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6 : : يــحــرر طــلب الــســكن الــعــمــومي اإليــجــاري اJـادة اJـادة 
فـي مــطـــبـــوع يـــحـــدد ®ـــوذجه بـــقـــرار مـن الــوزيـــر اJـــكـــلف
بــــالـــســـــــكنr ويـــجـب أن يـــرفـق �ـــلف يــــتـــضــــمن الــــوثـــائق

الثبوتية اآلتية : 
r(12 رقم) يالدJنسخة من شهادة ا -

- شــــهــــادة عــــائــــلــــيــــة بــــالــــنــــســــبــــة لــــطــــالــــبي الــــســــكن
rXتزوجJا

- شـهــادة اإلقــامــة أوأي وثــيــقــة إداريــة أخــرى تـثــبت
 rاإلقامة

- شـهـادة األجـرة أو أي شهـادة أخـرى تـثـبت اJـداخيل
rأو عدم وجودها

- شهـادة تثـبت عدم امـتالك عـقار لـطالب الـسكن أو
rمسلمة من احملافظة العقارية rزوجه

- تــصــريح شــرفي يـقــر من خـالله طـالـب الـســكن أنه
اطلــع على شروط مـنــح السكنات موضوع هــذا اJرسوم
ويـتقـيد بـها وأنه لم يـتقـدم بطـلب  سكن عـمومي إيـجاري

في دائرة أخرى.

يؤدي كل تصـريح كاذب من طرف طالب السكن إلى
إقــصــائه مـن الــقــائــمـــة وهــذا بــغض الـــنــظــر عن مـــتــابــعــته

قضائيا.
يـــحـــرر ®ـــوذج هـــذا الـــتـــصـــريـح في مـــطـــبـــوع يـــحـــدد

®وذجه بقرار من الوزير اJكلف بالسكن.

اJــــادة اJــــادة 7 :  : يـــودع طــــلـب الـــســــكـن لـــدى جلــــنــــة الــــدائـــرة
اJـــــعــــنـــــــيـــــة مــــقـــــابل تـــــســـــلــــيـم وصل يـــــحــــمـل رقم وتـــــاريخ

التسجيل. 
  يــسـجل الـطـلب حـسـب الـنـظـام الـتـســلـسـلي لـتـاريخ
اســتالمه في سـجـل خـاص يـرقــمه رئـيـس احملـكـمــة اخملـتص

إقليميا ويؤشر عليه  .  

الفصل الفصل الثانيالثاني
كيفيات كيفيات معاجلة الطلباتمعاجلة الطلبات

الفرع الفرع األولاألول
برنامج برنامج السكن السكن  العمومي العمومي اإليجاري اإليجاري

اJــادةاJــادة  8 : : يــرسـل مــتـــعــهـــد الـــتــرقـــيـــة الــعـــقـــاريــة إلى
الـوالي وإلـى اJـديـر اJــكـلف بــالـســكن فـي الـواليــــةr ثالثـة
(3) أشهر قبل التـاريخ اJتوقع لتسلـيم برنامج السكنات
اJـهـيــئـةr كـشــفـا يـوضح فــيه مـحـتــوى بـرنـامــج الـــسـكـنـات

اJعــدة لالستغـالل وموقعـها ورزنامة تسليمها. 

يــحـــدد الــوالي بـــقــرار خالل مـــدة خــمــســـة عــشــر (15)
يــــومـــاr  ابـــتـــداء من تـــاريخ اســـتـالم الـــكـــشف اJـــذكـــور في
الفقرة أعالهr  تـاريخ انطالق أشغال جلنة الدائرة وتاريخ

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07 - 10 اJؤرخ
في 22 ذي احلــجــة عـام 1427 اJـوافق 11 يــنــايــر ســنـة 2007
الــذي يــحــدد شــروط و كــيــفــيــات تــطــبــيق الــتــخــفــيض في
سـعـر اإليجـار وسعـر بيع الـسـكنـات العـمـوميـة اإليجـارية

rلفائدة اجملاهدين و ذوي احلقوق

يرسـم ما يأتي :يرسـم ما يأتي :

اJـــــــادة األولى :اJـــــــادة األولى : يـــــهــــدف هـــــذا اJـــــرســــوم إلى حتـــــديــــد
قواعد منح السكن العمومي اإليجاري.

الـفــصـل الـفــصـل األولاألول
شروط منح السكن شروط منح السكن العموميالعمومي اإليجاري اإليجاري

اJـــادة اJـــادة 2 :  :  يــقـصـد بـالـسـكن الـعـمـومي اإليـجـاري في
مـفـهـوم هـذا اJـرسـومr الـسـكن اJـمـوّل من طـرف الـدولـة أو
اجلمـاعات احملـلـيةr واJــوجــه فقـط لألشخـــاص الــذيــن تـمّ
تــــصــــنـــيــــفــــهــم حــــــســـب مـــداخــــيــــلـــــهــم  ضــــمــن الـــــفــــئــــات
االجـتـمـاعـيـــة اJـعـــوزة واحملــرومـة الـتي ال تـمـلك سـكـنـا أو
تقطن في سكنات غير الئقة و/أو ال تتوفر ألدنى شروط

النظافة.
كـــمــا �ــكن اســـتــعــمــال الـــســكن الــعـــمــومي اإليــجــاري
لـتلـبيـة حـاجيـات محـليـة ناجتـة عن ظروف اسـتثـنائـية أو

ذات منفعة عامة مؤكدة.

اJــادة اJــادة 3 : : ال �ــكن الــشــخص أن يــطـلـب مـنــحه ســكــنـا
عموميا إيجاريا في مفهوم هذا اJرسوم إذا كان :

rلك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة� -
 rلك قطعة أرض صاحلة للبناء� -

- اســـــتــــفـــــاد مـن ســــكـن عـــــمــــومـي إيـــــجــــاري أو ســـــكن
اجتماعي تـساهمي أو سكن ريفي أو سكن ¡ اقتناؤه في

rإطار البيع باإليجار
- اسـتـفـاد من إعــانـة الـدولـة في إطـار شـراء أو بـنـاء

سكن أو تهيئة سكن ريفي.

تعني هذه الشروط أيضا زوج طالب السكن.

اJـــــــادة اJـــــــادة 4 :  :  ال يـــــســـــتـــــفـــــيـــــد من الـــــســـــكن الـــــعـــــمـــــومي
اإليــجـــاري  في مــفـــهــوم هــذا اJـــرســومr إال الـــشــخص الــذي
يــقـيـم مـنــذ خـمس (5) سـنــوات عـلى األقل بــبـلــديـة إقــامـته
االعـتـيـاديــة وال يـتـجــــاوز دخـله الـعــائـلي الـشــهـري أربـعـــة

وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج).

اJـادة اJـادة 5 : : يــــجب أن يــكـون سن طــالب الــســكن إحـدى
وعشرين (21) سنة على األقل عند تاريخ إيداع  طلبه.
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rرئيسا rرئيس الدائرة -
- رئـيس اجملـلس الـشــعـبي الـبـلـدي اJـعـني أو رؤسـاء

rعنيةJاجملالس الشعبية ا
rكلف بالسكنJدير الوالئي اJثل  ا¨ -

- ¨ــــــــثـل اJـــــــديــــــــر الــــــــوالئـي اJــــــــكـــــــلـف بــــــــالــــــــشـــــــؤون
rاالجتماعية

rثل  ديوان الترقية و التسيير العقاري¨ -
rثل  الصندوق الوطني للسكن¨ -

- ¨ثل  اJنظمة الوطنية للمجاهدين.
حتـدد الــقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء هـذه الـلـجـنـة بـقـرار

من الوالي. 
�كن جلنة الـدائرة أن تستعX بأي شخص أو سلطة

أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها.

اJـادة اJـادة 14 : : حتـدد كــيـفـيــات عـمل جلــنـة الـدائــرة بـقـرار
مـشـتــرك بـX الـوزيــر اJـكــلف بـالـســكن و الـوزيــر اJـكـلف

باجلماعات احمللية.

اJـادة اJـادة 15 :  : تكلف جلنة الدائرة باJهام اآلتية :
 rالبت في كل طلب - 

3 XـادتـJالـتـأكــد من  تـطـابق كـل طـلب مع أحــكـام ا -
rو4 أعاله

- الــفــصل في صــحــة الـطــابع االجــتــمــاعي لــلـطــلــبـات
عـــلى أســاس نـــتــائج الـــتــحــقـــيــقــات الـــتي قــامت بـــهــا فــرق

rالتحقيق
- الـتـرتـيبr حـسب األولـويـةr لـلـطـلـبـات الواردة من
Xطــالــبي الـســكــنـات الــذين تــبـلغ أعــمــارهم خـمــســا وثالثـ
(35) سـنــة فـأكــثـر وتــلك الـواردة من الــذين تـقل أعــمـارهم
عـن خـمـس وثالثـX (35) ســــنـــةr عــــلى أســــــاس اJـــقــــايـــيـس

وسلم التنقيط أدناه.

16 :  : يــتــعـX عــلى جلــنـــة الــدائــرةr فــي إطــــار اJــادة اJــادة 
عـمــلــهــــاr االطــالع عــلــى الــبـطــاقـيــــة الــوطـنــــيــة لـلــســـكن

اJنصــوص عليــهــا في اJادة 59 أدناه.

اJــــادة اJــــادة 17 :  :  تــــتــــداول جلـــنــــة الـــدائــــرة �ــــقـــر الــــدائـــرة
اJعنية.

تــدون مـــداوالتــهــا فـي ســجل يـــرقــمه و يـــؤشــر عـــلــيه
رئيس احملكمة اخملتصة إقليميا. 

تتولى مصالح الدائرة أمانة هذه اللجنة. 

اJادة اJادة 18 : :  يقوم رئـيس جلنة الدائـرة r عند استالمه
قــــــرار الــــــوالي اJــــــذكــــــور فـي اJـــــادة 8 مـن هــــــذا اJــــــرســـــوم

باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل ما يأتي :

اختتامهاr بـاإلضافة إلى محتوى برنامج السكنات اJقرر
تــــوزيــــعــــهــــاr مع مــــراعــــاة أحــــكــــام اJــــادتــــX  9و12 مـن هـــذا

اJرسوم.
يــبــلغ هــذا الـقــرار إلى رئــيس الــدائــرة اJـعــني وإلى

اJدير اJكلف بالسكن في الوالية.

اJـــادة اJـــادة 9 : : إذا كــان من الــضــــروري الــتــكـفـــل بـطـــلب
rمحـلـي ذي منـفعــة عـامـة أو نـاجت عن وضعـية اسـتثـنائـية
أو في حــالـة الــقــضـاء عــلى اJــسـاكن الــهــشـةr يــقــوم الـوالي
rركـزية التي تتـقدم بطلب تـخصيص السكنJأوالـسلطة ا
عـلى سـبيـل التـرخـيصr  بـإرسـال تـقريـر بـهـذا الـشأن إلى

احلكومة التي تفصل في هذا الطلب.

غــــيـــر أن طـــلــــبـــات تـــخــــصـــيص الــــســـكـــنــــات اJـــرفـــقـــة
بالـقوائم االسـميـة لألشخـاص اJعـنيـX تخـضع  للـمراقـبة
اJسـبقـة لدى البـطاقيـة الوطنـية للـسكن اJنـصوص علـيها

في اJادة 59 أدناه.
 في حـالـة مـوافـقـة احلكـومـةr يـرخص الـوزيـر اJـكلف
بـالـسـكن بـتـخـصيص اJـسـاكن اJـطـلـوبـةr بـغض الـنـظر عن

اإلجراء اJنصوص عليه في أحكام هذا اJرسوم.

اJــادة اJــادة 10 : : �ـكن اجمللس الـشعـبي الوالئيr بـناء على
تــقــريــر الـوالـيr أن يـقــرر �ــداولــة مــنح جــزء من بــرنـامج
الـــســـكــنـــات اJـــقــرر تـــوزيــعـــهـــا لــبـــلـــديــة أو لـــعـــدة بــلـــديــات

مجاورة.
تـــــمـــــنـح هـــــذه الـــــســـــكـــــنـــــات حـــــسـب نـــــفس الـــــشـــــروط

والكيفيات اJنصوص عليها في أحكام هذا اJرسوم.

تصبح مداولـة اجمللس الشعـبي الوالئي نافذة حسب
األشكال اJنصوص عليها في التشريع اJعمول به.

اJـــــادة اJـــــادة 11 : : يــــــخــــــصـص في كـل بــــــرامج الــــــســــــكــــــنـــــات
العـموميـة اJقـرر توزيعـها أربعـون في اJائة (40%) مـنها
(35) Xلــطـالــبـيــهـا الـذيـن تـقل أعــمـارهم عن خــــمس وثالثـ

سنة.
اJـــــادة اJـــــادة 12 : : يــــــخــــــصـص في كـل بــــــرامج الــــــســــــكــــــنـــــات
العـمومية اإليـجارية اJـقرر توزيـعها في إطـار أحكام هذا
rـــرســــوم ســـكـن فـي كل عـــمـــارة أو مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــاراتJا
حـسب احلـالـةr حتـدد مـواصفـاته بـقـرار من الـوزيـر اJـكلف

بالسكنr موجه لالستعمال احلصري للبوابة.

الــفــرع الــفــرع الــثــانــيالــثــانــي
معاجلة معاجلة الطلباتالطلبات

اJـادة اJـادة 13 :  : تــنــشـأ عــلى مــسـتــوى كل دائــرة جلـنــة Jـنح
الــــســــكـــــــنــــاتr تــــدعى فـي صــــلب الــــنـص" جلــــنــــة الــــدائــــرة"

وتتكون من : 
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Xيـتـع rـادة 18 أعالهJـــــادة 25 :  :  فى إطـار أحــكـام اJـــــادة اJا
عــلى فــرق الـتــحــقـيـق تـســلــيم نــتــائج حتـقــيــقــاتـهــا في أجل
حتدده جلنـة الدائـرة حسب أهمـية الـبلديـات وعدد طـلبات

السكن اJقدمة.
يـــــجــب أال يـــــــتـــــعـــــدى هـــــــذا األجل ثـالثــــة (3) أشـــــهــــر
ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــســلـــيـــمـــهــا الـــقـــوائم من رئـــيس جلـــنــة

الدائرة.
كل تــصــريح كـاذب مـن طـرف عــضــو فـرق الــتــحــقـيق

يعرضه إلى متابعات قضائية.
تــســجل مالحـــظــات فــرق الــتــحــقـيــق عـلـى الـوثــيــقــة
التقنيـة لـلتحقيــق التي يحدد ®ـوذجها �وجب قرار من

الوزير اJكلف بالسكن.

اJــادة اJــادة 26 : : تقــوم جلنـة الدائرة بـتنـقيـــط الطـلبـــات
طـــبـــقـــا Jـــعــايـــيـــر وســـلـــم الــتـــنـــقـــيــط احملــــــددة فــي الـــفــرع
الـــثـــالث أدنــــاه و عــلـى أســــاس اJالحــظــات اJـــســجــلـــة في
الوثيـقة التـقنـيـة للـتحقـيـقr اJذكـــورة أعـاله و الوثائــق
اJــتـعــلــقـــة بــالـوضــعـيــة الــشـخــصـيــة والـعـــائــلـيـــة لـطــالـبـي

السكنـــات اJرفقة باJلفات.
تـســجل الـنــقـــاط اJـمــنـوحـة لــكـلّ طـلــب في بــطـاقـــة
التـلخيص الـتي يحدد ®ــوذجها بـقرار من الوزيـر اJكلف

بالسكن.
تـرفــق بـطـاقـــــة الـتـلـخـيص الـتي يـوقـعـــــهـا جـمـيــع

أعضــاء جلنــــة الدائرة �لف طالب السكن.

اJــــــادة اJــــــادة 27 : : جتــــتـــــمــع جلـــــنـــــة الـــــدائــــرة فـي نــــهـــــايــــــة
عـمــــلـيـات الــتـنـقــيـــط بـحــضـور جـمــيع أعـضــائـهـا من أجل
الـــتــــداول حـــول تـــرتــــيب طـــالــــبي الـــســــكـــنـــات وفـق نـــظـــام

تنازلي حسب عدد النقاط احملصل عليها.
يـتم الـترتـيب حـسب األولويـة في قــائمـتـrX تخـص
إحــداهـــمــــا طــالـــبــي الــســـكــنــــات الـــذين يــبـــلــغــون خـــمــســا
وثالثX (35) ســــــنـــــة فــــــأكـــــثــــــرr وتـــــخـص األخـــــرى طــــــالـــــبي
(35) Xالــســكـــنــات الــذين تــقل أعــمــارهـم عن خــمس وثالثــ

سنة. 
اJــادة اJــادة 28 :  : حتـرر مداوالت جلـنة الـدائرة في مـحضر

 يوقعه أعضاؤها.
 اJــــادة  اJــــادة 29 : : يــجب أن تـخــتـتم أشــغـال جلــنـة الــدائـرة

في أجل ثالثة (3) أشهر. 
 اJــــادة  اJــــادة 30 : :  حتــدد جلــنـــة الــدائــرة الــقــائـــمــة اJــؤقــتــة
rـتعـلقـة بهـويتهمJلـلمـستـفيـدين وتشـتمل علـى البيـانات ا

السيما :
r( اسم األب واألم) أسماؤهم وألقابهم ونسبهم -

rتاريخ االزدياد ومكانه  -
rعنوان محل إقامتهم -

-  ترتيب اJستفيدين حسب األولوية.

- إعالمـــهم بـــتــاريخ انـــطالق تــنـــفــيـــذ عــمـــلــيـــات مــنح
rستلمة واختتامهاJالسكنات ا

- حتــــديــــد رزنــــامــــة أشــــغــــال جلــــنــــة الــــدائــــرة و فـــرق
rذكورة في قرار الواليJالتحقيق حسب اآلجال ا

- حتديـد عـدد الـفـرق اJكـلـفـة بـالتـحـقـيق لـدى طـالبي
السكنات. 

اJـــــادة اJـــــادة 19 :   :  يـــــعـــــX رئـــــيـس الـــــدائـــــرة أعـــــضـــــاء فــــرق
الــتـحــقــيق الـذين يــقـومــون أمــام رئـيس احملــكـمــة اخملـتــصـة

إقليميا بتأدية اليمX اآلتي :

  "أقــــسم بـــالــــله الــــعــــلي الــــعـــظــــيم أن أقــــوم بـــأعــــمـــال  "أقــــسم بـــالــــله الــــعــــلي الــــعـــظــــيم أن أقــــوم بـــأعــــمـــال
وظــــيـــفــــتي بــــأمـــانــــة و صـــــدق وأن أحــــافــظ  عــــلى الــــســـــروظــــيـــفــــتي بــــأمـــانــــة و صـــــدق وأن أحــــافــظ  عــــلى الــــســـــر
اJــهـــنــي وأراعــي فـي كل األحــوال الـــواجــبـــات اJــفـــروضــةاJــهـــنــي وأراعــي فـي كل األحــوال الـــواجــبـــات اJــفـــروضــة

علي".علي".

XـــــفــــوضــــJـــــادة 20  :  : حتـــــمي الـــــدولــــة األشـــــخــــاص اJـــــادة اJا
rفي إطــار¨ـارســة مـهــامـهم rـادة 19 أعالهJــذكـورين في اJا
مـن كل أشـــكــال الـــضـــغط أو الـــتـــدخل الـــتي من شـــأنـــهــا أن

تضر بالقيام �هامهم أو تمس بنزاهتهم.

يـتـقــاضى أعـضـاء فـرق الـتــحـقـيقr في إطـار ¨ـارسـة
مــــهـــامــهم تـــعـــويــــضـــا جــزافــيـــا يــحـــــدد طــبــقـــا لــلـــتـــنــظــيم

اJعمول به.

اJـــــــادة اJـــــــادة 21 : : ال يـــــــؤهل أعـــــــضـــــــاء فـــــــرق الــــــتـــــــحـــــــقـــــــيق
اJفوضــون  لدراســة ملـفات طلــب سكـنات ألزواجهـم أو

أصولهـم أو فروعهـم أو أقربائهم من الدرجة الرابعة.

اJـــــادة اJـــــادة 22 : :  يـجب أن تكون الـطلبـات غير اJـقبولة
من طـرف جلـنـة الـدائـرة محل رفـض كتـابي يـبـلغ لـطـالبي

السكن اJعنيX مع تبرير أسباب الرفض.

اJــــــادة اJــــــادة 23 : : تـــســجل مـــلـــفـــات الـــطــلـــبـــات اJـــقــبـــولـــة
للتحقـيــق و الدراســـةr على كشفـيـــن متباينrX يخــص
Xأحدهـما طالــبي الـسكنــات الذين يبـلغون خـمسا وثالث
(35) ســنـــة فــأ كــثـــــرr و يـــخـص اآلخــر طــالــبـي الــســكــنـــات
الـذيـن تـقـل أعـمــارهم عن خـمس وثالثـX (35) سـنــة عـنــد

تاريخ استالم الطلب.

يجب على رئيـس جلنة الدائرة أن يؤشر على هذين
.Xالكشف

24 : :  يـــســـلــم رئـــيس جلـــنـــة الـــدائـــرة  قـــوائـم اJــــــادة اJــــــادة 
طـــالــبي الـــســكـــنـــات اJــذكــــــورة فـي اJـــادة  23 أعـاله لــكل
فرقــة مـكـونـة لـلـقـيام بـاJـراقـبـــة والتـحـقـيــق في ظـروف

سكـن طالبـي السكنات  في أمـاكن إقـامتهم.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 5 جمادى األولى عام جمادى األولى عام  1429 هـ هـ
11 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

- طـالب سكن يـقـيم في مـحل غـيـر مخـصص لـلـسكن
( قبوr مرأبr مركز عبور)........................... 50 نقطة.
- طــــالب ســــكن يــــقــــيـم في ســــكن مــــهــــدد بــــاالنــــهــــيـــار
وصـنـفته اJـصالح الـتـقنـية اJـؤهـلة عـلى كـونه �ثل خـطرا

على األمن العمومي :

rملك جماعي..................................... 50 نقطة *
rملك فردي....................................... 30 نقطة *

- طــالب سـكن يــقـيم عــنـد أقـربــائه أو عـنـد الــغـيـر أو
rيقطن في سكن مؤجر عند أحد اخلواص.......... 25 نقطة
- طالب سكن يقيم في سكن وظيفي....... 15 نقطة.

ال يجمع تنقيط هذه العناصر.

اJـــــادة اJـــــادة 37 : : حتـــــدد وتــــــقــــــيم اJــــــعــــــايـــــيــــــر اJــــــرتـــــبــــــطـــــة
بـالــوضـــعــيـة الـشــــخـــصـيــة والـــعــائـلـيــة لـطـــالـب الـســـكن

كما يأتي :
1) الوضعية العائلية : ) الوضعية العائلية : 

rمطلق (ة) ......... 10 نقاط r(ة) أرمل r(ة) متزوج -

عن كـل شــخص مـــعــتـــرف به قــانـــونــا أنـه مــتـــكــفل به
ويـقيم مـعه حتت سقـف واحد......................نـقطـتان (2)

( على أن ال يزيد عددهم عن 4 أشخاص).

rعازب متكفل بأشخاص آخرين........... 8  نقاط  -

عن كــــل شخص معـــترف به قانــونـا أنه متكفل به
ويـقـيم مـعه حتت سـقف واحـد.....................نـقـطـتـان (2)

( على أن ال يزيد عددهم عن 4 أشخاص).

rعازب غير متكفل بأشخاص آخرين.... 8  نقاط  -

2) الوضعية  الشخصية : ) الوضعية  الشخصية : 
- مـجــاهــد أو من ذوي احلــقــوق في مــفــهــوم الــقــانـون
رقم 99 - 07 اJـــــؤرخ في 5 أبــــريـل ســــنــــة 1999 واJـــــذكــــور
rأعاله......................................................... 30 نقطة
- شخص معاق.................................... 30 نقطة.

اJــادة اJــادة 38 : :  حتــدد أقـــدمــيـــة الــطـــلب اJــســـجل قـــانــونــا
وتقيّم كما يأتي : 

rمن خمس (5) إلى ثماني(8) سنوات....30 نقطة  -
- أكـثــرمن ثــمـاني (8) سـنــوات وأقل من عــشـر (10)
rسنوات أو تساويها..................................... 35 نقطة
- أكـــــثـــــر من عـــــشــــر (10) ســـــنــــوات وأقـل من خـــــمس
rعشرة (15) سنة أو تساويها......................... 40 نقطة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة......... 50 نقطة.

تــعـلـق الـقــائــمــة في الـثــمــاني واألربــعـX (48) ســاعــة
الــتي تــلـي مـداوالت جلــنــة الــدائــرة �ــقــر اجملــلس الــشـعــبي
الـــبــلـــدي اJــعـــنيr وعـــنــد الـــضــرورةr فـي أمــاكن عـــمــومـــيــة

أخـرى خالل مدة ثمانية (8) أيام.
31 :  : يـــراعىr فـي تـــخـــصــــيص الـــســــكـــنـــات من اJـــادة اJـــادة 
حـيث عدد الغرفr الـوضعية الـعائليـة وكذا عدد األشخاص

اJتكفل بهم.
وفي هــــــذا اإلطــــــارr تــــــعــــــطى األولــــــويــــــة لـألشــــــخـــــاص
اJـعـوقـX قي تـخــصـيص الـسـكـنـات الـتي تـقع في الـطـابق

األرضيr عندما يطلبون ذلك.
تقوم الهيئـة اJؤجرة بتحديد موقع اJستفيدين من

السكنات على أساس قرعة تكون علنية.

اJــــادةاJــــادة 32 :  : عــــلى كـل شــــاغل لـــــســــكـن وظـــــيــــفـي أو أي
rســـكــن إيــجـــــاري آخــــر تــابع لـــلــمــمــتـــلــكــــات الــعـــمــومــيــة
اســــتـــفـــــاد من ســـكـــن في إطـــار أحـــكـــــام هـــذا اJـــرســـوم أن
يــقـــــوم  بــإخــالء األمــــاكـن قــبل اســتـــالم مــفــاتــيـح الــســكن

اجلديـد.
rـــؤجــر الـــقــد» أن يــســـلم لــهـــذا الــغــرضJيـــجب عــلى ا

وثيقة إخالء اJكان للمؤجر اجلديد بطلب من اJستفيد.

اJـــادة اJـــادة 33 :   :  يــعــتـبــر كل قــرار اسـتــفــادة اتـخــذ خـارج
أحكام هذا اJرسوم باطال وال أثر له.

الفـرع الفـرع الثالثالثالث
معايير وسلم التنقيطمعايير وسلم التنقيط

اJــادة اJــادة 34 :  :  �نح  السـكن العمـومي اإليجاري حسب
rمــجــمــوع الـــنــقــاط الــتي يــتـــحــصل عــلــيــهـــا طــالب الــســكن
بـتطـبـيق سلم الـتـنقـيط مع األخـذ بعـX االعـتبـار اJـعايـير

اJرتبطة �ا يأتي :
rمستوى مداخيل طالب السكن وزوجه -

rظروف السكن -
 rالوضعية العائلية والشخصية -

- أقدمية طلب السكن .

35 : : حتـــدد مــــســـتـــويــــات اJـــداخــــيل الـــشــــهـــريـــة اJــادة اJــادة 
لطالب السكن وزوجه وكذا تنقيطها كاآلتي :

rتساوي 12000 دج أو تقل عنها............ 30 نقطة  -
-  تـــزيـــد عن 12000 دج وتـــســـاوي 18000 دج أو تــــقل
rعنها.......................................................... 25 نقطة
-  تـــزيــد عن 18000 دج و تـــســاوي 24000 دج أو تــقل
عنها.......................................................... 15 نقطة.

اJـــادة اJـــادة 36 :  :  حتدد وتـقيم اJـعايـير اJرتـبطـة بظروف
السكن كاآلتي : 
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الفصلالفصل الثالث  الثالث 
كيفيات كيفيات شغل السكن العمومي اإليجاريشغل السكن العمومي اإليجاري

الفرع الفرع األولاألول
عقد عقد اإليجاراإليجار

اJــادة اJــادة 44 : : يخـضع السـكن العـمومي اإليـجاري لـعقد
إيـجـار مـقـيـد بـدفـتـر لـلـشـروط يـبـرم بـX الـهـيـئـة اJـؤجرة
واJـسـتـفـيد Jـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة لـلـتـجـديـد بـصـفة

ضمنية.
يـحدد ®ـوذجا عـقد اإليـجـار و دفتـر الشـروط اJتـعلق
به حسب اJلحقX األول والثاني اJرفقX بهذا اJرسوم.
يــجب أن يــحــدد عــقــد اإليــجــار تــاريخ ســريــانـه الـذي
يجب أن يتطابق مع تاريخ االستفادة وتعيX واستعمال
الـــعــــX  اJـــؤجــــرة ومـــبــــلغ اإليـــجــــار واألعـــبــــاء اإليـــجــــاريـــة
وكيفيات تسديـدها وقواعد مراجعتها احملتملة وكذا مبلغ

الضمان.
يـجب أن يـنـص عـقـد اإليـجـارr صــراحـةr عـلى مـنع أي
إيـــجـــار من الـــبــاطـن أو أي نـــقل حلق اإليـــجـــار مع مـــراعــاة
أحــكــام اJــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 98 - 43 اJــؤرخ في أول
فـبـرايـر سـنة 1998 واJذكـور أعاله و كـذا الـعـقـوبـات التي

يتعرض لها اخملالفون.

اJـــادة اJـــادة 45 :  ال �ـكـن لـلـمـســتـأجـرين الـذيـن يـخـالـفـون
القواعد احملددة في هذا اJرسوم وكذا الشروط احملددة في
عـقد اإليـجار و في دفـتر الـشـروط اJتـعلق به أن يـطالـبوا

بتجديد عقد اإليجار.

اJــادة اJــادة 46 : : يـــجب عـــلـى الـــهـــيـــئـــة اJـــؤجـــرة أن تـــخـــبــر
rعـلـى هـذا األخـيـر أن يـقـوم Xويـتـعـ rالــوالي بـفـسخ الـعــقـد
بـــــكل الـــــطـــــرق الــــقـــــانـــــونــــيـــــةr بـــــإخالء الـــــســـــكن مـن طــــرف

اJستأجر. 
بـــــعــــد إخـالئه �ـــــنح هـــــذا الــــســـــكن مـن جــــديـــــد حــــسب

شروط هذا اJرسوم.

اJــــــادة اJــــــادة 47 : : يــــؤدي عـــــدم الــــشــــغـل الــــفــــعـــــلي لــــلـــــســــكن
الـعمومي اإليجـاري اJثبت قانـونا و ألسباب غـير مبررة
rإلى فـسخ عـقـد اإليـجار rـدة سـتة (6) أشـهـر دون انـقطـاعJ
ويــــتـــرتـب عـــلـــيـه مـــنح الــــســـكن مـن جـــديـــد وفـق الـــشـــروط

والكيفيات اJنصــوص عليها في هذا اJرسوم.

الفرع الفرع الثانيالثاني
اإليجاراإليجار

: Xادة 48 :  : ينقسم اإليجار إلى قسمJادة اJا

الفرع الرابعالفرع الرابع
كيفيات كيفيات الطعنالطعن

اJـــادة  اJـــادة  39 :  : تــنـــشــأ جلــنــة لــلــطــعن  عــلى مــســتــوى كل
 : Xيترأسها الوالي و تتكون من األعضاء اآلت rوالية

rرئيس اجمللس الشعبي الوالئي -
rقرر منحهاJساكن اJرئيس الدائرة مقر وجود ا -

rكلف بالسكنJدير الوالئي اJا -
  rكلف بالشؤون االجتماعيةJدير الوالئي اJا  -

- اJـــديــــر الـــعــــام لـــديــــوان الـــتــــرقـــيــــة و الـــتــــســـيـــــيـــر
rالعقاري

- مـــســؤول الــوكـــالــة الــوالئــيـــة لــلــصــنـــدوق الــوطــني
للسكن.

�ـكن جلـنـة الـطعن االسـتـعـانـة بـكل شـخص أو سـلـطة
أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها.

تتولى مصالح الوالية أمانة جلنة الطعن.

اJـادةاJـادة  40 : : حتـدد كــيــفـيــات عــمل جلــنـة الــطــعن بــقـرار
مــشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكــلف بـالــســكن والـوزيــر اJــكـلف

باجلماعات احمللية.
41 :  : �ـــكن كـل طـــالب ســـكـن  يـــرىr بـــعـــد نـــشـــر اJــادة اJــادة 
الــــقـــوائم اJـــؤقـــتـــةr أنـه أجـــحف في حــــقه أن يـــقـــدم طـــعـــنـــا
كتابيا مدعـما باJعلومات والـوثائق التي يراها ضرورية

مقابل  وصل استالم لدى جلنة الطعن. 
 يـحدد أجــل الطعــــن اJـفتوح لهـذا الغرض بثـمانية

(8 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم اJؤقتة.

اJــــادة اJــــادة 42 : : يـــجـب أن تـــفــــصـل  جلـــنــــة الــــطـــعـن في كل
الطعون في أجل ال يتعدى  ثالثX (30) يــوما.

وبهذه الـصفـةr تبــاشـر كل التـحقيـقات الـتي تراهـا
مـفيـدة التخــــاذ القــــرارات النـهائـية التـي تؤيـد أو تعدل

قرارات جلنة الدائرة.
 عـنـد انـتــهـاء عـمـلـيــات دراسـة الـطـعــون واJـعـلـومـات
والوثـائق اJقدمـة فيهـاr تبلغ جلـنة الطعـن القرارات التي
اتخـذتـهـا إلى جلـنـة الـدائـرة الـتي تـقـوم بـاالسـتخـالف على

أساس قوائم االنتظار اJعدة مسبقا.

اJـــادة اJـــادة 43 : : بــنـــاء عـــلى قــرارات جلـــنـــة الــطـــعنr حتــدد
جلـنـة الـدائـرة الـقـائـمـة الــنـهـائـيـة لـلـمـسـتـفـيـدين و تـبـلـغـهـا

مرفقة �حضر أشغالهاr إلى الوالي. 
يــــرسل الــــوالـي هــــذه الــــقـــائــــمــــة إلـى رئــــيس اجملــــلس
Xعني قـصد نشرهـا خالل ثمان وأربعJالـشعبي البـلدي ا
(48) ســـاعـــة �ـــقــــر الـــبـــلـــديــــة وكـــذا إلى الـــهــــيـــئـــة اJـــؤجـــرة

للتنفيذ.
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اJادة اJادة 56 : : يستحق مبلغ اإليجار عند حلول أجله.

تضاف  Jبـالغ اإليجار التي ال تدفع بعد شهرين (2)
مـن حـــــلـــول أجل اســــتـــحـــقـــاقــــهـــا نـــســـبـــة 5% عن كل شـــهـــر

تأخير.
وإذا لم يــدفـع اJــســتــأجــر مــجـــمــوع مــبــالغ إيــجــارات
ستة (6) أشهر بعـد حلول أجل االستحـقاق وبعد ثالثة (3)
إنـذارات بـالـوفـاء دون نـتـيـجـةr يـفـسخ عـقـد اإليـجـار بـقـوة
الـقـانـونr مع احـتـفـاظ الهـيـئـة اJـؤجـرة بـحق مـتـابعـته من

أجل تسديد اJبالغ غير اJدفوعة و طرده من السكن.

57 :  : حتـــــسـب الـــــتــــخـــــفـــــيـــــضـــــات الـــــتي تـــــمـــــنح اJــــادة اJــــادة 
لـــلــمــجـــاهــدين و ذوي احلـــقــوق و األشـــخــاص اJــعـــوقــX في
إطـار األحكام الـتشريـعيـة والتنـظيمـية اJـعمول بـهاr على

أساس مبلغ اإليجار الرئيسي.

اJـادة اJـادة 58 :  :  �ـكن مـراجـعة اإليـجـار كل سـنـة في حـالة
الـــتــغــيـــيــر الــكـــلي أو اجلــزئـي لــلــمـــعــايــيـــر الــتي اعـــتــمــدت
كـــقــــــاعـــدة حلــــســـاب مـــبــــلغ اإليـــجــــار واألعـــبـــاء اإليــــجـــاريـــة

اJتصلة به.

وتــكـون األحـكـام اجلــديـدة واجـبــة الـتـطـبــيق عـلى هـذا
الــعــقــد ويــبــدأ ســريــانــهــا ابــتــداء من تــاريخ صــدور مــقــرر

التعديل.

تـبلغ كل مـراجعـة Jبلغ اإليـجار لـلمـستـأجر بـواسطة
رســـالــة مـــضــمـــنــة مع وصـل اســتالم و ال يـــتــرتـب عن هــذه

اJراجعة أي تغيير شكلي لعقد اإليجار.

الفــصل الفــصل الرابع الرابع 
البطـاقيـة الوطنية للسـكنالبطـاقيـة الوطنية للسـكن

59 :  :  تــنــشــــأ لــدى الــــوزيــر اJــكــلف بــالــســكن اJـــادة اJـــادة 
بــطــاقـيــة وطــنــيــة لــلــســكن تــدون فــيـــهــا كـل قـرارات مــنح
الـسـكـنـات الـعـمـومـيـة اإليـجـاريـة والـسـكـنـات االجـتـمـاعـية
الـتـساهـمـية والـسـكـنـات الـتـي تــم اقـتنـاؤهـــا فــي إطــار
الـــبـــيـــع بـــاإليـــجـــــار واألراضـي ذات الـــطـــابـع االجـــتـــمـــاعي

وإعانات الدولة اJمنوحة لشراء أو بناء سكن.

تزود البـطاقـية الوطـنيـة اJنشـأة أعالهr من بطـاقية
الـوالية اJـنـصوص عـليـها أدنـاهr والهـيـئات اJـؤهلـة قانـونا
�ــوجـب نـصــوصــهــا وكــذلك الــهــيــئـات الــتــابــعــة لــلــدولـة أو

اجلماعات احمللية.

اJـــادة اJـــادة 60 : : تــنـشــأ عـلى مــسـتــوى كل واليــة بـطــاقـيـــة
معلوماتيـــةr تدوّن فيها جميــع قــرارات منح السكنــات

اJذكورة في اJادة 59 أعاله.

r(إ.ر) اإليجار الرئيسي -
- األعـــبـــاء اإليـــجـــاريــة لـــلـــصـــيـــانـــة الـــعــاديـــة لـألجــزاء

اJشتركة.

اJادة اJادة 49 : : يحدد اإليـجار الرئـيسي (إ.ر) على أساس
العناصر التي يتكون منها ويشمل ما يأتي :

r(ق.إ.م) ربعJرجعية للمتر اJالقيمة اإليجارية ا -
r(م. م) سكن القابلة للسكنJمساحة  ا -

- اJـنــطـقـة واJـنـطـقـة الـفـرعـيـة (ط.م) كـمـا هـو مـحـدد
في التنظيم اJعمول به.

يـحـصل عــلى اإليـجـار الــرئـيـسي بـتــطـبـيق الــصـيـغـة
اآلتية : 

 إ ر = (ق.إ.م) X (م.م) X (ط.م).

اJادة اJادة 50 : : تضـاف إلى مسـاحة اJـسكـن (م. م) القـابلة
لـــلــســـكن ذي الــطـــابع الــفـــردي مــســـاحــة الــقـــطــعـــة األرضــيــة

العارية بنسبة الثلث (3/1) إذا كانت من توابعه.

اJـادة اJـادة 51 :  : يـحـدد مـبـلغ الـقــيـمـة اإليـجـاريـة اJـرجـعـيـة
الـوطنـيـة للـمـتر اJـربع اJـتوازنـة سـنويـا حلـساب اإليـجار
بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اJــكـلـف بــالــسـكـن والــوزيـر

اJكلف بالتجارة والوزير اJكلف باJالية.   

اJــادة اJــادة 52 : : يــتـــحــمل اJـــســتـــأجــر تـــكــالــيـف الــصـــيــانــة
وتغطي : 

- مـــبـــلغ األشـــغـــال واخلـــدمـــات اJـــتــعـــلـــقـــــة بـــصـــيـــانــة
األجـزاء اJـشـتـركـة من الـصـنف األول كـمـا هـو مـحــدد فـي

rعمول بهماJالتشريع و التنظيم ا
- الرسـوم اإليجاريـة اJنصـوص علـيها في الـتشريع

اJعمول به.

اJادة اJادة 53 : : حتسب الـهيـئة اJـؤجرة تـكاليـف الصـيانة
الــتي يــتــحــمـلــهــا اJــســتــأجــر عــلى أســاس اخلــدمــات اJـؤداة

فعال.

rسكنJقـبل شغـله ا rستـأجرJعـلى ا Xادة 54 : : يتـعJادة اJا
دفع كـــفـــالـــة يـــحـــدد مـــبـــلـــغـــهــا بـــقـــرار مـن الــوزيـــر اJـــكـــلف

بالسكن.
تـرد هـذه الـكـفـالة إلى اJـسـتـأجـر عـند إخـالئه األماكن
وبـــعــد خــصم نـــفــقــات تــرمــيـم الــتــلف الـــذي يــكــون قــد حلق

باJسكن ومبلغ اإليجار واألعباء اإليجارية اJتصلة به.

اJـادة اJـادة 55 : : يـجب أن يـذكـر مـبـلغ اإليـجـار األصـلي في
عــقــد اإليــجـار وتــتم �ــوجــبه فــوتــرة شــهـريــة وفــقــا لــشـكل
الـوصل الـنـمـوذجي الـذي يـصادق عـلـيه بـقـرار من الـوزير

اJكلف بالسكن.
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rمن جهة rؤجرJدعو اJا
و

السيد / السيدة / اآلنسة : ................................

اJولود (ة) بتاريخ :...........................................
اJقيم ( ة)  بـ. :................................................

rمن جهة أخرى rستأجرJدعو اJا
يتفقان على ما يأتي :يتفقان على ما يأتي :

اJادة األولى : موضوع العقداJادة األولى : موضوع العقد

يــؤجــر اJــؤجــر وفق الــشــروط اJــعــيـنــة فـي اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذيّ رقم 08 - 140 اJـؤرّخ في 4 جـمـادى األولى عام
1429 اJـوافق 10 مـايـو سـنـة 2008 الـذي يـحـدد قـواعد مـنح

الــسـكن الـعــمـومي اإليــجـاري وطـبــقـا لألحــكـام اJـبــيـنـة في
هـذا الـعـقـد لـلمـسـتـأجـر الـذي يـقـبل احملل اخملـصص لـلـســكن
اJــــبــــيــن فـي اJـــادة 3 أدنــــاه مــــقــــابـل دفع قــــيــــمــــة اإليــــجـــار

واألعباء اإليجارية اJتعلقة به.                 

 اJادة اJادة 2 : مدة العقد : مدة العقد

يــــبـــرم هــــذا الــــعــــقــــد Jــــدة ثالث (3) ســــنــــوات قــــابــــلـــة
للتجديد ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه. 

اJادة اJادة 3 : مكونات السكن اJؤجر : مكونات السكن اJؤجر

اJـــــلك اJـــــؤجــــر ســــكـن مــــســـــاحــــته ........مr2 يــــتــــكــــون
مــن.....غـــــــــــــــــــــــرف ومــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــبــخ وحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــائــن
بـ........عـمـارة.......رقم.........بلـديـة...........دائرة...........

والية..............

اJادة اJادة 4 : تخصيص السكن اJؤجر : تخصيص السكن اJؤجر

يـــســتــعــمـل الــســــكن مـــــوضــوع هــذا الــعـــقــد لإلســكــان
فــقطr وعـلـيه ال �ــــكن لـلـمــسـتـأجـر ¨ــارسـة أي جتـارة فـيه

وال يخصصه ألي نشاط آخر.

كل اسـتـعـمــال غـيـر سـكـني مـثـبت قـانـونـا يـؤدي إلى
فسخ عقد اإليجار مع تظليم اJستأجر.

اJادةاJادة 5 :  تسليم السكن :  تسليم السكن
يـلتـزم اJـؤجـر بتـسـليـم السـكن اJـؤجـر وملـحـقاته إن
وجدت فـي حالـة حـسـنـة لإلسـكـان واJـعـدات والـتـجـهـيزات

اJرتبطة بها  في حالة اشتغال حسنة إلى اJستأجر.

اJادة اJادة 6 : اإلصالحات : اإلصالحات
يــــتــــعــــهــــد اJــــؤجــــر بــــالــــقـــــيــــام عــــلى عــــاتــــقـه بــــجــــمــــيع
اإلصالحـات الـضـروريـةr بـاسـتــثـنـاء اإلصالحـات الـتي تـقع

تــزود هـذه الـبـطــاقـيـة عن طــريق بـطـاقــيـات الـدوائـر
اJرتبطة بشبكة الوالية.

اJــــــــادة اJــــــــادة 61 : :  يـــــــجـب عــــــلـى كــل دائــــــــرة أن تـــــــمـــــــسـك
بـاستـمـرار بطـاقيـة محـينـة عن كل بـلديـةr جملمـوع طلـبات
الــســـكـن الــتـي تــســـتـــوفي شـــروط االســـتـــفــادة مـن الــســـكن

العمومي اإليجاري.

اJــادة اJــادة 62 : :  لـضـمــان مـتـابـعـة مـنـح الـسـكن الـعـمـومي
اإليـــجـــاريr يـــجب أن يـــتــــلـــقى الـــوزيـــر اJـــكــــلف بـــالـــســـكن
والـــوزيـــر اJـــكــــلف بـــاجلـــمـــاعـــات احملـــلــــيـــةr كل اJـــعـــلـــومـــات

اJرتبطة بشروط و كيفيات منحه.

وعـــنــد احلــاجــةr �ـــكن  لــهــمـــا الــقــيــام بـــكل حتــقــيق أو
تفتيش  ضروريr مع إعالم احلكومة بذلك.

الفــصل اخلامسالفــصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اJــادة اJــادة 63 : : ال تـعـني أحـكـام هـذا اJـرسـوم الـتـبـلـيـغـات
اJـتــعـلـقــة بـالـســكـنـات الــعـمـومـيــة اإليـجـاريــة واحملـوّلـة إلى
جلـان الـدوائـر قـبل تـاريخ نــشـر هـذا اJـرسـوم في اجلـريـدة

الرسمية.
يــــجـــب عــــلـى جلـــــــان الـــــدوائــــر إعـــــادة الــــنــــــظــــر فــي
Xطـــلــــبــات الــســكــــنــات الــتـي يــتــراوح دخل أصــحــابــهــا بــ
اثـــني عـــشـــر ألـف ديـــنــار(12.000 دج)  وأربـــعـــة وعـــشـــرين
ألف ديـــنـــار(24.000 دج ) والـــتي ¡ إيــــداعـــهـــا قـــبل صـــدور

األحكام اجلديدة.

اJـــادة اJـــادة 64 ::  تـــلــغى أحــكــام اJـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
97 - 506 اJــــؤرخ في 29 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1997 وأحــــكــــام

اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 98 - 42 اJـؤرخ في أول فــبـرايـر
سنة 1998 واJذكورين أعاله.

65 :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اJـــــــادة اJـــــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة. 

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1429
اJوافق 11 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الـملحق الـملحق األولاألول
عقد عقد إيجار ®وذجيإيجار ®وذجي

بـيـن
الهيئة اJـؤجرة التي تتصرف حلـساب الدولةr ¨ثلة
من طـرف ( لقـب واسم ووظيـفة الـشـخص اJؤهل لـلـتعـاقد

لصالح الهيئة اJؤجرة ).




