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- 400.000 دج إذا كــــــان الـــــــدخـل يــــــتــــــجـــــــاوز أربع (4)
مـرات الدخل الـوطـني األدنى اHضـمون وأقل من ست (6)

مرات الدخل الوطني األدنى اHضمون أو يساويها.

- لبناء سكن ريفي :- لبناء سكن ريفي :
- 700.000 دج إذا كـان الدخل أقل من ست (6) مرات

الدخل الوطني األدنى اHضمون أو يساويها.

اHــــادة اHــــادة 4 : : ال �ـــــكن الــــشـــــخص أن يـــــطــــلب اHـــــســــاعــــدة
اHباشرة اHمنوحة من الدولة إذا كان :

qلك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة� -
- �ـلك قـطـعـة أرض صـاحلـة لـلـبـنـاء إال إذا كـانت هـذه
القطـعة مخـصصة لبـناء سكن مـوضوع اHساعـدة اHباشرة

qمنوحة من الدولة في إطار السكن الريفيHا
- اســـتـــفــــاد من ســـكن عـــمــــومي إيـــجـــاري أو ســـكن ¥
اقــتــنـاؤه في إطــار الــبـيـع بـاإليــجـــار أو سـكـن اجــتــمــاعـي
تـسـاهـمـي أو إعـانـة عـمـومـيـة في إطـار اقـتـنـاء أو بـنـاء أو

تهيئة سكن.
وفــي حـــالــة مـــا إذا كــان الــطـــالب مــســـتــأجـــرا لــســكن
عـمـومي إيـجـــاريq فـإنه ال �ـكـنه االسـتـفـادة من اHـسـاعـدة
اHـــبــاشـــرة إال بـــشــرط إرجـــاع ســـكــنـه خــالـــيـــا إلى الـــهــيـــئــة

اHؤجرة.
كما تخص هذه الشروط زوج الطالب.

اHــادة اHــادة 5 : : حتـــدد كـــيـــفـــيـــات احلـــصـــول عـــلى اHـــســـاعـــدة
اHباشرة �وجب قرار من الوزير اHكلف بالسكن.

اHــادةاHــادة  6 :  : �ـــكن اHــســـتــفــيـــد من اHـــســاعــدة اHـــبــاشــرة
qــــرســـومHــــمـــنــــوحـــة مـن الـــدولــــة في إطــــار أحـــكــــام هـــذا اHا
االستفادة أيضـا من تخفيض نسبـة الفائدة على القروض
اHــمــنــوحـــة من الــبــنــــوك ومــؤســــســات الــقــــرضq طــبــــقـا
ألحــكــام اHــرســـوم الــتــنـــفــيـــذي رقم 10 - 87 اHــؤرخ في 24
ربــــــيـع األول عــــــام 1431 اHــــــوافق 10 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2010

واHذكور أعالهq وفق الشروط اآلتية :
- إذا كــان يـســتـوفي شــروط وحـدود الــسن الـســاريـة

qلدى البنوك ومؤسسات القرض
- إذا كــان دخـله مـحـصـورا ضــمن احلـدود اHـقـررة في

اHادة 3 أعاله.

اHادةاHادة 7 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 26 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 5
أكتوبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 10 - 87 اHؤرخ
في 24 ربـيع األول عام 1431 اHوافق 10 مـارس سنة 2010
الــذي يـحــدد مــسـتــويـات وكــيــفـيــات مــنح تـخــفــيض نـســبـة
الفائـدة على القـروض التي تـمنحـها الـبنوك واHـؤسسات
اHـالـيـة القـتـنـاء ســكن جـمـاعي وبـنـاء سـكن ريـفي من قـبل

qستفيدينHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 110 من قـانـون
اHـالــيـة الــتـكــمـيــلي لـســنـة q2009 يــهـدف هــذا اHــرسـوم إلى
حتديـد مستويـات اHساعـدة اHباشـرة اHمنـوحة من الدولة
القــتــنــاء سـكـن جـمــاعي أو بــنــاء سـكـن ريـفـي ومـســتــويـات
دخـل طـــالـــبي هـــذه الـــســـكـــنـــات وكـــذا كـــيـــفـــيـــات مـــنح هـــذه

اHساعدة.
اHـادة اHـادة 2 : : لــتـطــــــبـيـق أحــــكــام هــذا اHــرسـومq يــقـصـد

�ا يأتي :
- السكن اجلماعي :- السكن اجلماعي :

- الــــســـكـن الــــتـــرقــــوي اHــــدعم :- الــــســـكـن الــــتـــرقــــوي اHــــدعم : هــــو كل ســــكن جــــديـــد
Wيــنــجـزه مــتـعــهــد بـالــتــرقـيــة الــعـقــاريــة ومـوجه لــلــطـالــبـ
اHؤهلW للـحصول على اHساعدة اHباشرة التي تمنح في

إطار أحكام هذا اHرسوم.
يـجب أن يـنـجز اHـتـعـهـد بالـتـرقـيـة العـقـاريـة الـسكن
الـتــرقـوي اHـدعم طــبـقــا خلـصـائص تــقـنــيـة وشـروط مــالـيـة
WـــكـــلـــفــHالـــوزيـــرين ا Wحتـــدد �ـــوجب قـــرار مـــشــتـــرك بـــ

بالسكن واHالية.
- الـــســـكن اHـــوجه لـــلـــبـــيـع بـــاإليـــجــار :- الـــســـكن اHـــوجه لـــلـــبـــيـع بـــاإليـــجــار : هـــو كل ســـكن
يـنـجـز في إطـار أحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 01 - 105
اHــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 اHــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة

2001 واHذكور أعالهq على أساس تمويالت بنكية.

- الــســكن الــريــفي :- الــســكن الــريــفي : هــو كل ســكن يــنــجــزه أشــخـاص
مـؤهـلـون للـحـصـول عـلى مـسـاعـدة الـدولـة بـعـنـوان السـكن

الريفي.
يجب أن يـنجـز السـكن الريـفي في فضـاء ريفي في

إطار البناء الذاتي.
qالدخل :- الدخل : هو الـدخل الشـهـري للـطـالب يضـاف إليه -

عند االقتضاءq الدخل الشهري للزوج.

اHـادة اHـادة 3 : : يـحــدد مـبــلغ اHـسـاعــدة اHـبــاشـرة اHـمــنـوحـة
من الدولةq حسب دخل الطالبqW كما يأتي :

- القتناء سكن جماعي :- القتناء سكن جماعي :
- 700.000 دج إذا كــــــان الــــــدخـل يــــــتــــــجــــــاوز مــــــرة (1)
الدخل الـوطني األدنى اHضمون وأقل من أربع (4) مرات

qضمون أو يساويهاHالدخل الوطني األدنى ا




