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سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 16 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 7 يناير سنة يناير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-375 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عــام 1436 اIـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة r2014 يـتــضــمّن الــتــصــديق عــلى
مـذكـرة الـتـفـاهـم بـY حـكـومـة اجلـمـهــوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ــقـراطـيّـة الـشّـعـبــيّـة وحـكـومـة دولـة الــكـويت بـشـأن اإلعـفـاء من
تأشيرة الدخول اIسبقة حلاملي جوازات الـسفر الدبلوماسية واخلاصة واخلدمةr اIوقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12
مايو سنة 2013 ..........................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-376 مـؤرّخ في 8 ربــيع األول عــام 1436 اIـوافق 30 ديـســمــبــر ســنـة r2014 يـتــضــمّن الــتــصــديق عــلى
مـذكـرة الـتفـاهم بـY حـكـومـة اجلـمهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�قـراطـيّـة الـشّـعبـيّـة وحـكـومـة دولـة الكـويت في مـجـال الـبـيـئة
والتنمية اIستدامةr اIوقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2013 ......................................................

قوانيــنقوانيــن
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع األول عام 1436 اIوافق 4 يناير سنة r2015 يتضمن إنشاء صندوق النفقة.................

قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع األول عام  1436 اIوافق 4 يناير سنة r2015 يتعلق بالتعاضديات االجتماعية............

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 14-382 مؤرّخ في 8 ربـيع األول عام 1436 اIوافق 30 ديـسمـبر سـنة r2014 يـتضـمن حتويل اعــتماد  إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14-383 مؤرّخ في 8 ربـيع األول عام 1436 اIوافق 30 ديـسمـبـر سـنة r2014 يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية.............................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-01 مـؤرّخ في 13 ربـيع األول عام 1436 اIـوافق 4 يـنـايـر سـنة r2015  يـتـمم اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08-55 اIــؤرخ في 4 صــفـــر عـــام 1429 اIـوافـق 11 فــبــرايـــر ســنــة 2008 واIــتــضــمـن الــتـصــريـح بــاIــنــفـــعــة الــعــمــومــيــة

للعمليـة اIتعلـقـة بإجنـاز السـد اخلـــزان بالدويرة (والية اجلزائر)......................................................................

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار مؤرّخ في 7  ربيع األوّل عام 1436 اIوافق 29 ديسمبر سنة r2014 يحدّد اIواصفات التقنية لوثائق احلالة اIدنية.......

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 16 ذي احلـجـة عـام 1434 اIـوافق 21 أكــتـوبـر سـنـة r2013 يـتـضـمـن الـتـنـظـيم الـتــقـني اIـتـعـلق
بقارورات الغاز اIضغوط اIصممة من اIواد اIركبة........................................................................................

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1434 اIـوافق 14 أبــريـل ســنـة r2013 يــتـضــمن وضع بــعض األسالك
اخلاصة التابـعة لإلدارة اIكلفة باIواصـالت السلكية والالسلكـية الوطنية في حالـة اخلدمة لدى اإلدارة اIركزية بوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................................................

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالح اQستشفياتوإصالح اQستشفيات
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 6 محـرم عام 1436 اIوافق 30 أكتـوبر سنة r2014 يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـنظـام اIعلـوماتي
حملاسبة التسيير في اIؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة اIؤسسات اIعنية بتنفيذ هذا النظام.......................
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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 14-375 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1436 اIــــوافق  اIــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمr يــــتــــضـــمّن

الـــــتــــصــــديـق عــــلى مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهم بـــــY حــــكــــومــــةالـــــتــــصــــديـق عــــلى مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهم بـــــY حــــكــــومــــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحــكــومـة دولــة الــكـويـت بـشــأن اإلعــفـاء من تــأشــيـرةوحــكــومـة دولــة الــكـويـت بـشــأن اإلعــفـاء من تــأشــيـرة
الــــــدخـــــول اIــــــســــــبــــــقـــــة حلــــــامــــــلي جــــــوازات الــــــســــــفـــــرالــــــدخـــــول اIــــــســــــبــــــقـــــة حلــــــامــــــلي جــــــوازات الــــــســــــفـــــر
الدبـلـوماسـية واخلـاصـة واخلدمـةr اIوقالدبـلـوماسـية واخلـاصـة واخلدمـةr اIوقّـعـة في مديـنةـعـة في مديـنة

الكويت بتاريخ الكويت بتاريخ 12 مايو سنة  مايو سنة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــY حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
دولـة الكـويت بشـأن اإلعفـاء من تأشيـرة الدخـول اIسـبقة
rحلـامـلي جـوازات السـفـر الدبـلـوماسـيـة واخلاصـة واخلـدمة
r2013 وقـّعة في مدينة الكويت بتاريخ 12 مايو سنةIا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــــدّق عـــلى مــذكـــرة الـــتــفـــاهم بــIـــاداIا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحكـومة دولة الـكويت بـشأن اإلعفـاء من تأشيـرة الدخول
اIـسـبـقـة حلـامـلي جـوازات الـسـفـر الـدبـلـومـاسـيـة واخلـاصـة
واخلـدمــةr اIــوقـّـعــة في مــديــنـة الــكــويت بــتـاريخ 12 مــايــو
سـنـة r2013 وتـنــشـر في اجلــريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اIــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مذكرة تفـاهم مذكرة تفـاهم بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

بشأن اإلعفاء من تأشيـرة الدخول اIسبقة حلامليبشأن اإلعفاء من تأشيـرة الدخول اIسبقة حلاملي
جوازات السفر الدبلوماسية واخلاصة واخلدمةجوازات السفر الدبلوماسية واخلاصة واخلدمة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشـّـــعــبــيّــــة وحــكــومــة دولــة الــكـــويت واIــشـــــار إلــيــهــمــــا

r"Yفـيمـا بعد بـ "الطــرف

- رغـبــة مــنـهــمـا في تــطـــويـــر وتــعـــزيــــز الـتــعـــاون
rYالبلدين الشقيق Yب

- وتـــأكـــيــدا عـــلى اســتـــعـــدادهــمـــا لــلـــعــمـل عــلى إعـــفــاء
حـاملي جـوازات السـفر الـدبلـوماسـية واخلـاصـة واخلـدمــة
مـن مـــواطــني الــبـلـــديـن مـن تــأشــــيـرة دخـــــول مــسـبــقـــة

rإلى أراضي الطـرف اآلخـر

- ومـراعـاة التـفاقـيـة فـيـينـا لـلـعالقـات الدبـلـومـاسـية
لــســنــة 1961 واتــفـاقـــــيــة فــيــيـنــا لــلــعالقـــات الــقـنــصــلــــيـة

r1963 لسنـة

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى

تـقع األنــواع اآلتــيـة مـن اجلـوازات ضــمن إطــار عـمـل
مذكـرة التفـاهم هذه :

1 - بـالـنـسـبـة لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة
الشعبية : اجلوازات الدبلوماسية واخلاصة واخلدمة.

2 - بـــــــالـــــــنــــــــســـــــبـــــــة لـــــــدولـــــــة الـــــــكــــــــويت : اجلـــــــوازات
الدبلوماسية واخلاصـة.

اIاداIادّة ة 2

1 - يــــــدخــل رعــــــايــــــا أحــــــد الــــــطــــــرفــــــY مـن حــــــامــــــلي
اجلـــــــــوازات اIــــــــذكــــــــــورة فـي اIــــــــادة األولـى مـن مــــــــذكـــــــــرة
الـــــــتــــــفــــــــاهـم هــــــذهr إلـى أراضـي الــــــطــــــرف اآلخـــــــر من دون
احلصـول على تـأشـيرة دخـول وبـدون رسـوم وذلك إلقـامـة
مـتــواصـلــة أو لـعــدة إقـامـات ال تـتــجـاوز مـدتـهــا اإلجـمـالـيـة
تـسـعY (90) يـومــا خالل فــتـرة ســتـة (6) أشــهـر مـن تـاريخ

الدخول األول.
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2 - يــســمح Iـواطــني الــطـرفــY من حــمـلــة اجلـوازات
اIـــــذكـــــورة فـي اIـــــادة األولى مـن مـــــذكـــــرة الـــــتـــــفـــــاهم هـــــذه
rعـتـمديـن في البـعـثـات التـمـثيـلـيـة لدى الـطـرف اآلخرIوا
وكـذلك أزواجـهم وأطـفــالـهم الـذين يـرافـقــونـهم ويـعـيـشـون
معهمr بالـدخول إلى أراضي الطـرف اآلخر واإلقامة بدون
تأشيرة طيلـة فترة تعيينـهم بشرط إشعار الطرف اآلخر
بـذلك عـبـر الــقـنـوات الـدبـلــومـاسـيـةr قــبل مـوعـد الـوصـول

بثالثY (30) يوما.

اIاداIادّة ة 3

1 - يـتــوجب عـلى كال الــطـرفـY تـبــادل �ـاذج الـسـفـر
واIـــشــــار إلـــيـــهــــا في اIـــادة األولـىr وذلك عـــبــــر الـــقـــنـــوات

الدبلوماسية.

2 - عــنـــد قــيـــام أحــد الـــطــرفـــY بــتـــعــديـل أو تــغـــيــيــر
جـوازات الـسـفـر اIــذكـورة في اIـادة األولىr عــلـيه مـوافـاة
الـطــرف اآلخــر بـنــمــاذج عن اجلـوازات اجلــديــدة وذلك قـبل

ثالثY (30) يوما من تاريخ سريانها.

اIاداIادّة ة 4

1 - يــتـعـY عــلى مـواطـنـي أي من الـطـرفــY الـدخـول
إلى أراضي الطرف اآلخر عـبر اIنافذ احلـدودية اخملصصة

للمرور الدولي للمسافرين.

2 - عـلـى مـواطــني كال الــطـرفــY احلــامـلــY جلـوازات
Yالـــتـــقـــيـــد بـــالـــقـــوانــ rـــادة األولىIـــبـــيـــنـــة في اIالـــســـفـــر ا
والــلــوائح اIــعــمــول بــهــا عــلى أراضي الــطــرف اآلخــر خالل

مدة إقامتهم.

اIاداIادّة ة 5

1 - يـحق لـكال الـطــرفـY رفض دخـول أي من حـامـلي
جـــوازات الـــســفــــر اIــنــصــــوص عــلــيــهــــا فـي اIــادة األولى
إلى أراضـــيه أو اإلقـــامــة فـــيـــهــا إذا اعـــتـــبــر شـــخـــصــا غـــيــر

مرغوب فيه أو غير مقبول.

2 - إذا فـــقــد أحــد مـــواطــنـي أي من الــطـــرفــY جـــواز
ســفـــره في أراضي الــطــرف اآلخــرr يـــجب إخــطــار اجلــهــات
اخملـتــصـةr لـدى ذلك الـطـرفr التـخــاذ اإلجـراءات اIـنـاسـبـة.
وعلى الـبعـثة الـدبـلومـاسيـة أو البـعثـة الـقنـصلـية اIـعنـية

إصـدار جــواز ســفــر جـديــد أو وثــيـقــة ســفـرr عــلى أن تــقـوم
الــبــعــثــة الـــتي أصــدرت اجلــواز أو وثــيــقــة الــســفـــر بــإعالم

اجلهات اخملتصة للدولة اIضيفة بذلك.

اIاداIادّة ة 6

يــبــدي الــطــرفــان اســتــعــدادهــمــا لــلــعــمل عــلـى ضــمـان
أعـلـى مــسـتـــويــــات األمـــان جلــــــوازات ووثــــائق الــســفـــر
من الـتــــزويـرr وإعــــادة الــنـظــــر فـيــهـا مـن حـيث مــراعـــاة
حــــد أدنى مـن اIــعـــــايـــيـــر األمـــنـــيـــة فـي جــوازات ووثـــائق
سفـر مـقروءة آلـياr طبـقا Iـا أوصت بـه منظـمـة الـطيران

اIدني الدولــية.

اIاداIادّة ة 7

ال تؤثـر مذكرة الـتفـاهم هذه علـى حقوق والـتزامات
الــطـرفـY الـنــاشـئـة عن اIــعـاهـدات واالتــفـاقـيــات الـدولـيـة

التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.

اIاداIادّة ة 8

يـــتم تـــســـويــة أي خـالف يـــنــشـــأ بـــY الـــطـــرفـــY حــول
تــــفـــســــيـــر أو تــــطـــبــــيق مــــذكـــرة الــــتـــفـــاهـم هـــذه عـن طـــريق
اIــشــاورات واIـــفــاوضــات بـــيــنــهــمـــا وذلك عــبـــر الــقــنــوات

الدبلوماسية.

اIاداIادّة ة 9

يــــجــــــوز تــــعـــــديـل مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهـم هــــذه بـــــاتــــفــــاق
الــطـــــرفـــY. وتــدخـــل هـــــذه الـــتــعـــــديالت حـــيّـــــز الــنّـــفــــاذ
وفــقــــــا لإلجــــــراءات اIـــنــصـــــوص عـــلــيـــهـــــا فـي اIــادة 11

مــن مذكـرة التفـاهم هذه.

اIاداIادّة ة 10

يحق لكـل طرف تعـليق مذكـرة التـفاهم هذه كليا أو
جزئـياr ألسـبـاب تتـعلق بـالنـظـام العـام أو األمن أو حمـاية
الـصحـة. ويـخطـر الطـرف اآلخر بـهذا الـتـعلـيق كتـابة عـبر

القنوات الدبلوماسية.

اIاداIادّة ة 11

1 - تـدخـــل مـذكـــرة الــتـفـــاهـم هــذه حـيّـــز الـتّـنــفـــيـذ
من تــاريخ تــلــقي اإلشـعـــار األخــيـر الــذي يــخـطـــر �ــوجـبـه
أحـــد الـــطــــرفـــY الـــطـــرف اآلخـــر كـــتــــابـــة وعـــبـــر الـــقـــنـــوات
الـدبــلـومــاسـيــة بــاسـتــيـفــائه لـكــافـة اإلجــراءات الـقــانـونــيـة

الداخلية الالزمة لنفاذها.
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عن حكومة دولة الكويتعن حكومة دولة الكويت
صباح خالد احلمد الصباحصباح خالد احلمد الصباح

نائب رئيسنائب رئيس
مجلس الوزراءمجلس الوزراء
ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قر اطية الشعبيةالد�قر اطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

2 - تـظـل مـذكــرة الـتــفـاهم هــذه سـاريــة اIـفــعـول Iـدة
غــيــر مـحــددةr مــا لم يــقم أحــد الـطــرفــY بــإخـطــار الــطـرف
اآلخـــر عـن رغـــبـــتـه في إنـــهــــاء الـــعـــمل بــــهـــا كـــتــــابـــة وعـــبـــر
القنـوات الدبلـوماسيـة. ويصبح اإلنـهاء نافـذ اIفعـول بعد

مرور تسعY (90) يوما من تاريخ اإلخطار.

حــرّرت في مـــديــنــة الـــكــويت يــوم 2 رجب عــام 1434
اIوافق 12 مايو سنة r2013 من نسختY أصليتY باللغة

العربيةr ولكليهما نفس احلجية القانونية.

اIسـتدامة اIـوقـّعـة في مدينـة الكـويتr بتاريخ 2 أكـتوبر
سـنـة r2013 وتـنــشـر في اجلــريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اIــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تفـاهممذكرة تفـاهم  بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

في مجال البيئة والتنمية اIستدامةفي مجال البيئة والتنمية اIستدامة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الشّعبيّة وحكـومة دولة الكويت واIشار إليـهما فيما بعد

r"Yبـ "الطــرف

- رغــبــة مــنـهــمــا فـي تــوطــيـد الــتــعــاون فـي مــجـاالت
حــمــايـة الــبــيــئــة وإعــادة تــأهــيــلــهــا واحملــافــظـة عــلـى اIـوارد
الطـبيـعيـة لـتحـقيق الـتـنمـية اIـستـدامـةr ولزيـادة اعتـماد
rـستـدامـة في االتفـاقـيات الـدولـية واإلقـلـيمـيةIالتـنـميـة ا
ورغــبــة مــنــهـمــا في الــتــعــاون لــتـبــادل اخلــبــرات ووجــهـات
الــــــنــــــظــــــر فـي اIــــــســـــائـل الــــــبــــــيــــــئـــــيــــــة خـالل اIــــــؤتــــــمـــــرات
واالجــتــمـاعــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة اIـتــعــلــقــة بــالــبــيــئـة

rستدامةIوالتنمية ا

- وبــقـصــد دعم الــتــعــاون في مــجـال الــبــيــئــة وكـذلك
التنمية اIستدامةr فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى

Yالطرف Yذكـرة �ثابة إطـار للتعـاون بIتـعد هذه ا
في اجملاالت اIـتـعلـقة بـالـبيـئـة والتـنمـيـة اIسـتـدامةr وفـقا

للقوانY واألنظمة اIعمول بها في البلدين.

اIاداIادّة ة 2

تـشـمل مــوضـوعـات الـتـعـاون بـY الـطـرفـY مـجـاالت
احملافظة وحماية البيئة اآلتية :

r1 - معاجلة وإدارة النفايات

rواضيع ذات الصلةI2 - مكافحة تلوث الهواء وا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ  رقم رقم 14-376 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1436 اIــــوافق  اIــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r r2014 يــــتــــضـــميــــتــــضـــمّن

الـــتــــصــــديق عــــلى مــــذكـــرة الــــتــــفـــاهـم بــــY حـــكــــومـــةالـــتــــصــــديق عــــلى مــــذكـــرة الــــتــــفـــاهـم بــــY حـــكــــومـــة
اجلـــمــهــورياجلـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريـــة اجلــزائــريّـــة الــدـــة الــدّ�ــقــراطـــي�ــقــراطـــيّــة الــشــة الــشّـــعــبــيـــعــبــيّــةــة
وحكومة دولة الـكويت في مجال البيـئة والتنميةوحكومة دولة الـكويت في مجال البيـئة والتنمية
اIـسـتـدامـةr اIــوقاIـسـتـدامـةr اIــوقّـعـة في مـديـنـة الـكـويت بـتـاريخ ـعـة في مـديـنـة الـكـويت بـتـاريخ 2

أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــY حــكــومــة
اجلـــمـــهــــوريّــــة اجلـــــزائــــريّــــة الـــدّ�ـــقــــراطـــيّــــة الـــشّـــعـــبـــيّــــة
وحـــكــومـــة دولـــة الــكــويت فـي مــجــال الــبـــيــئــة والــتـــنــمــيــة
اIـــســـتـــدامــةr اIـــوقـّـــعـــــة في مـــديــنـــة الـــكـــويـتr بــتـــاريخ 2

r2013 أكتوبـر سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Yـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــــدّق عـــلى مــذكـــرة الـــتــفـــاهم بــIـــاداIا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحــكـــومــة دولــة الـــكــويـت في مــجـــال الــبــيـــئــة والـــتــنـــمــيــة



16 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 601
7 يناير سنة يناير سنة 2015 م م

3 - دراســــات تــــقــــيــــيم األثــــر الــــبــــيــــئي لــــلــــمــــشــــاريع
rاإل�ائـية

r4 - التوعية البيئية

r5 - احملافظة على التنوع اإلحيائي

rناطق احملميةI6 - تنمية وترقية ا

rستدامةI7 - التنمية ا

rستدامةI8 - مكافحة التصحر في إطار التنمية ا

r9 - السياحة البيئية

rياهI10 - مكافحة تلوث ا

rناخيةI11 - التغيرات ا

12 - مكافحة التلوث الصناعي.

اIاداIادّة ة 3

ولــتـحــقـيق أهـداف اIــادتـY األولى والــثـانـيــة اIـشـار
إليهما أعالهr يسعى الطرفان إلى حتقيق مـا يأتي :

1 - تــــعــــــزيـــــز الـــــقــــدرات الــــوطـــــنــــــيـــــة في اجملــــــاالت
اIتعلقـة بالبيئة.

2 - تـــعــــزيــــز الـــقـــدرات اIـــؤســـســـاتــــيـــة والـــبـــشـــريــة
لــلـهــيـئــة الـعــامــة لـلــبـيــئـة الــكـويــتـيـة والــهـيــئـات الــبـيــئـيـة
اجلـــزائــريـــة اخملـــتـــصـــةr حتت وصـــايـــة الـــوزارة اجلـــزائـــريــة
اIــكــلــفـــة بــالــبــيــئــةr في مــجــاالت دراســات تــقــيــيـم اIـردود
الــبـــيــئي Iــشـــاريع إنــتـــاج الــطــاقـــة واجملـــاالت الــصـــنــاعــيــة

األخـرى واIبـاني.

3 - تــعــزيــز الــتــعــاون واIــســانــدة في مــجــاالت إدارة
األزمات والتعامل مع الكوارث البيئية والطوارىء.

اIاداIادّة ة 4

* يــــــقـــــــوم كـل طـــــــرف بـــــتــــــعــــــيـــــY مــــــنـــــســق إلعـــــــداد
ومـتابـعـــة تـطبـيق الـبـرنامج اIـنـصوص عـلـيه في مـذكـرة

التفـاهم هذه.

* يقـوم الـطـرفـان مـعـا بـإعـداد بـرنـامج عـمل مـتكـامل
مرة كـل سـنتـY من خالل منـسقي الـطرفـY والذي يدخل
Yصادقة الرسمـية عليه من كال الطرفIحيّز النّفاذ بـعد ا

عن طريق القنوات الدبلوماسية.

* يــــتــــضــــمن هــــذا الــــبــــرنــــامـج األولــــويــــات واجملـــاالت
الـرئــيـسـيــة لـلـتـعــاون واIـسـؤولــيـات الـتي تــقع عـلى عـاتق
الـــطـــرفــrY وحتـــديــد اIـــصـــادر اIــالـــيــة والـــفـــنــيـــة واIــوارد

البشرية اIطلوبة.

اIاداIادّة ة 5

يـتـبـادل الـطـرفـان اIــعـلـومـات والـوثـائق والـنـشـرات
البيئية بصفة دوريـة.

اIاداIادّة ة 6

يتبادل الطـرفان اخلبراء والفنـيY في إطار بعثات
أو دورات تـدريــبــيـة يـتـم تـنـظـيــمـهـا وفـق اIــادة الـرابـعـــة

من مذكـرة التفــاهم هذه.

اIاداIادّة ة 7

1 - تـــــدخل هــــذه اIــــذكـــــرة حــــيّــــز الــــنّــــفــــاذ مـن تــــاريخ
اإلشـعـار األخــيـر الـذي يـعـلم فــيه أي من الـطـرفـY الـطـرف
اآلخــر كــتــابـة وعــبــر الـقــنــوات الـدبــلــومـاســيــةr اسـتــيــفـاءه

للمتطلبات الدستورية لدخولها حيّز النّفـاذ.

rYــذكــرة �ـوافــقــة الــطــرفـI2 - يــجـوز تــعــديل هــذه ا
ويـدخل هذا التعـديل حيّز الـنّفاذ بنـفس اإلجراءات اIشار

إليها في الفقرة السابقة.

3 - تـظل هـذه اIـذكــرة نـافـذة اIـفـعـول Iـدة خـمس (5)
ســـنــواتr جتـــدد تــلـــقــائـــيـــا Iــدة �ـــاثــلـــة مــا لم يـــخــطـــر أحــد
الـــطــرفــY الـــطــرف اآلخـــر كــتــابـــة عن نــيـــته بــعـــدم جتــديــد
مذكـرة الـتفـاهم عـلى األقل قـبل سـتة (6) أشـهر مـن تاريخ

انتهاء اIدة األولية أو أي مدة الحقة.

وقــعت في مــديــنــة الــكــويت يــوم األربــعـاء اIــوافق 2
أكتوبر سنة r2013 من نسختY أصليتY باللغة العربية

ولكل منهما ذات احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قر اطية الشعبيةالد�قر اطية الشعبية

كر¡ جوديكر¡ جودي

وزير اIاليةوزير اIالية

عن حكومة دولة الكويتعن حكومة دولة الكويت

سالم عبد العزيز الصباحسالم عبد العزيز الصباح

نائب رئيسنائب رئيس
مجلس الوزراءمجلس الوزراء
ووزير اIاليةووزير اIالية
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قوانيــــنقوانيــــن
قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-01 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 13 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1436
اIوافق اIوافق 4 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2015 يتضـمن إنشـاء صندوقr يتضـمن إنشـاء صندوق

النفقة.النفقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و122
rو125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اIـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rدنيةIباحلالة ا

- و�قـتـضى األمر رقم 71-57 اIؤرخ في 14 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1391 اIـوافق 5 غــشت ســنـة 1971 واIــتــعـلق

rتممIعدل واIا rساعدة القضائيةIبا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اIـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اIوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمن

rتممIعدل واIا rقانون األسرة

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

 rتممIعدل واIا  rاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
rـتممIعـدل واIا  r1991 الـيـة لسـنةIـتــضـمـن قــانــون اIوا

rادة 147 منهIال سيما ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اIــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا

rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانـــــون إلـى إنـــــشــــاء
صـــــنـــــدوق الــــنـــــفـــــقـــــة وحتـــــديـــــد إجـــــراءات االســــتـــــفـــــادة من

مستحقاته اIالية.

rفـي مــــــفــــــهــــــوم هــــــذا الــــــقــــــانـــــون r2 : : يــــــقـــــصــــــد اIـــــاداIـــــادّة ة 
باIصطلحات اآلتية :

- الـنــفـقـة : - الـنــفـقـة : الــنـفـقــة احملـكـوم بـهــا وفـقـا ألحــكـام قـانـون
األســرة لـصــالح الـطــفل أو األطــفـال احملــضــونـY بــعـد طالق

rالوالدين

وكذلـك النـفـقـة احملـكـوم بهـا مـؤقـتـا لـصـالح الـطفل أو
األطفـال في حـالـة رفع دعوى الـطالق والـنفـقـة احملكـوم بـها

rطلقةIللمرأة ا

- اIسـتـحـقـات اIـالـية : - اIسـتـحـقـات اIـالـية :  اIـبلـغ الـذي يـدفعـه صـندوق
الــنــفــقـــة لــلــدائن بــهــا والــذي يــســاوي مـــبــلغ الــنــفــقــة وفــقــا

rلتعريفها احملدد أعاله

- اIـسـتـفـيـد أو الـدائن بـالـنـفـقـة :- اIـسـتـفـيـد أو الـدائن بـالـنـفـقـة : الـطـفل أو األطـفـال
احملــضــونــون �ـثــلــY من قــبل اIــرأة احلــاضـنــة في مــفــهـوم
rطلقة احملكوم لها بالنفقةIرأة اIوكذلك ا rقانون األسرة

- اIــــــدين بــــــالـــــنــــــفـــــقـــــة :- اIــــــدين بــــــالـــــنــــــفـــــقـــــة : والـــــد الــــــطـــــفـل أو األطـــــفـــــال
rأو الزوج السابق Yاحملضون

- ســقــوط حق االســتــفــادة من اIــســتــحــقــات اIــالــيـة :- ســقــوط حق االســتــفــادة من اIــســتــحــقــات اIــالــيـة :
ســقـــوط احلق في احلـــضــانــة أو انـــقــضـــاؤهــا طـــبــقـــا ألحــكــام

 rدين بهاIقانون األسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل ا

- اIــصـــالح اخملـــتـــصــة : - اIــصـــالح اخملـــتـــصــة :  اIـــصـــالح الـــوالئـــيــة اIـــكـــلـــفــة
بالـنشـاط االجتـماعي التـابعـة للـوزارة اIكـلفـة بالـتضامن

rالوطني
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- الـــقـــاضي اخملـــتص : - الـــقـــاضي اخملـــتص : الـــقـــاضي رئـــيس قـــسـم شــؤون
األسرة اخملتص إقليميا.

اIاداIادّة ة 3 : : يتم دفع اIـستحـقات اIالـية للـمستـفيدr إذا
تعـذر الـتنـفـيذ الـكلي أو اجلـزئي لألمـر أو احلكـم القـضائي
احملدد Iبلغ النـفقةr بسبب امتناع اIدين بها عن الدفع أو

عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته.

يـــثـــبت تـــعـــذر الـــتـــنـــفـــيـــذ �ـــوجب مـــحـــضـــر يـــحـــرره
محضر قضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات االستفادة من اIستحقات اIاليةإجراءات االستفادة من اIستحقات اIالية

اIــاداIــادّة ة 4 : : يـــقـــدم طـــلب االســـتـــفـــادة من اIـــســـتـــحـــقــات
اIـــالـــيــــة إلى الـــقــــاضي اخملــــتصr مـــرفــــقـــا �ــــلف يـــتــــضـــمن
الــوثـائـق الـتي حتــدد �ــوجب قــرار مــشــتــرك بــيـن وزيــر
العـدلr حــافـظ األختـام والوزيـر اIكـلف باIـاليـة والوزير

اIكلف بالتضامن الوطني.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يـبت الـقــاضي اخملـتص في الــطـلبr �ـوجب
أمـــر والئيr فـي أجل أقـــصـــاه خـــمـــســـة (5) أيـــام من تـــاريخ

تلقيه الطلب. 

يــبـلغ هــذا األمــرr عن طــريق أمــانـة الــضــبطr إلى كل
من اIـدين والــدائن بـالـنــفـقـة واIــصـالح اخملــتـصـةr في أجل

أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره. 

يفـصل قـاضي شؤون األسـرة في أي إشكـال يعـترض
االسـتـفــادة من اIـسـتــحـقـات اIــالـيـة اIــنـصـوص عـلــيـهـا في
هـذا الـقـانـونr بـموجب أمر والئيr في أجل أقصاه ثالثة

(3) أيام من تاريخ إخطاره باإلشكال.

اIــاداIــادّة ة 6 : : تــتـــولى اIـــصـــالح اخملـــتـــصــة األمـــر بـــصــرف
اIـســتـحـقــات اIـالـيــة لـلـمـســتـفـيــدr في أجل أقـصــاه خـمـسـة
وعـشـرون (25) يــومـاr من تــاريخ تـبــلـيـغ األمـر اIــنـصـوص
عــلــيـه في الـفــقـرة األولـى من اIادة 5 مـن هــذا الــقــانـون

ال سيما عن طريق حتويل بنكي أو بريدي.

تـســتــمــر اIــصــالح اخملــتـصــة فـي صـرف اIــســتــحــقـات
اIــالـــيــة لــلـــمــســتـــفــيــد شـــهــريــاr إلـى حــY ســقـــوط حــقه في

االستفادة منها.

في حـالـة تـوقف اIـدين بالـنـفـقـة عن تنـفـيـذ األمر أو
احلـكم الــقــاضي بـالــنــفـقــة بـعــد شــروعه فـيهr طــبــقـا ألحــكـام
الـفـقرة 2 من هـذه اIـادةr اIـثـبت �ـوجـب مـحـضـر مـعـايـنـة
حــرّره مـحـضــر قـضــائيr تـواصل اIــصـالح اخملـتــصـة صـرف
اIــــســـتـــحـــقــــات اIـــالـــيـــةr بــــنـــاء عـــلى أمــــر والئي صـــادر عن
الـــقــاضـي اخملــتص واIـــبـــلغ طـــبــقـــا لــلـــكـــيــفـــيـــات احملــددة في

الفقرة 2 من اIادة 5 أعاله.

حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اIــادةr عـــنــد
االقتضاءr عن طريق التنظيم. 

اIاداIادّة ة 7 :  : يتـعY على اIـستـفيد و/أو الـدائن بالنـفقة
إعالم الــقـاضي اخملــتص بــأي تــغـيــيــر يـطــرأ عــلى حــالـتــهــمـا
االجـتـمـاعـية أو الـقـانـونـيـة من شأنـه احتـمـال الـتـأثـير في
اسـتـحـقـاق الـنفـقـة وذلك خـالل عـشرة (10) أيـام من تاريخ

حدوثه.

يفصل القاضي اخملـتص في مدى تأثير هـذا التغيير
عــلـى اســتـــحـــقــاق الـــنــفـــقــة بـــأمـــر والئيr يـــبــلغ إلـى اIــدين
والــدائن بــالــنـــفــقــة واIــصــالح اخملــتـــصــةr عن طــريق أمــانــة
الـضــبطr في أجل أقــصـاه ثــمـان وأربــعـون (48) سـاعـة من

تاريخ صدوره.  

حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اIــادةr عـــنــد
االقتضاءr عن طريق التنظيم. 

اIاداIادّة ة 8 : : يبلغ الـقاضي اخملتص اIصالح اخملتصةr عن
طــــريق أمـــــانــــة الــــضــــبـطr بــــاحلــــكـم أو الــــقــــرار الـــــقــــضــــائي
اIــتــضــمـن مـراجــعــة مــبــلغ الــنــفــقــة في أجـل أقــصــاه ثــمـان

وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.  

9 : : يـــتـــولى أمـــY اخلـــزيـــنـــة لـــلـــواليــة حتـــصـــيل اIــاداIــادّة ة 
YـديـنIـالـيـة لـصـالح صـنـدوق الـنـفـقـة من اIـسـتـحـقـات اIا
بالنـفقةr بـناء عـلى أمر باإليـراد تصـدره اIصالح اخملـتصة

وفقا لألحكام اIنصوص عليها في التشريع اIعمول به.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
أحكــام ماليـــةأحكــام ماليـــة

اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : يــــفــــتــح في كــــتــــابـــات اخلــــزيــــنــــة حــــســــاب
تــــخـــصــــيـص خــــاص رقـــــمه 142-302 وعــــنــــوانه "صــــنـــدوق

النفقة ".

ويقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات:في باب اإليرادات:
rمخصصات ميزانية  الدولة  -

rبها YدينIمبالغ النفقة التي يتم حتصيلها من ا -
- رســـوم  جــبـــائـــيــة أو شـــبه جـــبـــائــيـــةr تـــنــشـــأ وفـــقــا

rعمول به لفائدة صندوق النفقةIللتشريع ا
rالهبات والوصايا -
- كل اIوارد األخرى.

في باب النفقات : في باب النفقات : 
- مبالغ النفقة اIدفوعة للمستفيد.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 16 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2015 م م

يــكـــون الــوزيــر اIــكــلـف بــالــتــضــامـن الــوطــني اآلمــر
الــرئـيـسي بـصـرف هــذا احلـسـاب الـذي يـســيـر في كـتـابـات

أمY اخلزينة الرئيسي وأمناء خزائن الواليات.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIاداIادّة ة 11 : : �كن أن يسيـر حساب التخصيص اخلاص
رقم 142-302 عــــلى اIــــكـــشــــوفr غــــيـــر أنـه يـــجـب تـــســــويـــة
رصـــيـــده اIـــدين في آخـــر كـل ســنـــة مـــالـــيـــةr كـــأقـــصى أجل

بواسطة مخصص في اIيزانية.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات  تــــطــــبـــــيق هـــــذه اIــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكــام نهائيـــةأحكــام نهائيـــة

12 :  : ال تـــكــــون  األوامـــر الـــوالئـــيــــة اIـــنـــصـــوص اIــاداIــادّة ة 
عليها في هذا القانونr قابلة ألي طريق من طرق الطعن.

اIاداIادّة ة 13 :  : ال حتول االستـفادة من أحكام هذا القانون
دون اIـــتــابـــعـــة الــقـــضـــائــيـــة لـــلــمـــدين عن جـــر�ـــة عــدم دفع

النفقة اIنصوص واIعاقب عليها في قانون العقوبات.

14 :  : تـــطــــبق عـــلـى اإلدالء بـــتـــصـــريــــحـــات غـــيـــر اIــاداIــادّة ة 
صــحــيــحـة لـالسـتــفــادة من أحــكــام هــذا الــقــانــونr عــقــوبـات
التصـريح الكاذب اIـنصـوص عليـها في الـتشريع اIـعمول

به.

يلـزم كل من تسـلم مسـتحقـات مالـية بدون وجه حق
بردها.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : ال تـطـبق أحـكــام هـذا الـقـانــون عـلى مـبـالغ
النفقة احملكوم بها قبل صدوره.

اIاداIادّة ة 16 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1436 اIـوافق
4 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون قــــانـــــون رقم رقم 15-02 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 13 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1436
اIـوافق اIـوافق 4 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2015 يــتـعـلق بـالــتـعـاضـديـاتيــتـعـلق بـالــتـعـاضـديـات

االجتماعية.االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و120
(الــفــقــرات من 1 إلى 3) و122-18 و125 ( الــفــقــرة 2) و126

rمنه
- و�ـــــقــــــتــــــضى األمـــــــر رقم 66-155 اIــــــؤرخ في  18
صــفــر عــام 1386 اIـوافـق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واIــتـضـمن

rتممIعدل واIا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمـــــــر رقـم 66-156 اIـــــــؤرخ في 18
صــفـر عــام 1386 اIــوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIــتـضـمن

rتممIعدل واIا rقانون العقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافـق 26 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 59 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 1975

rتممIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمـضـان عـام 1403 اIــوافق 2 يـولـيـو سـنة 1983 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرخ في 21
رمـضـان عـام 1403 اIــوافق 2 يـولـيـو سـنة 1983 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرخ في 21
رمـضـان عـام 1403 اIـوافـق 2 يـولـيـو سـنة 1983 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

rتممIعدل واIا rبعالقات العمل
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-33 اIـــــؤرخ في 8
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اIـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق بالتعاضديات االجتماعيةIوا
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-12 اIؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اIــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
rالــذي يــحــدد نـســبــة االشــتــراك فـي الـضــمــان االجــتــمــاعي

rتممIعدل واIا
- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقـم 95-01 اIـــــــــؤرخ في 19
شـــعـــبــــان عـــام 1415 اIـــوافق 21 يــنـــايـــر ســـنــة 1995 الــذي

 rيحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
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- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 95-07 اIـــــــــؤرخ فـي 23
شعـبــان عـام 1415 اIـوافـق 25 يـنـايـر سـنة 1995 واIـتـعلق

 rتممIعدل واIا rبالتأمينات
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اIـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اIــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واIـــتـــعــلق

rباجملاهد والشهيد
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

 rاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقـم 08-09 اIـــــؤرخ في 18
صـفر عـام 1429 اIوافـق 25 فبـراير سـنة 2008 واIـتضمن

 rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 10-01 اIــــؤرخ فـي 16
رجب عــام 1431 اIـوافـق 29 يــونـيــو ســنـة 2010 واIــتــعـلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

 rعتمدIا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIــــاداIــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
شــروط وكـــيــفــيــات تــأســيس الــتـــعــاضــديــات االجــتــمــاعــيــة

وتنظيمها وسيرها.

اIـاداIـادّة ة 2 : : الـتــعــاضــديـة االجــتــمـاعــيــة شـخص مــعــنـوي
يـخــضع لــلــقـانــون اخلــاصr ذات غـرض غــيــر مـربحr تــســيـر

�وجب أحكام هذا القانون وقانونها األساسي.

تــكـتــسب صـفــة الـتــعـاضــديـة االجــتـمــاعـيـة ابــتـداء من
تــــاريخ تـــــســــجــــيــــلــــهــــا لــــدى الــــوزيــــر اIــــكــــلف بــــالــــضــــمــــان
االجتمـاعيr وتدعى في صـلب النصr "الـسلـطة الـعمـومية

اخملتصة".

يـتم تـسـجـيل الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة طـبـقـا ألحـكـام
هذا القانون. 

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـهـدف التـعـاضـديـة االجـتمـاعـيـة إلى الـقـيام
بأعـمال الـتضـامن واIسـاعدة واالحـتيـاط لفـائدة أعـضائـها
اIــــنــــخـــــرطــــY وذوي حــــقـــــوقــــهمr ال ســـــيــــمــــا مـن خاللr دفع

االشتراكات.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : تــهـدف األعــمــال اIــذكــورة في اIـادة 3 أعاله
الـتي تقوم بهـا التعاضـدية االجتمـاعية إلى ضمان أداءات

الـــــنـــــظـــــام الــــــعـــــام واألداءات الـــــفـــــرديــــــة و/أو اجلـــــمـــــاعـــــيـــــة
والــتــكــمــيــلــيــةr لــفـائــدة األعــضــاء اIــنــخــرطــY فــيــهـا وذوي
حقـوقهمr وعـند االقتـضاءr اإلضافـية  إلى األداءات اIـقدمة

من قبل الضمان االجتماعي.

�ـكن الـتـعـاضديـة االجـتـمـاعـيـة أن تقـدم أيـضـاr طـبـقا
ألحكام هذا القـانون وقانونها األساسيr أداءات اختيارية
وفـــرديــــة و/أو جــــمــــاعـــيــــةr تــــنــــدرج في إطــــار الــــتـــضــــامن

واIساعدة واالحتياط.

5 :  : يـــقــــصـــد بـــذوي احلــــقـــوقr فـي مـــفــــهـــوم هـــذا اIــاداIــادّة ة 
الــقــانـــونr األشــخــاص احملــددون في اIــادة 67 من الــقــانــون
رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اIــــوافق 2

يوليو سنة 1983 واIتعلق بالتأمينات االجتماعية.

الباب الثانيالباب الثاني
أداءات التعاضدية االجتماعيةأداءات التعاضدية االجتماعية

الفصل األولالفصل األول
أداءات النظام العام للتعاضدية االجتماعيةأداءات النظام العام للتعاضدية االجتماعية

القسم األولالقسم األول
األداءات الفرديةاألداءات الفردية

اIـاداIـادّة ة 6  :  : تـشــتــمل األداءات الــفـرديــة لــلــنـظــام الــعـام
اIقـدمـة من قـبل الـتـعـاضـدية االجـتـمـاعـيـةr عـلى أداء واحد

أو أكثر من األداءات اآلتية :

1 - األداءات الـــعــيــنـــيــة لـــلــتــأمـــY عــلى اIـــرضr عــلى
أســاس نـــســبــة يــحــددهــا الــقــانــون األســـاسي لــلــتــعــاضــديــة
االجــتــمــاعــيــة تــكــمــلــة لألداءات اIــقــدمــة من قــبل صــنــدوق
الــضــمـــان االجــتــمــاعي وفي حــدود 100 % مـن الــتــســعــيــرة

اIرجعية لتعويض الضمان االجتماعي.

�ـكن الـتعـاضـديـة االجتـمـاعيـة أن تـنص في قانـونـها
األســـاسي عــلى الــتــكــفـل بــالــفــارق بــY أتــعــاب وتــســعــيــرة
الــــعالج الــــصــــحي اIــــطــــبــــقـــة مـن قــــبل مــــهــــنــــيي الــــصــــحـــة
ومــؤســـســات الــعالج والــتــســعــيـــرات اIــرجــعــيــة اIــعــتــمــدة
كـــأســاس لـــلــتــعـــويض من قـــبل الــضـــمــان االجــتـــمــاعيr في
حـــدود األتــعـــاب وتــســـعـــيــرات الـــعالجـــات الـــصــحـــيـــة الــتي
يــحـددهـا الـتـشـريع والتـنـظـيم اIـعمـول بـهـمـا أو يسـقـفـها.
وال �ـــكنr بـأي حــــال مــن األحـــوالr أن يــــتـعــدى مـجــمـوع
مـا يـعوضه الـضمـان االجتـمـاعي والتـعاضـديـة االجتـماعـية

مبلغ اIصاريف احلقيقية اIنفقة. 

2 - الـــتــعــويـــضــات الـــيــومــيـــة لــلـــتــأمــY عـــلى اIــرض
حـــسب نــســـبــة يــحــددهـــا الــقــانــون األســـاسي لــلــتـــعــاضــديــة
االجتـمـاعـية وفي حـدود أقـصـاها 25 % من األجـر اIـرجعي
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rـعـتـمـد كـأسـاس حلسـاب الـتـعـويـضـات الـيـومـيةIا rلـلـعـامل
عـــنـــدمـــا ال تـــمــنـح هـــذه الـــتـــعــويـــضـــات مـن قــبـل الـــضـــمــان

االجتماعي إالّ بنسبة 50 %.
3 - الـــــزيـــــادة فـي مـــــعــــاش الـــــعـــــجـــــز لـــــلـــــتـــــأمـــــيـــــنــــات
االجـتـمـاعـيـة من الصـنف األول اIـنـصـوص عـلـيه في اIادة
36 من الـــقـــانـــون رقم 83-11 اIــؤرخ في 21 رمـــضـــان عـــام

1403 اIـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واIــتـعـلق بـالــتـأمـيـنـات

االجـتــمـاعــيـةr عـنــدمـا ال �ـارس صــاحب اIـعــاش أي نـشـاط
مــهـــنيr عــلى أســـاس نــســـبــة يـــحــددهـــا الــقــانـــون األســاسي
لـلـتــعـاضـديـة االجــتـمـاعــيـة وهـذا في حـدود 20 % من األجـر
اIـرجـعي اIــعـتـمـد كـأسـاس حلـســاب اIـعـاش كـمـا هـو مـحـدد

في التشريع اIعمول به.
4 - الــــزيـــادة فـي ريع حـــادث عــــمل أو مــــرض مــــهـــني
الــذي تــســاوي نــسـبــته 50 % عــلى األقلr عــنــدمــا ال �ـارس

صاحبه أي نشاط مهني.
ال �ــكنr بــأي حــال من األحــوالr أن يــتـعــدى مــجــمـوع
مـــبـــلغ الـــريع والـــزيـــادة نـــســـبــة 80 % من األجـــر اIـــرجـــعي
اIــــعـــتــــمـــد كــــأســــاس حلـــســــاب الـــريعr كــــمــــا هـــو مــــحـــدد في

التشريع اIعمول به.
5 - الزيادة في اIعاشـات اIنقولةr بـعنوان الضمان
االجـــتــمـــاعيr لــفـــائــدة ذوي حــقـــوق الــعـــامل اIــتـــوفىr عــلى
أســاس نـــســبــة يــحــددهــا الــقــانــون األســـاسي لــلــتــعــاضــديــة

االجتماعية. 
�ــــكن أن يــــنص الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــتــــعـــاضــــديـــة
االجتماعـية على أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي

عينية و/أو نقدية خاصة بأحداث عائلية ومهنية.

اIـاداIـادّة ة 7  :    :  يــسـدد الــعـضـو اIــنـخـرط فـي الـتـعــاضـديـة
االجــتــمــاعــيــة مــبـلـغ مـصــاريف الــعـالجـات الــصــحــيــة غــيـر
اIــتـكــفل بــهـاr بــعـنــوان الـضــمـان االجــتـمــاعيr ويــطـلب من
التعـاضدية االجتـماعيـة التعويض الـتكميـليr والتعويض
اإلضـافيr عـنـد االقتـضـاءr إالّ في حـالة مـا إذا قـصـد طبـيـبا
أو صـيــدلـيـة  أو مـؤسـسـة عالج أو أي مـقـدم  عالج  آخـر أو
خـدمات مـرتـبطـة بـالعـالجr يكـون قـد أبرم اتـفـاقيـة تـسمح
rله باالسـتـفادة من نـظام الـدفع الـتكـميـلي من قـبل الغـير

وعند االقتضاءr اإلضافي.

اIــاداIــادّة ة 8 : : عــنــدمــا يـــنص الــتــنــظــيـم اIــعــمــول به عــلى
اتفاقيات �وذجية للضمان االجتماعي مع مقدمي العالج
أو هـياكل الــعـالج أو اخلــدمــات اIــرتـبــطـة بـالـعالجr فإنه
ال �كن التعاضـديات االجتماعيـة إبرام اتفاقية الدفع من
قــبل الــغـيــرr في مــجــال الـتــعــويض الــتـكــمــيـلـي واإلضـافي
Iـــــصـــــاريف الـــــعالج الـــــصــــحـيr إالّ مع مـــــقــــدمـي الــــعالج أو
هـيـاكل الـعالج أو اخلـدمـات اIــرتـبـطـة بـالـعالج اIـتـعـاقـدين

مع صناديق الضمان االجتماعي. 

تــســـتــمـــد االتــفـــاقــيـــات الــنـــمــوذجـــيــة الـــتي يــجب أن
تـتـطـابق مع أحـكامـهـا االتـفاقـيـات اIـبـرمة مـع التـعـاضـدية
االجـتـمـاعـيـةr من أحـكـام االتـفـاقـيـات الـنـمـوذجـيـة اIـطـبـقـة

على صناديق الضمان االجتماعي.

القسم الثانيالقسم الثاني
األداءات اجلماعيةاألداءات اجلماعية

9 : : تــشـــمل األداءات اجلــمــاعــيــة لــلــنــظــام الــعــام اIـاداIـادّة ة 
التي تقدمها التعاضدية االجتماعيةr ما يأتي: 

rأداءات في مجال الصحة -
- أعـمـال اجــتـمــاعـيـة حلــمـايــة األسـرة أو الـطــفـولـة أو

األشخاص اIسنY أو اIعوقY أو في وضعية تبعية.

�ـــكن الـــتـــعــــاضـــديـــة االجـــتـــمـــاعـــيــــةr من أجل ضـــمـــان
rـــنــصــوص عــلــيــهــا في الــفــقــرة أعالهIاألداءات اجلــمــاعــيــة ا
إجناز و/أو تـسيـير الـهيـاكل الصـحيـة واالجتـماعـية طـبقا

للتشريع اIعمول به.

حتدد األداءات اجلـمـاعيـة اIذكـورة في الفـقرة األولى
أعالهr في القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية. 

تـقــدم الـتــعـاضـديــة االجـتــمـاعــيـة األداءاتr فـي مـجـال
الـــصــــحـــة اIــــذكـــورة في هــــذه اIـــادةr مــــجـــانــــاr ألعـــضــــائـــهـــا

اIنخرطY وذوي حقوقهم.

القسم الثالثالقسم الثالث
إدراج الـــتــــعـــاضــــديـــة االجــــتـــمـــاعــــيـــة فـي نـــظــــام الـــبــــطـــاقـــةإدراج الـــتــــعـــاضــــديـــة االجــــتـــمـــاعــــيـــة فـي نـــظــــام الـــبــــطـــاقـــة

اإللكترونية للمؤماإللكترونية للمؤمّن له اجتماعيان له اجتماعيا

اIـــــاداIـــــادّة ة 10 :  : يــــــجب أن تــــــدرج اIـــــعـــــلــــــومـــــات اخلـــــاصـــــة
بــالــتــعــاضـــديــة االجــتــمــاعــيـــة لــلــمــؤمّن له اجـــتــمــاعــيــاr في
الـبـطـاقــة اإللـكـتـرونـيـة لــلـمـؤمّن له اجـتـمــاعـيـا اIـنـصـوص
عــــلــــيــــهــــا فـي أحــــكــــام الــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

بالتأمينات االجتماعية.

اIـاداIـادّة ة 11 : : تـقــدم الـبــطـاقـة اإللــكـتــرونـيــة وجـوبــا لـكل
مـــقـــدم عالج أو هـــيـــكـل عالج أو مـــقـــدم خـــدمـــات مـــرتـــبـــطــة
بـــــالــــــعالجr مـن أجل احلــــــصـــــول عــــــلى أي عـالج أو خـــــدمـــــات
مــرتـــبــطــة بــالــعالج قــابـــلــة لــلــتــعــويض الـــتــكــمــيــليr وعــنــد
االقــتـضـاءr اإلضـافي لـلــمـصـاريف اIـرتـبــطـة بـهـاr من قـبل
الــتــعـاضــديــة االجــتـمــاعــيــةr بـاســتــثـنــاء حــالــة االسـتــعــجـال

الطبي أو القوة القاهرة.

اIــــاداIــــادّة ة 12 :  : يـــتـــعــــY عـــلى مـــقـــدمـي الـــعالج أو هـــيـــاكل
العالج أو اخلـدمـات اIرتـبطـة بالـعالجr اسـتعـمال الـبطـاقة
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اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــمـــؤمّن له اجـــتـــمـــاعـــيـــا مع مـــفـــاتـــيـــحـــهم
rاإللـكـتـرونـيـة بـالـنـسـبـة ألداءات الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة
حـــسـب نـــفس الـــشـــروط والـــكـــيــــفـــيـــات احملـــددة بـــالـــنـــســـبـــة

للتأمينات االجتماعية. 

13 :  : تـــوضح كــــيـــفــــيـــات إدراج الــــتـــعــــاضـــديـــات اIــاداIــادّة ة 
االجـتـمـاعـيـة في نـظـام الـبـطــاقـة اإللـكـتـرونـيـة لـلـمـؤمّن له

اجتماعيا عن طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : �ـكن الـتـعـاضـديـات االجـتـمـاعـيـةr من أجل
تــطــبــيـق أحــكــام اIــواد 8 و9 و10 مـن هــذا الــقــانــونr إبــرام

اتفاقيات مع صناديق الضمان االجتماعي. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
أداءات النظام االختياريأداءات النظام االختياري

اIـاداIـادّة ة 15 :  : �ـكـن الـتــعــاضـديــة االجــتــمـاعــيــة أن تـدرج
أداءات ذات طـابع اخـتـيــاري في قـانـونـهـا األسـاسيr تـقـدم

مقابل اشتراكات أو مساهمات مالية خاصة.

تــكـــون هــذه األداءات فــرديــة أو جــمـــاعــيــةr و�ــكن أن
تتعلقr ال سيما باالستفادة من:

rالتقاعد التكميلي كما هو محدد في هذا القانون -
- صــنــدوق اIـســاعــدة واإلســعـاف اخملــصصr ال ســيــمـا
Iــســاعــدة األعـضــاء اIــنــخــرطــY وذوي حــقــوقـهـمr في حــالـة

rمرض وحادث عمل ومرض مهني ووفاة
rساعدة في السكنIا -

rؤهلIتواصل أو اIالتكوين ا -
rالنشاطات الثقافية والرياضية -

- األداءات اIقدمة من قبل التعاونيات التعاضدية.

القسم األولالقسم األول
التقاعد التكميليالتقاعد التكميلي

اIـاداIـادّة ة 16 :  : �ـنح الـتـقـاعـد الـتـكـمـيـلي احلق في مـعـاش
rتــقــاعــد تــكــمــيــلـي ذي طــابع مــالي وشــخــصي مــدى احلــيــاة
ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان
االجتمـاعي كمـا هو منـصوص عـليه في التـشريع اIـعمول
بـهr لــكل عــامل عــضــو مــنــخــرط يــثــبت خــمس عــشــرة (15)
سـنـة مـن االشـتـراكـات في الـتــعـاضـديـة االجـتــمـاعـيـةr عـلى

األقل.

rــــادّة ة 17 :  : يــــجـب أن �ـــول الــــتــــقــــاعــــد الــــتــــكـــمــــيــــليIــــاداIا
اIـــنـــصــــوص عـــلـــيـه في اIـــادة 16 أعـالهr من قـــبـل صـــنـــدوق
تــقـاعــد تــكـمــيـلي تــنـشــئه الــتـعــاضـديــة االجــتـمــاعـيــة طـبــقـا

ألحكام هذا القانون.  

اIــاداIــادّة ة 18 :  : �ـــكن الـــتـــعـــاضــديـــة االجـــتـــمــاعـــيـــة إنـــشــاء
صنـاديق مشـتركـة للـتقـاعد الـتكـميـليr في إطار اإلنـدماج

فيما بينها.

19 :  : يـــــــجب أن يــــــكـــــــون الــــــتــــــســــــيــــــيـــــــر اIــــــالي اIـــــاداIـــــادّة ة 
واحملاسـبي لصنـدوق التقـاعد التـكميلـي اIذكور في اIادة
17 أعالهr مـنـفـصال عن الـتـسـيـيـر اIـالي واحملـاسـبي اخلاص

باألداءات األخرى للتعاضدية االجتماعية.
ال �ـكن أن تكـون موارد صـندوق الـتـقاعـد التـكمـيلي
مـحل توظـيف إالّ بـقـيم اخلـزينـة الـعمـومـيـة أو بالـسـندات

التي تصدرها الدولة أو تضمنها. 

اIـاداIـادّة ة 20  :   : يـجـب أن تـكـون اIـوارد اIـالـيـة لـصـنـدوق
الـتقـاعد الـتكـميلـي للتـعاضـدية االجـتمـاعيـة محل اكـتتاب
عـقـد تـأمـY مع شـركـة تـأمـY مـعـتـمـدةr ينـص عـلى احلـفاظ
YـــنــخــرطــIعــلى حـــقــوق الــتــقـــاعــد الــتــكـــمــيــلـي لألعــضــاء ا
لـــلـــتـــعـــاضـــديـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة اIــــعـــنـــيـــةr أو عـــلى تـــعـــويض
االشــتــراكـات احملــيـنـة لفـائـدة األعضـاء اIـنخـرطـY الذين
ال يـــــســـــتـــــوفـــــون شـــــروط االســـــتـــــفـــــادة مـن حق الـــــتـــــقـــــاعـــــد
الـــتــكـــمــيـــليr في حـــالــة حـل الــتـــعــاضـــديــة االجـــتــمـــاعــيــة أو

توقفها عن الدفع.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : �ـكن االنــخــراط في الــتـقــاعــد الــتـكــمــيـلي
لـــلــتـــعـــاضــديـــة االجـــتـــمــاعـــيـــة دون اإللــزام بـــاالنـــخــراط في
الـنـظـام الــعـام أو أداءات الـنـظـام االخـتـيـاري األخـرى لـهـذه

التعاضدية االجتماعية.
يـــجب أن يـــشـــمـل كل انـــخـــراط Iـــســـتـــخــدمـي هـــيـــئــة
rمستخدمة في التقـاعد التكميلي للتعاضدية االجتماعية
كــافـة الــعــمـال األجــراء لــهـذه الــهــيـئــةr بــعــد اتـفــاق جــمـاعي
يبرم طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.
يـــتم انــــخـــراط الـــعـــمـــال غـــيـــر األجـــراء في الـــتـــقـــاعـــد
الــــتــــكــــمــــيــــليr عــــلى أســــاس انــــخــــراط جــــمــــاعـيr من خالل
rـهنيةIـنظمات اIنظـمات النـقابية ألصـحاب العمل أو اIا
بــــعــــد اتـــــفــــاق جــــمـــــاعي مـــــصــــادق عــــلـــــيه طـــــبــــقــــا لـألحــــكــــام
الــتـــشـــريـــعـــيــــة والــتــنــظــيـــمــيــة والــقــانـــونــيــة األســاســيــة

اIعمول بها.
�ــكن األعــضـاء اIــنـخــرطـY في الــتــقـاعــد الـتــكـمــيـلي
لـــتــعــاضــديــة اجـــتــمــاعــيـــةr اIــذكــورين فـي الــفــقــرتــY 2 و3
أعالهr أن يـــنـــخـــرطـــوا بـــصـــفــــة فـــرديـــة وعـــلى عـــاتـــقـــهم في
الــتـقــاعـد الـتــكـمـيــليr اIـنــشـأ �ـوجـب هـذا الـقــانـونr ضـمن
تــعـاضــديــات اجـتــمــاعـيــة أخــرى غـيــر تــلك اخلــاصـة بــقــطـاع

نشاطهم. 
�ـكن مسـتـخدمـي الوظـيـفة الـعـمومـيـة وكذا الـفـئات
األخرى من الـعمـال الذين ال يـخضع مـستـخدموهـم ألحكام
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هـذه اIـادةr أن يـنـخـرطـوا بـصـفـة فـرديـة وعـلى عـاتـقـهم في
الـتــقـاعــد الــتـكــمــيـلي اIــنــشـأ �ــوجب هــذا الـقــانـون في أي

تعاضدية اجتماعية.

اIــاداIــادّة ة 22 :  : �ـــكن الـــعــامـل األجــيـــر الـــذي يــتـــوقف عن
نــشــاطه اIــهــني في مــؤســســة أو هــيــئــة أو مــقــاولــة يــكـون
مستخدموها منخرطY في التقاعد التكميلي لتعاضدية
اجتماعيـةr والذي يوظف في مؤسسة أو هيئة أو مقاولة
أخـــــرى أو �ـــــارس نـــــشـــــاطـــــا حلـــــســـــابه اخلـــــاصr أن يـــــبـــــقى
مــنــخــرطـــا في الــتــقـــاعــد الــتــكـــمــيــلي لـــنــفس الــتـــعــاضــديــة
االجــتــمـــاعــيـــةr مع دفع مـــجــمل االشـــتــراك اخلـــاص به عــلى
أســـاس األجــــر أو الــــدخل اIــــتـــقــــاضى عن نــــشــــاطه اIــــهـــني

اجلديدr طبقا للتشريع اIعمول به.

تـطبـق أحكـام الـفقـرة األولى أعالهr عـلى العـامل غـير
األجـــيــر الــذي يـــتــوقف عـن نــشــاطه اIـــهــني الـــذي انــخــرط

�وجبه في التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية. 

اIــــاداIــــادّة ة 23 : : يــــتــــرتب عــــلـى االنــــخــــراط في الــــتــــقــــاعــــد
الـتـكـمـيـلي لـلـعـمـال األجـراءr اIـنـصوص عـلـيه فـي اIادة 21
أعالهr دفـع اشـــــــتـــــــراكـــــــات عـــــــلـى عـــــــاتـق اIـــــــســـــــتـــــــفـــــــيـــــــدين

 .YعنيIا YستخدمIوا

تـكـون اشـتــراكـات الـتـقـاعـد الــتـكـمـيـلي لــلـعـمـال غـيـر
األجراءr حصرياr على عاتق اIستفيدين. 

حتدد النسبة اإلجـمالية الشتراك التقاعد التكميلي
�ـــوجـب الـــقــانـــون األســاسـي لـــلــتـعــاضـديــة االجـتــمـاعــيـة

كما يأتي :

- نـسبة 3 % من أساس أو جـزء من أساس اشـتراك
الـضـمـان االجـتـمـاعي الـذي يـكون مـبـلـغه أقل من ثالث (3)

rضمونIمرات األجر الوطني األدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 3.1 % و4 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
Yاشــتـراك الــضـمــان االجـتـمــاعي الــذي يـتـراوح مــبـلــغه بـ
ثالث (3) مـرات وأقل من خـمس(5) مـرات األجــر الـوطـني

rضمونIاألدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 4.1 % و5 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
Yاشــتـراك الــضـمــان االجـتـمــاعي الــذي يـتـراوح مــبـلــغه بـ
خــــــــمس (5) مـــــــرات وأقـل مـن عـــــــشـــــــر (10) مــــــــرات األجـــــــر

rضمونIالوطني األدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 5.1 % و6 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
Yاشــتـراك الــضـمــان االجـتـمــاعي الــذي يـتـراوح مــبـلــغه بـ
عـشـر (10) مـرات وأقل من خــمس عــشـرة (15) مـرة األجـر

rضمونIالوطني األدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 6.1 % و7 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
اشـــتـــراك الـــضــمـــان االجـــتـــمــاعـي الــذي يـــســـاوي أو يـــفــوق
مــــبـــلــــغه خــــمس عــــشـــرة (15) مــــرة األجـــر الــــوطــــني األدنى

اIضمون.

تــــطـــبـق األحـــكــــام اIـــذكــــورة في الـــفــــقـــرة أعـالهr عـــلى
الـعـمـال غيـر األجـراء حـسب أسس وأجـزاء أسس اشـتراك
الــضـــمــان االجـــتــمـــاعي احملــددة بـــاIــبـــالغ الــســـنــويـــة لألجــر
الـــــوطــــــني األدنـى اIـــــضـــــمـــــون وفـي حـــــدود ســـــقف أســـــاس
اشــــتــــراك الــــضـــــمــــان االجــــتـــــمــــاعي احملـــــدد في الــــتـــــشــــريع

والتنظيم اIعمول بهما.  

تـوزع نــسـبـة اشــتـراك الــتـقــاعـد الــتـكــمـيــلي لـلــعـمـال
األجـراءr اIـنصـوص عـلـيـهـا في الـفـقرة 3 أعالهr بالـتـساوي

بY اIستخدم والعامل. 

تــقـتــطع اشــتـراكــات الـتــقـاعــد الـتــكـمــيــلي من الـدخل
اخلاضع للضريبة.

24 : : ال �ــكن تــصــفــيــة أو دفـع مــعــاش الــتــقــاعـد اIـاداIـادّة ة 
الـتـكـمـيـلي إالّ ابــتـداء من تـصـفـيـة حــقـوق الـتـقـاعـد اخلـاص

بالنظام العام للضمان االجتماعي.

اIـــــاداIـــــادّة ة 25 : : يـــــجـب أن تـــــســـــاوي كـل ســـــنـــــة اشـــــتـــــراك
مـعـتمـدةr بـعـنوان الـتـقـاعـد التـكـمـيليr 0.625 % من األجـر
الشـهري اIتـوسط أو من األساس اIـعتـمد كمـرجع حلساب

معاش تقاعد النظام العام للضمان االجتماعي.

تـــعـــد الــفـــتــرات اIـــمــاثـــلـــة لــفـــتــرات الـــعــمـلr �ــوجب
الـــتــشـــريع اIــعـــمــول به فـي مــجــال تـــقــاعـــد الــنــظـــام الــعــام
لـلــضـمـان االجـتــمـاعيr فـتـرات انــخـراط بـعـنــوان الـتـقـاعـد

التكميلي.  

جتـــمع احلـــقــوق فـي مــعـــاشــات الـــتــقـــاعــد الـــتـــكــمـــيــلي
اIــــمــــنـــــوحــــة بــــعــــنــــوان االنــــخــــراط في عــــدة تــــعــــاضــــديــــات
اجـتـمـاعـيـة طـبـقـا لألحـكـام اIـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقـرة 4
مـن اIـــادة 21 أعالهr مـع مــــعـــــاش تــــقــــاعـــــد الــــنــــظـــــام الــــعــــام

للضمان االجتماعي.

اIـاداIـادّة ة 26 : : �ـكن اIـنـخــرطـY في الـتـقـاعـد الـتـكـمـيـلي
لــلــتـعــاضــديــة االجـتــمــاعـيــة الــذين ال يـتــوفــرون عـنــد بــلـوغ
السـن القانـونية لـتصفـية حقـوق التـقاعد الـتكمـيليr على
عــدد الــســنـوات الــدنــيــا لالشــتــراك اIـنــصــوص عــلــيــهـا في
اIـادة 16 أعالهr االسـتــفـادة من اعـتـمــاد سـنـوات االشـتـراك
الـنـاقــصـة مـقـابل دفع اشــتـراكـات الـتـعـويـض عـلى عـاتـقـهم

حصرياr في حدود خمس (5) سنوات.
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يـعتمد في حـساب اشتـراكات التعـويضr اIنصوص
عـلـيـها فـي الفـقـرة أعالهr عـلى األسـاس األخيـر الشـتـراكات

الضمان االجتماعي للعامل قبل إحالته على التقاعد. 

يـحـدد الـقـانــون األسـاسي لـلــتـعـاضـديـة االجــتـمـاعـيـــة
كـيفيــات اعتـمــاد سنوات االشـتراك الناقـصة اIنصوص

عليها فـي الفقرة األولى أعاله. 

اIـاداIـادّة ة 27 :  : يـجب دفع مــعــاشـات الــتـقــاعـد الــتــكـمــيـلي
حـــسب نــفـس الــفـــتــرات والـــكـــيــفـــيــات اIـــنـــصــوص عـــلــيـــهــا

بالنسبة لتقاعد النظام العام للضمان االجتماعي.

تـطـبق نـفس الـقـواعـد اIـعـمـول بـهـا في مـجـال تـقـاعد
الـــنــظــام الـــعــام لـــلــضــمـــان االجــتـــمــاعيr �ـــا فــيــهـــا اIــعــاش
اIنـقـولr في حـالـة وفـاة مـؤمن له اجـتـمـاعـيـا مـنـخرط في

التقاعد التكميلي لتعاضدية اجتماعية.    

اIـاداIـادّة ة 28 :  : ترفـع قيـمـة مـعـاشـات الـتقـاعـد الـتـكـمـيلي
بـــأثـــرr ابــــتـــداء من أول مــــايـــو من كـل ســـنـــةr عــــلى أســـاس
نـسـبـة يـقـتــرحـهـا مـجـلس اإلدارة لـلـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة

وتصادق عليها جمعيتها العامة.

القسم الثانيالقسم الثاني
صندوق اIساعدة واإلسعافصندوق اIساعدة واإلسعاف

اIــاداIــادّة ة 29  :   : يــحـــدد الــقـــانـــون األســاسي لـــلــتـــعــاضـــديــة
االجـتمـاعية كـيفـيات تـمويل صـندوق اIـساعـدة واإلسعاف
وطـبـيـعـة األداءات الـتي تــقـدم من طـرف الـصـنـدوقr وكـذا

شروط منحها ألعضائها اIنخرطY و ذوي حقوقهم. 

اIــاداIــادّة ة 30 : : يــحــــدد الــقـــانـــون األســاسي لـــلــتـــعــاضـــديــة
rاالجــتـــمــاعـــيــة األداءات األخـــرى ذات الـــطــابع االخـــتــيــاري

اIنصوص عليــها فــي اIادة 15 أعاله.

الباب الثالثالباب الثالث
تأسيس التعاضديات االجتماعية وتنظيمها وسيرهاتأسيس التعاضديات االجتماعية وتنظيمها وسيرها

الفصل األولالفصل األول
الـــتــأســـيـس واحلــقـــوق والـــواجـــبـــات  والـــقـــانــون األســـاسيالـــتــأســـيـس واحلــقـــوق والـــواجـــبـــات  والـــقـــانــون األســـاسي

للتعاضديات االجتماعيةللتعاضديات االجتماعية

القسم األولالقسم األول
التأسيسالتأسيس

31 :  : �ـكن أن تتـأسس الـتعـاضـدية االجـتـماعـية اIاداIادّة ة 
بــY عــمـــال أجــراء في اIــؤســـســات واإلدارات الــعـــمــومــيــة
Yوكـذا بـ rــقـاوالت الـعـمـومـيـة أو اخلـاصـةIـؤسـسـات واIوا

أشخاص �ارسون نشاطا حلسابهم اخلاص.

كــمــا �ــكن أن تــؤسس  من قــبل أشــخــاص لــهـم صــفـة
rـعـمـول بهIطــبــقــا لـلـتـشـريع ا rـؤمّـن لــهـم اجــتــمــاعــيــاIا

وال سيما :

- األشــخـــاص اIــتـــقــاعــديـن أو أصــحــاب مـــعــاشــات أو
rريوع بعنوان الضمان االجتماعي

- اجملـاهـدين وأرامل الـشــهـداء اIـسـتـفـيـدين من مـنح
rعمول بهماIوفقا للتشريع والتنظيم ا rالدولة

.YتوفIتعاضدين اIذوي حقوق ا -

اIـاداIـادّة ة 32 : : يــحق لألشــخــاص اIــذكـوريـن في اIـادة 31
أعالهr أن يــؤســســـوا تــعــاضــديــة اجــتــمــاعــيــةr أو يــنــضــمــوا
rبـحــريــة وطـواعــيـة إلـى تـعــاضـديــات اجــتـمــاعــيـة مــوجـودة
شــريـطـة أن �ـتـثــلـوا لـلـتـشـريـع والـتـنـظـيم اIــعـمـول بـهـمـا

ولقوانينها األساسية.

�ـكن أن يـكـون االنـخـراط جـمـاعـياr يـكـتـتب من قـبل
اIــســتــخــدم أو مــنــظــمــة نــقــابــيــة أو مــهــنــيــة تــبــعــا التــفـاق

جماعي يتم طبقا للتشريع اIعمول به.

يـجب أن يـؤكـد االنـخـراط اجلـمـاعي اIـنـصـوص عـليه
في الفقرة 2 أعالهr بانخراط فردي.  

اIـاداIـادّة ة 33  :   : يــجب أن تــضم الـتــعـاضــديـة االجــتـمــاعـيـة
عـددا أدنى من اIـنـخـرطـY ال يـقل عن خـمـسة آالف (5000)
منخرطr لضمـان استمرارية ود�ومة أعمالها اIنصوص

عليها في هذا القانون.

يـجب على الـتعـاضديـة االجتـماعـية احلـفاظ عـلى عدد
أدنــاه خـــمــســة (5) أعــضــاء مــنــخــرطــY مــشـتــركــY مــقــابل
مسـتفيد واحد (1) من مـعاش التـقاعد التـكميـليr بعنوان

صندوق التقاعد التكميلي. 

اIــــاداIــــادّة ة 34 :  : �ــــكـن الـــتــــعــــاضــــديــــات االجــــتــــمــــاعــــيـــة أن
تـــؤسـسr فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــاr احتـــادات أو احتـــاديـــات أو احتــاد
الــتــعـــاضــديــات من أجل حتــقـــيق نــفس األهــداف أو أهــداف
�ـاثـلـة لـفـائـدة أعــضـائـهـا اIـنـخــرطـrY حـسب نـفس قـواعـد
تـأسـيس الـتـعـاضـديـات االجـتـمـاعـيـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في

هذا القانون.

تـــعــد االحتــادات واالحتـــاديــات واحتــاد الــتـــعــاضــديــات
اIـنـشأةr حـسب مـا سـبق ذكرهr تـعـاضديـات اجـتمـاعـية في

مفهوم هذا القانون. 

rـادّة ة 35 :  : تـؤسس الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة بـحـريةIـاداIا
عــقب انـــعــقــاد جــمــعــيــة عــامــة تــأســـيــســيــة تــضم أعــضــاءهــا

.YؤسسIا
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تتخذ اجلمعيـة العامة التأسيسيـة قراراتها بأغلبية
أعـضـائـهـا احلـاضـرين أو اIـمـثـلـY. وتـصـادق عـلى الـقـانـون
األسـاسي لـلـتـعاضـديـة االجـتـمـاعـيـة وتـعـY أعـضـاء مجـلس
اإلدارة األول ومـــــســـــؤول هـــــيـــــكل الـــــتـــــســـــيــــيـــــر ومـــــحـــــافظ
احلـسابات الذين يـجب أن يقبـلوا صراحة مـهامهم. ويجب
أن تــــلــــحـق هــــذه اIــــوافــــقــــة �ــــحــــضــــر اجلــــمــــعــــيــــة الــــعــــامـــة

التأسيسية. 

يـــجـب أن تـــضـم اجلــــمـــعــــيــــة الـــعــــامــــة الـــتــــأســــيـــســــيـــة
(50) Yخـمس rحتت طـائلـة البطالن rلتعـاضدية اجـتمـاعية

عضوا مؤسسا على األقل.

اIــــاداIــــادّة ة 36 :  : تــــؤسس االحتــــادات واالحتـــاديــــات واحتـــاد
الـتعاضديات بحـريةr عقب انعقـاد جمعية عامـة تأسيسية
تـــضم األعـــضــــاء اIـــنـــخـــرطــــY اIـــنـــدوبـــY الـــذيـن �ـــثـــلـــون

التعاضديات االجتماعية اIؤسسة. 

اIــاداIــادّة ة 37 :  : يـــجب عـــلى األشـــخـــاص الــذيـن بــإمـــكـــانــهم
تـأسيس تـعاضديـة اجتـماعـية أو إدارتـها أو تـسيـيرهاr أن

يستوفوا وجوبا الشروط اآلتية :

rبلوغ سن تسع عشرة (19) سنة فما فوق -

rالتمتع باجلنسية اجلزائرية -

rدنية والوطنيةIالتمتع بحقوقهم ا -

- غـيـر مـحـكوم عـلـيـهم بـجـنـاية و/أو جـنـحـة تـتـنافى
مع مجال نشاط تعاضدية اجتماعية.

اIـاداIـادّة ة 38 :  : تــؤسس الـتـعــاضـديـة االجــتـمـاعـيــةr بـصـفـة
قانونية بعد:

- تسـليم وصل تسـجيل  التـعاضديـة االجتمـاعية من
طرف الـسلطة الـعمومـية اخملتـصة في أجل  أقصـاه خمسة
وأربــــعــــون (45) يـــــومــــا ابـــــتــــداء من تـــــاريخ إيـــــداع  اIــــلف
اIـــذكـــور في اIــادة 39 أدنــاهr مـــقـــابل  وصل  إيـــداع  وبـــعــد

rدراسة مطابقته مع أحكام  هذا القانون

- الــــــقــــــيــــــام  بــــــإجــــــراءات اإلشــــــهــــــار عــــــلى نــــــفــــــقــــــات
Y(2) إعالمــيـتـ Yالــتــعــاضــديــة االجـتــمــاعــيــة  فـي يــومــيــتـ

ذواتي توزيع وطنيr على األقل.

اIــــاداIــــادّة ة 39 :  : يــــشـــمـل اIـــلـــف الــــذي تـــــســـلم الــــســــلــــطـــة
العـمومية اخملـتصة على أساسه وصل تسجيل التعاضدية

االجتماعيةr ما يأتي : 

 - طـلب تسـجيل الـتعـاضديـة االجتـماعـية موقـعا من
طرف رئـيس مـجـلس اإلدارة اIنـبـثق عن اجلمـعـية الـعـامة

rالتأسيسية

- القائمة االسمـية والتوقيع واحلالة اIدنية واIهنة
YؤسسIأو الصفة والعـنوان الكامل حملل إقامة األعضاء ا

rللتعاضدية االجتماعية
- اIسـتخرج رقم 3 من صحيفـة السوابق الـقضائية

     rYؤسسIلكل عضو من األعضاء ا
- نـــســـخـــتــY (2) مـــطـــابــــقـــتـــY لـألصل من الــــقـــانـــون
األساسي للتعـاضدية االجتماعـية اIصادق عليه من طرف

   rاجلمعية العامة التأسيسية
- مـحـضـر اجلـمـعـيـة الـعـامـة الـتـأسـيـسـيـةr يـعـد طـبـقا
ألحــــكــــام اIـــادة 35 أعالهr مــــوقــــعـــا عــــلـــيـه قـــانــــونـــا مـن قـــبل

rYؤسسIاألعضاء ا
- محضر معاينـة اجلمعية العامة الـتأسيسيةr يعدّه

 rاحملضر القضائي
rوثائق إثبات وجود مقر -

- مـشــروع اIـيـزانــيـة الــتـقـديــريـة لالثــني عـشـر (12)
شــهـرا األولى لـلـنـشــاط اIـصـادق عـلـيه مـن طـرف اجلـمـعـيـة
الــعــامــة الــتــأســيــســيـة والــوثــائـق الـتـي من شــأنــهــا إثــبـات

د�ومة التعاضدية االجتماعية. 

اIـاداIـادّة ة 40 :  : إذا اعـتـبرت الـسـلـطـة الـعمـومـيـة اخملـتـصة
أن تـأســيس الــتـعـاضــديـة االجــتـمــاعـيــة مـخـالـف لـلـتــشـريع
اIــعــمـــول بهr فــإنه يـــجب أن يــعــلـل قــانــونــا رفـض تــســلــيم
وصل التـسجيلr بـعدم احتـرام أحكام هـذا القانـونr ويبلغ
لـلـتعـاضـديـة االجـتـمـاعيـة في اآلجـال اIـنـصـوص عـلـيـها في

اIادة 38 أعاله. 
تـتــوفـر الــتـعــاضـديــة االجـتــمـاعـيــة اIـعــنـيــة عـلى أجل

ستY (60) يوما لرفع دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة.
يــــســـلـم لـــلــــتـــعــــاضــــديـــة االجــــتـــمــــاعـــيــــة وجــــوبـــاr وصل

التسجيل إذا أصدر مجلس الدولة  قرارا لصاحلها. 
اIــــاداIــــادّة ة 41 :  : تــــكــــتـــــسب الــــتــــعــــاضـــــديــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة
الشخصية اIعنـوية واألهلية اIدنية عنـد تأسيسهاr طبقا
لــلــمــادتــY 2 و38 أعـالهr و�ــكـــنــهـــا حـــيــنـــئــذ أن تـــقـــوم عــلى

اخلصوص �ا يأتي :
- الـتــقــاضي أمــام اجلــهــات الــقــضـائــيــة اخملــتــصــةr �ـا
فــيـهــا �ــارسـة احلــقــوق احملـفــوظـة لــلــطـرف اIــدني نــتـيــجـة
الـــوقــائع اIـــرتــبــطـــة �ــوضـــوعــهــا تـــكــون قــد أحلـــقت ضــررا
بـــاIـــصـــالـح الـــفـــرديــــة أو اجلـــمـــاعـــيــــة واIـــعـــنــــويـــة واIـــاديـــة

 rألعضائها
rتمثيل أعضائها أمام كل السلطات العمومية -

 rإبرام كل عقد واتفاقية أو اتفاق مرتبط بهدفها -
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- اقـتـنـاءr مـجـانـا أو �ـقـابلr اIـمـتـلـكـات اIـنـقـولة أو
العقارية Iمارسـة نشاطاتها اIنصوص عليها في قانونها

rاألساسي
- تـلقي الهبات والـوصايا طبـقا للتشـريع والتنظيم

اIعمول بهما.

اIــاداIــادّة ة 42 :  : يــتــعــY عــلى مــجــلس اإلدارة اIــنــبــثق عن
اجلــمــعــيــة الـــعــامــة الــتــأســيــســيــة أن يــنــظم جــمــعــيــة عــامــة
انـتخـابـية لـهـيئـات الـتعـاضديـة االجـتمـاعـيةr طـبـقا ألحـكام
هـذا القانـونr في أجل ال يتجـاوز ثمانـية عشر (18) شهرا

ابتداء من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة التأسيسية.

اIــاداIــادّة ة 43 :  : �ـــكن الــتــعـــاضــديــة االجــتــمـــاعــيــةr في ظل
احـتـرام الـقـيم والـثـوابـت الـوطـنـيـة واألحـكـام الـتـشـريـعـية
والــتــنــظــيــمــيــة اIــعــمــول بــهــا وبــعــد رخــصــة من الــســلــطــة
العمومية اخملـتصةr أن تنخرط أو تتعاون مع تعاضديات
اجــتــمــاعـــيــة أجــنــبــيـــة تــنــشــد األهــداف نـــفــســهــا أو أهــدافــا

�اثلة.

rوتـــخـــضع الـــهـــبـــات والـــوصـــايـــا وكل إعـــانـــات أخــرى
مــهــمـا كــان نــوعــهــا اآلتــيــة من تــعــاضــديــات اجــتــمــاعــيـة أو
مــنـــظــمـــات أجــنـــبــيــةr إلـى الــتـــرخــيص اIـــســبق لـــلــســـلــطــة
الــعـمــومــيــة اخملــتــصـةr بــعــد رأي وزارة اخلــارجــيـة ووزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.

القسم الثانيالقسم الثاني
احلـــقــوق والـــواجـــبــات والـــقـــانـــون األســاسي لـــلـــتــعـــاضـــديــةاحلـــقــوق والـــواجـــبــات والـــقـــانـــون األســاسي لـــلـــتــعـــاضـــديــة

االجتماعيةاالجتماعية

44 :  : تــكــتــسب صــفــة الــعــضــويــة في تــعــاضــديــة اIـاداIـادّة ة 
اجــتــمــاعــيــة بــتــوقــيع اIــعــني عــقــد انــخــراط وتــثــبت هــذه
الــصـــفـــة بــبـــطــاقـــة انـــخــراط تـــســلـم من قــبـل الــتـــعــاضـــديــة

االجتماعية. 

اIـاداIـادّة ة 45 : : يــتـمــتع أعـضــاء الـتــعـاضــديـة االجــتـمــاعـيـة
بـاحلــقـوق والــواجـبـات احملــددة في هـذا الــقـانـون والــقـانـون

األساسي للتعاضدية االجتماعية. 

اIـاداIـادّة ة 46 : : يـحق لـكل عـضـو مـنـخـرط في الـتـعـاضـدية
rـشاركة في هيئـات التعاضديـة االجتماعيةIاالجـتماعية ا

طبقا ألحكام هذا القانون وقانونها األساسي. 

اIــــاداIــــادّة ة 47 : : �ــــنـع أي شــــخـص مــــعـــــنــــوي أو طـــــبـــــيــــعي
أجـــنــبـي عن الـــتـــعـــاضـــديــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة من الـــتـــدخل في

سيرها.

اIـاداIـادّة ة 48 :  : يـجب أن تـتـميـز الـتـعـاضـدية االجـتـمـاعـية
بـــهــدفــهــا وتـــســمــيــتـــهــا وعــمــلـــهــا عن اجلــمـــعــيــاتr وكــذا عن

األحـزاب الـسـياسـيـةr وال �ـكن أن تـكون لـهـا أي عالقـة بـها
تـنظـيـمـية كـانت أم هـيـكـليـةr كـمـا ال �ـكن أن تتـلـقى مـنـها
إعـانـات أو هـبـات أو وصـايـاr مـهـمـا يـكن شـكـلـهـا وال يـجوز

لها أيضا أن تساهم في تمويلها.

اIــــــاداIــــــادّة ة 49 :  : يـــــــجـب أن يـــــــنص الـــــــقـــــــانـــــــون األســـــــاسي
للتعاضدية االجتماعيةr على اخلصوصr على ما يأتي:

rهدف التعاضدية االجتماعية وتسميتها ومقرها -

rط التنظيم ومجال االختصاص اإلقليمي� -

- حــــقــــوق وواجــــبــــات األعــــضــــاء اIــــنــــخــــرطـــY وذوي
rعمول بهIطبقا للتشريع ا rحقوقهم

- شـــروط وكـــيــفـــيـــات انــخـــراط األعـــضــاء وســـحـــبــهم
rوشطبهم و إقصائهم

- الــــشــــروط اIــــرتــــبــــطــــة بــــحـق تــــصــــويت األعــــضــــاء
rYنخرطIا

YــنــخــرطـIقــواعــد وكـيــفــيــات انـتــخــاب األعــضـاء ا -
rفي اجلمعية العامة YندوبIا

- دور اجلمعية العـامة والهيئات األخرى للتعاضدية
rعمول به و�ط سيرهاIاالجتماعية طبقا للتشريع ا

- �ط انــتــخـــاب هــيــئــات الــتــعــاضــديــة االجــتــمــاعــيــة
rعمول بهIطبقا للتشريع ا rوجتديدها

- اإلجــــراء الـــرامي إلى ضــــمـــان اســـتـــمـــراريـــة مـــهـــام
مـــجـــلـس اإلدارة الـــذي يـــطـــبـق في حـــالــــة مـــانع أو وفـــاة أو

rاستقالة أو فقدان صفة رئيس مجلس اإلدارة

- قـواعــد عــزل أعـضــاء مــجـلس اإلدارة واســتــخالفـهم
rمن طرف اجلمعية العامة

- قـواعـد بـلـوغ الـنـصاب واألغـلـبـيـة اIـطـلـوبـة التـخاذ
rقرارات اجلمعية العامة وهيئات التعاضدية االجتماعية

- قـــــواعـــــد وإجـــــراءات دراســــــة تـــــقـــــاريـــــر الـــــنـــــشـــــاط
واIـراقـبـة وحـسـابـات الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة واIـصـادقة

rعليها

rأداءات الــنــظــام الــعـام لــلــتــعــاضــديــة االجــتــمــاعــيـة -
الفردية واجلمـاعية واألداءات االختيـارية اIقدمة من قبل

 rالتعاضدية االجتماعية

- شــروط وكــيــفــيـات االشــتــراك واIــســاهـمــة اIــالــيـة
لــلـــمــســـتــفـــيــدين مـن أداءات الــنـــظــام الـــعــام لـــلــتـــعــاضـــديــة
االجــتــمــاعـــيــةr الــفــرديــة واجلــمــاعــيــة ولــلـــمــســتــفــيــدين من

rعمول بهIطبقا للتشريع ا rاألداءات االختيارية
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- شــــروط وكـــيــــفــــيـــات مــــنح أداءات الــــنــــظـــام الــــعـــام
لــلــتـــعــاضــديــة االجـــتــمــاعــيــةr الـــفــرديــة واجلــمـــاعــيــةr وعــنــد
االقـــــتـــــضـــــاءr األداءات االخــــــتـــــيـــــاريـــــة لــــــفـــــائـــــدة األعـــــضـــــاء

rوذوي حقوقهم YنخرطIا
- شـــروط وكــــيـــفـــيــــات اســـتــــمـــرار أو تـــوقـف تـــقـــد¡
أداءات الـنــظـام الــعـام لـلــتـعــاضـديـة االجــتـمــاعـيـةr الــفـرديـة
واجلـمـاعيـةr وعـنـد االقتـضـاءr األداءات االخـتـياريـة لـفـائدة

rاألعضاء الذين توقفوا عن دفع االشتراكات
- شــــروط وكــــيــــفــــيــــات احلـل اإلرادي لــــلــــتــــعــــاضــــديــــة

االجتماعية وأيلولة �تلكاتها. 

اIـاداIـادّة ة 50 : : �ـنع عـلى الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة إدراج
في قـانـونـهـا األسـاسي أحـكـامـا �ـكن أن يـتـرتـب عـلـيـها أي

  .YنخرطIأعضائها ا Yتمييز ب

اIــاداIــادّة ة 51 : : يـــتــعـــY عـــلى الــتـــعـــاضــديـــة االجـــتــمـــاعـــيــة
إخـطـار السـلطـة العـمـوميـة اخملتـصة بـكل الـتعـديالت التي
تــدخــلـهــا عــلى قــانــونــهــا األســاسي وكل الــتــغــيــيـرات الــتي
Yتـطــرأ عـلى هـيـئــاتـهـا وعـلى هـيــكل الـتـسـيــيـر في الـثالثـ

(30)  يوما  اIوالية للقرارات اIتخذة.

ال يعـتد لدى الـغير بـهذه التـعديالت والتـغييرات إالّ
بـعد اIـصادقـة علـيهـا من قبل اجلـمـعيـة العـامة لـلتـعاضـدية
االجتـمـاعيـة والـتصـريح عـلى مـطابـقـتهـا من قـبل السـلـطة
العمومية اخملتصةr في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من
تـاريخ نشـرهـا في يومـيـتY (2) إعالميـتـY ذواتي توزيع

وطنيr على األقل.   

الفصل الثانيالفصل الثاني
هيئات التعاضدية االجتماعيةهيئات التعاضدية االجتماعية

اIاداIادّة ة 52 :  : هيئات التعاضدية االجتماعية هي :
rاجلمعية العامة -
rمجلس اإلدارة -

rمكتب مجلس اإلدارة -
- جلنة الرقابة.

اIـاداIـادّة ة 53 : : تنـتـخب هـيـئـات الـتـعاضـديـة االجـتـمـاعـية
وجتدد طبقا ألحكام هذا القانون وقانونها األساسي. 

اIـاداIـادّة ة 54 :  : تـمــارس مـهـام أعــضـاء الـهـيــئـات اIـذكـورة
في اIادة 52 أعالهr مجانا.

اIاداIادّة ة 55 :  :  تتـنافى عهـدة أعضـاء هيئـات التعـاضدية
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـع �ـــــارســـــة كـل وظـــــيـــــفـــــة مـــــأجـــــورة في

التعاضدية االجتماعية.

ال �ـكن أعضاء هيئـات التعاضـدية االجتمـاعية تلقي
أي أجــرة أو مـــزايــا أخـــرى من الــتـــعــاضـــديــة االجـــتــمـــاعــيــة
بـحـكم �ـارسـة عـهـدتهـمr ما عـدا تـلك اIـنـصـوص عـلـيـها في

هذا القانون. 

اIــاداIــادّة ة 56 : : تـــتــكـــون اجلــمـــعــيـــة الــعـــامــة لـــلــتـــعــاضـــديــة
االجــتــمــاعــيــة من األعــضــاء اIــنــخــرطــY اIــنــدوبــY الــذين
يـنـتـخـبــون بـأغـلـبـيـة األعـضـاء اIـنـخـرطـY وفـقـا لـلـشـروط

والكيفيات احملددة في قانونها األساسي.

اIـاداIـادّة ة 57 : : جتـدد تـشـكيـلـة اجلـمـعـيـة الـعـامـة كل خـمس
(5) سنوات. 

يــــقـــوم مـــجـــلس اإلدارة بــــإجـــراءات جتـــديـــد األعـــضـــاء
اIنـخـرطY مـندوبي اجلـمـعيـة العـامـة قبل سـتة (6) أشـهر

على األقلr من األجل احملدد النقضاء العهدة.

يـجـرى انـتـخـاب األعضـاء اIـنـخـرطـY اIـنـدوبـY في
أمـاكن العمل أو في أي مـكان آخر يـعتبـره مجلس اإلدارة
مــنـاسـبـاr حتـت إشـراف أحـد أعـضــائه يـفـوضه قــانـونـا هـذا

اجمللس.

يـضع اIـسـتـخـدمـونr حتت تـصـرف عـمـالـهم األعـضـاء
اIنخـرطY في التـعاضـدية االجتـماعـيةr اIكـان والوسائل
الـضــروريـة لـتـحــضـيـر وإجــراء االنـتـخـابــات اIـذكـورة في

الفقرة 3 أعاله.  

Yـــمــارســون غـــيــر مــعـــنــيــIأعــضـــاء مــجــلس اإلدارة ا
بعملية التجديد على مستوى القاعدة.

اIــاداIــادّة ة 58  :   : اجلــمـــعــيـــة الــعــامـــة هي الــهـــيــئــة الـــســيــدة
للتعاضدية االجتماعيةr وبهذه الصفة تقوم �ا يأتي:

- تـــصــــادق عـــلى الــــقـــانــــون األســـاسي لــــلـــتـــعــــاضـــديـــة
rاالجتماعية وتعدله

- تــــــصـــــادق عـــــلـى شـــــروط وكــــــيـــــفـــــيــــــات االشـــــتـــــراك
واIــــســــاهــــمــــة اIـــالــــيــــةr بــــعــــنــــوان أداءات الــــنــــظــــام الــــعـــام
لــلــتـــعــاضــديــة االجـــتــمــاعــيــةr الـــفــرديــة واجلــمـــاعــيــةr وعــنــد
االقتضـاءr األداءات االختـياريـة طبقـا ألحكـام هذا الـقانون

rو قانونها األساسي
- تـــبـت في كـــيــــفـــيـــات تـــوزيـع مـــوارد الـــتــــعـــاضـــديـــة

rاالجتماعية وتخصيصها طبقا ألحكام هذا القانون
rتنتخب أعضاء مجلس اإلدارة -
rتنتخب أعضاء جلنة الرقابة -

- حتدد شروط وكيـفيات تعـويض مصاريف اإليواء
والـنقل ألعـضـاء هيـئات الـتعـاضديـة االجتـماعـية �ـناسـبة

rنصوص عليها في القانون األساسيIاالجتماعات ا
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- حتدد شـروط وكيفـيات دفع الـتعويـضات النـاجمة
عن فــقــدان أعـضــاء مــجـلـس اإلدارة Iـداخــلــيـهـم أو أجـورهم

rناسبة �ارسة وظائفهم في التعاضدية االجتماعية�
rتبت في برنامج  التعاضدية االجتماعية -

- تبت في كل اتفـاق واتفاقيـة �وذجية لألداءات أو
اخلــــدمــــات مع مــــقــــدمـي الــــعالج أو اخلــــدمــــات  اIــــرتــــبــــطــــة

 rبالعالج وصناديق الضمان االجتماعي
- تـــعــY مـــحـــافظ احلـــســـابـــات وحتـــدد أجـــرتهr طـــبـــقــا

rعمول بهIللتشريع ا
- تـدرس تـقـاريـر جلنـة الـرقـابـة ومـحـافظ احلـسـابات

rوتصادق عليها
- تــدرس حــسـابــات الــتــعـاضــديــة االجــتـمــاعــيــة الـتي
يـــقـــدمـــهـــا رئـــيس مـــجــلـس اإلدارة وتـــصــادق عـــلـــيـــهـــاr بـــعــد

rاالستماع إلى محافظ احلسابات وجلنة الرقابة
- تـــــدرس الــــتـــــقــــريـــــر األدبي واIـــــالي جملـــــلس اإلدارة

rوتصادق عليه
- تـــبت فـي مـــشـــاريـع االنـــدمـــاج واالنــــفـــصـــال أو حل
الــتــعــاضــديــة االجــتــمــاعــيــةr طــبــقــا لــلــتــشــريع اIــعــمــول به

rوأحكام قانونها األساسي
- تــــبـت في مـــــشـــــاريع االنـــــضـــــمــــام إلـى احتــــادات أو
احتـــاديـــات أو احتــاد الـــتـــعـــاضــديـــات االجـــتــمـــاعـــيــةr طـــبـــقــا

rعمول بهIللتشريع ا
- تــــــــبـت فـي إمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة إقــــــــامـــــــــة الــــــــعـالقــــــــات مع
الـتعاضـديات االجـتمـاعيـة األجنبـية ذات األهـداف اIمـاثلة

rعمول بهIطبقا للتشريع ا
- تـــبـــاشـــرr عــــنـــد االقـــتــــضـــاءr الـــدعـــاوى  اIــــرتـــبـــطـــة
�ـسـؤوليـة أعـضـاء مجـلس اإلدارة أمـام اجلهـات الـقضـائـية

rاخملتصة
- تـــبت في اقـــتـــنـــاء األمـــوال اIـــنــقـــولـــة والـــعـــقـــاريــة

rوالتصرف فيها
- تبت في قبول الهبات والوصايا.

اIــــاداIــــادّة ة 59 :  : تـــــدون قــــرارات اجلــــمـــــعــــيـــــة الــــعـــــامــــة في
مــحــضــرr وتــقــيــد فـي ســجل يــفــتـح لــهــذا الــغــرضr مــوقــعــا

ومؤشرا عليه من قبل رئيس احملكمة اخملتصة إقليميا. 

اIاداIادّة ة 60 :  : جتتمع اجلمـعية العامة مرة واحدة (1) كل
سنةr بناء على استدعاء من رئيس مجلس اإلدارة.

ينعقد اجتـماع اجلمعية العامة وجوباr خالل اخلمسة
(5) أشــــهــــر الــــتـي تــــلي قــــفـل حــــســــابــــات الــــســــنــــة اIــــالــــيــــة
لـلــتـعــاضــديـة االجــتـمــاعـيــةr وتـقــوم بـدراســتـهــا واIـصــادقـة

عليها طبقا ألحكام اIادة 58 أعاله.

�كن عقد جمعـية عامة غير عاديـة بطلب من أغلبية
أعـضـائـهـا أو من رئـيس أو أغـلـبـيـة أعـضـاء مجـلس اإلدارة
أو من الـــســلـــطــة الـــعــمـــومـــيــة اخملـــتــصـــة لـــدراســة اIـــســائل

االستثنائية اIتعلقة بنشاطات التعاضدية االجتماعية.

61 : : تـــنـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة اIــاداIــادّة ة 
بحضور محضر قضائي. 

اIــــاداIــــادّة ة 62 : : يــــتـــعــــY عـــلـى رئـــيس مــــجـــلس اإلدارة أن
rمــنـدوبي اجلــمـعــيـة الــعـامـة rYــنـخــرطـIيـرسل لـألعـضـاء ا
مــشــروع جــدول األعـمــال وكل الــوثــائق اIــرتــبــطـة بـه قـبل
واحـد وعـشرين (21)  يومـا عـلى األقـل من الـتـاريخ اIـقرر

لعقد االجتماع.

اIــاداIــادّة ة 63 :  : يــديــر الــتـــعــاضــديــة االجــتــمــاعــيــة مــجــلس
إدارة يــتــكــون من خــمــســة (5) إلى أحــد عــشــر (11) عــضــوا
مـــنــخــرطــا مـــنــدوبــاr تـــنــتــخــبـــهم اجلــمــعـــيــة الــعــامـــة طــبــقــا

لقانونها األساسي.

ينتخب مجلس اإلدارة من بY أعضائه رئيسا. 

اIاداIادّة ة 64 :  : حتـدد عهـدة أعضـاء مجـلس اإلدارة بخمس
(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

اIــاداIــادّة ة 65 : : يـــتـــولى مـــجــلـس اإلدارة مــهـــمـــة اإلشــراف
عــلـى تــســيــيــر الــتــعـــاضــديــة االجــتــمــاعــيـــة بــاسم اجلــمــعــيــة

العامة.

�ــــارس مـــــجــــلـس اإلدارة الــــســــلـــــطــــة الـــــعــــامــــة إلدارة
rالتعاضدية االجتماعية التي تفوضه إياه اجلمعية العامة
في احلــدود اIـــنــصــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريع اIــعــمــول به

وقانونها األساسي.

rيكلف مـجلس اإلدارة على اخلصوص rوبهذه الصـفة
�ا يأتي :

- يــتـــأكـــد من مــسـك دفــاتـــر احلـــســابـــات والـــكــتـــابــات
rطلوبة قانوناIالية اIا

- يـــتـــابـع تـــطـــور عـــنـــاصــــر �ـــتـــلـــكـــات الــــتـــعـــاضـــديـــة
 rال سيما األرصدة والسندات والقيم rاالجتماعية

- يـــــنـــــشـط إعـــــداد مـــــشـــــاريـع بـــــرامج الـــــتـــــعـــــاضـــــديـــــة
االجـتـمـاعـيـةr ويـعـرضـهـا عـلى اجلـمـعـيـة الـعـامـة لـلـمـصـادقـة

 rعليها
- يــتـــابع إجنـــاز الــبــرامـج اIــصـــادق عــلـــيــهـــا من قــبل

 rاجلمعية العامة
 rيزانية السنويةIيبت في تقديرات ا -

- يـــبت فـي مــشـــاريع الـــتـــنـــظــيـم وأنــظـــمـــة تــســـيـــيــر
 rالتعاضدية االجتماعية
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- يـــنـــفــذ قـــرارات اجلــمـــعـــيــة الـــعــامـــةr ال ســيـــمـــا تــلك
rوعنـد االقتضاء rتعـلقة بـتخصيص األمـوال وتسيـيرهاIا
بــقــبــول الــهــبــات والــوصــايــا طــبــقــا لــلــتـشــريـع والــتـنــظــيم

rعمول بهماIا

- ينـفـذ االتـفـاقات واالتـفـاقـيـات الـنمـوذجـيـة اخلـاصة
بـــاألداءات أو اخلـــدمــــاتr مع مـــقـــدمـي الـــعالج أو اخلـــدمـــات
اIرتـبطة بـالعالج وصنـاديق الضمـان االجتمـاعي اIصادق

 rعليها من قبل اجلمعية العامة

- يـــــبت فـي اقــــتـــــراحــــات تــــعـــــيــــY مـــــســــؤول هـــــيــــكل
الــتـســيــيــر أو إنـهــاء مــهــامهr الــتي يــعـرضــهــا عــلـيـه رئـيس

rمجلس اإلدارة ويحدد شروط وكيفيات دفع أجرته

- يعـرضr سـنويـاr على اجلـمـعيـة العـامـة تقـريره عن
نشاطات وتسييـر التعاضدية االجتمـاعية وكذا حساباتها

وحصائلها وجرودها.

اIــاداIــادّة ة 66 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
أربع (4) مـــــرات في الــــســــنـــــةr بــــنــــاء عــــلـى اســــتــــدعــــاء من

رئيسه.

ويــجـتــمع في دورة غــيــر عــاديـة بــنــاء عـلى طــلب من
رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على األقل.

67 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اIــــــــاداIــــــــادّة ة 
مـحضر وتقـيد في سجل مـداوالت اجمللس الذي يـفتح لهذا
الــغـرضr ويــكــون مــرقـمــا ومــؤشــرا عـلــيه مـن قـبـل رئـيس

احملكمة اخملتصة إقليميا.

اIـاداIـادّة ة 68 : : يـتـولى رئــيس مـجــلس إدارة الـتـعــاضـديـة
االجتماعية ما يأتي : 

 rيرأس اجتماعات مجلس اإلدارة -

- �ـثل الــتـعـاضــديـة االجـتـمــاعـيـة أمــام الـقـضـاء وفي
كل أعـمـال احليـاة اIـدنـيةr إالّ عـنـدما يـفـوضr بعـقـد رسمي
لـهــذا الـغـرضr جـزءا من ســلـطـاته أو كــلـهـا لــكل عـضـو آخـر

في مجلس اإلدارة أو Iسؤول هيكل التسيير.

اIاداIادّة ة 69 :  : يكـلف مـكتب مـجلس اإلدارة الـذي يتـكون
Yمنـدوب Yمن ثالثـة (3) إلى خـمـسة (5) أعـضاء مـنخـرطـ
يـــنـــتـــخــبـــهـم مـــجــلـس اإلدارة من بـــY أعـــضـــائهr بـــتـــنـــفـــيــذ

قرارات مجلس اإلدارة.  

70 :  : يــحق ألعــضــاء مــجــلس إدارة الــتــعــاضــديـة اIـاداIـادّة ة 
االجـــتــمـــاعـــيــة والـــعـــمـــال األجــراء احلـــصـــول عــلى غـــيـــابــات
يرخص لـهم بـهـا مـستـخـدمـوهم للـمـشـاركة في اجـتـمـاعات

مجلس اإلدارةr طبقا للتشريع اIعمول به. 

اIــاداIــادّة ة 71 :  : تــتــكــون جلــنـــة الــرقــابــة من ثالثــة (3) إلى
خــمـسـة (5) أعـضـاء مـنـخـرطـY مـنـدوبـY من غـيـر أعـضـاء
Yتــــنـــتـــخـــبـــهـم اجلـــمـــعـــيـــة الــــعـــامـــة من بـــ rمـــجـــلس اإلدارة
أعـضـائـهـاr من بـY اIـتـرشـحـY ذوي اIـؤهالت والـكـفـاءات

اIطلوبة Iمارسة مهامهم.

تـــتـــولى هـــذه الـــلـــجـــنـــة مـــهـــمـــة الـــتـــدقــيـق ومـــراقـــبــة
الــــتــــســــيــــيـــــر اإلداري واحملــــاســــبي واIــــالـي لــــلــــتــــعــــاضــــديــــة
االجتمـاعية وشـروط سيرهـا و�ارسة نـشاطاتـها وتنـفيذ

قرارات وتوصيات اجلمعية العامة ومجلس اإلدارة.

تعـد هـذه اللـجنـة تـقريـرا عن اIراقـبـة وتعـرضه على
اجلمعية العامة خالل اجتماعها.  

�ــكن جلـنـة الــرقـابـة أن تـطــلب انـعـقــاد جـمـعــيـة عـامـة
اسـتـثنـائـيـة عـلى أسـاس تقـريـر يـوجه إلى رئـيس مـجلس
إدارة التـعـاضديـة االجـتمـاعيـة مع إرسـال نسـخـة منه إلى

السلطة العمومية اخملتصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث

التنظيم اإلداري للتعاضدية االجتماعيةالتنظيم اإلداري للتعاضدية االجتماعية

اIـاداIـادّة ة 72 :  : يــحـدد تـنـظـيم هـيـكل تــسـيـيـر الـتـعـاضـديـة
االجتماعية وسيره �وجب قانونها األساسي.

اIــاداIــادّة ة 73 :  : يــتــوفـــر مــســؤول هـــيــكل الـــتــســيـــيــر عــلى
السلطات اخملولة له �وجب القانون األساسي للتعاضدية
االجـتمـاعـيـةr و�ارسـهـا حتت مـسؤولـيـة ومـراقبـة مـجلس

اإلدارة.

اIــاداIــادّة ة 74 :  : تـــنــشئ اجلـــمــعـــيــة الــعـــامــة ضـــمــنــهـــا جلــنــة
االتـصال مع اIنـظمـات النـقابـية للـعمـال وأصحـاب العمل

واIنظمات اIهنية األكثر تمثيال على الصعيد الوطني.

تـتـمثل اIـهمـة األسـاسيـة لـلجـنة االتـصـال في ترقـية
الــتـشــاور بـY الــتـعــاضـديــة االجــتـمــاعـيــة و�ـثــلي الـعــمـال
وأصــــحـــاب الــــعـــمـلr الـــرامي إلـى تـــطــــويـــر االنــــخـــراط في
التعاضدية االجتماعية وتسهيل تنفيذ األحكام اIنصوص

عليها في هذا القانون. 

حتـــدد تــشــكـــيــلــة جلـــنــة االتــصــال وكـــيــفــيـــات ســيــرهــا
�وجب القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية.
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الباب الرابع الباب الرابع 
األحكام اIالية ومراقبة التعاضدية االجتماعيةاألحكام اIالية ومراقبة التعاضدية االجتماعية

الفصل األول الفصل األول 
موارد وأمالك التعاضدية االجتماعيةموارد وأمالك التعاضدية االجتماعية

اIـاداIـادّة ة 75  :   : تـــتـكـون مــوارد الـتـعـاضــديـة االجـتــمـاعـيـة
�ا يأتي :

- االشتراكات واIسـاهمات اIالية األخرى ألعضائها
rYنخرطIا

- اIـــداخــــيل الـــنــــاجـــمـــة عـن األداءات الـــتي تــــقـــدمـــهـــا
 rالتعاضدية االجتماعية

- عائدات األموال التي تـوظفها أو التي تستثمرها
rالتعاضدية االجتماعية

- اإلعــــانــــات احملــــتــــمــــلـــــة اIــــمــــنــــوحــــة لــــلــــتــــعــــاضــــديــــة
  rعمول بهIطبقا للتشريع ا rاالجتماعية

- عائدات الدعاوى التعويضية اIنصوص عليها في
rادة 102 أدناهIا

- الوصايا والهبات طبقا للتشريع اIعمول به. 

اIـاداIـادّة ة 76 :  : حتــدد نـسـبــة االشـتـراك فـي الـنـظــام الـعـام
لـــلـــتـــعـــاضـــديـــة االجـــتـــمـــاعـــيــــة الـــذي �ـــنح احلق في أداءات
الـنــظـام الـعـامr الــفـرديـة واجلـمــاعـيـةr اIـطـبــقـة عـلى أسـاس
اشـتـراك الـضـمـان االجـتـمـاعي �ـوجب الـقـانـون األسـاسي

للتعاضدية االجتماعيةr كما يأتي:

- نــــســـــبـــــة أقــــصـــــاهــــا 1.5 % من أســـــاس أو جــــزء من
أسـاس اشــتـراك الـضـمــان االجـتـمــاعي الـذي يـكــون مـبـلـغه
rضمونIأقل من ثالث (3) مرات األجر الوطني األدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 1.6 % و3 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
Yاشــتـراك الــضـمــان االجـتـمــاعي الــذي يـتـراوح مــبـلــغه بـ
ثالث (3) مـرات وأقل من خمس (5) مرات األجـر الـوطني

rضمونIاألدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 3.1 % و5 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
Yاشــتـراك الــضـمــان االجـتـمــاعي الــذي يـتـراوح مــبـلــغه بـ
خــــــــمس (5) مـــــــرات وأقـل مـن عـــــــشـــــــر (10) مــــــــرات األجـــــــر

rضمونIالوطني األدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 5.1 % و6 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
Yاشــتـراك الــضـمــان االجـتـمــاعي الــذي يـتـراوح مــبـلــغه بـ
عـشـر (10) مـرات وأقل من خــمس عــشـرة (15) مـرة األجـر

rضمونIالوطني األدنى ا

- نــــــســــــبــــــة مــــــا بــــــY 6.1 % و7 % مـن جــــــــزء أســـــــاس
اشـــتـــراك الـــضــمـــان االجـــتـــمــاعـي الــذي يـــســـاوي أو يـــفــوق
مــــبـــلــــغه خــــمس عــــشـــرة (15) مــــرة األجـــر الــــوطــــني األدنى

اIضمون.

تــــطـــبـق األحـــكــــام اIـــذكــــورة في الـــفــــقـــرة أعـالهr عـــلى
الـعـمـال غيـر األجـراء حـسب أسس وأجـزاء أسس اشـتراك
الــضـــمــان االجـــتــمـــاعي احملــددة بـــاIــبـــالغ الــســـنــويـــة لألجــر
الـــــوطـــــني األدنـى اIــــضـــــمـــــونr وفي حـــــدود ســــقـف أســــاس
اشــــتــــراك الــــضـــمــــان االجــــتــــمــــاعي اIــــنـــصــــوص عــــلــــيه في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.  

rالـيةIـساهـمـة اIحتدد نـسـبة االشـتـراك و/أو مبـلغ ا
بـعـنـوان األداءات االخـتـيـاريــةr �ـوجب الـقـانـون األسـاسي
لـلــتـعــاضـديــة االجـتــمـاعــيـة مع مــراعـاة األحــكـام اIــنـصـوص

عليها في اIادة 23 أعاله.

اIــاداIــادّة ة 77 :  : يـــتــعـــY عـــلى الــتـــعـــاضــديـــة االجـــتــمـــاعـــيــة
تــأســيس صـنــدوق احـتــيـاط يــخــصص لـضــمـان تــوازنـاتــهـا
اIالية. وحتدد مـوارد هذا الصندوق طبقا ألحكام اIادة 79

أدناه.

78 :  : يــتــرتب عــلى االنــخــراط في الــتــعــاضــديــة اIـاداIـادّة ة 
االجــــتــــمـــــاعــــيـــــة اقــــتــــطـــــاع االشــــتـــــراك من قــــبـل الــــهـــــيــــئــــة
اIـسـتـخـدمـة أو الـهـيـئـة اIـديـنـة لـلـمـعـاش أو ريع الـضـمـان

االجتماعي.

يــدفع هــذا االشـتــراك لــلــتـعــاضــديــة االجـتــمــاعــيـة في
أجل أقـصاه ثالثون(30) يوماr ابـتداء من تاريخ اقتطاعه.

يـتـرتب عـلـى فـقـدان صـفـة اIـنــخـرط تـوقف اقـتـطـاع
االشـتـراك. ويتـعـY على الـتـعاضـديـة االجتـماعـيـة في هذه
احلـالةr أن تعـلم الهـيئـة اIستـخدمـة أو اIدينـة للـمعاش أو

ريع الضمان االجتماعي في أجل ثالثY (30) يوما.

يـدفع اIـنـخـرطون الـذين �ـارسـون نـشاطـا حلـسـابهم
اخلــاص اشـتـراكــاتـهم إلى الــتـعـاضــديـة االجــتـمـاعــيـة حـسب
الــكــيــفــيــات والــدوريــة الـزمــنــيــة الــتي يــحــددهــا قــانــونــهـا

األساسي.

اIـاداIـادّة ة 79 :  : تـخـصص مـوارد الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة
الـنـاجـمـة عن االشـتــراكـاتr بـعـنـوان أداءات الـنـظـام الـعـام

للتعاضدية االجتماعيةI rا يأتي:

rاألداءات الفردية -
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rاألداءات اجلماعية -

rبرنامج االستثمار -

rتأسيس صندوق االحتياط -

- مصاريف سير التعاضدية االجتماعية.

ال �ـــكن أن تـــتـــعـــدى مــصـــاريـف ســيـــر الـــتـــعـــاضـــديــة
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة نـــــســـــبـــــة 10 % من اIـــــوارد الـــــنـــــاجتـــــة عن

االشتراكات. 

حتــدد نـسب تـخــصـيص اIــوارد اIـذكـورة في الــفـقـرة
األولى أعـالهr بــــعــــنــــوان األداءات وبــــرنــــامج االســــتــــثــــمــــار
وصــنـــدوق االحـــتــيـــاط حــسـب الــكـــيـــفــيـــات الــتـي حتــدد عن

طريق التنظيم.

r19 و23 أعاله YــادتـIــادّة ة 80 :  : مـع مـراعــاة أحــكــام اIــاداIا
rـدفـوعـةIـوارد الـنـاجــمـة عن مـبـالغ االشـتـراكـات اIتـوزع ا
بعنوان األداءات االختـياريةr حسب الكـيفيات احملددة في

القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية.  

تـــــــــخـــــــــصـص اIـــــــــوارد األخـــــــــرى غـــــــــيـــــــــر الـــــــــواردة من
االشــــتـــراكـــاتr وفــــقـــا لـــلــــقـــانــــون األســـاسي لــــلـــتـــعــــاضـــديـــة

االجتماعية.

اIـاداIـادّة ة 81 :  : تــخـصـص اإلعـانــات احملــتــمـلــة الــتي تــمـنح
لـــلــتــعــاضــديــة االجــتـــمــاعــيــة في مــجــمـــلــهــا لألغــراض الــتي

رصدت لها طبقا للتشريع اIعمول به. 

82 :  : يـــكــــون اســـتــــعـــمــــال أمـــوال الــــتـــعــــاضـــديـــة اIــاداIــادّة ة 
االجتماعية و�تلكاتها حصريا من اختصاص هيئاتها.

اIــــاداIــــادّة ة 83 :  :  تــــفــــتح الــــســــنــــة اIــــالــــيــــة لــــلــــتــــعــــاضــــديـــة
االجـتمـاعية في أول يـنايـر وتقفل في 31 ديسـمبر من كل

سنة. 

اIـاداIـادّة ة 84 :  : �ـسك مـحـاسـبـة الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة
مـحاسب وفقا للـشكل التجاريr طـبقا للقـوانY واألنظمة

اIعمول بها.

يـعY مسؤول هيـكل تسيير الـتعاضدية االجـتماعية
محاسبا �ارس مهامه حتت مسؤوليته.

اIاداIادّة ة 85 :  : تتـشكـل �تـلكـات التـعـاضديـة االجتـماعـية
مـن مــجــمــوع األمالك الــعــقــاريــة واIــنــقــولــة اIــكــتــســبـة أو

اIنجزة في إطار تنفيذ مهامها.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراقبة التعاضدية االجتماعيةمراقبة التعاضدية االجتماعية

اIـاداIـادّة ة 86 :  : يـتـولى تـدقـيق ومـراقـبـة الـتـسـيـير اIـالي
واحملــاسـبـي لــلــتـعــاضــديــة االجــتــمــاعــيــة مــحــافظ حــســابـات
تـــعـــيــنـهr لــهـــذا الـــغــرضr اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة لـــلـــتــعـــاضـــديــة

االجتماعية.

يــدقق مــحـافـظ احلـســابــات اIـعــr Y طــبــقـا لــلــتــشـريع
والـــتـــنـــظـــيم اIـــعـــمـــول بـــهـــمـــاr عـــلى اخلـــصـــوص في صـــحـــة
الـــكـــتـــابـــات احملــاســـبـــيـــة واحلـــصـــائل واجلـــرود وكـــذا صـــحــة
اIـعلـومـات اIـقـدمـة عن حـسابـات الـتـعـاضـدية االجـتـمـاعـية

في تقارير تعرضr لهذا الغرضr على اجلمعية العامة.

87 : : �ـــــكن مـــــجـــــلس اإلدارة أيـــــضـــــا أن يـــــقــــرر اIــــاداIــــادّة ة 
مـباشرة أي عـملـية تدقـيق أو مراقـبة تسـييـر التعـاضدية

االجتماعية.

اIـــــاداIـــــادّة ة 88 :  : �ـــــارس الـــــوزيــــــر اIـــــكــــــلف بـــــالــــــضـــــمـــــان
االجـــتـــمــاعـي الـــرقـــابـــة عــلـى شـــروط تـــطـــبــيـق أحـــكـــام هــذا

القانون.

حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيـق هـــذه الـــرقـــابـــة عن طـــريق
التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 89 :  : يـتــعـY عــلى الـتــعـاضــديـة االجــتـمــاعـيـة أن
تـرسل سـنـويـا إلى الـوزيــر اIـكـلف بـالـضـمـان االجـتـمـاعي

ما يأتي : 

YــنــخــرطــIـــتــعــلــقــة بــتــعــداد األعــضــاء اIالــوثــائق ا -
اIـــؤكــــد من قـــبل الـــهـــيــــئـــات اIـــســـتـــخـــدمـــة أو اIـــنـــظـــمـــات

rYنخرطIالتمثيلية لألعضاء ا

rميزانية التعاضدية االجتماعية -

- الكشوف اIالـية اIنصوص عليها في القانون رقم
07-11 اIـــــؤرخ في 15 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1428 اIـــــوافق 25

rاليIتضمن النظام احملاسبي اIنوفمبر سنة 2007 وا

- الـكــشــوف اIــالـيــة اIــنـصــوص عــلــيـهــا في الــقــانـون
اIذكـور في اIطـة أعالهr لـلسـنة اIـاليـة السـابقـة لصـندوق

 rالتقاعد التكميلي

- نسـخة من عـقد الـتأمY اIـنصـوص علـيه في اIادة
r20 أعاله
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- تـــــقــــريــــر مــــحـــــافظ احلــــســـــابــــات لــــلــــســـــنــــة اIــــالــــيــــة
rنصرمةIا

rراقبةIتقرير جلنة ا -

- الـتـقــريـر الـسـنــوي لـنـشـاط وتــسـيـيـر الــتـعـاضـديـة
االجـــتـــمـــاعـــيـــة اIـــوقع قــــانـــونـــا من طـــرف رئـــيس مـــجـــلس

اإلدارة.

تـرسل التـقارير والـكشـوف اIالـية اIـنصـوص علـيها
فـي الـفـقــرة أعاله وكــذا مـحـضــر اجلـمــعـيــة الـعــامـة اIـتــعـلق
بــهــاr حتت مــســـؤولــيــة رئــيس مــجـــلس إدارة الــتــعــاضــديــة
االجـتــمـاعــيـةr إلى الــوزيـر اIــكـلف بــالـضــمـان االجـتــمـاعي
وجوبـا قبل نـهايـة السـداسي األول للـسنـة اIوالـية لـلسـنة

اIالية اIقفلة.

اIاداIادّة ة 90 :  : في حـالة معـاينة عـدم احترام أحـكام اIادة
60 أعـالهr أو خــــلـل خــــطـــــيـــــر في تـــــســــيـــــيــــر الـــــتـــــعــــاضـــــديــــة

االجــتـــمـــاعـــيـــةr �ـــكن الـــســـلـــطـــة الـــعـــمـــومـــيـــة اخملـــتـــصــة أن
تـــســـتـــدعي جـــمـــعـــيـــة عـــامـــة اســـتـــثــنـــائـــيـــة من أجـل اتـــخــاذ

اإلجراءات اIناسبةr بعد إعذار التعاضدية االجتماعية.

وإذا تـعـذر ذلكr �ــكن الـســلـطــة الـعـمــومـيـة اخملــتـصـة
الـلـجــوء إلى تـعـيـY مــتـصـرف إداري مـؤقـتr حتـدد مـهـامه

عن طريق التنظيم. 

وفي حــالـــة مــا إذا كـــانت الــتـــعــاضـــديــة االجـــتــمـــاعــيــة
مـــوضـــوع إجـــراء قــضـــائـيr فــإنـه �ــكـن اجلـــهــة الـــقـــضـــائـــيــة
اخملتـصـة اخملـطرة قـانـونـا أن تـعY مـتـصـرفا إداريـا مـؤقـتا

طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الباب اخلامسالباب اخلامس
حل التعاضدية االجتماعيةحل التعاضدية االجتماعية

اIـاداIـادّة ة 91 :  : �ـكن حل الــتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة بـصـفـة
إرادية أو عن طريق القضاء.

يـــتـــرتب عــلـى حل الــتـــعـــاضــديـــة االجــتـــمــاعـــيــة إلـــغــاء
تسجيلها بقرار من السلطة العمومية اخملتصة.

يــنــشـر قــرار إلــغـاء الــتــسـجــيل اIــنـصــوص عــلـيه في
الفـقرة أعاله عـلى نفـقة الـتعـاضديـة االجتـماعـيةr في حـالة
الــتــصــفـــيــةr في يـــومــيــتــY (2) إعالمــيــتــY ذواتي تــوزيع

وطنيr على األقل.

92  :   : يـــــــصــــــدر احلل اإلرادي لـــــــلــــــتــــــعــــــاضــــــديــــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
االجـــتــــمـــاعـــيـــة من طــــرف أعـــضـــائـــهـــا اIـــنــــخـــرطـــY طـــبـــقـــا
لــلــتــشــريع اIـــعــمــول به وأحــكــام قــانــونــهــا األســاسيr بــعــد

اإلخطار اIسبق للسلطة العمومية اخملتصة وموافقتها.

وبهـذا الـصـددr تـعرض الـتـعـاضـديـة االجتـمـاعـيـة على
الـسـلـطة الـعـمـومـيـة اخملتـصـة بـرنـامج تـصـفيـة تـعـده طـبـقا
لــــلـــــتــــشــــريـع اIــــعــــمـــــول بهr تــــبـــــY فــــيه الســـــيــــمــــاr اآلجــــال

والشروط اIالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها.

اIــاداIــادّة ة 93 : : يـــتـــرتب عـــلى احلل اإلرادي لـــلـــتـــعـــاضـــديــة
االجتماعية أيلولة اIمتلكات وفقا لقانونها األساسي.

اIـاداIـادّة ة 94 :  : �ـكن حـل تـعاضـديـة اجـتـمـاعـيـة عن طـريق
الــقـضـاءr بـطــلب من الـسـلــطـة الـعـمــومـيـة اخملـتــصـة عـنـدمـا
تــمـــارس الــتـــعـــاضــديـــة االجــتـــمــاعـــيـــة نــشـــاطــات مـــخــالـــفــة

للتشريع اIعمول بهr وال سيما :

- مــــخــــالـــفــــة أحـــكــــام اIـــواد 33 و43 و50 و89 مـن هـــذا
rالقانون

- �ارسة نـشاطـات أخرى غـير مـنصـوص علـيها في
قانونها األساسي.

rادّة ة 95 :  : في حالة احلل الـصادر عن طريـق القضاءIاداIا
تـــتم أيــلـــولــة �ـــتـــلــكـــات الــتـــعــاضـــديـــة االجــتـــمــاعـــيــة وفـــقــا
لقانونها األساسيr ما لم يقض قرار العدالة بخالف ذلك.

اIـاداIـادّة ة 96 :  : عـنــدمـا تـمـارس الــتـعـاضــديـة االجـتــمـاعـيـة
نـشاطـا ذا صـالح عام و/أو مـنـفـعة عـمـوميـة r فـإن السـلـطة
الـعــمـومـيــة اخملـتــصـة تــتـخــذ أو تـعــمل عـلى اتــخـاذ تــدابـيـر
مالئـمـة قــصـد ضـمـان اسـتـمـراريـة نــشـاطـهـا واحلـفـاظ عـلى

.YنخرطIحقوق أعضائها ا

الباب السادسالباب السادس
اجمللس الوطني للتعاضدية االجتماعيةاجمللس الوطني للتعاضدية االجتماعية

اIــــاداIــــادّة ة 97 :  : يــــؤسس مــــجــــلـس وطــــني لــــلــــتــــعــــاضــــديــــة
االجــتــمــاعــيــة. ويــكـون اجملــلـس جـهــازا اســتــشــاريــا تــتـمــثل
مــهــمــتـه في إبــداء كل رأي واقـــتـــراح وتـــوصـــيـــة تــتــــعــلق
بـنــشـاط الـتــعـاضــديـات االجـتــمـاعـيـةr مـن شــأنـهـا تـرقـيـة
احلــــركــــة الــــتــــعـــــاضــــديــــة وتــــشـــــجــــيع الــــتـــــشــــاور في إطــــار

التعاضدية االجتماعية.    
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يبـدي اجملـلس الوطـني للـتـعاضـدية االجـتـماعـية رأيه
rفي نـــســبــة تــخــصــيص مــوارد الـــتــعــاضــديــة االجــتــمــاعــيــة
بــــــعـــــنـــــوان األداءات وبـــــرنـــــامـج االســـــتـــــثـــــمـــــار وصـــــنـــــدوق

االحتياط.

اIــاداIــادّة ة 98 :  : يـــتـــشـــكل اجملـــلـس الـــوطـــني لـــلـــتـــعـــاضـــديــة
االجـتمـاعيـةr ال سـيمـاr من �ـثلـY عن الـسلـطة الـعـمومـية
اخملـــتـــصــة ووزارة اIـــالـــيـــة والــتـــعـــاضــديـــات االجـــتــمـــاعـــيــة
واIــنــظـمــات الــنــقـابــيــة لــلـعــمــال وأصــحـاب الــعــمل األكــثـر
تــــمـــثــــيال عــــلى الــــصـــعــــيـــد الــــوطــــني وهــــيـــئــــات الـــضــــمـــان

االجتماعي. 

حتـــــدد تــــشــــكــــيــــلـــــة اجملــــلس الـــــوطــــني لــــلـــــتــــعــــاضــــديــــة
االجتماعية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 99 :  : يـــــعـــــد اجملـــــلس الـــــوطـــــني لـــــلـــــتـــــعـــــاضـــــديــــة
االجــتــمـاعــيــة تــقــريــرا ســنــويـا عـن نـشــاطــاتهr يــرســله إلى

السلطة العمومية اخملتصة. 

الباب السابعالباب السابع
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اIاداIادّة ة 100 : : يعـاقب باحلبس من ثالثة (3) أشهـر إلـى
ســـنـــتــY (2) وبــــغــــرامــــة مـن خــــمــــســــمـــائـــة ألف ديـــنـــار
(500.000 دج) إلى مــلــيــون ديــنـار  (1.000.000 دج)r كل من
يـسـيــر أو يـديـر أو يــنـشط في تـعــاضـديـة اجــتـمـاعــيـة غـيـر

مسجلة أو ® حلها طبقا ألحكام هذا القانون.

اIــاداIــادّة ة 101 : : يــــعــــاقـب بـــاحلـــبس من ثـالثــة (3) أشـــهــر
إلى ســنــتــY (2) وبـــغــــرامـــة من خــــمـــســـمـــائــــة ألف ديـــنـــار
(500.000 دج) إلى مـــلــيـــون ديــنــار (1.000.000 دج)r كل من
يـــخــالـف أحــكـــام اIـــادتــY 53 و89 أعاله اIـــتـــعــلـــقـــتـــY عــلى
الـــتــوالـي بــانـــتــخـــاب وجتــديـــد الــهـــيـــئــات وإرســـال وثــائق

التعاضدية االجتماعية. 

اIــــاداIــــادّة ة 102 :  : دون اإلخالل بــــاألحـــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اIـعـمـول بـهـاr يـعـاقب اIـسـؤول عن اقـتـطـاع
االشـتـراكات اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIادة 78 أعاله الـذي لم
يــقم بــاقــتــطــاعــهــاr بــاحلــبس من شــهــرين (2) إلـى ســتـة (6)
أشـهـر وبغـرامـة قـدرها عـشـرون ألف  ديـنار  (20.000 دج)

عن كل عضو منخرط.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

اIاداIادّة ة 103 :  : يتـعرض للـعقـوبات اIنـصوص علـيها في
اIــادة 376 من قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــاتr كل مـــســـؤول لم يـــدفع
لــلـتــعــاضـديــة االجــتــمـاعــيــة االشـتــراكــات اIــقـتــطــعـة طــبــقـا

للمادة 78 أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 104 :  : دون اإلخالل بــــالــــعــــقـــوبــــات اIــــنــــصـــوص
عـــلــيـــهــا في الــتــشــريع اIــعــمــول بهr يــعــاقب بــاحلــبس من
ســـنـــة واحـــدة (1) إلـى خـــمس (5) ســـنـــواتr وبــــغـــرامـــة من
عـشــرين ألف ديــنـار (20.000 دج) إلى مـائــتي ألف ديــنـار
(200.000 دج)r كـل من يـــســـتـــعـــمل اIـــوارد اIـــالـــيـــة وأمالك
الـتـعـاضـديـة االجـتـمـاعـيـة مـخـالـفـة ألحـكـام هـذا الـقـانـون أو

ألغراض شخصية. 

اIـاداIـادّة ة 105 :  : يـعاقـب باحلـبس من سـنـة واحدة (1) إلى
خــمس (5) ســنـــواتr وبـــغـــرامــة مـن خــمـــســـY ألف ديـــنــار
(50.000 دج) إلى مــــــائـــــتـي ألف ديــــــنـــــار (200.000 دج)r كل
شخص سـاعـد أو سـهل بأي وسـيـلة كـانتr احلـصول بـصـفة
غــــيـــر شـــرعــــيـــة عـــلـى أداءات الـــتــــعـــاضـــديــــة االجـــتـــمــــاعـــيـــة

اIنصوص عليها في هذا القانون. 

اIـاداIـادّة ة 106 :  : يـعاقـب باحلـبس من سـنـة واحدة (1) إلى
خــمس (5) ســنـــواتr وبـــغـــرامــة مـن خــمـــســـY ألف ديـــنــار
(50.000 دج)  إلـى مـــائــــتي ألف ديــــنـــار  (200.000 دج)r كل
من تــــلـــــقى عـن طــــريق االحـــــتــــيــــالr أداءات الــــتـــــعــــاضــــديــــة
االجـــتـــمـــاعـــيـــة اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا فـي هــذا الـــقـــانـــونr مع

استرداد اIبالغ اIتحصل عليها بصفة غير شرعية.

اIــــاداIــــادّة ة 107 : يــــعــــاقـب بــــاحلـــبـس من شــــهــــرين (2) إلى
ســـــتـــــة (6) أشـــــهــــر وبــــغـــرامــــة من خــــمـــســــY ألف ديــــنـــار
(50.000 دج) إلـى مــــــــائـــــــتـي ألـف ديـــــــنـــــــار (200.000 دج) أو
بـإحدى هـاتY الـعـقوبـتrY كل مـن يخـالف أحكـام اIادة 47
أعاله اIتعلقة بالتدخل في سير التعاضدية االجتماعية. 

الباب الثامنالباب الثامن

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اIـاداIـادّة ة 108 :  : يـتــعـY عــلى الـتــعـاضــديـات االجــتـمــاعـيـة
اIـــوجـــودة عـــنـــد تـــاريـخ نـــشـــر هـــذا الـــقـــانـــون في اجلـــريـــدة
الــرسـمــيــةr أن تــتـطــابق مـع أحـكــام هــذا الــقـانــون في أجل
ســنــة واحــدةr(1) وإيــداع قــوانــY أســاســيــة جــديــدة. وبــعـد



16 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2401
7 يناير سنة يناير سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوممـرسوم رئاسي رقم  رئاسي رقم 14-382 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـرr �ـوجب قـانـون اIـالـية

r2014 لسنة

- و�ـــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 36-14
اIـؤرخ في 6 ربيـع الـثـاني عـام 1435 اIـوافــق 6 فـبرايــر

ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لــوزيــر الــعــدلr حــافـظ األخــتــام من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــــر

r2014 اليــة لسنةIوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـتـمــــاد قــــدره مـائـة وثـمـانــيـة وتـسـعـون مـلـيـونـا ومـائـة
وسـتة وسـبـعون ألف ديـنار (198.176.000 دج) مـقيّـــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــاداIــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Iــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتــمــاد
قــــدره مــائــة وثــمــانــيـــة وتــســعــون مــلــيــونــا ومــائــة وســتــة
وســـبـــعــــون ألف ديـــنـــار (198.176.000 دج)  يــــقـــــيّــــــد فــي
YـبـيـنIا Yوفي الـبـاب rميـزانـيــة تـسـيـــير  وزارة العـدل

في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

rــالـــيـــــة ووزيـــر الـــعـــدلIـــادّة ة 3 : : يــكـــلــف وزيـــــر اIـــاداIا
حـــــافـظ األخــــــتـــــامr كل فــــيــــمــــا يــــخـــصّـهr بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا
اIرســـوم الذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اIــوافق
30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

انـقـضـاء هـذا األجلr �ـكن الـسـلطـة الـعـمـومـيـة اخملـتـصة أن
تطلب حل التعـاضدية االجتماعية عن طريق القضاءr بعد

إعذار التعاضدية االجتماعية اIعنية.  

اIـاداIـادّة ة 109 :  : مع مـراعاة األحـكـام اخلـاصـة بهـاr تـسـتـمد
Yالتـابع YسـتخـدمIالـتعاضـديات االجتـماعـية اخلاصـة با

لوزارة الدفاع الوطني أحكامها من هذا القانون.

rـادّة ة 110 :  : تـلـغى كل األحـكـام اخملـالـفـة لـهـذا الـقـانونIـاداIا
ال سيـما الـقانون رقم 90-33 اIؤرخ في 8 جمـادى الثـانية
عــــام 1411 اIــــوافق 25 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1990 واIــــتــــعــــلق

بالتعاضديات االجتماعية. 

غيـر أن الـنصـوص التـطبيـقيـة للـقانون رقـم 33-90
اIـــــؤرخ فـي 8 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 25
ديسـمبر سنة 1990 واIذكور أعالهr تـبقى ساريـة اIفعول
إلى غـايـة صدور الـنصـوص التـنظـيـميـة اIنـصوص عـليـها

فـي هذا القانون. 

اIــــاداIــــادّة ة 111  :  : يـــــنــــشــــر هــــــذا الــــقــــانــــون فــي اجلــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1436 اIـوافق
4 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

34 - 34

36 - 34

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوت وتسيير اIصالحاألدوت وتسيير اIصالح

مؤسسات السجون - التكاليف اIلحقة...............................................
مؤسسات السجون - التغذية............................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة.............................................................

16.650.000

181.526.000

198.176.000

198.176.000

198.176.000

198.176.000

198.176.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

مـرسوممـرسوم رئاسي رقم  رئاسي رقم 14-383 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 30 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

حتويل اعــتمـاد إلى ميزانـية تـسييـر وزارة الفالحةحتويل اعــتمـاد إلى ميزانـية تـسييـر وزارة الفالحة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ـــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـرr �ـوجب قـانـون اIـالـية

r2014 لسنة
- و�قتضـى اIرســوم التنفيـذي 14-40 اIؤرخ فـي
6 ربـيــع الـثـانــي عـام 1435 اIـوافـق 6 فـبـرايـر سـنـة 2014

واIـتـضـمن تـوزيـع االعتـمــادات اخملـصـصة لـوزيـر الـفالحة
والـتــنــمــيــة الــريـفــيــة من مــيــزانــيـة الــتــســيــيــــرr �ـوجــب

r2014 اليــة لسنةIقانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2014 اعـتماد
قـدره مـائة وثـمانـية وعـشرون مـليـونا وتـسعـمائـة وواحد
وســـــــبــــــعــــــون ألـف ديــــــنــــــار (128.971.000 دج) مــــــقـــــــيّــــــد في
مــيــزانــيـة الــتــكــالـيـف اIـشــتــركــةr وفي الــبـاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اIـاداIـادّة ة 2 : : يخصص Iـيزانية سنة 2014 اعتماد قـدره
مــائـــة وثــمـــانــيـــة وعــشـــرون مـــلــيـــونــا وتـــســعـــمــائـــة وواحــد
وســـبـــعــــون ألف ديـــنـــار (128.971.000 دج)  يــــقــــــيّـــــد فــي
rمــيـزانـيـــة تـسـيــــيـر  وزارة الـفالحــة والـتـنــمـيـة الــريـفـيـة

وفــي األبواب اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـــــاداIـــــادّة ة 3 : : يــــكـــــلف وزيـــــر اIــــالــــيـــــة ووزيــــر الـــــفالحــــة
والــتــنــمـــيــة الــريــفـــيــةr كل فـــيــمــا يــخـــصّـهr بــتــنـــفـــيــذ هــذا
اIرسوم الذي ينـشـــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1436 اIــوافق

30 ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

02 - 31

03 - 33

12 - 31

13 - 33

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديرية العامة للغاباتاIديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديرية العامة للغابات - التعويضات واIنح اخملتلفة............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديرية العامة للغابات - الضمان االجتماعي......................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية للغابات - التعويضات واIنح اخملتلفة......................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية للغابات - الضمان االجتماعي................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة.............................................................

1.180.000

1.180.000

295.000

295.000

1.475.000

1.475.000

101.997.000

101.997.000

25.499.000

25.499.000

127.496.000

127.496.000

128.971.000

128.971.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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مرسوم تنفيمرسوم تنفيذي ذي رقم رقم 15-01 مؤر مؤرّخ في خ في 13 ربيع األول عام ربيع األول عام
1436  اIــوافق اIــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r r2015  يــتــمم اIــرســوم يــتــمم اIــرســوم

التـنفـيذي رقم التـنفـيذي رقم 08-55 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 4 صـفـر عـام  صـفـر عـام 1429
اIــــــوافـق اIــــــوافـق 11 فــــــبــــــرايـــــــر ســــــنـــــــة  فــــــبــــــرايـــــــر ســــــنـــــــة 2008 واIــــــتــــــضــــــمـن واIــــــتــــــضــــــمـن
الـتصـريـح بـاIنـفــعـة الـعـمومـيــة للـعمـلـيـة اIـتـعلــقـةالـتصـريـح بـاIنـفــعـة الـعـمومـيــة للـعمـلـيـة اIـتـعلــقـة

بإجنـاز السـد اخلـــزان بالدويرة (والية اجلزائر).بإجنـاز السـد اخلـــزان بالدويرة (والية اجلزائر).
ــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rائيةIوارد اIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-55 اIـؤرخ
في 4 صــــفـــــر عــــام 1429 اIـــــوافق 11 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2008
واIتضـمن التصريح باIـنفعة العـمومية للـعملية اIـتعلقة
بــإجنــاز الــســد اخلــزان بــالــدويــرة (واليــة اجلــزائــر)r اIــعـدل

rتممIوا
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIادة األولى :اIادة األولى :  يتمم هـذا اIرسوم أحكام اIادة 2  من
اIــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 08-55 اIــؤرخ في 4 صــفـــر عــام
1429 اIـوافق 11 فبـراير سـنة 2008 واIـتـضمن الـتـصريح

باIنـفعـة العمـومية لـلعـمليـة اIتعـلقـة بإجناز الـسد اخلزان
بالدويرة (والية اجلزائر)r اIعدل واIتمم.

اIادة اIادة 2 : :   تتمم أحكام اIادة 2 من اIرسوم التنفيذي
رقـم 08-55 اIــــــــؤرخ في 4 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1429 اIــــــــوافق 11

فبراير سنة 2008 واIذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIــــادة 2 :    تــــقـــــــدر اIــــســـــاحــــة اإلجـــــمـــــالــــيـــــة لألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اIــسـتــعـمــلـة
كـــوعــاء إلجنــاز الــعـــمــلــيــة اIــذكـــورة في اIــادة األولى أعاله
(90) Yبـخمـسمـائـة وواحد وعـشرين (521) هكـتارا وتـسع
آرا واثــنـــY وخــمـــســY (52) ســــنــــتــــيــــاراr تــــقـع في إقــــلــــيم
بلديتي الدويرة والرحمانية (والية اجلزائر) وحتدد طبقا

للمخطط اIلحق بأصل هذا اIرسوم".
اIـاداIـادّة ة 3 : : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرسمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1436 اIـوافق
4 يناير سنة 2015.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 7  ربـــــــيـع األو  ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1436 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 29
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة r2014 يـحــدr يـحــدّد اIــواصـفــات الــتـقــنــيـةد اIــواصـفــات الــتـقــنــيـة

لوثائق احلالة اIدنية.لوثائق احلالة اIدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإن وزير الدولة

- �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 70-20 اIــــــؤرّخ في 13 ذي
احلــجّـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا rدنيةIباحلالة ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 14-75 اIـؤرّخ
في 17 ربـــــيع الــــثــــانـي عــــام 1435 اIــــوافـق 17 فــــبـــــرايـــــر

rدنيةIسنـة 2014 الذي يحدّد قائمة وثائق احلالة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى : ة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديـــــد
اIـواصـفـات الـتـقـنـيـة لـوثائـق احلـالــة اIـدنـيـة اIـسـتعـمـلـة

في البلديات واIصالح القنصلية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـبـلغ عـدد وثائق احلـالـة اIـدنـيـة اIسـتـعـمـلة
في الـــبـــلـــديـــات واIـــصــالـح الــقـــنـــصـــلـــيـــة أربع عـــشــرة (14)
Yتـــســتــعـــمل وثــيـــقــتــان (2) مــنــهــا حــصــريــا مــا بــ rوثــيـــقــة

اIصالح اIعنية.
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اIـاداIـادّة ة 3 :  : بـاسـتثـنـاء الـدفر الـعـائـلي ومـستـخـرج عـقد
اIـيالد رقم 12 - خr تـطبع وثـائق احلالـة اIـدنيـة على ورق

أبيضr وبخط مطبعي من لون أسود.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : حتـتــوي وثـائق احلـالـة اIـدنـيـة اIـذكـورة في
اIادّة 2 أعالهr على رمز شريطي.

5 :  : تـتضـمّن جـميع وثـائق احلـالة اIـدنـية مـكان اIاداIادّة ة 
وتــاريخ اإلصــدارr ويــخــصص لــكل وثــيــقــة مــنــهــا رقم يــعـد
مــرجـــعــا لـــهــمـــا ويــجـب أن تــكـــون مــطـــابــقـــة لــلـــمــواصـــفــات

التقنية األخرى احملددة في اIلحق بهذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائـــــــــر في 7 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اIوافـق 29 ديسمبر سنة 2014.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

في أعـلى كل وثــيـقــة وفي الـوسط فـي نـفس الــسـطـر
مع تــســاوي اIــســافــتــY (2) اجلــانــبــيـــتــrY تــكــتب عــبــارة :

"اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية" :

فـي الـــســـطـــر اIـــوالـيr عـــلى �ـــY الـــوثــــيـــقـــةr تـــكـــتب
العبارتان :

- "وزارة الداخـلــية واجلـماعــات احمللـــيـة" بالنـسبـة
لـــوثــائـق احلــالــــة اIـــدنــــيـــة الــصـــادرة عـن  مــصــالـح احلــالــة

rدنـية للبلديـةIا

- "وزارة الـــشـــؤون اخلــارجـــيـــة" بـــالــنـــســـبـــة لــوثـــائق
احلالة اIدنية الصادرة عن اIصالح القنصلية.

- بـــالــــنـــســـبـــــة لـــلــــوثـــــائق الــــصــــادرة عـن مــــصــــــالح
احلــــالــــــة اIـــدنــــــيـــة لـــلـــبـــلــــديــــــةr يــــكــــــتب فـي األســـفـــــل

وعــلى اليمـrY ما يأتي :

الوالية : .........................................................

الدائرة اإلدارية أو الدائرة : ..............................

البلدية : .........................................................

- بــــالـــنــــســـبــــة لــــلـــــوثـــــائق الــــصــــــادرة عن مــــصـــــالح
احلـــالــــة اIــدنـــيــة الــقـــنــصــلــيـــةr يــكــتب فـي األســفــل وعــلى

اليمrY ما يأتي :

- سفارة اجلزائر بـ...........................................

القنصلية العامة/قنصلية اجلزائر بـ...................

- حتـتـوي كل وثـيـقـة لــلـحـالـة اIـدنـيـة عـلى الـتـسـمـيـة
اIــوافـــقــة لـــوظــيـــفـــتــهـــاr وتــكـــتب في أعـــلى الـــوثــيـــقــة وفي
الــوسط مع تــســاوي اIـســافــتـY (2) اجلــانـبــيــتــY. ويــكـتب

rنص الوثيقة مباشرة في أسفلها

- تكتب في أسفل كل وثيقة البيانات اآلتية :

rدنيةIضابط احلالة ا *

rالحظات التوضيحيةIا *

* تاريخ اإلصدار.

* تــخــصص مــســاحــة عــلى �ــY الــوثــيــقــة لــتــســجــيل
rأرقام العقود والشهادات

* وتـــــخـــــصص كـــــذلـك مـــــســـــاحـــــة كـــــافـــــيـــــة في أســـــفـل
الـوثيـقــة لـتـدوين الـبـيـانـات الـهـامـشـيـة اIـنـصـوص عـلـيـها

في التشريع اIعمول به.

يتـرك هـامش قدره 1,27 سم عـلى اجلـهات األربع (4)
لكـل وثيقـة.

يكـون الـدفـتـر الـعـائلي فـي شكـل مـسـتـطـيل يـحـتوي
على 32 صفحة مرقمة من 1 إلى 32.

في أعــلى واجـهــة الــغالف اخلـارجي لــلــدفـتــر الـعــائـلي
وفي وســـطـــهــــاr تـــكـــتب عــــبـــارة "اجلـــمـــهــــوريـــة اجلـــزائـــريـــة

الد�قراطية الشعبية".

تكتب حتتها مباشرة العبارتان :

- "وزارة الداخـلــية واجلـماعــات احمللـــيـة" بالنـسبـة
لــلــدفــاتــر الــعــائــلــيــة اIــعـــدّة عــلى مــســتــوى احلــالــة اIــدنــيــة

rالبلدية

- "وزارة الــشــؤون اخلــارجـــيــة" بــالــنــســـبــة لــلــدفــاتــر
الــعـــائــلـــيــة اIـــعــدّة عـــلى مــســـتــوى مـــصــالح احلـــالــة اIـــدنــيــة

القنصلية.

في وسط الـغالف اخلـارجي لــلـدفـتـر الـعــائـليr تـكـتب
بخط كبير عبارة : "الدفتر العائلي".

فـي أســــــــــــــفــل وفـي وسـط الــــــــــــــغــالف اخلــــــــــــــارجـي وفـي
الـــصـــفـــحــــات الـــداخـــلـــيــــة لـــلـــدفـــتـــر الــــعـــائـــليr يــــكـــتب رقم

تسلسلي.
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 16 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1434
21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2013 يــتـضــمن الــتــنــظـيمr يــتـضــمن الــتــنــظـيم اIـوافق اIـوافق 
التقني اIتـعلق بقارورات التقني اIتـعلق بقارورات الغاز اIضغوط اIصممةالغاز اIضغوط اIصممة

من اIواد اIركبة. من اIواد اIركبة. 
ـــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإن وزير الطاقة وا

rووزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار
- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIــؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 90-245 اIؤرّخ
في 27 مـــــحـــــرّم عـــــام 1411 اIـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990
واIتـضمن تنـظيم األجهـزة اخلاصة بـضغط الغـازr ال سيما

 rادة 22 منهIا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-464 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واIـتـعلق بـتنـظـيم التـقـييس وسـيرهr ال سـيـما اIـادتان 22

rو28 منه
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-465 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةIتعلق بتقييم اIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 07-266 اIؤرّخ
في 27  شـعــبـان عـام 1428 اIـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 11-16 اIـؤرّخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اIـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واIـؤسـسـات الـصـغـيـرة

rتوسطة وترقية االستثمارIوا
يقريقرران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تطـبـيقـا ألحكـام الفـقرة 2 من اIادة 22
من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 90-245 اIـؤرّخ في 18 غـشت
سـنـة r1990 وأحـكـام اIادة 28 من اIـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم
05-464 اIــــــؤرّخ في 4 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1426 اIــــــوافق 6

ديسمبر سنة 2005 واIذكورين أعالهr يحدد هذا التنظيم
الـتـقـنـي اIـتطـلـبـات الـتـقـنـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اIـطـبـقـة عـلى

قارورات الغاز اIضغوط اIصممة من اIواد اIركبة.

اIادةاIادة 2 : : يقصدr في مفهوم هذا القرارr �ا يأتي :

الــقــارورة :الــقــارورة : وعــاء خــاص بــالــغــاز اIــضــغــوطr مــتــنــقل
ومـتـكرر االسـتـعـمالr مـتـكون من اIـواد اIـركبـة وذو سـعة

rاءI(150) لترا من ا Yال تتجاوز مائة وخمس
الـلـواحق :الـلـواحق : كلّ جــهـاز أو أجـهـزة لــهـا وظـيـفــة مـبـاشـرة
بــاألمنr ال سـيّــمـا الــصـمــامـات وحـنــفـيــات اIلء والـتــفـريغ

rوحنفيات القارورات
rستغل : مالك القاروراتIستغل :اIا

الــهــيــئــة اIــعــتــمـدة :الــهــيــئــة اIــعــتــمـدة : هــيــئــة مــؤهــلــة إلجــراء اIــراقــبـة
التنظيمية.

اIادةاIادة 3 : : يطبق هذا الـتنظيم التـقني على القارورات
rـــذابIـــمــــيّع أو اIـــكـــبـس واIاخملـــصـــصــــة لـــتــــخـــزيـن الـــغــــاز ا
اخلـاضـعة ألحـكـام اIادة 2 (الفـقـرتY األولى و2) من اIـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 90-245 اIــــؤرّخ في 18 غــــشت ســــنـــة 1990

واIذكور أعالهr حينما تكون مصممة من مواد مركبة.
تــســتــثــنى من مــجــال تــطــبــيق هــذا الــقــرار اIــتــعــلق
بـالـتـنظـيم الـتـقـنيr اخلـزانـات اIتـنـقـلـة اIـستـعـمـلـة لـوقود
الــــســــيـــــاراتr ال ســــيــــمــــا غــــاز الــــبــــتــــرول اIــــمــــيّع والــــغــــاز

الطبيعي.

اIــادةاIــادة 4 : : تـــصــمم وتــصــنـع الــقــارورات اIــذكــورة في
اIـادة 3 من هـذا الـقـرارr لـتـلــبـيـة اIـتـطـلـبـات الـتـقـنـيـة من
اIـقـاومـة واحلـمـولـة واالسـتـقـرار والـتـجـميـعr وفـقـا ألحـكام
ISO 11119-1و  NA 14427و  NA 12245  ـــــــــــــعـــــــــــــايـــــــــــــيــــــــــــرIا

وISO 11119-2 وrISO 11119-3 ال سيما :
rائيI1- اختبار عن طريق الضغط ا

rائيI2- جتربة االنفصام حتت الضغط ا
 r3- جتربة وضع الضغط حتت التكرار

rاحلةIياه اI4- جتربة الغطس في ا
5- جتـــربـــة الــتـــعــرض إلـى درجــات احلـــرارة الـــعــالـــيــة

rوإلى الضغط االختباري
r6- جتربة السقوط

r7- جتربة على قارورات مشجة
8- جتــربــة وضع الــضــغط حتت الــتــكــرار فـي درجـات

rحرارة جد عالية
rقاومة للحريقI9- جتربة ا

10- جتــــربــــة الـــــتــــأثــــر بــــالــــســــرعــــة الـــــفــــائــــقــــة (إطالق

r(رصاصة
r11- جتربة قابلية النفوذ

r12- جتربة االنسجام
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r13 - جتربة عزم الضم

r14 - جتربة مقاومة العنق

r(إن طبق) 15 - جتربة االستقرار

16 - جتربة حامل العنق (إن طبق).

اIــــــــادةاIــــــــادة 5 : : يــــــــجـبr قـــــــــبـل الـــــــــشــــــــروع فـي تـــــــــســـــــــويق
الــقـارورات اIـشــار إلـيــهـا في اIـادة 3 من هــذا الـقـرارr أن
تـتم اIوافـقة اIـسـبقـة من طـرف اIصـلحـة اIـكلـفـة باIـناجم
على أسـاس ملف تـقني تمت تـشكيـلته في اIـلحق اIرفق

بأصل هذا القرار.

اIــــادةاIــــادة 6 : : يــــتـــعــــY عـــلـى الـــصــــانع أن يــــقـــدم Iــــمــــثـــلي
الــمـــصـــلـحــة اIـكـلـفـة بـاIـنـاجم حـصـة من قـارورات تـؤخـذ
مــنـــهـــا بـــصــفـــة عـــشــوائـــيـــة الــقـــارورات الالزمـــة لـــتــنـــفـــيــذ
NA 12245 عـاييرIنـصوص عـليهـا في أحكـام اIالتجـارب ا
.ISO 11119-3و ISO 11119-2و ISO 11119-1و NA 14427و

جتـرى الــتـجــارب اIــنـصــوص عـلــيـهــا أعالهr لــلـتــمـاثل
ووصف حــصـــة من الــقــارورات اIــطــلـــوبــةr حــسب مــعــيــار
الــتـصـنـيعr بـعــنـايـة من طـرف الـصـانـع وحتت مـسـؤولـيـته
وحتت إشراف مهندسي اIناجم أو من طرف �ثل الهيئة

اIعتمدة الذي ® تعيينه.

عـــقـب هـــذه الـــتــــجـــاربr حتــــرر شـــهـــادات الــــتـــجـــارب
اIـنصوص علـيها في معـيار التصـنيعr وتؤرخ وتوقع من

طرف الصانع وترسل إلى اIصالح اIكلفة باIناجم.

تعلن اIوافقة للحصة على أساس :
rلف التمهيدي للحصةIوافقة على اIا -

rستخلصة من جتارب احلصةIالنتائج ا -
- اIوافقة على مخطط ضمان/جودة.

اIـادةاIـادة 7 : : يــجب أن تــكــون عالمــات الــهــويـة وعـالمـات
الـــتـــشـــغـــيل اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اIــادة 7 من اIـــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90-245 اIــؤرخ في 18 غـــشت ســـنــة 1990
واIذكور أعالهr مطـابقة لألحكـام احملددة في اIلحق اIرفق

بأصل هذا القرار.

تـقع عـلى عـاتق مـسـتـغل الـقـارورةr مـسـؤولـيـة صـحّة
ودقة عالمات التشغيل اIوضوعة عليها.

�ـــنـع ملء قـــارورة طـــبـــقـــا لـــشـــروط غـــيـــر مـــطـــابـــقــة
للعالمات اIوضوعة عليها.

اIــادةاIــادة 8 : : تـــخــضـع الــقـــارورات اIــذكـــورة في اIــادة 3
مـن هـذا الــقــرارr لالخـتــبــار عن طــريق الــضـغط اIــائي في

نـفس الـشـروط اIـنـصــوص عـلـيـهـا في اIـادتـY 10 و11 من
اIــــــرســـــوم رقم 90-245 اIـــــؤرخ في 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

واIذكور أعاله.

rـنـاجم عــلى الـقـارورةIـادة 9 : : يـتم وضـع تـأشـيــرة اIـادةاIا
إثــبــاتــا لــقــبــولــهـــا بــعــد االخــتــبــار أو جتــديــد االخــتــبــار عن
طريق الضغط اIـائيr و�كن إجراؤها بواسـطة الليزر أو
بـأيـة طـريقـة أخـرى حتـدد �ـقرر من طـرف الـوزيـر اIـكلف

باIناجم.

اIــادةاIــادة 10 : : يــجـــدد االخــتــبـــار الــتــنـــظــيــمـي عن طــريق
الـضــغط اIــائي لــلـقــارورات اIــشــار إلـيــهــا في اIـادة 3 من
هـــذا الـــقـــرارr فـي أجل ال يـــتـــجـــاوز ثالث (3) ســـنـــوات في
الـــفـــتــــرة األولىr ودوريـــا فـي مـــدة ال تـــتــــجـــاوز خـــمس (5)

سنوات.

ال تــتـجــاوز فـتــرة جتـديــد االخـتــبــارات الـتــنـظــيـمــيـة
ثمـانيـة عشر (18) شـهرا بـالنـسبـة للـقارورات اIـستـعمـلة
في نـــشـــاطـــات الـــغـــطـسr حـــيث يـــزود مـــنـــفـــذهـــا الـــداخـــلي

بكرتون معدني.

يـــجـب أن تـــرفـق كل قــــارورة لالخــــتـــبــــار عن طــــريق
الضـغط اIائـيr بشـهادة الـفحـوصات اIـنـصوص عـليـها في

اIادة 6 من هذا القرار.

اIــادةاIــادة 11 : : تـــطــبق األحـــكــام احملـــددة في اIــواد 14 و15
و16 و20 و21 من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 90-245 اIـؤرخ
في 18 غـشت سـنة 1990 واIـذكـور أعالهr عـلى الـقـارورات

اIشار إليها في اIادة 3 من هذا القرار.

اIادةاIادة 12 : : تتم إعادة اIـواصفات الدورية للقارورات
اIـشـار إليـهـا في اIادة 3 من هذا الـقـرارr بـحـضـور �ـثلي

اIصلحة اIكلفة باIناجم.

وتشمل إعادة اIواصفاتr العمليات اآلتية :

- فــحص الـــوثــائـق وتــقــاريـــر الــتـــفــقـــدات الــداخـــلــيــة
rعدّة من طرف هيئة معتمدةIواخلارجية ا

- وضع حتت الضغط اIائي.

اIـادةاIـادة 13 : : يـتـم فـحص احلــالــة اخلـارجــيــة لـلــقـارورات
وكـذا لــواحــقـهــاr قــبل كل ملءr دون إجــبــاريـة الــلــجـوء إلى

تفكيكها.

يـــتـــعـــY عـــلى الـــقــائـم بــاIـلء أن يــتـــحـــقق من سـالمــة
الــــــقــــــارورات بــــــعــــــد كـل ملءr وأن يــــــبــــــرر احــــــتــــــرام هــــــذه

التعليمة.
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اIـادةاIـادة 14 : : يـجب أن ال حتـتـوي الـقـارورات اخملـصـصـة
لـتـخـزيـن الـهـواء اIـضـغـوط لألوكـســيـجـrY وبـروتـوكـسـيـد
اآلزوت وإمــــيــــوكــــســــيــــد اآلزوت وثـالثي أكــــســــيــــد اآلزوت
وبـصـفـة عـامـةr كل غـاز عـالي األكـسـدة عـلى أي جـسم وقـود

وخصيصا جسم دسم ولو في حالة أثر.

يـجب أن ال تــطـلى الــلـوالب واIــواصل أو كل عــنـصـر
آخر بأجسام دسمة.

ال تــســـلم أيــة قـــارورة مــحـــمّــلـــة بــهـــذه الــغـــازات بــعــد
مـــلــــئــــهــــاr إالّ بـــعــــد لــــصق عالمــــة أو إشــــارة ظـــاهــــرة تــــذكـــر

اIمنوعات اIذكورة أعاله.

اIــــادةاIــــادة 15 : : يــــجـب أن ال حتــــتـــــوي الــــقـــــارورة إالّ عــــلى
الغاز اخملزن سابقا.

يــــجـب مــــراقــــبــــة تــــوافق مــــواد الــــلــــواحق مـع الــــغـــاز
الــقـابـل لـلــتـــخـــزين في الــقــارورة اIـعــنــيــةr طـبــقــا ألحــكـام
ISO 11114-3و ISO 11114-2و ISO 11114-1 ـــــــــعـــــــــايـــــــــيـــــــــرIا

.ISO 14246و ISO 11114-4و

يــجب حـمـايـة احلـنـفـيــات حـمـايـة فـعـالـة ضـد األضـرار
الـتي مـن احملـتـمل أن يــنـجم عــنـهـا تــسـرب الـغــاز في حـالـة

سقوط القارورة وكذا أثناء النقل.

يـزود مـنـفـذ خـروج لـوالب الـقـارورات احملـتـوية عـلى
rالــغــازات الــســريــعــة االلــتــهــاب أو الــغــازات الــســامــة جـدا
بسدادة أو غطاء لـولبي عازل للغاز ومنجز من مادة غير

قابلة للتأثير �حتوى القارورة.

اIادةاIادة 16 : : نـظـرا لطـبـيعـة الـسوائل وشـروط الـشحن
وتـغــيــرات احلــالـة الــفــيــزيـائــيــة ودرجــة احلـرارة الــقــصـوى
الـقابـلة لإلصابـةr وبصـفة عـامةr كل الـظروف الـتي �كـنها
أن تـؤثـر عـلى الـضـغط الـذي يـنـمـو داخل الـقـارورةr تـؤخذ
جـمـيـع األحـكـام من طـرف الـتـقـنـي الـذي يـتم حتت سـلـطـته
ملء القـارورة حتى يـتسنى احـترام نـسبة اIلء الـقصوى

وضغط اIلء وحتديد القدرة. 

تـكـون درجـة احلـرارة احملــتـمـلـة والــتي من اIـمـكن أن
تصل r°60 على األكثرr جلميع القارورات. 

تؤكد تـعلـيمة خـطية لـلمـستخـدمY اIكـلفـY بعمـلية
اIلء وشـــروط اIلءr وال ســـيـــمـــا الـــضـــغط أو نـــســـبـــة اIلء

حسب درجة الغاز.

يــحـــوز هــؤالء اIــســـتــخـــدمــون كـل الــوســـائل الالزمــة
لقياس ومراقبة هذا الضغط أو نسبة اIلء.

يتم ضـمان كل قـارورةr أثنـاء مـلئـهاr ضـد فائض في
الــضـغط بـحـكم أو بــأحـكـام تـمـثل ضــمـانـات الـسـيـر واألمن
اIـصـنـوعــة واIـضـبــوطـةr طـبــقـا ألحـكـام الــفـقـرة األولى من

هذه اIادة.

اIــادةاIــادة 17 : : ال يــرخص بــتـــخــزين األســيـــتــيــلــY إالّ في
قــارورات مـجــهــزة بـكــتــلـة مــســامـيــة حتــتـوي أو ال حتــتـوي

.Yعلى مذيبات األسيتيل
تـوزع الـكـتلـة اIـسامـيـة بـانتـظـام في الـقارورة وهي

من نوعية معتمدة :
- ال تــــــــــؤثـــــــــر عـــــــــلـى الـــــــــقـــــــــارورات وال تــــــــــشـــــــــكـل مع
األســـــيـــــتــــيـــــلـــــY وال حـــــتىr عـــــنـــــد االقــــتـــــضـــــاءr مع اIـــــذيب

rوتركيبات ضارة أو خطيرة
Yتكون قادرة علـى منع انتشار انـحالل األسيتيل -

في الكتلة.

اIــادةاIــادة 18 : : يــجـب أن يــكـــون الــتـــصـــريح بــالـــقــرورات
لـلـمـصـلـحـة اIـكـلـفـة بــاIـنـاجم والـتي خـضـعت الخـتـبـار أول
سـابق لتاريخ سـريان هذا الـقرار على أسـاس ملف تقني
مــنــصــوص عــلـيـه في اIـادة 5 أعالهr مــتــبــوعــا بــالــشــهـادات

اIنصوص عليها في اIادة 6 من هذا القرار.

ال تــعــفي هـــذه الــشــهـــادات الــقــارورة من االســـتــيــفــاء
لـتــعـلـيـمــات الـتـنـظــيم اجلـزائـريr وبـاخلــصـوص أحـكـام هـذا

القرار.

اIـادةاIـادة 19 : : تــخــرب إجــبــاريــا الــقــارورات اIــنــصـوص
عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة 3 من هـــذا الـــقــرار والـــتـي انــتـــهـت مــدة
صالحـيــة اسـتــغاللـهـا أو الــتي ® الـتــصـريح بـاالمــتـنـاع عن
استعمـالهاr بـحضور اIـصالح اIكـلفة بـاIناجمr مـثبتة في

محضر يشار فيه ألرقام التسلسل وأسباب تدميرها.
يتم الـتكـفل بـالقـارورات اIتـخلـص منـها والـنفـايات
الــنـــاجـــمـــة عن عـــمــلـــيـــة الـــتــدمـــيـــر هـــذهr وفــقـــا لـــلـــتــشـــريع

والتنظيم اIتعلقY بحماية البيئة.

اIـادةاIـادة 20 : : تـسـحب مـبــاشـرة من اخلـدمـةr كل قـارورة
تـلــقى هـيـكــلـهـا إتـالفـا ®ّ إثـبــاته من طـرف اIــسـتـغل أو من

طرف �ثل اIصالح اIكلفة باIناجم.  

اIـادةاIـادة 21 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجــة عــام 1434 اIــوافق
21 أكتوبر سنة 2013.

وزير الطاقة واIناجموزير الطاقة واIناجم

يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزير التنمية الصناعيةوزير التنمية الصناعية
وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 3 جــمــادى الـثــانـيــة عــام جــمــادى الـثــانـيــة عــام
1434 اIــوافق  اIــوافق 14  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r2013 يـــتــضـــمن وضعr يـــتــضـــمن وضع

بـــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـإلدارة اIـــكــــلــــفـــةبـــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـإلدارة اIـــكــــلــــفـــة
باIـواصالت السلـكية والالسـلكيـة الوطنـية في حالةباIـواصالت السلـكية والالسـلكيـة الوطنـية في حالة
اخلـــــدمــــة لـــــدى اإلدارة اIــــركـــــزيــــة بـــــوزارة الــــشــــؤوناخلـــــدمــــة لـــــدى اإلدارة اIــــركـــــزيــــة بـــــوزارة الــــشــــؤون

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yإن األم
rووزير الداخلية واجلماعات احمللية
rووزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-256 اIؤرخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اIــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمIا YـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اIــكــلــفـة بــاIــواصالت الــســلــكــيـة

rوالالسلكية الوطنية
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Yاألم Yتعي
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 2 من اIـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اIـؤرخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اIـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2011 واIــذكـور أعالهr يــوضع في
حــــالـــة اخلــــدمــــة لــــدى اإلدارة اIــــركـــزيــــة لــــوزارة الــــشـــؤون
الدينية واألوقـافr وفي حدود التعدادت اIنـصوص عليها
Yــنـــتـــمـــون ألحــد الـــســـلـــكــIـــوظـــفـــون اIا rفي هــــذا الـــقــرار

: Yاآلتي

اIـادة اIـادة 3 :  : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
اخلدمة من حق الـترقـيةr طبـقا ألحكـام اIرسـوم التنـفيذي
رقم 11-256 اIــؤرخ في 28 شــعــبــان عــام 1432 اIــوافق 30

يوليو سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اIـشـغـولـة من طـرف اIوظف
الـــذي اســـتـــفـــاد من الــــتـــرقـــيـــةr مـــحل حتــــويل في الـــرتـــبـــة

اجلديدة.

اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اIوافق 14 أبريل سنة 2013.

الـتـعـدادالـتـعـدادالــســلـكالــســلـك

اIساعدون التقنيون اIتخصصون

أعوان االستغالل التقني

2

3

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد الـلـبوعبد الـلـّه غالم الـلـه غالم الـلـّه

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمY العاماألمY العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن األمY العام للحكومةعن األمY العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIـادة اIـادة 2 : : تـضــمن اإلدارة اIــركــزيـة لــوزارة الــشـؤون
Yــهــني لـــلــمــوظــفــIــســـار اIالــديـــنــيــة واألوقــاف تــســـيــيــر ا
اIنتمY لـلسلكY اIذكورين في اIادة األولى أعالهr طبقا
لألحــكــام الـــقــانــونــيــة األســاســيـــة احملــددة �ــوجب اIــرســوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اIـؤرخ في 28 شـعــبــان عـام 1432

اIوافق 30 يوليو سنة 2011 واIذكور أعاله.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اQستشفياتوإصالح اQستشفيات

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتــــركقـــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في مـــــؤرخ في 6 مـــــحـــــرم عـــــام  مـــــحـــــرم عـــــام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 30 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2014 يـــحــــدد كـــيــــفـــيـــات يـــحــــدد كـــيــــفـــيـــات
تـطــبـيق الـنـظــام اIـعـلـومــاتي حملـاسـبـة الــتـسـيـيـر فيتـطــبـيق الـنـظــام اIـعـلـومــاتي حملـاسـبـة الــتـسـيـيـر في
اIــــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة لــــلــــصـــحــــة وكــــذا قــــائــــمـــةاIــــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة لــــلــــصـــحــــة وكــــذا قــــائــــمـــة

اIؤسسات اIعنية بتنفيذ هذا النظام.اIؤسسات اIعنية بتنفيذ هذا النظام.
ـــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتIإن وزير الصحة و السكان و إصالح ا

rاليةIو وزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اIؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-106 اIؤرخ
في 10 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اIــوافق 12 مـــارس ســـنــة
2014 واIـــتــــضــــمن وضع الــــنــــظـــام اIــــعــــلـــومــــاتـي حملـــاســــبـــة

الــتــسـيــيـر فـي اIـؤســسـات الــعــمـومــيـة لــلــصـحــةr ال سـيــمـا
rادة 5 منهIا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تـطـبـيــقــا ألحـكـام اIـادة 5 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14-106 اIـؤرخ في 10 جــمـادى األولى عـام
1435 اIوافق 12 مـارس سنة  2014 واIذكـور أعالهr يهدف

هـــــذا الــــقــــرار إلى حتـــــديــــد كــــيــــفـــــيــــات تــــطــــبــــيـق الــــنــــظــــام
اIـعـلـومـاتي حملـاسـبـة الـتـسيـيـر في اIـؤسـسـات الـعـمـومـية
لــلــصــحــة وكــذا قــائــمـة اIــؤســســات اIــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ هـذا

النظام. 

اIــــادة اIــــادة 2 : : يـــــوضع الـــــنــــظـــــام اIــــعـــــلــــومـــــاتي حملـــــاســــبــــة
الـتـســيـيـرr عـلى مـسـتـوى مـســيـري اIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة
للـصحـةr بواسـطة نـظام يـرتكـز على الـتسـييـر في الوقت

الفعلي للمؤسسة و تداول اIعلومة.

3 : : يـــتـــضـــمـن الـــنـــظـــام اIـــعـــلـــومـــاتي حملـــاســـبـــة اIــادة اIــادة 
التسيير ثالث (3) محاسبات : 

- مــحـاســبــة عــامــة حتـتــرم قــواعــد مــحـاســبــة الــســنـة
اIـالــيـة وتــسـمحr ال ســيــمـا بــاحلـصــول عـلى مــعـرفــة دقـيــقـة
حـول قـيــمـة و تـغـيـر الــذمـة اIـالـيـة لــلـمـؤسـسـة الــعـمـومـيـة

rللصحة
- محاسـبة موازنـة تقـيّد تنـفيـذ نفقـات اIوازنة في
الــوقت الـــذي تــدفع فــيـهr و تــنــفــيـــذ اإليــرادات في الــوقت

rالذي حتصّل فيه
- مــحـــاســـبــة حتـــلـــيــلـــيـــة تــســـمح بـــحـــســاب مـــخـــتــلف
تـكـالــيف اخلـدمـات اIـقـدمــة عـلى مـخـتــلف اIـسـتـويـات في

اIؤسسة العمومية للصحة.

4 : : يـــتـــضـــمـن الـــنـــظـــام اIـــعـــلـــومـــاتي حملـــاســـبـــة اIــادة اIــادة 
التسيير وثائق حتتوىr ال سيما على : 

- دفـتـر اIـسـتـعـمل يـبــY تـنـظـيم ووظـائف مـخـتـلف
rمواد النظام

- دفـتـر احملـاسـبـة االسـتشـفـائـيـة الـذي يـعـرض قـائـمة
حسابات اخملطط احملاسبي االستشفائي وسيرها.  

يلحق الدفتران اIذكوران أعاله بأصل هذا القرار.

اIــــادة اIــــادة 5 : يـــتــــوفــــر الــــنـــظــــام اIــــعــــلـــومــــاتي حملــــاســــبـــة
الــتــســيـــيــر عــلى كل الــوســائل اIـــعــلــومــاتــيــة الــتي تــســمح
بــاإلضــافــات والــتــحــيــيــنــات لــلــبــرمـجــيــات و/أو الــوثــائق
اIـرتــبـطــة به. وتــشـكـل هـذه الــوسـائـل اIـعــلـومــاتــيـة أيــضـا

دعائم للتبادل بY مستعملي هذا النظام. 

اIادة اIادة 6 : : يزوّد الـنظام اIـعلومـاتي حملاسبـة التسـيير
فــي الـــوقــت الــفــــعـــليr احملـــاســـبـــات الــثـالث اIــذكـــورة في
rــدمــجـــة ضــمن قـــاعــدة مــعــطـــيــات وحــيــدةIا rــادة 3 أعالهIا

انطالقا من تقييد وحيد للمعلومة.

اIــادة اIــادة 7 : فـي مــجـــال احملــاســـبــة الــعـــامــة وزيـــادة عــلى
األحكام اIـطبقـة على اIؤسسـات العمومـية للصـحةr ينتج
الـنـظـام اIعـلـومـاتي حملـاسبـة الـتـسـييـرr ال سـيـمـا ثالثة (3)
كـشوف مـالـيـة أساسـيـة و هي اIـيزانـيـة وحـساب الـنـتائج

وجدول سيولة اخلزينة.

ويــضــمـنr زيــادة عــلى ذلكr الــتـــكــفل عــلى اخلــصــوص
بـتــســيـيــر اخملــزونـات والــتـثــبــيـتــات واحلـســابــات الـدائــنـة

والديون.

اIــادة اIــادة 8 : : كــمـــا يــقـــدم الــنــظـــام اIــعـــلــومـــاتي حملـــاســبــة
الـــتــســـيـــيــر مـــؤشـــرات حــول الـــتـــســيـــيـــرr �ــكـن أن تــخص
عـناصر مـاليـة و غير مـاليةr وتـسمح بـتسـيير اIـؤسسات
الـعمـومية لـلصـحة و الـهيـاكل و/أو اIصـالح التي تـتشكل

منها بصفة ناجعة واIساعدة في اتخاذ القرار.

اIــــادة اIــــادة 9 : فـي مـــجــــال مـــحــــاســـبــــة اIـــوازنــــةr يــــضـــمن
النظـام اIعلـوماتي حملاسبـة التسـييرr اIتـابعة في الوقت
الــفـعــلي لـلــمـتــاحــات و االلـتــزامـات اIــوازنـاتــيـةr وحتــريـر
احلـواالت لـلــمـؤســسـة الـعــمـومــيـة لـلــصـحــةr و كـذا تـســيـيـر

اخلزينة.

rيــســـمح هــذا الـــنــظـــام لــلـــمــســـيــر rوزيـــادة عــلى ذلـك 
بـــالـــقـــيـــام بـــعــمـــلـــيـــات اIـــعـــايــنـــة و الـــتـــصـــفـــيـــة في مـــجــال
اإليــراداتr وااللــتــزام والــتــصـــفــيــة وحتــريــر احلــواالت في
مجال النفقاتr طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 10 : : في مــجـال احملــاســبـة الــتــحـلــيــلـيــةr يــسـمح
الـنـظـام اIـعـلـومـاتي حملـاسـبـة الـتـسـيـيـر بـتـحـديـد تـكـالـيف
النـشـاطـات اIـنـجـزة واخلـدمـات اIـقـدمةr مـن خالل تـنظـيم
مصالح أو هـياكل اIـؤسسة الـعمومـية لـلصحـة في مراكز
جتمُّع مـحاسبيr حتت سـلطة مـسؤول اIصـلحة أو الـهيكل

اIعني الذي يضمن اإلدارة والتسيير.

يعرف مركز الـتجمع احملاسبي بأنه مجموع أنشطة
مـصالح أو هياكل اIؤسـسة العمـومية للصـحة التي تنتج

معلومة محاسبية خاصة ومفصلة.
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اIـادة اIـادة 11 : : يـوضع عـلى مـسـتـوى اIـؤسسـة الـعـمـومـية
للـصحةr وحتت مـسؤوليـة رئيس اIؤسـسةr فضـاء يسمى
"مركـز مـعـاجلـة اIـعـطيـات"r يـسـيّـر من طـرف فـريق مـكون
rـؤسـسةIعـلى األقل من ثالثة (3) أعضـاء يـعيـنـهم رئيس ا
من بـيــنــهم رئـيس فــريق يــتـمــتع بـاIــعـارف اIــطـلــوبـة في

مجال التسيير ومحاسب ومختص في اإلعالم اآللي.

يـجب أن يكون الـدخول إلى مركز مـعاجلة اIـعطيات
مؤمنا ومقتصرا على األشخاص اIرخص لهم بالدخول. 

12 : : �ــكن الــقــيــام بــعـمــلــيــات تــقــيــيـد وحتــويل اIـادة اIـادة 
اIــعــطـــيــات نــحــو مــركــز مــعــاجلــة اIـــعــطــيــاتr انــطالقــا من

اIصالح و/أو الهياكل اIنتجة للمعطيات القاعدية. 

rعـلـى اخلـصـوص rــؤسـســةIـادة 13 : يـكــلف رئـيس اIـادة اIا
�ا يأتي :

- الـتـأكـد من االسـتـعـمــال الـفـعـلي لـلـنـظـامr و إرسـال
الــنـــتــائـج اIــصــادق عـــلــيـــهــا شـــهــريـــا إلى مــصـــالح الــوزارة

rكلفة بالصحة  قصد استغاللها احملتملIا
- الــسـهـر عـلـى صـيـانـة الــنـظـام و سـيــره احلـسن عـلى

rادي و البرمجي والبشريIستوى اIا
- الـــســـهـــر عــــلى احـــتـــرام اإلجـــراءات الــــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة

rتعلقة بالنظامIوالتقنية ا
- حتـلــيل مــؤشــرات الــتــســيـيــر اIــقــدمــة من الــنــظـام

rالستغاللها
- عـقـد اجــتـمـاعــات بـانــتـظـام مع الــفـريق اIــنـصـوص

rادة 11 أعالهIعليه في ا
- الـــتـــأكـــد مـن إرســـال اIـــعـــطـــيـــات الـــصـــحـــيـــحـــة من

 rعطياتIإلى مركز معاجلة ا rصالح و/أو الهياكلIا
- اتــخــاذ كل إجــراء ضــروري لــلــحــصــول عــلى نــتــائج

صحيحة من النظام.

rعـــلى اخلــصــوص rــادة 14 : : يــكـــلف رئــيس الـــفــريقIــادة اIا
بـما يأتي :

- حتــديــد إجــراءات االتــصـال مـع اIــصـالـح والــهـيــاكل
rستعملة للنظامIا

rتـنـظـيم حـصـة عـمل مع األعـضـاء اآلخـرين لـلـفـريق -
كـــلــمـــا اقــتـــضى األمــرr وعـــلى األقل مـــرة في األســـبــوع من
أجل تقـييم السيـر العام Iـركز معاجلـة اIعطـياتr و إيجاد

rشاكل احملتملةIاحللول لتسوية ا
- تــقــد¡r بـصــفــة مــنـتــظــمــةr كل الـعــنــاصــر اIـتــعــلــقـة
بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــهـــام مـــركـــز مـــعـــاجلـــة اIــــعـــطـــيـــات إلى رئـــيس

 rؤسسةIا

- حتــديــد االحــتــيـاجــات اجلــديــدة أو طــلــبــات تــطــويـر
النظـام اIطلـوبة من طرف اIـصالح اIـستعـملةr وإرسـالها

rإلى الهياكل اخملتصة قصد تنفيذها
- الــــســــهــــر عــــلى احــــتـــــرام الــــتــــنــــظـــــيم واإلجـــــراءات

اIعمول بها.

rعـلى اخلــصـوص r15 : : يــكـــلـف الـــمــحـــاسب الــمــادة الــمــادة 
بـما يأتي :

- القيام باIراقـبة اليومية لتـناسق اIعطيات التي
rيسيرها النظام

- تـسـيـيـر بـطـاقــيـات الـزبـائن و اIـوردين و األجـراء
لـــفــائــدة اIـــصــالح اIــســـتــعــمــلـــة والــتــحــقـق من عــدم تــكــرار

rعطياتIا
- الــتـــأكـــد من مـــطـــابــقـــة الـــنـــتــائـج احملــاســـبـــيــة الـــتي

rعمول بهماIينتجها النظام مع التشريع والتنظيم ا
- الـقـيـام بتـجـمـيع الـدفـاتـر اIـسـاعـدة عـنـد نـهايـة كل

 rشهر
- إرسال وثيقة التـلخيص لعمليات الشهر اIصادق
عليـها من طـرف مسـؤول اIصـلحـة أو الهيـكلr إلى رئيس
rصالح احملاسبيةIؤسسة وحفظ نسخة على مستوى اIا

rفي كل وقت rالتـأكـد من توفـر و سهـولة احلـصول -
على الوثائق الثبوتية التي ® تقييدها في النظام.

اIـــــادة اIـــــادة 16 : : يــــــكـــــلـف اخملـــــتـص في اإلعـالم اآللـيr عـــــلى
اخلصوصr بـما يأتي :

- ضــــمــــان الــــســــيـــر احلــــسـن لـــلــــنــــظــــام و الــــعـــتــــاد في
rعطياتIالشروط القصوى ألمن و سرية ا

- حتــديـــد إجــراءات الــعــمل الــيـــدوي في حــالــة عــطب
 rمع أعضاء الفريق اآلخرين rجسيم للنظام

- تــــشـــخـــيص مـــســــتـــعـــمـــلي الـــنــــظـــام و إبالغ رئـــيس
rؤسسة بتراخيصهمIا

rشاكل التقنيةIالتكفل با -
- مسك سـجل محـY للحـوادث التـقنيـة و/أو دعامة

rتسجل فيه هذه احلوادث rمعلوماتية
- حل اIـشــاكل الـتـقـنـيـة الـتـي لـيس لـهـا أي أثـر عـلى

rعطياتIتنظيم أو سالمة قاعدة ا
- الـتـكفـل بكـل مشـكل تـقـني �س عـتـاد اإلعالم اآللي

rأو لواحق الشبكة أو برمجيات االستغالل
- حتــــديـــد االحــــتــــيـــاجــــات اجلـــديــــدة لـــلــــمــــصـــالح و/أو
الـــهـــيــــاكل اIـــســـتـــعـــمــــلـــةr بـــالـــتـــعـــاون مـع أعـــضـــاء الـــفـــريق

اآلخرين.
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اIـادة اIـادة 17 : : قـصـد ضـمـان د�ـومـة الـنـظـامr تـوضع عـلى
مــسـتـوى الــوزارة اIـكـلــفـة بـالــصـحـة جلـنــة تـكـلـف �ـراقـبـة
ومـــتـــابـــعـــة واســـتـــغالل الـــنـــظـــام r تـــتـــمــثـل مـــهـــامــهـــاr عـــلى

اخلصوصr بـما يأتي :
- التأكد من االستـغالل الفعلي للنـظام على مستوى
اIـؤسـسات الـعمـوميـة لـلصـحة اIـعنـيـة من خاللr ال سيـما

rلهذا النظام YكونIاالستعانة بكفاءات ا
- تـسجيل مـشاكل االسـتغالل الـتقـنية والـتنـظيـمية
التـي �كن أن حتـدث عـلى مـستـوى اIـؤسـساتr وإرسـالـها

rصالح أو الهياكل اخملتصة لتسويتهاIإلى ا
- السهـر على جتـانس اIعـطيـات اIعـاجلة من الـنظام
الــذي يـســمح بــتـعــزيــز اIـعــطــيـات عــلى مــســتـوى الــهــيـاكل
اIــعــنــيــة لــلــوزارة اIــكــلــفــة بــالــصــحــةr ومــقــارنــة الــنــتــائج

rستوى اجلهوي والوطنيIاحملصل عليها على ا
- ضـمان يقظة تـكنولوجـية لفائدة اIـؤسساتr قصد
rتقـد¡ االسـتشـارة والـتوجـيهـات من أجل اسـتـعمـال أمثل
ال سـيمـا لـلبـرمـجيـات وإجـراءات اIسـاعدة عـلى الـتـسيـير

rعلوماتيIا
- الـــســهـــر عــلـى اIــسك احملـــيَّن لـــلــنـــظــام اIـــعــلـــومــاتي
حملـاســبـة الـتــسـيــيـر قـصــد أخـذr في احلــسـبـانr الــتـطـورات
الــتــكــنــولـــوجــيــة أو الــتــغــيـــيــرات احملــتــمــلـــة في الــتــشــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 18 :  : �ـكن حتـيـY الـنـظـام اIـعـلـومـاتي حملـاسـبـة
التسيير بإدراج وظائف جديدة في اجملال.

يـــجب أن حتــظى هـــذه الــوظـــائف مــســـبــقــاr �ـــوافــقــة
الـوزيـر اIـكـلـف بـالـصـحـة. ويـجب أن يــتم كل تـكـفل جـديـد
بهذه الوظائف طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما. 

اIــادة اIــادة 19 : تــلـــحق بـــهــذا الـــقــرار قـــائــمـــة اIــؤســـســات
الـعـمـومـيـة لـلـصــحـة اIـعـنـيـة بـتـنـفــيـذ الـنـظـام اIـعـلـومـاتي

حملاسبة التسيير. 

اIـادة اIـادة 20 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرم عـــام 1436 اIــوافق 30
أكتوبر سنة 2014.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

وزير اIاليةوزير اIالية

محمد جالبمحمد جالب

اIلحــقاIلحــق

قائمـة اIؤسسـات العموميـة للصحـة اIعنيـةقائمـة اIؤسسـات العموميـة للصحـة اIعنيـة
بتنفيـذ النظـام اIعلوماتـي حملاسبـة التسييـربتنفيـذ النظـام اIعلوماتـي حملاسبـة التسييـر

أ - اIـراكز االستشفائيـة اجلامعيـة أ - اIـراكز االستشفائيـة اجلامعيـة 

اIراكز االستشفائية اجلامعيةاIراكز االستشفائية اجلامعيةالـــواليــةالـــواليــة

اجلزائر
العاصمة

سيدي بلعباس

باتنة

البليدة

قسنطينة

وهران

عنابة

تيزي وزو

سطيف

تلمسان

بجاية

اIركز االستشفائي اجلامعي حلسY داي
اIـركـز االسـتـشــفـائي اجلـامــعي مـصـطـفى

باشا

الــــمـــــركـــز االســــتـــــشـــفــــائي الــــجــــامـــعي
لبني مسوس 

الــــمــــركـــز االســــتــــشــــفــــائـي الــــجــــامـــعي
لباب الوادي

الــــمــــركــــز االســــتــــشــــفــــائي الــــجــــامـــعي
لسيدي بلعباس

اIركز االستشفائي اجلامعي لباتنة

اIركز االستشفائي اجلامعي للبليدة

اIركز االستشفائي اجلامعي لقسنطينة

اIركز االستشفائي اجلامعي لوهران

اIركز االستشفائي اجلامعي لعنابة

الــــمـــركـــز االســـتــــشـــفــــائـي الـــجــــامـــعـي
لتيزي وزو

اIركز االستشفائي اجلامعي لسطيف

اIركز االستشفائي اجلامعي لتلمسان

اIركز االستشفائي اجلامعي لبجاية
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ب - اIؤسسات االستشفائية اIتخصصة ب - اIؤسسات االستشفائية اIتخصصة 

اIؤسسات  االستشفائية اIتخصصةاIؤسسات  االستشفائية اIتخصصةالواليةالوالية

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

مستشفى بوملي محمد 

مستشفى مر¡ بوعتورة
مستشفى األمراض العقلية اIعذر

مستشفى إعادة تربية األعضاء والتكييف
الوظيفي

مستشفى  العالية
مستشفى البخاري

مستشفى محمد بوضياف

مستشفى  األمراض العقلية فرانز فانون

مستشفى خالدي عبد العزيز

مستشفى األم والطفل

مستشفى عوراي الزهرة
مستشفى األمراض العقلية

مستشفى  صبحي تسعديت
مستشفى األمراض العقلية فرنان حنفي

مركز بيار وماري كوري 
Yمستشفى األمـراض الـعـقـلـية دريد حس
مــــســــتــــشــــفـى جــــراحــــة األعـــصــــاب عـــــلـي

آيت إيدير
مـســتـشــفى الـدكــتـور مــعـوش مــحـنــد أمـقـران
ألمراض القلب واألوعية والطب الرياضي
مستـشفى االسـتعـجاالت الـطبـية اجلـراحية

سليم زميرلي
Yركزية للمحروقIالعيادة ا

مـــســـتــشـــفـى األمـــراض الــعـــقـــلـــيـــة مـــحـــفــوظ
بوسبسي

مـــســـتـــشـــفـى إعـــادة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــيـــيف
الوظيفي

مـــســـتـــشـــفـى إعـــادة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــيـــيف
الوظيفي

مستشفى الدويرة
عيادة عبد الرحماني محمد

اIؤسسات  االستشفائية اIتخصصةاIؤسسات  االستشفائية اIتخصصةالواليةالوالية

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي
بلعباس

عنابة

قسنطينة

مستغا²

اIسيلة

معسكر

ورقلة

مستشفى إعادة تربية األعضاء والتكييف
الوظيفي

مركز مكافحة السرطان لسطيف
مـــســـتـــشـــفـى إعـــادة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــيـــيف

الوظيفي
مستشفى األمراض العقلية 

مستشفى األم والطفل

مستشفى حمدان بختة

مستشفى األمراض العقلية

اIــؤســســة االســتـشــفــائــيـة اIــتــخــصــصـة في
طب النساء والتوليد لسيدي بلعباس

مـــســـتـــشـــفـى األمـــراض الـــعـــقــــلـــيـــة لـــســـيـــدي
بلعباس 

مستشفى البوني
مـــســـتـــشـــفـى إعـــادة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــيـــيف

الوظيفي
مستشفى األمراض العقلية الرازي

عيادة الرياض
عيادة دقسي

مستشفى األمراض العقلية جبل الوحش
اIؤسسـة االستـشفـائية اIـتخـصصـة سيدي

مبروك

مستشفى اللة خيرة
مستشفى األمراض العقلية Iستغا²

مستشفى سليمان عميرات

مـــســـتـــشــفـى إعــادة الـــتـــربـــيــة  والـــتـــكــيـــيف
الوظيفي

مستشفى األم والطفل
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اIؤسسات  االستشفائية اIتخصصةاIؤسسات  االستشفائية اIتخصصةالواليةالوالية

وهران

برج
بوعريريج

الوادي

خنشلة

ميلة

غرداية

غليزان

مستشفى األطفال كنستال
مستشفى األمراض العقلية سيدي الشحمي
مــركـز مــكـافــحـة ســرطـان األطــفـال " األمــيـر

عبد القادر"
عيادة طب العيون بوهران

مستشفى الصنوبر 
مستشفى اللوز

مستشفى مطلع الفجر
مستشفى نوار فضيلة

مستشفى بلحسY رشيد

مستشفى بن ناصر بشير

مستشفى صاحلي بلقاسم

مستشفى األمراض العقلية

مستشفى قدي بكير

مستشفى األمراض العقلية يلل

ج- اIؤسسات العمومية االستشفائيةج- اIؤسسات العمومية االستشفائية

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائيةالواليةالوالية

أدرار

الشلف

األغواط 

أدرار
تيميمون

رقان

الشلف (أوالد محمد)
الشلف (شرفة)

تنس (زيغود يوسف)
تنس (اIستشفى القد¡)

صبحة 
الشطية

األغواط 
أفلـو

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائيةالواليةالوالية

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

أم البواقي (محمد بوضياف) 
أم البواقي (اIستشفى القد¡) 
عY البيضاء (زرداني صالح) 

مسكيانة
عY مليلة

عY فكرون

باتنة
أريس 1
أريس 2

بريكة (محمد بوضياف)
بريكة (سليمان عميرات)

عY التوتة
مروانة (زيزة مسيكة) 

نقاوس

أوقاس
أقبو

سيدي عيش
خراطة
أميزور

بسكرة (بشير بن ناصر)
بسكرة (الدكتور سعدان)

أوالد جالل
طولقة

بشار (اIستشفى اجلديد)  
بشار (اIستشفى القد¡) 

العبادلة
بني عباس

البليدة
مفتاح

العفرون

البويرة
مشد الله
األخضرية

سور الغزالن
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ج- اIؤسسات العمومية االستشفائية (تابع)ج- اIؤسسات العمومية االستشفائية (تابع)

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائيةالواليةالوالية

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

تامنغست 
إن صالح

تبسة (عاليا صالح)
تبسة (بوقرة بولعراس)

مرسط
العوينات
بئر العاتر
الشريعة
الونزة

الغزوات
سبدو
مغنية

ندرومة

تيارت
سوقر
مهدية
فرندة

قصر الشاللة

األربعاء ناث إيراثن
تيقزيرت

ذراع اIيزان
بوغني
عزازقة
أزفون

عY احلمام

بولوغY ابن زيري
رويبة

عY طاية
زرالدة (بوقاسمي طيب)

القبة (بشير منتوري)
األبيار (جياللي بلخنشير)

اجللفة
عY وسارة

مسعد
حاسي بحبح

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائيةالواليةالوالية

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاIة

قسنطينة

اIدية

جيجل
الطاهير
اIيلية

العلمة
عY الكبيرة

بوقاعة
عY أوIان

بني ورثيالن

سعيدة

سكيكدة (اIستشفى القد¡)
احلروش

القل
عزابة

تمالوس

بن باديس
السفيزف

تالغ

عY الباردة
احلجار

شطايبي

قاIة (احلكيم العقبي)
قاIة (ابن زهور)

عY العربي
وادي الزناتي

بوشقوف

قسنطينة (البئر)
اخلروب (محمد بوضياف)

اخلروب (علي منجلي)
زيغود يوسف

اIدية
البرواقية

تابالط
عY بوسيف

قصر البخاري
بني سليمان
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ج- اIؤسسات العمومية االستشفائية (تابع)ج- اIؤسسات العمومية االستشفائية (تابع)

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائيةالواليةالوالية

مستغا²

اIسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

مستغا²
سيدي علي
عY تادلس

اIسيلة
بوسعادة

سيدي عيسى
عY اIلح

معسكر (مسلم طيب)
معسكر (إسعد خالد)

احملمدية
سيق

غريس
تيغنيف

ورقلة
توقرت

حاسي مسعود
الطيبات

عY الترك (العقيد عثمان)  
أرزيو(احملقن)

البيض
األبيض سيدي الشيخ

بوقطب

إيليزي
جانت

برج بوعريريج
مجانة

رأس الوادي

الثنية
برج منايل

دلس

الطارف
القالة

بوحجار

تندوف

اIؤسسات العمومية االستشفائيةاIؤسسات العمومية االستشفائيةالواليةالوالية

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عY الدفلى

النعامة

عY تموشنت

غرداية

غليزان

تيسمسيلت
ثنية األحد

برج بونعامة
الوادي
اIغير
جامعة

خنشلة (اIستشفى اجلديد)  
خنشلة (علي بوسحابة)

ششار
قايس

سوق أهراس (ابن رشد)
سوق أهراس (اIستشفى القد¡)

سدراته
حجوط
قوراية
القليعة

سيدي غيالس
ميلة (اإلخوة مغالوي)

ميلة (اIستشفى القد¡ اإلخوة طبال)
شلغوم العيد

فرجيوة
وادي العثمانية

عY الدفلى
مليانة

خميس مليانة
العطاف
النعامة
مشرية

عY الصفراء
عY تموشنت
حمام بوحجر

بني صاف
غرداية
متليلي
اIنيعة
القرارة
غليزان

وادي رهيو
مازونة
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د- اIؤسسات العمومية للصحة اجلواريةد- اIؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

اIؤسسات العمومية للصحة اجلواريةاIؤسسات العمومية للصحة اجلواريةالواليةالوالية

أدرار

األغواط

أم البواقي

باتنة

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

أدرار

األغواط

أم البواقي

باتنة

بسكرة

بشار

أوالد يعيش

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

هـ - اIؤسسات االستشفائيةهـ - اIؤسسات االستشفائية

اIؤسسات االستشفائيةاIؤسسات االستشفائيةالواليةالوالية

سطيف

وهران

عY تموشنت

سكيكدة

اIؤسسة االستشفائية لعY أزال

اIؤسسة االستشفائية لعY الترك
اIــؤســســة االســتــشــفــائــيــة اجلــامــعــيــة

لوهران

الـــمـــؤســــســــة االســــتــــشــــفــــائــــيـــة
لعY تموشنت

اIؤسسة االستشفائية لسكيكدة

اIؤسسات العمومية للصحة اجلواريةاIؤسسات العمومية للصحة اجلواريةالواليةالوالية

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

سطيف

ذراع بن خدة

سيدي امحمد (بوشنافة)

اجللفة

سطيف
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