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اﻷربعاء  ٢١ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٠يوليو سنة  ٢٠٢٢م

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

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

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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 ٢١ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ٢٠يوليو سنة  ٢٠٢٢م

قوانﲔ
جة عام  ١44٣اﳌوافق
قانون رقم  ١5-٢٢مؤرخ ﰲ  ٢١ذي اﳊ ّ

– وﲟ ـقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رقـ ـم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

 ٢٠يوليو سنة  ،٢٠٢٢يحّدد القواعد اﳌنظمة للمناطق

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

اﳊرة.

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  61و 139و) 1٤1الفقرة (2
و 1٤3و 1٤5و 1٤8و 198منه،
– بـمـقـت ـض ـى الـ ـق ـ ـان ـ ـون الـعـضـوي رق ـم  15-18م ـ ـ ـؤرخ فـي
 22ذي اﳊ ـجـ ـة ع ـ ـام  1٤39اﳌواف ـق  2سبتمبر سنة 2٠18
واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  59-75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1395
اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون التجاري،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وب ـم ـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقـ ـم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان
ع ـام  1399اﳌوافـ ـق  21ي ـول ـيـو سـنة  1979واﳌتضمن قان ـون
اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  2منه،
– وب ـمـقت ـضى ال ـق ـان ـون رق ـم  1٠-81اﳌ ـؤرخ ﰲ  9رمـضان
ع ـام  1٤٠1اﳌ ـواف ـق  11ي ـولـي ـو سـنة  1981واﳌتـع ـلق بـشـروط
تشغيل العمال اﻷجانب ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  1٤-9٠اﳌؤرخ ﰲ  9ذي القعدة
عام  1٤1٠اﳌوافق  2يونيو سنة  199٠واﳌتعلق بكيفيات
ﳑارسة اﳊق النقابي ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠-9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـت ـضى اﻷمر رقم  22-96اﳌؤرخ  23صفر عام 1٤17
اﳌوافق  9يوليو سنة  1996واﳌتعلق بقمع مخالفة التشريع
والـ ـتـ ـنـ ـظ ـي ـم اﳋاصﲔ ب ـالصرف وح ـرك ـة رؤوس اﻷم ـوال م ـن
وإﱃ اﳋارج ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رقـم  2٠-٠1اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان
عام  1٤22اﳌوافق  12ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتهيئة
اﻹقليم وتنميته اﳌستدامة،
– وﲟقتضـى اﻷمـر رقـم  ٠3-٠3اﳌـؤرخ ﰲ  19جمـادى اﻷولـى
عام  1٤2٤اﳌوافـق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق باﳌنافسة،
اﳌعّدل واﳌتمم،

– وﲟ ـقـت ـضى ال ـق ـان ـون رق ـم  11-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  11-٠3اﳌؤرخ ﰲ  27جمـادى الثانية

عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتأمينات

عـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـ ـ ـق  26غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠٠3واﳌتـعـلـق بـالـنـقـد

اﻻجتماعية ،اﳌعدل واﳌتمم،

والقرض ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟ ـقـتـضى ال ـق ـان ـون رقم  12-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ

عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتقاعد،

عام  1٤25اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد القواعد

اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟق ـتـض ـى الـ ـق ـانـ ـون رقـ ـم  1٤-83اﳌ ـؤرخ ﰲ  21رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ

عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتزامات

عام  1٤25اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بالتقييس،

اﳌكلفﲔ ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟ ـقـت ـض ـى ال ـقـ ـان ـون رقم  ٠2-9٠اﳌ ـؤرخ فـي  1٠رجـ ـب

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية

عام  1٤1٠اﳌوافق  6فبراير سنة  199٠واﳌتعلق بالوقاية

عـام  1٤25اﳌواف ـق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط

من النزاعات اﳉماعية ﰲ العمل وتسويتها وﳑارسة حق

ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﻹضراب،

– وﲟقتضى القانون رقم  18-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  13ذي القعدة

– وﲟـقـتـ ـضـى ال ـق ـان ـ ـون رق ـم  ٠3-9٠اﳌ ـؤرخ فـي  1٠رجـ ـب

عام  1٤25اﳌوافق  25ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بالوقاية

عام  1٤1٠اﳌوافق  6فبراير سنة  199٠واﳌتعلق ﲟفتشية

من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية وقمع اﻻستعمال واﻻﲡار

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

غير اﳌشروعﲔ بها،

– وﲟـقـتـضـ ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠٤-9٠اﳌ ـؤرخ فـي  1٠رج ـ ـب

– وﲟقتضى القانون رقم  19-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  13ذي القعدة

عام  1٤1٠اﳌوافق  6فبراير سنة  199٠واﳌتعلق بتسوية

عام  1٤25اﳌوافق  25ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بتنصيب

النزاعات الفردية ﰲ العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

العمال ومراقبة التشغيل ،اﳌعدل واﳌتمم،

 ٢١ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ٢٠يوليو سنة  ٢٠٢٢م
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– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠6-٠5اﳌؤرخ ﰲ  18رجب عام 1٤26

اﳌـرفئـي ـة أو اﳌ ـطـ ـاري ـة أو الـ ـنقـ ـاط اﳊ ـدوديـ ـة لـلعـ ـب ـ ـور وكذا

اﳌوافق  23غشت سنة  2٠٠5واﳌتعلق ﲟكافحة التهريب،

النشاطات اﻷمنية ساريﲔ بالنسبة للمطار أو اﳌرفأ اﳌعني

اﳌعدل واﳌتمم،

أو النقاط اﳊدودية للعبور ،ﻻ سيما فيما يخص اﳌهام اﳌتصلة

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤29
اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳌدنية واﻹدارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-٠8اﳌؤرخ ﰲ  21جمادى الثانيـة
عـام  1٤29اﳌوافـق  25يونيو سنة  2٠٠8واﳌتعلق بشروط
دخول اﻷجانب إﱃ اﳉزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3-٠9اﳌؤرخ ﰲ 29صفر عام 1٤3٠
اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠9واﳌتعلق بحماية اﳌستهلك

ﲟمارسة صﻼحيات السلطة العمومية.
اﳌاّدة  : 5عندما تنجز اﳌنطقة اﳊرة عﲆ وعاء عقاري
تابع لﻸمﻼك الوطنية اﳋاصة التابعة للدولة أو للجماعات
اﳌـحلية فإن مجموع اﻷمﻼك العقارية التي تشتمل عليها
اﳌن ـط ـق ـة اﳊرة تصن ـف ضم ـن اﻷم ـﻼك ال ـوطـنـيـة الـعـمـومـيـة
اﻻصطناعية وفقا للشروط اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  31من القانون
رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌوافق
أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون اﻷمﻼك الوطنية،
اﳌعدل واﳌتمم.

وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،

الفصل الثاني

– وﲟـق ـتـض ـى ال ـقـ ـان ـ ـون رق ـم  1٠-11اﳌ ـؤرخ فـي  2٠رجـ ـب
عام  1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
اﳌعدل واﳌتمم،

امتياز اﳌناطق اﳊرة وتسييرها
اﳌاّدة  : ٦يمنح امتياز تسيير اﳌنطقة اﳊرة مقابل إتاوة
يجب دفعها لدى إدارة اﻷمﻼك الوطنية.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وب ـمـقتـ ـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠9-16اﳌ ـؤرخ فـي  29ش ـوال
ع ـام  1٤37اﳌ ـواف ـق  3غـشـت سـنة  2٠16واﳌـتع ـلـق بـتـرقـيـة
اﻻستـثـمـار ،اﳌع ـدل واﳌتمم،
– وبعد رأي مجلس الدولة،

ﲢدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اﳌادة عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٧يخضع اﳌتعامل اﳌكلف بتسيير اﳌنطقة اﳊرة
للتشريع والتنظيم اﳋاصﲔ باﳉمارك والصرف والبيئة
وكذا التشغيل والضمان اﻻجتماعي.
اﳌاّدة  : ٨تعفى النشاطات التي ﲤارس ﰲ اﳌنطقة اﳊرة
من جميع اﳊقوق والضرائب والرسوم واﻻقتطاعات ذات

– وبعد مصادقة البرﳌان،

الطابع اﳉبائي وشبه اﳉبائي واﳉمركي ،ما عدا تلك اﳌبينة

يصدر القانون اﻵتي نصه :

أدناه :

الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ ﲢديد القواعد اﳌنظمة
للمناطق اﳊرة.

– الـح ـقـ ـوق وال ـرس ـوم اﳌتعـلـقـ ـة ب ـاﳌ ـركـب ـات والـسـيـارات
الس ـيـ ـاح ـي ـة ،بـ ـاسـتـثـنـ ـاء اﳌـ ـرك ـب ـات والـسـيـارات اﳌـتصـلـ ـة
باﻻستغﻼل،
– اﳌساهمات واﻻشتراكات ﰲ نظام الضمان اﻻجتماعي
اﳉزائري.

اﳌاّدة  : ٢اﳌناطق اﳊرة هي فضاءات محددة ضمن اﻹقليم
اﳉمركي حيث ﲤارس بها نشاطات صناعية و/أو ﲡارية
و/أو تقدﱘ خدمات وهي خاضعة ﻷحكام هذا القانون.
اﳌاّدة  : ٣تنشأ اﳌنطقة اﳊرة ﲟوجب مرسوم تنفيذي
بناء عﲆ اقتراح من الوزير اﳌكلف بالتجارة و/أو الوزراء
اﳌعـنـي ـﲔ ،يـحـدد م ـوق ـع ـه ـا اﳉغـ ـراﰲ وح ـدوده ـا ومـسـاحت ـهـا
ومكـ ـون ـاتـهـا وسـيـرهـ ـا وطابعـه ـا ،وكـ ـذا الـنـشاطات اﳌرخص
ﳑارستها فيها ،عند اﻻقتضاء.

الفصل الثالث
النشاط ﰲ اﳌناطق اﳊرة
اﳌاّدة  : ٩يـج ـب أن تـ ـك ـون اﻻستـثـم ـارات الـت ـي يـنـج ـزه ـا
اﻷشخاص اﳌعنويون غير اﳌقيمﲔ ،برؤوس اﻷموال ،بواسطة
العمﻼت القابلة للصرف اﳌسّعرة رسميا من طرف بنك
اﳉزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العمﻼت أو يثبتها
بنك ﲡاري معتمد.
اﳌاّدة  : ١٠يمكن اﻷشخاص اﳌعنويﲔ اﳌقيمﲔ استثمار

اﳌاّدة  : 4إذا كانت اﳌنطقة اﳊرة تضم ميناء أو مطـارا،

رؤوس أموال ﰲ اﳌناطق اﳊرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل

ب ـك ـامل ـه أو ج ـزءا مـن ـه ،أو الن ـق ـاط ال ـحـدودي ـة للـعـب ـور ،يـبـقى

أو بالدينار القابل للصرف ،حسب اﳊالة ،طبقا للتشريع

الـتـشريع والتنظيم اﳌطبق عﲆ اﻷمﻼك الوطنية والنشاطات

والتنظيم اﳌعمول بهما.

 ٢١ذو اﳊجة عام  ١44٣هـ
 ٢٠يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٩
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ١١يجب أن تكون اﳌبادﻻت التجارية التي تتم

اﳌاّدة  : ١٩يتعّين عﲆ اﻷشخاص ذوي اﳉنسية اﻷجنبية

ﰲ اﳌنطقة اﳊرة بعمﻼت أجنبية قابلة للتحويل مسعرة

الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام اﳉزائري،

رسميا من طرف بنك اﳉزائر الذي يثبت قانونا استيراد

ﰲ إطـ ـار اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـات الـ ـدولـ ـيـ ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه ـا م ـن ط ـرف

هذه العمﻼت أو يثبتها بنك ﲡاري معتمد.

اﳉزائر ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي ،أن يقدموا إﱃ هيئة

اﳌاّدة  : ١٢تخضع حركات رؤوس اﻷموال داخل اﳌنطقة
اﳊرة ،أو فيما بﲔ هذه اﳌنطقة واﻹقليم اﳉمركي ،أو مع

صة شهادة عدم اﻻنتساب لنظام
الضمان اﻻجتماعي اﳌخت ّ
الضمان اﻻجتماعي اﳉزائري.

خـ ـارج ال ـت ـراب ال ـوط ـني ،إﱃ ال ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳋاصﲔ

الفصل اﳋامس

بالصرف الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ١٣يمكن اﳌتعاملﲔ الذين ينشطون ﰲ اﳌنطقة

أحكام ختامية

اﳊرة تصدير واستيراد السلع واﳋدمات بكل حرية حسب

اﳌاّدة  : ٢٠يستفيد اﳌتعاملون الذين يمارسون عملهم

النظام اﳉبائي والنظام اﳉمركي ونظام الصرف اﳌنصوص

ﰲ اﳌن ـ ـطـ ـقـ ـة اﳊرة مـ ـن الضمـ ـانـ ـات اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ

عليها ﰲ هذا القانون.

اتفاقيات اﳊماية اﳌتبادلة وضمان اﻻستثمارات وتسوية

اﳌاّدة  : ١4تخضع عمليات تزويد اﳌتعاملﲔ اﳌتواجدين
ﰲ اﳌنطقة اﳊرة بالسلع واﳋدمات انطﻼقا من اﻹقليم
اﳉم ـركي ،ل ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـت ـج ـارة اﳋارج ـيـة وﳌراقـبـة الصرف
وكذلك للنظام اﳉبائي واﳉمركي اﳌطبقة عﲆ التصدير.
ﻻ يتجاوز تصريف السلع الواردة من
اﳌاّدة  : ١5يجب أ ّ

النزاعات التي صادقت عليها اﳉزائر والتشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ٢١ين ـش ـر هـ ـذا ال ـق ـان ـون فـي اﳉ ـري ـ ـدة ال ـّرس ـمـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق  2٠يوليو
سنة .2٠22

اﳌنطقة اﳊرة إﱃ اﻹقليم اﳉمركي نسبة عشرين ﰲ اﳌائة
) (% 2٠من رقم اﻷعمال لكل منتج للسلع و /أو اﳋدمات.
يخضع بيع السلع واﳋدمات اﻵتية من اﳌنطقة اﳊرة

عبد اﳌجيد تبون
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نحو اﻹقليم اﳉمركي ،للتشريع والتنظيم اﳉبائي واﳉمركي

قانون رقم  ١٦-٢٢مؤرخ ﰲ  ٢١ذي اﳊجّة عام  ١44٣اﳌوافق

وكذا للنظام اﳌتعلق بالتجارة اﳋارجية وبالصرف اﳌعمول

 ٢٠ي ـول ـي ـو سـن ـة  ،٢٠٢٢يـتـم ـم ال ـق ـان ـون رق ـم ١١–٩٠

بهما.

اﳌؤرخ ﰲ  ٢٦رمضان عام  ١4١٠اﳌوافق  ٢١أبريل

اﳌاّدة  : ١٦يمكن أن تكون البضائع اﳌقبولة ﰲ اﳌنطقة

سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل.

اﳊرة والواردة من اﳋارج أو من اﻹقليم اﳉمركي موضوع
تنازل بﲔ متعاملﲔ متواجدين فيها ،مع بقائها خاضعة
للمتطلبات التنظيمية اﳋاصة بالبضائع موضوع التنازل.
الفصل الرابع
نظام التشغيل
اﳌ اّدة  : ١ ٧ي ـــ ج ــ ب أ ن ت ــــ ص ــــ ّر ح ا ل ــ هـ ي ــ ئ ـــ ة ا ﳌـ سـ ت ـ خ ــ د م ـــ ة
باﳌستخدمﲔ التقنيﲔ وﲟستخدمي التأطير ذوي اﳉنسية
اﻷجنبية العاملﲔ ﰲ اﳌنطقة اﳊرة عند تشغيلهم لدى مستغل
صة
اﳌنطقة ،الذي يبلّغ بدوره مصالح التشغيل اﳌخت ّ
إقليميا بذلك.
تـخـض ـع إقـ ـامـ ـة ال ـمـسـّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـن واﳌسـتـخـدم ـﲔ اﻷج ـانـ ـب
وكذا أسرهم إﱃ إﲤام اﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ١٨تخضع عﻼقات العمل بﲔ اﻷجراء واﳌتعاملﲔ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  61و 66و18–139
و) 1٤1الفقرة  (2و) 1٤3الفقرة  (2و 1٤5و  1٤8منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58-75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 1395
اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون اﳌدني،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـق ـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  11-83اﳌـؤرخ فـي  21رمـضـان
ع ـام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتأمينات
اﻻجتماعية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـقـت ـضى ال ـق ـان ـون رق ـم  12-83اﳌ ـؤرخ ﰲ  21رمضان
عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتقاعد،
اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌتواجدين ﰲ اﳌنطقة اﳊرة ،لعقود عمل مبرمة بحري ـة

– وﲟـق ـت ـضـى ال ـق ـانـ ـون رقم  1٤-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان

بـﲔ الطـرفـﲔ .وتبـقى الـيـد الـعـامـلـة الـوطنية خاضعة ﻷحـكـام

عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتزامات

التـشـري ـع ال ـوطـنـي فـي مـجـال اﻷع ـبـاء اﻻجـتـم ـاعـيـة والـضـمان

اﳌ ـك ـل ـفﲔ فـي م ـجـال الـضـمـ ـان اﻻجـتمـ ـاع ـي ،اﳌع ـدل واﳌتمم،

اﻻجتماعي.

ﻻ سيما اﳌاّدة  6منه،

