الكزاء – استيفاء الىجيبت

ظهيز شزيف رقم  19..9911صادر في  11مه جمادي األولً
 93( 1291أغسطس  )1...بتىفيذ القاوىن رقم  429..المتعلق
1
باستيفاء الىجيبت الكزائيت

انحًذ هلل ٔحذِ ؛
انطاتغ انششٚف تذاخهّ >
(يحًذ تٍ انحسٍ تٍ يحًذ تٍ ٕٚسف هللا ٔن)ّٛ
ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا ،أسًاِ هللا ٔأػز أيشِ أَُا >
تُاء ػهٗ انذسرٕس ٔال سًٛا انفصه 9< ٔ 6: ٍٛيُّ ؛
أصذسَا أيشَا انششٚف تًا ٚه>ٙ
ُٚفز ُٔٚشش تانجشٚذج انشسًٛح ػقة ظٓٛشَا انششٚف ْزا ،انقإٌَ سقى == :8.انًرؼهق
تاسرٛفاء انٕجٛثح انكشائٛح ،كًا ٔافق ػه ّٛيجهس انُٕاب ٔيجهس انًسرشاس.ٍٚ
وحزر بالزباط في  11مه جمادي األولً  93( 1291أغسطس 9)1...
وقعه بالعطف :
الىسيز األول،
اإلمضاء  :عبذ الزحمه يىسفي9

 -1انجشٚذج انشسًٛح ػذد  8;76تراسٚخ  6:جًادٖ اٜخشج  1;( 0861أكرٕتش === ،)0ص =.688
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القاوىن رقم  429..يتعلق باستيفاء الىجيبت الكزائيت

2

المادة األولً
تصشف انُظش ػٍ جًٛغ انًقرضٛاخ انقإََٛح انرٚ ٙثقٗ حق انهجٕء إنٓٛا قائًاٚ ،طثق
ْزا انقإٌَ ػهٗ انطهثاخ انشايٛح إنٗ اسرٛفاء ٔجٛثح أكشٚح األياكٍ انًؼذج نهسكُٗ أٔ
االسرؼًال انًُٓ ٙأٔ انرجاس٘ أٔ انصُاػ ٙأٔ انحشف ٙإرا كاَد انؼالقح انكشائٛح ثاترح تٍٛ
انطشف ٍٛتًٕجة ػقذ سسً ٙأٔ ػقذ ػشفٚ ٙحًم ذٕقٛؼًٓا يصادقا ػه ّٛأٔ حكًا َٓائٛا ٚحذد
انسٕيح انكشائٛح تًُٓٛا.
المادة الثاويت
ًٚكٍ نهًكش٘ ف ٙحانح ػذو أداء ٔجٛثح انكشاء انًسرحقح أٌ ٚطهة يٍ سئٛس انًحكًح
االترذائٛح انًخرصح اإلرٌ نّ ترٕج ّٛإَزاس تاألداء إنٗ انًكرش٘.
ال ٚقثم انطهة إال إرا كاٌ يشفقا تإحذٖ انحجج انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج األٔنٗ.
المادة الثالثت
ٚجة أٌ ٚرضًٍ اإلَزاس ذحد طائهح ػذو انقثٕل >
 .0أسًاء انطشف ٍٛكًا ْـ ٙيثُٛح ف ٙانًسرُذاخ انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج األٔنٗ ؛
 .6ػُٕاٌ انًكش٘ ؛
 .7ػُٕاٌ انًحم انًكشٖ ٔػُذ االقرضاء يٕطٍ أٔ يحم إقايح انًكرش٘ ؛
 .8قذس انسٕيح انكشائٛح ؛
 .9انًذج انًسرحقح ؛
 .:يجًٕع يا تزيح انًكرش٘ يٍ انًثانغ انكشائٛح ؛
; .ذضً ٍٛاإلَزاس حق انًكش٘ ف ٙانهجٕء إنٗ يسطشج انًصادقح ػهٗ اإلَزاس فٙ
حانح ػذو األداء داخـم األجم انًحذد.

 -2ذظم انًقرضٛاخ انخاصح تاألياكٍ انًؼذج نالسرؼًال انرجاس٘ أٔ انصُاػ ٙأٔ انحشف ٙانٕاسدج فْ ٙزا انقإٌَ
ساسٚح انًفؼٕلٔ ،رنك تًقرضٗ انًادج  ;9يٍ انقإٌَ سقى  :;.06انًرؼهق ترُظٛى انؼالقاخ انرؼاقذٚح ت ٍٛانًكش٘
ٔانًكرش٘ نهًحالخ انًؼذج نهسكُٗ أٔ نالسرؼًال انًُٓ ٙانصادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سقى  0.07.000تراسٚخ
 09يٍ يحشو َٕ 0=( 0879فًثش )6107؛ انجشٚذج انشسًٛح ػذد < :61تراسٚخ  68يحشو َٕ 6< ( 0879فًثش
 ،)6107ص<.;76
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المادة الزابعت
ٚحـذد اإلَزاس نهًكرش٘ أجـال ال ٚقم ػٍ خًسح ػشش ٕٚيا نرسذٚذ يا تزيرّ يٍ انًثانغ
انكشائٛحٚٔ ،ثرذئ ْزا األجم يٍ ٕٚو ذثهٛغ اإلَزاس.
المادة الخامست
ًٚكٍ نهًكش٘ ف ٙحانح ػذو أداء انًكرش٘ نٕجٛثاخ انكشاء انًحذدج ف ٙاإلَزاس كهٓا أٔ
جزء يُٓا ،أٌ ٚطهة يٍ سئٛس انًحكًح االترذائٛح انًخرصح انرصذٚق ػهٗ اإلَزاس ٔاأليش
تاألداء.
المادة السادست
ٚصذس انشئ ٛس أٔ يٍ ُٕٚب ػُّ تأسفم انطهة أيشا تانرصذٚق ػهٗ اإلَزاس ٔاأليش
تاألداء خالل < 8ساػح يٍ ذسجٛهّ ،اػرًادا ػهٗ يحضش انرثهٛغٔ ،ػهٗ انًسرُذاخ ٔانثٛاَاخ
انًشاس إنٓٛا ف ٙانًادج األٔنٗ ٔانثانثح ٔانشاتؼح.
ُٚفز ْزا األيش ػهٗ األصم ٔال ٚقثم أ٘ طؼٍ ػاد٘ أٔ غٛش ػاد٘.
المادة السابعت
ال ٚقثم سفض طهة انرصذٚق أ٘ طؼٍ ػاد٘ أٔ غٛش ػاد٘ ٔال ذكٌٕ نّ أٚح حجٛح.
المادة الثامه
ٚحق نهًكش٘ ف ٙحانح سفض انطهة انًطانثح تاسرٛفاء ٔجٛثح انكشاء طثقا نهقٕاػذ
انؼايح.
نهًكرش٘ ػُذ قثٕل انطهة أٌ ٚشفغ انُزاع أياو انًحكًح االترذائٛح انخاصح طثقا نُفس
انقٕاػذ.
ًٚكٍ نٓزِ انًحكًح ،تصفح اسرثُائٛح ،أٌ ذأيش تٕقف انرُفٛز تحكى يؼهم ،تُاء ػهٗ طهة
يسرقم فْ ٙزا انشأٌ.
المادة التاسعت
ٚحق نهًكرش٘ أٌ ٚطهة انحكى نّ ترؼٕٚض ػٍ انضشس ٚرشأح ت ٍٛشٓشٔ ٍٚسرح أشٓش
يٍ ٔجٛثح انكشاء ،تصشف انُظش ػٍ انًراتؼاخ انجُائٛح انًحرًهح ضذ انًكش٘ إرا ثثد أَّ
ذٕصم تانًثانغ انًسرحقح ٔٔاصم تسٕء َٛح يسطشج األيش تانرصذٚق ػهٗ اإلَزاس تاألداء.
المادة العاشزة
ُٚشش ْزا انقإٌَ تانجشٚذج انشسًٛح ٔٚسش٘ انؼًم تّ اترذاء يٍ ذاسٚخ َششِ.
110061686
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