
العدد العدد 31
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 3  رجب عام  رجب عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 5  يونيو سنة   يونيو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- مـقـطع من الـطـريق الوالئي رقم q84 من ( ن.ك 00
+ 000 ) إلى ( ن.ك 02 + 850 ) والبالغ طوله 2,850 كلم.

- مـقـطع من الـطـريق الوالئي رقم q84 من ( ن.ك 04
+ 000 ) إلى ( ن.ك 04 + 800 ) والبالغ طوله 0,800 كلم.

- مـقـطع من الـطـريق الوالئي رقم q84 من ( ن.ك 06
+ 000 ) إلى ( ن.ك 07 + 500 ) والبالغ طوله 1,500 كلم.

- مـقـطع من الـطـريق الوالئي رقم q84 من ( ن.ك 09
+ 500 ) إلى ( ن.ك 11 + 500 ) والبالغ طوله 2,000 كلم.

- مـقـطع من الـطـريق الوالئي رقم q84 من ( ن.ك 14
+ 700 ) إلى ( ن.ك 15 + 900 ) والبالغ طوله 1,200 كلم.

- مــقـــطع من الـــطــريق الـــوالئي رقم 84 أq من ( ن.ك
00 + 000 ) إلــــــى ( ن.ك 00 + 750 ) والــــــــــبــــــــــالــغ طــــــــــــوله

0,750 كلم.

- مـقـطع من الـطـريق الوالئي رقم q88 من ( ن.ك 09
+ 000 ) إلى ( ن.ك 10 + 100 ) والبالغ طوله 1,100 كلم.

- مــقـــطع من الـــطــريق الـــوالئي رقم 91 أq من ( ن.ك
00 + 000 ) إلـــــى ( ن.ك 00 + 500 ) والــــــــــــبــــــــــــالــغ طــــــــــولـه

0,500 كلم.

- مـــقـــطع من الـــطـــريق الـــوالئي رقم q102 من ( ن.ك
02 + 700 ) إلـــــى ( ن.ك 05 + 050 ) والـــــــــبــــــــــــالــغ طــــــــــــوله

2,350 كلم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1432 اJوافق
9 مارس سنة 2011.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلّق

qتمّمJعدّل واJا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اJــــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عــــــام 1431 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واJــتـضـمّن قــانـون اJــالـيّـة لــسـنـة q2010 ال سـيّــمـا اJـادّة 74

qمنـه
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اJؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اJـوافق أوّل يـوليـو سـنة

q2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السّكن والعمران

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-167 اJؤرّخ
في 17 رجـب عــــام 1431 اJــــوافـق 30 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2010
الـذي يـحـدّد مـعـدّل تـخـفـيض نـسـبـة الـفـائدة عـلـى الـقروض
اJــمــنــوحـــة لــلــمــرقــX الـــعــقــاريــX اJــســـاهــمــX في إجنـــاز

qبرامج عمومية للسّكن وكيفيات منحه
يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 4 من اJـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 10-167 اJــــؤرّخ في 17 رجـب عـــام 1431
اJـوافق 30 يــونـيــو ســنـة 2010 واJــذكـور أعـالهq يـحــدّد هـذا
القـرار شـروط اسـتـفـادة اJـرقـX الـعـقـاريـX من تـخفـيض
نــســبـــة الــفــائــدة عـــلى الــقـــروض الــتي تــمـــنــحــهـــا الــبــنــوك

العمومية واJؤسسات اJاليّة العمومية.

qــادّة ة 2 :  : لالســتـــفــادة من تــخــفــيـض نــســبــة الــفــائــدةJــاداJا
يـــــجب عـــــلى اJـــــرقـي الــــعـــــقـــــاري االســـــتــــجـــــابـــــة لـــــشــــــروط
االســــتـــفــــادة اJـــتــــضــــمـــنــــة في دفـــتــــــر الــــشـــــروط اJــــلـــحـق

وذجــه بهذا القــرار.

يــــوقـع دفـــتــــر  الــــشــــروط من طــــرف اJــــديــــر اJـــكــــلّف
بالسّكن في الوالية اJعني واJرقي العقاري.

qــادّة ة 3 :  : لالســتـــفــادة من تــخــفــيـض نــســبــة الــفــائــدةJــاداJا
يــشــتــرط عــلى اJـــرقي الــعــقــاري الــتــقـــد» اJــســبق لــدفــتــر
الــشــروط مــوقـع قــانــونـــا لــلــبــنـك الــعــمــومـي أو اJــؤســســة

اJاليّة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
أوّل مارس سنة 2011.

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

وزير وزير الداخلية واجلماعاتالداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة السوزارة السّكن والعمرانكن والعمران
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 26 ربـــــيع األو ربـــــيع األوّل عـــــامل عـــــام
1432 اJـوافق أو اJـوافق أوّل  مـارس سـنـة ل  مـارس سـنـة q2011 يـحـدq يـحـدّد شروطد شروط

اســـتــفــادة اJــرقــX الــعــقــاريــX مـن تــخــفــيض نــســبــةاســـتــفــادة اJــرقــX الــعــقــاريــX مـن تــخــفــيض نــســبــة
الفائدة.الفائدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qاليةJإنّ وزير ا

qووزير السكن والعمران
- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اJـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

qتمّمJعدّل واJا qاليّةJا
وزير اJاليةوزير اJالية
كر» جوديكر» جودي

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
نور الدين موسىنور الدين موسى
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- الــتــبــلـــيغ بــعـــقــود الــدّراســات واإلجنـــاز اJــبــرم من
qرقيJقبل ا

- إجنـــاز الــــبــــرنــــامج فـي اآلجـــال احملــــدّدة فـي اJـــادّة 4
qذكـورة أعالهJا

qاإلعالم عن كل تأخير أو توقيف لألشغال -
- السماح لكل عملية تفتيش أو مراقبة األشغال.

اJاداJادّة ة 6 :  : التزامات اإلدارة اJكلّفة بالسّكن.
يلتزم اJدير الوالئي اJكلّف بالسّكن �ا يأتي :

- ضـمان مـتـابـعـة إجناز الـبـرنـامج العـمـومي لـلـسّكن
qذكـور أعالهJا

- تــبـلــيغ الـبــنك أو مـؤســسـة الــقـرض اJــعـنـيــةq بـكـل
تـأخـيــر أو تـوقــيف لألشــغـال أو بـكـل حـدث �ـكــنه تـعــطـيل

إجناز البرنامج اJذكور أعاله.
اJاداJادّة ة 7 :  : بـيع السّكنات.

qفي أي حـــال من األحــوال qـــرقي الــعـــقــاريJال �ـــكن ا
بـــيع الـــسّـــكـــنـــات قـــبـل إنـــهـــائـــهـــاq وتـــكـــون مـــعـــايـــنـــة إنـــهــاء
السّكـنات على أسـاس شهـادة مطابـقة §ـنوحة قـانوناq وال
�ـكـنه إصـدار عـقـود البـيع عـلى مـخـطط أو قـبض أي مـبلغ

من األسر اJستفيدةq مهما كان سبب ذلك.
أعـدّ دفتـر الشـروط هـذاq بX اJـدير اJـكـلّف بالـسّكن
qــــذكــــور أعالهJــــرقـي الــــعــــقـــــاري اJلــــواليــــة ................. وا
اJـعX لالسـتفـادة من تخـفيض نـسبـة الفـائدة من اخلـزينة

العمومية ومعدّل فائدة القرض.
قرىء وصودق عليه

حرّر بـ ................ في ..................................

مدير الوالية اJكلف بالسكن                مدير الوالية اJكلف بالسكن                اJرقي العقارياJرقي العقاري

وزارة السياحة وزارة السياحة والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 صـفر عام  صـفر عام 1432 اJوافق  اJوافق 27 ينـاير سنة ينـاير سنة
q2011 يعيq يعيّن أعضـاء مجلس إدارة الوكالـة الوطنيةن أعضـاء مجلس إدارة الوكالـة الوطنية

لتنمـية السياحـة.لتنمـية السياحـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق
27 يـنـايــر سـنـة q2011 تـعــيّن اآلنـســة والـسّـيــدات والـسّـادة

اآلتـــيــة أســـمــاؤهـمq تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اJـــادّتــX 11 و13 من
اJـرسـوم الــتّـنــفـيـذيّ رقم 98-70 اJـؤرّخ في 24 شـوّال عـام
1418 اJـوافق 21 فــبـرايـــر ســنـة 1998 واJــتـضــمّـن إنــشـــاء

الـــوكـالـــة الـوطــنـيــة لـتــنـمـيــة الـســيـاحــة وحتـديــد قـانــونـهـا
األســـاسيq أعــضـــاء في مــجـــلس إدارة الــوكـــالــة الـــوطـــنــيــة

لتنمـية السياحـة :

اJلحقاJلحق
دفـــتـــر شـــروط ــوذجـي يـــتــعـــلق بـــتـــخـــفـــيض نـــســـبــة
الـفـائـدة عـلى الـقـروض الـتي تـمـنـحهـا الـبـنـوك الـعـمـومـية
Xالــعـــقــاريــ Xــالـــيّــة الــعـــمــومـــيــة لـــلــمــرقـــJــؤســســـات اJوا

اJساهمX في إجناز برامج عمومية للسّكن.
اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يــحــدّد دفــتـــر الــشـــروط هــذاq شــروط
استفــادة اJرقي العقاريq اJكلّف بإجناز برنامج عمومي
لــلــسّـــكن مــدعم مـن طـــرف الــدولـــةq مـن تــخــفــيـض نــســبــــة
الــفـــائــدة عـلـى الـقـــرض اJــمــنـوح من الــبــنك الــعــمـومي أو

اJؤسسة اJاليّة العمومية.
اJاداJادّة ة 2 :  : تعريف اJرقي العقاري.

- االسم أو االسم التجاري : ...............................
- اJقر أو العنوان : ..........................................
- مرجع السجل التجاري : ................................
- تعيX موطن البنك : .....................................

اJاداJادّة ة 3 :  : تعيX البرنامج العمومي للسّكن.
- الـواليـة : .....................................................
- البلدية : ......................................................
- تعيX اJوقـع (العنوان أو اJكان اJسمى) : ........
- قوام البرنامج (عدد السكنات) : ......................
- مرجع عقد اJلكية : ........................................
- مرجع رخصة البناء و/ أو رخصة التجزئة : .....

اJاداJادّة ة 4 :  : التزام اJرقي العقاري.

يــلــتــزم اJـرقـي الـعــقــاري بــإجنـاز الــبــرنــامج اJــذكـور
أعالهq اJعيّن في الفـترة الزمنيـة .............. أشهر ابتداء

من تاريخ انطالق األشغـال.

كــمـا يــلـتــزم اJـرقي الــعـقــاري بـإجنـاز هــذا الـبــرنـامج
طبقا لألحكام التـشريعية والتنظيمية التي تنظم برامج
الـــسّـــكن اJـــدعـــمـــة مـن قـــبل الـــدولـــة واJـــوجـــهـــة إلى األســـر

اJستفيدة من إعانة الدولة.
qوفي حــالـة وجــود مـحالت مــسـتــعـمــلـة لــغـيـر الــسّـكن
في نـفس الـبـــرنــامجq فـإن تــمـويـلـهــا ال �ـكـن أن يـســتـفـيـد

من تخفيض نسبة الفائدة من اخلزينة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 5 :  : الـــتـــزامــات اJـــرقي الـــعـــقـــاري جتــاه اإلدارة
اJكلّفـة بالسّكن.

يــــلــــتـــــزم اJــــرقي الــــعــــقـــــاري جتـــــاه اإلدارة اJــــكـــــلّــــفـــة
بالسّـكن �ـا يأتي :

qالتبليغ بتاريخ بداية األشغـال -


