
العدد العدد 13
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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

األربعاء األربعاء 23 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 6 مارس  مارس  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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



23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1613

6 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام  1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13 -  - 95 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 97 -  - 268 اGــــؤرخ في  اGــــؤرخ في 16
ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام 1418 اGـوافـق  اGـوافـق 21 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 1997
الــــذي يـــــحــــدد اإلجـــــراءات اGــــتـــــعــــلـــــقـــــــة بــــااللـــــتـــــزامالــــذي يـــــحــــدد اإلجـــــراءات اGــــتـــــعــــلـــــقـــــــة بــــااللـــــتـــــزام
بـــالــنــــفـــقـــــات الـــعــمــــومــيــــة وتـــنــفـــيــذهــــاr ويـــضــبـطبـــالــنــــفـــقـــــات الـــعــمــــومــيــــة وتـــنــفـــيــذهــــاr ويـــضــبـط

صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم.صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــــــضى اGــرســــــــــوم الـــرئـــــــاسي رقـــــــــــم
12 - 325  اGــــــؤرخ فــــي 16 شـــوال عـــــام 1433 اGــوافـــق

 rالوزير األول Xتضمن تعيG3 سبتمبـر سنة 2012 وا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التنفيـذي رقم 97-268 اGؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اGوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اGــتــعـــلــقـــة بــااللـــتــزام بـــالــنـــفــقــات
الـــعـــمـــومــــيـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــاr ويـــضـــبـط صالحـــيـــات اآلمـــرين

rبالصرف ومسؤولياتهم
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : يــتــمم هـــذا اGــرســوم أحـــكــام اGــرســوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقم 97-268 اGــؤرخ في 16 ربـــيع األول عــام
1418 اGـوافق 21 يـولـيـو سـنة 1997 الذي يـحـدد اإلجراءات

rــتــعــلــقــة بــااللـــتــزام بــالــنــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــنــفــيــذهــاGا
ويضبط صالحيات اآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم.

2 : : تـتــمـم أحـكــام اGــرســــوم الــتــنــفـيـــذي رقــــم اGـاداGـادّة ة 
97-268 اGــــؤرخ في 16 ربـــيع األول عــــــام 1418 اGــــوافــــق

21 يـولـيـو سـنة 1997 واGـذكـور أعالهr �ادة 2 مـكـرر حترر

كما يأتي :

"اGــادّة 2 مـكـرر : في حـالـة الـشــغـور اGـؤقت Gـنـصب
rــاديـةGــالــيــة والــبــشــريــة واGمــســؤول تــســيــيــر الــوســائل ا
rـؤسسـة أو اإلدارة العمـوميةGيعـيّن موظف يـنتمي إلى ا
انـتــقـالــيـاr بـصــفـة آمــر بـالــصـرف قــصـد ضــمـان اســتـمـرار
سـيــر اGــرفـق الـعـمـومـيr في انـتـظـار تـعيـX مـوظف في
مــنــصب مـــســؤول تــســيــيـــر الــوســائل اGــالـــيــة والــبــشــريــة

واGادية.
تـــكـــلـف اGـــصـــالح اخملـــتـــصـــة بـــوزارة اGـــالـــيـــة بـــإعــداد
مقررات التأهيل واالعـتماد الضرورية لـلمعني Gدة سنة

واحدة.
وفـي حــالــة مــا إذا لم يــســتــكــمل إجــراء الــتــعــيــX في
األجل الـــقـــانــونـيr �ــكـن أن جتــدد هـــذه اGـــقــرراتr بـــصـــفــة

استثنائيةG rدة إضافية تقدر بسنة واحدة.
rحــسب احلــاجــة rــادةGحتــدد كــيــفــيــات تــطــبـــيق هــذه ا

بقرار من الوزير اGكلف باGالية".
اGاداGادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 26 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقــم مرسوم تنفيذي رقــم 13 - - 96 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ربيع الثاني ربيع الثاني
يـــعـــدل  rيـــعـــدل r2013 ــــوافـق 26 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةGــــوافـق اGعــــام عــــام 1434 ا
اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي  رقم اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 12 -  - 84 اGــــؤر اGــــؤرّخ في خ في 27
ربيع األول عام  ربيع األول عام  1433 اGوافق  اGوافق 20 فبـراير سنة  فبـراير سنة 2012
الذي يـحــدد كـيـفيـات مـنح االعـتــمـاد Gـمـارسـة مـهـنةالذي يـحــدد كـيـفيـات مـنح االعـتــمـاد Gـمـارسـة مـهـنة
اGــــرقـي الــعـــقــــاري وكــــذا كـــيــــفـــيـــات مـــســك اجلــدولاGــــرقـي الــعـــقــــاري وكــــذا كـــيــــفـــيـــات مـــســك اجلــدول

الوطنـي للمـرقX العقارييـن.الوطنـي للمـرقX العقارييـن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11- 04 اGــؤرخ في  14
ربـيع األول عام 1432 اGـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 23 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ

6 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 12 - 84
اGــؤرّخ في 27 ربــيـع األول عـام  1433 اGــوافق 20 فــبــرايـر
سـنة 2012 الـذي يـحــدد كـيـفيـات مـنـح االعـتــمـاد Gــمـارسة
مــهــنــة اGــرقـي  الــعـقـــاري وكـــذا كــيـــفــيـــات مـســك اجلـدول

rالعقارييـن Xالوطنـي للمـرق

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGاداGادّة األولى :ة األولى :  يهدف هـذا اGرسوم إلى تعديل أحكام
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربــيع
األول عـام  1433 اGـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة 2012 واGـذكـور

أعاله.

2 :  :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 6 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــذي  رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربـــيع األول عــام
rــــذكـــــور أعالهGـــــوافق 20 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 واG1433 ا

وحترر كما يأتي :

"اGـادة 6 :  ال �ـكـن أيــا كـان الــتــقــدم بــطــلب االعــتــمـاد
Gــمـارسـة مـهـنـة اGـرقي الـعــقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشـروط

اآلتية :

1 - بالنسبة للشخص الطبيعي : - بالنسبة للشخص الطبيعي :

- أن يــكــون عـمــره خــمـســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
rاألقل

rأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم ضــمــانـات حــسن الــســلـوك وعــدم الــوقـوع
حتت طــائــلــة عــدم الــكــفــاءة أو أحــد مـوانـع اGــمــارســةr كــمـا
نــصـت عــلــيـــهــا أحـــكــام اGــادة 20 من الــقــانــون رقم 11 - 04
اGــؤرّخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر

rذكور أعالهGسنة 2011 وا

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة إلجنــــاز
مشروعه أو مشاريعه العقارية. 

تـوضّح كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذه اGـطـة بـقـرار مـشـتـرك
rكلف بالسكنGالية والوزير اGكلف باGالوزير ا Xب

rدنيةGأن يتمتع بحقوقه ا -

- تـــبــريــر الــكــفــاءات اGـــهــنــيــة اGــرتــبـــطــة بــالــنــشــاط
اGتوفرة لديه.

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

3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 8 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــذي  رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربـــيع األول عــام
rــــذكــــور أعالهGــــوافق 20 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012  واG1433 ا

وحترر كما يأتي :
"اGـــــادة 8 : يــــــجـب أن يــــــودع طــــــلـب االعــــــتــــــمــــــاد لـــــدى

اGصالح اخملتصة للوزير اGكلف بالسكن.
  .................(الباقي بدون تغيير)..................".
اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 26 فبراير سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13-97 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافقاGــــوافق 28  فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 11-162 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 13
جــمــادى األولـى عـــام جــمــادى األولـى عـــام 1432 اGــوافـق  اGــوافـق 17 أبــريـل ســنـــة أبــريـل ســنـــة
Xالـذي يؤسس النظام التعويضـي للموظفــــ X2011 الـذي يؤسس النظام التعويضـي للموظفــــ

اGـــــنــــتـــــمـــــX لـألســالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اGـــــكــــلـــــفــــةاGـــــنــــتـــــمـــــX لـألســالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اGـــــكــــلـــــفــــة
بالشـؤون  الدينية واألوقاف.بالشـؤون  الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
rواألوقاف

- وبـنـاء عـلى الــدسـتـــورr ال سـيــمـــا اGـادتـــــان 3-85
rو 125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــتــــــــــضى اGــرســـــــــوم الـــرئــــــاسي رقـــــــم
12 - 325  اGــــؤرخ في 16 شــــــوال عـــــــام 1433 اGــوافــــق

 rالوزير األول Xتضمن تعيG3 سبتمبر سنة 2012 وا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اGؤرخ
في26 ذي احلـجة عام 1429 اGوافق 24 ديـسـمبـر سـنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقاف


