
العدد العدد 34

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 7 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 24 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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 مراسيم تنظيمي مراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في 6 رمضـان عام 1436 اHوافق 23 يونـيو سنة s2015 يعدل ويـتمم اHرسوم رقم 177-87
اHـــؤرخ في 23 ذي احلــجـــة عــام 1407 اHـــوافق 18 غــشـت ســنــة 1987 واHـــتــضـــمن وصف وســـام اجلــيش الـــوطــنـي الــشـــعــبي
وعالماته اHميّزة..........................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 15-164 مـؤرخ في 6 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 23 يــونـيـو سـنـة s2015 يـحـدد اخلـصـائـص الـفـنـيـة إلجنـاز
وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعالماته اHميّزة......................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 15-165 مـــؤرخ في 6 رمــضــان عــام 1436 اHـــوافق 23 يــونــيــو ســنــة s2015 يــحــدد وصف شـــهــادة اإلشــعــار
باHرسوم اHتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي........................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 15-166 مـؤرخ في 6 رمضـان عام 1436 اHـوافق 23 يـونـيو سـنة s2015 يـضـبط اخلصـائص الـفـنـيـة إلجناز
وسام مشاركة اجليش الوطني الشعبي في حربي الشرق األوسط  1967 و1973 ووصفه وعالماته اHميّزة..................

مــرســـوم رئــاسي رقم 15-167 مـــؤرخ في 6 رمــضــان عــام 1436 اHـــوافق 23 يــونــيــو ســنــة s2015 يــحــدد وصف شـــهــادة اإلشــعــار
باHرسوم اHتضمن منح وسام مشاركة اجليش الوطني الشعبي في حربي الشرق األوسط 1967 و1973.....................

مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 اHوافق 23 يونيو سنة s2015 يعدل ويتمم اHرسوم  رقـم 308-84
اHـؤرخ في 30 مـحـرم عـام 1405 اHــوافـق 25 أكـتـوبـر سـنة 1984 الذي يـحـدد شـروط حمل األوسـمـة والنـيـاشـY الوطـنـية
وكذلك الترتيب الذي يجب أن حتمل وفقه......................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-157 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 16 يــونـيـو سـنـة s2015 يـعــدل تـوزيع نـفـقـات مـيـزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة s2015 حسب كل قطاع....................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-158 مؤرخ في 28 شعـبان عام 1436 اHوافق 16 يونـيو سنة s2015 يـتضمن نـقل اعـتماد في مـيزانية
تسيير وزارة العدل.....................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 اHوافق 16 يونـيو سنة s2015 يتضمن تـعديل القـانون األساسي
للمعهـد الوطني للعمل.................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 7 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 24 يـونـيـو سـنة s2015 يتـضـمن إنـهـاء مهـام رئـيـسة دراسـات بـرئـاسة
اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة)...............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عــام 1436 اHـوافق 24 يــونــيــو ســنـة s2015 يــتـضــمـن إنـهــاء مــهــام نــائب مــديــر بــرئــاسـة
اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة)...............................................................................................................

مـــرســوم رئـــاسي مـــؤرخ في أول رمــضـــان عـــام 1436 اHـــوافق 18 يـــونــيـــو ســنــة s2015 يــتــضـــمن تــعـــيــY مــكـــلــفــة بـــالــدراســات
والتلخيص برئاسة اجلمهورية......................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيــان مـؤرخـان في 7 رمـضــان عـام 1436 اHـوافق 24 يــونـيـو سـنـة s2015 يــتـضـمــنـان تـعــيـY مـديـريـن بـرئـاسـة
اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة)...............................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقـم 01  / ق. م د / 15 مـؤرخ في 13 شــعـبــان عـام 1436 اHــوافق أول يـونــيـو ســنـة s2015 يــتـعــلق بــاســتـخـالف نــائب في
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................
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اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى

مقـرر مؤرخ في 15 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 6 يـنـاير سـنة s2015 يتـضـمن جتديـد تـشكـيـلـة اللـجـنة اHـتـساويـة األعـضاء
اخملتصة �وظفي اجمللس اإلسالمي األعلى.........................................................................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار مؤرّخ في 15  ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 5  فبـراير سنة s2015 يـحدّد كيـفيات تـنظيم الـتكوين الـتحضـيري لشغـل
بعض الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باحلماية اHدنية ومدته ومحتوى برامجه.................................................

وزارة اNاليةوزارة اNالية

قــرار مـؤرخ في 7 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 26 مــايـو ســنـة s2015 يـعــدّل الـقــرار اHـؤرخ في 8 ذي الــقـعــدة عـام 1432 اHـوافق 6
أكتوبر سنة 2011 واHتضمن تعيY أعضاء اجمللس الوطني للمحاسبة.................................................................

قـرار مؤرّخ في 26  ذي الـقـعـدة عام 1434 اHـوافق 2 أكـتـوبـر سـنة s2013 يـحـدّد كيـفـيـات تـنظــيم الـتـكـوين الـتحـضـيـري لـشغـل
بـعض الرتب اHنـتمـية لألسالك اخلاصـة باإلدارة اHكـلـّفــة بأمالك الدولـة واحلفظ الـعقاري ومـسح األراضي ومدته وكذا
محتوى برامجه (استدراك)........................................................................................................................

وزارة الصناعة واNناجموزارة الصناعة واNناجم

قـــرار مــؤرخ فـي 11  شـعـبـان عـــام 1436 الـــمــوافـق 30 مـايـو ســنــة s2015 يــحــدد تــشـــكــيــلــة لــجـــنــة الــتــحــكـــيـم لـلــجــائــزة
الـجزائرية للـجـــــودة لسنــــة 2015................................................................................................................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـــرار مــــؤرّخ فــي 12 شـــــعــــبـــان عـــام 1436 الـــمـــوافـق 30 مــــايــــو ســـــنــــة s2015 يــــحــــدّد أنــــابــــيـــب احملــروقــات الــــغـــازيـــة
الـتــابـعـة لـقــطــاع الـمــحـروقــات والـمــــنــشــآت الـتــابـعـة لـشــبـكـة نـقـل الــغـاز الـمـخــصـصـة لـتــمـويـن الـسـوق
الـوطـنـــيــة دون سواهـا.............................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار مــؤرخ في 24 رجـب عـــام 1436 اHـــوافق 13 مـــايــو ســنــة s2015 يــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 20 مــحــرم عــام 1435 اHـــوافق 24
نوفمبر سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة اHتحف الوطني للمجاهد..............................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرارات مؤرخة في 17 جمادى الـثانية عام 1436 اHوافق 7 أبريل سنة s2015 تتضـمن جتديد اعـتماد هيـئات خاصة لـتنصيب
العمال.......................................................................................................................................................

قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1436 اHوافق 7 أبريل سنة s2015 تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال....

قــرار مـؤرخ فــي 21 جــمـادى الــثــانـيــة عـام 1436 الــمـوافـق 11 أبـريــل سـنـة s2015 يـتــضــمـن تــعــيــيـن أعـضــاء الــلـجــنـة
الـوطـنـية للـطـعـن الـمـسـبـق الـمـؤهـلـة ضـمـن الصندوق الوطني للتأمY عن البطالة.........................................
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7 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 434
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م م

 مراسيم تنظيمي مراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 15-163 مؤرخ في  مؤرخ في 6 رم رمـضان عام ضان عام 1436
اHاHـوافق وافق 23 ي يـونونـيـو سو سـنـة ة s2015 يs يـعـدل ويدل ويـتـمم اHمم اHـرسرسـوموم
رقرقـم م 87-177 اH اHــــــــــــــــــــــؤرخ فؤرخ فـي 23 ذي احل ذي احلــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــة عة عــــــــــــــــــــامام1407
اHاHـوافقوافق 18 غ غــــشت سشت سـنـة ة 1987 واH واHـتــــضــــمن وصف وسمن وصف وسـامام

اجليش الوطني الشعبي وعالماته اHمياجليش الوطني الشعبي وعالماته اHميّزة.زة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورs ال سيما اHادتان 77 (1 و2 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 86-04 اHـــــؤرخ في 2
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1406 اHـوافق 11 فـبـرايــر سـنـة 1986
واHتـضمن إحـداث وسام اجليـش الوطني الـشعـبيs اHعدل

sتممHوا
- وبــمـقــتــضـى الــمــرسوم رقم 87-177 اHـؤرخ في 23
ذي احلـجـة عام 1407 اHـوافق 18 غـشت سـنة  1987 واHـتـضمن

sميّزةHوصف وسام اجليش الوطني الشعبي وعالماته ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعـــدّل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحـكــام اHـرسـوم رقم 87-177 اHـؤرخ في 23 ذي احلــجـة عـام

1407 اHوافق 18 غشت سنة 1987 واHذكور أعاله. 

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  تــــعــــدل اHـــادة 5 مـن اHـــرســــوم رقم 177-87
اHـؤرخ في 23 ذي احلـجـة عام 1407 اHـوافق 18 غـشت سـنة

1987 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHـــــادة 5 : يـــــنـــــجـــــز جـــــسم وســـــام اجلـــــيـش الـــــوطـــــني
الــشــعـبيs الــشــارة الــثـانــيــة أو الــثـالــثــةs اHــمـنــوح بــصــفـة
عــســكــريــة عـــلى أســاس الــنــمــوذج الــقــاعــدي اHــوصــوف في
اHـادة 3 أعالهs غــيــر أنه يــخــضـع Hـعــاجلــة أكــســدة لــتــمــنــحه
صــفــة الــقــدم ويــتــلــقى أكــســيــد الــبــرونــز الـذي يــكــمـل هـذه
األكـــســدة ويـــزيــد في الـــبــروز. وتـــخــضـع اHــســـاحــة لـــصــقل
مخـصص إلعـطاء بـريق أكثـر لألجـزاء العـلـيا ويـبرز أكـثر
لـــدى الـــنـــظـــر إلـــيه (الـــتـــبـــاين مـــا بـــY أكـــســـيـــد الـــبـــرونـــز

للتقعرات وHعان النتوءات)".
اHـادة اHـادة 3 :  : تُـدرج في اHـرسوم رقم 87-177 اHـؤرخ في
23 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1407 اHـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنـــــة 1987

واHذكور أعالهs مادة  11 مكرر حترر كما يأتي :

" اHــــادة 11 مـــكـــرر : يــــتـــمــــيــــز وشـــاح تــــعـــلــــيق وســـام
اجلــيش الــوطــنـي الــشــعــبي اHــمــنــوح لــلــعــســكــريــY الــذين
sطـة الثالثةHا s1/4 ادةHتتوفـر فيهم الشروط احملددة في ا
s1986 ؤرخ في 11 فبـراير سنةHمن الـقانون رقم 86-04 ا
اHـــعـــدل واHــتـــمم واHـــذكـــور أعالهs بـــشـــارة ثالثـــيــة ذهـــبـــيــة
الـلون في شكل "V" والـشارات اHـذكورة لـيست مـطروزة
أو مضـافـة فوق الـوشـاحs بل تـكون مـنـسوجـة مع الـوشاح

في نفس الوقت".
اHــادة اHــادة 4 :  : تـــعـــدل الـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة من اHـــادة 13 من
اHـــرســوم رقم 87-177 اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1407
الـــمـــوافـق 18 غــشـت ســنــة 1987 واHــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :
" اHادة 13 : ................(بدون تغيير)..................

وهــو مـغــطى بــأحــد األوشــحـة اHــوصــوفــة في اHـواد 9
و10 و11 و11 مــكــرر و12 أعاله واHــقـــصــوصــة واHـــوضــوعــة

بطريقة تبY عدد الشارات أو غيابها ".
اHـادة اHـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 15-164 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 23 يونـيو سنة  يونـيو سنة s s2015 يحـدد اخلصائصيحـدد اخلصائص

الــفــنــيــة إلجنــاز وســام الــشــجــاعــة لــلــجــيش الــوطــنيالــفــنــيــة إلجنــاز وســام الــشــجــاعــة لــلــجــيش الــوطــني
الشعبي ووصفه وعالماته اHميزة.الشعبي ووصفه وعالماته اHميزة.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الدستورs ال سيما اHادتان 77 (1 و2 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 15-10 اHـــــؤرخ في 4
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436 اHــــــوافق 21 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واHـــتــضـــمن إحـــداث وســام الـــشـــجــاعـــة لــلـــجـــيش الـــوطــني

 sادة 7 منهHال سيما ا sالشعبي



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 7 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـ
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : طبـقا ألحـكام اHادة 7 من الـقانون رقم
15-10 اHـؤرخ في 4 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 21 يـونـيو

سنة 2015 واHذكور أعالهs يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
اخلـــصـــائص الـــفــــنـــيـــة إلجنـــاز وســـام الـــشـــجـــاعـــة لـــلـــجـــيش

الوطني الشعبي ووصفه وعالمـاتـه اHمـيّزة.

الفصل األولالفصل األول
جسم الوسامجسم الوسام

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنــجـز وســام الــشـجــاعــة لـلــجــيش الــوطـني
الشعبي من الـبرونز وفي مزج فـني يتكون من 90% من

النحاس و10% من الزنك.

يـزن جــسم الــوســام ثـمــانــيـة وعــشــرين غــرامـا (28غ)
وهو صفيحة دائرية قطرها 37 ¢ وسمكها 3 ¢. 

تــطــبع زخارف التـزيY والرسومات اHوجودة في
sرسوم بالضغط على الباردHلـحق بأصل هذا اHالنموذج ا
بــحــيث تــمــكن من احلــصــول عــلى بــروز مــتــزايــد وحـواش
واضـــحــــة وصـــقـل المع لــــصـــنـع جـــمــــيل عـــلـى الـــوجـه وعـــلى

الظهر.                      

القسم األولالقسم األول
وجه الوساموجه الوسام

3 : : يـــحــــمل وجه وســـــام الــــشـــجـــاعـــة لــــلـــجـــيش اHــادة اHــادة 
الــوطـني الــشــعــبي الــزخـارف اآلتــيــة : الــعـلـم الـوطــني في
sنــــســـرا (1) فــــاحتًـــا جــــنــــاحـــيه sشــــكل قــــوس دائـــرة مــــرصع

غصني (2) زيتون. وهذه الزخارف ترسم بارزة.

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــنـــجــز جــــسم  وســـام الــشـــجـــاعــة لـــلـــجــيش
الــــوطــــنـي الــــشــــعــــبـيs عــــلى أســــاس الـــــنــــمــــوذج الــــقــــاعــــدي
اHـــوصـــوف في اHـــادة 3 أعالهs غـــيــــر أنه يـــخـــضـــع Hـــعـــاجلـــة
أكــسـدة لـتــمـنـحه صــفـة الـقــدم ويــتـلــقى أوكـسـيــد الـبـرونـز
الــذي يــــكــمّل هــذه األكـســدة ويــزيــد في الــبــروزs وتــخـضع
الــــمــســاحــة في الــنــهــايــة لــصـقـل مــخـصـص إلعــطـاء بـــريق
أكـــثـــر لألجـــزاء الــعـــلـــيــاs ويـــبـــرز أكــثـــر لـــدى الــنـــظـــر إلــيه
(الـــتـــبــايـن مــا بـــY أكـــســـيـــد الــبـــرونـــز لـــتــقـــعـــرات وHـــعــان

النتوءات).  

القسم الثانيالقسم الثاني
ظهر الوسامظهر الوسام

اHـادة اHـادة 5 : : ال يـتـضــمن ظـهـر وســام الـشـجـاعــة لـلـجـيش
الوطني الشعبي أيّ زخرفة أو كتابة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
نظام تعليق الوسامنظام تعليق الوسام

6 :  : يــعـــلق وســام الــشــجــاعــة لــلــجــيش الــوطــني اHـادة اHـادة 
الــشــعــبي في وشــاح بــجــهــاز تــعـلــيق  ــكن مـن غـرزه عــلى
الـيــسـار في الـصـدرs وفـق الـشــروط احملـددة في الــتـنـظـيم

اجلاري به العمل. 
يــبـلغ طــول وشـاح تــعـلــيق وسـام الــشـجــاعـة لـلــجـيش
Y(60) ¢ وعـرضـه سـبـعـة وثالثـ Yالـوطـنـي الـشـعـبي سـتـ
(37) ¢. ويـكـون شــكـله بـيـضـويـا مــتـجـهـا إلى األسـفل ومن
قـمـاش اصــطـنـاعـي ¨ـوج وبـســبـعـة (7) أشـرطـة مــتـجـاورة

من اليسار إلى اليمY كما يأتي : 
- شـــريط رمـــادي (أحـــمــر: s223 أخـــضــر: s223 أزرق:

s¢ 4 223) عرضه

-  شـــــريط أســـــود (أحـــــمــــر : s0  أخـــــضــــر :s0 أزرق:0)
s¢ 4 عرضه

- شـــريط رمـــادي (أحـــمــر: s223 أخـــضــر: s223 أزرق:
s¢ 3 223) عرضه

- شــــــريـط أزرق (أحــــــمـــــر: s40 أخــــــضـــــر: s135 أزرق:
s¢ 4 219) عرضه

- شـــريط رمـــادي (أحـــمــر: s223 أخـــضــر: s223 أزرق:
s¢ 14 223) عرضه

- شـريط أحـمـر (أحـمـر: s206 أخـضـر: s64 أزرق: 44)
s¢ 4 عرضه

- شـــريط رمـــادي (أحـــمــر: s223 أخـــضــر: s223 أزرق:
223) عرضه 4 ¢.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مشبك للبذلة العسكريةمشبك للبذلة العسكرية

 اHادة  اHادة 7 :  : يـتكون اHـشبك الذي  ـثل وسام الشـجاعة
للـجـيش الـوطني الـشـعـبي من صـفيـحـة دعم صـلبـة طـولـها
37 ¢ وعـرضها 10 ¢ ويحـمل في ظـهـره جهـاز تـثـبيت في

شكل إبرة أمان.  
وهو مغطى بالوشاح اHـــــوصوف في اHادة 6 أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
عالمة ظهر السترةعالمة ظهر السترة

اHـادة اHـادة 8 :  : تـعـد عالمـة ظـهـر الـسـتـرة لـوسـام الـشـجـاعة
للـجـيش الـوطـني الـشعـبيs اخملـصـصـة للـحـمل مع الـلـباس
اHــدني في شـكل عــرى كـــمـــنـمـنـمـات لــلـمـشـبك اHـوصـوف

في اHادة 7 أعـاله.
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وتكون أبعادها كما يأتي : 15 ¢ طوالs و4 ¢ عرضا.

 يتكون جهـاز تثبيت عالمة ظهـر السترة من شوكة
معدنـية تـخترق الـظهـر األيسر لـلسـترة ومن زر ضــغـــط

مــن نــوع "فــراشة" يؤمن تثبيت العالمة.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.        

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقم رقم 15-165 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــحـــدد وصفs يـــحـــدد وصف

شـــهـــادة اإلشـــعـــار بـــاHـــرســـوم اHــــتـــضـــمن مـــنح وســـامشـــهـــادة اإلشـــعـــار بـــاHـــرســـوم اHــــتـــضـــمن مـــنح وســـام
الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورs ال سيما اHادتان 77 (1 و2 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 15-10 اHـــــؤرخ في 4
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436 اHــــــوافق 21 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واHـــتــضـــمن إحـــداث وســام الـــشـــجــاعـــة لــلـــجـــيش الـــوطــني

 sادة 7 منهHال سيما ا sالشعبي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : طبـقا ألحـكام اHادة 7 من الـقانون رقم
15-10 اHـؤرخ في 4 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 21 يـونـيو

سنة 2015 واHذكور أعالهs يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
وصف شـــهــادة اإلشـــعــار بــاHـــرســوم اHـــتــضــمـن مــنح وســام

الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـطـبع شـهـادة اإلشـعـار بـاHـرسـوم اHـتـضـمن
منح وسـام الشجـاعة للـجيش الـوطني الشـعبي على ورق

مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم.

: (2) Yمستطيل Yوتتضمن زخارف مرسومة ب 

sمستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم -

- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم.

وتظهر داخل اإلطار احملدد بالزخارف :

- عـلى الـيـسـار وفي األعـلى : عالمـة اجلـيش الـوطني
(2) Yوكـــذا ســعــفــتــ s(1) الــشـــعـــبي تـــمــثـل جــبال (1) وهالال
مــنــمـنــمــتـY وبــنــدقـيــتـY (2) مــتـقــاطــعــتــsY وتــكــون هـذه

sالعالمة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم

- على الـيمY : نـظيـر وجه وسام الشـجاعة لـلجيش
الوطني الشعبي قطره 5,5 سم.

اHـادة اHـادة 3 :  : حتـرر شـهـادة اإلشـعــار بـاHـرسـوم اHـتـضـمن
مــنح وسـام الــشـجـاعــة لـلـجــيش الـوطــني الـشــعـبي بـالــلـغـة

العربيةs وتتضمن البيانات اآلتية :

أوال : بيانات تتعلق باالنتماء :أوال : بيانات تتعلق باالنتماء :

sأ - اجلمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية

sب - وزارة الدفاع الوطني

sج - اسم الشهادة

د - تاريخ اإلشعار.

ثانيا : بيانات تتعلق باHقتضيات :ثانيا : بيانات تتعلق باHقتضيات :

أ - ذكــر الــقــانــون رقم 15-10 اHــؤرخ في 4 رمــضــان
عام 1436 اHوافق 21 يونـيو سـنة 2015 واHتـضـمن إحداث

sوسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي

ب - ذكــر اHــرســوم اHــتـضــمن مــنح وســام الــشــجــاعـة
للجيش الوطني الشعبي.

ثالثا : بيانات تتعلق باHقلثالثا : بيانات تتعلق باHقلّدين :دين :

sأ - الرتبة

sب - االسم واللقب

ج - رقم التسجيل.

رابــعــا :  ســلـطــة اإلشــعــار بــاHــرســوم اHــتـضــمن مــنحرابــعــا :  ســلـطــة اإلشــعــار بــاHــرســوم اHــتـضــمن مــنح
وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي :وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي :

sأ - وزير الدفاع الوطني

ب - اإلمضاء واخلتم.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقم رقم 15-166 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
يــــــضـــــــبطيــــــضـــــــبط  s s2015 ــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة  يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــةHــــــوافق  اH1436 ا

اخلــصـــائص الــفـــنــيــة إلجنــاز وســام مــشــاركــة اجلــيشاخلــصـــائص الــفـــنــيــة إلجنــاز وســام مــشــاركــة اجلــيش
الـوطــني الــشـعــبي في حــربي الــشـرق األوسط الـوطــني الــشـعــبي في حــربي الــشـرق األوسط 1967

و1973 ووصفه وعالماته اHميووصفه وعالماته اHميّزة.زة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورs ال سيما اHادتان 77 (1 و2 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 15-11 اHــــــؤرخ في 4
رمـضان عام 1436 اHوافق 21 يونـيو سـنة 2015 واHـتضمن
إحداث وسـام مشـاركة اجلـيش الوطـني الشعـبي في حربي

 sادة 8 منهHال سيما ا s1973 الشرق األوسط 1967 و

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : طبـقا ألحـكام اHادة 8 من الـقانون رقم
15-11 اHـؤرخ في 4 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 21 يـونـيو

سـنة 2015 واHـذكور أعالهs يـهـدف هذا اHـرسـوم إلى ضبط
اخلصـائص الفــنية إلجنـاز وسام مشـاركة اجلـيش الوطني
الـشـعـبي في حــربي الـشـرق األوسط 1967 و1973 ووصـفه

وعالماته اHميّزة.

الفصل األولالفصل األول
جسم الوسامجسم الوسام

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــنـــجـــز وســـام مـــشـــاركـــة اجلـــيش الـــوطـــني
الــــــشــــــعــــــبي فـي حــــــربي الــــــشــــــرق األوسط 1967 و1973من
الـبــرونــزs وفي مـزج فــني يــتــكـون من 90% من الــنــحـاس

و10% من الزنك.
يـزن جسم الـوسام اثـنـY وثالثY غـراما (32غ) وهـو
صفيحـة مسـتطيلة طولـها 42 ¢ وعـرضـها 34 ¢ وسمكها

 .¢ 3
تـطـبـع زخارف الـتــزيـY والـرسـومـات اHـوجودة في
الـــنـــمـــوذج اHـــلـــحـق بـــأصل هـــذا اHـــرســـومs بــــالـــضـــغط عـــلى
الــبـــاردs بــحــيث تــمـــكن من احلــصــول عـــلى بــروز مــتــزايــد
وحــواش واضــحـــة وصــقل المع لــصـــنع جــمــيـل عــلى الــوجه

وعلى الظهر.
القسم األولالقسم األول
وجه الوساموجه الوسام

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يـــــحــــــمـل وجه وســــــــام مــــــشـــــاركــــــة اجلــــــيش
الوطـني الـشـعـبي في حـربي الـشرق األوسط 1967 و1973

الـــــزخـــــارف اآلتـــــيـــــة : ثـالثــــة (3) أهـــــرامــــاتs طـــــائـــــرتــــا (2)
مــــطــــاردةs آلــــيـــة (1) قــــتــــالs جــــنـــدي (1) جنــــمــــة (1) الــــعــــلم
الــــــوطـــــنـي وشـــــارة اجلــــــيش الــــــوطـــــنـي الـــــشــــــعـــــبـي. وهـــــذه

الزخارف ترسم بارزة.
4 :  : يـــــنـــــجــــز جــــــسـم وســــام مـــــشـــــاركــــة اجلـــــيش اHــــادة اHــــادة 
الوطـني الـشـعـبي في حـربي الـشرق األوسط 1967 و1973
sادة 3 أعالهHوصوف في اHعلى أساس النـموذج القاعدي ا
غــيــر أنـه يــخــضــع Hــعــاجلــة أكــســـدة لــتــمــنــحه صــفــة الــقــدم
ويـتلـقى أكسـيد البـرونز الـذي يكمّل هـذه األكسـدة ويزيد
في الـبروز وتخضع اHـساحة في الـنهاية لـصقل مخصص
إلعـــطــاء بـــريـق أكــثــر لـألجــزاء الــعـــلــيـــا ويــبــرز أكـــثــر لــدى
الـنـظـر إلـيه (الـتـبـاين مـا بـY أكـسـيـد الـبـرونـز لـتـقـعـرات

وHعان النتوءات).
القسم الثانيالقسم الثاني
ظهر الوسامظهر الوسام

اHــادة اHــادة 5 : : ال يـــتــضـــمن ظـــهــر وســـام مــشـــاركـــة اجلــيش
الوطـني الـشـعـبي في حـربي الـشرق األوسط 1967 و1973

أيّ زخرفة أو كتابة.
الفصل الثانيالفصل الثاني

نظام تعليق الوسامنظام تعليق الوسام

اHــــادة اHــــادة 6 :  : يــــعـــلـق وســـام مــــشـــاركــــة اجلــــيش الــــوطـــني
الـــــشــــــعـــــبي فـي حـــــربـي الـــــشـــــرق األوسط 1967 و1973 في
وشــاح بــجـــهــاز تــعــلـــيق  ــكن مـن غــرزه عــلى الـــيــســار في
الــصــدرs وفـق الــشـــروط احملــددة في الــتـــنــظــيم اجلــاري به

العمل.                                  
يـــبـــلغ طـــول وشــاح تـــعــلـــيق وســـام مــشـــاركـــة اجلــيش
الوطـني الـشـعـبي في حـربي الـشرق األوسط 1967 و1973
سـتـY (60) ¢ وعــرضــه ســبـــعـــة وثالثــY (37) ¢. ويـــكـــون
شـكله بيضـويا متجـها إلى األسفل ومن قمـاش اصطناعي
¨ــوج وبــخــمــسـة (5) أشــرطــة مــتــجــاورة من الــيـســار إلى

اليمsY كما يأتي:
- شريط أخـضر (أحمر: s51 أخضر: s204 أزرق: 51)

s¢ 5 عرضه
- شريط أبـيض (أحمر: s255 أخضر: s255 أزرق: 255)

s¢ 11 عرضه
- شـــريط أحـــمـــر (أحـــمـــر: s255 أخـــضــر: s0 أزرق: 0)

s¢ 5 عرضه
- شـــريط أبـــيـض (أحـــمــر: s255 أخـــضــر: s255 أزرق:

s¢ 11 255) عرضه 

- شريط أخـضر (أحمر: s51 أخضر: s204 أزرق: 51)
عرضه 5 ¢.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
مشبك للبذلة العسكريةمشبك للبذلة العسكرية

اHاHـادة ادة 7 : : يــتــكـون اHــشـبـك الـذي  ــثل وســام مـشــاركـة
اجلـيش الـوطـني الـشـعـبي في حـربي الـشـرق األوسط 1967
s¢ 10 و1973 من صـفيـحة دعم صلـبة طـولها 37 ¢ وعـرضها

ويحمل في ظهره جهاز تثبيت في شكل إبرة أمان.
وهو مغطى بالوشاح اHوصوف في اHادة 6 أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
عالمة ظهر السترةعالمة ظهر السترة

اHـادة اHـادة 8 : : تــعـد عالمــة ظـهـر الــسـتــرة لـوسـام مــشـاركـة
اجلـيش الوطـني الشـعبي في حـربي الشرق األوسط 1967
و1973 اخملصصة لـلحمل مع اللباس اHدني في شكل عـرى

كــمـنمنمات للمشبك اHوصوف في اHادة 7 أعاله.

وتكون أبعادها كما يأتي : 15 ¢ طوالs و4 ¢ عرضا.

يتـكـون جـهـاز تـثـبـيت عالمـة ظـهـر الـسـرّة من شـوكة
معدنية تـخترق الظهر األيسـر للسترةs ومن زر ضــغـــط

مــن نــوع "فــراشة" يؤمّن تثبيت العالمة.

اHـادة اHـادة 9 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقم رقم 15-167 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s s2015 يـــحـــدد وصفيـــحـــدد وصف

شـــهـــادة اإلشـــعـــار بـــاHـــرســـوم اHــــتـــضـــمن مـــنح وســـامشـــهـــادة اإلشـــعـــار بـــاHـــرســـوم اHــــتـــضـــمن مـــنح وســـام
مشاركة اجليش الوطني الشعبي في حربي الشرقمشاركة اجليش الوطني الشعبي في حربي الشرق

األوسط األوسط 1967 و و1973.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورs ال سيما اHادتان 77 (1 و2 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 15-11 اHـــــؤرخ في 4
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436 اHــــــوافق 21 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واHــــتـــــضــــمن إحــــداث وســـــام مــــشــــاركــــة اجلــــيـش الــــوطــــني
الشـعبي في حـربي الشرق األوسط 1967 وs1973 ال سـيما

 sادة 8 منهHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : طبـقا ألحـكام اHادة 8 من الـقانون رقم
15-11 اHـؤرخ في 4 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 21 يـونـيو

سنة 2015 واHذكور أعالهs يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
وصف شـــهــادة اإلشـــعــار بــاHـــرســوم اHـــتــضــمـن مــنح وســام
مـــشـــاركــة اجلـــيش الـــوطــني الـــشــعـــبي فـي حــربي الـــشــرق

األوسط 1967 و1973.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـطـبع شـهـادة اإلشـعـار بـاHـرسـوم اHـتـضـمن
مـنح وسـام مـشـاركـة اجلـيش الـوطـني الـشـعـبي في حـربي
الــشـــرق األوسـط 1967 و1973 عـــلـى ورق مــــقـــوى طـــولـه

35 سم وعرضه 25 سم.

: (2) Yمستطيل Yوتتضمن زخارف مرسومة ب 

sمستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم -

- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم.

وتظهر داخل اإلطار احملدد بالزخارف :

- عـلى الـيـسـار وفي األعـلى : عالمـة اجلـيش الـوطني
(2) Yالـــشـــعـــبـي تـــمـــثل جـــبال (1) وهالال (1) وكــذا ســـعــفـــتــ
مــنــمـنــمــتـY وبــنــدقـيــتـY (2) مــتـقــاطــعــتــsY وتــكــون هـذه

sالعالمة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم

- عـلـى الـيـمـY : نــظـيـر وجه وسـام مــشـاركـة اجلـيش
الوطـني الـشـعـبي في حـربي الـشرق األوسط 1967 و1973

قطره 5,5 سم.

اHـادة اHـادة 3 : : حتـرر شـهـادة اإلشـعــار بـاHـرسـوم اHـتـضـمن
مـنح وسـام مـشـاركـة اجلـيش الـوطـني الـشـعـبي في حـربي
الـشـرق األوسط 1967 و1973 بــالــلـغــة الــعـربــيـة وتــتــضـمن

البيانات اآلتية :

أوال : بيانات تتعلق باالنتماء :أوال : بيانات تتعلق باالنتماء :

sأ - اجلمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية

sب - وزارة الدفاع الوطني

sج - اسم الشهادة

د - تاريخ اإلشعار.

ثانيا : بيانات تتعلق باHقتضيات :ثانيا : بيانات تتعلق باHقتضيات :

أ - ذكــر الــقــانــون رقم 15-11 اHــؤرخ في 4 رمــضــان
عام 1436 اHوافق 21 يونـيو سـنة 2015 واHتـضـمن إحداث
وســـام مــــشــــاركـــة اجلــــيش الــــوطــــني الــــشـــعــــبي فـي حـــربي

s1973الشرق األوسط 1967 و
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ب - ذكــر اHـــرســوم اHــتـــضــمن مـــنح وســام مـــشــاركــة
اجلـيش الوطـني الشـعبي في حـربي الشرق األوسط 1967

و1973.

ثالثا : بيانات تتعلق باHقلثالثا : بيانات تتعلق باHقلّدين :دين :

sأ - الرتبة

sب - االسم واللقب

ج - رقم التسجيل.

رابــعــا : ســلــطـــة اإلشــعــار بــاHــرســوم اHـــتــضــمن مــنحرابــعــا : ســلــطـــة اإلشــعــار بــاHــرســوم اHـــتــضــمن مــنح
وســـام مــــشــــاركـــة اجلــــيش الــــوطــــني الــــشـــعــــبي فـي حـــربيوســـام مــــشــــاركـــة اجلــــيش الــــوطــــني الــــشـــعــــبي فـي حـــربي

الشرق األوسط الشرق األوسط 1967 و و1973 : :

sأ- وزير الدفاع الوطني

ب- اإلمضاء واخلتم.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقم رقم 15-168 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s s2015 يــعـــدل ويــتــمميــعـــدل ويــتــمم

اHــــرســــوم  رقـم اHــــرســــوم  رقـم 84-308 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 30 مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام
1405 اHـــوافـق  اHـــوافـق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة 1984 الـــذي يـــحــدد الـــذي يـــحــدد

شـروط حـمل األوسـمـة والـنـياشـY الـوطـنـيـة وكذلكشـروط حـمل األوسـمـة والـنـياشـY الـوطـنـيـة وكذلك
الترتيب الذي يجب أن حتمل وفقه.الترتيب الذي يجب أن حتمل وفقه.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية

  sبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورs ال سيما اHادتان 77 (1 و2 و8)
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قـتضى األمـر رقـم 81-02 اHـؤرخ في 3 شـعبان
عـام 1401 اHـوافق 6 يـونـيــو سـنـة 1981 واHـتـضــمن إنـشـاء

 sوسام االستحقاق العسكري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واHــتـضـمن إنـشـاء مــصف االسـتـحـقـاق الــوطـنيs ال سـيـمـا

 sواد 18 و23 إلى 26 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-03 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واHتـضمن إنـشاء أوسـمة اجملـاهدينs ال سـيمـا اHواد 6 و10

sإلى13 منه
- و�قـتضى القانون رقم 86-04 اHؤرخ في 2 جمادى
الثـانية عام 1406 اHوافق 11 فبـراير سنة 1986 واHـتضمن

sتمّمHعدل واHا sإحداث وسام اجليش الوطني الشعبي
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 90-26 اHــــــؤرخ في7
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
الــذي يــتــمم األمــر رقـم 81-02 اHــؤرخ في 6 يــونــيــو ســنـة

sتضمن إنشاء وسام االستحقاق العسكريH1981 وا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90- 27 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممHعدل واHا sتضمن إنشاء وسام اجلريحHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-28 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

sتممHا sتضمن إنشاء وسام الشرفHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 15-10 اHــــــؤرخ في 4
رمـضان عام 1436 اHوافق 21 يونـيو سـنة 2015 واHـتضمن

sإحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 15-11 اHـــــؤرخ في 4
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436 اHــــــوافق 21 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واHــــتـــــضــــمن إحــــداث وســـــام مــــشــــاركــــة اجلــــيـش الــــوطــــني

s1973الشعبي في حربي الشرق األوسط 1967 و
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهs اHعدل

sتممHوا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقـم 84-308 اHــؤرخ في 30
مـــحـــرم عــام 1405 اHـــوافـق 25 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1984 الــذي
يـحدد  شروط حمل األوسـمة والنـياشY الوطـنية وكذلك

sتممHعدل واHا sالترتيب الذي يجب أن حتمل وفقه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاHـادة األولى: ادة األولى: تعـدل وتتـمم اHادة 12 من اHـرسوم رقم
84-308 اHؤرخ في 30 محرم عام 1405 اHـوافـق 25 أكتوبر

سنة s1984 اHعدل واHتمم واHذكور أعالهs كما يأتي :
" اHـــــادة 12 : يـــــجب أن تـــــوضـع شـــــارات درجــــــات أو
رتب مصف االسـتحـقاق الـوطني واألوسمـة الوطـنية في
sـــرســـومH2 و5 من هـــذا ا YـــادتــHـــنــاســـبـــات احملـــدّدة في اHا
وسط الـــصــــدر من جــــهـــة الـــعــــضـــد األيــــســـر فـي مــــســـتــــوى
ارتــفــاع الــنــقــطــة احملــددة في الــفــقــرة الــثــانـيــة مـن اHـادة 4

أعالهs وفق الترتيب اآلتي :



7 رمضان عام  رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1034
24 يونيو سنة  يونيو سنة 2015 م م

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

 - اHــنـــشــآت الــقــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية
- مواضيع مختلفة

 الـمـجــمـــــوع : ........ الـمـجــمـــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

292.846

2.310.000

2.602.846

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

292.846

2.310.000

2.602.846

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

 الـمـجــمـــــوع : ........ الـمـجــمـــــوع : ........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

2.602.846

2.602.846

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

2.602.846

2.602.846

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

1 - شـــــارة درجــــــة أو رتـــــبـــــة مـــــصـف االســـــتـــــحـــــقـــــاق
sالوطني

sمعطـوب احلـرب sصاب الكبيرH2 - وسام ا
sقاومH3 - وسام جيش التحرير الوطني أو وسام ا

  s4 - وسام اجلريح مع التنويه
s5 - وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي

s6 - وسام اجلريح بدون تنويه
s7 - وسام االستحقاق العسكري

s8 - وسام الـشرف
9 - وســـام مــشـــاركــة اجلـــيش الـــوطــني الـــشــعـــبي في

s1973حربي الشرق األوسط 1967 و
10 - وسام اجليش الوطني الشعبي ".

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-157 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 16 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة s2015 يــعـــدل تــوزيعs يــعـــدل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة s2015 حسبs حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اHـعـدّل

   sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــلـــــغـى من مــــيـــــزانــــيــــة ســــنـــــة 2015
اعــتـــمــاد دفع قــدره مـــلــيــاران وســـتــمــائـــة واثــنــان مـــلــيــون
وثمـا¬ـائة وسـتة وأربـعون ألف ديـنار (2.602.846.000 دج)
ورخصة برنامج قدرها ملياران وستمائة واثنان مليون
وثمـا¬ـائة وسـتة وأربـعون ألف ديـنار (2.602.846.000 دج)
مـقــيّـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطــابع الــنـهــائي (اHـنــصـوص
عليها في القانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع األول عام
1436 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2014 واHــتـضــمن قــانـون

اHالية لسنة 2015) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يــخــصـص Hــيــزانــيــة ســنـة 2015  اعــتـمـاد
دفع قـدره مـلـيــاران وسـتـمـائــة واثـنـان مـلـيــون وثـمـا¬ـائـة
وستـة وأربعـون ألف دينار (2.602.846.000 دج)  ورخـصة
بـــرنـــامـج قـــدرهـــا مـــلـــيــــاران وســـتـــمـــائـــة واثــــنـــان مـــلـــيـــون
وثمـا¬ـائة وسـتة وأربـعون ألف ديـنار (2.602.846.000 دج)
يـقــيّـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطــابع الــنـهـــائي (اHـنــصـوص
عليـها فـي الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربـيع األول عام
1436 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2014 واHــتـضــمن قــانـون

اHالية لسنة 2015) طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 16
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
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 2015 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــعـدلs حــافظ األخـتــام من مـيــزانـيــة الـتــسـيـيــــر �ـوجــب
s2015 اليــة لسنةHقانــون ا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـلغى من مـيزانـية سـنة 2015  اعـتماد
قدره مائة وأربعون مليون دينار (140.000.000 دج) مقيّـد
في مـيزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـعـدل وفي األبـواب اHـبـيـنة

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اعــتــمـاد 2 :  :  يـــخــصص Hــيــزانــيــة ســـنــة 2015   اHــاداHــادّة ة 
قـــدره مـــائـــة وأربـــعـــون مـــلـــيـــون ديـــنـــار (140.000.000 دج)
يـقـــيّــد في مــيـزانــيـة تــسـيـيــر وزارة الـعــدل وفي األبـواب

اHبينة في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر العـدلs حـافظ
األخـتــامs كل فــيــمـا يــخـــصّهs بــتـنــفــيــذ هــذا اHــرســوم الـذي
يــنـــشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لـلــجــمــهـوريّــة اجلــزائــريّــة

الدّ قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 16
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-158 مـؤرخ  مـؤرخ في في 28 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 16 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة s s2015 يــتــضـــمن نــقليــتــضـــمن نــقل

اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-26  اHـؤرخ
فـي 11 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافـق أول فـبـرايـر سنة

اجلدول " أ "اجلدول " أ "

االعتمادات اHلغاة  (دج)االعتمادات اHلغاة  (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 -  31

12 -  31

وزارة الـعـدلوزارة الـعـدل

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط.......................................

اHصالح القضائية - التعويضات واHنح اخملتلفـة.....................................

مجموع القسم األول

82.000.000
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اجلدول " أ " (تابع)اجلدول " أ " (تابع)

االعتمادات اHلغاة  (دج)االعتمادات اHلغاة  (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

13 -  33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح القضائية - الضمان االجتماعي................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة ..................................................................مجموع االعتمادات اHلغاة ..................................................................

28.000.000

28.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

140.000.000

اجلدول " ب "اجلدول " ب "

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

41 -  31

42 -  31

43 -  33

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

احملاكم اإلداريةاحملاكم اإلدارية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

احملاكم اإلدارية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................

احملاكم اإلدارية  - التعويضات واHنح اخملتلفـة.........................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

احملاكم اإلدارية - الضمان االجتماعي.....................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة ..............................................................مجموع االعتمادات اخملصصة ..............................................................
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30.000.000
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يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى :  يـــــعــــــدل هـــــذا اHـــــرســــــوم الـــــقـــــانــــون
األساسـي للـمعـهد الوطـني للـعمل اHنـشأ �ـوجب اHرسوم
رقـم 81-235  اHــــؤرخ في 29 شـــوال عـــام 1401 اHــــوافق 29
غــشت ســنـة 1981 واHــذكـور أعـاله والـذي يــدعى فـي صـلب

النص "اHعهــد"s طبقـا ألحكام هذا اHرسوم.

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عـامةأحكـام عـامة

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : اHــــعــــهــــد مــــؤســــســــة عــــمـــومــــيــــة ذات طــــابع
صــــنـــــاعي وجتــــاريs تـــــتــــمــــتع بـــــالــــشــــخــــصــــيـــــة اHــــعــــنــــويــــة

واالستقالل اHالي.
يـسيّـر اHعهـد طبـقا لـلقـواعد اHـطبقـة على اإلدارة في

عالقاته مع الدولةs ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHــادة اHــادة 3 : : يـوضع اHـعـهد حتـت وصايـة الـوزيـر اHـكلف
بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي. 

اHـادة اHـادة 4 :  : يحدد مقر اHعهد �دينة اجلزائر.

5 : :  ـكن أن تـنشـأ فـروع للـمـعهـد في أي مـكان اHـادة اHـادة 
من الـتــراب الـوطــني بــقـرار من الــوزيـر اHــكــلف بـالــعـمل

والتشغيل والضمان االجتماعي.

اHادة اHادة 6 : :  تتمثل مهام اHعهد فيـما يأتي :
- إجنــــاز دراســـــات وحتــــقـــــيــــقـــــات تـــــخص الـــــعالقــــات
االجـتـماعـيـة اHـهنـيـة والظـروف الـعـامة لـلـعمـل والتـشـغيل

sواألجور واألسعار واالستهالك لدى العائالت
- إعــــــــداد وتـــــــــوزيع عـــــــــلـى اHــــــــؤســـــــــســــــــات واإلدارات
العمـومية اHعـنية حصـيلة سنـوية ومعطـيات دورية وكذا
نــتــائج الــدراســات والــتــحــقــيـقــاتs اHــنــصــوص عــلــيـهــا في

sعمول بهHطبقـا للتنظيم ا sالفقرة األولى أعاله
- جمــع اHعلومـات الوثائقيـة الـتي لها صلــة �جال
sــعــنــيـــةHبــاالتــصـــال مـع الــهــيــئــات الــعــمـــومــيــة ا sتـــدخــلــه
ومــعـاجلــتــهـــا ووضــعــهـــا فــي مـتــنــاول اHـســتــعـمــلــY طـبــقـا

sعمول بهHللتنظيم ا
- مـســاعـدةs في إطـار اتــفـاقيs الـهــيـئـات الـعــمـومـيـة
واHؤسسات على إعداد وتـنفيذ القواعـد التي ينص عليها

sتعلقان بالعملHالتشريع والتنظيم ا
Yضـــمـــان الــــقـــيـــام بـــنـــشـــاطـــات الـــتـــكـــوين وحتـــســـ -

اHستوى وجتديد اHعارف اآلتية :
* الــــتـــكـــوين الـــتــــكـــمـــيـــلي أو اHـــتــــخـــصص لألعـــوان
الـتــابـعــY لـلــوزارة اHـكــلـفــة بـالــعــملs وحتـســY مـســتـواهم
وجتــديــد مــعــارفـــهم في إطــار أحــكــام الــقــوانــY األســاســيــة

sالتي تسيرهم

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-159 مـؤرخ  مـؤرخ في في 28 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 ا اHـوافق Hـوافق 16 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمن تـعديلs يـتـضـمن تـعديل

القـانون األساسي للمعهـد الوطني للعمل.القـانون األساسي للمعهـد الوطني للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقــريــــر  وزيــــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيـل

sوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

s( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sال سيما الباب الثالث منه sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 sتممHعدل واHا sبعالقات العمل
  -  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90-30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 sتممHعدل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
    - و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 95-20 اHــــــؤرخ في 19
صــفــر عـام  1416 اHــوافق 17 يــولــيــو ســنـة 1995 واHــتــعـلق

sتممHعدل واHا sجلس احملاسبة�
- وبــمــقـــتــضـى الــقـانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1428 اHــــوافق 25  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2007

sعدلHا sاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 81-235 اHــــؤرخ في 29
شـوال عـام 1401 اHـوافق 29 غــشت سـنـة 1981 واHــتـضـمن

sتممHعدل واHا sعهد الوطني للعملHإنشاء ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 431-96
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
 1996 واHـتـعلق بـكـيفـيـات تعـيـY محـافظـي احلسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

sستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

sاالجتماعي
sوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -
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* حتـــســY مـــســتـــوى عــمـــال الــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
واHـؤســســات وجتـديــد مــعـارفــهمs فـي إطـار تــعــاقـدي وذلك

sعمول بهHطبقا للتنظيم ا
Yتـــكـــوين مـــســـتـــخــــدمي كل الـــقـــطـــاعـــات وحتـــســـ *
مـسـتـواهم وجتــديـد مـعـارفـهـمs السـيـمـا في مـجــال تـسـيـيـر
اHــوارد الـبـشـــريــة والـــوقــايـة مـن الـــنــزاعــات في الـعـمل

  sوتسويتها
sترقية تعميـم تشريع العمل وتنظيمه -

sلتقيات والندوات ذات الصلة �هامهHتنظيم ا -
- إصـدار وتــوزيع اجملالت الــدوريـة الــتي تـرمي إلى
الـتعريف بالتشـريع والتنظيم اHـتعلقY بـالعمل وترقية

البحث التقني في اHيادين التي لها صلة �وضوعه.

اHادة اHادة 7 : : يـضمن اHعهـد مهام اخلدمـة العمومـية طبقا
لدفتر األعباء اHرفق بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 8 : : يــؤهل اHـعــهـدs طــبـقــا لـلـتــشـريـع والـتـنــظـيم
اHعـمول بهـماs إلبرام كل اتـفاقيـة أو اتفاق مع اHـؤسسات
والـهيـئات الـوطـنيـة بـعد الـترخـيص من الـسلـطـة الوصـية

مع اHؤسسات الدولية والهيئات األجنبية.

الفصل الثـانيالفصل الثـاني
التنظيـم والسيرالتنظيـم والسير

اHـادة اHـادة 9 :  : يـسـيـر اHـعـهـد مــجـلس إدارة ويـديــره مـديـر
عام.

اHـادة اHـادة 10 :  :  يـحــدد الـنــظـام الــداخـلي لــلـمــعـهــد �ـوجب
قــرار من الـوزيــر اHـكــلف بـالــعـمل والــتـشــغـيل والــضـمـان

االجتماعي بعد مداوالت مجلس اإلدارة. 

 القسم األول القسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــادة اHــــادة 11 : :  يــــتــــشــــكـل مــــجــــلـس اإلدارة الــــذي يــــرأسه
الـوزير اHـكـلف بـالعـمل والـتـشغـيل والـضـمان االجـتـماعي

أو ¨ثله كما يأتي : 
sكلف بالعملHثل الوزير ا¨ -

sاليةHكلف باHثالن (2) عن الوزير ا¨ -
- ¨ـــثل عن اHـــنــظـــمــات الـــنــقـــابــيـــة لــلـــعــمـــال األكــثــر
تــمــثــيال عــلى اHـســتــوى الــوطــنيs يــعـيــنه الــوزيــر اHــكـلف

sبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- ¨ثل عن اHنظمات الـنقابية للمـستخدمY األكثر
تــمــثــيال عــلى اHـســتــوى الــوطــنيs يــعـيــنه الــوزيــر اHــكـلف

بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
 ـــكن مـــجـــلس اإلدارة أن يـــســتـــعـــY بـــأي شــخص ذي

كفاءة من شأنه مساعدته في أشغاله.

يـــحـــضــر اHـــديـــر الـــعـــام اجـــتـــمـــاعــات مـــجـــلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمـانته.

اHاHـادة ادة 12 :  :  يـعY أعـضـاء مجـلس اإلدارة �ـوجب قرار
من الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــعـــــمل والــــتــــشــــغـــــيل والــــضــــمــــان
االجتماعي Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديدs بناء على

اقتراح من السلطات واHنظمات التي ينتمون إليها.
sوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يـتم اســتـخالفـه حـسب األشــكـال نـفــسـهــاs ويـخــلـفه الــعـضـو

اجلديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس اإلدارة اHعينY بحكم

وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة.

sعــلى اخلـصـوص sـادة 13 : :  يـتـداول مــجـلس اإلدارةHـادة اHا
فيما يأتي :

sالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد -
sتعددة السنواتHبرامج النشاطات السنوية وا  -

sعهد وحساباتهHميزانية ا -
sحسابات التسيير -

sمشاريع االستثمار -
sؤسسة وتهيئتهاHمشاريع توسيع ا -

sإحداث فروع للمعهد -
- االقــتــراضــات احملــتــمــلــة اHــبــرمــة طــبــقـا لــلــتــشــريع

sعمول بهHا
- الصفـقات والـعقود واالتـفاقـيات واالتفـاقات طـبقا

 sعمول بهHللتنظيم ا
sعمول بهHالهبات والوصايا طبقا للتشريع ا -

sمحافظ حسابات Yتعي -
sYاالتفاقية اجلماعية للمستخدم -

sالتقارير واحلصائل السنوية للنشاط -
Yـــــســــائل األخـــــرى الــــتـي من شـــــأنــــهـــــا حتــــســــHكل ا -

تنظيم اHعهد وسيره وتمكينه من إجناز أهدافه.

14 :   :  يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اHـادة اHـادة 
أربع (4) مـــــرات في الــــســــنـــــةs بــــنــــاء عــــلـى اســــتــــدعــــاء من
رئــيـسه الــذي يـحــدد جـدول أعــمـال االجــتـمــاعـات بــاقـتـراح

من اHدير العام للمعهد.
و ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــةs بـنـاء عـلى
اســتــدعــاء من رئــيـسه وبــنــاء عــلى طــلب إمّـا مـن الـســلــطـة
الـوصيـة وإمّا من اHـدير الـعام لـلمعـهد أو بـطلب من ثـلثي

(3/2) أعضائه.
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضـاء مــجـلس اإلدارة قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى
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األقل من تـــاريخ انــعـــقــاد االجـــتــمـــاع. و ــكن تـــقــلـــيص هــذا
األجل بــالــنـســبــة لــلـدورات غــيــر الــعــاديـة دون أن يــقل عن

ثمانية (8) أيام.

اHــــــــادة اHــــــــادة 15 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2)  أعضائه على األقل.

وإذا لم يــكـتــمل الــنـصــابs يــعـقــد اجــتـمــاع جــديـد في
غــضـــون الــثــمـــانــيــة (8) أيـــام اHــوالـــيــة لــتـــاريخ االجـــتــمــاع
اHــؤجل. وفي هـذه احلـالــةs تـصح اHــداوالت مـهـمــا يـكن عـدد

األعضاء احلاضرين.
16 : : تـتــخــذ قــرارات مــجــلس اإلدارة بــأغــلــبــيـة اHـادة اHـادة 

أصوات األعضاء احلاضرين.
وفي حــــالـــــة تــــســــاوي عــــدد األصــــواتs يــــكــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.
17 : : تـــــــــدوّن مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــادة اHــــــــادة 
مـحاضر وتـسجل في سجل خـاص موقع ومؤشـر عليه من
طـرف رئيس اجملـلس وأمY اجللـسةs ثم تـرسل إلى أعضاء
مــــجـــلـس اإلدارة في أجل الــــثــــمـــانــــيـــة (8) أيــــام الـــتـي تـــلي

تاريخ االجتماع.
تــرسـل هــذه اHــداوالت إلى الــســلــطــة الــوصــيــة قــصــد
اHوافقة عـليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ

اHصادقة عليها.
اHادة اHادة 18 : : تـكون مـداوالت مجـلس اإلدارة نـافـذة بعد
ثالثY (30) يــومــا من تــاريخ إرســالــهــاs مــا لم يــكن هــنــاك
اعـتـراض صــريح من الــوزيـر اHــكـلف بــالـعـمـل والـتـشــغـيل

والضمان االجتماعي يبلغ خالل هذا األجل.
ال تــــكــــون اHــــداوالت اHــــتـــعــــلــــقــــة �ــــيــــزانــــيــــة اHــــعــــهـــد
وحـــســـابـــاته ومـــشـــاريع االســـتــثـــمـــار وتـــوســـيع اHـــؤســـســة
وتـهـيـئـتـهـا نـافـذة إال بـعــد اHـوافـقـة الـصـريـحـة من الـوزيـر

اHكلف بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
القسم الثانيالقسم الثاني
اHديـر العـاماHديـر العـام

اHـادة اHـادة 19 : : يـعــY اHـديــر الـعــام �ـوجب مــرسـوم بــنـاء
عـــلى اقـــتـــراح من الـــوزيـــر اHـــكــلـف بـــالـــعــمـل والـــتــشـــغـــيل
والــضـــمــان االجــتــمــاعـي. وتــنــهـى مــهــــامه حــسب األشــكــال

نفسهـا.
اHادة اHادة 20 : : يضمن اHدير العام السير احلسن للمعهد.

وبهذه الصفةs يكلفs على اخلصوصs �ا يأتـي :
-  تــمــثــيل اHــعـهــد أمــام الــعــدالــة وفي جــمــيع أعــمـال

sدنيةHاحلياة ا
sتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة  -
sحتضير أشغال مجلس اإلدارة  -

- ¨ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلّــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع
 sعهدHمستخدمي ا

sعهد وحساباتهHإعداد مشروع ميزانية ا -
 sالقيام بإعداد سندات اإليرادات -

sعهدHاألمر بصرف نفقـات ا -
- إبـرام الصفقـات والعقـود واالتفاقيـات واالتفاقات

 sعمول بهHطبقا للتنظيم ا
- إعـــداد مــــشـــروعي الــــتـــنـــظــــيم الــــداخـــلي والــــنـــظـــام

sالداخلي للمعهد
-  تــــعـــــيــــY جــــمـــــيع مـــــســــتـــــخــــدمي اHـــــعــــهـــــدs مــــاعــــدا

sالذين يحدد ¬ط آخر لتعيينهم YستخدمHا
- إعـــداد الـــتـــقـــريــر الـــســـنـــوي عن نـــشـــاطـــات اHـــعـــهــد
وإرســـــاله إلـى الــــوزيـــــر اHـــــكــــلـف بــــالـــــعــــمـل والــــتـــــشــــغـــــيل

والضمان االجتماعي بعد موافقة مجلس اإلدارة.
و ـــكن اHــديـــر الــعـــامs حتت مــســـؤولــيـــته وفي حــدود

صالحياتهs أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.

الفصل الثـالثالفصل الثـالث
أحكـام مـاليةأحكـام مـالية

21 : :  تــفــتــتح الــســنـة اHــالــيــة لــلــمــعـهــد في أول اHـادة اHـادة 
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 

22 :  : تــــمـــسك مـــحـــاســــبـــة اHـــعـــهـــد عــــلى الـــشـــكل اHــادة اHــادة 
التجاري طبقا للتشريع اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 23 :  :  تــــشـــتــــمل مــــيـــزانــــيـــة اHــــعــــهـــد عــــلى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات.

1 - في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات :
- اHساهمة اHالـية للدولة لتمويل تكاليف التبعات
اHتعلـقة بأداء مهـام اخلدمة العـموميـة للمعـهد طبقـا لبنود

sرسومHرفق بهذا اHدفتر األعباء ا
sساهمة احملتملة للجماعات احملليةHا -

sؤسسات والهيئات العمومية واخلاصةHمساهمة ا -
- عــائـــد بــيع اHــنــشــورات واخلــدمــة الــتي تــنــجــز في

sؤسساتHإطار اتفاقي لصالح الهيئات العمومية وا
- االقــتــراضــات احملــتــمــلــة اHــبــرمــة طــبــقـا لــلــتــشــريع

sعمول بهماHوالتنظيم ا
 sالهبات والوصايا -

- كل مورد آخر مرتبط بنشاطات اHعهد.

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
sنفقـات التسيير -

sمصاريف التجهيزات واالستثمار -
-  كل نفقة ضرورية أخرى إلجناز مهامه.
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اHــادة اHــادة 24 : : يــضــمن مـــحــافظ حـــســابــاتs يــعـــY طــبــقــا
لـلـتـشـريـع والـتـنـظـيم اHــعـمـول بـهـمـاs الــتـدقـيق واHـراقـبـة

والتصديق على حسابات اHعهد.  
اHــادة اHــادة 25 :  : يـــرسل اHـــديـــر الــعـــام لـــلـــمــعـــهـــد احلــصـــائل
وحـسابات النـاجت ومقررات تخـصيص نتـائج آخـر السنة
وتــقـــريـــر مـــحـــافظ احلـــســـابـــات وكـــذا الــتـــقـــريـــر الـــســـنــوي
لـلنـشـاطات اHـتعـلـقة بـالـسنـة اHالـيـة اHنـصرمـة مـصحـوبة
بـــآراء وتــــوصـــيـــات مـــجـــلـس اإلدارة إلـى الـــوزيـــر الـــوصي

وكذا السلطات اHعنية.
وتكون حصيلـة اHساهمة اHالـية اHمنوحةs في إطار
تــبــعــات اخلـدمــة الــعــمــومـيــةs مــوضــوع تــقــريـر يــرسل إلى

وزير اHالية.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهـائيةأحكام نهـائية

sـرسـومHـادة 26 : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـادة اHا
وال سـيـمـا مـنـهـا أحـكام اHـرســـوم رقــم 86-31 اHــؤرخ فـي
9 جمادى الثانيـة عام 1406 اHوافق 18 فبراير سنة 1986
واHـتـضـمن تـعـديل الـطـبـيـعـة الـقـانـونـيـة لـلـمـعـهـد الـوطـني

للعمل وتنظيمه. 
اHـــــاداHـــــادّة ة 27  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 16
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ

اHلـحـقاHلـحـق
دفتر األعباء اHتعلق بتبعـات اخلدمة العمومية التيدفتر األعباء اHتعلق بتبعـات اخلدمة العمومية التي

يقوم بها اHعهد الوطني للعمليقوم بها اHعهد الوطني للعمل
اHـــادة األولى :اHـــادة األولى : يــحـدد دفــتــر األعــبـــاء هــذا الــتــبــعــات
الـتي تقع عـلى عــاتق اHعـهد الـوطنـي للـعمل والـذي يدعـى
في صـــلـب الـــنص "اHـــعـــهـــد" وكـــذا احلـــقــــوق وااللـــتـــزامـــات
sــســنـدة إلــيه في إطــار إجنــاز مــهــام اخلــدمــة الــعـمــومــيـةHا
تــطـبـــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 7 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
15-159 اHؤرخ في 28 شعبان عام 1436 اHوافق 16 يونيو

سـنة 2015 واHـتـضـمن تـعديــل القــانـون األسـاسي لـلـمـعـهد
الوطني للعمل.

2 :  : يـــــتـــــولى اHـــــعـــــهـــــد الـــــقـــــيـــــام بـــــالـــــدراســــات اHـــــادة اHـــــادة 
والتحقيـقات اHتعلقة �ا يأتي :

sتطور عالقات العمل -
sظروف الوقاية الصحية واألمن في العمل -

- تــطـور تـنــظـيم الــعـمل واألشــكـال اخلـاصــة بـعالقـات
sالعمل

- تــطـور الــتــشـغــيل والــفــئـات االجــتــمـاعــيــة اHـهــنــيـة
sللعمال

- تطور القدرة الشرائية.

اHـــادة اHـــادة 3 : : يـــعــد اHـــعـــهــد ويـــنـــجــزs في إطـــار الـــبــرامج
الـسـنـويـة واHــتـعـددة الـســنـواتs نـشـاطـات تــكـوين أعـضـاء
مــكــاتب اHــصـــاحلــة ومــســاعــدي غــرف احملــاكـم الــفــاصــلــة في
اجملـال االجتماعيs وكـذا اHندوبY الـنقابيـY بغض النظر

عن قطاع النشاط الذي ينتمون إليه.
وفي هذا الصددs يقوم اHعهد �ا يأتي : 

- يـعد ويـحـY برامج بـيـداغـوجيـة وتـعلـيـميـة تـكيف
مع طـــبـــيــــعـــة الـــتـــكــــوين أو نـــشـــاطـــات حتــــســـY اHـــســـتـــوى

sنجزةHا
- يـقـومs بـنـاء عـلـى طـلب من الـسـلـطـة الـوصـيـةs بـكل
دراســــة تـــــرمي إلـى تــــقـــــيـــــيم مـــــســــتـــــوى تـــــكــــويـن األعــــوان
الـتـابـعـY لـلـوزارة اHـكـلَـفـة بـالـعـمل والـتـشـغـيل والـضـمـان
االجــتـمـاعيs ويـقـتـرح تـدابـيــر حتـسـY مـسـتـواهم وجتـديـد

معارفهم اHكيفة مع صالحياتهم ونشاطاتهم.

اHــادة اHــادة 4 : : يـتـلـقى اHـعـهـد مــسـاهـمـة مـالـيـة من الـدولـة
عن كل سنـة مالـيـة مقـابل تبـعات اخلـدمة الـعمـوميـة التي

تقع على عاتقه �وجب دفتر األعباء هذا.

اHـادة اHـادة 5 : : حتدد مساهـمة الدولة اHنصوص عليها في
اHــــادة 4 أعالهs عــــلـى أســــاس بــــرنــــامج الــــنــــشــــاطــــات الــــذي

ينجزه اHعهد.

اHـادة اHـادة 6 : : حتـدد اHـساهـمـة اHـاليـة الـضروريـة لـتنـفـيذ
تـبعـات اخلـدمة الـعمـوميـة التي يـقـوم بهـا اHعـهدs كل سـنة
بصفة مشتـركة مع وزير اHالية ووزير العمل والتشغيل

والضمان االجتماعي.

اHــادة اHــادة 7 :  : تـــدفع اHـــســـاهـــمــة اHـــالـــيـــة اHـــســـتـــحــقـــة من
الدولـة مـقابل تـبـعات اخلـدمـة العـمـومـية الـتي يـتكـفل بـها
اHـــــعـــــهــــــد ســــنــــــويــــــا إلـى هـــــذا األخـــــيــــرs طـــــبـــــقـــــا لـألحـــــكــــام
واإلجــراءات اHـنــصــوص عــلـيــهــا في الــتــشـريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما.

اHادة اHادة 8 :  :  تكـون اHسـاهمـة اHـاليـة اHذكـورة في اHادة
4 أعالهs موضوع محاسبة منفصلة.

9 : : يـــتـــعـــY عــلى اHـــعـــهـــد أن يــرسـل إلى وزيــر اHــادة اHــادة 
sـالـيـةHالـعـمـل والـتـشـغـيل والــضـمـان االجـتـمــاعي ووزيـر ا

عند نهاية كل سنة مالية :
- تقريرا عن تنفيذ تبعات اخلدمة العمومية للسنة

sنصرمةHا
- نــسـخــة من تـقــريـر مــحـافظ احلــسـابــات يـعــده لـهـذا

الغرض.
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مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ فـي أول رمــــــضــــــان عـــــــام مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ فـي أول رمــــــضــــــان عـــــــام 1436
اHوافق اHوافق 18 يونـيو سنة  يونـيو سنة s2015 يتضـمن تعيY مـكلفةs يتضـمن تعيY مـكلفة

بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مرسـوم رئـاسي مؤرخ في أول رمـضـان عـام
1436 اHـوافق 18 يـونـيـو سـنة s2015 تعـيّن الـسـيدة فـضـيـلة

كرمية مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيــان مــؤرخــان في مــرســومــان رئــاســيــان مــؤرخــان في 7 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436
Yيــتــضــمــنــان تــعــيــ sYيــتــضــمــنــان تــعــيــ s2015 ــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــةHــوافق اHا
مـــديــــرين بـــرئــــاســـة اجلــــمـــهــــوريـــة (األمــــانـــة الــــعـــامـــةمـــديــــرين بـــرئــــاســـة اجلــــمـــهــــوريـــة (األمــــانـــة الــــعـــامـــة

للحكومة).للحكومة).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عــام
1436 اHـوافق 24 يونـيو سـنة s2015 تـعـY السـيدة رشـيدة

بـن عــلـيs مــديـــرة بــرئـــاســة اجلـــمـــهــوريـــة (األمــانـــة الــعـــامــة
للحكومة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عــام
1436 اHـوافق 24 يـونـيـو سـنـة s2015 يـعـY الـسـيـد رضوان

تـــوتـيs مـــديــــرا بـــرئـــاســــة اجلـــمــــهـــوريـــة (األمــــانـــة الــــعـــامـــة
للحكومة).

مراسيممراسيم فردي فرديّة

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــــــــــرار رقـم رار رقـم 01  / ق. م د / / ق. م د / 15 م مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 ش شــــــــــعــــــــــبــــــــــان عان عــــــــامام
يــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــلقلق  sي s2015 ــــــــــــــوافوافـق أول يق أول يــــــــــــونونــــــــــــيــــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةHا H1436 ا

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن اجمللس الدستوري
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــواد 105 و112

sو163 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى  القـانون العضوي رقم 12-01 اHؤرخ في
18 صــفـر عـام 1433 اHـوافـق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واHــتـعـلّق

sواد 88 و102 و103 منهHال سيما ا sبنظام االنتخابات

- و�ـقـتضى  الـقـانون الـعـضوي رقم 12-02 اHـؤرخ في
18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي يـحدد

 sادة 3 منهHال سيما ا sانيةHحاالت التنافي مع العهدة البر
- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

sادة 6 منهHال سيما ا sنتخبةHا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدّد قـواعد

sعمل اجملـلـس الـدسـتـوري
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436 اHــوافق اHــوافق
24 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة s2015 يـتـضــمن إنـهـاء مــهـام رئـيـسـةs يـتـضــمن إنـهـاء مــهـام رئـيـسـة

دراســــات بـــرئــــاســــة اجلـــمــــهــــوريـــة (األمــــانــــة الـــعــــامـــةدراســــات بـــرئــــاســــة اجلـــمــــهــــوريـــة (األمــــانــــة الـــعــــامـــة
للحكومة).للحكومة).

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عــام
1436 اHـوافق 24 يـونـيــو سـنـة s2015 تـنـهـى مـهـام الــسـيـدة

رشــيـــدة بن عـــلـيs بــصـــفـــتـــهــا رئـــيـــســـة دراســات بـــرئـــاســة
الـــجــمـــهـوريــة (األمـانــة الـعــامـة لـلــحـكــومـة)s لــتــكـــلــيـــفــهـا

بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436  اHــوافقاHــوافق
24 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة s2015 يـــتــضــمن إنــهـــاء مــهــام نــائبs يـــتــضــمن إنــهـــاء مــهــام نــائب

مـــــديـــــر بــــرئـــــاســــة اجلـــــمــــهـــــوريـــــة (األمــــانـــــة الــــعـــــامــــةمـــــديـــــر بــــرئـــــاســــة اجلـــــمــــهـــــوريـــــة (األمــــانـــــة الــــعـــــامــــة
للحكومة).للحكومة).

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 7 رمــضــان عــام
1436 اHــوافق 24 يــونــيــو ســنـة s2015 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

رضـوان توتيs بصفـته نائب مدير بـرئاسة الـجــمـهورية
(األمانة العامة للحكومة)s لتـكـلـيـفـه بوظيفة أخرى.
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- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اHــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـمـقــتـضـى قـرار الـمـجـلـس الـدسـتـوري رقـم
01 / ق. م د/ 14 اHـــــــــــؤرخ فـي 5 ربــــــــــــيــع األول عـــــــــــام 1435

اHوافق 7 ينـاير سنة 2014 واHتعـلق باستخالف نائب في
sاجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الوطني رقم أخ / أر/2015/68 اHؤرخة في 21 مايـو سنة
2015 واHــســجـلــة بــاألمــانـة الــعــامـة لــلــمـجــلـس الــدســتـوري

بــتــاريخ 23 مــايــو ســنــة s2015 حتت رقم s01 واHـــتــضــمــنــة
الـتـصـريح بـشغـور مـقـعـد الـنـائب خـاوة الـطـاهـر اHـنتـخب
في قـــائــــمـــة حــــزب جـــبــــهـــة الــــتـــحــــريـــر الــــوطـــنـي الـــدائـــرة
االنــتـــخــابـــيـــة بــاتـــنـــةs بــســـبب قـــبـــوله وظـــيــفـــة عـــضــو في
الــحـــكـومـةs طـبـقـا لـلـمـادة 103 من الـقـانـون الـعـضـوي رقم

 sذكور أعالهH12-01 ا

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اHــــتــــرشــــحــــY لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة s2012 اHـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
s2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةHا sدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 12/3083 واHــسـجــلــة بـاألمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس

 s39 حتت رقم s2012 الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة

sقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -sقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

sداولةHوبعد ا -sداولةHوبعد ا -

- اعتـبـارا أن اHادة 105 من الدسـتور تـنص على أن
مــــهـــمـــة الــــنـــائب وعــــضـــو مـــجــــلس األمـــة وطــــنـــيـــةs قــــابـــلـــة
للـتـجـديـدs وال  ـكن اجلـمع بـينـهـمـا وبـY مـهـام أو وظائف
أخـــرىs و أن اHـــادة 3 من الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي رقم 02-12
اHــذكــور أعالهs تــنص فـي مــطّــتــهــا األولى عــلى أن الــعــهــدة

sانية تتنافى مع وظيفة عضو في احلكومةHالبر

- واعــــتـــــبــــارا أنـه �ــــقــــتـــــضى أحـــــكــــام اHــــادة 102 من
الـقــانــون الـعــضـوي رقم 12-01 اHـذكــور أعالهs يــسـتــخـلف
الـنائب بعد شغـور مقعده بـسبب قبوله وظـيفة عضو في
احلكـومـةs باHـترشح اHـرتب مـباشـرة بعـد اHـترشح األخـير
اHـــنــتــخـب في الــقـــائــمـــة االنــتـــخــابـــيــة الـــذي يــخـــلــفه خالل

sتبقيةHالفترة النيابية ا

- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اHادة 6 من الـقانون
الـعضوي رقم 12-03 اHذكور أعالهs يـستخلف اHترشح أو
اHنتخب �ـترشح أو منتخب من نفس اجلنسs في جميع
حاالت االستخالف اHنـصوص عليها في الـقانون العضوي

sتعلق بنظام االنتخاباتHا

- واعتـبارا أنه بـعد االطالع عـلى قائـمة حـزب جبـهة
التحرير الوطني في الدائرة االنتخابية باتنةs تبيّن أن
اHـــرتّب مـــبـــاشـــرة بـــعـــد آخـــر مـــنـــتـــخب في الـــقـــائـــمـــة هـــو
بــوهــنــاف يــزيــدs غــيــر أن هــذا األخــيــر كــان قـد اســتــخــلف
نــائـــبـــا بــســـبب انـــتــخـــابه عـــضـــوا في اجملــلـس الــدســـتــوري
�ــــوجـب قــــرار اجملــــلس الــــدســــتــــوري رقم 01 / ق.م د / 14
اHـؤرخ في 5 ربـيع األول عـام 1435 اHـوافق 7 يـنـايـر سـنـة
sــتــرشـح الــذي يــلــيه في الــقــائــمــةHيــصــبح ا s2014. وعــلــيه

مـــؤهال قـــانـــونـــا الســـتــخـالف الــنـــائـب الــذي شـــغـــر مـــقـــعــده
sبسبب قبوله وظيفة عضو في احلكومة

- واعتـبـارا أنه بعـد االطالع عـلى اHرسـوم الـرئاسي
اHــتــضـــمن تــعـــيــY أعــضـــاء احلــكــومــةs وعـــلى إعالن وقــرار
اجملــلـس الــدســتــوريs وكــذا عـــلى قــائــمــة مـــتــرشــحي حــزب
جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــني بــالــدائــرة االنــتــخــابــيــة بــاتــنـة
اHـــــذكـــــورين أعـالهs تـــــبـــــY أن اHــــتـــــرشـح اHـــــؤهل قـــــانـــــونــــا
السـتخالف الـنائب خـاوة الـطاهـر الذي قـبل وظيـفة عـضو

في احلكومة هو تماقولت مصطفى.

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اHادة األولى اHادة األولى : يـستخـلـف النائـب خـاوة الطاهـر بعد
شـغــور مـقـعــده بـسـبب قــبـوله وظـيــفـة عـضــو في احلـكـومـة

باHترشح تماقولت مصطفى.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تـبــلّغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــــلـس الــــــشـــــعـــــبــي الـــــوطـــــنــي وإلى وزيـــــر الــــــداخـــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللية.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلـزائرية الد قراطية الشعبية.

بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اHنـعـقدة بتاريخ 13 شعبان عام 1436 اHـوافق أوّل يونيو

سنة 2015.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
sحنيفة بن شعبان -
sعبد اجلليل بلعلى -
sإبراهيم بوتخيل -

sداود Yحس -
sعبد النور قراوي -

sمحمد ضيف -
sفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.
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األسالكاألسالك
¨ثلو ¨ثلو اإلدارةاإلدارة

جميع األسالك

YستخدمHثلو ا¨YستخدمHثلو ا¨
األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- عبديش يوسف
- عجابي آسيا
- قسيور كمال

- شنقيطي محمد
- بوجنون مسعود

- قداح راضية

- بوصاع عزيزة
- طير رياض

- سمود عبد الغني

- بوقرة عز الدين
- عبد الغفار اسماعيل

- عيطر حسان

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى
مقرر مؤرخ في مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 اHوافق  اHوافق 6 يناير سنة  يناير سنة s2015 يتضمن جتديد تـشكيلة اللجنة اHتساوية األعضاءs يتضمن جتديد تـشكيلة اللجنة اHتساوية األعضاء

اخملتصة �وظفي اجمللس اإلسالمي األعلى.اخملتصة �وظفي اجمللس اإلسالمي األعلى.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مــقـرر مـؤرخ في 15 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHـوافق 6 يـنـايـر سـنـة s2015 جتـدد تـشـكــيـلـة الـلـجــنـة اHـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة �وظفي اجمللس اإلسالمي األعلىs وفقا للجدول اآلتي :

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 15  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 5
فبـراير سنة فبـراير سنة s2015 يحدs يحدّد كيـفيات تنـظيم التكويند كيـفيات تنـظيم التكوين
التحضيـري لشغـل بعض الرتب اHنتمية لألسالكالتحضيـري لشغـل بعض الرتب اHنتمية لألسالك
اخلاصة باحلماية اHدنية ومدته ومحتوى برامجه.اخلاصة باحلماية اHدنية ومدته ومحتوى برامجه.

ـــــــــــــــــــــــــــ

sوزير الداخلية واجلماعات احمللية sإن وزير الدولة
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-108 اHــــؤرّخ في 22
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1403 اHــــوافق 5 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1983
واHـتــضــمّن إنــشــاء اHــدرســة الـوطــنــيــة لــلــحـمــايــة اHــدنــيـة

sتمّمHعدّل واHا sوتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافـق 10 غـشت سـنـة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-106 اHؤرّخ
فـي  أوّل ربــيع الـــثـــاني عــام 1432 اHــوافق 6 مــارس ســنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

sدنيةHلألسالك اخلاصة باحلماية ا YنتمHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادّتY 92 (الـفقرة 2)
و112 مـن اHــرســــوم الــتّــنـفــيــذيّ  رقـم 11-106 اHـؤرّخ في
أوّل ربـيع الــثـاني عــام 1432 اHـوافق 6 مــارس سـنـة 2011
واHـذكــور أعالهs يــهـدف هــذا الـقــرار إلى  حتــديـد كــيـفــيـات
تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب اHنتمية
لألسـالك اخلـــاصـــة بــــاحلـــمـــايــــة اHـــدنـــيــــة ومـــدته ومــــحـــتـــوى

برامجه واHذكورة أدناه :
سلك الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :سلك الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :

- رتبة مالزم احلماية اHدنية.
سلك األطباء الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :سلك األطباء الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :

- رتبة طبيب مالزم أوّل للحماية اHدنية.

2 :  : يــلــزم اHــتــربــصــون الــذين يــشــغــلــون إحـدى اHـاداHـادّة ة 
الـــرتــبــتـــY اHــذكـــورتــY في اHـــادّة األولى أعالهs �ــتـــابــعــة

التكوين التحضيري.

3  :   : يـــتـم فـــتح دورة الـــتــــكـــوين الــــتـــحـــضـــيـــري اHــاداHــادّة ة 
لــشـغـل إحــدى الـرتــبـتــY اHـذكــورتـY أعالهs �ــوجب قـرار
من الــسـلــطـــة الـتـي لـهـــا صالحـــيــة الـتــعــيـY والــذي يــحـدّد

فـيه ال سيما :
sعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عــدد اHــتــربــصـــY اHــعــنــيــY بــالــتــكـــوين احملــدّد في
اخملــطط الـسـنـوي لـتــسـيـيـر اHـوارد الــبـشـريـة وفي اخملـطط
Yتعدد الـسنوات للـتكوين وحتسHالـقطاعي السنـوي أو ا
اHـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اHـــــوظـــــفـــــY واألعـــــوان
اHـتــعـاقـدينs اHــصـادق عـلــيـهـمــا بـعـنــوان الـسـنــة اHـقـصـودة

sقررةHطبقا لإلجراءات ا
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sمدة التكوين -
sتاريخ بداية التكوين -

sعنيةHمؤسسة التكوين ا -
- قائمــة اHتربصY اHعنيY بالتكـوين.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــجب أن تـبــلّغ نـســخـة مـن الـقــرار اHـذكـور
في اHـادّة 3 أعالهs إلى مـصـالح الــوظـيـفـة الـعــمـومـيـة خالل

أجـل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

YــــتـــربــــصـــHـــســــتــــخـــدمــــة اHــــادّة ة 5 :  : تــــعـــلـم اإلدارة اHــــاداHا
بـتاريخ بـدايـة التـكـوين عن طريق اسـتـدعاء فـردي أو بأي

وسيلة أخـرى مالئمة عند االقتضاء.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــضـــمن الـــتــكـــوين الــتـــحــضـــيــري اHـــدرســة
الوطنية للحماية اHدنية.

sادّة ة 7 :  : ينظم التـكوين التحضيري بشكل تناوبيHاداHا
ويــشـمــل دروسـا نــظــريــة وأعــمـاال تــطــبــيــقـيــة وتــربــصـات

تطبيقية حسب اHدة احملددة في البرنامج.

جتـري الـتربـصـات الـتـطـبيـقـيـة في وحـدات الـتدخـل
واHصالح اإلدارية للحماية اHدنية.

8 :  : تــــحــــدّد مـــــدة الـــتــــكـــــويــن الـــتـــحــــضـــــيـــري اHــاداHــادّة ة 
لـــشــغــل إحـــدى الـــرتــبــتــY اHــذكـــــورتــY في اHــادّة األولى

أعالهs كمـا يأتي :
- اثنـا عشر (12) شهـرا بالـنسبـة للـتكـوين في رتبة

sدنـيةHمالزم احلمايـة ا
- عــشــرة (10) أشــهـر بــالــنــســبـة لــلــتــكــوين في رتــبـة

طبيب مالزم أول للحماية اHدنـية.

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحـضيـري لشـغـل إحدى الرتـبتـY اHذكـورتY في اHادّة
األولى أعالهs ويـتم تـفــصـيل مـحـتـواهـا من طـرف اHـدرسـة

الوطنـية للحمايـة اHدنـية.

YــتــربــصــHــادّة ة 10 :  : يــضـــمن تــأطـــيـــر ومــتــابــعـــــة اHــاداHا
أثـنــاء الــتـكـوين الـتــحـضـيـريs مــكـونـو اHـدرســة الـوطـنـيـة
لــلـحــمـايــة اHـدنــيـة و/ أو اإلطــارات اHــؤهـلـــة لـلــمـؤســسـات

واإلدارات العمومـية.

11 :  : يـــــلـــــــزم اHــــتـــــربـــــصـــــون بـــــرتـــــبـــــتي مالزم اHــــاداHــــادّة ة 
وطــبــيب مالزم أول لــلــحــمـــايـة اHــدنـــيــة بــإعــــداد مــذكـــرة
نــــهـــــايــــــــة الــــتـــــكــــــــويــن حــــــــول مــــــواضـــــــيع ذات صـــــلــــــــة
بــبــــرامج الــتــكــوينs حتــدّد من قــبــل اHــدرســــة الــوطــنـــيـة

للحمايــة اHدنــية.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
الـبـيـداغـوجــــيـة اHـسـتــمــرةs ويـشـمـل امــتـحــانــات دوريــة

في اجلـانب النظـري والتطبيقي.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : عـنـد نـهـايـة الـتـكـوين الـتـحـضـيـري لـشـغـل
إحـدى الرتبـتY اHذكورتـY في اHادّة األولى أعالهs ينظم

امتحان نهائي يتضمّن :
- اخــــتــــبــــارين (2) كــــتـــابــــيــــY ذوي صـــلــــة بــــبـــرنــــامج

s(3) عامل ثالثةHا sدة ثالث (3) ساعاتHالتكوين : ا
sــدة عــشـرون (20) دقــيــقـةHاخــتــبــارا تــطــبــيــقــيــا : ا -

اHعامل اثنان (2).
تـــــعــــــد إقـــــصـــــائـــــيـــــة كــل نـــــقـــــطــــــة تـــــقــل عـن 20/6 في

االختبارات الكتابية و20/7 في االختبار التطبيقي.

اHاداHادّة ة 14 :  : يتم حتـديد كـيفيـات تقـييم دورة الـتكوين
الـتــحـضــيـري في الــرتـبــتـY اHــذكـورتــY في اHـادّة األولى

أعالهs كـاآلتي :
- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع

s2 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا
s3 عاملHعالمة االمتحان النهائي : ا -

- عالمة مذكرة نهاية التكوين : اHعامل 1.

اHاداHادّة ة 15 :  : يتـم إعالن النـجاح الـنهـائي في التـكويــن
الـتحضــيري لـلمـتربـصـY احلـائــزين معــدال عامـا يساوي

أو يفوق 20/10 في التقيـيم اHذكور فـي اHادّة  14 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـضـبط قــائـمـة اHــتـربـصـY الــذين تـابـعـوا
بـنــجــاح دورة الــتـكــوين الــتــحـضــيــري من طــرف الـســلــطـة
التي لها صالحيـة التعيsY بناء عـلى مداوالت جلنة نهاية

التكـوينs والتي تتكـون من :
- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـY أو ¨ــثـلــهـا

sرئيسا sؤهـل قانوناHا
sدنية أو ¨ثلهHمدير مؤسسة الـتكوين للحمـاية ا -

sعضوا
- ¨ـثـلـY اثـنY (2) عن اHـكـونـY الـتـابـعـH Yـؤسـسة

التكوينs عضوين.

sـادّة ة 17 :  : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريHـاداHا
Yيـسـلم مديـر مـؤسـسـة الـتـكـوين شـهادة جنـاح لـلـمـتـربـص
الـــذين تـــابــعـــوا بــنـــجــاح الـــدورة الــتـــكــويـــنــيـــةs بــنـــاء عــلى

محضر جلنة نهاية التكوين.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـرسّم اHـتـربـصـون الــذين تـابـعـوا بـنـجـاح
الــتــكــويـن الــتــحــضــيــري في الــرتـــبــتــY اHــعــنــيــتــY وفــقــا

للتشريع السـاري اHفعول.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 5 فبراير سنة 2015.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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اHلحق األولاHلحق األول

برنامج التكوين التحضيري لشـغل رتبة مالزم احلماية اHدنيةبرنامج التكوين التحضيري لشـغل رتبة مالزم احلماية اHدنية

اHدة :اHدة : اثنا عشر (12) شهرا.

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

تقد´ عام عن احلماية اHدنية

أخالقية اHهنة

عروض وأنشطة ثقافية

اإلسعـاف

اإلطفـاء

اإلنقـاذ

الـري التطبيقي

علم النفس

التنظيم والتسيير اإلداري

القيادة والتسيير العملياتي

اإلشارة العملية

حرائق احملروقات

األخطار النووية واإلشعاعية

األخطار الكيمياوية والبيولوجية

اإلسعاف اHستوى الثاني

اإلنقاذ وعزل الردوم

مخططات وتقارير التدخـل

القانون اإلداري

الوقاية

البناء والرسم اHعماري

أدوات ووثائق التعمير

اخلرائط وأنظمة اHعلومات اجلغرافية

حتلـيل األخطار

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

1

2

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5 سا

5 سا

10 سا

90 سا

76 سا

72 سا

18 سا

26 سا

12 سا

54 سا

18 سا

24 سا

18 سا

18 سا

30 سا

30 سا

16 سا

12 سا

96 سا

12 سا

15 سا

12 سا

15 سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

حرائق الغابات

الرصد اجلوي

اإلسعاف عبر الطرقات

التلـوث

البيداغوجيا التطبيقية

التحرير اإلداري

اللغة األجنبية

اإلعالم اآللي

التربية البدنية والرياضية

التدريب العسكري

اجملموعاجملموع

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

24  سا

12 سا

30 سا

12 سا

15 سا

12 سا

36 سا

45 سا

119 سا

87 سا

1076 سا سا

2 - التربص التطبيقي :  - التربص التطبيقي : اHـدة أربعة (4) أسابـيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

تقد´ عام عن احلماية اHدنية

أخالقية اHهنة

عروض وأنشطة ثقافية

اإلسعـاف

اإلطفـاء

اإلنقـاذ

اإلسعاف عبر الطرقات

علم النفس

1

1

1

3

3

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

5    سا

5 سا

10 سا

76 سا

30 سا

36 سا

26 سا

35 سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

اHلحق الثانياHلحق الثاني

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة طبيب مالزم أول للحماية اHدنيةبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة طبيب مالزم أول للحماية اHدنية

اHدة : اHدة : عشرة (10) أشهر.

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :
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اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)

التسيير والتنظيم اإلداري
طب االستعجاالت

طب الكوارث
القيادة والتسيير العملياتي

اإلشارة العملية
اإلسعاف اHستوى الثاني

القانون اإلداري
الوقاية

األخطار النووية واإلشعاعية
األخطار الكيمياوية والبيولوجية

طب العمـل
النظافة واألمن

مخططات التدخـل
التحرير اإلداري

اللغة األجنبية (اإلجنليزية التقنية)
اإلعالم اآللي

التربية البدنية والرياضية
التدريب العسكري

اجملموعاجملموع

1

3

3

2

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

15 سا

130 سا

60 سا

42 سا

12 سا

30 سا

12 سا

25 سا

12 سا

12 سا

6 سا
6 سا
18 سا

6 سا
39 سا

27  سا

119 سا

77 سا

871  سا  سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

2 - التربص التطبيقي :  - التربص التطبيقي : اHـدة أربعة (4) أسابـيع.

وزارة اNاليةوزارة اNالية
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 7 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 26 مايـو سنة مايـو سنة
s2015 يـــعـــدs يـــعـــدّل الــــقـــرار اHـــؤرخ في ل الــــقـــرار اHـــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام ذي الـــقـــعـــدة عـــام

Yتـضمن تعيHوا Yتـضمن تعيHوافق 6 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة 2011 واHوافق  اH1432 ا

أعضاء اجمللس الوطني للمحاسبة.أعضاء اجمللس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 7 شعـبـان عام 1436 اHـوافق
26 مايـو سنة s2015 يعـدّل القـرار اHؤرخ في 8 ذي الـقعدة

Yـتـضمن تـعـيHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 2011 واHعـام 1432 ا
أعضاء اجمللس الوطني للمحاسبةs كما يأتي :

s.................... (بدون تغيير) ....................... - "
- زيــــــدوني حــــــمــــــيــــــدs ¨ــــــثـال عن الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

sباإلحصاء
- خـــــلــــيــــفـي حــــوريـــــةs ¨ــــثـــــلــــة عن الـــــوزيــــر اHـــــكــــلّف

sبالتربية الوطنية
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -

sفتشية العامة للماليةHرئيس ا sتراك علي -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
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s...................... (بدون تغيير) ....................... -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
s...................... (بدون تغيير) ....................... -
- ينات هاشـميs ¨ثال عن اHصف الوطني للخبراء

sYاحملاسب
- بن حـــبــــيـــلس زهـــيـــرs ¨ــــثال عن اHـــصـف الـــوطـــني

sYللخبراء احملاسب
- آيت عـــبــــد الـــقـــادر نـــور الـــدينs ¨ـــثـال عن اHـــصف

sYالوطني للخبراء احملاسب
- رجــــيـــمـي لـــعــــربيs ¨ـــثـال عن الــــغـــرفــــة الـــوطــــنـــيـــة

sحملافظي احلسابات
- البسغي مـرادs ¨ثال عن الغرفة الـوطنية حملافظي

sاحلسابات
- بـوبيـر جلـولs ¨ثال عـن الغـرفة الـوطنـية حملـافظي

sاحلسابات
- فــــوفــــة حــــمــــيـــــدs ¨ــــثال عـن اHــــنــــظــــمــــة الــــوطــــنــــيــــة

sعتمدينHا Yللمحاسب
- دقـــــلـــــة لـــــزهـــــرs ¨ـــــثال عـن اHـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة

sعتمدينHا Yللمحاسب
- بــوشــيــبــان حــســsY ¨ــثال عن اHــنــظــمــة الــوطــنــيــة

sعتمدينHا Yللمحاسب
s...................... (بدون تغيير) ....................... -

sخبير محاسب sحاج علي محمد سمير -
- ياحي نور الدينs خبير محاسب ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 26  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام   ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1434 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2
أكتوبر سنة أكتوبر سنة s2013 يحدs يحدّد كيفيات تنظـيم التكويند كيفيات تنظـيم التكوين
التحضيـري لشغـل بعض الرتب اHنتمية لألسالكالتحضيـري لشغـل بعض الرتب اHنتمية لألسالك
اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلـاخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلـّــفـــة بــأمالك الــدولــة واحلــفظــفـــة بــأمالك الــدولــة واحلــفظ
الـــعـــقـــاري ومـــسح األراضي ومـــدتـه وكـــذا مـــحـــتــوىالـــعـــقـــاري ومـــسح األراضي ومـــدتـه وكـــذا مـــحـــتــوى

برامجه (استدراك).برامجه (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـــريــدة الــرســمـــيــة - الــعــدد 02 الــصـــادر بــتــاريخ 4
ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015.

الصفحة 45 - اHلحق 8 - عنوانه :
بــــدال من :بــــدال من : ............. لــــشــــغـل رتـــبــــة مــــحــــلل جــــبــــائي

مركزي.
: ............. لـــــشـــــغـل رتـــــبـــــة مـــــفـــــتش مـــــسح يـــــــقــــــرأ :يـــــــقــــــرأ 

األراضي.

وزارة الصناعة واNناجموزارة الصناعة واNناجم
قــــرار مـــؤرخ فـي قــــرار مـــؤرخ فـي 11  شـــعـــبـــان عــــام شـــعـــبـــان عــــام 1436 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 30
مــــايــــو ســـــنــــة مــــايــــو ســـــنــــة s2015 يـــــحـــــدد تــــشـــــكــــيـــــلـــــة لــــجـــــنــــةs يـــــحـــــدد تــــشـــــكــــيـــــلـــــة لــــجـــــنــــة
الــــتــــحــــكــــيـم لـــلــــجــــائـــزة الــــجـــزائـــريـــة لـــلــــجـــــــودةالــــتــــحــــكــــيـم لـــلــــجــــائـــزة الــــجـــزائـــريـــة لـــلــــجـــــــودة

لسنــــة لسنــــة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب قـــرار مــؤرخ فـي 11  شـعــبــان عـــام 1436
الــــمـــوافـق 30 مـــايـــو ســــنـــة s2015 حتـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة جلـــنــة
الـتحكيم لـلجائزة اجلـزائرية للـجودة لسنة s2015 تطـبيقا
ألحــــكـــام اHــادة 4 مــن اHــرســــوم  الــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05-02
اHــــؤرخ في 22  شـــوال عـــام 1422 اHــــوافق 6 يـــنـــايــــر ســـنـــة
sـتـضــمن إنـشـاء اجلــائـزة اجلـزائـريــــــة لـلـجـــــودةH2002  وا

كما يأتي :
- الــســيــد ســيـد أحــمــد تــيــبــاويs اHـديــر الــعــام Hــركـز

sرئيسا sيHالتجارة العا
- السـيـد بـراهـيم عـبـد الـلطـيفs مـديـر شـركـة كـناف

sعضوا sجبس
- الــــســــيـــــد جــــمــــال حالسs اHــــديــــر الــــعــــام لــــلــــمــــعــــهــــد

sعضوا sاجلزائري للتقييس
- الـسـيـد نــور الـدين بـوديـسـةs اHـديــر الـعـام لـلـهـيـئـة

sعضوا sاجلزائرية لالعتماد
- الـــســـيــد رابـح مــســـيــلـيs مــديـــر الــديـــوان الـــوطــني

sعضوا sللقياسة القانونية بالنيابة
- الـــســيـــد رشــيــد مـــوســاويs اHـــديــر الــعـــام لــلـــوكــالــة
sــتــوســطـةHـؤســســات الــصــغــيــرة واHالــوطــنــيــة لــتــطــويــر ا

sعضوا
- الـسيـــــــــد جنـيـــــدي بن داودs مـديـــــر اجلـــودة -
االسـتـشــارة - الـتـســيـيـرs ¨ــثل جـمـعــيـة تـرقــيـة الـفــعـالـيـة

sعضوا sؤسسةHاالقتصادية واجلودة في ا
sعضوا sخبير sYالسيد فيصل حس -

sعضوا sخبير sحجيات Yالسيد حس -
sعضوا sخبير sالسيد عبد العالي بوزيد -

sعضوا sخبير sالسيد علي كركوب -
- السيد رضا عاللs مـدير غرفة التـجارة والصناعة

sعضوا sالتافنة - تلمسان
- السـيـدة رتـيـبـة آيت سي عـليs صـحـفيـة بـالـتـلـفزة

الوطنيةs عضوا.
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يـــلـــغى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 29 جـــمــــــادى الـــثـــانـــيــــــة
عــــــــام 1435 اHــــوافق 30 أبــــريل ســــنــــة s2014 الــــذي يــــحـــدد
تــشــكــيــلــة جلـــنــة الــتــحــكــيـم لــلــجــائــزة اجلـــزائــريــة لــلــجــودة

لسنــــة 2014.

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قــرار مـــؤرقــرار مـــؤرّخ فــي خ فــي 12 شـــعـــبــان عــام  شـــعـــبــان عــام 1436 الــمــوافـق  الــمــوافـق 30
مـايـــو ســـنــة مـايـــو ســـنــة s2015 يــحــدs يــحــدّد أنــابــيــب احملروقاتد أنــابــيــب احملروقات
الــــغــــازيــــة الــــتـــابــــعــــة لــــقــــطــــاع الــــمــــحــــروقــــاتالــــغــــازيــــة الــــتـــابــــعــــة لــــقــــطــــاع الــــمــــحــــروقــــات
والــمـــــنـــشـــآت الــتـــابــعــة لـــشــبــكــة نـــقـل الــغــازوالــمـــــنـــشـــآت الــتـــابــعــة لـــشــبــكــة نـــقـل الــغــاز
الــمـــخـــصـــصــة لـــتـــمــويـن الـــســـوق الــوطـــنـــــيـــةالــمـــخـــصـــصــة لـــتـــمــويـن الـــســـوق الــوطـــنـــــيـــة

دون سواهـا.دون سواهـا.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الطاقة

- �ــــقـــتــــضـى الــقـــانــون رقـم 02-01 اHـــؤرّخ فـي 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اHـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002
sــتـعــلّق بـالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز بــواسـطــة الـقــنـواتHوا

sادّة 47 منهHال سيما ا sتمّمHعدّل واHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 05-07 اHـــؤرّخ فـي 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHــتـــعــلّـــق بــاحملـــروقـــــاتs اHــعـــدّل واHــتـــمّــــمs ال ســيــمـــــا

sادّة 69 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضـاء احلكومـة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-431 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدّد الـقـواعـد التـقـنـيـة لـتـصـمـيم شـبـكـة نـقل الـغاز

sواستغاللها وصيانتها

- وبـــمــــقـــتـــضــى اHــرســوم الـــتّــنـــفــيــذيّ رقم 266-07
الـــــــمـــــــؤرّخ فـي 27 شــــــــعـــــــبـــــــان عـــــــام 1428 الـــــــمـــــــوافـق 9
سـبـتمـبـر سـنة 2007 الذي يـحـدّد صالحـيات وزيـر الـطـاقة

sناجمHوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 6 ربـــيع األوّل عــام
1430 اHــــوافق 3 مـــارس ســـنـــة 2009 الـــذي يـــحــــدّد أنـــابـــيب

احملـروقـات الـغـازيـة الـتـابـعـة لـقـطـاع احملـروقـات واHـنـشآت
الــتــابــعـــة لــشــبــكــة نــقـل الــغــاز اHـــوجــهــة لــتــمــوين الــســوق

sالوطنية

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 69 من الـقـانون
رقم 05-07 اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1426 اHــــوافق
28 أبــــريل ســــنــــة 2005 واHــــتــــعـــــلّـق بــــاحملـــــروقــــاتs اHــــعــــدّل

واHـتـمّمs واHادّة 47 من الـقـانون رقم 02-01 اHـؤرّخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اHـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002
sــتـعــلّق بـالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز بــواسـطــة الـقــنـواتHوا
اHــعـــدّل واHـــتّــممs يـــحـــدّد هــذا الـــقـــرار أنــابـــيب احملـــروقــات
الــغــازيــة الـتــابــعـة لــقــطـاع احملــروقــات واHـنــشــآت الـتــابــعـة
لـشـبــكـة نـقـل الـغــاز اخملـصـصـة لــتـمـوين الـســوق الـوطـنـيـة

دون سواها.

2 :  : حتــدّد قــائــمــة أنــابــيب احملــروقــات الــغــازيــة اHـاداHـادّة ة 
الـتـابـعـة لـقطـاع احملـروقـات في اHـلـحق األول اHـرفق بأصل

هذا القرار.

3 :  : حتـدّد قـائمـة اHـنـشآت الـتـابعـة لـشبـكـة نقـل اHاداHادّة ة 
sالـغـاز اخملـصــصـة لـتــمـوين الـســوق الـوطـنــيـة دون سـواهـا

في اHلحق الثاني اHرفق بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــنـشــر الـقــوائم احملـددة في اHــلـحــقـY األول
و2 اHــذكــورين أعالهs من قــبل اHــصــالح اخملــتـصــة لــلـوزارة

اHكلّفـة بالطاقـة.

اHاداHادّة ة 5 :  : حتيّن القوائم احملدّدة في اHلحقY األول و2
sمـن قـبـل سـلطــة ضـبـط احملروقات sالـمـذكــوريـن أعـاله

عند احلاجة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : حتـــدّد حــدود شــبــكـــة نــقـل الــغـــاز اخملــصــصــة
لـــتــــمــــويـن الـــســــوق الــــوطـــنــــيــــة دون ســواهـــاs كـــمــا هي
مـحـدّدة في اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 06-431 اHـؤرّخ في 5
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1427 اHــــوافق 26 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2006

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الـــقـــرار اHــؤرّخ في 6 ربـــيع
األوّل عــــام 1430 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة 2009 واHــــذكــــور

أعاله.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 30
مايو سنة 2015.

صـالح خبريصـالح خبري
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـــــرار مـــــؤرخ في قـــــرار مـــــؤرخ في 24 رجـب عــــام  رجـب عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 13 مــــايــــو مــــايــــو
سـنـة سـنـة s2015 يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في s يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في 20 مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1435 اHــوافق  اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2013 واHـــتـــضـــمن واHـــتـــضـــمن

تــــعــــيــــY أعــــضـــاء مــــجــــلس إدارة اHــــتــــحف الــــوطــــنيتــــعــــيــــY أعــــضـــاء مــــجــــلس إدارة اHــــتــــحف الــــوطــــني
للمجاهد.للمجاهد.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 24 رجب عــام 1436 اHـوافق
13 مـايــو ســنـة s2015 يــعــدّل الـقــرار اHــؤرخ في 20 مــحــرم

عــــام 1435 اHــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2013 واHــــتــــضـــمن
sـتـحف الـوطـني لـلـمـجـاهـدHأعـضـاء مـجـلس إدارة ا Yتـعـيـ

كما يأتي :

".......................(بدون تغيير حتى)

السيدات والسادة :

sرئيسا sثل وزير اجملاهدين¨ sدهان خالد -

.......................(الباقي بدون تغيير)...............".

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرارات مؤرخة في قـرارات مؤرخة في 17 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1436 اHـوافق اHـوافق
7  أبـريل سنة أبـريل سنة s2015 تتـضمن جتـديـد اعتـمـاد هيـئاتs تتـضمن جتـديـد اعتـمـاد هيـئات

خاصة لتنصيب العمال.خاصة لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة s2015 يـجــدد اعـتــمـاد الــهـيــئـة

اخلاصة لـتنصـيب العمال اHـسماة " أمـبلواتيك "s الـكائنة
sمـحل ب/س s1 تــعـاونــيــة جــرجـرة رقم sYبــحي الــيـاســمــ
الــدراريــة - اجلـزائــرs ابــتـداء من تــاريخ انــقــضـائهs طــبــقـا
ألحـــكـــام اHـــادة 14 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقـم 123-07
الــمـؤرخ في 6 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اHـوافق 24 أبـريل
سـنة 2007 الـذي يـضبط شـروط وكـيفــيـات منح االعــتـماد
للهـيئات اخلـاصـة لتنصيب العمـال وسحبه منهاs ويحدد
دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي اHـــتــــعـــلـق �ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة

العمومية لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة s2015 يـجــدد اعـتــمـاد الــهـيــئـة

s" ـسـمـاة " حل قرب أر - أشHاخلاصـة لـتـنصـيب الـعـمال ا

الــكـائــنــة بـحي الـيـاسـمsY الـتـعـاونـيـة العـقـاريـة جـرجرة
sابـتـداء من تــاريخ انـقـضـائه sالـدراريـة - اجلــزائـر s1 رقم
طبـقا ألحكام اHادة 14 من اHرسـوم التنفيذي رقـم 123-07
الــمـؤرخ في 6 ربـيع الــثــاني عـام 1428 اHـوافق 24 أبـريل
سـنة 2007 الـذي يـضبط شـروط وكـيفــيـات منح االعــتـماد
للهـيئات اخلـاصـة لتنصيب العمـال وسحبه منهاs ويحدد
دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي اHـــتــــعـــلـق �ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة

العمومية لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة s2015 يـجــدد اعـتــمـاد الــهـيــئـة

s" ــسـمــاة " أمـبــلـوا بــارتـنـارHاخلـاصــة لـتــنـصــيب الـعــمـال ا
s1 قــاريــدي s5 عــمــارة أ s5 الـــكـــائــــنـــة بــحـي ســربــات رقم
القبة - اجلزائـرs ابتداء من تاريخ انقضـائهs طبقا ألحكام
اHادة 14 من اHرسـوم التنفيذي رقـم 07-123 الـمؤرخ في
6 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 24 أبـــريل ســـنـــة 2007
الـذي يـضـبط شـروط وكـيـفــيـات مـنح االعــتـمـاد لـلـهــيـئات
اخلــاصــة لــتـنـصــيب الـعــمـال وسـحــبه مـنــهـاs ويـحــدد دفـتـر
األعـبـاء الــنـمـوذجي اHــتـعـلق �ــمـارسـة اخلــدمـة الـعــمـومـيـة

لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة s2015 يـجــدد اعـتــمـاد الــهـيــئـة

s" ــســـمــاة " دي زاد أر أشHاخلـــاصـــة لــتـــنـــصــيـب الــعـــمـــال ا
sالـــقــبــة - اجلــزائــر s89 عــمــارة sالـــكـــائـــنــــة بــحي قــاريــدي
ابــتــداء من تـــاريخ انــقــضـــائهs طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 14 من
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقـم 07-123 الــــمــؤرخ في 6 ربــيع
الــــثـــــاني عــــام 1428 اHـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي
يضبط شروط وكيفـيات منح االعـتماد للهـيئات اخلاصـة
لــتـنــصــيب الـعــمــال وسـحــبه مــنـهــاs ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرارات مؤرخة في قـرارات مؤرخة في 17 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1436 اHـوافق اHـوافق
7  أبـريل سـنة أبـريل سـنة s2015 تـتـضمن اعـتـمـاد هيـئـات خـاصةs تـتـضمن اعـتـمـاد هيـئـات خـاصة

لتنصيب العمال.لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبـريل سـنة s2015 تـعـتـمـد الـهـيـئـة اخلـاصة

s" ـــســمـــاة " اجلــزائـــريــة لــلـــتــشـــغــيلHلــتـــنــصـــيب الــعـــمــال ا



sمـــــرج الـــــديــب sالــــكــــائــــنـــة بــ 111 شــــارع االســــتــــقـالل
سـكـيــكـدةs طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 14 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقـم 07-123 الـــــــمــــــؤرخ في 6 ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1428
اHــــــوافق 24 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2007 الـــــــذي يــــــضــــــبط شــــــروط
وكـــــيــــفـــــــيـــــات مــــنــح االعــــــتـــــمــــاد لــــلــــهــــيــــئـــات اخلــــاصــــة
لــتـنــصــيب الـعــمــال وسـحــبه مــنـهــاs ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء
الـنـمــوذجـي الـمـتــعـلـق بــمـمـارســة الـخـدمـة العمـومية

لتنصيب الـعمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 الــــمــــوافـق 7 أبـــريل ســـنـــة s2015 تــــعـــتـــمـــد الـــهـــيـــئـــة

اخلــــاصـــــة لــــتـــــنــــصـــــيب الـــــعـــــمــــال اHـــــســــمـــــاة " وان تــــو وان
لــــلــــتــــوظــــيـف "s الـــكـــائـــنـــة بـ اHـــركـــز الـــتـــجـــاري الـــقـــدس
بــــالــــــطـــــابــق الــــســـــابع (7) يــــحـــــمل رقم s999 الــــشـــــراقــــة -
الــــــجــــــزائــــــرs طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 14 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتـــنــفـــيـــذي رقـم 07-123 الـــمــؤرخ في 6 ربــيع الــثــاني
عــــام 1428 اHـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــضــــبط
شـــروط وكـــيــفــــيـــات مــنـح االعـــتـــمـــاد لــلـــهــــيــئـــات اخلـــاصـــة
لــتـنــصــيب الـعــمــال وسـحــبه مــنـهــاs ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء
الــــنـــــمــــوذجـي اHــــتـــعــــلق �ــــمـــارســـة اخلــــدمـــة الــــعـــمــــومـــيـــة

لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1436 الــــمـــوافـق 7 أبــــريـل ســـنــة s2015 تــعـــتــمـــد الـــهــيـــئــة

s"سماة "أومبلوا اجليري .كومHاخلاصة لتنصـيب العمال ا
الـــــــكــــــائـــــــنــــــة بـ 35 طــــــريـق دالي ابــــــراهــــــيمs مــــــحل " أ " -
الــشــراقـة - اجلــزائــرs طـبــقــا ألحـكــام اHـادة 14 من اHـرسـوم
الـــتـــنــفـــيـــذي رقـم 07-123 الـــمــؤرخ في 6 ربــيع الــثــاني
عــــام 1428 اHـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــضــــبط
شـــروط وكـــيــفــــيـــات مــنـح االعـــتـــمـــاد لــلـــهــــيــئـــات اخلـــاصـــة
لــتـنــصــيب الـعــمــال وسـحــبه مــنـهــاs ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء
الــنــمــوذجـي الــمــتـــعــلـق بــمــمــارسـة اخلـدمـة الـعـمـومـيـة

لتنصيب العمال.

قـــــرار مــــــؤرخ فــي قـــــرار مــــــؤرخ فــي 21 جــــــمــــــادى الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام  جــــــمــــــادى الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1436
الـــــــمــــــوافـق الـــــــمــــــوافـق 11 أبــــــريــل ســــــنــــــة  أبــــــريــل ســــــنــــــة s2015 يــــــتـــــــضــــــمـن يــــــتـــــــضــــــمـن
تــــعـــيـــيـن أعـــضــاء الـــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة لــلـــطــعـنتــــعـــيـــيـن أعـــضــاء الـــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة لــلـــطــعـن
الـــمـــســبـق الـــمـــؤهــلـــة ضـــمـن الــصـنــدوق الــوطـنيالـــمـــســبـق الـــمـــؤهــلـــة ضـــمـن الــصـنــدوق الــوطـني

للتأمY عن البطالة.للتأمY عن البطالة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 21 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHــــــوافـق 11 أبـــــــريــل ســـــــنــــــة s2015 تــــعــــY اآلنــــســــة

والــســادة اآلتــيـــة أســمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادة 3 من
الـــمـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقــم 08-416 الـــمـــؤرخ في 26
ذي الـــحــــجـــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2008
الــذي يــحــدد تـشــكــيــلــة الـلــجــان الــوطــنـيــة لــلــطــعن اHــسـبق
اHـــؤهـــلـــة في مـــجـــال الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي وتـــنـــظـــيـــمـــهــا
وســيـرهــاs أعــضـاء في الــلــجـنــة الـوطــنــيـة لــلـطــعن اHــسـبق
اHـؤهــلـة ضـمن الــصـنــدوق الـوطـني لــلـتــأمـY عن الـبــطـالـة

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

بــــــعـــــــنـــــــوان ¨ـــــثـل الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلـف بـــــالــــــضـــــمـــــانبــــــعـــــــنـــــــوان ¨ـــــثـل الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلـف بـــــالــــــضـــــمـــــان
االجتماعي :االجتماعي :

sرئيسة sحفيفي نصيرة -

بــعــنــوان ¨ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــنيبــعــنــوان ¨ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــني
sعن البطالة Yللتأمsعن البطالة Yللتأم

sبن ظب علي -

sساري عبد الرزاق -

- آيت عنصر حميد.

بــعـــنــوان ¨ــثـــلي الـــصــنــدوق الـــوطــنـي لــلــتـــأمــY عنبــعـــنــوان ¨ــثـــلي الـــصــنــدوق الـــوطــنـي لــلــتـــأمــY عن
البطالة :البطالة :

sزانون علي -

- بن بوعبد اللّه عبد اجمليد.
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