل بناية ،عن  ١١٠أمتار مربعة ،خارج مساحة
الفناء ،عند اﻻقتضاء.
اﳌادة  : ٧٥يمكن إنجاز سكنات مغلقة ومغطاة ،مع
سطح سهل اﳌنفذ يحميه جدار عﲆ اﳊافة وﻻ يتجاوز
ارتفاعه مترين ).(2
ويقصد باﳌغلقة واﳌغطاة ،اﻹنجـ ـ ـ ـ ـ ـاز اﳉي ـ ـد لبـ ـ ـﻼطة
السكن من اﳋرسانة ،لقفص الدرج ﲟا يسمح بالوصول إﱃ
السطح ،والواجهات واﳌساكة والنجارة اﳋارجية وجدار
السياج والطرق والشبكات اﳌختلفة الثﻼث مع الوصﻼت
باﳌياه الصاﳊة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز ،عند
اﻻقتضاء.
اﳌادة  : ٧6يمكن أن تزود البنايات بفناء أو سقف
ﰲ شكل قبة ،عندما يتطلب نمط العيش اﶈﲇ واﻻنسجام
اﳌعماري ذلك.
الفرع اﳋامس
أحكام مشتركة
الفرع اﳉزئي اﻷول
نظام البناء
اﳌادة  : ٧٧يجب أن يكون الرجوع إﱃ اﳌنتوج الوطني
من مواد بناء ومنتوجات ومكونات ،اختيارا أوليا للمرقي
العقاري ،مع السهر عﲆ احترام معايير النوعية اﳌعمول
بها .ويوصى باستعمال مواد بناء محلية تكون أكثر تكيفا
مع الهندسة اﳌعمارية اﶈلية.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م
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اﳌادة  : ٧٨مهما تكن اﻻختيارات اﳌتخذة ،يجب أن

وبـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـنسبـ ـ ـ ـة لﻸصوات اﳋارجـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـن اﳌبـ ـ ـ ـاني ذات

يتوافق ﲤاما النظام اﳌتبنّى ومواد البناء اﳌستعملة مع

اﻻستعمال السكني وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم ١8٤-٩٣

اﳌعايير واﻷنظمة اﳌعمول بها ﰲ مجال اﻷمن واﻻستقرار

اﳌؤرخ ﰲ  2٧يوليو سنة  ١٩٩٣الذي ينظم إثارة الضجيج،

واﳌقاومة والدوام وشروط الراحة اﳊرارية والصوتية.

يتعﲔ أخذ ) ٧6 dB (Aبالنسبة للفترة النهارية و)٥١ dB (A

اﳌادة  : ٧٩يوصى باستخدام الهيكل اﳌدعم اﳌشكل
م ـ ـن ب ـ ـن ـ ـاء ب ـ ـالـ ـطـ ـابـ ـوق اﳊامـ ـل ﰲ وﻻيـ ـات اﳉنـ ـوب نـ ـظـ ـرا
للمعطيات الزلزالية واﳌناخية التي ﲤيز اﳌنطقة.
يتكون هذا النظام من الهياكل اﳌدعمة اﳌشكلة من
اﻵجر أو اﳊجارة الطبيعية أو اﳌستخرجة ،اﳌتسلسلة
فيما بينها أفقيا وعموديا.
اﳌادة  : ٨0يجب التقّيد بأحكام خاصة تتعلق بعزل
مواد البناء عﲆ مستوى وﻻيات اﳉنوب ،مهما تكن طبيعة
النظام اﳌدعم اﳌعتمد.
وﰲ جميع اﻷحوال ،يجب أن تلبي اﳌادة اﳌستعملة
مجمل اﳌتطلبات التقنية ﰲ مجال اﳌقاومة واﻷداء والدوام
واﳌساكة للهواء واﳌاء واﻷداء اﳊراري والصوتي.
اﳌادة  : ٨1يجب احترام اﳌواصفات التقنية اﶈددة
عن طريق التنظيم ﻹنجـ ـ ـ ـ ـ ـاز الطاب ـ ـ ـوق اﳊامـ ـ ـ ـ ـل واﳌدع ـ ـ ـم،
ﻻ سي ـم ـا م ـن ـه ـا اﻷح ـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اﳌنصوص عـلـيـهـا ﰲ
الوثائق التقنية التنظيمية اﳌتعلقة بقواعد البناء وحساب
البناء.

للفترة الّليلية.
يجب أن تكون السكنات مطابقة لﻸحكام التنظيمية
الواردة ﰲ .DTR C ٣.١.١
الفرع اﳉزئي الثالث
ينة
السكن الع ّ
اﳌادة  : ٨٤يجب إنجاز السكن العّينة وفق مجموع
اﳌواصفات التقنية اﳋاصة اﳌتعلقة باﳌشروع ،واﳌقررة
بالتطابق مع اﳌواصفات التقنية العامة اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : ٨٥يشكل السكن العّينة النموذج الذي يجب
أن يعاينه اﳌكتتبون ﰲ اﳌشروع.
اﳌادة  : ٨6ي ـجب إن ـج ـاز السك ـن ال ـع ـّيـنـة مـن الـنـوع
اﳉماعي ﲟجرد إﲤام هيكل البناية اﻷوﱃ.
اﳌادة  : ٨٧يجب إﲤام إنجاز اﳉانب اﳋارجي للسكن
العّينة من النوع الفردي اﳌنجـ ـ ـ ـز ﰲ الصيـ ـ ـ ـغة ”اﳌغلقة
واﳌغطاة” ﲟجرد إﲤام إنجاز هيكل أول سكن.
اﳌادة  : ٨٨يجب أن يستلم مدير الوﻻية اﳌكلف

الفرع اﳉزئي الثاني
معايير الراحة اﳊرارية والصوتية
اﳌادة  : ٨٢يجب أن تكون السكنات مطابقة لﻸحكام
التنظيمية الواردة ﰲ  DTR C ٣.2 /٤اﳌتضمن ”التقنﲔ
اﳊراري للبنايات”.
ويجب أن تستجيب السكنات لفحوصات القيم اﳊدية
لفقدان اﳊرارة ﰲ الشتاء والقيم اﳊدية لدخول أشعة الشمس
ﰲ الصيف.
ﻻ يـ ـ ـت ـ ـجـ ـاوز اﳌستوى الصوتي
اﳌادة  : ٨3ي ـ ـ ـجـ ـ ـب أ ّ
) ٣8 dB (Aبالنسبة للقاعات القابلة للسكن و)٤٥ dB (A
لقاعات اﳋدمة ،من أجل مستويـ ـ ـات انبـ ـع ـ ـ ـاث الض ـ ـوضـ ـ ـ ـاء
ﻻ تتجاوز :
– ) 86 dB (Aبالنسبة للمحﻼت اﳌخصصة للسكن،
– ) ٧6 dB (Aبالنسبة للحركة اﳌشتركة ،واﻷقبية
وغيرها،
– ) ٩١ dB (Aبالنسبة للمحﻼت اﳌوجهة ﻻستعمال
آخر غير ذلك اﳌذكور سابقا.

بالسكن أو ﳑثله السكن العّينة.
يسجل استﻼم السكن العّينة ﰲ محضر يوّقعه مدير
السكن أو ﳑثله واﳌرقي العقاري.
اﳌادة  : ٨٩يشكل السكن العّينة ،ﲟجرد استﻼمه،
النموذج الذي يجب أن يعاينه اﳌكتتب الذي يرغب بنفسه
ﰲ معرفة نوعية السكن الذي سيشغله بعد إﲤام اﻷشغال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق الثاني
دفتر الشروط اﳌتضمن تعهد اﳌرقي العقاري
للتكفل باﳋصائص التقنية اﳋاصة وكذا شروط
تنفيذ مشروع السكن الترقوي اﳌدعم.
تعيﲔ اﳌرقي العقاري :
أنا اﳌمضي أسفله )اللقب واﻻسم  /اسم الشركة(..............
.............................................................................................
العنوان  /اﳌقر اﻻجتماعي  .........اﳌتصرف بصفة
 ،......أتعهد بإنجاز مشروع  .....................سكن ترقوي مدعم
واق ـع بـ ،................................. .ط ـب ـق ـا لـلـمـواصفـات الـتـقـنـيـة
العامة واﳋاصة و لﻸحكام الواردة ﰲ هذا التعهد.
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 - Iاﳋصائص التقنية اﳋاصة باﳌشروع
 1 - Iاﳌكونات اﳌادية :
يتكون اﳌشروع من  ......................سكن ترقوي مدعم
ومساحة مبنية بـ ـ ............ .متر مربع ،مخصصة ﻹنجاز
 .......محﻼت موجهة للتسويق اﳊّر.
ﲤثـ ـل نسب ـة مساح ـات اﶈﻼت اﳌوج ـه ـة ل ـل ـتسوي ـق
اﳊّر ...........باﳌائة من اﳌساحة اﻹجمالية القابلة للسكن
اﳋاصة بالسكنات الترقوية اﳌدعمة.
 ٢ - Iاﳌواصفات واﳋصائص التقنية للسكنات :

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م

يمكن أن يشكل أي تغيير يتسبب ﰲ إنقاص إحدى
نوعيات اﳌسكن ،سببا ﰲ الفسخ ،م ـ ـا عدا ﰲ حالـ ـ ـ ـة موافقـ ـ ـ ـة
مكتوبة من طرف اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالسكن ،وإعﻼم
الصندوق الوطني للسكن.
 3 - IIانطﻼق اﻷشغال :
يتعهد اﳌرقي العقاري باﻻنطﻼق ﰲ أشغال إنجاز
اﳌشروع ﰲ أجل شهر ) ،(١كأقصى حد ،بعد اﳊصول عﲆ
رخصة الـ ـبـ ـنـ ـاء ،وبإنـ ـج ـاز اﳌشروع ﰲ اﻵج ـال ال ـتي ت ـع ـه ـد
ﲟوجبها.
ي ـ ـت ـ ـم إع ـ ـداد مـ ـحضر عـ ـنـ ـد انـ ـطـ ـﻼق اﻷشغـ ـال مـ ـع ﳑثـ ـل
اﳌديـ ـريـ ـة ال ـوﻻئ ـي ـة اﳌك ـل ـف ـة ب ـالسك ـن ،ب ـن ـاء عﲆ ط ـلب م ـن

يتعهد اﳌرقي العقاري باحترام اﳌواصفات واﳋصائص
التقنية للسكنات ومجمل اﻷجزاء اﳌشتركة والتجهيزات،
كما هي مبينة ﰲ اﳌلف التقني للمشروع وكما قدمها
اﳌرقي العقاري والتي وافقت عليها اللجنة التقنية الوﻻئية،
وفقا ﳌا يأتي :

اﳌرقي العقاري .وتقوم اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالسكن
بتقييم تقدم اﻷشغال واحترام اﻵجال.
 ٤ - IIعقود الدراسات وأشغال ومراقبة البناية :
يتعهد اﳌرقي العقاري ،عﲆ حسابه ،بإبرام صفقة أو
عدة صفقات دراسة وأشغال ومتابعة ومراقبة تقنية للبناية

– اﳋصائص التقنية اﳋاصة باﳌشروع اﳌعدة وفقا
للمواصفات التقنية العامة اﳌفصلة حسب أجزاء البنايات،
– البطاقة التقنية للمشروع الشاملة لكافة اﳌعلومات
اﳌتعلقة بأرضية اﳌوقع ،وعدد السكنات اﳌدعمة ،ونوعيتها
ومساحتها وكذا ﲢديد القسط وفق طبيعة التخصيص حسب
عددها واﳌساحة اﳌوجهة )اﶈﻼت اﳌوجهة للتسويق اﳊّر،
ومواقف السيارات والطوابق ﲢت اﻷرض.(...

مع شركاء مؤهلﲔ.
تتكلف هيئة اﳌراقبة التقنية للبناء ) (CTCباﳋدمة
اﳌتعلقة باﳌراقبة التقنية للبناية ،ويجب أن تنص اﻻتفاقية
اﳋاصة بها ،زيادة عن اﳉانب اﳌتعلق باﳌصادقة عﲆ
اﳌخططات و”متابعة الورشة” ،عﲆ تسليم ،كل ثﻼثة أشهر،
تقريرا يشهد أن اﻷشغال أنجزت وفق اﳌعايير اﳌضادة
للزﻻزل اﳌعمول بها .ويقوم اﳌرقي العقاري بإرسال نسخة
من هذا التقرير ،دوريا إﱃ اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف بالسكن.

صل وصف العناصر اﳌكونة للسكن الترقوي اﳌدعم
يف ّ

ويتعﲔ أيضا عﲆ اﳌرقي العقاري طوال فترة اﳌشروع،

حسب بطاقة وصفية ترفق باﳌلحق .يلحق هذا النموذج

إبرام اتفاقية مراقبة خاصة لﻸشغال مع مكتب دراسات

الذي يجب ملؤه ،إجباريا بعقد البيع عﲆ التصاميم.

معتمد.

 - IIشروط تنفيذ اﳌشروع :
 1 - IIآجال إنجاز اﳌشروع :
ﲢدد آجال إنجاز اﳌشروع بـ ............................ .شهرا،
ابتداء من تاريخ صدور رخصة البناء.

تبّلغ نسخ من العقود اﳌبرمة من طرف اﳌرقي العقاري
مع اﳌتعاقدين وصاحب الدراس ـ ـ ـات اﻻستشاريـ ـ ـة وهيئ ـ ـ ـة
اﳌراقبة التقنية للبناء ) (CTCومؤسسة  /أو مؤسسات
اﻹن ـج ـاز وم ـك ـتب ال ـدراسات اﳌك ـل ـف بـاﳌتـابـعـة ،إﱃ مـديـر
الوﻻية اﳌكلف بالسكن.
ترسل شهادة تثبت وجود نسخ من العقود عﲆ مستوى

 ٢ - IIتنفيذ اﻷشغال ونوعية مواد البناء :
يتعهد اﳌرقي العقاري بأن يتم تنفيذ أشغال إنجاز
اﳌشروع وفقا لقواعد اﳌهنة وطبقا للمواصفات والوثائق
البيانية اﳌصادق عليها وكذا اﳌعايير التقنية اﳌعمول بها.
يجب أن تلّبي اﳌواد واﳌنتجات اﳌعايير والشروط
اﶈددة ﰲ اﳉداول الوطنية التي صّدق عليها عن طريق
التنظيم.

اﳌدي ـري ـة اﶈل ـي ـة ل ـلسك ـن إﱃ الـوكـالـة الـوﻻئـيـة لـلصنـدوق
الوطني للسكن ،أثناء إعداد اﳌرقي العقاري اﻻستحقاق
اﻷول للدفع.
 ٥ - IIالتنازل عن السكنات :
يتعهد اﳌرقي العقاري ببيع مجمل السكنات اﳌكونة
للمشروع فقط للمقتنﲔ اﳌؤهلﲔ طبقا ﻷحكام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٣٥-١٠اﳌؤرخ ﰲ  26شوال عام  ١٤٣١اﳌوافق
 ٥أكتوبر سنة  ،2٠١٠اﳌعدل و اﳌتمم واﳌذكور أعﻼه.

 1٢جمادى الثانية عام  1٤3٩هـ
 ٢٨فبراير سنة  ٢01٨م
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وترسل قائمة اﳌستفيدين من السكنات إﱃ اﳌرقي
ال ـع ـق ـاري م ـن ط ـرف اﳌدي ـر اﶈﲇ اﳌك ـل ـف ب ـالسك ـن ب ـع ـد
التحقق من شروط اﻷهلية من طرف الصندوق الوطني
للسكن.
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وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  1٥ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام  1٤3٩اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـ ـق
 ٤ديسمبر سنة  ،٢01٧يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس

 6 - IIمتابعة ومراقبة الورشة :

إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعﲔ عﲆ اﳌرقي العقاري ،طوال مدة الورشة ،وضع
كافة اﳌعلومات ﲢت تصرف اﳌصالح التقنية اﳌؤهلة،
للتمكن من متابعة ومراقبة اﳌشروع.

ﲟوجب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  ١٥ربـ ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٤ديسمبر سنة  ،2٠١٧يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم ١2-٩2

وﰲ هذا اﻹطار ،يضع ﲢت تصرفه ـ ـ ـم كاف ـ ـة دف ـ ـات ـ ـر

اﳌؤرخ ﰲ  ٤رجب عام  ١٤١2اﳌوافق  ٩يناير سنة ١٩٩2

الورشة ،ﲟا ﰲ ذلك دفتر اﳌراقبة التقنية ونتائج التجارب

واﳌتضمـن إحـداث الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلصنـاعـة الـتـقـلـيـدية،

وكذا ملفات التنفيذ.

اﳌعّدل واﳌتمم ،ﰲ مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة

وباﻹضافة إﱃ ذلك ،يتعهد اﳌرقي العقاري بإرسال
تقرير مرحﲇ كل ثﻼثة ) (٣أشهر إﱃ اﳌدير الوﻻئي اﳌكلف
بالسكن ،وإﱃ صندوق الضمان والكفالة اﳌتبادلة ﰲ الترقية
العقارية.

التقليدية :
– شكري بن زعرور ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة
التقليدية ،رئيسا،
– نجيب جوامع ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،

وينص هذا التقرير الذي يجب أن يصل قبل نهاية

– حسان سيد أحمد ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتجارة،

العقد اﻷول للشهر اﳌواﱄ للثﻼثي اﳋاص به ،عﲆ حالة تقدم

– سليمة سماتي ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالتكوين

اﳌشروع واﻷحداث اﳌهمة التي طرأت أو اﳌتوقعة ،والقرارات
الواجب اتخاذها لتمكﲔ متابعة اﳌشروع ﰲ شروط جيدة.

والتعليم اﳌهنيﲔ،
– عز الدين عنتري ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالثقافة،

 ٧ - IIاحترام التعهدات :

– عبـ ـد اﳊ ـق نعماني ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالسياحة،

ترفق اﳌواصفات التقنية للمشروع كما هي مبينة

– عبد اﳌالك حراق ،ﳑثل الوزيرة اﳌكلفة باﻷسرة

بدفتر الشروط اﳌرافق لعقد بيع اﻷرضية اﳌعد من طرف
إدارة أمﻼك الدولة ،وتشكل جزءا ﻻ يتجزأ منه طبقا ﻷحكام
القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  ١١جمادى الثانية عام
 ١٤٣2اﳌوافق  ١٤مايو سنة  2٠١١الذي يحدد شروط وكيفيات
ال ـت ـن ـازل ع ـن ق ـط ـع أرضي ـة ت ـاب ـع ـة لﻸمـﻼك اﳋاصة لـلـدولـة
وموجهة ﻹنشاء برامج السكنات اﳌدعمة من طرف الدولة.
يؤكد اﳌرقي العقاري اﳌوّقع عﲆ هذا التعهد ،صحة
اﳌعلومات اﳌقدمة ،ويتعهد باحتـ ـ ـ ـرام كاف ـ ـ ـ ـة اﳌواصفـ ـ ـ ـات
والتعهدات التي تتضمنها.

وقضايا اﳌرأة،
– كمال بوعام ،اﳌدير العام للغرفة الوطنية للصناعة
التقليدية واﳊرف،
– مدني بوشخشوخ ،حرﰲ معﲔ من طرف الغرفة
الوطنية للصناعة التقليدية واﳊرف،
– حميد قيز ،اﳌمثل اﳌنتخب ﳌستخدمي الوكالة
الوطنية للصناعة التقليدية،
– يوسف ساﳌي وخلوط عائشة ،عضوان معّينان من
طرف الوزير اﳌكلف بالصناعة التقليدية ،لكفاءاتهما ﰲ

حرر بـ ،............... .ﰲ .....................
قرئ وصودق عليه،
اﳌرقي العقاري
)اللقب ،اﻻسم ،الصفة ،إمضاء مصادق عليه  ،ختم(

اﳌجال.
تلغـ ـى أحكـ ـام القـ ـرار اﳌ ـؤرخ ﰲ  22ذي اﳊج ـة عـ ـام
 ١٤٣٥اﳌـ ـوافق  ١6أكت ـوب ـر سنة  2٠١٤واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
اﳌعدل.

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

