
العدد العدد 14
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 14 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 16  مارس سنة  مارس سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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
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فهرسفهرس

قراراتقرارات
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــرار رقم 03/ق.م د /14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضمن قـبول ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 04/ق.م د /14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضمن قـبول ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قـــرار رقم 05/ق. م د / 14 مـــؤرخ في  11 جـــمــــادى األولى عـــام  1435 اIـــوافق 13 مـــارس ســــنـــة r2014 يــــتـــضــــمن رفـض تـــرشح
لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.........................................................................................................................
قــرار رقم 06/ق.م د /14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضمن قـبول ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 07/ق.م د /14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضمن قـبول ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 08/ ق.م د/14 مؤرخ في 11 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سـنة r2014 يـتضمن قـبول ترشح لـالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 09/ ق.م د/14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضـمن رفض ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 10/ ق.م د/14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضـمن رفض ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 11/ ق.م د/14 مؤرخ في 11 جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سـنة r2014 يـتضمن قـبول ترشح لـالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 12/ ق.م د/14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضـمن رفض ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 13/ق.م د /14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضمن رفض ترشح لالنتخاب
لرئاسة اجلمهورية.......................................................................................................................................
قــرار رقم 14/ق.م د /14 مؤرخ في 11 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 13 مارس سنة r2014 يتضمن رفض ترشح لالنتخاب

لرئاسة اجلمهورية.........................................................................................................................
XــتــرشــحـIيــحــدد قــائــمـــة ا r2014  ـوافـق 13 مــارس ســنــةIا قـــرار رقم 15/ق.م د/ 14 مـؤرخ في 11 جــمــادى األولـى عـام 1435 
لالنتخـاب لرئاسة اجلمهوريـة.......................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14 - 99 مـؤرّخ في 2 جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافـق 4 مـارس سـنـة r2014 يـحـدد �ـوذج نـظـام اIـلـكـيـة
اIشتركة اIطبق في مجال الترقية العقارية...................................................................................................
مرسوم تنفيذي  رقم 14-101 مؤرخ  في 7 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 9 مارس سنة r2014 يتضمن إنشاء مركز للراحة
للمجاهدين ببلدية عX صالحr والية تامنغست................................................................................................
مرسوم تنفيذي  رقم 14-102 مؤرخ  في 7 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 9 مارس سنة r2014 يتضمن إنشاء مركز للراحة
للمجاهدين ببلدية حمام السخنةr والية سطيف..............................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27  صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة r2013 تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات...........
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 27  صفـر عام 1435 اIـوافق 30  ديـسمـبـر سـنة r2013 يـتـضمّـنـان إنهـاء مـهـام نائـبي مـديري
....................................................................................................................................................Xجامعت
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27  صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة r2013 تتضمّن إنهاء مهام مديري مراكز جامعية..
مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 27  صــفــر عــام 1435 اIـــوافق 30  ديــســمـــبــر ســنــة r2013 تــتـــضــمّن إنــهــاء مــهـــام عــمــداء كــلــيــات
باجلامعات..................................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27  صفر عام 1435 اIوافق 30  ديسمبر سنة r2013 تتضمّن تعيX مديري جامعات.................

قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاريّ مـشـترك مـؤرّخ في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة r2014  يـحـدّد نـسـبة مـسـاهـمـة الـواليات في
صندوق الضمان للجماعات احمللية.................................................................................................................
قـرار وزاريّ مـشتـرك مؤرّخ في 13 ربـيع األول عام 1435 اIوافق 15 يـنـاير سـنة r2014  يـحـدّد نسـبـة مسـاهـمـة البـلـديات في
صندوق الضمان للجماعات احمللية.................................................................................................................
قـرار وزاريّ مـشـترك مـؤرّخ في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة r2014  يـحـدّد نـسـبـة االقـتـطـاع من إيـرادات
التسيير في ميزانيات البلديات...................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 28 ربــيع األول عـام 1435 اIـوافق 30 يـنــايـر ســنـة r2014  يــحــدّد نـســبـة االقــتــطـاع مـن إيـرادات الــتـســيــيـر في
ميزانيات الواليات......................................................................................................................................
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قراراتقرارات
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــرار رقم قــرار رقم 03/ق.م د /ق.م د /14 مؤرخ في مؤرخ في 11 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يـتـضــمن قـبـول يـتـضــمن قـبـول

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الـدســتـوري من طــرف الـســيـد مــوسى تـواتي  بــتـاريخ 26

r01 سجل حتت رقمIفبراير سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعتبارا أن مـلف ترشح السيـد موسى تواتي جاء
مــســتـوفــيــا لــلـشــروط الــقــانـونــيــة احملــددة في اIـادة 73 من
الــدســتــور واIــواد 136 و137 (الــفــقـرة األولى) و 139 و140
(الـــفــقــرتــان األولـى والــثــانــيــة) و191 (الــفــقــرة األولى) من

rذكور أعالهIالقانون العضوي رقم 12-01 ا
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

أوال : أوال : قـبـول ترشح الـسـيـد موسى تـواتي لالنـتـخاب
لرئاسة اجلمهورية اIقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -

- سماعيل بليت.  
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار رقم قــرار رقم 04/ق.م د /ق.م د /14 مؤرخ في مؤرخ في 11 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يـتـضــمن قـبـولr يـتـضــمن قـبـول

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
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- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الـدسـتـوري من طـرف السـيـد عـبـد الـعـزيز بـلـعـيـد بـتاريخ

r02 سجل حتت رقمIأوّل مارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعـتبارا أن ملف تـرشح السيد عـبد العزيـز بلعيد
جاء مستوفـيا للشروط القانونية احملددة في اIادة 73 من
الــدســـتــور واIــواد 136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و139 و140
(الـــفــقــرتــان األولـى والــثــانــيــة) و191 (الــفــقــرة األولى) من

rذكور أعالهIالقانون العضوي رقم 12-01 ا
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

أوال : أوال : قـــبـــول تـــرشح الـــســـيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــلـــعـــيـــد
لـالنــتــخــاب لــرئــاســة اجلــمـــهــوريـــة اIــقــرر يـوم 17 أبــريل

سنة 2014.

ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار رقم قــــرار رقم 05/ق. م د / /ق. م د / 14 مــــؤرخ في مــــؤرخ في  11 جــــمــــادى األولىجــــمــــادى األولى
عــام عــام  1435 اIــوافقاIــوافق 13 مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.رفض ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري

- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163
rمنه

- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- و بــــعــــد االطالع عــــلى مــــلـف الـــتــــرشـح لالنــــتــــخـــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الـــدســـتـــوري من طـــرف الـــســـيـــد عــلــي زغــــدود  بــتـــاريخ 2

r03 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014  وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعـتــبـارا أن اIـادة 139 من الـقــانــون الـعــضـوي رقم
12-01 اIـتـعلـق بـنـظام االنـتـخـابـات أوجـبت عـلى اIـتـرشح

أن يــقــدم إمــا قــائــمــة تــتــضــمن 600 تــوقــيع فــردي ألعــضـاء
مـنـتـخـبـX في مـجالـس بلـديـة أو والئـيـة أو بـرIـانـيـة على
األقـل ومـــوزعــــة عــــبـــر 25 واليــــة عـــلـى األقلr وإمــــا قـــائــــمـــة
Xتـــــتـــــضـــــمن 60.000 تـــــوقــــيع فـــــردي عــــلـى األقل لــــنـــــاخــــبــــ
مسجلX في قـائمة انتخابية على أن جتمع عبر 25 والية
عـــــــلـى األقـلr و يــــــــنــــــــبــــــــغي أن ال يــــــــقـل الــــــــعــــــــدد األدنـى من
الـتوقيعـات اIطلـوبة في كل والية من الواليـات اIقصودة

 rعن  1500 توقيع
XـنتـخبI ـترشح قـدم 628 تـوقيـعاIواعتـبارا أن ا -
بـقي منـها بـعـد اIراقـبة إال 169 تـوقيـعا  مـقبـوال وبذلك لم
يــبــلغ الــعــدد األدنـى من الــتــوقــيــعــات احملــدد في اIــادة 139
من الـقـانون الـعـضـوي رقم 12-01  اIذكـور أعالهr  كـما لم
يـتحـصل على الـعـدد اIطـلوب إال  في 17 واليةr فـهـو بذلك
لـم يـبــلغ الـعــدد األدنى من الــتـوقــيـعــات اIـنــصـوص عــلـيــهـا

 rقانونا
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

أوال : أوال : رفض ترشح السيد علي زغــدود.

ثانيا :ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقم قــرار رقم 06/ق.م د /ق.م د /14 مؤرخ في مؤرخ في 11 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يـتـضــمن قـبـولr يـتـضــمن قـبـول

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
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- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الــدســتــوري من طــرف الــســـيــدة لــويــزة حــنــون بــتــاريخ 2

r04 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعتبارا أن مـلف ترشح السيدة لـويزة حنون جاء
مــســتـوفــيــا لــلـشــروط الــقــانـونــيــة احملــددة في اIـادة 73 من
الــدســتــورr واIــواد 136 و137 (الــفــقـرة األولى) و139 و140
(الـــفــقــرتــان األولـى والــثــانــيــة) و191 (الــفــقــرة األولى) من

rذكور أعالهIالقانون العضوي رقم 12-01 ا
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

أوال : أوال : قـبول تـرشح الـسيـدة لـويزة حـنـون لالنتـخاب
لرئاسة اجلمهورية اIقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعنية.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و 13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

قــرار رقم قــرار رقم 07/ق.م د /ق.م د /14 مؤرخ في مؤرخ في 11 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يـتـضــمن قـبـولr يـتـضــمن قـبـول

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بـنـاء عــلى الـدسـتــورr ال سـيـمـا اIـواد 73 و74 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- و بــــعــــد االطالع عــــلى مــــلـف الـــتــــرشـح لالنــــتــــخـــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الــدســتـــوري من طــرف الــســـيــد عــبـــد الــعــزيـــز بــوتــفـــلــيــقــة

r05 سجل حتت رقمIبتاريخ 3 مارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعـــتـــبـــارا أن مـــلـف تـــرشح الـــســـيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز
بـوتفـلـيـقـة جاء مـسـتـوفيـا لـلـشـروط القـانـونـيـة احملددة في
اIـادة 73 من الـدسـتـورr واIـواد 136 و137 (الـفـقرة األولى)
و139 و140 (الــفــقــرتــان األولى والــثــانــيــة) و191 (الـــفــقــرة

األولى) من القانون العضوي رقم 12-01 اIذكور أعاله. 
rوبالنتيجة -



14 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 814

16 مارس سنة مارس سنة 2014 م م

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
أوال : أوال : قــبـول تــرشح الـســيـد عــبــد الـعــزيـز بــوتـفــلـيــقـة
لـالنــتــخـــاب لـــرئـــاســة اجلــمــهــوريــة اIــقــرر يـوم 17 أبـريل

سنة 2014.
ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و 13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم قـــرار رقم 08/ ق.م د ق.م د/14 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يـتـضــمن قـبـولr يـتـضــمن قـبـول

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية والتصديق عليها XترشحIا
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الــدســتــوري مـن طــرف الــســيــد عــلي بن فــلــيس بــتــاريخ 4

r06 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعـــتــبــارا أن مــلف تـــرشح الــســيــد عــلـي بن فــلــيس
جــاء مـسـتــوفـيــا لـلـشــروط الـقـانــونـيــة احملـددة في اIـادة 73
من الــــدســــتــــور واIــــواد 136 و137 (الــــفــــقــــرة األولى) و139
و140 (الــــفــــقـــــرتــــان األولى و الـــــثــــانــــيــــة) و 191 (الــــفــــقـــــرة
األولــى) مـن الـــقــــانـــــون الـــعــــضــــوي رقم 12 - 01 اIـــذكـــور

rأعاله
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
أوال : أوال : قبـول ترشح الـسيـد علي بن فـليس لالنـتخاب

لرئاسة اجلمهورية اIقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.
ثانيا :ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و 13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -

- سماعيل بليت.  
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قـــرار رقم قـــرار رقم 09/ ق.م د ق.م د/14 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضـمن رفضr يــتـضـمن رفض

ترشح لالنتخاب ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الــدســتــوري من طــرف الــســيــد مــحــفـوظ عــدول بــتـاريخ 4

r07 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعـتــبـارا أن اIـادة 139 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم
12 - 01 اIتعلق بـنظام االنتخاباتr أوجبت على اIترشح

أن يــقـدم إمــا قــائــمــة تــتـضــمن 600 تــوقــيع فــردي ألعــضـاء
مـنـتـخـبـX في مـجالـس بلـديـة أو والئـيـة أو بـرIـانـيـة على
األقـل ومـــوزعــــة عــــبـــر 25 واليــــة عـــلـى األقلr وإمــــا قـــائــــمـــة
Xتـــــتـــــضـــــمن 60.000 تـــــوقــــيع فـــــردي عــــلـى األقل لــــنـــــاخــــبــــ
مسجلX في قـائمة انتخابية على أن جتمع عبر 25 والية

عـــــــــلـى األقـلr ويــــــــنــــــــبـــــــــغـي أن ال يــــــــقـل الــــــــعـــــــــدد األدنـى من
الـتوقيعـات اIطلـوبة في كل والية من الواليـات اIقصودة

 rعن 1500 توقيع
- واعـــــتـــــبـــــارا أن اIـــــتـــــرشح قـــــدم 19.595 تـــــوقـــــيـــــعــــا
لــــنــــاخــــبــــX رفــــضت مــــنــــهــــا بــــعــــد اIــــراقــــبــــة 1631  لــــعــــدم
اسـتـيـفـائـهـا الـشـروط الـقـانـونـيـةr فـهو بـذلك لـم يـبلـغ احلد
األدنى اIطـلوب احملدد في اIادة 139 من القـانون العضوي

رقم 12-01 اIذكور أعاله. 
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
أوال : أوال : رفض ترشح السيد محفوظ عدول.

ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.
: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و 13مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم قـــرار رقم 10/ ق.م د ق.م د/14 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضـمن رفضr يــتـضـمن رفض

ترشح لالنتخاب ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
rادتان73 و163 منهIال سيما ا rبناء على الدستور -

- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلـق بــنــظــام االنــتــخــابــاتr الســيــمــا اIــواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
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16 مارس سنة مارس سنة 2014 م م

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الـــدســـتـــوري من طـــرف الـــســيـــد عـــلي بـن واري بــتـــاريخ 4

r08 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعتبـارا أن اIؤسس الدستوري حدد �وجب اIادة
73 من الـدستور  الـشروط الـواجب توافرهـا في اIترشح

لالنــتـــخــاب لــرئــاســـة اجلــمــهــوريــةr وخـــوّل اIــشــرع حتــديــد
rشروط أخرى �وجب القانون

- واعــــتــــبــــارا أن الــــقـــــانــــون الــــعــــضــــوي رقم 12 - 01
اIتعلق بـنظام االنتخابات في اIادة 136 منهr أوجب على
اIـــتــــرشح أن يــــرفق طــــلب  الــــتـــصــــريح بــــتــــرشـــحـه �ـــلف
يـــحـــتـــوي عـــلـى وثـــائق تـــهـــدف أســـاســــا إلى إثـــبـــات تـــوفـــر
شــــروط الـــــتــــرشح اIــــنـــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اIــــادة 73 من
rباإلضافة إلى شروط أخرى حددها القانون العضوي rالدستور
- واعـتـبــارا أنه ثـبت أن مـلف اIـتــرشح لم يـسـتـوف
rــــادة 73 من الــــدســــتــــورIجــــمـــــيع الــــشـــــروط الــــواردة في ا
rذكور أعالهIادة 136 من القانون العضوي رقم  12 � 01 اIوا
- واعـــتـــبـــارا أن اIـــادة 139 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
رقم 12-01 اIـذكــور أعالهr أوجــبت عـلى اIــتـرشـح أن يـقـدم
Xإمـا قـائــمـة تـتـضـمن 600 تـوقـيع فـردي ألعـضـاء مـنـتـخـب
rـــانـــيـــة عـــلى األقلIفي مـــجـــالـس بـــلـــديـــة أو والئـــيـــة أو بـــر
ومـوزعــة عـبـر 25 واليـة عــلى  األقلr وإمـا قــائـمـة تــتـضـمن
 60000 تــوقــيـع فــردي عــلى األقل لــنــاخــبــX مــســجــلــX في

rويــــجـب أن جتــــمع عــــبــــر 25 واليــــة عــــلى األقل rالــــقــــائــــمــــة
وينبغي أال يقل العدد األدنى من التوقيعات اIطلوبة في

rقصودة عن 1500 توقيعIكل والية من الواليات ا

- واعــــتـــبــــارا فـــضال عـن ذلكr أن اIـــتــــرشح لـم يـــقـــدم
سـوى 53204 تـوقــيع خـاص بــالـنـاخــبـX لم يــبق مـنـهــا بـعـد
خضـوعـها لـلـمراقـبـة سوى 23012 تـوقيـعـاr وبذلك لم يـبلغ
الـــعـــدد األدنى  من الـــتـــوقـــيـــعـــات احملـــدد فـي اIــادة 139 من
الـقــانــون الـعــضـوي رقم 12 - 01 اIــذكـور أعـالهr كـمــا ثـبت
أن عـدد التـوقيـعات الـصحـيحـة اخلاصـة بأربع عـشرة (14)
واليــة من أصل 26 واليــة قـــدم مــنـــهــا تـــوقــيـــعــاتr لم تـــبــلغ

  rنصوص عليه قانوناIالعدد األدنى لكل والية ا
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
أوال : أوال : رفض ترشح السيد علي بن واري.

ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.
: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم قـــرار رقم 11/ ق.م د ق.م د/14 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يـتـضــمن قـبـولr يـتـضــمن قـبـول

ترشح لالنتخاب ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلـق بــنــظــام االنــتــخــابــاتr الســيــمــا اIــواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 14 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ

16 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الدستوري من طرف السيد علي فوزي رباعX بتاريخ 4

r09 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعــــتــــبـــــارا أن مــــلـف تــــرشـح الــــســـــيــــد عـــــلي فــــوزي
ربـاعــX جــاء مـســتـوفــيــا لـلــشــروط الـقــانـونــيــة احملـددة في
اIـادة 73 من الـدســتـور واIـواد 136 و137 (الــفـقـرة األولى)
و 139 و140 (الـفـقـرتـان األولى و الـثـانـيـة) و 191 (الـفـقـرة
rذكور أعالهIاألولـى) مـن القانـون العضـوي رقم  12-01 ا

rوبالنتيجة -
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

Xأوال : أوال : قــــبــــول تــــرشح الـــــســــيــــد عــــلي فــــوزي ربــــاعــــ
لـالنــتــخــاب لـــرئـــاســـة اجلــمــهــوريــة اIــقــرر يـوم 17 أبـريل

سنة 2014.
ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار رقم قـــرار رقم 12/ ق.م د ق.م د/14 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضـمن رفضr يــتـضـمن رفض

ترشح لالنتخاب ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعــــد االطالع  عــــلى مــــلـف الـــتــــرشـح لالنــــتــــخـــاب
لـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة اIـودع لـدى األمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس
الــدسـتــوري من طــرف الـســيـد مــحــمـدبن حــمـو  بـتـاريخ 4

r10 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا



14 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1214

16 مارس سنة مارس سنة 2014 م م

rوبعد التحقيق -
rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

rداولةIوبعد ا -
- اعـتــبـارا أن اIـادة 139 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم
12 - 01 اIتـعلق بـنظام االنـتخابـات أوجبت عـلى اIترشح

أن يــقــدم إمــا قــائــمــة تــتــضــمن 600 تــوقــيع فــردي ألعــضـاء
مـنـتخـبـX في مـجـــالس بـلـــــدية أو والئـيـــــة أو برIـانـية
على األقل ومـوزعة عـبر 25  واليـة عـلى األقلr وإما قـائـمة
Xتـــــتـــــضـــــمن 60.000 تـــــوقــــيع فـــــردي عــــلـى األقل لــــنـــــاخــــبــــ
مــســجــلــX في قـــائــمــة انــتــخــابــيـــةr عــلى أن جتــمع عــبــر25
واليـــة عــــلى األقـلr ويـــنــــبـــغـي أن ال يـــقـل الـــعــــدد األدنى من
الـتوقيعـات اIطلـوبة في كل والية من الواليـات اIقصودة

 rعن 1500 توقيع
- واعــتـبـارا أن اIــتـرشح الــسـيـد مــحـمــد بن حـمـو لم
يــقــدم ســوى 596 تــوقــيــعــا IــنــتــخــبــrX لم يــبق مــنــهــا بــعــد
اIــراقـــبــة ســوى 467 تــوقـــيــعــاr فـــهــو بــذلـك لم يــبـــلغ الــعــدد
األدنى من الـــتـــوقـــيـــعـــات احملـــدد بـــاIــادة 139 من الـــقـــانـــون

 rذكور أعالهIالعضوي رقم 12-01 ا
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

أوال : أوال : رفض ترشح السيد محمد بن حمو.

ثانيا :ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13 مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

قــرار رقم قــرار رقم 13/ق.م د /ق.م د /14 مؤرخ في مؤرخ في 11 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضـمن رفضr يــتـضـمن رفض

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
والـــذي يــحـــدد إجـــراءات اكـــتــتـــاب الـــتــوقـــيـــعــات الـــفـــرديــة
لـــصـــالح اIـــتـــرشـــحـــX لالنـــتـــخـــاب لـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة

rوالتصديق عليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لرئـاسـة اجلـمهـوريـةr اIـودع لدى األمـانـة الـعـامة لـلـمـجلس
الـدسـتــوري من طـرف الـسـيـد  الــصـادق طـمـاش بـتـاريخ 4

r11 سجل حتت رقمIمارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعــــتــبــارا أن الـــمــادة 139 من الــقــانـــون الـــعــضــوي
رقم 12 - 01 اIــتــعــلـق بــنــظــام االنــتــخـــابــاتr أوجــبت عــلى
اIـتـرشح  أن يـقــدم إمـا قـائـمــة تـتـضـمن 600 تــوقـيع فـردي
ألعـــضـــاء مـــنـــتــــخـــبـــX في مـــجـــالس بـــلـــديـــة  أو والئـــيـــة أو
rــانــيـــة عــلـى األقل ومــوزعـــة عــبــر 25 واليــة عـــلى األقلIبـــر
وإمـــا قــائـــمـــة تـــتـــضـــمن  60.000 تـــوقـــيع فـــردي عـــلى األقل
لـنــاخـبــX مـســجـلــX في قـائــمــة انـتــخـابــيـة عــلى أن جتـمع
عـبـر 25 واليـة عـلى األقـلr و يـنـبـغي أن ال يـقل احلـد األدنى
من الـــتـــوقـــيـــعـــات اIـــطـــلـــوبـــة فـي كل واليـــة من الـــواليـــات

rقصودة عن 1500 توقيعIا



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 14 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ

16 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

- واعـتبـارا أن اIتـرشح لم يقـدم سوى 8860 توقـيـعا
rمن أصل 15868 توقيعا مصرحا به عند اإليداع Xلناخب
- واعـتـبـارا أن الـتـوقـيـعـات الـصـحـيـحـة اIـقـدمـة من
طـرف اIـترشح لم تـبـلغ سوى 5426 توقـيـعا لـناخـبrX كـما
لم يـتـحـصل عـلى احلـد األدنى اIـطلـوب من الـتـوقـيـعات إال
في واليـــــة واحــــدةr فــــهـــــو بــــذلـك لم يــــبـــــلغ احلـــــد األدنى من
الـتـوقـيـعـات احملـدد بـاIـادة 139 من الـقـانـون الـعـضـوي رقم

 rذكور أعالهI12-01 ا

rوبالنتيجة -
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

أوال : أوال : رفض ترشح السيد الصادق طماش.
ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و 13مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -

- سماعيل بليت.  
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار رقم قــرار رقم 14/ق.م د /ق.م د /14 مؤرخ في مؤرخ في 11 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1435 اIـوافق  اIـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2014 يــتـضـمن رفضr يــتـضـمن رفض

ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.ترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 -01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــــنـــة 2012
واIــتــعــلق بــنـظــام االنــتــخــابـاتr ال ســيــمــا اIـواد 132 و133
(الـــفـــقــرة األولى) و136 و137 (الـــفـــقــرة األولى) و138 و139
و140 (الــفـــقــرتـــان األولى والــثـــانــيــة) و141 و191 (الــفــقــرة

 rاألولى) منه

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اIوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

rاجمللس الدستوري
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهورية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-07 اIـؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2014
الذي يـحدد إجراءات اكـتتاب الـتوقيـعات الفرديـة لصالح
اIــتـرشــحـX لالنــتـخــاب لـرئــاسـة اجلــمـهــوريـة والـتــصـديق

rعليها
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عـام
1435 اIـوافق 16 ينـاير سـنة 2014 الـذي يـحدد اIـواصـفات

الــتـقــنــيـة Iــطـبــوع اكـتــتـاب الــتـوقــيـعــات الـفــرديـة لــصـالح
rلالنتخاب لرئاسة اجلمهورية XترشحIا

- وبــــعـــــد االطالع عــــلـى مــــلف الـــــتــــرشح لـالنــــتــــخــــاب
لرئـاسـة اجلـمهـوريـةr اIـودع لدى األمـانـة الـعـامة لـلـمـجلس
الـدسـتوري مـن طرف الـسـيـد عـبد احلـكـيم حـمـادي بـتاريخ

r12 سجل حتت رقمI4 مارس سنة 2014 وا
rوبعد التحقيق -

rقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -
rداولةIوبعد ا -

- اعـتــبـارا أن اIـادة 139 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم
rترشحIأوجبت عـلى ا rتـعلق بـنظام االنـتخابـاتI12-01 ا

أن يــقــدم إمــا قــائــمــة تــتــضــمن 600 تــوقــيع فــردي ألعــضـاء
مـنـتـخـبـX في مـجالـس بلـديـة أو والئـيـة أو بـرIـانـيـة على
األقـل ومـــوزعــــة عــــبـــر 25 واليــــة عـــلـى األقلr وإمــــا قـــائــــمـــة
Xتـــــتـــــضـــــمن 60.000 تـــــوقــــيع فـــــردي عــــلـى األقل لــــنـــــاخــــبــــ
مسجلX في قـائمة انتخابية على أن جتمع عبر 25 والية
عــــــــــلـى األقـلr و يــــــــــنــــــــــبــــــــــغـي أن ال يــــــــــقـل احلــــــــــد األدنـى مـن
الـتوقيعـات اIطلـوبة في كل والية من الواليـات اIقصودة

 rعن  1500 توقيع
XـنتـخبI تـرشح اعتـمد تـوقيـعاتIواعـتبـارا أن ا -
ولم يــقـدم سـوى  564 تـوقــيـعــا وبـقي مـنــهـا بــعـد خـضــوعـهـا
لــلــمــراقــبــة سـوى  301 تـوقــيع صــحــيـحــة شــمـلت 22 واليـة
فـقط ولم يــبـلغ بـذلـك الـعـدد األدنى مـن الـتـوقــيـعـات احملـدد
في اIادة  139 من القـانون الـعضوي رقم 12 - 01 اIـذكور

أعاله.
rوبالنتيجة -

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
أوال : أوال : رفض ترشح السيد عبد احلكيم حمادي.

ثانيا :ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى اIعني.



14 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1414

16 مارس سنة مارس سنة 2014 م م

: يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة ثــالــثـا :ثــالــثـا 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بتاريخ 8 و9 و10 و11 جـمادى األولى عام 1435 اIوافق 10

و11 و12 و13مارس سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار رقمقــرار رقم 15 /ق.م د/ ق.م د/ 14 مؤرخ فيمؤرخ في 11 جمادى األولى عامجمادى األولى عام
1435 اIــوافـقاIــوافـق 13 مــارس ســنـة مــارس ســنـة  r2014 يــحــدد قــائــمــةr يــحــدد قــائــمــة

اIترشحX لالنتخـاب لرئاسة اجلمهوريـة.اIترشحX لالنتخـاب لرئاسة اجلمهوريـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدستوري
- بــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيــمـــا اIــادتــان 73 و163

rمنه
- و �ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم  12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام  1433 اIــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

 rتعلق بنظام االنتخاباتIوا
- و �ــقـتــضى الــنــظــام اIـؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 احملـدد لـقـواعـد عمل

 rادة 27 منهIال سيما ا rاجمللس الدستوري
- و �قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسـي رقم 14-08 اIـؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1435 اIـوافـق 17 يـنـايـر سـنة 2014
واIــتــضـمـن اسـتــدعــاء هـيــئــة الـنــاخــبــX النـتــخــاب رئـيس

rاجلمهوريـة
- وبــعــد االطـالع عــلى طــلــبــات الــتــصــريح بــالــتــرشح
لالنــــتــــخــــاب لــــرئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريــــةr اIــــودعــــة من طــــرف
اIـتــرشـحـX اIـرتــبـة أسـمـاؤهـم فـيـمـا يــأتيr حـسب تـاريخ
وتــوقــيت إيــداع مــلــفــاتــهـم وهم الــســيّــدة والــســادة: تــواتي
rحـنـون لـويـزة rزغـدود عــلي rبــلـعـيـد عـبــد الـعـزيـز rمـوسى
rعـدول مـحـفوظ rبن فـلـيس عـلـي rبــوتـفـلـيـقـة عـبـد الـعـزيـز
rبن حــــمـــو مــــحـــمـــد rعــــلي فــــوزي Xربــــاعـــ rبـن واري عـــلي

rطماش الصادق وحمادي عبد احلكيم

- وبـنــاء عــلى قــرارات اجملــلس الــدســتــوري اIــرقــمـة
كـــــــــاآلتي : 05 /ق.م د/  14 و09 /ق.م د/ 14 و10 /ق.م د/14
و12 /ق.م د/ 14 و13/ق.م د/ 14 و14/ق.م د/ 14 اIــــــــؤرخــــــــة
فـي 11 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 13 مــــــــارس
سنة 2014 واIتضمـنة على التـواليr رفض ترشح السادة
زغــــدود عـــلـيr عـــدول مـــحــــفـــوظr بـن واري عـــليr بـن حـــمـــو
مــحـمـدr طـمـاش الـصـادق وحـمـادي عــبـد احلـكـيم لالنـتـخـاب

rلرئاسة اجلمهوريـة
- وبناء علـى قــرارات اIـجـلـس الدستوري اIرقمة
كــــاآلتي 03 / ق.م د/  14 و 04/ ق. م د/ 14 و06 / ق. م د/14
و07 /ق. م د/ 14 و08/ /ق. م د/ 14 و 11/ق.م د/ 14 اIؤرخة
في 11 جــمــادى األولى عــام  1435 اIــوافق 13 مــارس ســنــة
 2014 واIــتــضـمــنــة عــلـى الـتــوالـيr قــبــول تـرشـح الــســيـدة

والــســـادة تـــواتي مـــوسىr  بـــلـــعـــيــد عـــبـــد الـــعــزيـــزr حـــنــون
Xربـاعـ rبن فـلــيس عـلي rبـوتـفـلــيـقـة عـبـد الــعـزيـز rلـويــزة

rعلي فوزي لالنتخاب لرئاسة اجلمهوريـة
rداولةIوبعد اrداولةIوبعد ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIــادة األولى : اIــادة األولى : حتـدد قــائـمــة اIـتــرشـحــX لالنـتــخـاب
لــرئـاسـة اجلـمــهـوريــة اIــرتـبـX حــسب احلـروف الـهــجـائـيـة

أللقابهمr كما يأتي :
rالسيّد بلعيد عبد العزيز -

rالسيّد بن فليس علي -
rالسيّد بوتفليقة عبد العزيز -

rالسيّد تواتي موسى -
rالسيّدة حنون لويزة -

- السيّد رباعX علي فوزي.
اIــادة اIــادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اIنـعقدة
بـــتــاريخ 8 و9 و10 و11 جـــمـــادى األولى عــام  1435 اIــوافق

10 و11 و12 و 13 مارس سنة 2014.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستـوري :أعضاء اجمللس الدستـوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Xحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.
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كشف تفصيلي الكتتاب التوقيعات الفرديةكشف تفصيلي الكتتاب التوقيعات الفردية
اEودعة لدى اجمللس الدستوري  قصد الترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهوريةاEودعة لدى اجمللس الدستوري  قصد الترشح لالنتخاب لرئاسة اجلمهورية

ZترشحEألقاب وأسماء ا
حسب احلروف الهجائية

أللقابهم

السيد بلعيد عبد العزيز
السيد بن حمو محمد
السيد بن فليس علي
السيد بن واري علي

السيد بوتفليقة عبد العزيز
السيد تواتي موسى

السيد حمادي عبد احلكيم
السيدة حنون لويزة

السيد رباعZ علي فوزي
السيد زغدود علي

السيد طماش الصادق
السيد عدول محفوظ

عدد التوقيعات
اEصرح بها عند

إيداعها من اEترشح

اEنتخبونالناخبون

عدد التوقيعات
اEعاينة واEراقبة (1)

اEنتخبونالناخبون

عدد التوقيعات
اEلغاة عند اEعاينة

واEراقبة اليدوية (2)

اEنتخبونالناخبون

عدد التوقيعات
اEلغاة عند اEراقبة

اEعلوماتية (3)

اEنتخبونالناخبون

عدد التوقيعات
اEعتمدة

اEنتخبونالناخبون

شرط احلد األدنى لتوزيع
التوقيعات عبر الواليات
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wZأي في احلالـت) Zو72000 تـوقيع لـناخـبـ ZنـتـخـبE قـرر اجملـلس الـدستـوري مـراقـبة 720 توقـيـعـا wفـي آن واحد Zومنـتـخـب Z(1) في حالـة إيـداع مـترشـح  توقـيـعـات لنـاخـبـ
بـزيـادة نـسـبة 20 % عـلى احلـد األدنى اEـشـروط  من التـوقـيـعـات لتـغـطـيـة  مـا �كن أن يـلـغى) وذلك بـغـرض تـطبـيق أحـكـام اEـادتZ 139 و140 من القـانـون الـعضـوي اEـتـعلق

بنظام االنتخاباتw بصفة منسجمة الحتادهما في اEوضوع.

(2) اEـعاينة واEراقـبة اليدويـة تتم بغرض التـأكد من أن التوقـيعات ال تشوبـها نقائص مـثل غياب تصديق الـضابط العمـومي وتوقيعهw بلـوغ مانح التوقـيع السن القانوني
.�لالنتخاب إلخ  

(3) اEراقبة اEعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب أو اEنتخب لم �نح توقيعه ألكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون.
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 14 -  - 99 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـام عـام 1435  اIـوافـق اIـوافـق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة r r2014 يـحـدد �وذجيـحـدد �وذج
نـظـام اIـلـكـيـة اIـشـتـركـة اIـطـبق فـي مـجـال الـتـرقـيةنـظـام اIـلـكـيـة اIـشـتـركـة اIـطـبق فـي مـجـال الـتـرقـية

العقارية.العقارية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975
واIتـضمن القـانون اIـدنيr اIعدل واIـتممr ال سيـما اIواد

r743  إلى 772  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اIــــــــؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اIـوافق 25  يـنـايــرسـنـة 1995 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اIــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
rيـحدد الــقــواعـد الـتي تــنـظـم نشـاط الــترقــيـة الـعـقـارية

rواد 38 و60 و 61 و 62 منهIال سيما ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 76 - 63 اIــــؤرخ في 24
ربــــــيع األول عـــــام 1396 اIـــــوافق  25  مـــــارس ســــــنـــــة 1976

rتممIعدل واIا rتعلق بتأسيس السجل العقاريIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 83 - 666 اIــــؤرخ في7
صـفر عام 1404 اIوافق 12 نوفـمبـر سنة 1983 الـذي يحدد
الـقـواعد اIـتـعـلـقة بـاIـلـكـيـة اIشـتـركـة وتـسيـيـر الـعـمارات

rتممIعدل واIا rاجلماعية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 189
اIــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اIــــوافق أول
يــولــيــو ســنـة 2008 الــذي  يــحــدد صالحــيــات وزيــر الـســكن

rوالعمران
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـادة األولى :  اIـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 38 و61 من
الـقانون رقم 11 - 04 اIؤرخ في 14 ربـيع األول عام 1432
اIــوافق  17 فـــبــرايــر ســنــة 2011  واIــذكــور أعـالهr يــهــدف
هـــذا اIـرســوم إلى حتـديـد �ـوذج نــظـام اIـلـكـيــة اIـشـتـركـة

اIطبق في مجال الترقية العقارية.

اIادة اIادة 2 : : يـرفق �وذج نظـام اIلكيـة اIشتـركة �لحق
هذا اIرسوم.

اIادة اIادة  3 :  : طـبـقا ألحـكام اIـادتX 60 و61  من الـقـانون
رقم 11 - 04 اIـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432 اIـوافق
17 فــبـــرايـــر ســـنــة 2011 واIـــذكــورأعـالهr يـــلــتـــزم اIـــرقــون

الـعـقــاريـون اIـعـتـمــدون قـانـونـاr عــلى أسـاس �ـوذج نـظـام
اIـلــكــيـة اIــشـتــركــةr مـوضــوع هــذا اIـرســومr بــإعـداد نــظـام
اIــلـكـيــة اIـشــتـركـة لــبـنـايــاتـهم اجلــمـاعـيــة قـصــد حتـديـد كل
البـيانات الـقانونـية والتـقنيـة واIاليـة اIتعـلقة بـهاr وكذا
األعـباء وااللـتـزامـات التي عـلى اIـقـتنـX أن يـلـتزمـوا بـها

أثناء اكتتاب عقد البيع اخلاص بأمالكهم  العقارية.

اIـادة اIـادة 4 :  : يـتـعـX عـلى اIـرقي الـعـقاري أن يـوضح أنه
خـــــصص وأجنـــــزr بـــــعــــنـــــوان األجــــزاء اIـــــشـــــتــــركـــــةr احملالت
الـــضــــروريـــة إلدارة األمالك وكــــذا مـــســـكن الــــبـــوابr عـــنـــد

االقتضاء. 
اIــادة اIــادة 5 :  : يــتــعــX عــلى اIــرقي الــعــقــاريr زيــادة عــلى
ذلكr إعــــــداد ووضع وســــــائل وأجــــــهـــــزة تــــــســـــيـــــيــــــر األمالك
الــعــقــاريــة اIــقــتــرحـة لــلــتــنــازل عــنــهــا وضــمــان أو الـســعي
لـــضـــمــان إدارة اIـــلـك خالل مـــدة ســـنـــتــr(2) X ابـــتـــداء من
تــاريخ بــيع آخـر جــزء من الــبــنـايــة اIــعــنـيــة والــعـمـل عـلى
حتـويل هــذه اإلدارة إلى األجــهــزة الـتـي وضـعــهــا أو عـيــنــهـا

اIقتنون.
اIــــادةاIــــادة 6 :  :  يــــعـــــد اIــــرقي الــــعــــقـــــاري نــــظــــام اIــــلــــكــــيــــة
اIـــشـــتــركـــةr طــبـــقـــا Iــواصـــفــات الـــنــمـــوذج احملـــــدد في هــذا
اIرسـوم ويـخضـع لشـكـليـات الـتـسجـيل والـشـهر الـعـقاري
�ـوجب عــقـد مـوثق بـطـلب من اIــرقي الـعـقـاري و�ـوافـقـة

 .XقتنIمن طرف ا XعIنتخب أو اIمثل اIا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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rـرسومIـادة 7 :  :  تـلـغـى كـل األحـكـام اخملـالـفـة لـهـذا اIـادة اIا
ال ســـيــمـــا تــلك الـــتي يــتـــضــمـــنــهــا اIـــرســوم رقـم 83 - 666
اIــؤرخ في 7  صــفــر عــام 1404 اIــوافق 12 نــوفــمــبــر ســنــة
1983 الـذي يــحــدد الــقـواعــد اIــتــعـلــقــة بــاIـلــكــيــة اIـشــتــركـة

وتسيير العمارات اجلماعيةr اIعدل و اIتمم.

اIاداIادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435
اIوافق 4 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIـلـحـقاIـلـحـق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وذج نظام اIلكية اIشتركة في مجال الترقية العقارية�وذج نظام اIلكية اIشتركة في مجال الترقية العقارية
فـي ســنة........................................................
بتاريخ ...........................................................
أمام األستاذ ...................r موثق بـ....................
بـــنــــاء عـــلى طـــلـب اIـــرقي الـــعــــقـــاري أو (اIـــتـــصـــرف)
اIـــــــعـــــــX أو اIـــــــنـــــــتـــــــخـب ........ الـــــــواقـع مـــــــقــــــره بـ  ........
(الـتـحديـد الـدقيـق للـمـرقي العـقـاري - شخص طـبـيعي أو

معنوي- أو للمتصرف) : 
يـهـدف نـظـام اIــلـكـيـة اIـشـتـركـة لـلـبـنـايـات اجلـمـاعـيـة
الــواقــعـة بـ.............(اIــكــانr الــبــلــديــةr الـدائــرةr الــواليـة)
إلى حتــديـدr طــبـقــا ألحـكــام اIـواد 60 و61 و62 من الــقـانـون
رقـم 11 - 04 اIـــــــــــــــــؤرخ فـي 14 ربــــــــــــــــيــع األول عـــــــــــــــام 1432
اIــــوافق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011 واIـــذكـــور أعالهr قـــواعـــد
تــسـيــيـر وإدارة الـبــنـايــات اجلـمـاعــيـة قـصــد تـوضــيح كـافـة
الـبــيـانـات الـقـانـونـيــة والـتـقـنــيـة واIـالـيــة اIـتـعـلــقــة بـهــا
وكذا األعـبـاء وااللـتـزامـات اIـفروضـة عـلى اIـقـتـنـX أثـناء

اكتتاب عقد البيع اخلاص بأمالكهم العقارية .
يــتـعــX عـلى اIــرقي الـعــقـاري أن يــوضح أنه خـصص
وأجنــزr بــعـــنــوان األجــزاء اIــشــتـــركــةr احملالت الــضــروريــة

إلدارة األمالك وكذا مسكن البوابr عند االقتضاء. 
ويتـعX عـلى اIرقي الـعقـاري زيادة عـلى ذلكr إعداد
ووضع الــوسـائل واألجــهــزة الـضــروريـة لــتــسـيــيـر األمالك
الــعــقــاريــة اIــقــتــرحـة لــلــتــنــازل عــنــهــا وضــمــان أو الـســعي
لـــضـــمــــان إدارة اIـــلك خـالل مـــدة ســـنـــتـــX (2) ابــــتــــداء من
تاريخ بيع آخر جـزء من اIلك اIعني والـعمل على حتويل
هذه اإلدارة إلى األجهزة التي وضعها أو عينها اIقتنون.
نـظام اIلـكيـة اIشـتركة هـذا إلزامي بـالنـسبـة جلميع
اIــالـكــrX مــهــمـا كــانت وضــعــيــتـهـمr الـذيـن عـلــيــهم احــتـرام
نـظــام اIـلـكــيـة اIـشــتـركـة دون أي شــكـلـيــات خـاصـة تــعـتـبـر

ضرورية حتى يصبح إجباريا بالنسبة لهم. 

لـهذاr يهدف نـظام اIلكـية اIشتركـة إلى توضيح مآل
الـبـنــايـة أو مـجـمـوعــة الـبـنـايـات اIــعـنـيـة وتـقــسـيـمـهـا إلى
أقـــســـامr ويـــحـــدد بـــالـــتـــفـــصـــيـل األجـــزاء اخلـــاصـــة واألجــزاء
اIشتركةr وشـروط االنتفاع بها وكذا توزيع األعباء التي
تـــقع عــــلى عـــاتـق الـــشـــركــــاء في اIـــلـكr طـــبـــقــــا لـــلـــتــــشـــريع

والتنظيم اIعمول بهما.
: Xشتركة بابIلكية اIيتضمن نظام ا

1 -  تــعــيــX ووصف تــقــسـيـم الـبــنــايــة أو مــجــمــوعـة
rالبنايات ومآلها

2 -  قــواعـــد تــســـيــيـــر وإدارة الــبـــنــايـــة أومــجـــمــوعــة
البنايات.

الوثائق اIرجعية لنظام اIلكية اIشتركة :الوثائق اIرجعية لنظام اIلكية اIشتركة :
يـــرجع األطـــراف في حـــدود نـــطـــاق الـــتـــزامـــاتـــهم إلى
جانب الـنصـوص اIبـيّنـة أعالهr إلى الوثـائق اآلتيـةr التي
كانت مـوضـوع إيداع بـصـفة مـسـبقـة حـسب األولويـةr لدى
اIوثق اIمضي أسفله بتاريخ.....................................
- عــــقــــد مـــــلــــكــــيــــة الـــــوعــــاء الــــعــــقـــــاري.........مــــســــجل
بـ.......... حـــجم............... مـــشـــهــر بـــاحملـــافــظـــة الـــعــقـــاريــة
بـ.............. حجم....................الفهرس......................
- رخـــــــــصـــــــــة الـــــــــبــــــــــنـــــــــاء رقم.................اIـــــــــؤرخـــــــــة
في................والـــتـــصـــامـــيم اIـــلـــحــقـــة بـــهـــاr مـــســـلّــمـــة من
طرف......................................................................
- احلــالــة الــوصــفــيــة لــلــتــقــســيم اخلــاص بــالــبــنــايـة أو
�ـــــجــــمــــوعـــــة الــــبــــنـــــايــــات مــــعـــــدة بــــتــــاريـخ ..... من طــــرف

اخلبير......... الواقع مقره بـ........يلحق بها :
- مـــخـــتـــلـف تـــصـــامـــيم الــــبـــنـــاء ال ســـيـــمــــا تـــصـــامـــيم
األساساتr الطابق األرضيr الطوابق واألسقف باإلضافة
إلى مــخـطــطـات الــتـجــزئـة ومــوقع الــبـنــايـات والــشـبــكـات

rاخملتلفة
rبــشــكل ¤ــيـز rيــجب أن حتــدد وثــائق الــرســومــات -
�ــخــتــلف األلــوان وبـجــمــيع الــوســائل اIــنــاســبــةr األجـزاء
rــشـتــركـة من الــصـنف األولIاخلـاصــة بـالـنــسـبــة لألجـزاء ا
وكـذلك تــلك اIـكــونـة من الــصـنف الــثـاني وتــلك اIـصــنـفـة

من الصنف الثالث في هذا النظام .
اجلزء األولاجلزء األول
الباب األولالباب األول

تعيX ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البناياتتعيX ووصف تقسيم البناية أو مجموعة البنايات
ومآلها.ومآلها.

 1-1 تعيX البناية أو مجموعة البناياتتعيX البناية أو مجموعة البنايات

r ـوقع الدقـيق لـلبـنـاية أو جـزء من الـبنـايةIحتديـد ا
rبــالـنــســبـة لــلـمــنــاطق الـتي § مــســحـهــا مع حتــديـد الــقـسم

rلكية و احلصةIمجموعة ا
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rالــــــشـــــارع rالــــــرقم rحتـــــديــــــد الــــــبـــــنــــــايــــــة (الـــــقــــــوام -
التسمية)................................................................
rتـسـمـيـة مـجـمـوعـة الـبـنــايـات الـتي يـنـتـمي إلـيـهـا -
عند االقتضاء...........................................................
- تـعـيـX األرضــيـة الـتي بــنـيـت عـلــيــهــا الــبـنـــايــة :
بـنــيــت الـبـنــايـــة أو مــجـمـوعــة الـبــنـايـــات مــوضـــوع هـذا
النـظــام في الـقطـعة األرضـية الـواقعة بـ.......................

(حتديد حسب قواعد الشهر العقاري). ويقابله :
- من الشمال : ................................................
- من اجلنوب : ................................................
- من الشرق: ..................................................
- من الغرب : ..................................................
أصل ملكية العقار : ..........................................
اIساحة : ........................................................

1 -2 مآل البناية أو مجموعة البنايات. مآل البناية أو مجموعة البنايات.

يـحـدد مآل الـبـنـايـة أو مـجمـوعـة الـبـنـايات من خالل
خـصائصـها ومـوقعهـا كما هـو محـدد في الوثائـق الكتـابية

والبيانية اIتعلقة بها.
اIآل الرئيسي للبناية أو جملموعة البنايات :اIآل الرئيسي للبناية أو جملموعة البنايات :

إن الـبـنـاية أو مـجـمـوعـة الـبـنـايـات اIـنـشـأة واIـهـيأة
عــــلى أرض تــــبــــلغ مــــســــاحــــتــــهــــا ............. مــــتــــرا مــــربــــعــــا
واIـعينــة أعاله و اIسمـاة كما ذكـر أعالهr بـ ........... معدة
rلالســتــعــمــال..........(حتـديــد اســتــعــمــال الــبــنــايــة: سـكــني
مــخــتــلط ســكــني وجتــاريr أو مــخــتــلط ســكــني ومــهــني أو
لالســـتـــعــمـــال الــتـــجـــاري أو لالســـتــعـــمــال اIـــكـــتــبـي حــسب

احلالة).

1-3  احلـالة الـوصـفيـة لـلـتقـسـيم اخلاصـة بـالبـنـاية أو  احلـالة الـوصـفيـة لـلـتقـسـيم اخلاصـة بـالبـنـاية أو

�جموعة البنايات :�جموعة البنايات :

الــــــبـــــــنــــــايـــــــة أو مــــــجـــــــمــــــوعـــــــة الــــــبـــــــنــــــايـــــــات اIــــــعــــــدة
لـالســــــتـــــــعـــــــمـــــــال.........مـــــــشـــــــيــــــدة و مـــــــهـــــــيـــــــأة عـــــــلى أرض
مـســاحـتـهـا......مــتـر مـربع اIـبــيـنـة أعالهr مـســمـاة كـمـا هـو

مبX أعاله..... تضم :

1 - .......هيـكل اIـبنى الـسـكني يـقـوم على ............
(الوصف التقني)r عدد الطوابق و مشتمالت األرض.

- وصف الواجهة.........
- اسم البناية .......(حسب مخطط الكتلة)

- الدخول إلى البناية.......
- السقف.........

2 - محطة الضغط الزائد.

3 - محول سونلغاز.

4 - مساحات الوقوف.

5 - طرق اIواصالت.

6  - شبكة اجملاري.

وصف كل بناية أو مجموعة البنايات :وصف كل بناية أو مجموعة البنايات :

- مــــثــــال : 1 - الــــبــــنــــايـــة (أ) أو(1) (الــــتــــحــــديــــد يــــتم
بـــاIــقــارنــة مع مـــجــمــوعــة اIـــبــانيr عــنـــد االقــتــضــاء). هــذه
البناية اIنشأة من طابق أرضي ومن....طابقr تتضمن:

- في الطابق األرضي : 

- في الطابق األول : 

- في الطابق الثاني :

- .......... إلخ

تـقــسم الـبــنـايــة أو اجملـمــوع الـعـقــاري (حـسـب احلـالـة)
موضوع هذا النظام إلى حصص.

كل قـــسم يـــشــتــمـل عــلى أجـــزاء خــاصـــة مــعـــيــنـــة عــلى
أســاس رقم الـقــسم وحـصـة مــشـاعـة تــابـعـة لــكل صـنف من

األصناف الثالثة لألجزاء اIشتركة.

وحتــدد احلـصــة اIــشـاعــة جملــمـوعــة األجــزاء اIـشــتــركـة
على أساس احلصص النسبية لقسم واحد.

تتـنـاسب حـصة األجـزاء اIـشتـركـة اخلاصـة بـكل قسم
مع اIــســـاحــة اخلــاصـــة (الــنــافـــعــة أو الــنــســـبــيــة) لـــكل قــسم

بالنسبة للمساحة اIذكورة جملموع األقسام اIعنية.

يــعــبــر عن هــذه احلــصــــة بـعــشــــرة أجــزاء من األلــف
بــالــنــســبــــة لـألجــــزاء اIــشـتــركـــة الــعــامــة لــلــصــنـف األول
Xوباألجـزاء من األلف بـالنـسبـة لألجزاء الـتـابعـة للـصنـف

الثاني و الثالث.

مــــجـــمــــوعـــة الـــبــــنـــايـــات اIــــبـــنــــيـــة حـــالــــيـــا مـــقــــســـمـــة
إلى.................... أقسام منها. 

rأقسام للشقق ..........

rأقسام للمحالت التجارية ............

rهنية و للخدماتIأقسام للمحالت ا ............

تـرقـم األجـزاء اIـوجـودة في هـيـكل الـبـنـايـة ............
من ................... إلى....................

يبX تشكيل األجزاء في جدول التقسيم أدناه :
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- األنــــابـــــيـب والــــقـــــنـــــوات أو اخلـــــطــــوط الـــــداخـــــلـــــيــــة
اخملــصــصــة لالســتـعــمــال في احملل دون غــيــره لــتــوزيع اIـاء
rستعملة والنفاياتIياه اIوالغاز والكهرباء ولصرف ا

- األجـهـزة والـصـنـابـيـر واألقـفـال والـلـواحق الـتـابـعـة
rلها

- التجـهيزات الـصحـية لبـيوت االسـتحمـام وبيوت
rراحيضIالنظافة وا

rطابخ وأحواضهاIجتهيزات ا -

- الــتـجــهــيـزات الــفــرديـة اخلــاصــة بـالــتــسـخــX واIـاء
rوجودة داخل احملل اخلاصIالساخن ا

rاخلزانات احلائطية وحافظات الثياب -

rكـل مـــا يـــخـص الـــزخـــرفـــة الــــداخـــلـــيـــة والــــتـــأطـــيـــر -
ورفــــــــوف اIــــــــداخـن واIـــــــرايــــــــا والــــــــطـالء واخلـــــــشــــــــبــــــــيـــــــات

rوالصناديق

- وبــشـــكل عــام كل مـــا هــو مــنـــدرج داخل احملالت ¤ــا
هو مخصص الستعمال سكني ال غير.

األجــــزاء اIــــشـــتــــركـــة الــــفـــاصــــلـــة :األجــــزاء اIــــشـــتــــركـــة الــــفـــاصــــلـــة : يــــقــــصـــد بــــاألجـــزاء
rــتـجـاورينIـلك اIالـشـركــاء في ا Xــشـتـركــة الـفـاصــلـة بــIا
احلواجـز أو احليطان الـفاصلـة للمحالت اخلـاصة باسـتثناء

اجلدران األساسية في البناء.

2-1-2 حتديد األجزاء اIشتركة وتكوينها : حتديد األجزاء اIشتركة وتكوينها :

األجـــزاء اIـــشــتـــركـــة هي األجـــزاء الــتـي �ــلـــكـــهـــا عــلى
الـــشــيـــوعr جـــمــيـع الــشـــركـــاء في اIـــلكr كل حـــسب احلـــصــة
الـــعــــائـــدة إلى كـل قـــسم واخملـــصــــصـــة جلـــمـــيـع الـــشـــركـــاء أو

الكثير منهم قصد استعمالها أو االنتفاع بها.

تقسيم األجزاء اIشتركةتقسيم األجزاء اIشتركة األجزاء اخلاصةاألجزاء اخلاصة
رقم

موقع ووصف احلصص
كل حصة

 األجزاء اIشتركة العامة
(الصنف األول لعشرات

أجـــــــزاء من األلف 10.000 /10)

  األجزاء اIشتركة في
  كل الهياكل اجلماعية
        الصنف الثالث

 األجزاء اIشتركة في
كل الهياكل اجلماعــــــية

الصنف الثاني

  البناية  أ
- الطابق األرضي

- الطابق األول

 الباب الثاني الباب الثاني

قواعد تسيير و إدارة البناية أو مجموعة البناياتقواعد تسيير و إدارة البناية أو مجموعة البنايات

 2-1  حتــــديـــد األجـــزاء اخلـــاصـــة واألجــــزاء اIـــشـــتـــركـــة حتــــديـــد األجـــزاء اخلـــاصـــة واألجــــزاء اIـــشـــتـــركـــة

وتكوينها وتكوينها 

2-1-1 حتديد األجزاء اخلاصة و تكوينها حتديد األجزاء اخلاصة و تكوينها

األجزاء اخلـاصة هي األجـزاء التي �ـلكـها مـقسـمة كل
شــريك في اIـلــكـيــة و اخملـصــصـة له دون غــيـرهr أي احملالت
الـــتـي تـــشـــمـــلــــهـــا حـــصـــته أو حــــصـــصه مع جــــمـــيع اIـــرافق

التابعة له.

تـتــضـمـن األجـزاء اخلـاصــة : بـالــنـســبـة لــكل مـحل من
احملالت اخلـاصة اIـشمـولة في هـيكل من الـبنـاية اجلـماعـية

لكن بشرط وجود األشياء اIذكورة أدناهr ال سيما : 

- الــــبـالطــــات واألرضـــــيــــات اIــــبـــــلــــطـــــة واألرضــــيــــات
rاخلشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة

- سـقوف الـبيـوت أي األلواح اخلـشبـية ومـا يغـطيـها
من جـبس واIـقولـبات  الـنـاتئـة والـزخارف الـتي �كن أن
تـزين بـهــا الـسـقـوف وقــطع الـنـجـارة الــتي �ـكن أن جتـمل

rبها

rاحلواجز الداخلية و أبوابها  -

-  أبــــواب اIـــــســــاطـح واIــــداخـل اخلــــاصــــة والـــــنــــوافــــذ
والـــنـــوافــذ الـــتي عـــلى شـــكل أبـــواب ومـــغــالق الـــشـــبـــابــيك
بــأنـــواعـــهــا واIـــشــربـــيـــات اIــتـــحــركـــة ودعـــامــات وحـــواجــز
الـــنـــوافـــذ والــشـــرفـــات وزجـــاج الـــشـــرفـــات واIـــقـــصــورات

r وهياكلها

- الــطـالء الــداخـــلي لــلـــجــدران الـــســمـــيــكـــة واجلــدران
 rالفاصلة
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تـنــقـسم األجـزاء اIـشــتـركـة r حـسـب احلـالـة إلى ثالثـة
(3) أصناف :

األجزاء اIشتركة من الصنف األول :األجزاء اIشتركة من الصنف األول :
األجـــزاء اIـــشــتـــركـــة من الـــصـــنف األول هـي األجــزاء
اخملــصــصـة الســتـعـمـال جـمــيع الـشـركـاء في اIـلك وتـشـمل

ما يأتي :
- كل األرض الـتي § تـشـييـد مـجـمـوع الـعقـار عـلـيـها
واألرض التـابعـة لهr ال سـيمـاr القـطع األرضـية اIـستـعمـلة

 rكحظيرة أو حديقة
rرورIالباحات وطرق ا -

- شـبـكـات اIـواسـير وقـنـوات صـرف اIـيـاه وقـنوات
وأنــابـــيب اIــاء والـــغــاز والــكـــهــربــاء اIـــؤديــة إلى مـــجــمــوع

 rعنيةIباني اIا
- مــســكن أو مــســاكن الــبــوابــX اIــوجــودة في إحــدى

rالبنايات أو في الكثير منها
- وعلى العمـومr جميع اIرافق ذات اIصلحة العامة

rجميع البنايات Xشترك بIواالستعمال ا
- األقبية التي تشكل مفرغات صحية. 

األجزاء اIشتركة من الصنف الثاني :األجزاء اIشتركة من الصنف الثاني :
األجـزاء اIـشــتـركـة من الــصـنف الــثـاني هي األجـزاء
اخملصـصة الستعـمال السـكان الذين يشـغلون بـناية واحدة

بعينها وتشمل ما يأتي :
- األسس و اجلـدران الـضـخــمـة اخلـاصـة بـالـواجـهـة أو
بـواجـهـة الـسـقف أو احلـائط الـفـاصل أو اجلـدران الـضـخـمة
لـألرضــيـــات ( الـــســـقـــائف والـــعـــوارض والـــروافـــد) واجلــزء
األعـلـى من الـعـمـارة الـذي يـشـكل ســقـفـهـا وبـكل مـا يـتـكـون

منه الهيكل األساسي للمبنى على العموم.
- زخارف الواجهـات وكذلك الشرفات واIقصورات
والسـطوح ولـو كانت مـخصـصة كـلهـا أو جزء مـنهـا Iنـفعة
أحـد الــشــركــاء بـاســتــثـنــاء الــداربــزين واألعــمـدة الــداعــمـة
للنـوافذ والشـرفات واألطـر اIزججـة ومغـاليق الشـبابيك

بأنواعها التي هي جميعها ملك خاص.
- احملـالت واIــــســـــاحـــــات واالرتــــفـــــاقـــــات اIــــشـــــتـــــركــــة
واألبــــواب واألبــــهـــاء و¤ــــرات الـــدخــــولr واألدراج وأروقـــة
اإلفـسـاح ومـحالت أو أمــاكن اخلـدمـات الـعــامـة مـثل أمـاكن
الـــعـــدادات وصـــنـــاديـق الـــقـــمـــامـــة ومـــســـطـــحـــات الـــطـــوابق
rوأقـفـاص الـساللم وكـذلك األبـواب الـتي عـلى شـكل نـوافذ

rشتركةIزججة التي توجد في األجزاء اIواألطر ا

- جمـيع مسـاحات اإلفـساح واIـمرات و احملـالت غير
اخملــــصــــصـــة الســــتـــعـــــمـــال أحــــــد الــــشـــركـــــاء وحـــــده وغــــيـــر

rشتركة العامةIشمولـة في األجزاء اIا

- اIـــــداخن ومـــــجــــــاري الـــــتـــــهـــــويـــــة ورؤوس اIـــــداخن
والـــصــــنـــاديق والــــســـراديب ومــــجـــاري الـــدخــــان وأنـــابـــيب

rطابخIتهوية ا
- الـقـنــوات واألنـابـيب وفـتـحــات مـشـاعب اIـواسـيـر
وكذلك أنابيب مساقط مياه األمطار والسرداب وقنوات

rتفريغ النفايات وكذلك أجهزة تنظيفها
rــــســــتــــعــــمــــلــــةIــــيــــاه اIقــــنــــوات مــــســــاقط وصــــرف ا -
ومـصــارف اIـراحـيض واجملــاري ومـآخـذ الـهــواء والـقـنـوات
واألعـــمـــدة الـــصـــاعــدة والـــنـــازلـــة اخلـــاصـــة بـــهــذه األنـــابـــيب
والـــغـــاز والـــكـــهـــربــاء ( بـــاســـتـــثـــنـــاء أجـــزاء هــذه األنـــابـــيب
والــقـنــوات الــتي تــوجــد داخل احملالت اخلــاصـة واخملــصــصـة

r(الستعمال مالكي هذه احملالت دون غيرهم
rبنيةIسراديب هذه القنوات ا -

- الـتـفريـعات الـثانـويـة اIؤديـة إلى البـنـاية اIـعنـية
والتي تـصلهـا إن اقتضى احلـال r �نشـآت الهاتف الـعامة
وبـالـقــنـوات الـرئـيــسـيـة اخلـاصــة بـاIـاء والـغــاز والـكـهـربـاء

rواسيرIوالتطهير ومشاعب ا
- جميع األجهزة و اIـاكنات وتوابعها اIعدة للخدمة
اIـــشــتــركـــة بــالـــبــنــايـــةr وكــذلك جـــمــيع األشـــيــاء اIــنـــقــولــة
واIــواعــX اIــوجــودةr لــســد حــاجــات الــبــنـايــةr فـي األجـزاء
اIــشـــتـــركــة مـــثل جتـــهــيـــزات اإلنـــارة وصــنـــاديق الـــرســائل

rو¤سحة مدخل العمارة وصناديق القمامة
- و أخـيــراr جـمــيع األشـيــاء أو األجـزاء عــلى الــعـمـوم
غــيــر اIــعـــدة لالســتــعـــمــال احلــصـــري واخلــاص في جــزء من
أجــزاء اIــلـك اIــقــســـومr أو األشــيــاء و األجــزاء الـــتي يــنص
الـقــانـون أو الـعــرف عـلى أنــهـا مــشـتــركـةr مع الــعـلم أن كل
هــذه األشـيــاء واألجـزاء الــتي § عــدهـا لــيـست عــلى ســبـيل

احلصر .

األجزاء اIشتركة من الصنف الثالث :األجزاء اIشتركة من الصنف الثالث :
تـــتـــضــمن األجـــزاء اIـــشــتـــركــة مـن الــصـــنف الـــثــالث
حــصــراr اIــصــاعـد واآلالت اخلــاصــة بــهــا وأقـفــاص اIــصــاعـد

اIتواجدة بالبنايات.
2-2  -  حقوق وواجبات اIشتركX في اIلكية :  -  حقوق وواجبات اIشتركX في اIلكية :

2-2-1 أحكام عامة : أحكام عامة :

يـــجب عـــلى اIــشـــتــركـــX في اIـــلــكـــيــة أن يـــحــتـــرمــوا
االرتـفـاقـات الـتي تـثـقل أو �ـكن أن تـثـقل احملل أوالـبـنـاية
أو اجملــمـوع الــعـقـاري ســواء كـانت هــذه االرتـفـاقــات نـاجتـة
عـن ســـنــــدات اIـــلــــكـــيــــة أو الــــتـــعــــمـــيــــرr أو عن الــــوضـــعــــيـــة
الـطــبـيـعــيـة لـلــمـحالتr اخلـاصــة بـهـذا الــتـنـظـيـم أو بـاحلـالـة

الوصفية للتقسيم.
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يـكــون كل شـريك فـي اIـلك مــسـؤوال حــيـال الــشـركـاء
اآلخـرينr عن تـعـكـيـر االنـتـفـاع واألخـطـاء وحـاالت اإلهـمـال
واخملالفات اIنـصوص عليها في هـذا البابr التي يتسبب
فـيهـا بصـفة مـباشـرة أو غير مـباشـرةr هو ذاته أو أتـباعه
أو زواره أو الـــــذيـن يـــــشـــــغـــــلـــــون مـــــحالتـه بـــــأي صـــــفـــــة من
الـــــصــــفــــات. ال �ــــكـن ألي تــــســــامح و لـــــو �ــــرور الــــزمن أن

يتحول إلى حق مكتسب.

2 - 2 - - 2 استعمال األجزاء اخلاصة :استعمال األجزاء اخلاصة :

يحق لكل شريك في اIـلكية أن يستعمل r كما يبدو
لهr األجـزاء اخلاصــة اIمـلوكـــة لـه وينـتفـع مـنهــاr بشـرط
أن ال �س بـحـقـوق الـشــركـاء في اIـلك في احملالت األخـرى
وبتـخـصـيص الـبـنـايـةr وأن ال يـقـوم بـأي عـمل يـعرض فـيه

متانة البناية للخطر و ذلك مع التحفظات اآلتية :

1 - الـتعديالت :  - الـتعديالت : �كنه أن يـعدلr كمـا يبدو لهr حتت
مـسـؤولـيــته وفي حـدود الـقـوانـX والـتــنـظـيـمـات اIـعـمـول
بــهــاr الـهــيـئــة الــداخـلــيـة لــلـمــحالت الــتي �ـلــكــهـا. غــيـر أنه
Xيـجب علـيه في حالـة ثـقب اجلدران الـضخـمة الـواقعـة ب
حـــجــرتـــrX أن يـــنـــجـــز هـــذه األشـــغــال حتـت مـــراقــبـــة رجل
اIـــهـــنـــةr و يــجـب أن يــتـــخـــذ كل الـــتـــدابــيـــر الالزمـــة لـــعــدم
اإلضــرار �ــتــانــة الـــبــنــايــة. وســيــكــون مــســؤوال عن كل مــا
�ـكن أن يـتــرتب عن هـذه األشــغـال من حـاالت انــسـيـاخ أو

تدهور في البناية.

و يـجب أن ال يـنـجـر عن هـذه الـتـعـديالت مـطـلـقـا أيـة
زيادة في أعباء اجليران إال �وافقة منهم.

2 - الـــدكــاكـــX واIــتـــاجــر: - الـــدكــاكـــX واIــتـــاجــر: ال يـــجـــوز أن تـــمـــارس في
احملالت اIـسـتـعـملـة كـدكـاكX أو مـتـاجـر أي جتـارة �كن أن
تنـطوي علـى أخطار االنـفجار أو احلـريق أو من شأنـهاI rا
يـــصـــدر عـــنـــهـــا من ضـــجـــيج أو روائحr أن تـــضـــايـق ســـكــان
البناية ¤ا قد يقتضي حتقيقا Iعرفة اIنافع و األضرار. 

و ال �كن في أي حال من األحـوالr استعمال اIتاجر
أو الدكاكX للسكن.

3  - الـــضـــجــيج :   - الـــضـــجــيج : يــجـب عــلـى الــشـــركــاء فـي اIــلك أن
يـسـهروا عـلـى عـدم تعـكـيـر هـدوء الـبـنـايـة في أي وقت من
األوقـات بــفـعـل مـنــهم أو من أفــراد أســرتـهم أو زوارهم أو

أناس في خدمتهم.

وبـالـتـاليrال �ـكـنــهم إحـداث أو الـسـمـاح بـإحـداث أي
ضـجــيج غــيــر عـادي و أي عــمل بــاآللـة أو األدوات أو دونــهـا
من أي نـوع كان والـذي من شـأنه أن يضـر �ـتانـة الـبنـاية
أو إزعاج جيرانهم بـالضجيج أو الرائحة الكريهة أو غير

ذلك.

ال يــــجـــوز تــــركــــيب أي مــــحـــرك فـي األمالك اخلــــاصـــة
باستثناء احملركـات الصامتة بشرط جتهيزها بنظام معد

لعدم تشويش استقبال احلصص اإلذاعية و اIتلفزة.

و�ـــنـع بــشـــكـل مـــطــلـق كل ضـــجـــيج أو صـــخب من أي
نـوع كـانr حــتى لــو كـان ذلك داخل الــشـقق ويــسـبب إخالال
rعـــنــــد االقـــتــــضـــاء rلــــراحـــة الــــســــكـــان و يــــعـــرض أصــــحـــابـه

Iتابعات قضائية.
يــســمح بــصــفــة خــاصــة بــاســتــعــمــال األجــهـزة واآلالت
الــــصـــــوتـــــيـــــةr من ذلـك عـــــلى وجـه اخلــــصـــــوصr مـــــســـــجالت
الــصــوت والــراديــو والــتـلــفــزيــون وآالت اIــوســيــقى وذلك

شريطة مراعاة تنظيمات اIدينة واألمن.

 4 - احلــــيــــوانــــات :- احلــــيــــوانــــات : (يـــــحــــظــــر اقـــــتــــنــــاء احلـــــيــــوانــــات

اخلطيرة).

 5 - است- استـخـدامدامـات النات النـوافوافـذ والذ والـشرفشرفـات واIات واIـقـصورات :صورات :

ال يجـوز نـشـر الـثـيـاب علـى النـوافـذ والـشـرفـاتr غـير أن
نـشرهـا في اIقـصورات الـتابـعة لـلمطـبخ مسـموح به و ال
يــجــوز نــفض الــزرابي أو هــزهـاr إال طــبــقــا ألنــظــمـة األمن

احلضري.
وال يـــــجـــــوز وضـع أي شيء عـــــلـى أطـــــراف الـــــنـــــوافـــــذ
والـشـرفـات واIـقـصـورات دون تـثـبـيـته لـتـجـنب سـقـوطه.
ويـجب وضع اIزهريـات وأصص النـباتات بـشكل ال يؤدي

سقيها إلى اتساخ الواجهة وإزعاج اIارة أو اجليران.
ال يــجــوز أن يــطــرح أي شـيء الــبــتــة في الــشــارع أو
الـــفــنـــاء أو احلـــديـــقـــة ســـواء كـــان الـــشيء اIـــطـــروح مــاء أو

حطاما أو أي أوساخ كانت.

 6 - الــلــوحــات االســتــداللــيــة ـ الـالفــتـات : - الــلــوحــات االســتــداللــيــة ـ الـالفــتـات : �ــكن لــكل

شـريك في اIلك أن يثـبت على باب شـقته أو محـله لوحة
استـداللـيـة تـتـضـمن اسـمه ومـهـنـته. غـيـر أنه ال يـجوز أن
يـوضع عـلى واجــهـة الـبـنـايـة أي الفــتـة أو إعالن أو مـطـيـلـة

من أي نوع كان.
وال يـــســــري هـــذا احلـــظــــر عـــلى مــــالـــكي الــــدكـــاكـــX أو
اIــــــتــــــاجــــــر الــــــذيـن �ـــــكــــــنــــــهـم امــــــتالك الفــــــتــــــة و الــــــقــــــيـــــام
بـــاإلشـــهـــارالـــذي يـــرونه مـــفـــيــدا و ذلـك طــبـــقـــا لـــلـــتـــنــظـــيم

اIعمول به.

 7 - االنـــســـجــام والـــصــيـــانــة : - االنـــســـجــام والـــصــيـــانــة : يــجـب صــيـــانــة أبــواب

مــداخل الـشـقـق والـنـوافــذ ومـغـالق الــشـبــابـيك والـســتـائـر
وشعريات الشـبابيك والدرابزونـات واحلواجز  وقضبان
دعم الشرفات والشبابيك ويجب أن يسهر أصحابها على

إبقائها على حالة جيدة.
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rقـصـد احتـرام مـظـهر الـبـنايـة وانـسجـامـها rغـير أنه
فــإن الـتــعـديالت اIـتــعـلــقـة بـالــطالءات اخلـارجــيـة �ـا فــيـهـا
طالءات أبـــواب  مــداخل الـــشــقـق تــكـــون مــوضـــوع عــمـــلــيــة
شـامـلـة تــقـررهـا جـمـعـيـة الـشــركـاء في اIـلك الـتي تـتـداول

في هذا الشأنr والتي سيأتي ذكرها الحقا.

8 - صـيانـة شـبكـات اIـياه والـصـنابـير : - صـيانـة شـبكـات اIـياه والـصـنابـير : حـرصـا على
rــيــاه واالهــتـــزازات في الــقــنــواتIجتـــنب تــســربـــات في ا
يــــجب صــــيــــانــــة الــــصــــنــــابــــيـــر وطــــرادات مــــاء اIــــراحــــيض
وإبقائـها في حالـة جيدة و عدم الـتأخر في تـصليحـها عند

اللزوم.

تـــــقـع مــــصـــــاريـف إصالح اخلـــــســـــائـــــر الـــــنــــاجـــــمـــــة عن
التسرب على عاتق الشاغل اIسؤول عن هذا التسرب.

 9 - الـــتــســخــX وتــنـــظــيف اIــداخن : - الـــتــســخــX وتــنـــظــيف اIــداخن : يـــجب الـــقـــيــام

بتنـقية جـهاز تـسخX قـنوات الـدخان واآلالت التي تـعبر
فيهـا كلمـا اقتضى األمـر ذلك حسب الـتنظـيمات اIـعمول

بها. 

و�ـنـع صـراحـة اسـتــخـدام أجـهـزة االحــتـراق الـبـطيء
أو اIـولدة لـلـغازات اIـضـرة أو الوقـود التـي من شأنـها أن

تسخم أو تتلف قنوات الدخان بأي صفة من الصفات.

ال يــــجـــــوز أن يــــتـم اســــتــــخـــــدام قــــنـــــوات الــــدخــــان إال
للغرض الذي خصصت له وال كمنافذ للتهوية.

 10 - االرتــفــاقـات :- االرتــفــاقـات : يــجب أن يــتـحــمل الــشــركـاء في

اIلك تنفـيذ عمـلية التـنظيف اIـتعلقـة باألجزاء اIـشتركة
وكـــذلك الــتــرمــيــمــات أو األشــغــال الـــتي يــتم الــقــيــام بــهــا.
XــعـمــاريـIالــسـمــاح �ـرور ا rعـنــد احلــاجـة rويــجب عــلـيــهم
واIــقــاولــX والــعـمــال اIــكــلــفــX �ــراقــبــة هــذه األشــغـال أو
تـــســـيـــيـــرهـــا أو اإلشـــراف عـــلـــيـــهـــا في مـــحالت مـــلـــكـــيـــتـــهم

اIقسومة.

و يـــجـب أن يـــرتــــبــــوا مــــكــــانـــا بــــارزاr بــــأنــــفـــســــهم أو
�ـبـادرة من شـاغـلي احملالت وعـلى نـفقـتـهم جلـمـيع األشـياء
rاللـوحات الـفنـية rالـتي يكـون وضعـها ضـروريا( الـزرابي
األثــاثr وغــيــر ذلك من األشــيــاء مــخــتــومــة كـانـت أو غــيـر

مختومة).

 11- اIسـؤولية :- اIسـؤولية : كل شريك في اIـلك مسؤول حيال

اآلخــرين عن نــتــائج األضــرار الــتي يــتــســبب فــيــهــا هـو أو
بـإهمالهr أو الـتي تكـون  بفعل شـخص أو شيء أو حيوان

هو مسؤول عنه قانونا.

كل شـريـك في اIـلك ال يـشـغل مـحالته بـنـفـسه يـبـقى
مـسؤوال شـخصـيا عن تـنفـيذ هـذا النـظام من طـرف الذين
يـــشـــغـــلــون احملالت اIـــذكـــورةr إال إذا وجه طـــعن ضـــد هــؤالء

.Xالشاغل
ويلزم كل مالك باالكـتتاب على نفقـته بالتأمX ضد

األخطار اIنصوص عليها في هذه الفقرة.

2-2-3 استعمال األجزاء اIشتركة : استعمال األجزاء اIشتركة :

�ــــــكـن كـل شــــــريـك في اIـــــــلك و/أو كـل شــــــاغـل له أن
rقــصـد االنـتــفـاع بـاحملـالت الـتي �ـلــكـهـا rيــسـتــعـمل بـحــريـة
األجــزاء اIـشــتــركــة حـسـب مـا هي مــعــدة له دون أن يــعـوق
حــقــوق الــشــركــاء أو اIــســتــعــمـلــX اآلخــريـنr وال �ــكـن أي
شـــــــريــك فــي اIـــــــلــك و/ أو كل شــــــــاغل لـه أن يـــــــعــــــــرقل أو
يـستـعمل األجزاء اIـشتـركة خـارج استـعمـالهـا اIألوفr أو

يترك فيها أشياءr مهما كانت.
ال يجوز إدخال أي تـغيير على األشـياء اIشتركة وال
عــلى اخلــدمــات اIــشـتــركــة مــثل اIــصـاعــد وقــنــوات تـوزيع
اIــاء والــغـاز والــكـهــربـاء وكل الــتــجـهــيـزات اIــشـتــركـةr إال

.XعنيIلك اIوافقة أغلبية الشركاء في ا�

اجلزء الثانياجلزء الثاني
إدارة و تسيير البناية أو مجموع البناياتإدارة و تسيير البناية أو مجموع البنايات

الباب األولالباب األول
مجموعة الشركاء في اIلكمجموعة الشركاء في اIلك
التشكيل - الهدف - الصفةالتشكيل - الهدف - الصفة

Xـلك و/أو الشـاغلIتتشـكل مجـموعـة الشـركاء في ا
لـه في شــكل جــمــعــيــة ذات شــخــصــيــة مــعــنـويــة وتــكــتــسب

الشخصية اIدنية �جرد اعتمادها.
تــتـشــكل اجملــمــوعــة �ـجــرد وجــود شــريــكـX فـي اIـلك
عـلى األقلr تـسـتــمـر مـا دامت احملالت اIـكـونــة لـهـا تـنـتـمي
لـعـدة شــركـاء في اIـلك وتـنـتـهـي في حـالـة مـا إذا أصـبـحت

البناية ملكا لشخص واحد. 
Xـلك و/أو الشـاغـلIتتـولى مـجـموعـة الـشركـاء في ا
له احملـافــظـة عـلـى الـبـنــايـة (أو مـجــمـوعــة الـبـنــايـات) وكـذا
الـتـســيـيــر اجلـيـد وإدارة األجــزاء اIـشـتــركـة و�ــكن لـهـا أن

تتخذ بهذا الصددrكل التدابير الضرورية. 
وهـي مـســؤولـة عن األضــرار الــتي تـلــحق بــالـشــركـاء
و/أو الــغـــيــر بــســـبب الـــعــيب في الـــبــنـــاء أو عــدم صـــيــانــة

األجزاء اIشتركة منها.
وهي مـؤهـلـة لـلـتـقـاضي مـدعـيـة أو مـدعى عـلـيـهـا ولو

كان ذلك ضد بعض الشركاء في اIلك. 
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الباب الثانيالباب الثاني
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اجتماع اجلمعية العامةاجتماع اجلمعية العامة

تـنـعـقـد اجلـمـعـيـة وجـوبـا مـرة واحـدة في الـسـنـة عـلى
األقل خالل الـشـهــور الـثالثـة (3) اIـوالــيـة النــتـهـاء الــسـنـة.

و�كن استدعاؤها كلما كان ذلك ضروريا.

جتتمع اجلـمعـية العـامة لـلمرة األولى بـعد شـهر على
األكـثـر من تـاريخ تـشـكل مـجـمـوعـة الشـركـاء في اIـلك في

شكل جمعية ذات شخصية معنوية.

تـــعــX اجلــمــعــيــةr خالل أول اجـــتــمــاع لــهــاr مــتــصــرفــا
وحتـدد أجـرته واIـيـزانـيـة الـتـقـديـريـة لـلـوقت اIـتـبـقي من

السنة اIالية اجلارية.

�ــكن اIــرقي الــعــقـــاري الــبــائع لــبــنــايــة جــديــدة ذات
Xمـتصرفا لـفترة انـتقاليـة يتع Xملكيـة مشتركـة أن يع
عــلـيه اســتـدعـاء االجــتـمــاع األول لـلـجــمـعـيــة الـعــامـة حـسب
الــــشــــروط الـــتـي تــــنص عـــــلـــيـــهــــا أحــــكـــام نــــظـــام اIـــلــــكـــيـــة

اIشتركة هذا.

االستدعاءاالستدعاء

يــتــولى اســتــدعــاء اجلـمــعــيــة الــعــامــة عــادة مــتــصـرف
البـنايـة أو مجـموعـة الـبنـايات و �ـبادرة مـنه. كمـا يجب
علـيه اسـتدعـاؤهـا كلـما طـلب مـنه الشـركـاء في اIلك و/أو

الشاغلون لهr ذلك.

يـتـضـمن االسـتـدعــاء وجـوبـا مـكـان وسـاعـة االجـتـمـاع
وتــاريــخه وكــذلك األســئــلــة اIــســجــلــة فـي جــدول األعــمـال.
يـبـلّغ االسـتـدعـاء بـواسـطـة رسـالـة مـوصى عـلـيهـا مع طـلب
اإلشــــعـــار بــــاالســـتـالمr أو عن طــــريق تـــســــلــــيم االســـتــــدعـــاء
مـقـابــل الـتـوقـيـع في سـجل االســتـدعـاء. و مـا لم تـكن ثـمـة
حالـة مـستـعـجـلةr يـبـلغ االسـتدعـاء قـبل خـمسـة عـشر ( 15)

يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

وإذا لـم يــبــلـغ اIــتــصـــرف بــعــمـــلــيـــة انــتــقـــال مــاr فــإن
االســتـــدعــاءات اIــوجــهــة قـــانــونــا لــلـــشــاغل الــقـــد¬ تــعــتــبــر
تـبـلـيـغـا لـلـمـالك الـشـاغل اجلـديـد في حـالـة انـعـدام الـتبـلـيغ

اIذكور أعاله.

وفي حــالــة الــشــيــوع بــX عــدة أشــخــاصr يــجب عــلى
هـؤالء انـتـداب أحدهـم لتـمـثـيلـهم. وإذا لم يـقـومـوا باإلعالم

بـــــــحــــــالـــــــة الــــــشـــــــيــــــوع وتـــــــعــــــيـــــــX مـــــــنــــــدوب تـــــــوجه إلـــــــيه
االستداعاءاتr تعد هذه األخيرة مبلّغة بشكل صحيح إلى

منزل اIالك القد¬ أو اIنزل الذي يختاره.

جدول األعمالجدول األعمال

يــحــدد اIـتــصـرف جــدول األعــمـال. غــيـر أنـه �ـكن كل
شـــريـك في اIـــلــك و/أو شـــــاغل لــه أن يـــبــلــغ اIـــتـــصـــرف
قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا من تـاريخ االجـتـمـاعr جـمـيع

اIسائل التي يطلب تسجيلها في جدول األعمال.

يـجب أن تـكــون الـنـقــطـة اإلضـافـيــة الـتي § إدراجـهـا
rـلحـقـة الضـروريةIمرفـقة بـالـوثائق ا rفي جدول األعـمـال
مــحـل تــبــلــيغ لــلـــشــركــاء في اIــلك و/أو الـــشــاغــلــX له من
طـــرف اIــــتـــصـــرف قـــبـل ثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام عـــلى األقل من

تاريخ االجتماع.

ال تبلّغ مع جدول األعمال في نفس الوقت :

 1 - إيــرادات و نــفــقـــات الــســنــة اIــالـــيــة اIــنــصــرمــة

وجــــدول الـــديـــون والـــقـــروض وكـــشـف اخلـــزيـــنـــة إذا كـــانت
rاجلمعية العامة مدعوة للمصادقة على احلسابات

 2 - اIـيـزانيـة الـتقـديـرية إذا كـانت اجلـمعـيـة العـامة

rالية القادمةIمدعوة للتصويت على اعتمادات السنة ا

 3 - الــشــروط األســاســيــة لــلــعــقــد اIــقـتــرح إذا كــانت

اجلـمـعـيـة الـعـامـة مـدعـوة لـلـمـصـادقـة عـلى مـعـامـلة أو اإلذن
بها أو كشف تقديري أو صفقة إلجناز األشغال. 

سير اجلمعية العامةسير اجلمعية العامة

ال تـصح مداوالت اجلـمـعيـة العـامة إال بـحـضور ثـلثي
(  3/2) أعضائها على األقل .

إذا لم يـكـتـمل الـنـصـاب جتـتـمع اجلـمـعـيـة الـعـامـة في
األيـام الــثــمـانــيـة (8) اIــوالــيـة و تــصح مــداوالتــهـا حــيــنــئـذ

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين .

ال تــصح مـــداوالت اجلــمــعــيــة الــعـــامــة قــانــونــاr إال في
اIـــــــســـــــائـل اIـــــــدرجـــــــة بـــــــجـــــــدول األعــــــــمـــــــال والـــــــتـي تـــــــمت

االستدعاءات والتبليغات بشأنها.

تعX اجلـمعيـة العـامة رئيـسا لـلجلـسة وذلك في بدء
كـل اجـــتـــمـــاع عن طـــريق الـــتـــصـــويـت بـــرفع األيـــدي. و في
حـالــة عـدم تــقـدم مــرشح لـذلكr يــتـولى تــلـقــائـيــا رئـاســتـهـا

اIالك أو الشاغل األكبر سنا.
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يــوقع عــلى ورقـة احلــضـور أعــضــاء اجلـمــعـيــة الـعــامـة
عـــنــــد دخـــولـــهـم لـــلـــجــــلـــســـةr ويــــدرج في تـــلـك الـــورقـــة اسم
ومـــــنـــــزل كل شـــــريك في اIـــــلك و/ أو الـــــشـــــاغل له وعـــــنــــد
االقتـضاءr اسم الـوكيل الـذي �ثـلهم وكـذلك عدد األصوات

التي يتمتع بها كل منهم.

يـتـولـى اIـتـصــرف أعـمـال كــتـابــة اجلـلـســةr وال يـجـوز
في أي حـالـة لــلـمـتـصــرف وزوجهr و لـو كـانــا من الـشـركـاء

في اIلكr  أن يترأسا اجلمعية العامة.

يتـوج اجـتـماع اجلـمـعـية الـعـامـة �ـحضـر يـعـده كاتب
اجلـلسـة ويوقـعه �ـعيـة الرئـيسr ويـسجل في سـجل خاص
مفـتوح لهـذا الغرضr ويـشتمل عـلى مكان وتـاريخ وساعة
rوعـــدد أصــوات احلـــاضـــرين أو ¤ـــثـــلــيـــهم rعـــقـــد االجـــتــمـــاع
وجــدول األعــمـال والــنص الـكــامل لــكل الئــحـة مع ذكــر عـدد
األصـــــوات اIــــوافــــقــــة وأســــمـــــاء الــــشــــركــــاء فـي اIــــلك و/أو
الـــشـــاغـــلــX لـه و أســـمــاء مـــنـــدوبـــيـــهم الـــذين صـــوتـــوا ضــد
الــــقــــرارr والــــذين لم يــــشــــاركــــوا في الــــتــــصــــويت والــــذين
امـتــنــعـوا عن الــتــصـويت. ويــبــلّغ لــكل الـشــركــاء في اIـلك

احلاضرين أو غير احلاضرين في االجتماع.

يـــكـــون لــــكل شـــريك فـي اIـــلك عــــنـــد الـــتــــصـــويت في
اجلــمــعــيــة الــعــامــة من األصــوات مــا يــعــادل احلــصص الــتي

�لكها. 

ولكل مستأجـر حق التصويت عندما يتضمن جدول
األعمال أعبـاء الصنف األولr وأشغال الترميم التي يرى
أغلـبـيـة األعضـاء ضـرورة الـقيـام بـهـا وكـذلك عنـدمـا يـكون
الــشـــريك في اIــلـك اIــعــني غـــائــبــا أو غـــيــر ¤ــثل تـــمــثــيال

قانونيا.

�كن الشركاء في اIلك و/أو الشاغلX له أن �ثلهم
وكـــيل لـــهم يـــخـــتــارونـه بـــاســتـــثـــنـــاء اIـــتــصـــرف أو زوجه.

.Xوالعاجزون يتم تعويضهم �مثليهم القانوني

وفي حـالـة شـيـوع احلـصـةr وانـعـدام اIـمـثل اIـشـتـرك
اIفوض من اIعنـيrX يتولى رئيس احملكـمة  تعيX وكيل
لـهم بـنـاء عـلى طلـب من أحد الـشـركـاء في احلـصـة اIـشـاعة

أو من اIتصرف.

ال �ــكن الــوكـيل أن يــتــلـقى أكــثـر مـن تـفــويض واحـد
للتصويت.

شروط اتخاذ القرارات باألغلبية في اجلمعية العامةشروط اتخاذ القرارات باألغلبية في اجلمعية العامة

rتتـخذ قرارات اجلـمعـية الـعامـة عن طريـق االقتراع
ويـــســنــد تــنــفــيــذهــا إلى مــتــصــرف الــبــنــايــة الــذي عــيــنــته

واIوضوع مباشرة حتت مراقبتها.

ال �ــكن أن تـــفــرض اجلـــمــعـــيــة الـــعــامــةr مـــهــمـــا كــانت
أغـلــبـيـة أصـواتـهـاr عـلى أي شـريـك في اIـلك تـغـيـيـر وجـهـة
األجــزاء اخلـــاصـــة بهr كــمـــا هي مـــحـــددة في نــظـــام اIـــلــكـــيــة

اIشتركةr وال كيفيات االنتفاع بهذه األجزاء.

تـــتم اIـــصــادقـــة عـــلى قــرارات اجلـــمـــعــيـــة بــاألغـــلــبـــيــة
XــمــثــلـIالــبــســيـطــة مـن أصــوات األعــضــاء احلـاضــريـن أو ا

عندما تتعلق خاصة �ا يأتي : 
- اIـسائل اIـتـعلـقة بـتطـبيق نـظام اIـلكـية اIـشتـركة
هذا أو اIصادقة عـلى النظام الداخلي واIواضيع التي قد
تــكـــون مــقــررةr وجـــمــيع اIـــســائل الــتـي تــتــعـــلق بــاIـــلــكــيــة

 rشتركةIا
- الـتـرخـيص لـبـعض األعـضـاء بـالـقـيـام عـلى نـفـقـتـهم
بــأشــغــال تــلــحق الــضــرر بــاألجــزاء اIـشــتــركــة أو بــاIــظــهـر

 rا هي معدة لهI اخلارجي للبناية وفقا
- كــيــفـيــات إجنــاز و تــنـفــيــذ أشــغـال بــاتت إجــبــاريـة

rوجب األحكام التشريعية والتنظيمية�
- تــــغـــيــــيـــر تــــوزيع األعــــبـــاء  الـــتـي بـــاتـت ضـــروريـــة

بسبب تغيير استعمال جزء أو عدة أجزاء.
تـــــتم اIـــــصــــادقـــــة بــــأغـــــلــــبـــــيــــة ثـــــلــــثي (3/2) األعــــضــــاء

احلاضرين أو اIمثلX على القرارات اآلتية :
rمتصرف أو عزله Xتعي -

- جـميع أشغال الـتحسX مـثل تغييـر عنصر أوعدة
عناصر من التـجهيزات اIوجودة أو إدخال عناصر جديدة
وتـعــديل مـحالت ذات اسـتــعـمــال مـشـتــرك أو إحـداث مـثل
هـــذه احملالت r بــشـــرط أن تـــكــون مـــطــابـــقــة لـــلــغـــرض الــذي

rهيئت من أجله البناية
- تـــوزيـع مـــصـــاريـف تـــســـيــــيـــر األجـــزاء اIــــشـــتـــركـــة
أوالعناصر احملولة أو اIستحدثة وصيانتها واستبدالها.

ال تتـم اIصـادقـة إال بـإجـمـاع أعـضاء اجلـمـعـيـة الـعـامة
من الـشــركـاء في اIــلك عـلــى الــقــرارات الـــتي تــتـــضــمن

ما يأتي :
- الــــشـــروط الــــتي تــــتم بـــهــــا أعـــمــــال الـــتــــصـــرف في
األجــزاء اIــشــتــركـة أو في احلــقــوق الــتــابـعــة لــهــذه األجـزاء
اIـشــتــركـة عــنـدمــا تــكـون نــاجــمـة عن الــتـزامــات قــانـونــيـة

rوتنظيمية
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- تشـييـد بنايـات بغرض إنـشاء مـحالت جديدة ذات
rاالستعمال اخلاص

- إعالء الـبنايـة أو قرار التـنازل لنـفس الغرض عن
حق إعالء بـنايـة مـوجـودةr على أن اIـوافـقـة الصـريـحة من
الــشـركـاء فـي اIـلك الـذين يــشـغــلـون الـطــابق األعـلى اIـراد
إعالؤه أمـر مـطـلـوبr يـتم إيـداع الـنـاجت اIـتـأتي عن أعـمال
Xأو يـــوزع بــ r الـــتـــصـــرف هـــذه في مـــيـــزانــيـــة اجلـــمـــعـــيـــة

الشركاء في اIلك كل حسب حصته.

تـكون الـقرارات اIـصادق عـليـها من اجلـمعـية الـعامة
ملـزمة جلـميع الشـركاء في اIـلك و/أو الشـاغلX له وذوي
حـقوقـهـم. يـجب عـلى األعـضـاء أن يـرفـعوا اعـتـراضـهم عـلى
قــرار اجلـــمــعــيــة إلـى احملــكــمــة اخملــتـــصــة إقــلــيـــمــيــا في أجل
أقصـاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تـبليغـهم بهذا القرار

من طرف اIتصرف.

الباب الثالثالباب الثالث
اIتصرفاIتصرف

التعيX - العزلالتعيX - العزل

يسـند تنفـيذ قرارات اجلـمعيـة العامـة إلى متصرف
تعيـنه هذه اجلمـعيـة حسب الشـروط اIنـصوص علـيها في
هــذا الـــنــظـــامI rــدة ســـنــتــX (2)  قـــابـــلـــة لــلـــتـــجـــديــد. �ـــكن
اخــتــيــار اIـتــصــرف من بــX الــذين يــشــغــلــون الــبــنــايـة أو

مجموع البنايات أو من غيرهم.

rـــتـــصــرف حـــســب نـــفـــس الـــشــروطIـــكـن عــزل ا�
وال سـيـمـا شـرط األغـلـبـيـة اIـطـلـوبـة لـتـعـييـنـهr بقـرار مـن
اجلــمــعـيـــة الــعـامــة الـتـي ال تـعــمل فــور ذلك عـلى تــعــويـضه

�تصرف آخر.

في حالـة عدم تـعيـX اجلـمعـية الـعامـة للـمتـصرف أو
إذا تــخــلـى هــذا األخــيــــر عن مــنــصــبــه أو مــنــعــه مــانع أو
تـــهـــــاون في ¤ـــارســـة حــــقـــوقه وأعـــمـــالـه الـــتي أســـنـــدتـــهـــا
اجلــمــعــيــة الـــعــامــة إلــيه دون أن تــعــمـل هــذه األخــيــرة عــلى
تــعــويــضه �ــتـصــرف آخــرr يــقـوم رئــيس اجملــلس الــشــعـبي
الــبــلــدي فـي الــبــلــديــة الــتي تــوجــد بــهــا الــبــنــايــة تــلــقــائــيــا
بـتـعـيـX مـتــصـرف لـلـبـنـايـة بـنـاء عــلى إشـعـار من أغـلـبـيـة

الشركاء في اIلك.

يــحـــدد الــتـــعــويـض اخملــصص لـــلــمـــتــصـــرف من طــرف
اجلــمــعـيــة الــعــامــة أو بــقــرار من اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
عندمـا يكـون صاحب قـرار التـعيـX. ويجب أن يـكون هذا

الـــتـــعـــويض يـــســـاوي عـــلى األقـل نـــســـبــة 5 % من الـــقـــيـــمـــة
اإليــجـــاريـــة لـــلــمـــحالت اIـــشـــكـــلـــة لــلـــبـــنـــايــة أو مـــجـــمـــوعــة

البنايات.

دور اIتصرفدور اIتصرف

يـــعــد اIـــتـــصــرف اIـــفــوض الـــذي يــنـــوب عن جـــمــعـــيــة
الــــشــــركـــــاء في اIــــلـك و/أو الــــشــــاغـــــلــــX لهr وهـــــو مــــكــــلف
بتطـبيق أحكـام هذا الـنظام و بـالعـمل على احتـرام بنوده
وتــطــبــيـق الــعــقــوبــات في هــذا اجملــال وبــإخــطــار اجلــمــعــيـة
التــخـاذ جــمــيع الــتــدابـيــر الالزمــة إذا  لم يــكن لــتــدخـله أي

مفعول.

 ويـجب عــلـيهr فــضال عن ذلك أن يــعـمل عــلى تـنــفـيـذ
قرارات اجلمـعيـة العامـة وال سيـما األشغـال التي تـقررها
rـتــوقــعـةIـذكــورة.  وفي حــالــة الـعــوائق غــيــر اIاجلـمــعــيــة ا
يـجب عـلــيه اسـتـدعـاء اجلــمـعـيـة الـعــامـة من جـديـد أو حـتى

رفع القضية أمام العدالة.

يـــكـــلف اIــــتـــصـــرف بـــإدارة الـــبـــنـــايـــةr والـــعـــمل عـــلى
احلفاظ عليها وحراستها وصيانتها.

يــحـرص اIــتـصــرف عــلى الـهــدوء في الــبـنــايـةr ويــعـد
الـتـنـظـيم الـداخـلي ويـعـلقـه بعـد مـصـادقـة اجلـمـعـيـة الـعـامة

عليه.

و يــديــر األجــزاء اIــشــتــركــة مـن الــبــنــايــة r ويــضــمن
صيانتها الضروريةr ويسهر على نظافة البناية وأمنها.

XكلفIا XستخدمIوا Xكما يقوم بتوظيف البواب
بــالـــصــيــانــة وتـــســريــحــهمr ويـــحــدد شــروط عــمـــلــهم حــسب
الــنــصــوص اIــعــمــول بــهــاr واجلــمــعــيــة الـعــامــة وحــدهــا هي

اIؤهلة لتحديد عدد مناصب العمل ونوعها.

�سك اIـتصـرف مجـموع أرشـيف اجلمـعيـةr وخاصة
ما يأتي :

- جــــــــمـــــــيـع االتــــــــفــــــــاقـــــــيــــــــاتr واألوراق واIــــــــراسالت
والـتصاميم والوثائق اIـتعلقة بـالبناية وجـماعة الشركاء

rله Xلك و/أو الشاغلIفي ا

- دفـاتر اجلـمعـية الـعامـة وخاصـة تلك الـتي تتـضمن
احملـاضـر والـوثـائق اIـلـحقـة بـهـا والـتي هـو مـؤهل بـتـسـليم
نـسخ أو مـســتـخـرجـات مــنـهـا والـتـصــديق عـلى مـطــابـقـتـهـا

rلألصل

rالوثائق اخلاصة بالتسيير احملاسبي -
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- الـقائمة الـتي يتولى إعدادهـا وضبطهـا باستمرار
Xلك و/أو الـشـاغـلIوالـتي تـتـضـمن جمـيع الـشـركـاء في ا

له مع ذكر األقسام التي �لكونها.

يتولى اIتصرف حتـضير اIيزانيـة التقديرية التي
يــــخـــضـــعـــهـــا لـــتـــصـــويـت اجلـــمـــعـــيـــة الـــعــــامـــةr وهـــو مـــكـــلف

بتنفيذها.

وبهذه الصفةr يطالب �ا يأتي : 

- دفع جـمــيع الـشـاغـلـX لــلـمـحالتr الـفــعـلـيـX وغـيـر
الــفــعــلــيــX احلــصـــة اIــتــرتــبــة عــلــيــهـم لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات

rالناجمة عن الصنف األول من األعباء

- دفع الــشــركــاء في اIــلك مــبــلغ تــقــديــري خــاص في
مطلع الـسنة اIالـية لتنـفيذ لوائح اجلـمعية الـتي لها صلة
عـلى اخلـصـوص بـأشـغــال الـصـيـانـة والـتــرمـيـمـات الـكـبـرى
وأعــمـــال الــتــحـــســrX وزيــادة احملالت اخلـــاصــةr وعــمـــلــيــات

اإلعالء أو إعادة البناء.

يــقـوم اIــتـصــرفr في حـالــة االسـتــعـجــالr بـاســتـدعـاء
جـــمــعـــيـــة عــامـــة فـــورا التـــخــاذ قـــرار بـــشــأن فـــتح الـــورشــة
وتـــمــويــلــهـــا األول وكــذلك دفع الــشـــركــاء في اIــلـك مــبــلــغــا

تقديريا خاصا.

كـمــا يـعــمل عــلى تـأمــX الــبـنــايـة ضــد األخـطــار الـتي
�كن أن تلـحق بها وبـاجلماعـة التي �ثـلهاr ولـتغطـية هذه
اجلـمـاعة فـي مسـؤولـيـتهـا اIـدنـية اIـتـرتـبة بـسـبب أخـطاء
مــســـتــخـــدمـــيــهـــا واألضــرار الـــتي تـــتــســـبب فـــيــهـــا األجــزاء

اIشتركة.

�ــــثل اIــــتــــصــــرف اجلــــمــــعــــيــــة إزاء الــــغــــيــــر وجــــمــــيع
اإلدارات.

و�ــثـلــهـا أمــام الـقـضــاء سـواء مــدعـيــا أو مـدعى عــلـيه
ولــو ضـــد بــعض الـــشــركـــاء في اIــلك و/ أو الـــشــاغـــلــX له.
و�ـكــنه أن يـتـصــرفr عـلى اخلــصـوصr �ـعــيـة أو دون أحـد
الـــشـــركــاء في اIـــلك أو عـــدد من هـــؤالء الـــشـــاغــلـــrX قـــصــد

احلفاظ على احلقوق اIرتبطة بالبناية.

يـكـلـف اIـتـصـرف بـتــحـصـيل ديـون جـمــاعـة الـشـركـاء
rله و�كنه أن يجبر كل واحد منهم Xلك أو الشاغلIفي ا
مهـمـا كان الـسـبب اIتـذرع به عـلى الوفـاء بالـتـزاماته عن

طريق التحصيل اإلجباري.

�ـكن اIـتـصرفr في حـالـة بـيع قـسم من األقـسامr أن
يقوم بـتحـصيل األموالr و أن يـعتـرض على عمـليـة البيع

خالل ثــمـــانــيــة (8)  أيــام مـن إعالنــهــا لـــلــحــصـــول عــلى دفع
الـبـائع لـلـمـبـالغ اIـسـتحـقـة لـلـمـجـمـوعـة وتـسـديـد األموال.
وال �ـكن االحــتـجــاج عـلى اIـتــصـرف الــذي يـعـتــرض الـبـيع
في األجل اIذكور بأي عملية دفع أو حتويل جملموع الثمن

أو جزء منه تمت بالتراضي أو باIقاضاة.

يــــقــــدم اIــــتــــصــــرف بــــاعــــتــــبــــاره وكــــيال تــــقــــريــــرا عن
تـســيــيـرهr وال ســيـــمـا كــشــف األمــــوال الــتـي تـلــقــاهـــا أو
قـــام بتسبيـقهــا وصرفـها جلماعـة الشركاء في اIلك و/أو

الشاغلX له.   

يقدم احلساب سـنويا عن تسييره ويعرض حساباته
عــلـى اجلــمـــعـــيــة الـــعـــامــة لـــلـــمــصـــادقـــة عــلـــيـــهــاr وذلـك قــبـل

انقضـاء أجــل ثالثة (3) أشهر عقب إقفال السنة اIالية.

الباب الرابعالباب الرابع
واجبات اIرقي العقاري في مجال التسيير االنتقاليواجبات اIرقي العقاري في مجال التسيير االنتقالي

للملكية اIشتركة للملكية اIشتركة 

واجبات اIرقي العقاريواجبات اIرقي العقاري

يـــلـــتــزم اIـــرقي الـــبــائـعr طــبـــقـــا ألحــكـــام اIــادة 62 من
الـقانون رقم 11 - 04 اIؤرخ في 14 ربـيع األول عام 1432
اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنـة 2011 الـذي يـحــدد الـقـواعـد الـتي
تـنظم نشاط التـرقية العقـاريةr بضمان التـسيير اIؤقت
لـلمـلكـية اIـشـتركـة للـبنـايـات اIبـاعة Iـدة سنـتX (2) بـعد

بيع القسم األخير اIكون للبناية أو للمجموع العقاري.

يـــلــــتــــزم كــــذلك بــــضــــمـــان أو األمــــر بــــضــــمـــان اإلدارة
والــتـســيــيـر االنــتـقــالي لـلــمـلــكـيــة اIـشــتـركــة خالل الـفــتـرة
االنـتـقـالـيـة إلى غـايـة اسـتـدعـاء االجـتـمـاع األول لـلـجـمـعـيـة
rـشـتـركةIـنـظـمـة لـلـمـلـكـيـة اIالـعـامـة قـصـد وضع األجـهـزة ا
وذلك ابتـداء من تاريخ  بـيع اجلزء األخيـر اIكـون للبـناية

أو مجموع البنايات.
rمن طــرفه XــعــIــرقـي الـبــائـع أو الـشــخص اIيــحل ا
خالل فـــتــرة الــتــســـيــيــر االنــتــقـــاليr مــحل جــمـــيع هــيــئــات

تسيير اIلكية اIشتركة. 
ويــــلــــتــــزم كل واحــــد مــــنــــهــــمــــاr حـــسـب احلــــالــــةr بـــأداء
الدوراIـنـوط بـاIتـصـرف كـما هـو مـحـدد في نـظام اIـلـكـية
اIشتركةr واتـخاذ كل التدابير الـضرورية لتحويل إدارة
وتـسـيـيـر الـبـنـايـة إلى هـيـئـات اIـلـكـيـة اIـشـتـركـة اIـعـيـنـة
قانـوناr خالل االجـتمـاع األول للـجمـعيـة العـامة اIـستـدعاة

من طرفهم. 
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نقل اإلدارة والتسيير االنتقالينقل اإلدارة والتسيير االنتقالي

تـنتهي فترة الـتسييـر االنتقالي اIبـينة أعالهr بناء
عـــلى طــــلب من أغــــلـــبـــيـــة الــــشـــركـــاء فـي اIـــلك الــــذين يـــتم
اســتــدعــاؤهـم مــســبــقــا إلـى اجلــمــعــيــة الـــعــامــة الســتــحــداث

األجهزة العادية للملكية اIشتركة.

يبـلّغ اIرقي الـعقاري بـطلب مـوقع قانـونا من طرف
اIــــتـــصــــرف الـــذي عــــيـــنــــته جــــمـــعــــيــــة الـــشــــركـــاء فـي اIـــلك

اIعنيrX عن طريق رسالة موصى عليها.

يــــــحـــــول اIـــــرقـي الـــــبــــــائع كـل احلـــــســــــابـــــات اIــــــالـــــيـــــة
واحملــاســـبــيــة الــتـي § إعــدادهــا طــبــقـــا لــلــتــنـــظــيم وكــذا كل
الـوثــائق واIـســتـنــدات اIـتــعـلــقـة بــتـســيـيــر الـبــنـايــة تـبــعـا
حملـضــر تـسـلــيم اIـهـام والــتـســيـيـر اIــوقع من طـرفه �ــعـيـة
مـــتــصـــرف اIــلـــكــيـــة اIــشـــتـــركــة الـــذي انــتـــخــبـــته جـــمــعـــيــة

الشركاء في اIلك أو الشاغلX له.   

اجلزء الثالثاجلزء الثالث
األعباء التي تقع على عاتق  جماعة الشركاء في اIلكاألعباء التي تقع على عاتق  جماعة الشركاء في اIلك

و/أو الشاغلX لهو/أو الشاغلX له
الباب األولالباب األول

أعباء الصنف األول والصنف الثانيأعباء الصنف األول والصنف الثاني

توزيع األعباءتوزيع األعباء

تــــنــــقـــسـم األعــــبـــاء اخملــــتــــلــــفــــة الــــتي تــــقع عــــلى عــــاتق
 : (2) Xله إلى صنف Xلك و/أو الشاغلIالشركاء في ا

 1 - األعباء من الصنف األول اIرتبطة بالتسيير

العادي والترميمات الصغيرة لألجزاء اIشتركة.

يــتــحــمـل هــذه األعــبـــاء جــمــيع الـــشــاغــلــX لـــلــمــحالت
الــفـــعـــلـــيــX وغـــيـــر الـــفــعـــلـــيــrX وهـي مــوزعـــة في حـــصص
مــتـــســاويــة بـــX الــشــاغــلـــX الــذين يـــتــعــX عـــلــيــهـم دفــعــهــا
لــلــمــتـــصــرف حــسب الــكــيــفــيــات الـــتي تــقــررهــا اجلــمــعــيــة

العامة.

 2 - األعــــــبــــــاء مـن الــــــصــــــنف الــــــثــــــانـي اIــــــرتــــــبــــــطـــــة

بـالتـرميـمات الـكبـرىr للـبنـاية وصـيانـتهـا وأمن الشـركاء
في اIلك أو الشاغلX له.

ويتحمل هذه األعباء الشركاء في اIلك وحدهم.

يـتـم تـوزيـع هــذه األعـبــاء بــX الــشــركــاء عـلـى أسـاس
احلصة اIشتركة لكل واحد منهم و اIتعلقة بكل قسم.

أعباء الصنف األول أعباء الصنف األول 

تشمل أعباء الصنف األول ما يأتي :

 1 - الـــراتـــب اخملــصــص لــلـمــتــصــــرف والــنــفــقـــات

الـالزمـــة لــتــسـيــيـــر إدارة الــبــنـايــــةr وأجـــر الــبـــواب أو
الــــبــــــوابــــX واIـــــســــتــــخــــدمــــX الــــذين �ــــكـن أن يــــوظــــفــــهم

rرتبطة بذلكIتصرف وكذا التكاليف اIا

 2 - دفع مـبـالغ اســتـهالك اIـاء والـكـهـربــاء بـالـنـسـبـة

rشـتـركـة الـعـامـة ونفـقـات الـعـدادات الـعـامةIإلى األجـزاء ا
وكـــذلـك فـــائض اIـــاء الــــذي يـــتـــأتى مـن الـــفـــرق بـــX بـــيـــان
حــســـاب الــعـــداد الــعــام ومـــجــمـــوع بــيـــانــات حـــســاب بـــقــيــة
الــعـــدادات اخلــاصــة أو اIـــشــتــركـــة ونــفــقـــات ســيــر صـــيــانــة

rالعتاد اخلاص �حطة الضغط الزائد وترميمه

 3 - شـراء اIـواد واألوعيـة الالزمـة لـصيـانـة بـوابات

 rالدخول والساللم وأقفاصها وسطوحها

 4 - مــصـاريـف ونـفــقــات ســيــر الـتــســخــX اجلــمـاعي

rوتوابعه

 5 - نـفــقــات صــيــانــة وإصالح مــؤقــتــة إنـارة اIــداخل

واIـــــســــاطح وجــــمـــــيع احملـالت واألجــــزاء ذات االســــتــــعــــمــــال
rشتركIا

 6 -  دفع مبـالغ التـأمX الـذي يغـطي حوادث الـعمل

واحلـوادث الـتي يـتـسـبب فـيـهـا مـسـتـخـدمـو إدارة الـبـنـاية
rللغير

 7 -  وجمـيع النـفقـات الـتي تسـتلـزمهـا التـرميـمات

الصغيرة في األجزاء اIشتركة.

يــــجب عــــلـى الــــشــــركــــاء تــــســــديــــد هــــذه األعــــبــــاء لـــدى
اIتصرف وفقا للكيفيات التي حتددها اجلمعية.

أعباء الصنف الثاني أعباء الصنف الثاني 

يشمل هذا الصنف من األعباء ما يأتي :

 1 - نـــفــقـــات الــتـــرمـــيم بـــاخــتالف أنـــواعه اIـــتـــعــلـــقــة

بــاجلــدران الــضـخــمــة ( بــاســتــثــنــاء اإلصالحــات الــصــغــيـرة
اIـــــتـــــعـــــلـــــقــــة بـــــهـــــذه اجلـــــدران من داخـل الـــــشـــــقق واحملالت)
والـــســــقف اخلـــارجـي والـــســـطح والـــواجــــهـــات والـــشـــرفـــات
واIــــقــــصــــورات ورؤوس اIــــداخـن وقــــنــــوات اIــــاء والــــغـــاز
والكهرباء ( بـاستثناء األجزاء اخملصصة من هذه اIنشآت
r(لالســـتــــعـــمـــال احلــــصـــري واخلـــاص فـي كل شـــقــــة أو مـــحل
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وأنـــــابـــــيـب اIـــــواســــــرr وصـــــرف مــــــيـــــاه األمـــــطــــــار واIـــــيـــــاه
اIـــســتـــعــمـــلــة ومـــيــازيـب تــفـــريغ الــقـــاذورات (بــاســـتــثـــنــاء
األجزاء اخملـصـصة مـنـهـا لالستـعـمال احلـصـري واخلاص في
كل شــقـــة أو مــحل) وبــوابـــات الــدخــول واالبــهـــاء والــساللم
وأقـــفــاص الـــساللم واIـــســاطحr وجـــمــيـع احملالت اخملــصـــصــة

rخلدمة البناية دون غيرها

 2 - األشـــغـــال أو الــــتـــرمـــيـــمـــات الـــتي يـــســـتـــلـــزمـــهـــا

rاالمتالء في القنوات والذي ال �كن حتديد أسبابه

 3 - نـفــقـات تــلـبــيس الـواجــهـات �ــا في ذلك نــفـقـات

طـالء الــــدرابــــزيـن وعــــوارض دعم الـــــشــــرفــــات والـــــنــــوافــــذ
وألـواح الـنـوافـذ اخلــارجـيـة وسـتـائـر كـل شـقـةr عـلى الـرغم

rمن أن هذه األشياء ملكية خاصة

 4 - نــفـــقــات صــيــانـــة وتــرمــيم اIــواســـيــر وصــنــاديق

rنفايات البناية

 5 - نــفـقـات صــيـانــة وتـرتـيب مــحالت مـشــمـولـة في

rشتركة العامة �ا في ذلك نفقات الطالءIاألجزاء ا

 6 - نـــــفــــقــــات وضع وتـــــرمــــيم مــــنـــــشــــآت اإلنــــارة في

rشتركةIاألجزاء ا

 7 - نـفــقــات صــيـانــة وتــعـويـض الـقــنــوات بــالـنــســبـة

لألجـــزاء الــرئـــيــســـيــةr بـــاســتـــثــنـــاء الــقـــنــوات اخلـــاصــة في
rالبنايات اجلماعية

 8 - فك اIـصـاعـد وأجـهزة الـتـسـخX وإصـالحهـا كـلـها

rأو جزء منها وكذلك توابعها

 9 - الـضـرائب والرسـوم احملـتـملـة مـهمـا يـكن شكـلـها

والــتي سـتــخـضع لــهـا جــمـيع األشــيـاء واألجــزاء اIـشــتـركـة
rالعامة في اجملمع العقاري

10- مــــــــبـــــــالـغ الـــــــتــــــــأمـــــــX ضــــــــد احلـــــــريـق واحلـــــــوادث

واIسؤولية اIدنية وأضرار اIياه وغيرها من األخطار.

 11- اIصاعد و تضم :

- نــفــقــات صــيـانــة و إصالح جــمــيع اIــصــاعــد أو جـزء
rمنها زيادة على توابعها

- استهالك قـوة احملركـات وجمـيع النـفقـات اIتـرتبة
عن تسييره.

يـــتـم حــســـاب اIـــســـاهـــمـــة في هـــذه األعـــبــاء فـي إطــار
اIــيــزانـيــة الــســنـويــة وفي حــالــة الـعــجــز يــلـتــزم الــشــركـاء

�بلغ محسوب على أساس كشف تقديري .

تمويل األعباءتمويل األعباء

تمول األعباء من خالل :

1- ميزانية تقديرية تصادق عليها اجلمعية العامة

rفي بداية كل سنة مالية

 2- وفـي حـالـة أشــغـال الـصــيـانـة الــتي يـجب الــقـيـام

بــهــا بــصــفـة مــســتــعــجـلــةr بــواســطــة نـداء لــتــوفــيــر أرصـدة
تــــســــاوي ثـــلث (3/1) اIــــصـــروف اIـــزمـع إنـــفـــاقـهr وذلك في
انتـظار انعـقاد اجـتمـاع استثـنائي تـعقـده اجلمعـية الـعامة

بدعوة من اIتصرف.

يـطــالب بـدفـع اIـبــالغ احملـددة أعالهr في اآلجــال الـتي
تقررها اجلمعية العامة.

دفع األعباءدفع األعباء

تـــتم مــــســـاهــــمـــة الـــشــــركـــاء فـي اIـــلك وفـق طـــبــــيـــعـــة
األشـغالr إمـا في إطـار ميـزانيـة سنـويـةr أو بواسـطة دفع
مــبــلغ مـحــســوب عـلـى أسـاس كــشف عــنـدمــا يـتــعــلق األمـر

بأشغال § القيام بها لضرورة صيانة اIلك اIشترك.

يـسـتـفـيـد الــشـركـاء في اIـلك الـذين يـلـحق بـهم ضـرر
نــــاجت عن االنــــخـــفــــاض الـــنــــهـــائـي لـــقــــيـــمــــة اIـــســــاهــــمـــة في
الــصــنــدوق أثــنـاء تــنــفــيـذ األشــغــالr أو تــلف أو اضــطـراب

ولو مؤقت في االنتفاع من تعويض.

يوزع هذا التعـويض الذي يتحـمـلـه جميع الشركـاء
فــي اIـــلـكr حـــسـب الـــنـــســبــــة األولـــيــــة حلـــقـــوق كـل واحـــد

منهـم في األجزاء اIشتركة.

يـتم اسـتـحـداثr قـصـد الـقـيـام بـاألشـغـال الـضـروريـة
فـي إطــار مـــخـــطط ســـنــوي لـــلـــصـــيــانـــةr صـــنـــدوق لألمــوال
اIـتـداولـة يـتـم تـمـويـله في مـطـلع كـل سـنـة مـالـيـة بـرصـيـد

يدفعه كل شريك في اIلك.

يـــســــاوي الـــرصـــيـــد اIــــطـــلـــوب دفـــعه 40 % من مـــبـــلغ
اIـسـاهـمـة الـتي يـجب أن يـســاهم بـهـا كل شـريك في اIـلك
�ـوجب اخملـطط الــسـنـوي لـلـصـيـانــة الـذي تـقـرره اجلـمـعـيـة

العامة.
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يـتــعـX عـلـى اIـتــصـرف أن يــقـبض الــرصـيــد اIـذكـور
أعـالهr في اآلجــــال الــتـي حتــددهــا اجلــمــعــيــة الــعــامــة وأن

يودعـه في صندوقه.

�ــكـن اIــتــصـــرف أن يــلــجـــأ إلى طــريـــقــة الــتـــحــصــيل
اإلجـبـاريr في حــالـة عـدم دفع أحــد الـشـاغـلــX أو الـشـركـاء
فـي اIــلـكr  جلــزء من الـــنــفـــقــات اIـــتـــرتــبـــة عــلـــيه بــعـــنــوان
الـصـنف األول مـن األعـبـاء أو في حـالـة عــدم دفـعه الـقـسط
اIــتــرتب عــلــيه �ــوجب األشــغــال أو االلــتــزامــات بــعــنـوان

الصنف الثاني من األعباء.

يــــجـب عــــلـى اIــــتــــصــــرف فـي حــــالــــة عـــــدم دفع أجــــزاء
Xوبـعـد إنذارين (2) مصـحـوب rاألعـباء مـن الصـنف األول
بــإشــعــار بـاســتالم ومــرســلــX خالل الــشـهــر اIــوالي لألجل
احملـددr ولــكن بــدون جـدوىr أن يــلــتـمس ضــد الــشـاغل اخملل
بالتزاماتهr إصدار أمر بالتنفيذ ترفق به جميع األوراق
الــثــبــوتــيـةr وخــاصــة مــحـضــر قــرار اجلــمــعـيــة الــذي يــحـدد
تـوزيع أجــزاء األعـبـاء اIـرتـبـطـة بــهـذا الـصـنف ونـسخ من
اإلنـذارينr وذلك عن طـريق التـقـدم بعـريضـة لـدى احملكـمة

اخملتصة إقليميا التي تتبعها البناية.

يـنـفـذ األمـر بـالـتنـفـيـذ الـصـادر بـهذه الـطـريـقـة طـبـقا
لإلجراء اIعمول به في حتصيل الضرائب.

إذا كـــــان األمــــر يـــــتـــــعـــــلق بـــــشــــريـك في اIـــــلـك لم يف
بـالـتـزامـاته الـنـاجـمـة عن تـنـفـيـذ الـقـرارات الـتي صـادقت
عليها اجلمعية العامةr وخاصة عدم دفع قسطه من األعباء
اIــــتــــرتــــبــــة عـــلــــيـه بـــعــــنــــوان أشــــغــــال أجنـــزت فـي األجـــزاء
اIشـتـركةr فـإن اIـتـصرف يـأخـذ رهـنا قـانـونـيا عـلى حـصة

الشريك في اIلك اخملل بالتزاماته هذه.

إذا لم يــقم الــشــريـك في اIــلك اخملل بــتــســديــد ديــونه
خالل ثالثــة (3) أشــهـــرr ســيــعــمــد إلى اIــصــادرة الــعــقــاريــة

Iلكه الذي يعرض للبيع عن طريق القضاء.

�ـكن اIــتـصـــرف زيـادة عــلى هــذا اإلجـراءr أن يــلـجـــأ
إلى احلــــجـــــز اIـــؤجـــــر أو أن يـــعـــمـــل عـــلــى تـــطــــبـــيــق عن
طـريــق حـجــز ما يـقـبضـه هذا األخـيـر علـى مبـالغ اإليـجار

إذا أجر محله.

وال يعـفي غيـاب شريك في اIـلك أو بقـاء شقـته غير
مسكونة من إلزامية دفع مبالغ األعباء.

الباب الثانيالباب الثاني
انتقال اIلكية و إلزامية نظام اIلكية اIشتركةانتقال اIلكية و إلزامية نظام اIلكية اIشتركة

انتقال اIلكية باجملان أو بعوضانتقال اIلكية باجملان أو بعوض

يــبـقى الــشـريك فـي اIـلك الــسـابـق في حـالــة انـتــقـال
اIلـكية إلى شـخص آخر ملـزما إزاء اجلمـعيةr بـدفع جميع
الـديون الـناجمـة عن اIلـكيـة اIشـتركـة نقـدا وواجبة األداء
من تــاريخ انـتــقـال اIــلـكــيـة ســواء كـان األمـر يــتـعــلق بـدفع

الرصيد أو بالدفع النهائي.

في حـالة انتقال اIـلكية بـاجملانr يلتزم اIـستفيد من
انـتـقال اIـلـكـيـة بـدفع كل أعـبـاء اIلـكـيـة اIـشـتـركة الـتي لم

يدفعها الشريك في اIلك السابق.

وفي حــــالـــة انــــتــــقـــال اIــــلــــكـــيــــة بــــعـــوضr يــــجب عــــلى
الـشريك في اIلك الـذي يتنـازل عن حصة �ـقابل أن يقدم
لـلموثق شهادة لم �ـر على تسلـيمها شهـرr تثبت أنه غير
مـقـيـد بأي الـتـزام إزاء جـمـاعـة الـشـركاء فـي اIلـك. ويجب
أن يـــبـــلغ إعالن انـــتــقـــال اIــلـــكــيـــة لــلـــمــتـــصــرف عـن طــريق
رســالـة عـاديـة مـوصى عــلـيـهـا مع إشـعــار بـاسـتالم �ـبـادرة
من اIـقـتـنيr و�ـكـن اIتـصـرف أن يـعـتـرض في أجـل قدره
خمـسة عـشر (15)  يـوما ابـتـداء من تاريخ إعالن االنـتـقال
لـدفع األمـوال وذلك لـلـحـصـول عــلى اIـبـالغ الـتي مـا تـزال

مستحقة ولم يدفعها اIالك السابق. 

إلزامية نظام اIلكية اIشتركة إلزامية نظام اIلكية اIشتركة 

في حـالـة نـقل اIلـكـيـةr فإن االلـتـزامـات النـاشـئة عن
هذا النظام تتبع العقار وتسري على اIقتني اجلديد.

rدرجـة في هذا النظامIالك من الـتزاماته اIيحرر ا
فـي حـــالـــة الـــتـــنــــازل عن عـــقـــارهr وتـــقـع هـــذه االلـــتـــزامـــات
تــلــقــائـيــا عــلى عــاتق اIــقــتــني الــذي يـراعـي نـظــام اIــلــكــيـة

اIشتركة بصفته شريكا في اIلك لألجزاء اIشتركة.

اجلزء الرابعاجلزء الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة
الباب األولالباب األول

البيع واإليجار البيع واإليجار 

البيعالبيع

يــتــصـــرف كل شــريك فـي اIــلك بــكـل حــريــة في احملل
الذي �تلكه وبحصة األجزاء اIشتركة اIرتبطة بهr وهذا

مع مراعاة التحفظات اIذكورة أدناه.
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ال يـــــنــــفــــصـل احلق فـي مــــلـــــكــــيــــة األجـــــزاء الــــشـــــائــــعــــة
واستـعمالـها عن نفس هـذه احلقوق عـلى األجزاء اIشـتركة

عن طريق التنازل أو غير ذلك.

يـــتــرتب عـن بــيع مـــحل مــاr بـــالــضـــرورة وكــنــتـــيــجــة
لــــذلـكr بــــيـع جــــزء مـن احلــــقـــــوق الــــواقـــــعــــة عـــــلى األشـــــيــــاء

اIشتركة.

rـنـصـوص علـيه أعالهIـعزل عـن اإلعالن باالنـتـقـال ا�
والـــذي يـــجب أن  يـــســـلم لـــلـــمــتـــصـــرف قـــصـــد الـــســمـــاح له
بــضـمــان حتـصــيل الـديــون احملـتــمــلـة اIــسـتــحـقــة من طـرف
اIــالك الــقــد¬ لـــلــمــلــكــيــة اIــشــتــركــةr ال �ــكن أن يــكــون أي
تــنـازل إلــزامـيـا عــلى جــمـاعـة الــشـركــاء في اIـلـك r إال بـعـد

تسليم نسخة من العقد للمتصرف. 

اإليجار اإليجار 
يـــجـب عـــلـى اIـــالــــكــــX الـــذيـن يـــؤجــــرون مــــحـــلــــهم أن
يـعــلـمــوا مـســتــأجـريــهم �ـضــمـون هــذا الـنــظـام وبــإلـزامــيـة

تنفيذ التعليمات الواردة فيه.
يـجب أن تـرسل نــسـخـة مـن عـقـد اإليــجـار اIـوقع من
الـــطـــرفـــX إلى اIـــتــصـــرف في اIـــلـــكـــيــة اIـــشـــتــركـــةr خالل

ثمانية (8)  أيام من تاريخ توقيعه.
يـبقى كل مـالك ال يـشـغل مـحلـه بنـفـسهr مـسؤوال عن
تـنــفـيــذ هـذا الــنــظـام من طــرف شـاغــلي ذلك احمللr ويــكـون
عـلى وجه اخلـصــوص مـسـؤوال اجتـاه اIـلـكــيـة اIـشـتـركـة عن
األضــرار اIـتــرتــبــة عن فــعل أو خـطــإ يــقــتـرفـه مـســتــأجـره.
ويـكون مديـنا بـاحلصـة اIتعـلقـة بشـقته في األعـباء احملددة
في هـذا الـنـظـام ويـشـتـرك بـالـتـضـامن في اIـسـؤولـيـة عن

األعباء اIترتبة عن الشاغل اIستأجر.

الباب الثانيالباب الثاني
التأميناتالتأمينات

تأمX العقار أو مجموعة العقاراتتأمX العقار أو مجموعة العقارات
تـؤمـن كل الـعــمـارات اجلــمـاعــيـة واألجــزاء اIـشــتـركـة
الـعـامـة الـتـابـعـة لـلـمـجـمع الـعـقـاري مـن األضـرار اIـبـاشرة
ضــد احلــريقr والـصــواعق واالنـفــجـار واخلـســائـر الـنــاجـمـة
عن اIـيــاه ومن أي أضـرار أخرىr طـبـقا ألحـكـام األمر رقم
95 -07 اIـؤرخ في 23 شعـبـان عام 1415 اIـوافق 25 يـنـاير

ســـنـــة 1995 واIـــتــــعــــلق بــــالــــتـــأمــــيــــنـــات اIــــنــــشـــأ لــــقــــانـــون
التأميناتr اIعدل و اIتمم. 

التأمينات الشخصيةالتأمينات الشخصية

يجب على كل مالك تغـطية مسؤوليته اIدنية التي
rـسبـبـة للـجـيران من جـراء احلريقIتـترتب عـن األضرار ا

أو انـفـجـار الــغـازr أو الـكـهـربـاءr أو حتــطـيم الـزجـاجr وكـذا
الــفــيــضــانــات وغــيــرهــا من األخـــطــار الــتي قــد حتــصل في
محله أو شقته طبقا ألحكام األمر رقم 95 - 07 اIؤرخ في
23 شعبان عام 1415 اIوافق 25 يناير سنة 1995 واIتعلق

بالتأمينات اIنشأ لقانون التأميــناتr اIعــدل واIتمم .

الباب الثالثالباب الثالث

النزاعاتالنزاعات

النزاعاتالنزاعات

يـدخـل الـنـزاع اIـتـعـلق بـالـقـانـون األسـاسي لـلـمـلـكـيـة
اIـــشـــتــركـــة واحملـــدد �ـــوجب هـــذا الـــنـــظـــام في اخـــتـــصــاص

محكمة اجلهة القضائية Iكان البناية.

يـــــعـــــلـم اIـــــتـــــصـــــرف كـل شـــــريك فـي اIـــــلـك بـــــجـــــمـــــيع
الـنـزاعات اIـرفـوعـة أمام اجلـهـة الـقـضائـيـة اIـذكورة أعاله
واIـتـعلـقـة بـتسـيـير اجلـمـعـية أو تـكـون هـذه األخيـرة طـرفا

فيها.

تــتـقــادم الـدعــاوى الـشــخـصــيـة الـنــاشـئــة عن تـطــبـيق
الــقـــانــون األســـاسي لـــلــمـــلـــكــيـــة اIــشـــتـــركــة احملـــدد في هــذا
الـنـظـام بــX الـشـاغـلـX أو الـشـاغـل و اIـتـصـرف بـانـقـضـاء

مدة عشر (10) سنوات.

إشهار نظام اIلكية اIشتركةإشهار نظام اIلكية اIشتركة

تـصــبح أحـكــام نـظــام اIــلـكــيـة اIــشـتــركـة مــلـزمــة لـكل
الـشـركــاء في اIـلك ابــتـداء من تــاريخ شـهـره في احملــافـظـة
الــعـقـاريــة الـواقــعـة �ـكــان تـواجـد اIــلك أو األمالك . يـجب
عــلى اIـــرقي الــعـــقــاريr أن يـــلــتـــزم بــشــهـــر نــظـــام اIــلـــكــيــة
اIـــشــتـــركــة و الــتـــعــديالت الـــتي �ــكـن أن تــطــرأ عـــلــيه في

احملافظة العقارية.

شكليات التسجيلشكليات التسجيل

سـجل نــظـام اIــلـكــيـة في ............ بــتـاريخ ............
لدى .......................... حتت رقم ...............

إثباتا لذلكإثباتا لذلك

حرر �كتب اIوثق اIمضي أسفله

في اليوم والشهر والسنة اIذكورة أعاله.
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16 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

تسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي  رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي  رقم 14 - - 101 مــــؤرخ   مــــؤرخ  في في 7 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2014 ــــــــوافق 9 مــــــــارس ســــــــنـــــــة  مــــــــارس ســــــــنـــــــةIــــــــوافق  اIاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1435 ا
يـتـضـمن إنـشـاء مـركـز لـلــراحـة لـلـمـجـاهـدين بـبـلـديـةيـتـضـمن إنـشـاء مـركـز لـلــراحـة لـلـمـجـاهـدين بـبـلـديـة

عX صالحr والية تامنغست.عX صالحr والية تامنغست.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اIؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اIــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واIـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 273
اIـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1434 اIـوافق 25 يـولـيــو سـنـة
2013 واIـتـضـمن تـعـديل الـقانـون األسـاسي Iـراكـز الـراحة

rادة 4 منهIال سيما ا rللمجاهدين
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
التـنفـيذي رقم 13 - 273 اIؤرخ في 16 رمـضان عام 1434
اIـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2013 واIـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
Xرسوم إلى إنشاء مركـز للراحة للمجاهدين ببلدية عIا
صالحr واليـة تامـنغـست وتـتمـيم قائـمة هـذه اIراكـز طبـقا

للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.

اIادة اIادة 2  : :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حـــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 9 مارس سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ

اIلـحـقاIلـحـق
قائمة مراكز الراحة للمجاهدينقائمة مراكز الراحة للمجاهدين

مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي  رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي  رقم 14 - - 102 مــــؤرخ   مــــؤرخ  في في 7 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2014 ــــــــوافق 9 مــــــــارس ســــــــنـــــــة  مــــــــارس ســــــــنـــــــةIــــــــوافق  اIاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1435 ا
يـتـضـمن إنـشـاء مـركـز لـلــراحـة لـلـمـجـاهـدين بـبـلـديـةيـتـضـمن إنـشـاء مـركـز لـلــراحـة لـلـمـجـاهـدين بـبـلـديـة

حمام السخنةr والية سطيف.حمام السخنةr والية سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اIؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اIــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واIـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 273
اIـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1434 اIـوافق 25 يـولـيــو سـنـة
2013 واIـتـضـمن تـعـديل الـقانـون األسـاسي Iـراكـز الـراحة

rادة 4 منهIال سيما ا rللمجاهدين
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
التـنفـيذي رقم 13 - 273 اIؤرخ في 16 رمـضان عام 1434
اIـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2013 واIـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اIـرســوم إلى إنـشــاء مـركــز لــلـراحــة لـلــمـجــاهـدين بــبـلــديـة
حمام الـسخنـةr والية سـطيف وتتـميم قـائمة هـذه اIراكز

طبقا للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.
اIادة اIادة 2  : :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.
حـــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 9 مارس سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــ
اIلـحـقاIلـحـق

قائمة مراكز الراحة للمجاهدينقائمة مراكز الراحة للمجاهدين

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسة

........... (بدون تغيير) ............

مركز الراحة 
حمام عX صالح

   بلدية عX صالح 
والية تامنغست

مقر اIؤسسةمقر اIؤسسةتسمية اIؤسسةتسمية اIؤسسة

........... (بدون تغيير) ............

مركز الراحة 
حمام السخنة

   بلدية حمام السخنة
والية سطيف
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مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 27  صـفـر عام   صـفـر عام 1435 اIـوافق اIـوافق
30  ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة r2013 تتضـمr تتضـمّن إنهاء مهام مديرين إنهاء مهام مديري

جامعات.جامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 27  صـــفـــر عــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

موسى زيرقr بصفته مديرا جلامعة باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

اجلـــودي مـرابطr بــصـفــتـه مـديـــرا جلـامــعـــة بــجـايـــةr بـنــاء
على طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

مصطفى رحمونيr بصفته مديرا جلامعة تيارت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

طـاهــر حـجـارr بــصـفــته مـديــرا جلـامــعـة اجلــزائـرr لــتـكـلــيـفه
بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 27  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 30  ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة r2013 يـتــضـمr يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء

.Xمهام نائبي مديري جامعت.Xمهام نائبي مديري جامعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

عـبـد الـلّه الـعـوفـيr بـصـفـته نـائب مـديـر مــكـلّـفـا بـالـتـنـمـيـة
واالســتـــشـــراف والــتـــوجـــيه بـــجــامـــعـــــة بــشــــارr لـــتــكـــلـــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

مـــحـــمــــد الـــهـــادي لـــطـــرشr بـــصــــفـــته نـــائـب مـــديـــر مـــكـــلّـــفـــا
بـــالـــتــــكـــوين الــــعـــالـي في الـــتــــدرج والـــتــــكـــوين اIــــتـــواصل

والشهادات بجامعة قسنطينةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 27  صـفـر عام   صـفـر عام 1435 اIـوافق اIـوافق
30  ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة r2013 تتضـمr تتضـمّن إنهاء مهام مديرين إنهاء مهام مديري

مراكز جامعية.مراكز جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

عـبد الـرحمـان بن دعاسr بـصفـته مديـرا للـمركز اجلـامعي
ببرج بوعريريجr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

rبصـفته مـديرا للـمركـز اجلامعي بـالطارف rرشيد سـياب
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

يــــوسف بـــــريـشr بـــصـــفـــتـه مـــديــــرا لـــلـــمـــركــــز اجلــــامـــعي
بسـوق أهراسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

مـــحـــمــــد بــــزيـــنــــةr بـــصـــفـــتـه مـــديــــرا لـــلـــمـــركـــز اجلــــامـــعي
بخميس مليانةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 27  صـفـر عام   صـفـر عام 1435 اIـوافق اIـوافق
30  ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2013 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام عـمداءن إنهـاء مـهام عـمداء

كليات باجلامعات.كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

ســــعــــــيــــد فـــكــــــرةr بــــصــــفـــتـــه عــــمــــيــــدا لــــكــــلــــيــــة الــــعــــلـــــوم
االجـتمـاعـيـة والعـلوم اإلسـالميـة بجـامعـة باتـنـةr لتـكلـيفـه

بوظيفـة أخـرى.

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

بــوعالم سـعــيـدانيr بـصــفـته عــمـيـدا لــكـلــيـة الـتــكـنـولــوجـيـا
بجامعة بجايةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

اخلــيـــر قــشيr بـــصــفـــته عـــمــيـــدا لــكـــلــيـــة احلــقـــوق والــعـــلــوم
السياسية بجامعة سطيفr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 تـنهـى مهــام الـسّـيد

كــمــال بـــداريr بــصــفــته عـــمــيــدا لــكـــلــيــة الــعــلـــوم بــجــامــعــة
بومرداسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 27  صـفـر عام   صـفـر عام 1435 اIـوافق اIـوافق
30  ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة r2013 تــتــضــمr تــتــضــمّن تــعــيــX مــديـرين تــعــيــX مــديـري

جامعات.جامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنــــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

الطاهر بن عبيدr مديرا جلامعة باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 30 ديسـمبر سنـة 2013 يعـيّن السّيد بوعالم

سعيدانيr مديرا جلامعة بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIــوافـق 30 ديــســمـــبــــر ســنــــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــــيــد

عبـد اللـّه العوفيr مديرا جلامعة بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2013 يـعيّـن الـسّـيـد كـمال

بداريr مديرا جلامعة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 30 ديـسـمبـر سـنـة 2013 يـعيّن الـسّيـد سعـيد

فكرةr مديرا جلامعة تبسة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنـة 2013 يعـيّن السّـيد خالدي

مدربلr مديرا جلامعة تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمبـر سـنـة 2013 يـعيّـن السّـيـد طـاهر

حجارr مديرا جلامعة اجلـزائر 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIـوافق 30 ديـسـمبـر سـنـة 2013 يـعيّـن السّـيـد اخلـير

قشيr مديرا جلامعة سطيف 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIــوافـق 30 ديـــســـمـــبــــر ســــنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

محمـد الهادي لطرشr مديرا جلامعة قسنطينة 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 30 ديسـمبر سنـة 2013 يعيّـن السّيد حسني

بوكرزازةr مديرا جلامعة قسنطينة 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIــوافـق 30 ديــســمـــبــــر ســنــــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــــيــد

عبـد الرحمان بن دعاسr مديرا جلامعة برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنـة 2013 يـعيّـن السّـيد رشـيد

سيابr مديرا جلامعة الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIــوافـق 30 ديـــســـمـــبــــر ســــنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

محمـد خــيـر الدين خالديr مديرا جلامعة الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIوافق 30 ديسمبر سنـة 2013 يعيّن السّيد يوسف

بريشr مديرا جلامعة سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام
1435 اIــوافـق 30 ديـــســـمـــبــــر ســــنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

محمـد بزينةr مديرا جلامعة خميس مليانة.
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قرار وزاريقرار وزاريّ مـشتـرك مؤر مـشتـرك مؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1435
اIوافق اIوافق 15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة r2014  يـحدr  يـحدّد نـسبـة مسـاهمةد نـسبـة مسـاهمة

الواليات في صندوق الضمان للجماعات احمللية.الواليات في صندوق الضمان للجماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدولة
rاليّةIووزير ا

- �ــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــتـــــشـــــريـــــعي رقم 93 - 18
اIـــــؤرّخ في 15 رجب عــــــام 1414 اIــــــوافق 29 ديـــــــســــــمــــــبــــــر
سـنة 1993 واIتـضمن قـانـون اIالـيـة لسـنة r1994 ال سـيما

rادة  93 منهIا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 09 - 09 اIـــــؤرّخ في
13مــــحــــرم عــــام 1431  اIــــوافق 30 ديــــســــمــــبـــر  ســــنــــة 2009

واIـتـضـمّن قــانـون اIـالـيّــة لـسـنـة r2010 ال سـيّــمـا اIـواد 60
rو61 و 62 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 86 - 266 اIــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األوّل عــــام 1407 اIـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واIــتـضـمن تــنـظــيم صــنـدوق اجلــمـاعــات احملــلـيــة اIـشــتـرك

rوعمله
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعـدة عـام 1434  اIـوافق 11 سـبـتــمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اIؤرخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخــلـيـة و اجلـمـاعـات

rاحمللية
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى ة األولى : حتـــدّد نـسـبــة مـسـاهمـة الـواليات في
صـنـدوق الـضـمـان لـلـجــمـاعـات احملـلـيـة بـاثــنــيـن في اIـائـة

(2%) بالنسبة لسنة 2014.

اIــــاداIــــادّة ة 2 : تـــــطــــبّـق هــــذه الـــــنّــــســـــبــــة عـــــلى تـــــقــــديــــرات
اإليـرادات اجلــبـائـيّـة  الّـتي حتـتـوي عـلـيـهـا بـطـاقـة احلـسـاب

الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الوالئيّة.

اIـاداIـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1435 اIوافق
15 يناير سنة 2014.

قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراء

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

 وزير الدولةr وزير الداخلية وزير الدولةr وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاريقرار وزاريّ مـشتـرك مؤر مـشتـرك مؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1435
اIوافق اIوافق 15 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة r2014  يـحدr  يـحدّد نـسبـة مسـاهمةد نـسبـة مسـاهمة

البلديات في صندوق الضمان للجماعات احمللية.البلديات في صندوق الضمان للجماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدولة
rاليّةIووزير ا

- �ـقتـضى اIرسـوم التّـشريعيّ رقم 93 - 18 اIؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اIــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيّـة لــسـنـة r1994 ال سـيّــمـا اIـادّة 93

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اIــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عـــــام 1431 اIــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009
واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة r2010 ال سـيــمـا اIـواد 60

rو61 و62 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلّق

rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اIــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلّق بالواليةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 86 - 266 اIــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األوّل عــــام 1407 اIـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واIــتـضــمّن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيّــة اIـشــتـرك

rوعمله
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- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13- 312 اIؤرخ
في 5  ذي الــقــعــدة عــام 1434  اIــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اIؤرخ في 2  ربيع األول عام 1415 اIوافق 10 غشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخــلـيـة و اجلـمـاعـات

rاحمللية
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرخ
في 15  رمــضـان عـام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIاداIادّة األولى ة األولى : حتـــدّد نـسبـــة مسـاهمـة البـلديات في
صـنـدوق الـضـمـان لـلـجــمـاعـات احملـلـيـة بـاثــنــيـن في اIـائـة

(2%) بالنسبة لسنة 2014.
اIــــاداIــــادّة ة 2 : تـــــطــــبّـق هــــذه الـــــنّــــســـــبــــة عـــــلى تـــــقــــديــــرات
اإليـــرادات اجلـــبــــائـــيّـــة اIـــبـــاشـــرة وغـــيـــر اIـــبـــاشـــرة  الّـــتي
حتـــتــوي عـــلــيــهـــا بــطـــاقــة احلـــســاب الّـــتي تــبـــلّــغـــهــا مـــصــالح

الضّرائب الوالئيّة.
اIـاداIـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّــعـبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1435 اIوافق

15 يناير سنة 2014.

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13- 312 اIؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اIؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة و اجلـمـاعات

rاحمللية
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اIؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 315
اIؤرّخ في 3 شـوال عام 1433 اIوافق 21 غـشت سنة 2012

rالذي يحدد شكل ميزانية البلدية و مضمونها

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : حتـدّد الـــنــســـبـة الــقـــانـونـيــة الـــدنـيـا
الـــتي تـــقـــتــطـــعـــهـــا الـــبـــلــــديـــات من إيـــرادات الـــتـــســـيـــــيــر
واخملــــصـــصــة لـــتــغــطـــيـة نــفـقــات الــتـجــهـيــز واالســتـثــمـار

بعشرة في اIائة (10%) لسنة 2014.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـؤخذ بـعـX االعـتـبار في حـسـاب االقـتـطاع
اإليرادات اآلتية :

- احلـــســاب احلـــســاب 74 : مـــخــصـــصــات الـــصــنـــدوق اIــشـــتــرك
لـلـجـمـاعـات احملـلـيـة مع حـسم اIـسـاعـدة اIـقـدمة لـألشـخاص
اIــســـنــX (اIـــادة الــفـــرعــيــة 7413 أو اIــادة 666 بــالـــنـــســـبــة

للبلديات مقار الواليات والدوائر).

- احلــســاب احلــســاب 75 : الــضــرائب غــيــر اIــبــاشــرة مع حــسم
حقـوق احلفالت (اIادة 755 بـالنسـبة للـبلديـات التي تكون

فيها مقار الواليات والدوائر).

-  احلــــــســـــاب احلــــــســـــاب 76 : الـــــضــــــرائب اIــــــبـــــاشـــــرة مـع حـــــسم
اIــســـاهـــمـــة فـي صــنـــدوق الــضــمــان لــلـجــمــاعـات احملــلــيـة
(اIادة 670) وكذا مـساهـمة البـلديـات في تـرقيـة مبادرات
الـــشــــبـــاب وتــــطـــويــــر اIـــمــــارســـات الــــريـــاضــــيـــة (اIــــادتـــان
الفـرعيـتان 6490 أو 6790 بالـنسـبة لـلبـلديـات التي تـكون

فيها مقار الواليات والدوائر).

اIـاداIـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1435 اIوافق
15 يناير سنة 2014.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاريقرار وزاريّ مـشتـرك مؤر مـشتـرك مؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1435
اIوافق اIوافق 15 ينـاير سنة  ينـاير سنة r  r2014  يحديحدّد نـسبة االقـتطاعد نـسبة االقـتطاع

من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات.من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدولة
rاليّةIووزير ا

- �ـقتـضى اIرسـوم التّـشريعيّ رقم 93 - 18 اIؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اIــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيّـة لــسـنـة r1994 ال سـيّــمـا اIـادّة 93

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلّق

rبالبلدية
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 67 - 145 اIــؤرخ في 22
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1987 اIــــوافق 31 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1967
واIــتـــعـــلـق بــاالقــتــطــاع من إيــرادات الــتــســيــيــرr ال ســيــمـا

rادة 2 منهIا

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
و اجلماعات احملليةو اجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 28 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 30
يــــنــــايـــر ســــنـــة يــــنــــايـــر ســــنـــة r  r2014  يــــحـــديــــحـــدّد نــــســــبـــة االقــــتــــطـــاع مند نــــســــبـــة االقــــتــــطـــاع من

إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات.إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات.
ـــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدولة

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12 - 07 اIــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 rتعلّق بالواليةIوا

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 70 - 154 اIــؤرخ في 22
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1390 اIــــــوافق 22 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 1970
rتضمن حتديد قائمة مصاريف الواليات وإيراداتهاIوا

- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 70 - 156 اIــؤرخ في 22
شعـبـان عام 1390 اIـوافق 22 أكتـوبر سـنة 1970 واIـتـعلق
بـاالقـتـطـاع مـن إيـرادات الـتـسـيـيــرr ال سـيّـمـا اIـادة األولى

rمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 13 - 312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اIؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994  الـذي يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعـات

rاحمللية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIاداIادّة األولى ة األولى : حتدّد الـنـسـبة القـانونـية الـدنيـا التي
تــقــتــطــعــهــا الــواليـات مـن إيــرادات الـتــســيــيــر واخملــصــصـة
لـتـغـطـية نـفـقـات الـتـجهـيـز واالسـتـثـمار بـعـشـرة في اIـائة

(10%) لسنة 2014.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تـــؤخــذ بـــعـــX االعــتـــبـــار في حــســـاب مـــبــلغ
االقتطاع اإليرادات اآلتية :

- احلـــســاب - احلـــســاب 74 : مـــخــصـــصــات الـــصــنـــدوق اIــشـــتــرك
للجماعات احمللية.

- احلــــــســـــاب - احلــــــســـــاب 76 : الــــــضــــــرائب اIــــــبــــــاشــــــرة مع حــــــسم
اIــســـاهـــمــة فـي صـــنـــدوق الـضـــمـان لــلــجـمــاعــات احملـلــيـة
(اIـادة 640) وكـذا مـساهـمـة الواليـات في تـرقيـة مـبادرات
الشـبـاب وتـطـوير اIـمـارسـات الـريـاضيـة (الـبـاب الـفرعي

9149 واIادة الفرعية 6490).

اIـاداIـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 28 ربـيع األول عام 1435 اIوافق
30 يناير سنة 2014.
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