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النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................
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1070,00 د.ج د.ج
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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 محر محرّم م عام عام 1437 هـ
اHوافق اHوافق 21 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 15-270 مـؤرّخ في 5 مـحــرم عـام 1437 اHـوافق 19 أكــتـوبـر سـنـة r2015 يـؤسس مـحــيـطــات احلـمـايــة  Hـقـر
رئاسة اجلمهورية واإلقامات الرئاسية ويحدد القواعد األمنية اHطبقة عليها........................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-265 مـؤرخ في 27 ذي احلـجــة عـام 1436 اHـوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمن نــقل مــقـر اHــعــهـد
الـوطــني لـلــتـكــويـن اHــتـخـــصـص لألسـالك اخلــاصـــة بـإدارة الــشــؤون الـديــنـيــة واألوقـــاف من واليـة اجلــزائـر إلى واليـة
البويرة......................................................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-266 مـــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHـــوافق 13 أكــتــوبــر ســنــة r2015  يــتــضــمـن وضـع الــهــيــكل
التنظيمي العام لإلحصاء العام للسكان واإلسكان لسنة 2018 ............................................................................
مـرسوم تـنفـيـذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 13 أكتـوبر سنة r2015 يـتضمن  إلـغاء تصـنيف قطع
أراض تابعة لغابات األمالك الوطنية بوالية اجلزائرr من النظام الغابي الوطني..................................................
مــرســوم تــنــفــيـــذي رقم 15-268 مـؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHـوافق 13 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات
االسـتـفادة من أداءات الـضمـان االجـتمـاعي من طرف بـعض فـئات اHـؤمن لهم اجـتـماعـيا الـذين �ارسـون عـهدة بـرHانـية
أو العاملY أو الذين يتكونون في اخلارج وذوي حقوقهم...................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 15-271 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 اHوافق 19 أكتوبر سنة r2015 يتمم اHرسوم التنفيذي رقم 78-10
Yـــوافق 24 فــبــرايــر ســنــة 2010 الــذي  يــؤسـس الـــنــظــام الــتــعــويــضي لــلــمــوظــفــHـــؤرخ في 10 ربــيع األول عــام 1431 اHا
اHنتمY لألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية....................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي احلجة عام 1436 اHوافـق 11 أكتوبر سنة r2015 يتضمن تغيير ألقاب..............................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مؤرّخ في 13 شـوّال عام 1436 اHـوافق 29 يـولـيـو سـنة r2015 يـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلـة الـلـجنـتـY اHـتـسـاويـتي األعـضاء
اخملتصتY بأسالك موظفي اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط...............................................................................

وزارة اAاليةوزارة اAالية
قــرار مـؤرّخ في 14  شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 2  يـونــيـو ســنــة r2015  يــتـضــمّـن اHــوافـقــة عـلـى نـظــام جلـنــة تــنـظــيم عــمـلــيـات
الـبـورصـة ومـراقـبتـهـا رقم  15-01 اHـؤرخ في 15 أبـريـل سـنة 2015 واHـتـعـلق بـشـروط اعـتـمـاد الـوسـطـاء في عـمـلـيـات
البورصة وواجباتهم ومراقبتهم...................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 9 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 24 غشت سنة r2015 يحدد كـيفيات تنـظيم التكويـن البيداغوجي الـتحضيري
أثناء التربص التجريبي Hوظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه................................................................

FهنيAوالتعليم اFهنيAوزارة التكوين وزارة التكوين والتعليم ا
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 21 رمـضـان عـام 1436 اHـوافــق 8  يــولـيـو سـنـة r2015 يـتـضـمّـن وضع بـعض األسالك اخلـاصـة
باإلدارة اHكلفة بـالصحة في حالة القيام بـاخلدمة لدى مؤسسات التـكوين والتعليم اHهنيـY التابعة لوزارة التكوين
.......................................................................................................................................YهنيHوالتعليم ا

وزارةوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 11 رمضـان عام  1436 اHوافق 28 يـونـيو سـنة r2015 يعـدّل القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ
في 3 ذي احلـجــة عـام  1429 اHــوافق أول  ديـسـمــبـر سـنـة 2008 واHـتــضـمن إنــشـاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
الــتـربــويــة عـلى مــؤســسـات الــتــكـوين الــعــالي الـتــابــعـة لــوزارة الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعـالم و االتـصــال وتـشــكــيـلــهـا
وتنظيمها وعملها........................................................................................................................................
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- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 08-15 اHـــــؤرخ في17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد
rتممHعدل واHا rقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-373 اHــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اHـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

rالعام
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-105 اHــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اHــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

rنشآت والهياكل األساسيةHبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-385 اHــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اHوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واHـنـشآت

rوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84-386 اHــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واHــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

rاحلساسة وحتديد مهامها
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85-232 اHــؤرخ في9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

rبالوقاية من أخطار الكوارث
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 01-197 اHـؤرخ
في أول جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة
2001 الــذي يــحـدد صالحــيــات مــصـالح رئــاســة اجلـمــهــوريـة

rعدلHا rوتنظيمها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــأســـيس
مــحــيــطــات احلــمــايــة Hــقـر رئــاســة اجلــمــهــوريــة واإلقــامـات

الرئاسية وحتديد القواعد األمنية اHطبقة عليها.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــقــصـــد �ــحــيط احلــمــايـــةr في مــفــهــوم هــذا
اHـرسـومr الـفـضـاء البـري واجلـوي والـبـحـري الـواقع خارج
rنـــطــاق مــقــر رئـــاســة اجلــمــهـــوريــة واإلقــامــات الـــرئــاســيــة
والـــذي يـــكـــون مـــحل إجـــراءات أمـــنـــيـــة خـــاصـــة. و�ـــكن أن

ينظم محيط احلماية في شكل عدة مناطق.

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 15-270 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 5 مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام
يــــــؤسس  rيــــــؤسس r2015 ــــــوافق 19 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة  أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــةHــــــوافق  اH1437 ا

مــــحــــيــــطــــات احلـــمــــايــــة  Hــــقــــر رئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريـــةمــــحــــيــــطــــات احلـــمــــايــــة  Hــــقــــر رئــــاســــة اجلــــمــــهــــوريـــة
واإلقـــامـــات الــــرئـــاســـيـــة ويـــحـــدد الـــقـــواعـــد األمـــنـــيـــةواإلقـــامـــات الــــرئـــاســـيـــة ويـــحـــدد الـــقـــواعـــد األمـــنـــيـــة

اHطبقة عليها.اHطبقة عليها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 8-77

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

rتممHا rنفعة العموميةHلكية من أجل اHبنزع ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اHــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

rستدامةHإطار التنمية ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اHاداHادّة  ة  12 :  : �ـنع داخل محـيط احلمـايـةr إال بتـرخيص
خاصr ما يأتي :

- �ـارسـة نـشاطـات الـتـحـليق فـوق احملـيط بـواسـطة
اHــظالت واHــنـاطــيــد والــطـائــرات الــشــراعـيــة والــطــائـرات
اHــروحــيــة أو أي شـكـل من أشــكـال الــطــائــرات أو أي جـسم

rمحلق
- تــنــصـيب جتــهــيـزات �ــكن أن تــشــكل تـهــديــدا عـلى

سالمة وأمن اHواقع التابعة لرئاسة اجلمهورية.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـخـضع الـتنـقل داخل مـحـيط احلـمـاية إلى
تـنـظيم الـسـلطـة اإلداريـة اخملتـصـةr بالـتشـاور مع اHـصالح

اHؤهلة لرئاسة اجلمهورية.
14 :  : تـــتــــكـــفـل مـــيـــزانــــيـــة الـــدولــــة بـــالـــنــــفـــقـــات اHــاداHــادّة ة 

اHرتبطة بتأمY محيط احلماية.
rعـنـد احلـاجـة rـرســومHـادّة ة 15 :  : تـوضح أحــكـام هـذا اHـاداHا
�ـــوجب قــرار مــشــتــرك بــY الــوزيـــر اHــكــلف بــالــداخــلــيــة

والوزير اHعني.
16 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 5 مـــحـــرم عـــام 1437 اHــوافق 19

أكتوبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15-265 مؤرخ في  مؤرخ في 27 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
نـقل 1436 اHـوافق  اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015 يـتــضــمن نـقليـتــضــمن 

مقر اHعهـد الوطني للتـكـويـن اHتخـصـص لألسـالكمقر اHعهـد الوطني للتـكـويـن اHتخـصـص لألسـالك
اخلـــاصــــة بــإدارة الــشـــؤون الــديـــنــيـــة واألوقـــاف مناخلـــاصــــة بــإدارة الــشـــؤون الــديـــنــيـــة واألوقـــاف من

والية اجلزائر إلى والية البويرة.والية اجلزائر إلى والية البويرة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

rواألوقاف
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اHـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اHــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واHـــتـــعــلق

rؤسسات العموميةHبتحويل مراكز ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : حتــــــدد حـــــدود مــــــحــــــيط احلــــــمــــــايـــــةr وعــــــنـــــد
االقــتــضـــاءr حــدود اHــنـــاطق اHــشـــكــلــة لهr �ـــوجب مــرســوم

تنفيذي.
rكـــلـــمــا دعـت احلــاجـــة إلى ذلك rـــرســومHيـــوضح هـــذا ا
أحـكـام اHواد 8 و9 و10 و11 اHـطبـقـة عـلى اHـنـاطق اHـشـكـلة
حملــيط احلـمــايـةr بــالــنـظــر إلى خـصــوصـيــتـهــا ومـقــتـضــيـات

األمن.
Yــادّة ة 4 :  : يـــتــولـى الــوالـي اخملــتـص إقــلـــيـــمــيـــا تـــأمــHــاداHا
مـحيطات احلمـايةr بالتشـاور مع اHصالح اHؤهـلة لرئاسة

اجلمهوريةr طبقا للقوانY والتنظيمات اHعمول بها.
اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  يــــتم إعــــداد مـــخــــطط تــــأمـــY لــــكل مــــحـــيط
حـمـاية حتت إشـراف الـوالي اخملـتص إقلـيـميـاr بـالتـنـسيق

مع اHصالح اHؤهلة لرئاسة اجلمهورية.
اHـاداHـادّة ة 6 : :  يـكــلف الــوالي اخملــتص إقــلـيــمــيـا بــتــنـفــيـذ
مــــــخـــــطط تـــــأمــــــY مـــــحـــــيط احلــــــمـــــايـــــةr في إطــــــار مـــــهـــــامه

التنظيمية اHتعلقة باألمن واحلفاظ على النظام العام.
7 : : �ــكن أن تـــكــون مــحل حتــويل أو تــعــديل أو اHـاداHـادّة ة 
هـدم أو حـيـازة من طـرف الـدولـةr حـسب احلـالـةr كل بـنـاية
أو مـنـشـأة أو نـشـاط يـقع داخل مـحـيط احلـمـايـةr من شـأنه
أن يـشكل تـهـديدا أو خـطـرا على سالمـة وأمن مـقر رئـاسة
اجلـــمــــهـــوريـــة واإلقـــامـــات الـــرئــــاســـيـــةr طـــبـــقـــا لــــلـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخـــــرون اHـــــعــــــنـــــيـــــون بــــــاإلجـــــراءات اHـــــذكـــــورة أعـاله من

تعويض طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHــــاداHــــادّة ة 8 : : دون اHـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
rـتعلقة بـالتهيئـة والتعميرHال سيـما منها ا rوالتنـظيمية
يــجب عـلـى الـســلـطــة اإلداريـة اخملــتــصـة أن تــسـتــقي الـرأي
اHـسـبق لـلمـصـالح اHـعنـيـة لـرئاسـة اجلـمـهوريـة بـخـصوص
كـل طـــلـب إجنـــاز أو جتــــديـــد أو تـــعــــديل لــــلـــبــــنـــايـــات و/ أو

اHنشآت الواقعة داخل محيط احلماية.
اHاداHادّة ة 9 :  : تـخضع �ـارسة و/ أو تـنظـيم كل نشاط أو
تــظـــاهــرة بــداخل مـــحــيط احلــمــايـــة إلى مــوافــقـــة الــســلــطــة
اإلدارية اخملـتـصـةr بـعـد أخـذ رأي اHـصـالح اHـؤهـلـة لـرئـاسة

اجلمهورية.
اHــاداHــادّة ة 10 :  :  يــخـــضـع أي نــشـــاط �ـــارس أو يـــقع عـــلى
مــســـتـــوى مـــحـــيط احلـــمـــايـــة Hـــراقـــبـــة اHـــصـــالح الـــتـــقـــنـــيــة
rـعــنـيــة حتت سـلــطـة الــوالي اخملـتص إقــلـيــمـيـاHواألمــنـيــة ا

بالتنسيق مع اHصالح اHؤهلة لرئاسة اجلمهورية.
11 :  :  كـل عـــمــــلـــيـــة بــــيع أو كــــراء أو وضع حتت اHــاداHــادّة ة 
rـلك عــقـاري يــقع بــداخل مـحــيط احلـمــايـةH تـصــرف الـغــيــر
تــعـــرض من طــرف اHــالك أو مـــوكــله قــبل تــنـــفــيــذهــاr عــلى
مـــصـــالح الــبـــلـــديــة اHـــعـــنــيـــة الـــتي تــســـتـــقي رأي اHـــصــالح

اHؤهلة لرئاسة اجلمهورية.
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اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 27 ذي احلـجة عام 1436 اHـوافق 11
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 15-266 مؤرخ في  مؤرخ في 29 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1436 اHوافق  اHوافق 13 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2015  يـتضمـن وضعr  يـتضمـن وضع

الــهـيـكلالــهـيـكل الـتـنــظـيـمـي الـعـام لـإلحـصـاء الــعـام لـلــسـكـانالـتـنــظـيـمـي الـعـام لـإلحـصـاء الــعـام لـلــسـكـان
واإلسكان لسنة واإلسكان لسنة 2018.

ــــــــــــــــــــ
rإن الوزيــر األول

- بنـاء عـلى التـقريــر اHـشتـرك بY وزيــر الـداخلـية
rاليةHواجلماعات احمللية ووزير ا

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 86-09 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1406 اHـوافق 29 يـولـيــو سـنـة 1986 واHــتـعـلق

rباإلحصاء العام للسكان واإلسكان
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-09 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق  باألرشيف الوطنيHوا
- و�قتـضى اHرسـوم التشريعي رقم 94-01 اHؤرخ
في 3 شــــعــــبــــان عـــام 1414 اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1994
واHــتــعـلق بــاHـنــظـومــة اإلحــصـائــيـةr ال ســيـمــا اHـواد من 24

rإلى 28 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-366 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اHـوافق 8 أكـتـوبـر سـنـة 2012
الـــذي يـــســـنـــد إلى وزيـــر اHـــالــيـــةr ســـلـــطـــة الـــوصـــايــة عـــلى

rالديوان الوطني لإلحصائيات
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-410 اHؤرخ
في 28 رمـضـان عام 1422 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنة 2001
واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء مــــعـــهــــد إسالمـي لـــتــــكــــوين اإلطـــارات

rالدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-284 اHؤرخ
في 25 جـمـادى الثـانيـة عام 1423 اHوافق 3 سـبـتمـبر سـنة
2002 واHــــتـــضــــمن نـــقـل مـــقــــر اHـــعــــهـــد اإلسالمـي لـــتــــكـــوين

اإلطارات الدينيـة اHتخصص في القراءات بـسيدي عقبة
rإلى اجلزائر العاصمة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-234 اHؤرخ
في 26 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد
الــوطــنــيـة لــلــتــكـويـن اHـتــخــصص لألسالك اخلــاصــة بـإدارة
الـشــؤون الديـنـيــة واألوقافr ال سـيـمـا اHادة 3 (الـفـقرة 2)

rمنه
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 3 (الـفقرة 2) من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 10-234 اHـؤرخ في 26 شـوال عام
1431 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2010 واHذكـور أعالهr يـهدف

هـــذا اHــرســـوم إلى نـــقل مـــقــر اHـــعـــهــد الـــوطــنـي لــلـــتـــكــوين
اHـــتـــخــصـص لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــشـــؤون الـــديــنـــيــة
واألوقـاف (مـعهـد الـقراءات سـابـقا) من واليـة اجلـزائر إلى

بلدية البويرةr والية البويرة.
2  :   : حتــــــول مــجــمــــــوع األمــــالك واحلــقــــــوق اHـاداHـادّة ة 
Yوالــطـلــبـــــة الـتــابـعـــــ YــسـتــخـدمـــــHوااللــتـزامـــــات وا
لـلمـعهــــد الوطـنـــي للـتكـوين اHتـخصص لألسالك اخلـاصة
بــــإدارة الـــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقـــاف إلـى اHـــقـــر اجلـــديـــد

للمعهد.
يـــتــرتــــب عـــلــــى نـــقــــل اHـــعــهـــــــد اجلــديــــــد إعـــــداد
Yطــبـــقـــا لـــلـــقـــوانــ rجــــرد كـــمي وكـــيـــفي وتـــقـــديـــري تـــعـــده
والـتنـظـيـمـات اHـعمـول بـهـاr جلـنـة يعـY أعـضـاءهـا الـوزير
اHــكــلف بـــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقـــاف والــوزيــر اHــكــلف

باHالية.
اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـبـقى مـسـتـخـدمــو وطـلـبـة اHـعـهـد الـوطـني
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون
الديـنيـة واألوقاف خـاضعـY لألحكـام التـنظـيمـية اHـعمول

بها.
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بـاألعـمال اHـؤقـتـة خالل حتضـيـر وتـنـفيـذ اإلحـصـاء. وحتدد
هــذه الــتـعــويــضــات بـقــرار مــشـتــرك بــY وزيــر الـداخــلــيـة

واجلماعات احمللية ووزير اHالية.
اHادة اHادة 7 :  : تتكون اللجنة الوطنية كما يأتي :
rرئيسا rوزير الداخلية واجلماعات احمللية -

rنائبا للرئيس rاليةHوزير ا -
rثل وزير الدفاع الوطني� -

- األمــــY الــــعــــام لـــــوزارة الــــتــــهـــــيــــئــــة الــــعـــــمــــرانــــيــــة
rوالسياحة والصناعة التقليدية

rالعام لوزارة التربية الوطنية Yاألم -
- األمـY الـعـام لـوزارة الـفالحــة والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة

rوالصيد البحري
- األمــY الـــعــام لــوزارة الــصــحـــة والــســكــان وإصالح

rستشفياتHا
rYهنيHالعام لوزارة التكوين والتعليم ا Yاألم -
rدينةHالعام لوزارة السكن والعمران وا Yاألم -

- األمـــY الــعــام لـــوزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالـي والــبــحث
rالعلمي

- األمY الـعـام لـوزارة العـمل والـتـشغـيل والـضـمان
rاالجتماعي

rالعام لوزارة الشباب والرياضة Yاألم -
rالعام لوزارة االتصال Yاألم -

- األمـــY الـــعـــام لــــوزارة الـــبـــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات
اإلعالم واالتصال.

اHــادةاHــادة 8 :  : يـــتـــولى اHـــديـــر الــــعـــام لـــلـــديـــوان الـــوطـــني
لإلحصائيات أمانة اللجنة الوطنية.

اHادةاHادة 9 :  : تشارك الـوزارات واHؤسـسات األخرى في
اجــتــمــاعـــات الــلــجــنــة الـــوطــنــيــة عــنـــدمــا تــدرج في جــدول

األعمال نقاط تتعلق بصالحياتها.
اHادة اHادة 10 :  : تكلف اللـجنة الوالئـية اHذكورة في اHادة
األولى أعالهr بـــالـــتــنـــســيـق فــيـــمـــا يــخص تـــنـــفــيـــذ وإجــراء
عـــمـــلـــيـــات اإلحــــصـــاء والـــســـهـــر عــــلى حـــسن ســــيـــرهـــا عـــلى

مستوى كل بلديات الوالية.
اHادة اHادة 11 :  :  تتكون اللجنة الوالئية كما يأتي :

rرئيسا rالوالي -
- اHـــســــؤولــــون عــــلى مــــســــتـــوى الــــواليــــة لــــلـــوزارات

اHمثلة في اللجنة الوطنية.

اHـادة اHـادة 12 : : يـتــولى أمـانــة الـلــجـنــة الـوالئــيـة مــهـنـدس
الـواليـة اHـكـلف بـتـحـضـيـر وإجنـاز اإلحـصـاء عـلى مـسـتوى

الوالية.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالـذي يحـدد صالحيـات وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية

rعدلHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-159 اHؤرخ
في 4 مــحـرم عـام 1416 اHـوافق 3 يـونـيــو سـنـة 1995 الـذي
rيعدل القانون األساسي للديوان الوطني لإلحصائيات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-160 اHؤرخ
في 4 مـــــحـــــرم عـــــام 1416 اHـــــوافق 3 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1995
rـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم اجملـــلس الـــوطـــني لإلحـــصـــاء وعــمـــلهHوا

rادة 6 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا
   rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : طـبقـا لـلـقـانون رقم 86-09 اHـؤرخ في
22 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1406 اHــــوافق 29 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1986

واHــتـعــلق بــاإلحــصــاء الــعـام لــلــســكــان واإلسـكــانr ال ســيــمـا
اHـادتان 7 و 11 منهr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى وضع هـيكل
تـنــظـيــمي عـام لـإلحـصــاء الـعــام لـلــسـكــان واإلسـكــان لـســنـة

r2018 يشتمل على ما يأتي :

rجلنة وطنية لإلحصاء العام للسكان واإلسكان -
rجلان والئية -
rجلان بلدية -

- جلنة تقنية عملياتية.
اHـادةاHـادة 2 : : تكـلف اللـجنـة الوطنـية اHـذكورة في اHادة
األولى أعاله بــــضـــبط مـــخـــطط ســـيـــر عـــمـــلـــيـــات اإلحـــصـــاء
ومتـابعته ودراسـة وضبط كل التـدابير واألعـمال الكـفيلة

بضمان جناحه التام.
اHـادةاHـادة 3 : : تـكـلف الـلـجنـة الـوطـنـيـة بـدراسـة الـوسائل
الـبـشريـة واHـاديـة واHالـيـة الضـروريـة لـتحـضـيـر وتنـفـيذ

واستغالل اإلحصاء العام للسكان واإلسكان.
اHـــادةاHـــادة 4 : : حتـدد الـلـجـنـة الـوطـنـيـة الـتـاريخ اHـرجـعي

وفترة إجراء اإلحصاء العام للسكان واإلسكان.
اHـادةاHـادة 5 :  : تكلف اللجـنة الوطنية بـتنشيط وتنسيق
ومــتـابــعــة كل عـمــلــيـات اإلحــصـاء بــاالعــتـمــاد عــلى الـلــجـان

الوالئية.
اHــادةاHــادة 6 : : تــكــلف الـلــجــنــة الـوطــنــيــة بـاقــتــراح مــبـلغ
الـتـعويـضـات التـي تمـنح لـلـمسـتـخدمـY اHـدعـوين للـقـيام



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 7 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
21 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984
واHتضمن النظـام العام للغاباتr اHـعدل واHتممr ال سيما

rادة 7 منهHا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
1990 الــــذي  يـــــحــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــفالحــــةr اHـــــعــــدل

rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة
rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :
اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى :  يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلى إلـــــغـــــاء
تــصــنــيـف قــطع أراض تــابــعــة لــغــابــات األمالك الــوطــنــيــة
الواقعة في إقلـيم بلديات زرالدة وسويدانية وسطاوالي
ومــعـاHــة بـواليــة اجلــزائـرr كــمـا هي مــحــددة في اخملـطــطـات

اHلحقة بأصل هذا اHرسوم.
اHـــــادة اHـــــادة 2 : : تــــدمج قــــطع األراضي اHــــعـــيــــنــــة في اHـــادة
األولى أعالهr التي حتـدد مساحـتها بـ 402 هـكتار و 90 آرا
rرسومHرفق بهـذا اHلـحق اHو 92 سنـتيارا وأمـاكنهـا في ا

في اHلكية اخلاصة للدولة.
اHـادة اHـادة 3 : :  يـجب أن حتتـفظ القـطع األرضيـة موضوع

هذا اHرسوم بطابعها الغابي.
4 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة اHـادة اHـادة 

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 29  ذي احلــجــة عـام 1436 اHـوافق

13 أكتوبر سنة 2015. 

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHادة اHادة 13 : : تـكلف الـلـجنـة الـبلـديـة اHذكـورة في اHادة
األولى أعاله بـــالـــتـــنـــســـيق فـــيـــمـــا يـــخص تـــنـــفـــيـــذ وإجــراء
عـــمـــلـــيـــات اإلحــــصـــاء والـــســـهـــر عــــلى حـــسن ســــيـــرهـــا عـــلى

مستوى البلدية.
اHادة اHادة 14 : : تتكون اللجنة البلدية كما يأتي :

rرئيسا rرئيس اجمللس الشعبي البلدي -
Yنـواب رؤسـاء اجملـالس الـشـعـبيـة الـبـلـديـة واألم  -

العام للبلدية.
اHـادة اHـادة 15 : : يـتــولى أمــانــة الـلــجــنـة الــبــلـديــة اHــنـدوب
الـبـلـدي اHـكـلف بـتـحـضـيـر وإجنـاز اإلحـصـاء علـى مـسـتوى

البلدية.
اHــادة اHــادة 16 : : تـــتــولى الــلــجــنـــة الــتــقــنــيــة الـــعــمــلــيــاتــيــة
اHـــذكــــورة في اHــــادة األولـى أعالهr الــــقـــيــــام بــــكل األعــــمـــال
الـتقـنيـة لإلحـصاء وتـعرضـها عـلى اللـجنـة الوطـنيـة إلبداء

الرأي فيها.
يـرأس اHـديـر العـام لـلـديـوان الـوطـني لـإلحـصـائـيات
هــــذه الــــلــــجـــــنــــة الــــتي تـــــضم مــــديــــري الـــــديــــوان الــــوطــــني
لإلحــصـائـيــات اHـكـلــفـY بــأشـغـال اإلحــصـاء الــعـام لـلــسـكـان

واإلسكان.
17 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق

13 أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم 15-267 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2015 ــوافق 13 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةHــوافق  اH1436 ا عـام عـام 
إلــغـاء تــصـنــيف قـطـع أراض تـابـعــة لـغــابـات األمالكإلــغـاء تــصـنــيف قـطـع أراض تـابـعــة لـغــابـات األمالك
الــــوطـــنــــيـــة بــــواليــــة اجلـــزائــــرr من الــــنـــظــــام الــــغـــابيالــــوطـــنــــيـــة بــــواليــــة اجلـــزائــــرr من الــــنـــظــــام الــــغـــابي

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بـــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر  وزيــــر الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

rالريفية والصيد البحري
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2 ) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
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- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 84-28 اHــــــؤرخ في 9اHلــحــقاHلــحــق
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الــذي يـحـدد كــيـفـيــات تـطـبــيق الـعــنـاوين الــثـالث والـرابع
والــثـامن مـن الـقــانـون رقم 83-13 اHـؤرخ في 21 رمـضـان
عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعـلق بـحـوادث

rتممHعدل واHا rهنيةHالعمل واألمراض ا
- و�ـقـتـضى اHـرسوم رقم 85-224 اHـؤرخ في  4 ذي
احلـجـة عام 1405 اHـوافق 20  غـشت سـنة 1985 الـذي يـحدد
شـروط الـتـكـفل بخـدمـات الـضـمـان االجـتمـاعي اHـسـتـحـقة
لـلــمـؤمن لـهم اجــتـمـاعـيـا الــذين يـعـمـلــون أو يـتـكـونـون في

rاخلارج
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-60 اHـــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
األحــكــام اHـــطــبــقـــة عــلى الــعـــامل الــذي �ــارس نـــشــاطه في

rاخلارج في إطار التعاون
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 02-407 اHؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات رؤســـــاء اHــــراكــــز الــــقـــــنــــصــــلــــيــــة

rللجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
 - و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســـــــوم الـــــرئــــــاسـي رقم 221-09
اHــؤرخ فـي أول رجب عــام 1430 اHــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة
2009 واHــــــــــتــــــــــضــــــــــمـن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون األســــــــــاسـي لـألعــــــــــوان

rYوالقنصلي Yالدبلوماسي
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 14-196 اHؤرخ
في 8 رمــــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 6 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2014
واHتـضمن تنـظيم الـتكوين وحتـسY اHسـتوى في اخلارج

rوتسييرهما
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -
يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عـامةأحكـام عـامة

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيـــــات االســـــتـــــفـــــادة من أداءات الـــــضـــــمـــــان
االجـتـمـاعي من طــرف بـعض فـئـات اHـؤمّن لــهم اجـتـمـاعـيـا
الـــذين �ــارســون عـــهــدة بــرHــانـــيــة أو الــعـــامــلــY أو الــذين
يتكونون في اخلـارج وذوي حقوقهمr تطبـيقا ألحكام اHادة
84 من الـــقـــانـــون رقم 83-11 اHــؤرخ في 21 رمـــضـــان عـــام

1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق بـالــتـأمـيـنـات

االجتماعيةr اHعدل واHتمم.
اHـــادة اHـــادة 2 : : تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـوم عــلـى فـــئــات
اHـــؤمّن لــهم اجـــتــمــاعــيـــا اHــنــتــســـبــY إلى نــظـــام الــضــمــان

االجتماعي اجلزائريr اHذكورين أدناه :

اHساحةاHساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

اجلزائر

زرالدة

سويدانية

معاHة

سطاوالي

333 هـ  1 آرا 66 سنتيارا

58 هـ  13 آرا 51 سنتيارا

9 هـ 91 آرا 60 سنتيارا

1 هـ 84 آرا 15 سنتيارا

402 هـ 90 آرا 92 سنتيارااجملموعاجملموع

مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم 15-268 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
عــــام عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 13 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2015 يــــحــــددr يــــحــــدد
شــروط وكــيــفــيــات االســـتــفــادة من أداءات الــضــمــانشــروط وكــيــفــيــات االســـتــفــادة من أداءات الــضــمــان
االجــــتـــــمــــاعي مـن طــــرف بـــــعض فــــئـــــات اHــــؤمـن لــــهماالجــــتـــــمــــاعي مـن طــــرف بـــــعض فــــئـــــات اHــــؤمـن لــــهم
Yانية أوالعاملHاجتماعيا الـذين �ارسون عهدة برYانية أوالعاملHاجتماعيا الـذين �ارسون عهدة بر

أو الذين يتكونون في اخلارج وذوي حقوقهم.أو الذين يتكونون في اخلارج وذوي حقوقهم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقــريــــر  وزيــــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيـل

rوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةr اHعدل واHتممr ال سيما اHادة 84

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�قـتضى األمر رقم 95-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1415 اHـوافق 21 يـنـايـر سـنة 1995 الذي يـحـدد أساس

rاشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 74-55 اHـــــؤرخ في 27
مــحـرم عـام 1394 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 1974 واHــتـعـلق
بـشــروط تــوظــيف وحتــديــد أجــور مـســتــخــدمي �ــثــلــيـات

rؤسسات العمومية في البالد األجنبيةHالهيئات وا
- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 84-27 اHــــــؤرخ في 9
r1984 ــوافق 11 فــبــرايــر ســنـةHجــمــادى األولى عـام 1404 ا
اHعـدلr الـذي يـحـدد كيـفـيـات تـطبـيق الـعـنـوان الـثاني من
الــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403
اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983 واHـــتــــعـــلق بــــالـــتـــأمــــيـــنـــات

rتممHعدل واHا rاالجتماعية
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- األعـوان الــدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيـون اHـعـيـنـون
rفي اخلارج

- أعـضــاء الــبـرHــان اHـنــتـخــبــون أو اHـعــيـنــون الـذين
�ثلـون اجلاليـة الوطـنية في اخلـارج و/ أو ينـتمون إلـيها

rانيةHطيلة عهدتهم البر
rمثليات اجلزائريةHأعوان ا -

- اHـسـتـخدمـون الـذيـن يـعـملـون فـي اخلـارج بـعـنوان
الـــتـــعــــاون والـــتـــعـــلـــيـم والـــتـــكـــوين والــــتـــأطـــيـــر الـــتـــربـــوي
والثقافي والفني والدينيr اHعينون من طرف السلطات

rاإلدارية اخملتصة
- الــطـــلـــبــة واHـــتـــربــصـــون والـــعــمـــال األجـــراء الــذين
يـــزاولـــون أو يـــتـــابـــعـــون مـــخـــتـــلـف مـــراحل الـــتـــكـــوين في

اخلارج.
الفصل الثانيالفصل الثاني

األحــكـــام اHــطــبـــقــة عـــلى أعـــضــاء الــبـــرHــان اHـــنــتـــخــبــY أواألحــكـــام اHــطــبـــقــة عـــلى أعـــضــاء الــبـــرHــان اHـــنــتـــخــبــY أو
اHعينY الـذين �ثلون اجلاليـة الوطنية في اخلارجاHعينY الـذين �ثلون اجلاليـة الوطنية في اخلارج و/ أو و/ أو
يـنــتـمــون إلــيـهــا خالل عــهـدتــهم الــبـرHــانــيـة وعــلى األعـوانيـنــتـمــون إلــيـهــا خالل عــهـدتــهم الــبـرHــانــيـة وعــلى األعـوان

واHستخدمY اHعينY في اخلارجواHستخدمY اHعينY في اخلارج

اHــادة اHــادة 3 : : يـسـتــفـيــد أعـضـاء الــبـرHــان اHـنـتــخـبـون أو
اHــعــيــنــون الــذيـن �ــثــلــون اجلــالــيـــة الــوطــنــيــة في اخلــارج
و/أو يـنــتـمــون إلـيــهـا خالل عــهـدتــهم الـبــرHـانــيـة واألعـوان
واHـــســـتـــخــدمـــون اHـــعــيـــنــــون في اخلــــارج وذوو حـــقــوقـــهـم
rـادة 2 أعالهHـذكــورون في اHـقــيـمـــون مــعـهم بــانـتــظـــام اHا
Yمن األداءات العيـنية للتأم rYفي بلد اإلقامة أو الـتعي
عـلى اHـرض واألمـومـة وحـوادث الـعـمل واألمـراض اHـهـنـية
حــسب الــشــروط والـــنــسب اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في أحــكــام
الــــــقـــــــانــــــونـــــــY رقم 83-11 ورقـم 83-13 اHــــؤرخـــــY في 21
رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1403 اHــــــــوافق 2 يــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنـــــــة 1983

واHذكورين أعاله.
اHـادة اHـادة 4 :  : حتسب األداءات الـعيـنيـة اHنصـوص علـيها
في اHــادة 3 أعالهr عـــلى أســاس الــتــســعــيــرة الــتــنــظــيــمــيــة
لــلـضــمــان االجـتــمــاعي لــبـلــد اإلقــامـة أو الــتــعـيــY اHــثـبــتـة
قـــانـــونـــا من طـــرف مــقـــدم الـــعالج أو اخلـــدمـــات اHــرتـــبـــطــة
بـالعالج وفي حـدود الـنـفـقات اHـدفـوعـة من قبـل اHؤمّن له

اجتماعيا.
مع مـراعـاة أحـكـام اHـادتY 5 و6 أدنـاهr وعـنـد انـعـدام
rYتسـعيرة الضـمان االجتـماعي في بلـد اإلقامة أو الـتعي
يـتم مـنح األداءات الـعـيـنــيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 3

أعالهr حسب الكيفيات اآلتية :
- بـالـنسـبـة لـلـعالجـات اHقـدمـة من طـرف اHـؤسـسات
الـعمـومـيـة للـصـحـة أو مؤسـسـات العـالج ذات الهـدف غـير
اHــربحr تـــتم تــعــويــضــات مــصــاريف الــعالجــات الــصــحــيــة
حسب الـنـسب اHـنـصـوص علـيـهـا في الـتشـريع والـتـنـظيم
rفوترةHصاريف اHعلى أساس ا rعمول بهماHاجلزائري ا

- بالنسـبة للعالجات اHقدمة في األنواع األخرى من
اHــؤســســاتr تــمــنح هــذه الــتــعــويــضــات بــنــســبـة 80 % من

اHصاريف اHدفوعة من قبل اHؤمّن له اجتماعيا.
عـــنـــدمـــا ال �ـــكن ضـــمـــان الــــعالجـــات في اHـــؤســـســـات
الـعـمومـيـة للـصـحة أو اHـؤسـسات ذات الـهدف غـيـر اHربح
بـسبب الـنظـام الصـحي لـبـلـد اإلقـامـة أو الـتعيــr Y يتــم
الــتــعــويــض عــلى أســــاس اHــصــاريــف اHــدفــوعـــة حــســب
الــنـــســبــــة اHــنـــصـــوص عـــلــيـــهــا في الـــتــشـــريع والـــتــنـــظــيم

اجلزائريY اHعمول بهما.
اHـــــــــادة اHـــــــــادة 5 : : تـــــــــعــــــــوض أداءات رمــــــــامـــــــــات األســــــــنــــــــان
الـوظــيـفـيــة أو الـعالجــيـة اHـعــتـرف بـهــا من طـرف الــرقـابـة
الـطـبيـة لـصنـدوق الـضـمان االجـتـماعي اجلـزائـري اخملتص

ضروريةr بنسبة 60 %.
اHــــادة اHــــادة 6 : :  تــــعــــوض األداءات اHــــتــــعــــلــــقــــة �ــــصــــاريف

النظارات الطبية على التواليr كما يأتي :
r80 % لعدسات النظارات -

- 50 % إلطـــار الـــنـــظــاراتr دون أن يـــتـــجـــاوز مــبـــلغ
الـتعـويض اHـبالغ اHـنـصوص عـلـيهـا في الـتنـظيـم اHعـمول

به لصندوق الضمان االجتماعي اجلزائري اخملتص .
اHـادة اHـادة 7 : : يــتم اكـتـتــاب الـتــأمـY اجلـمــاعي أو الـفـردي
في الـبـلـدان الــتي تـكـون طـريـقـة الـتــعـويض اHـقـررة فـيـهـا
واHــنـصـوص عــلـيــهـا في اHـادة 4 أعالهr غـيــر مالئــمـة نــظـرا
خلــصــوصـيــات نــظـامــهــا في الــتـكــفل بــالــعالجـاتr ال ســيــمـا
rـبـاشرة لـلـمرضىHبـسـبب غيـاب نـظـام فوتـرة الـعالجات ا
التي يحـدد قائمـتها الـوزير اHـكلف بالـضمان االجـتماعي
على أساس البيانات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية

والقنصلية.
يــوافق الــوزيـر اHــكــلف بــالـضــمــان االجـتــمــاعي عـلى
إحـدى صيغ الـتـأمY الـتي تقـترحـها الـبعـثة الـدبلـوماسـية
أو الـقـنـصـلــيـة بـعـد رأي اHــصـالح اخملـتـصــة لـوزارة اHـالـيـة

ووزارة الشؤون اخلارجية.
يـتـولى رئـيس الـبـعـثـة الـدبـلـومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة
تـــوقـــيـع الـــعــــقـــد اHــــتـــفق عــــلـــيـه بـــاسم صــــنـــدوق الــــضـــمـــان

االجتماعي اجلزائري اخملتص وحلسابه ويتابع تسييره.
اHـادة اHـادة 8 : : مع مـراعـاة أحـكـام اHـرســوم الـرئــاسي رقم
09-221 اHـؤرخ في أول رجب عام 1430 اHوافق 24 يـونيو

سـنة 2009 واHـذكور أعالهr �ـكن الـبعـثـة الدبـلـوماسـية أن
تـوافق عــلى الـتـكــفل بـالـعـالج في اجلـزائـر أو فـي بـلـد آخـر
عندما ال �كن تقدª هذه العالجات للعون الدبلوماسي أو

.Yالقنصلي في بلد التعي
تـبـدي الـبــعـثـة الـدبـلـومـاسـيــة رأيـهـا في تـوفـر بـعض
الـعالجـات في بـلـد اإلقـامـة أو الـتـعـيـY لـفـئـات اHـؤمّن لـهم
اجــتــمــاعـــيــا اHــذكـــورين في اHــطــات 2 و 3 و 4 من اHــادة 2
أعالهr قـــبل الــتــكــفل بــهم فـي اجلــزائــر أو في بــلــد آخــر من

طرف صندوق الضمان االجتماعي اجلزائري اخملتص.
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ال يــشــتــرط رأي الــبــعــثـــة الــدبــلــومــاســيــة بــالــنــســبــة
rذكورة في الـفقرة 2 أعالهHؤمن لـهم اجتـماعيـا اHلفـئات ا
في حـــالــــة مـــا إذا كــــان الـــعالج ال يــــحـــتــــمل الـــتــــأخـــيـــر دون

اإلضرار بصحة اHريض.
اHـادة اHـادة 9 :  : تــعـوض مـصــاريف نـقل اHــريض اHـسـتــفـيـد
من العالجات خارج بلـد اإلقامة أو التعيY طبقـا ألحكــام
اHــادة 8 أعــالهr في إطـــار الــتــشـــريع والــتـــنــظــيـم اHــعــمــول

بهما.
اHـادة اHـادة 10 :  :  يـسـتفـيـد أعـضـاء الـبرHـان اHـنـتـخـبون أو
اHعينون الـذين �ثلون اجلاليـة الوطنية في اخلارج و/أو
يـــنـــتـــمـــون إلــيـــهـــا طـــيـــلـــة عــهـــدتـــهم الـــبـــرHـــانـــيـــة واألعــوان
واHـــســــتـــخـــدمــــون اHـــعــــيـــنــــون في اخلـــارج اHــــذكـــورون في
اHطات 1 و 2 و 3 و 4 من اHادة 2 أعالهr في بـلد اإلقامة أو
التـعـيrY مـن التـعـويضـات الـيـوميـة لـلـتأمـY عـلى اHرض
واألمــــومــــة وحــــوادث الــــعــــمل واألمــــراض اHــــهــــنـــيــــة ضــــمن
الـشـروط وحسب الـنـسب اHـنـصـوص علـيـهـا في الـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.
rــذكــورة في الــفــقــرة أعالهHيــوافق أســـاس األداءات ا
أساس االشتراك في اجلـزائر اHنصـوص عليـه في أحكــام
األمــر رقم 95-01 اHؤرخ في 19 شعبان عام 1415 اHوافق

21 يناير سنة 1995 واHذكور أعاله.

11 : :  يــســتــفــيــد ذوو حــقــوق فــئــات اHــؤمّن لــهم اHـادة اHـادة 
اجـتمـاعـيا اHـذكـورون في اHادة 2 أعالهr من مـنـحـة الـوفاة
ضمن الـشروط اHـنصـوص عليـها في أحـكام اHواد 48 و 49
و50 من الــقــانــون رقم 83-11 اHــؤرخ في 21 رمــضــان عـام

1403 اHوافق 2 يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله.

و�ــكن ذوي احلـقــوقr بـعــد الــرأي اHـطــابق لــلـمــصـالح
اخملتـصة لـوزارة الشـؤون اخلارجـية االسـتفـادة من حتويل
جزء من منحة الوفاة يحدد بنسبة 25 % من مبلغها بناء

على طلب مبرر.

الفصل الثالثالفصل الثالث

األحــكـــام اHــطـــبــقـــة عــلى الـــطــلـــبــة واHـــتــربـــصــY والـــعــمــالاألحــكـــام اHــطـــبــقـــة عــلى الـــطــلـــبــة واHـــتــربـــصــY والـــعــمــال
األجـراء الـذين يـزاولـون أو يـتـابـعـــون مـخـتلــــف مراحــلاألجـراء الـذين يـزاولـون أو يـتـابـعـــون مـخـتلــــف مراحــل

التكويـــن في اخلارجالتكويـــن في اخلارج
اHـادة اHـادة 12 :  :  يـسـتـفـيـد الـطـلـبـة واHـتـربـصـون والـعـمال
األجراء اHقـبولـون Hتـابعـة التـكوين في اخلـارج بقرار من
السلطة اإلداريـة اخملتصةr من تعويض اشـتراكات النظام
اإلجباري للتـأمY االجتماعي اخلاص بـالطلبة واألشخاص

الذين يتكونون في بلد االستقبال.
تــــدفـع االشـــــتـــــراكـــــات اHـــــذكـــــورة في الـــــفـــــقـــــرة أعاله
مـــســـبـــقـــاr أو تـــعـــوضr حـــسب احلـــالـــةr مـن طـــرف صـــنــدوق
الدفع اHباشر للبـعثة الدبلوماسيـة أو القنصليةr حلساب

صندوق الضمان االجتماعي اجلزائري اخملتص.

اHـادة اHـادة 13 : :  �كـن تطـبـيق األحـكـام اHـتـعـلـقـة بـاكـتـتاب
تـأمY جمـاعي أو فردي طـبقا لـلكـيفيـات اHنـصوص علـيها
في اHـادة 7 من هــذا اHــرسـومr في الــبــلـدان الــتي ال يــوجـد
فيهـا نظام إجـباري للـتأمY االجـتماعي خـاص بالطـلبة أو

األشخاص الذين يتكونون.
12 YـادتHـادة 14 :   :  عنـدما ال �ـكن تـطبـيق أحـكام اHـادة اHا
و 13 أعاله بـــســــبب خـــصـــوصـــيـــات نــــظـــام الـــتـــأمـــY لـــبـــلـــد
االسـتــقـبــالr يـســتـفــيـد الـطــلـبــة واHـتــربـصــون والـعــامـلـون
واألجـــراء اHـــقــبـــولـــون Hـــتــابـــعـــة الـــتــكـــوين فـي اخلــارج من
أداءات الـضـمـان االجتـمـاعـي حـسب الـشـروط والـكـيـفـيات
اHـــنــــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــواد 3 و 4 و 5 و 6 و 8 مـن هـــذا

اHرسوم.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHـادة اHـادة 15 : : مع مـراعـاة األحـكــام اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
الــفـصل الــثـالث أعـالهr ال تـطــبق أحـكــام هـذا اHـرســوم عـلى
فئـات اHؤمّن لـهم اجتمـاعيا وذوي حـقوقـهم اHذكورين في
اHادة r2 اHـطتY 3 و 4 أعالهr الـذين يـستـفـيـدون من نفس
أداءات الـضـمـان االجتـمـاعي بـعنـوان انـتسـابـهم اإلجـباري

.Yلنظام الضمان االجتماعي لبلد التعي
اHادة اHادة 16 : : تستفيد فئات اHؤمّن لهم اجتماعيا وذوو
حـقوقـهم اHقـيمـون معـهم بانـتظـام واHذكـورون في اHادة 2
أعالهr اHـعـيـنـيـون أو الـذين يـقـبـلـون Hـتـابعـة الـتـكـوين في
الـبلدان التي أبـرمت معها اجلـزائر اتفاقيـات تنسيق في
مـجـال الــضـمـان االجـتـمـاعي تــنص عـلى بـنـود اإلحلـاقr من
أداءات الضـمـان االجـتـمـاعي حـسب الـكـيـفـيـات اHـنـصوص

عليها في هذه االتفاقيات.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

التسيير والتمويلالتسيير والتمويل
17 : : يـــحــــول صـــنـــدوق الــــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعي اHــادة اHــادة 
اجلــزائــري اخملــتـص إلى صــنــدوق الــدفع اHــبــاشــر لــلــبــعــثــة

الدبلوماسية اHعنية اHبالغ اHطابقةr حسب احلالة :
- للتسبيـقات اخملصصة لتغطـية اHصاريف الطبية
واشـتراكـات وأقـسـاط التـأمـY الـتي يسـاوي مـبـلغـهـا على

rاألقل مبلغ األشهر الثالثة السابقة
- لـــــتــــعـــــويض الـــــعالجـــــات الــــتـي تــــمـت عــــلـى أســــاس

rرسلة بانتظامHلفات اHا
- Hـبــلغ اشـتـراكــات أو أقـســاط الـتـأمــY اجلـمـاعي أو

rنصوص عليها في العقودHالفردي ا
- Hـبلغ األداءات الـنـقديـة اHنـصوص عـلـيهـا في اHادة

r10 وعند االقتضاءr في اHادة 11 أعاله.
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اHــــادة اHــــادة 18 : : يــــؤسـس لــــدى صــــنــــدوق الــــدفع اHــــبــــاشــــر
لـلــبـعـثـة الــدبـلـومـاســيـةr رصـيـد تــداول يـخـصص لـتــغـطـيـة
rــواد 3 إلى 12 أعالهHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــصــاريـف اHا

حلساب صندوق الضمان االجتماعي اجلزائري اخملتص.
يـحــدد اHــديـر الــعـام لــصـنــدوق الــضـمــان االجـتــمـاعي
اجلــــزائـــري اخملــــتص اHــــبـــلـغ األقـــصىr بــــنــــاء عـــلى اقــــتـــراح

اHلحق اإلداري واHالي.
يزود رصـيـد الـتداول تـدريـجـياr من قـبل الـصـندوق
حــسب االحـــتــيـــاجــات الـــتي يــعـــرب عــنـــهــا صــنـــدوق الــدفع

اHباشرr على أساس الوثائق الثبوتية.
اHــادة اHــادة 19 : : يـــرسل اHـــلـــحق اإلداري واHـــالي كل ثـالثــة
(3) أشــهــر إلى صـــنــدوق الــضـــمــان االجــتــمـــاعي اجلــزائــري
اخملتص اجلـداول اHـاليـة اHتـعلـقة بـاسـتعـمال األمـوال التي
حـــولــــهــــا إلـــيـهr ويـــعــــد في آخــــر كل ســــنــــة مـــالــــيــــةr كـــشــــفـــا

بالعمليات اHنجزة.
الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 20 : : توضح كيفـيات تطبيق هذا اHرسومr عند
احلـاجــةr بــقــرار مـشــتــرك بـY الــوزيــر اHــكـلـف بـالــضــمـان
االجـتماعي والوزيـر اHكلف بـالشؤون اخلارجـية والوزير

اHكلف باHالية.
اHــادة اHــادة 21 : :  تــلــغـــى كــــل األحــكـــــام اخملــالـــفـــــة لــهـــــذا
اHـرسـومr ال ســيـمــا اHـرسـوم رقم 85-224 اHـؤرخ في 4 ذي
احلـجـة عام 1405 اHـوافق 20  غـشت سـنة 1985 الـذي يـحدد
شـروط الـتـكـفل بخـدمـات الـضـمـان االجـتمـاعي اHـسـتـحـقة
لـلــمـؤمّن لـهم اجــتـمـاعـيـا الــذين يـعـمـلــون أو يـتـكـونـون في

اخلارج.
22 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق

13 أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-271 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـتـمم اHـرسـومr يـتـمم اHـرسـوم

الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 10- 78 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 24 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2010 الـــــذي الـــــذي
YــنـتــمـHا Yيــؤسـس الـنــظـام الــتـعــويـضـي لـلــمـوظــفـYــنـتــمـHا Yيــؤسـس الـنــظـام الــتـعــويـضـي لـلــمـوظــفـ

لألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية.لألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2)  منه

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم  06-03 الــمـؤرخ في 19
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 الـمـوافـق 15 يــولـيـو سـنـة
2006 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون األســــاسي الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

r العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rتممHعدل واHا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-78 اHـؤرخ
في 10 ربـــيع األول عـــام 1431 اHــــوافق 24 فـــبـــرايــــر ســـنــــة
Y2010 الـــذي يـــؤسس الــــنـــظـــام الـــتــــعـــويـــضي لــــلـــمـــوظـــفـــ 

اHــنــتـمــY لألسـالك اخلــاصــة بـالــتــربــيـة الــوطــنـيــةr اHــعـدل
rتممHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهـدف هـذا اHـرسوم إلى تـتـمـيم بعض
أحـكام اHـرسوم الـتنـفيذي رقم 10-78 اHؤرخ في 10 ربيع
األول عــــام 1431 اHــــوافق 24  فــــبــــرايــــر ســــنـــــة 2010 الــــذي
يؤسـس النظام التعويضي للموظفY اHنتمY لـألسـالك

اخلاصة بالتربية الوطنية.
اHـادة اHـادة 2 :  : تــتـمم اHـادة 2 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10-78 اHـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اHـــــوافق 24

فبراير سنـة 2010 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHـادة 2 : يــســتــفــيـد اHــوظــفــون اHــنـتــمــون لألسالك
اخلــاصـة بـالـتـربـيــة الـوطـنـيـةr حــسب احلـالـةr من الـعالوات

والتعويضات اآلتية :
rاألداء التربوي Yعالوة حتس -

rاألداء في التسيير Yعالوة حتس -
rردوديةHعالوة ا -

rتعويض التأهيل -
r تعويض التوثيق التربوي -

rتعويض اخلبرة البيداغوجية -
rتعويض اخلدمات التقنية -

rتعويض الضرر -
rعاجلة البيداغوجيةHدرسي واHتعويض الدعم ا -

rتعويض تسيير مؤسسة تعليمية -
- تعويض التسيير اHالي واHادي". 
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مراسيم فردمراسيم فردّيةية
* ياسمـY نور الهــــدىr الـمـولـودة فـــي 29 مـارس
ســــنــــة 1997 بــــوهــــران (واليــــــة وهـــــران) شــــهـــادة اHـــيالد

رقـــم  03086  مكرر/1997/00.
* مـــحــــمـــد مـــنــــيـــرr اHــــولـــود في 4 مـــايــــو ســـنـــة 2000
بوهران (والية وهران) شهادة اHيالد رقم 2000/00/04175
rويــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــدا: الـــســـنـــوسي احلـــبــيب 

السنوسي ياسمY نور الهدىr السنوسي محمد منير.
- بــوحــمــار عـــليr اHــولــود في 22 مــارس ســنــة 1965
بـــاألزهــريـــة (واليــة تـــيــســمـــســيـــلت) شــهــــــادة اHــيـــالد رقم
1965/00/00143 وعــقــد الــزواج رقم 034 احملــرر بــتــاريخ 10

ســبـــتــمــبــر ســنــة 1989 بــاألزهـــريــة (واليــة تــيــســـمــســيــلت)
وابنتاه القاصرتان:

* سـارةr اHـولودة في 14 أبـريل سـنة 1997 بـبـوقـائـد
r1997/01/00021 يالد رقمH(والية تيسمسيلت) شهادة ا

* نــصـــيــرةr اHــــولـــودة فـي 20 أكــتــــوبـــر ســــنــة 1998
بـبرج بــونـعــامـة (واليـة تـيسـمسـيلت) شـهادة اHيالد رقم

 r1998/00/00636

ويـدعـون من اآلن فـصاعـدا: بن عـمـار عـليr بن عـمار
سارةr بن عمار نصيرة.

- بـوحــمــار فـايــزةr الـــمـــولــودة فـي 30 مــايــو ســـنــة
1996 بـبـرج بــونـعـامة (واليـة تيسـمسـيلت) شـهادة اHيالد

رقم r1996/00/00328 وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا: بـن عــمـار
فايزة.

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسي مـــــــؤرمــــــرســـــــوم رئـــــــاسي مـــــــؤرّخ في خ في 27 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1436
اHــوافـق اHــوافـق 11 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة r2015 يـــتــضـــمن تـــغــيـــيــرr يـــتــضـــمن تـــغــيـــيــر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 77-8  و125

r(الفقرة األولى) منه
-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلـالـة اHدنـيـة r اHـعدل واHـتـممr ال سـيمـا اHـادتان 55 و56

rمنه
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعـلق  بتـغيـير الـلقب r اHـتممr ال سـيمـا اHواد 3 و4 و5

rمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكور أعالهHتـمم واHا r1971  وافق 3 يونـيو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- فـــغــلـــو احلـــبـــيبr اHـــولــود في 7 يــنـــايــر ســـنــة 1964
بـــوادي اخلـــيـــر (واليـــة مـــســـتـــغـــا») شـــهـــــادة اHـــيـــالد رقـــم
1964/00/00037 وعـــقـــد الــزواج رقم 00042 احملـــرر بـــتــاريخ

10 يــولـــيـــو ســـنــة 1995 بـــالـــكــرمـــة (واليـــة وهـــران) وولــداه

القاصران:

3  :   :  يـــتــــمم اHـــرســـوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقم 78-10 اHــادة اHــادة 
اHــؤرخ في 10 ربـــيع األول عــام 1431 اHــوافق 24 فــبــرايــر
ســـنــــة 2010 واHــــذكــــور أعــالهr بـــمــادة 9 مــكــرر r1 حتـرر

كما يأتي :
" اHادة 9 مكرر 1 : يصرف تعـويض تسيير مؤسسة
تعلـيمية شـهريا لفائـدة مديري اHؤسـسات التعـليمية في
حـالــة �ـارسـة فــعـلـيــة Hـهــامـهمr وفق مــبـالغ جـزافــيـة حتـدد

كما يأتي :
rدرسة االبتدائيةHدير اH 3000 دج بالنسبة -

rتوسطةHدير اH 4000 دج بالنسبة -
- 5000 دج بالنسبة Hدير الثانوية".

اHــــادة اHــــادة 4 : : يــــتــــمـم اHـــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 78-10
اHــؤرخ في 10 ربــيـع األول عـام 1431 اHــوافـق 24 فــبــرايــر
ســـــنــــة 2010 واHـــذكـــــور أعـــالهr �ـــادة 9 مـــكــرر r2 حتــرر

كما يأتي :

" اHـادة 9 مـكـرر 2 : يــصــــرف تـعـويـــض الــتـسـيـيــــر
اHـــــالـي واHــــادي شـــــهـــــريـــــا وفـق نـــــســـــبــــة  4 % من الـــــراتب
األســاسي عن كل درجــة لــفــائــدة اHــوظــفــY اHــذكــورين في

اHادة 4 أعاله".

اHادة اHادة 5 : : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول
سبتمبر سنة 2015.

اHـادة اHـادة 6 :  :  يـنشـــــر هـــــذا اHرســــوم فــــي اجلـريــــدة
الــرّسـمــيّــــــة لـلــجــمـهــوريّـــــة اجلــزائــريّــــة الــدّ�ــقـراطــيّــــة

الشّعبيـــة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 5 مـــحـــرم عـــام 1437 اHــوافق 19
أكتوبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- بـوحمـار فـتـحيr اHــولـود في 7 يــنـايـر ســنة 1991
بـبرج بـونعـامـة (واليــة تيـسـمسيلت) شهادة اHيالد رقم
r1991/00/00021 ويـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا: بـن عــــــمــــــار

فتحي.
- بــوحــمـــار حــنـــانr اHـــولـــودة فـي 19 أبـــريـل ســـنــة
1993 بـاألزهـريـة (واليـة تـيـسـمســيلت) شــهـادة الــمـيـالد

رقـم r1993/00/00096 وتـدعى مـن اآلن فـصــاعـدا: بن عــمـار
حنان.

- بـوحـمـار خـيـر الـدينr اHــولـود فـي 31 غــشت سـنة
1994 بـــاألزهـــريـــة (واليــــة تـــيــســمــســيــلت) شــهــادة اHــيالد

رقم r1994/00/00186 ويــدعى من اآلن فــصــاعــدا: بـن عــمـار
خير الدين.

- بـوحمـار سـايحr اHــولـود فـي أول ســبتـمــبر سـنـة
1965 بـالـحسـاسـنة (واليــة سـعيـدة) شــــهادة اHـيـالد رقـم

r1965/00/00104 وعـــقـــد الــزواج رقم 47 احملـــرر بـــتــاريخ 13

يــولــيــو ســنـة 1987 بــاحلــســاســنــة (واليــة ســعــيــدة)r وولـداه
القاصران :

* سالفr اHـــــولــــودة في 29 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1998
بـــاحلــســـاســـنـــــة (واليـــة ســـعـــيــدة) شـــهــــــــادة اHـــيـــالد رقـــم

r1998/00/00270

* عــبـد احلـق أنـيـسr اHـولــود في 3 أبــريل ســنـة 2003
بسعيدة (والية سعيدة) شهادة اHيالد رقم 2003/00/01131
rويــــــدعــــــون مـن اآلن فـــــــصــــــاعــــــدا: مـــــــشــــــراوي ســـــــايح

مشراوي سالفr مشراوي عبد احلق أنيس.
- قـاع لعـور عبد احلـميـدr اHولود في 3 فبـراير سـنة
1964 بـتسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة) شـهادة اHـيالد رقم 232

وعـــقـــد الــزواج رقم 061 احملـــرر بـــتــاريخ 18 يــونـــيـــو ســـنــة
1994 بتسدان حدادة (والية ميلة)r وأوالده القصر:

* عمـارr اHولود في 23 فبـراير سنة 2000 بفـرجيوة
r407 يالد رقمH(والية ميلة) شهادة ا

* آيــةr اHــولـودة في 30 غــشت ســنـة 2006 بـفــرجــيـوة
r2226 يالد رقمH(والية ميلة) شهادة ا

* يـاسـرr اHـولـود في 25 أبـريل سـنة 2011 بـفـرجـيـوة
  r925 يالد رقمH(والية ميلة) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصـاعدا: رحيم عبـد احلميدr رحيم
عمارr رحيم آيةr رحيم ياسر.

- قـاع لــعـور صـالح الـدينr اHــولـود في 10 سـبـتــمـبـر
r1615 يالد رقمHسنة 1996 بفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم صالح الدين.

- قاع لـعور إ�انr اHولودة في 29 يولـيو سنة 1995
بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم r1437 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : رحيم إ�ان.
- قـاع لـعور مـحـمـد الـطـاهـرr اHـولود في 4 ديـسـمـبـر
سـنة 1961 بـتسدان حـدادة (والية مـيلة) شـهادة اHيالد رقم
580 وعـقـــد الزواج رقــم 0499 احملـرر بتاريـخ 10 نوفـمبر

سنــة 1981 بتســدان حـــدادة (والية ميلــة) وعــقد الزواج
رقــم 0648 /2008 احملــــرر بـــــتــــاريخ 18 مـــــايــــو ســـــنــــة 2008
بـــالــعــلـــمــة ( واليـــة ســطــيـف)r  ويــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

رحيم محمد الطاهر.
- قــاع لـعــور أحــمــدr اHــولــود في 25 ســبــتـمــبــر ســنـة
1982 بتسدان حـدادة (والية ميلـة) شهادة اHيالد رقم 2759

وعـقد الزواج رقم 1842 /2011 احملـرر بتاريخ 16 نوفـمـبر
سنة 2011 بالعلمة (والية سطيف) وابنه القاصر:

* أنـسr اHـولــود في 17 يــونـيــو ســنـة 2013 بــالـعــلــمـة
 r04012 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

ويـــدعــــيـــان من اآلن فـــصــــاعـــدا: رحـــيم أحــــمـــدr رحـــيم
أنس.

- قـاع لعـور جـمالr اHـولود في 27 مـارس سنة 1984
r1246 ـــيالد رقمHبـــتــســـدان حـــدادة (واليـــة مــيـــلـــة) شــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : رحيم جمال.
- قـــــاع لـــعـــــور ســــعــــيــــدةr اHـــــولــــودة فـي 23 مـــــارس
ســــنــة 1986 بــــتـــســـــدان حـــــدادة (واليـــــة مـــيــــلـــة) شـــهـــــادة
اHــيالد رقـــم r1986/00/00263 وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا:

رحيم سعيدة.
- قـــاع لــعـــور إ�ــانr اHـــولــودة في 12 أكــتـــوبــر ســـنــة
1988 بـــالــعـــلـــمـــــة (واليـــة ســـطـــيــف) شـــهــــــادة اHـــيالد رقم

1988/4565 وعـقد الزواج رقم 27 احملـرر بتاريخ 24 مارس

سـنة 2010 بـتـسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة)r وتـدعى من اآلن
فصاعدا : رحيم إ�ان.

- قـاع لعـور شـاكرr اHـولود في 13 يولـيو سـنة 1995
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1995/3154

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم شاكر.
- قـاع لــعـور عــليr اHــولـود في 12 مــارس سـنـة 1949
بــتـــســدان حــــــدادة (واليــة مـــيــلـــة) شــهــــــادة اHــيــــالد رقـــم
1949/00/00532 وعـــقـــد الـــزواج رقم 285 احملـــرر بـــتـــاريخ 3

سـبـتمـبـر سـنة 1975 بفـرجـيـوة (والية مـيـلـة)r  ويدعى من
اآلن فصاعدا : رحيم علي.

- قـــاع الـعــور فــطــيــمهr اHــولــودة فــي 18 فــبـراير
ســنة 1986 بــتـسدان حـــدادة (واليـة مــيـلـة) شـهادة اHيالد
رقم 1986/00/00142 وعــقــد الـزواج رقم 29 احملــرر بــتـاريخ



7 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1455
21 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

22 مـــــــارس ســــنـــــة 2009 بـــعـــــــY الــــبـــيـــضــــــاء أحـــريـــش

(واليــــــــة مـــيــــلـــــــــة)r وتــــدعـــــــى مـــــن اآلن فــــصــــاعــــــــدا:
رحيم فطيمه.

- قاع العـور منيرr اHولود في 16 مارس سنة 1987
بـــتــســـدان حـــدادة (واليـــة مــيـــلـــة) شــهـــــــادة اHـــيـــــالد رقـــم

r1987/00/00257 ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم منير.

- قــــاع لـــعــــور صـــوريهr اHــــــولـــودة فـي 24 فــــبـــرايـــر
سـنـة 1988 بـتــسدان حـــدادة ( واليــة مـيلـة) شهـادة اHيالد
رقــم r1988/00/00217 وعـقد الزواج رقم 86 احملـرر بتاريخ
r(واليــة الـــطــارف) الـــعـــسل Yأول يـــولـــيـــو ســـنـــة 2010 بـــعــ

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم صوريه.

- قــاع لــعــور فــاحتr اHــولــود في 6 يـــنــايــر ســنــة 1990
بـــتـــســـدان حـــدادة (واليـــة مـــيـــلــــة) شـــهـــــــادة اHـــيــــالد رقـــم
r1990/00/00020 ويـــــــــدعــــــى مــــــــــن اآلن فـــــــــصـــــــــاعـــــــــــــدا:

رحيـــم فاتــــح.

- قـاع لعـور خـالـدr اHـولـود في 27 مـارس سـنة 1994
بـــتـــســـدان حـــدادة (واليـــة مـــيـــلــــة) شـــهـــــــادة اHـــيــــالد رقـــم
r1994/00/00226 ويــــــــدعــــــــى مـــــــن اآلن فــــــــصــــــــاعـــــــــــــــدا:

رحيم خالد.

- قاع لعـور السعيدr اHولود في 3 يولـيو سنة 1969
بتـسدان حـدادة (واليـة ميـلـة) شهـادة اHيالد رقم 871 وعـقد
الــزواج رقم 61 احملــرر بــتــاريخ 19 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2000
بعY البيضــــاء أحريــــش (والية ميلــة)r ويدعــــى مــــن

اآلن فصاعدا: رحيم السعيد.

- قــاع لــعــور زيــلــوخــةr اHـولــودة في 26 أبــريل ســنـة
1972 بـتسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة) شـهادة اHـيالد رقم 693

وعقد الزواج رقم 2002/0271 احملرر بتاريخ 12 مايـو سنة
2002 بـالعـلـمـة (واليـة سطـيف)r وتـدعى من اآلن فـصـاعدا:

رحيم زيلوخة.

- قــاع الــعـــــور مــبــــاركr اHــولــود في 9 أبــريل ســنــة
1975 بـتسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة) شـهادة اHـيالد رقم 659

وعـــقـــد الــزواج رقم 097 احملـــرر بـــتــاريخ 30 يــونـــيـــو ســـنــة
r(واليــــة مــــيــــلـــــــة) الــــبــــيــــضـــــــاء أحــــريــــش Y2004 بــــعــــــــ

وأوالده القصر: 

* إسحاقr اHولود في 21 غشت سنة 2005 بفرجيوة
r2222 يالد رقمH(والية ميلة) شهادة ا

* يـعـقـوبr اHـولـود في 5 مـايـو سـنـة 2009 بـفـرجـيـوة
 r1296 يالد رقمH(والية ميلة) شهادة ا

* مـهــديr اHـولـود في 5 يـولـيـو سـنـة 2013 بـفـرجـيـوة
 r1346 يالد رقمH(والية ميلة) شهادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: رحــيـم مـــبــاركr رحـــيم
إسحاقr رحيم يعقوبr رحيم مهدي.

- قاع لعور فؤادr اHولود في 24 ديسمبر سنة 1990
r1990/5978 ــيالد رقمHبـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة ا

وأخته القاصرة : 

* فــــطــــيـــمــــةr اHــــولــــودة في 12 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1998
 r1998/0582 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويــــدعــــيــــان من اآلن فــــصـــــاعــــدا: رحــــيم فــــؤادr رحــــيم
فطيمة.

- قـاع لعـور الـشريفr اHـولود في 17 ديسـمبـر سنة
1991 بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــــــادة اHــيـــــالد رقـــم

r1991/6367 ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم الشريف.

- قـاع لـعور ريـانr اHـولودة في 13 غـشت سنة 1994
r1994/3681 ــيالد رقمHبـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : رحيم ريان.

- قاع لـعور وفاءr اHولودة في 8 نوفـمبر سنة 1995
r1995/4950 ــيالد رقمHبـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم وفاء.

- قاع العـور عبد العزيزr اHولود في 29 أبريل سنة
1974 بـتسـدان حـدادة (واليـة مـيـلـة) شـهادة اHـيالد رقم 667

وعقد الزواج رقم 2002/0271 احملرر بتاريخ 12 مايـو سنة
2002 بالعلمة (والية سطيف)r وأوالده القصر: 

* إكـرامr اHـولودة في 24 يـولـيـو سـنة 2002 بـالـعـلـمة
r2002/2940 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

*  إبــــراهـــيـمr اHـــولــــود في 22 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2004
r2004/5119 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

*  أحـمــدr اHــولـود في 13 مـايــو ســنـة 2007 بــالـعــلــمـة
 r2007/2098 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصـاعدا: رحيم عبد العزيزr رحيم
إكرامr رحيم إبراهيمr رحيم أحمد.

- قــاع الـــعــور رابحr اHـــولــود في 7 مــايـــو ســنــة 1975
بتـسدان حـدادة (واليـة ميـلـة) شهـادة اHيالد رقم 830 وعـقد
الــزواج رقم 2005/1488 احملــرر بــتــاريخ 9 نــوفــمـــبــر ســنــة

2005 بالعلمة (والية سطيف)r وأوالده القصر: 
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* إســـــــحــــــاقr اHــــــولــــــود في 14 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2006
 r7830 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف) بسطيف

* مـرrª اHـولودة في 5 ديـسـمبـر سـنة 2008 بـالـعـلـمة
r2008/6459 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

* هــارونr اHـولـود في 17 مـايــو سـنـة 2012 بـالـعــلـمـة
 r2012/3082 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

ويــــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: رحــــــيم رابـحr رحـــــيم
إسحاقr رحيم مرrª رحيم هارون.

- قـاع لــعـور صــالحr اHــولـود في 12 مـايــو سـنـة 1977
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1977/1568
وعــقــد الــزواج رقم 2011/0978 احملــرر بــتــاريخ 22 يــونــيــو

سنة 2011 بالعلمة (والية سطيف)r وابنته القاصرة : 

* هـبــة الـرحــمنr اHــولـودة في 17 يــونـيــو ســنـة 2012
r2012/3878 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف) بالعلمة

ويدعـيان من اآلن فـصاعـدا: رحيم صـالحr رحيـم هبة
الرحمن.

- قــاع لــعــور فــتــيــحــةr اHــولــودة في 16 مــارس ســنـة
1980 بـــالـــعـــلـــمـــة (واليـــة ســـطـــيـف)r شـــهــــادة اHـــيـــالد رقــم

1980/0971 وعـقد الزواج رقم 49 احملـرر بتاريخ 24 يـونيو

سنة 2003 بيحي بـني قشة (والية ميلة)r وتدعى من اآلن
فصاعدا: رحيم فتيحة.

- قـاع لـعـور فـارسr اHـولـود في 7 يـنـايـر سـنـة 1982
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1982/0110
وعــقــد الـزواج رقم 1817 احملــرر بــتـاريخ 4 نــوفــمــبــر ســنـة

2012 بالعلمة (والية سطيف)r وابنتاه القاصرتان :

* سيرينr اHولودة في 31 يناير سنة 2014 باHدينة
اHـنـورة (اHـمـلــكـة الـعـربــيـة الـسـعـوديــة) شـهـادة اHـيالد رقم

r2014/131

* حنـrY اHـولودة في 31 يـنـايـر سـنـة 2014 بـاHـديـنـة
اHـنـورة (اHـمـلـكـة الـعـربـيـة السـعـوديـة)r شـهـادة اHـيالد رقم

 r2014/130

ويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا: رحـــيـم فـــارسr رحــــيم
.Yرحيم حن rسيرين

- قـاع العـور عـمـرr اHـولـود في 19 أبـريل سـنة 1984
r1984/1487 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليــة سـطــيف) بـالــعـلــمـة
وعــقـد الـزواج رقم 01 احملــرر بـتـاريخ 3 يــنـايــر ســنـة 2011

بالرايس حميدو (والية اجلزائر)r وولده القاصر: 

* آدمr اHـولـود في 29 نـوفــمــبـر ســنـة 2013 بــالـعــلــمـة
 r09076 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

ويدعيان من اآلن فصاعدا: رحيم عمرr رحيم آدم.

- قــاع لـعـور نـعـيــمـةr اHـولـودة في 27 نـوفـمـبـر سـنـة
1987 بـــالــعـــلـــمــة (واليـــة ســطـــيف)r شـــهـــــادة اHـــيـــالد رقــم

1987/4873 وعـــقـــد الــزواج رقم 2007/1934 احملـــرر بـــتــاريخ

31 ديـسـمبـر سـنة 2007 بالـعـلـمة (واليـة سـطـيف)r وتدعى

من اآلن فصاعدا: رحيم نعيمة.

- قــاع لـعــور داللr اHــولـودة في 3 مــارس ســنـة 1989
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1989/1017
وعـقد الزواج رقم 065 احملـرر بتاريخ 9 يونـيو سـنة 2009
بــــالــــقـــــلــــتــــة الـــــزرقــــاء (واليــــة ســـــطــــيف)r وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: رحيم دالل.

- قاع الـعور هـدىr اHولودة في 10 غـشت سنة 1992
r1992/3969 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليــة سـطــيف) بـالــعـلــمـة

وتدعى من اآلن فصاعدا: رحيم هدى.

- قاع العـور هشـامr اHولود في 31 ينـاير سنة 1994
r1994/0390 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليــة سـطــيف) بـالــعـلــمـة

ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم هشام.

- قــاع الــعـــور الــشــريـفr اHــولــود في 8 أبــريل ســنــة
1995 بـــالــعـــلـــمــة (واليـــة ســطـــيف)r شـــهـــــادة اHـــيـــالد رقــم

r1995/1647 ويدعى من اآلن فصاعدا: رحيم الشريف.

- فـــرخــة أحــمــدr اHــولــود في 21 أكــتــوبــر ســنـة 1963
بـأم الـضـبـاب (واليــة سـعـيـدة)r شـهــــــادة اHـيــــــالد رقــــــم
1963/00/00152 وعــقــد الــزواج رقم 108 احملــرر بــتــاريخ 29

سـبـتمـبر سـنة 1991 بأوالد خـالـد (والية سـعيـدة)r وابنـتاه
القاصرتان:

*  صـــلــيـــحـــةr اHــولـــودة في 5 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1998
بـــالـــربــاحـــيـــــة (واليــة ســـعــيــــــدة) شـــهــــــادة اHـــيــــالد رقـــم

r1998/00/00051

*  إكـــرامr اHـــولـــودة ســـنـــة 2001 بـــأوالد خـــالـــد (واليـــة
ســعــيــدة)r شــهــادة اHــيالد رقم 15 بــحـــكم صــادر بــتــاريخ 15

r2003 يوليو سنة

rويـدعــون من اآلن فــصــاعـدا: عــبــــد الــعـزيــــز أحــمـــد
عبد العزيز صليحةr عبد العزيز إكرام.

- فـــرخــة اســـمــاءr اHـــولــودة في 4 مـــارس ســـنــة 1995
بــالـــربــاحـــيـــــة (واليـــة ســعـــيـــــدة)r شـــهـــــادة اHـــيـــالد رقـــم
1995/00/00022 وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا: عـــبـــد الـــعـــزيــز

اسماء.
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- فرخة مـختاريةr اHولودة في 27 يونيو سنة 1978
بـــالــربـــاحـــيــــــة (واليـــة ســـعـــيـــــدة) شـــهــــــادة اHـــيـــالد رقـــم
1978/00/00213 وعــقـــد الــزواج رقـم 282 احملــرر بــتــاريخ 4

r(واليـــــة ســــعـــيـــــدة) نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2008 بـــــأوالد خــــالـــد
وتدعــى مـن اآلن فصاعدا: عبــد العزيز مختارية.

- فــرخـة عــونــيـةr اHــولـودة في 21 يـولـيــو سـنـة 1981
بـــأم الــــضــــبـــاب (واليـــــة ســــعـــــيــــــدة) شـــــهـــادة اHـــيالد رقم
r1981/00/00227 وتــدعـى من اآلن فــصــاعــدا : عــبــد الــعــزيـز

عونية.
- فـرخـة قـادةr اHـولود في 16 فـبـرايـر سـنة 1984 بـأم
الضباب (والية سعيدة) شهادة اHيالد رقم 1984/00/00040

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد العزيز قادة.
- فـــرخــة هـــاجـــرr اHــولـــودة في 14 غـــشت ســـنــة 1992
بـــســعـــيــــــدة (واليـــــة ســـعـــيـــــدة)r شـــهـــــــادة اHـــيـــالد رقـــم
r1992/00/03055 وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا: عـــبــد الـــعــزيــز

هاجر.
 - أغــيـــول زيــدانr اHـــولــود في 9 مــارس ســنــة 1943
بـأوالد أزعيم (واليـة سطـيف) شهـادة اHيالد رقم 1943/736
وعــــقــــد الــــزواج رقم 1966/284 احملــــرر بــــتــــاريخ 10 مــــارس
سـنة 1966 بـالعـلـمة (واليـة سـطيف)r بـحكـم صادر بـتاريخ
21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة r1969 وعــــقـــــد الــــزواج رقم 1978/0478

احملـــرر بـــتــاريخ 15 أكــتـــوبــر ســـنــة 1978 بـــالــعـــلــمـــة (واليــة
سطيف) بحكم صادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة r1979 وولده

القاصر:
* صـالح الـــدينr اHــــولـــود في 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1998

 r1998/2759 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف) بالعلمـة
ويـدعـيــان من اآلن فـصـاعـدا: عــلي عـزام زيـدانr عـلي

عزام صالح الدين.
- أغــــيــــول حـــدةr اHــــولــــودة في 4 مــــارس ســــنـــة 1969
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1969/0297
وعقد الزواج رقم 182 احملرر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1993
بـتـاجــنـانت (واليـة مـيــلـة)r وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا: عـلي

عزام حدة.
- أغــيــول مــرزاقــةr اHــولــودة في 4 مــايــو ســنــة 1972
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1972/0725
وعـقد الزواج رقــم 46 احملـرر بتاريــخ 12 سـبـتمـبر سـنــة
1991 بحمام السخنــة (والية سطــيف)r  وتدعـى من اآلن

فصاعـدا: علي عزام مرزاقة.
- أغيول عـبد الغـنيr اHولود في 4 ينـاير سنة 1980
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1980/0027
وعــــقــــد الـــزواج رقم 2005/1054 احملــــرر بــــتـــاريخ 29 غــــشت

سنة 2005 بالعلمة (والية سطيف)r وولداه القاصران:

* ســنــدr اHــولــود في 25 مــايــو ســنــة 2007 بــســطــيف
r5871 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

*  أسـيلr اHـولودة في 29 أبـريل سـنة 2012 بالـعلـمة
  r2012/2624 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

rويــدعــون من اآلن فـصــاعــدا: عـلي عــزام عــبـد الــغـني
علي عزام سندr علي عزام أسيل.

- أغـيـول جنـاةr اHـولـودة في 12 ديـسـمـبـر سـنة 1981
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1981/4417
وعـــقـــد الـــزواج رقم 2003/95 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 أكـــتـــوبــــر
سنـة 2003 بحمــام الـسخنـة (واليـة سطيف)r وتدعى من

اآلن فصاعدا: علي عزام جناة.
- أغــيــول تــوفــيقr اHــولـود في 21 أبــريل ســنـة 1984
r1984/1470 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليــة سـطــيف) بـالــعـلــمـة

ويدعى من اآلن فصاعدا: علي عزام توفيق.
- أغـــيــول عـــز الــدينr اHـــولــود في 10 فــبـــرايــر ســـنــة
1988 بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــــــادة اHــيــــالد رقـــم

r1988/0719 ويـــدعـــى مــن اآلن فــــصـــاعـــــدا : عـــــلي عــــزام

عز الدين.
- أغـيـول سـلـمىr اHـولـودة في 22 يـونـيـو سـنـة 1992
بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف)r شـهــادة اHــيالد رقم 1992/3084
وعــقــد الـزواج رقم 215 احملــرر بــتـاريخ 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
2011 بــــبــــازر ســــكــــرة (واليـــــة ســــطــــيف)r وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: علي عزام سلمى.
- أغـيــول عـيـسىr اHــولـود في أول غــشت سـنـة 1940
بــأوالد أزعـــيم (واليــة ســـطــيـف)r شــهـــــــادة اHــيــــالد رقــــم
1940/1364 وعـــــــقــــــــد الـــــــزواج رقم 54 احملـــــــرر بــــــــتـــــــاريخ 11

أكتـوبر سنة 1967  بحمام الـسخنة (والية سطيف) وعقد
الزواج رقم 40 احملـرر بتاريخ 2 يونـيو سـنة 1976 بـحمام

السخنة (والية سطيف)r وولده القاصر:
* نصـيرr اHـولود في 4 ديسـمبـر سنة 1996 بالـعلـمة

 r1996/4575 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)
ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: عـلي عـزام عـيـسىr عـلي

عزام نصير.
- أغيول نصيرةr اHولودة في 25 أكتوبر سنة 1964
بـأوالد أزعيم (واليـة سطـيف) شهـادة اHيالد رقم 1964/246
وعـقـد الزواج رقم 84 احملـرر بـتاريخ 12 يولـيو سـنة 2010
بـالـعـلـمـة (واليـة سـطـيف)r وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: عـلي

عزام نصيرة.
- أغـيول فـضـيلـةr اHـولودة في 27 مـارس سنة 1972
بـأوالد أزعيم (واليـة سطـيف) شهـادة اHيالد رقم 1972/112
وعــــقــــد الـــزواج رقم 1989/0360 احملــــرر بــــتـــاريخ 15 غــــشت
ســـنــة 1989 بــالـــعــلـــمـــة (واليــة ســـطــيف)r  وتـــدعى من اآلن

فصاعدا: علي عزام فضيلة.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 7 محر محرّم عام م عام  1437 هـ هـ
21 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2015 م

- أغـيـول غــنـيـةr اHـولـودة في 18 أكـتـوبـر سـنـة 1973
بـأوالد أزعيم (واليـة سطـيف) شهـادة اHيالد رقم 1973/310
وعـقد الزواج رقم 62 احملـرر بتاريخ 4 نوفـمبـر سنة 1990
بــــحــــمــــام الــــســــخــــنــــة (واليــــة ســــطــــيـف)r  وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: علي عزام غنية.

- أغـــيــول فـــيــصلr اHـــولــود في 7 يــنـــايــر ســـنــة 1976
بـأوالد أزعيم (واليـة سطـيف) شهـادة اHيالد رقم 1976/011
وعـــقـــد الـــزواج رقم 2002/0158 احملـــرر بـــتـــاريخ 19 مــارس

سنة 2002 بالعلمة (والية سطيف)r وأوالده القصر:

* وائـل راميr اHــــــولـــــود في 9 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2004
بالعلمة (والية سطيف) شهادة اHيالد رقم 2004/2323.

* شعـيبr اHـولود في 10 يـولـيـو سـنة 2005 بـالـعـلـمة
(والية سطيف) شهادة اHيالد رقم 2005/2798.

* هــــاشم أيــــوبr اHـــولــــود في 22 مــــارس ســــنـــة 2008
بالعلمة (والية سطيف) شهادة اHيالد رقم 2008/1158.

* مـالكr اHـولــودة في 13 مــايــو ســنــة 2011 بــالــعــلــمـة
 r2011/2627 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

ويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا: عـلي عــزام فـيــصلr عـلي
عـــزام وائل رامـيr عـــلي عـــزام شــــعـــيبr عـــلـي عـــزام هـــاشم

أيوبr علي عزام مالك.

- أغـــيــول فــوازr اHــولــود في 18 فــبــرايــر ســنـة 1978
r1978/0522 ــيالد رقمHبـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة ا
وعــقـد الـزواج رقم 2000/0988 احملــرر بـتـاريخ 26 نـوفــمـبـر

سنة 2000  بالعلمة (والية سطيف)r  وأوالده القصر:

* مـــحـــمــــد فـــؤادr اHـــولـــود في 30 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2001
بــقـســنـطــيـنــة (واليـة قــسـنــطـيــنــة) شـهــــــادة اHـيـــالد رقـــم

.2001/1366

* هـديلr اHولودة في 8 فبـراير سـنة 2004 بـسطيف
r1004 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

* عــبـد اHــهــيــمنr اHــولـود في 3 ديـســمــبـر ســنـة 2008
r2008/6438 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: عــلـي عــزام فـــوازr عــلي
عــزام مـــحــمــد فــــؤادr عــلـــي عــــــزام هــديــلr عــلـــي عـــــزام

عبد اHهيمن.

- أغـيـول لـزهـرr اHولـود في 23 ديـسـمـبـر سـنة 1979
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1979/4237
وعــقــد الـزواج رقم 2003/0386 احملـرر بــتــاريخ أول يـونــيـو

سنة 2003 بالعلمة (والية سطيف)r وبناته القاصرات:

* آالء هــبــة الــرحــمنr اHــولـودة في 28 فــبـرايــر ســنـة
2005 بـــالــعـــلـــمــة (واليـــة ســـطـــيف) شـــهـــــادة اHـــيـــالد رقـــم

.2005/0757

* إيـنــاس مالكr اHـولـودة في 31 أكـتـوبــر سـنـة 2006
r2006/5364 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

* نـوارةr اHولودة في 8 نوفـمبـر سنة 2009 بالـعلـمة
 r2009/6126 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: عــلي عــزام لــزهــرr عــلي
عــزام آالء هـــبـــة الــرحـــمنr عـــلي عـــزام إيـــنــاس مـالكr عــلي

عزام نوارة.
- أغــيـول رضــاr اHــولـود في 30 ديـســمــبـر ســنـة 1981
بـالــعـلــمـة (واليــة سـطــيف) شـهــادة اHـيالد رقم r4635 وعـقـد
الــزواج رقم 2006/0778 احملـــرر بـــتــاريخ 26 يــونـــيـــو ســـنــة

2006 بالعلمة (والية سطيف)r وأوالده القصر:

* عـــليr اHـــولــود في 29 غـــشت ســـنــة 2007 بــالـــعــلـــمــة
r2007/4576 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

* عـــبـــد الــــعـــزيـــزr اHـــولـــود في 11 أبـــريل ســـنـــة 2010
r2010/2047 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

* عــبـــد احلـــســـيبr اHـــولــود في 13 أبـــريل ســـنــة 2011
 r2011/2002 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: عــلـي عـــزام رضــاr عـــلي
عــزام عــليr عــلــــي عـــــزام عــبـــــد الــعــزيـــــزr عــلـــي عـــــزام

عبد احلسيب.
- أغيـول كواشيr اHولود في 23 نوفـمبر سنة 1983
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1983/4128
وعــقــد الــزواج رقم 2008/0842 احملــرر بــتــاريخ 16 يــونــيــو

سنة 2008 بالعلمة (والية سطيف)r وابنته القاصرة:
* لـيــنــة مـرامr اHــولـودة في 11 ديـســمــبـر ســنـة 2009

r2009/6717 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا
ويدعـيـان من اآلن فصـاعـدا: علي عـزام كـواشيr علي

عزام لينة مرام.
- أغــيــول أمــيـــرةr اHــولــودة في 30 مــايــو ســنــة 1985
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1985/2233
وعـقد الزواج رقم 42 احملـرر بتاريخ 27 يونـيو سـنة 2005
بــــحــــمــــام الــــســــخــــنــــة (واليــــة ســــطــــيـف)r  وتــــدعى من اآلن

فصاعدا: علي عزام أميرة.
- أغــيــول خــلـــيلr اHــولــود في 2 فـــبــرايــر ســنــة 1988
r1988/0568 ــيالد رقمHبـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: علي عزام خليل.
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- أغــيـــول مــحـــمــد األمــrY اHـــولــود في 26 ديـــســـمـــبــر
ســنــة 1990 بــالــعــلــمــة (واليــة ســطـــيف) شــهــادة اHــيالد رقم
r1990/6004 ويــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا: عــلي عــزام مــحــمــد

.Yاألم

- أغــيـــول فـــارسr اHــولـــود في 6 يــولـــيــو ســـنــة 1987
بـــالــعــلــمـــة (واليــة ســطــيف) شـــهــادة اHــيالد رقم 1987/2767
وعــــقــــد الــــزواج رقم 2012/0263 احملــــرر بــــتــــاريخ 4 مــــارس
ســـنــة 2012 بـــالـــعـــلـــمـــة (واليـــة ســـطـــيف)r ويـــدعى من اآلن

فصاعدا: علي عزام فارس.

- مـخــنـز دهــان أمـحــمـدr اHــولـود في 27 أبــريل سـنـة
1979 �ـــنــــداس (واليـــة غـــلـــيـــزان)r شــــهـــادة اHـــيالد رقم 284

وعـقـد الزواج رقم 1141 احملـرر بـتاريخ 15 سـبـتمـبـر سـنة
2009 بغليزان (والية غليزان) وولده القاصر: 

* ريــانr اHــولـود في 7 يــولــيــو ســنـة 2011 بــغــلــيــزان
 r2656 يالد رقمH(والية غليزان) شهادة ا

ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: بـراشـد أمـحـمـدr بـراشد
ريان.

- بــوخـنــونــة عـدةr اHــولـود في 10 مــارس ســنـة 1936
بـــوادي حـــداد (واليـــة مـــعـــســكـــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 00351
وعقد الزواج رقم 30 احملرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967
بوادي األبطال (واليـة معسكر) وعقد الزواج رقم 1983/01
احملـرر بتاريخ 11 ينـاير سـنة 1983 بوادي األبـطـال (والية

معسكر)r وابنته القاصرة: 

* بـــدرةr اHـــولــودة في 29 يــنـــايـــر ســـنــة 2000 بــوادي
r00040 يالد رقمHاألبطال (والية معسكر) شهادة ا

ويـــدعــيــان من اآلن فـــصــاعــدا: مــحــسـن عــدةr مــحــسن
بدرة.

- بـوخـنـونة حـلـيـمـةr اHـولودة في 6 مايـو سـنة 1972
بـوادي األبـطـال (واليـة مــعـسـكـر) شـهـادة اHـيالد رقم 00235
وعــقــد الــزواج رقم 0033 احملــرر بــتــاريخ 25 يـــونــيــو ســنــة
1992 بـــوادي األبـــطـــال (واليـــة مــعـــســـكـــر)r وتـــدعى من اآلن

فصاعدا: محسن حليمة.

- بــوخـــنــونــة ســكــيـــنــةr اHــولــودة في 23 غــشت ســنــة
1975 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

00386 وعـقـد الزواج رقم 75 احملـرر بـتاريخ 9 يولـيو سـنة

2003 بــاحلـشم (واليـة مــعـسـكــر)r وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا:

محسن سكينة.

- بوخنـونة بلحولr اHولود في 11 يوليو سنة 1977
بـوادي األبـطـال (واليـة مــعـسـكـر) شـهـادة اHـيالد رقم 00216

وعــقــد الــزواج رقم 54 احملــرر بــتــاريخ 2 مــايــو ســنــة 2005
بـوادي األبطال (واليـة معسـكر)r ويدعى من اآلن فـصاعدا:

محسن بلحول.

- بــوخـنــونــة مــلــوكــةr اHـولــودة في 6 نــوفــمــبــر ســنـة
1979 بــوادي األبـطـال (واليــة مـعـســكـر)r شـهــادة اHـيالد رقم

r00130 وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن ملوكة.

- بــــوخــــنــــونــــة خــــيــــرةr اHــــولــــودة ســــنـــة 1982 بــــوادي
األبـطــال (واليـة مـعــسـكـر) بــحـكم صــادر بـتـاريخ 30 مـارس
ســــــــنـــــــة r1982 شـــــــهــــــــادة اHـــــــيـالد رقم r21 وتـــــــدعـى من اآلن

فصاعدا: محسن خيرة.

- بــوخــنــونــة كــر�ــةr اHـولــودة في 4 ديــســمــبــر ســنـة
1983 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

r00349 وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن كر�ة.

- بــوخــنــونــة جــبــارr اHـولــود في 12 ســبــتـمــبــر ســنـة
1986 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

r00034 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن جبار.

- بوخـنـونة فـضـيلـةr اHـولودة في 2 مايـو سـنة 1989
r00189 يالد رقـمHبوادي األبطـال (واليـة معسكـر) شهادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: محسن فضيلة.

- بـوخـنـونـــــة كـمــــالr اHـولــــود فــي 2 مـايـــو سـنـــة
1989 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

r00190 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن كمال.

- بـــوخــنــونــة نـــذيــرr اHــولــود في 22 ديــســمـــبــر ســنــة
1992 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

r00022 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن نذير.

2 :  : عـــمـال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم اHــــادة اHــــادة 
71- 157 اHـؤرخ في 10  ربـيع الـثـانـي عام 1391 اHـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واHــذكــور أعالهr يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـY باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ــــقــــتــــضـى هــــذا اHــــرســــوم وذلـك بــــنــــاء عــــلى طـــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
11 أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
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وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 13 شو شوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 29 يولـيو  يولـيو سنة سنة r2015 يـتضمن جتديد تـشكيلة الـلجنتY اr يـتضمن جتديد تـشكيلة الـلجنتY اHتـساويتي األعضاءHتـساويتي األعضاء

اخملتصتY بأسالك موظفي اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط.اخملتصتY بأسالك موظفي اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 13 شـوّال عـام 1436 اHـوافق 29 يــولـيــو ســنـة r2015 جتــدد تـشــكـيــلـة الــلـجـنــتـY اHــتـســاويـتي
األعضاء اخملتصتY بأسالك موظفي اHدرسة الوطنية لكتابة الضبطr وفقا للجدول اآلتي :

�ث�ثّلو اHوظفYلو اHوظف�Yث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

اإلضافياإلضافيّونونالدالدّائمون ائمون اإلضافياإلضافيّونونالدالدّائمونائمون

هرمز حليمة
يوسفي عبد احلليم

سلماني محمد

هرمز حليمة
يوسفي عبد احلليم

عصماني فاحت
بلقاسم حكيم

قاصدي محمد سعيد

عصماني فاحت
سلماني محمد

اللجنة رقماللجنة رقم
1

اللجنة رقماللجنة رقم
2

اللاللّجانجان

بوسعد رياض
سحنون إسماعيل

حجاب محمد

احمد علي زهير
عزاز حكيم

حمدان حكيمة
بن سديرة إ�ان
موايسي هيبة

بن حامد محمد
بوللو مولود

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــوافـق عــــلـى نــــظـــــام جلــــنـــــة تــــنـــــظــــيم
عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقم 15-01 اHـؤرخ في 15
أبـريل سنة 2015 واHتـعلق بـشـروط اعتـمـاد الوسـطاء في
عـملـيـات الـبورصـة وواجـباتـهم ومـراقـبتـهم واHـلـحق نصه

بهذا القرار.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 14 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 2

يونيو سنة 2015.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقــــمنـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقــــم
15-01 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 25 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام  جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1436

اHــــوافق اHــــوافق 15 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة r2015 واHـــتـــعــــلق بـــشـــروطr واHـــتـــعــــلق بـــشـــروط
اعـتمـاد الوسـطاء في عـملـيات الـبورصـة وواجبـاتهماعـتمـاد الوسـطاء في عـملـيات الـبورصـة وواجبـاتهم

ومراقبتهم.ومراقبتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئـــــيس جلـــــنـــــة تــــنـــــظـــــيم عـــــمــــلـــــيـــــات الــــبـــــورصــــة
rومراقبتها

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
rنـقولةHـتعلق بـبورصة الـقيم اHفي 23 مايـو سنة 1993 وا

rتممHعدّل واHا

وزارة اAاليةوزارة اAالية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 14  شـعــبــان عـام   شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 2  يــونـيـو  يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة r2015  يـــتــضــمr  يـــتــضــمّـن اHـــوافــقــة عــلـى نــظــام جلــنــةـن اHـــوافــقــة عــلـى نــظــام جلــنــة
تـنظـيم عمـليـات الـبورصـة ومراقـبتـها رقم تـنظـيم عمـليـات الـبورصـة ومراقـبتـها رقم  01-15
اHـؤرخ في اHـؤرخ في 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة 2015 واHـتـعـلق بـشروط واHـتـعـلق بـشروط
اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهماعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم

ومراقبتهم.ومراقبتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-102 اHؤرّخ
في 22 شــــــوال عـــــام 1416 اHـــــوافق 11 مـــــارس ســـــنـــــة 1996
واHـتضـمّن تـطـبـيق اHادة 32 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم
93-10 اHـؤرخ في 23 مـايـو سـنـة 1993 واHـتـعـلق بـبـورصـة

rتممHعدل واHا rنقولةHالقيم ا
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- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عـام 1434 اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013 واHــتــضـمن
rرئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها Yتعي
- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرخ في 13 رجـــب عـام 1432
اHـوافق 15 يــونـيــو ســنـة 2011 واHــتـضــمن تـعــيـY أعــضـاء

rجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
- و�ـقـتـضى نـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصة
ومــراقـــبـــتــهـــا رقم 96-03 اHــؤرخ في 17 صـــفـــــر عــام 1417
اHـوافـــق 3 يـولـيــو سـنـة 1996 واHــتـعـلـق بـشـروط اعــتـمـاد
rالوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم

- و�قـتضى مداولـة جلنة تـنظيم عـمليـات البورصة
r2015 ومراقبتها بتاريخ 15 أبريل سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :
اHادة األولى : اHادة األولى : 

موضوع النظامموضوع النظام
يــــرمي هــــذا الــــنــــظــــام إلـى حتــــديــــد شــــروط اعــــتــــمـــاد

الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
الباب األول : الباب األول : 

اعتماد الوسطاء في عمليات البورصةاعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
الفرع األولالفرع األول
التعاريفالتعاريف

اHادة اHادة 2 : :
1. الـوســيط فـي عـمــلــيــات الــبــورصـة هــو كل وســيط
مـعـتــمـد يـقـوم بـالـتـفـاوض في الـقــيم اHـنـقـولـة واHـنـتـجـات
اHــالـيــة األخــرى الـقــابــلـة لــلــتـداول واحلــقــوق اHـتــعــلـقــة بــهـا

حلساب زبائنه أو حلسابه اخلاص.
كـمـا �ـكن الــوسـيط في عـمـلـيــات الـبـورصـة �ـارسـة

نشاط واحد أو عدة نشاطات من النشاطات اآلتية :
rنقولةHاالستشارة في مجال توظيف القيم ا -

rالتسيير الفردي للحافظة �وجب عقد مكتوب -
- تـسـيــيـر حـافــظـة هــيـئـات الــتـوظـيف اجلــمـاعي في

rنقولةHالقيم ا
rاليةHنتوجات اHنقولة واHتوظيف القيم ا -

- ضـمـان الــنـجـاح في اHــسـعى واالكـتـتــاب اHـضـمـون
rفي إصدار السندات

rالتداول للحساب اخلاص للوسيط -
rنقولة وإدارتهاHحفظ القيم ا -

- إرشـــاد اHـــؤســـســـات فـي مـــجـــال هـــيـــكـــلـــة رأســـمــال
rؤسساتHوإدماج وإعادة شراء ا

- أي نـــشــــاط آخـــر حتــــدده جلـــنـــة تــــنـــظــــيم عـــمــــلـــيـــات
البورصة ومراقبتهاr وتدعى في صلب النص "اللجنة".

2. توظيف الـقيم اHـنقـولة هـو البـحث أو العـثور على
مكتتبY أو مـشتريي السندات حلساب مصدر يلجأ علنا

إلى االدخار.

3. الـــتـــفـــويض لـــلــحـــســـاب اخلـــاص يــتـــمـــثل في الـــقـــيــام
بـــصــــفـــقــــات تـــخص قــــيـــمـــة واحــــدة أو عـــدة قــــيم مـــنــــقـــولـــة

باستخدام رؤوس أمواله اخلاصة.

4. تسـيـير احلـافـظـة حلسـاب الـغـير يـتـمثـل في تسـيـير
حافظات القيم اHـنقولة بطريقـة تقديرية وفردية �وجب

توكيل من الطرف اآلخر.

5. اإلرشـاد في مـجـال تـوظـيف الـقـيم اHـنـقـولـة يتـمـثل
في تقدª تـوصيـات شخـصية لـلطـرف اآلخرr سـواء بطلب
مــنه أو �ـــبــادرة من الــوســـيط الــذي يـــقــدّم اإلرشــاد ســواء
تعـلق األمـر بـصـفـقة واحـدة أو عـدة صـفـقات خـاصـة بـالـقيم

اHنقولة.

تقدّم التوصـيات على أساس دراسات دقيـقة تقوم بها
rالية للوسيط في عمليات البورصةHمصلحة التحاليل ا
تــوجه هـذه الـتــوصـيــات لـزبـائن مــحـتــرفـY مـثل مــسـيـري
األموالr كـما �كـن أن توجّه لـزبائن غـير مـحترفـrY مثل
الــزبــائن اخلــواص الــذين يــحــتــاجــون إلى تــدابــيــر حــمــايـة

ووقاية أكثر أهمية.

6. االكتتاب اHضـمون يتمثل في االكتتاب والشراء
مــبـــاشــرة مـن عــنــد اHـــصــدر أو مـن عــنـــد اHــتــنـــازل لــلـــقــيم

اHنقولة قصد بيعها.

7. ضـــمــان الـــنـــجـــاح في اHـــســعـى هــو االلـــتـــزام الــذي
rيـحـمي به الـوســيط أو الـوسـطـاء في عــمـلـيـات الـبـورصـة
اHصـدر ضد فـشل عمـلـية الـلجـوء العـلني لإلدخـار بضـمان
اكــتـتـاب أو شــراء حـد أدنى لــلـقـيم اHــنـقــولـة أو اHـنــتـجـات
اHـالــيــة اHــصــدرة أو اHــعــروضـة لــلــبــيعr بــصــفـــة ال رجـــوع

فيها.

rـالHــؤسـســات في مــجـال هــيــكـلــة رأس اH8. إرشــاد ا
يــحـــدّد الــنــشـــاط الــذي يـــرافق األشــخــاص اHـــعــنـــويــة الــتي
تصدر قيم منقـولة ومنتجات مالـية �وجب عقد اHرافقة
عنـد الـقـيـام بـالتـركـيب اHـالي و/أو مـسـاعـدتـهم في جـميع
مراحل الـعمـليـةr في العالقـات واإلجراءات اإلداريـة أثناء
الــلــجـوء الــعــلــني لـالدخــار إلعــداد وثـائـق إعالمــيــة مــوجــهـة
لــلـــجــمــهــور بــطـــريــقــة تــنـــســجم مع مــتـــطــلــبــات الـــتــنــظــيم

والسوق.
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9. اإلداري هـو كل شـخص طـبـيـعي عـضـو في مـجلس
إدارة لــدى شـــركــة وســاطــة فـي عــمــلــيـــات الــبــورصــة وكــذا
األشـخـاص الـطـبـيـعـيـة الـذين �ـثـلـون األشـخـاص اHـعـنـويـة

في مجلس اإلدارة.
10. اHـسيـر هـو كل شخص طـبـيعي له دور في إدارة

شـركـة وسـاطـة عـمـلــيـات الـبـورصـة. وهـو يـتـمـتع بـالـقـدرة
عـلى اتـخـاذ قــرارات والـتـزامـات تـعـادل صـرف األمـوال أو

التعرض للمخاطر باسم الشركة.
الفرع الفرع 2

شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصةشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
اHــادة اHــادة 3 :  : تـــخـــضع �ـــارســـة نــشـــاط واحـــد أو أكـــثــر من
rادة 2 أعالهHـذكـورة في الـفـقـرة األولى من اHالـنـشـاطات ا
العــتــمــاد الـــلــجــنــة. ال �ــنـح االعــتــمــاد إال لــلـــمــلــتــمس الــذي
يـتـعـهــد �ـمـارسـة نـشـاط الـتــفـاوض في الـبـورصـة حلـسـاب

الغيرr على األقل.
�ـكن ملتـمس أن يقدّم طلب اعـتماد واحـدr سواء تعلق

األمر �مارسة نشاط واحد أو أكثر.
الــوســطــاء في عــمــلــيــات الــبــورصـة الــذيـن يـدعــون في
صـــــلب الــــنـص "و.ع.ب" الــــراغــــبــــون فـي �ــــارســــة نــــشــــاط
تسـيير حافـظات القـيم اHنقـولة �وجب تـوكيل أو لصالح
شركات التوظـيف اجلماعي في القيم اHنـقولةr يعتبرون
عــنــد تــقــد�ــهم طــلب االعــتــمــادr طــالــبــH Yــمــارســة نــشــاط
اإلرشـاد فـي مـجــال تــوظـيف الــقــيم اHـنــقــولـةr وعــلــيـهم أن

يوفروا شروط �ارسة هذا النشاط.
اHــــادة اHــــادة 4 :  : �ــــكـن احلــــصـــــول عــــلـى االعــــتـــــمـــــاد من طــــرف
الــلــجــنـــة Hــمــارســة وســاطـــة عــمــلــيــات الـــبــورصــة لــكل من
الـشــركــات الــتـجــاريــة الـتـي تـهــدف أســاسـا لــلــوســاطـة في

عمليات البورصة وكذا البنوك واHؤسسات اHالية.
اHـادة اHـادة 5 :  : يـجب عــلى الــهــيــئـات األخــرىr غــيـر الــبــنـوك
واHؤسسات اHاليـة التي تلتمس االعتماد Hمارسة نشاط

وسيط في عمليات البورصة :
- امــتالكr عــنــد االلــتــمــاسr رأســمــال اجــتــمــاعي أدنى
r(10.000.000 دج) ديــــنـــار جــــزائـــري Yقــــدره عـــشــــرة ماليــــ
يــدفـع كــلــيـــا ونــقــداr غـــيــر أنه �ـــكــنــهـــا اخلــضــوع Hـــقــايــيس

rرؤوس أموال خاصة حتددها اللجنة
- حــــيــــازة مــــحالت مـالئـــمــــة لــــضــــمــــان أمن مــــصــــالح

rزبائنها
rوجود مقرها االجتماعي باجلزائر -

- أن يــكـون لــهـاr عــلى األقلr مــسـيّـر مــسـؤول مــكـلف
بـــاإلدارة الــعـــامــة لـــلــشــركـــة تــتـــوفــر فـــيه شــروط الـــكــفــاءة
والــتــأهــيل اHــنــصــوص عــلــيــهــا في تــعــلــيــمــة جلــنــة تـنــظــيم

rعمليات البورصة ومراقبتها
- تقدª طلب اعتماد للجنة.

اHــادة اHــادة 6 :  : عــلى الـــبــنـــوك واHــؤســـســات اHـــالــيـــة الــتي
تـقـدّم طــلـبـا العـتـمــادهـا من أجل �ـارسـة نــشـاط الـوسـاطـة
في عمليات الـبورصة تبرير وجـود قسم مرتبط مباشرة
بـاإلدارة الــعـامــة لـضـمــان اسـتــقاللـيـة الــتـســيـيـرr ال ســيـمـا
احملاسـبيةr بY نـشاطات الـوساطة في عـمليـات البورصة

والنشاطات األخرى للبنك أو للمؤسسة اHالية.
يــــجـب عــــلى مــــســــؤول الـــــهــــيــــكل اســــتــــيــــفــــاء شــــروط
الــتـأهــيالت اHــنـصــوص عــلـيــهــا في تــعـلــيـمــة جلــنـة تــنــظـيم

عمليات البورصة ومراقبتها.
7 :  : عــلى الــوســيط في عــمــلــيــات الــبــورصـة أن اHـادة اHـادة 
يـوفّـر الـوسـائل الـتـقـنـيـة والـبـشـريـة اHـنـاسـبـةr كمـا يـجب
عــلـيـه وضع إجـراءات الــعـمـل ونـظــام لـلــمـراقــبـة الــداخـلــيـة
وكـــشف وتــــســـيـــيــــر تـــضـــارب اHــــصـــالحr الـالزمـــة من أجل

حسن سير النشاط الذي قدّم له االعتماد Hمارسته.
يجب تكييف الـوسائل اHناسبة مع طـبيعة وأهمية
وتعقيد وتنـوع النشاط أو األنشطة اHمارسة. كما تعتمد

على تطور النشاط واإلطار القانوني والتنظيمي.
rيـجب عـلى الـوسـيط في عـمـليـات الـبـورصـة الـسـهر
بـشكل دائمr عـلى أن تكون الـوسائل واإلجـراءات اHذكورة

مجتمعة في أي وقت.
يـجب عـلى الـوسـيط في عـمـلـيـات الـبـورصـة الـسـعي
rوفي حـــالــة عــجـــزه عــلى ذلك rــصـــالحHلـــتــفــادي تـــضــارب ا

عليه بحلّها لصالح الزبون.
Yيــجب عـلى الـوســيط في عـمـلــيـات الـبـورصــة تـعـيـ
مـسؤول عن اHطابقـة مسجل لدى الـلجنةr مـكلف بالسعي
إلى احترام االلتزامات اHهنية اHطبقة على الوسطاء في

عمليات البورصة.
تــوضّح تــعــلــيـمــة صــادرة من الــلــجـنــة مــهــام وشـروط

تأهيل وتسجيل اHسؤول عن اHطابقة.
الفرع الفرع 3

كيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصةكيفيات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
اHـادة اHـادة 8 :  : تــرفق طــلـبــات االعــتـمــاد �ـلـف يـتــكـوّن من

عناصر حتدّدها اللجنة �وجب تعليمة.
اHادة اHادة 9 :  : يرفق طلب االعتماد �ا يأتي :

54 YادتHطـلوبـة في اHوثائق إثـبات الـضمـانات ا -
rو55 من هذا النظام

rهنية وقواعد االنضباط واحلذرHااللتزام بآداب ا -
- وثــــيـــقــــة إثــــبـــات مــــلــــكـــيــــة أو اســــتـــئــــجـــار مــــحالت

rمخصصة لنشاط الوسطاء في عمليات البورصة
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- االلــتـــزام بــاكـــتــتــاب أو شـــراء حــصــة مـن رأســمــال
شركة تسيـير بورصة القيم ضـمن الشروط التي حتددها

rاللجنة

- االلــــتـــــزام بـــــدفع اHـــــســــاهـــــمــــة لـــــصـــــنــــدوق ضـــــمــــان
الوسطاء في عمليات البورصة.

اHــادة اHــادة 10 :  : إذا خصّ طـــلب االعـــتــمــاد بـــنــكـــا أو شــركــة
جتـاريـة وفي حـالة مـا إذا كـان ردّ الـلـجنـة إيـجـابـيـاr يرسل

للملتمس قرار اعتماد مؤقت.

اHــادة اHــادة 11 :  : إذا خصّ طـــلب االعـــتـــمـــاد شـــركـــة جتـــاريــة
أنـشـئت أســاسـا لـهـذا الــنـشـاطr تـقــدّم لـهـا الـلــجـنـة رخـصـة

إنشاء مدتها اثنا عشر (12) شهرا.

عــــلى اHــــلــــتــــمس تــــقــــدrª فـي هـــذه احلــــالــــةr الــــوثــــائق
اHــذكـــورة في إحـــدى تــعـــلـــيـــمــات جلـــنـــة تــنـــظـــيم عــمـــلـــيــات

البورصة ومراقبتها للشهادة على سمعة اHسيرين.

عـنــد تـأســيس الـشــركـةr يــعـيـد اHــلـتــمس تـقــدª طـلب
االعــتـــمـــاد لـــلــجـــنـــة بـــتــتـــمـــيم اHـــلف بـــإضـــافــة اHـــعـــلـــومــات

والوثائق اHطلوبة.

في حـالة مـوافـقـة الـلـجنـة عـلى طـلب االعـتـمـادr تـبلّغ
للمعني باألمر قرار اعتماد مؤقت.

اHادة اHادة 12 :  : بـإمكـان الـلجـنة حتـديد نـشـاطات الـوسيط
في عــمــلــيـــات الــبــورصــة بــصــفـــة مــؤقــتــة إذا اعــتــبــرت أن
العناصر والوسائل اHقدمة في اHلف غير كافية Hمارسة

كل النشاطات اHطلوب من أجلها االعتماد.

13 :  : ال يــصــبح االعــتــمــاد فــعــلــيــا إال إذا اكــتــتب اHـادة اHـادة 
الـــوســـيط فـي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــورصـــة في رأســـمـــال شـــركـــة
تسيير بـورصة القيم اHنقـولة حسب الشروط احملددة من

طرف اللجنة.

بعـد االكتـتاب أو اكتـساب حصـة من رأسمـال شركة
تسيير بورصة القيم اHنقولةr يعلم الوسيط في عمليات

البورصة بذلك اللجنة التي جتعل االعتماد نهائيا.

اHــادة اHــادة 14 :  : يـــصـــبح االعـــتـــمـــاد مــعـــيّـــنـــا غــيـــر مـــنـــقــول
وســـاري اHـــفــعـــول لــغـــايـــة الــســـحب أو الـــشــطـب من طــرف
اللـجـنةr ويـؤدي إلي دفع احلـقوق اHـسـتحـقة عـلى الـوسيط
في عـمــلـيــات الـبــورصـة ســنـويــا طـبــقـا لــلـمـادة 38 من هـذا

النظام.

ويــكـــون االعـــتــمـــاد مـــوضــوع قـــرار من الـــلــجـــنـــة يــتم
نشره في النشرة الرسمية.

الفرع الفرع 4
تعديل االعتمادr حتوتعديل االعتمادr حتوّل الشركة وتوقيف النشاطل الشركة وتوقيف النشاط

اHـادة اHـادة 15 :  : كل مـشـروع تـمـديد أو تـقـيـيـد لـلـنـشـاطات
مـــوضـــوع االعـــتـــمـــاد الـــذي �ـــنحr يـــؤدي إلـى طـــلب تـــعـــديل
خـاص بـاالعــتـمـاد يـقـدّمه الــوسـيط في عـمــلـيـات الـبـورصـة

للجنة.
يـــتـم الـــتــحــــقـــيق اخلــــاص بــطـلب تــعــديل االعــتــمـاد
وما يليه في نفس الظروف التي ®ّ فيها االعتماد األول.
اHــادة اHــادة 16 :  : في حـــالــة إدمــاج الــوســطـــاء في عــمــلــيــات
rالبـورصة أو امتـصاص وسـيط في عـملـيات بـورصة آخر
يـــلـــغى اعــتـــمـــاد هــذا األخـــيـــر �ــجـــرد تــنـــفـــيــذ الـــشـــكــلـــيــات
الـقــانـونــيــةr وحتـفظ فــوائـد زبــائن الــوسـيط في عــمـلــيـات

البورصة اHمتص على أي حال.
17 :  : تـــســـتـــطـــيـع الـــلـــجـــنـــة الـــقــــيـــام بـــالـــســـحب اHــادة اHــادة 
الـنهـائي لالعتـماد أو حـصره لـبعض الـنشـاطات أو إيـقافه
في حــالـة مــا إذا لم يــعـد الــوسـيـط في عـمــلـيــات الـبــورصـة
يـــفي بـــشــروط االعـــتــمـــاد احملـــددّة في هــذا الـــنـــظــامr أو في
حـــالــــة مــــا إذا كـــانـت تـــصــــرفــــات الـــوســــيط فـي عــــمـــلــــيـــات

البورصة تضرّ بصالح الزبائن أو بسالمة السوق.
عــلى الــوســيط فـي عــمـلــيــات الــبــورصــة الــراغب في
تــوقـيف نـشـاطه أن يـقدّم لـلـجـنة طـلـبا بـالـشـطب في مدة
ال تــقل عن شـهـر قــبل الـتـاريخ اHــنـصـوص عـلــيه لـتـوقـيف

النشاط.
�ـــكن الـــلـــجـــنـــة إخـــضــاع عـــمـــلـــيـــة الـــشـــطب لـــشــروط
حتددهاr وتقوم بالشطب إذا اعتبرت أن مصلحة الزبائن

واHدخرين محمية بصورة كافية.
ال �ـكـن الـوســيط فـي عـمــلــيــات الــبــورصـةr وهــو في
حـــالـــة تـــصــفـــيـــةr أن يــســـتـــعـــمل أمـــوال الــزبـــائن واألوراق
اHـــالــيــة مــنــهــا والــنــقــديــة لــتــســديــد ديــونهr وتــطــبق عــلــيه
األحـكـام الـقـانـونـيـة ونـصـوص القـانـون الـتـجـاري اHـتـعـلـقة

بحلّ الشركات التجارية.
بإمكان اللجـنة تعيY وسيط في عـمليات البورصة
لتسـيير القـضايا العـالقة للـوسيط في عملـيات البورصة
اHفـلس أو اHتـوقف عن الـنشـاط أو اخلـاضع ألوامر احلـظر

أو التوقيف من أجل حماية مصالح الزبائن.
وتـــبــقـى الـــلــجـــنـــة مـــطّـــلـــعــة عـــلى األعـــمـــال الـــســـابـــقــة

للشطب.
إذا ثــبـت أن مــســؤولــيــة اخلــطــأ أو اخملــالــفــة تــقع عــلى
مـسـيـري شـركـة وسـاطـة عـمــلـيـات الـبـورصـة أو مـوظـفـيـهـا
اHــــســـجــــلـــrY �ــــكن جلــــنــــة تـــنــــظـــيـم عـــمــــلـــيــــات الـــبــــورصـــة
ومراقـبتهـا توقـيف هؤالء أو واحـد منـهم Hدة تـترواح من
سـتة (6) أشـهر  إلى ثالث (3) سنـوات وذلك �ـوجب قرار

مبرّر.
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الباب الثانيالباب الثاني
نشاطات الوسطاء في عمليات البورصةنشاطات الوسطاء في عمليات البورصة

الفرع األولالفرع األول
مفاوضة القيم اHنقولة في السوق حلساب الزبائنمفاوضة القيم اHنقولة في السوق حلساب الزبائن

اHــادة اHــادة 18 :  : يـــجب عــلى وســـطــاء عــمــلـــيــات الــبــورصــة
rالـذين �ـثـلون شـركـة جتـاريـة وبغـض النـظـر عن الـبـنوك
حـــفظ األمـــوال الـــتي اســـتـــلـــمـــوهــــا من الـــزبـــائن في إطـــار
تـــــوظــــيـف وتـــــداول األســــهـم في الـــــبـــــورصـــــةr في حـــــســــاب

مخصص لهذا الغرض على مستوى البنك.

يـجب على الوسـطاء في عملـيات البـورصةr ماسكي
احلسـابات - حافـظي السـنداتr أن يؤمـنوا في حسـاباتهم
rالـسـنــدات مـنـهـا والـنـقـديـة rأمـوالـهم اخلـاصـة Yالـفـصل بــ

وبY أموال زبائنهم.

ال �ـكن الـوسـطـاء في عـمـلـيـات الـبـورصـة اسـتـعـمـال
أمـوال أحــد الـزبـائنr الـسـنـدات مـنـهـا والـنـقـديـةr إال فـيـمـا
يــخـص الــوفــاء بــالــتــزامــات هــذا الــزبــون أو الســتــعــمــالــهـا

كضمان على الديون التي اتخذها هذا الزبون.

اHــــادة اHــــادة 19 :  : إنّ فـــــتح حـــــســــاب الـــــســــنـــــدات يــــؤدي إلى
اإلمـــضــاء عـــلـى اتــفـــاقـــيـــة فـــتح حـــســـاب بــY الـــوســـيط في
عـملـيات الـبورصـة اخملـوّل Hمـارسة مـسك احلسـاب - حفظ
الـــســـنـــداتr وبـــY زبـــونـهr حتـــدّد هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة شــروط

استعمال احلساب وكذا حقوق وواجبات كل طرف.

في حالـة ما لم يـكن الوسـيط في عمـليـات البـورصة
مـخـوّال له �ـارسـة مـسك حـسـابـات - حـفظ سـنـداتr عـلـيه
بــإمــضـاء اتــفــاقــيــة مع مــاسـك حــســابـات - حــافـظ ســنـدات
معتمد من طرف الـلجنة للتكفـل بزبائنهr و�كن للزبائن
أن يــعـيـنـوا مــاسك حـسـابــات - حـافظ سـنــدات يـخـتـارونه

بأنفسهم.

اHـادة اHـادة 20 :  : عـنــد إنـشـاء عالقــة تـعـاقـديــة بـY الـوسـيط
في عــــمــــلــــيــــات الــــبــــورصــــة وزبــــونـهr ســــواء كــــان شــــخص
طبـيـعـيا أو مـعـنـوياr عـلـيه أن يـتحـقق من هـويـة الـشخص

وتوفر القدرات اHطلوبة فيه.

ªفـهـو مـلـزم بـتـقد rفـيـمـا يـخص الـشـخص الـطبـيـعي
لــلـوســيط في عـمــلــيـات الــبـورصــة وثـيــقـة تــخـوّل له صــفـة

�ثل للشركة.

كـمــا يـجب أن يـعــرف جـيّـدا أهـداف تــوظـيف زبـائـنه
ومـسـتـوى درايتـهم لـلـبـورصـة واHـنـتـجـات اHـالـيـة واخلـطر
اHتـعلق بكل مـنتوجr وكـذا مستـوى اخلطر الـذي يسمح به

كل زبون.

اHـــــادة  اHـــــادة  21 :  : يـــــجــــــوز مـــــنـح أوامـــــر الــــــبـــــورصــــــة بـــــكل
الــــوســـــائل مـع تــــرك أثــــر كــــتــــابـي أو عــــلى وســـــائل اإلعالم
اإللـكــتـرونـيــة أو تـسـجـيـل هـاتـفيr وفــقـا لالتـفــاقـيـة اHـوقّع

عليها مع الزبون.

اHـــــادة اHـــــادة 22 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الـبـورصة أن يـتحـقـقواr قـبل تـقدª تـنفـيـذ أوامر الـزبائن
اخلـاصـة بـالـشـراء أو الـبـيع وطـيـلـة فـتـرة صالحـيـة األوامـر
قـيـد التـنفـيـذr من وجود مـقابـل في حسـاباتـهم الـنقـدية أو

اHالية.

الفرع الفرع 2

تسيير حافظات القيم اHنقولةتسيير حافظات القيم اHنقولة
حلساب الغير �وجب توكيلحلساب الغير �وجب توكيل

اHـادة اHـادة 23 :  : بـإمـكـان الـوسـطـاء في عـمـلـيـات الـبـورصة
اHــعـــتـــمــديـن Hــمـــارســـة نــشـــاط تـــســيـــيـــر حـــافــظـــات الـــقــيم
اHـنـقــولـة طـبـقــــا لـلـمــــادة 7 من اHــرسـوم الـتــشـريـعي رقم
rــــذكــــور أعالهHــــؤرخ في 23 مــــايــــو ســــنـــة 1993 واH93-10 ا

تسـييـر حافـظة لـلقـيم اHنـقولـة حلساب شـخص طبـيعي أو
rـنقـولةHأو هـيـئة الـتوظـيف اجلمـاعي في الـقيم ا rمعـنوي

�وجب توكيل التسيير.

فــتــوكــيل تــســـيــيــر احلــافــظــة اHــمـــنــوح لــلــوســيط في
عـــمــــلـــيـــات الـــبـــورصـــة يـــكـــون مـــوضـــوع عـــقــــد يـــوقع عـــلـــيه
لــلــمـــوافــقــة من طـــرف صــاحب احلــســـاب اHــســيّـــر ولــقــبــول

الوسيط في عمليات البورصة.

يجب أن حتـدّد في العقـد طبـيعة الـعملـيات وشروط
تشـغيل احلـساب أو أجرة اHـسيّـرr يجب عـلى الوسيط في
عـمليات البـورصة أن �تثل بدقـة لتوكيل التـسيير الذي
سـلّم له وعـدم اسـتـعـمــاله ألغـراض أخـرى غـيـر تـلك احملـدّدة

في العقد.

وسـتـحــدّد تـعـلـيـمــة الـلـجـنـة الــشـروط الـتي يـجب أن
يتضمنها العقد النموذجي.

24 :  : يــــــجـب عــــــلى الــــــوســــــيـط فـي عــــــمــــــلــــــيـــــات اHـــــادة اHـــــادة 
الـبـورصة الـذي يسـيّر حـافـظات الـقيم اHـنـقولـةr أن يتـأكد
من وضع وســائل وقــائــيـة تــكــشف عـلـى تـضــارب اHــصـالح

تناسبيا مع حجم النشاطات واألخطار اHؤكدة.

كــمــا يــجـب عــلى الــوســطــاء في عــمــلــيــات الــبــورصــة
الـذين يـسيـرون حـافظـات الـقيم اHـنـقولـة حلـسابـهم اخلاص
أو حلساب مـساهـميـهم أو حساب مـوظفـيهمr أن يـكون لهم
قسم منفصل عن نشاط تسيير احلافظات حلساب الغير.
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الفرع الفرع 3
نشاط اHفاوضة للحساب اخلاصنشاط اHفاوضة للحساب اخلاص

اHـادة اHـادة 25 :  : بـإمـكـان الـوسـطـاء في عـمـلـيـات الـبـورصة
اHعتمدين Hمارسة التداول حلسابهم اخلاص أن يعملوا :

- في إطـار تــنـشـيط سـوق الـقـيـم اHـسـعّـرة ولـضـمـان
سـيــولـتـهــا وانـتــظـامــهـا وفــقـا لـعــقـد مــوقّع عـلــيه من طـرف

rنقولةHمصدر أو من طرف شركة تسيير القيم ا
- في إطــــار الـــطــــرف اHــــقــــابلr بــــشـــراء أو بــــيع قــــيم

منقولة أو منتجات مالية طوعاr للحساب اخلاص.
اHـادة اHـادة 26 :  : في إطــار الـتـنـشـيطr يــجب عـلى الـوسـيط
في عملـيات الـبورصـة أن يعرّف عـلنـا شروط تـدخله على
كل قيـمـة يـكون فـيـها مـاسك لـلسـوق وذلك من خالل بـيان

ينشر في النشرة الرسمية للبورصة.
اHادة اHادة 27 :  : على الوسيـط في عمليـات البورصة الذي
�ــارس نـشـاط الـتــداول حلـسـاب الــغـيـر في إطــار تـنـشـيط
الــســوق لــقـيــمــة مــســعّــرة أو في إطــار الــطــرف اHـقــابل أن
rــصـالحHيــتــأكــد من وضع جــهــاز وقـايــة وكــشف تــضــارب ا

مطابقة حلجم النشاطات واألخطار اHؤكدة.
الفرع الفرع 4

نشاط اإلرشاد في مجال توظيف القيم اHنقولةنشاط اإلرشاد في مجال توظيف القيم اHنقولة
اHـادة اHـادة 28 :  : يــجب عــلى اHـرشــد في مــجـال الــتــوظـيف
وفي إطـــار عـــمـــلهr تـــقـــدª بـــطـــاقـــة مـــهـــنـــيـــة لـــلـــمـــرشـــد في
التوظيف ومـراجع من صاحب العملr كـما يجب أن يقدم

مذكرة إعالمية تتعلق بكل منتوج أو خدمة يقدمها.
يجب كتابة مذكـرة اHعلومات اHوجهة للزبائن وفقا
لـلنـمـوذج احملـدد من قـبل الـلـجنـةr يـنـبـغي مـوافقـة الـلـجـنة

عليها قبل نشرها.
اHادةاHادة  29 :  : ال تعتبر الـتوصيات غير اHشخصة التي
تـنـشر حـصرا عـبر قـنـوات التـوزيع أو اHوجـهـة للـجمـهور

جزءا من اإلرشاد في التوظيف.
اHــــــادة اHــــــادة 30 :  : يـــــــجب عـــــــلى اHـــــــرشــــــد فـي الــــــتــــــوظـــــــيف
االســتـــعالم بـــشــأن الــوضـــعــيـــة اHــالـــيــة لـــزبــونهr ومـــعــارفه
وخــــبــــرتهr وكــــذلك أهــــدافه فــــيــــمــــا يـــخـص الــــتـــوظــــيف أو

التمويل.
الفرع الفرع 5

نشاط توظيف األموالنشاط توظيف األموال
اHــادة اHــادة 31 :  : �ــكن الــوســطــاء فـي عــمــلــيــات الــبــورصــة
اHــعـتــمــدين Hـمــارســة تـوظــيف الــقـيم اHــالــيـة واHــنـتــجـات
اHـاليـة ضـمان تـوظـيف الـسنـدات حلـساب مـصـدرها طـبـقا
لـلـمادة 43 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93-10 اHـؤرخ في
23 مايـو سـنة 1993 واHـذكور أعـالهr و�وجب عـقد يـحرّره

لهذا الغرض الطرفان.

اHادة اHادة 32 :  : �كن القـيام بالتـوظيف من طرف وسيط
في عـملـيات الـبورصـة أو مجـموعـة البـنوك اHشـاركة في
االكــتـتــابr ويـحــدّد حـجــمـهــا وتـكــويـنـهــا من طــرف اHـصـدر
وتـــأخــذ بــعـــY االعــتــبــار حـــجم اجلــمــهـــور وحــجم الــعـــمــلــيــة

وطول الفترة الزمنية للتوظيف.
rـادة 33 :  : ال �ـكن الـوسطـاء في عـمـلـيات الـبـورصةHـادة اHا
غـير البنوك واHـؤسسات اHالـيةr القيام بـالنشاط اخلاص
بـضـمـان جنـاح اإلصـدارات وضـمـان االكـتـتـاب إال �ـسـاعدة

هذه األخيرة.
الفرع الفرع 6

نشاط إرشاد اHؤسسات في مجال هيكلةنشاط إرشاد اHؤسسات في مجال هيكلة
الرأسمال الرأسمال وإدماج وإعادة شراء اHؤسسات وإدماج وإعادة شراء اHؤسسات 

اHـادة اHـادة 34 :  : يـجــوز لــلـوســيط فـي عـمــلــيـات الــبــورصـة
اHعـتـمـد مسـاعـدة اHـؤسسـات في إعـداد الـعـملـيـات اخلـاصة
بـــــاإلصـــــدار وتـــــبــــــادل أو إعـــــادة شـــــراء الـــــقـــــيـم اHـــــنـــــقـــــولـــــة
واHنتجات اHالـية اHسعّرة في البورصـة أو اHوظفة طبقا
لشروط اللـجوء العلني لإلدخار اHذكورة في اHادة 43 من
اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93-10 اHـؤرخ في 23 مايـو سـنة

r1993 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

يتكفل الوسيط في عمليات البورصة �ا يأتي :
- مــسـاعــدة اHــصـدر أثــنــاء كـتــابــة مـشــروع اHــذكـورة
اإلعالمـية وتأديـة الشـكلـيات القـانونـية واإلدارية اHـتعـلقة

rبإصدار ما يسمى بالقيم
rؤسساتHحتضير مشروع إدماج أو إعادة شراء ا -
- تــمـثـيل اHـصــدر لـدى الـلـجـنــة ومـؤسـسـات الـسـوق

rكوّن للتوظيفHولدى مجموع البنوك ا
- تــــوظـــيـف ســـنــــدات اHــــصـــدر �ــــفــــرده أو في إطـــار
مــجــمـــوع الــبــنـــوك اHــكــوّن لــلـــتــوظــيـف الــذي يــعـــتــبــر هــو

rقائدها
- مـســاعـدة اHـؤسـســات اHـتـوســطـة والـصــغـيـرة الـذي
ªـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــقــدHهــو راعـــيـــهـــا حـــتى يـــفي بـــالـــتـــزامـــاته ا

اHعلومات التنظيمية والقانونية.
35 :  : يــــــجـب عــــــلى الــــــوســــــيـط فـي عــــــمــــــلــــــيـــــات اHـــــادة اHـــــادة 
الــبــورصــة الــذي �ـارس نــشــاط إرشــاد اHــؤسـســات طــبــقـا
لـلـمادة 34 أعالهr أن �ـضي عـلى عـقـد اHـرافـقـة مع اHـصـدر
أو مـع اHــؤســـســة اHـــبــادرة Hـــشــروع إدمـــاج أو إعــادة شــراء

اHؤسسات.
36 :  : يــــــجـب عــــــلى الــــــوســــــيـط فـي عــــــمــــــلــــــيـــــات اHـــــادة اHـــــادة 
الــــبـــــورصــــة الــــذي �ــــارس نــــشــــاط إرشـــــاد في عــــمــــلــــيــــات
الـــبــورصـــة طــبـــقــا لـــلــمــادة 34 أعاله أن يــقـــوم بــاإلجــراءات
الـضرورية للـتأكد من أن اHـؤسسة اHُصـدرة تلبي شروط
اإلصدار واإلدماج احملددة في الـتشريع والقوانY اHعمول

بها.
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الفرع الفرع 7
احلقوق اHستحقة اخلاصة بالوسطاءاحلقوق اHستحقة اخلاصة بالوسطاء

في عمليات البورصةفي عمليات البورصة

اHادة اHادة 37 :  : يـتقاضى الـوسطاء في عـمليـات البورصة
بـعـنـوان الـعـمـلـيـات واخلـدمـات اHـقـدمـة لـلـزبـائنr عـمـوالت
تعـلق تـعـريفـاتـهـا داخل مـحالت الوسـطـاء أو اHـتفق عـلـيـها

تعاقديا مع الزبائن.

الباب الثالثالباب الثالث
واجبات الوسطاء في عمليات البورصةواجبات الوسطاء في عمليات البورصة

الفرع األولالفرع األول
احلقوق اHستحقةاحلقوق اHستحقة

اHـــــادة اHـــــادة 38 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
البورصة أداء إتـاوات على األعمال واخلدمـات اHقدمة لهم
rمـن طـرف الـلـجــنـة في حـدود الـنــظـام احملـدّد في الــتـنـظـيم
طـــبـــقـــا لـــلـــمـــادة 27 من اHـــرســـوم الــــتـــشـــريـــعي رقم 10-93

اHؤرخ في 23 مايو سنة 1993 واHذكور أعاله.

39 :  : تــتــوقف تــلــقــائــيــا احلــقــوق اHــمــنـوحــة في اHـادة اHـادة 
إطـــار االعــتـــمـــادr إال إذا قـــرّرت الــلـــجـــنــة غـــيـــر ذلكr إذا لم
تـــدفع احلـــقــوق اHـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي اHــادة 38 أعاله في

اليوم 30 من التاريخ الذي أصبحت فيه مستحقة.

الفرع الفرع 2
واجبات ذات طابع عامواجبات ذات طابع عام

اHـــــادة اHـــــادة 40 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الــبـورصـة اإلشــارة كـتـابــيـا في الــوثـائق الــتـعـاقــديـة الـتي
يـسلّـمـونهـا لـزبائـنـهمr إلى صـنف االعتـمـاد اHمـنـوح إياهم

ومرجعيته.

41 :  : يــــــجـب عــــــلى الــــــوســــــيـط فـي عــــــمــــــلــــــيـــــات اHـــــادة اHـــــادة 
البورصة �ارسـة نشاطه طبقا لالعتماد الذي سلّم له من
طـــرف الــلــجـــنــةr ويــجـب أن يــقــلص صـالحــيــاتـه في مــجــال

النشاطات اHسموح له بها.

اHـادة اHـادة 42 :  : �ــسك الــوسـطــاء في عــمـلــيــات الـبــورصـة
الـدفاتـر اإلجبـارية اHـتعـلقـة بنـشاطـاتهم حـسب الكـيفـيات

احملددة من طرف اللجنة.
الفرع الفرع 3

الواجبات جتاه الزبائنالواجبات جتاه الزبائن
اHادة اHادة 43 :  : في إطـار عالقاتـهم جتاه الـزبائن وتـنفـيذا
لــلــوكـــالــة اHــمــنــوحــة إيــاهمr عــلـى الــوســطــاء في عــمــلــيــات
الـبـورصـة احلـرص عـلى تـنــفـيـذ األوامـر في أحـسن ظـروف

السوق وذلك اعتبارا ألوامر الزبائن.

اHـادة اHـادة 44 :  : فـور تـنـفيـذ األوامـرr يـرسل الـوسـطاء في
عـملـيـات الـبـورصة لـزبـائـنهمr خـالل يومي الـعـملr ابـتداء
من تـاريخ التـسـديد/الـتسـلـيمr إشعـارا بـالتـنفـيـذ يحـتوي

على اHعلومات اآلتية :
rاليHاألصل ا Yتعي -
rاليةHعدد األصول ا -

rسعر الوحدة -
rبلغ اخلام للعمليةHا -

rصاريف األخرىHصاريف واHا -
rبلغ الصافي للعمليةHا -

rتاريخ العملية -
- تاريخ التسديد والتسليم.

اHـــــادة اHـــــادة 45 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
البورصة أن يضـعوا في الوثائق التي يقدمونها للزبائن

مراجع ونطاق اعتمادهم.
اHـادة اHـادة 46 :  : �ــسك الــوسـطــاء في عــمـلــيــات الـبــورصـة
ســـجالت الــشـــكــاوى الـــتي يـــجب أن تــبـــرر بــصـــفــة خـــاصــة

اHعلومات اآلتية :
rاسم الشاكي -

rتاريخ الشكوى -
rموضوع الشكوى -

- نتائج الشكوى.
اHادة اHادة 47 :  : في حالة وقـوع خالفات بY الـوسطاء في
عـــمــلــيــات الـــبــورصــة والــزبــائـنr �ــكن رفع الـــقــضــيــة إلى
الغرفة التأديبية والتحكيمية التخاذ القرارات الالزمة.

الفرع الفرع 4
إعالم اللجنةإعالم اللجنة

48 :  : يــخــبــر الــوسـيـط في عــمـلــيــات الــبــورصـة اHـادة اHـادة 
اللجنة دون تأخير في حالة :

rتغيير القانون األساسي -
rتعديل توزيع رأسماله -
rتغيير مقر مؤسسته -
rمسيرين جدد Yتعي -

rYؤهلHتوقيف عمل أعوانه ا -
- الـــتـــنـــازل عن األمالك الـــتي مـن شـــأنـــهـــا أن تـــضــر
بــشــكل أســاسي بــقــدرة الـوســيط فـي عـمــلــيــات الــبــورصـة

rمارسة نشاطهH
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rكل قضية إدارية مدنية أو جنائية ترفع ضده -
- وكل تـعديل بالنسـبة للمـعلومات التي قـدمها عند

حصوله على االعتماد.
يــعــلم الــوســيط في عــمــلــيــات الــبــورصــة الــلــجــنـة 30
يـومــا قـبـل حتـقــيق مـشــروع إدمــاج واسـتــحـواذ ســواء كـان
مـسـتـهـدفـا أو مـبـادراr مع تـقـدª جمـيع الـعـنـاصـر اHـتـعـلـقة

باHشروع.
الفرع الفرع 5

محاربة تبييض رؤوس األموال وتمويل اإلرهابمحاربة تبييض رؤوس األموال وتمويل اإلرهاب
اHـــــادة اHـــــادة 49 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الـــبـــورصـــة وضع اإلجـــراءات والـــوســـائل الالزمـــة لـــكـــشف
مـــــخــــاطــــر تــــبــــيـــــيض رؤوس األمــــوال وتـــــمــــويل اإلرهــــاب
وإرســال تــصــريــحــاتــهم إلى خــلــيــة مــعــاجلــة االســتــعالمــات

اHاليةr وذلك تطبيقا لألحكام التشريعية والتنظيمية.
الفرع الفرع 6

قواعد وآداب اHهنةقواعد وآداب اHهنة
اHـادة اHـادة 50 :  : يــخـضع الـوســيط في عـمــلـيـات الــبـورصـة

أعوانه لاللتزامات اآلتية :
- الـتـصـرف بـكـل أمـانـة ونـزاهـة واحـتـرافـيـة لـصـالح

rالزبون
rعاملةHمعاملة كل الزبائن نفس ا -

- تـقـدª لــلـزبـائن مـعــلـومـات دقـيـقــة وواضـحـة وغـيـر
rمضللة

- كـتم السـرّ اHـهنـي فيـمـا يتـعـلق بجـمـيع اHعـلـومات
التي يقدمها الزبون.

الفرع الفرع 7
قواعد احلذرقواعد احلذر

اHـــــادة اHـــــادة 51 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الــبـــورصـــة احـــتـــرام قــواعـــد احلـــذر احملـــددة بــتـــعـــلـــيــمـــة من

اللجنة.
اHـادة اHـادة 52 :  : �ـكن أن تـطـبّق األحـكـام اHـنـصـوص عـلـيـها
في اHـادة 57 أدنــاهr عـنــد مــخـالــفـة الــوسـطــاء في عــمـلــيـات

البورصة لقواعد احلذر.
الباب الرابعالباب الرابع

صندوق ضمان الزبائن وتأمY األموالصندوق ضمان الزبائن وتأمY األموال
الفرع األولالفرع األول

صندوق ضمان الزبائنصندوق ضمان الزبائن
اHـــــادة اHـــــادة 53 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الـــبــورصــة أن يـــدفــعـــوا مــســاهـــمــة فـي صــنــدوق الـــضــمــان
اHنـصوص عليه في اHادة 64 من اHرسـوم التشريعي رقم
93-10 اHــــؤرخ في 23 مــــايــــو ســــنــــة 1993 واHــــذكـــــور أعاله

وذلك حسب الشروط احملدّدة في نظام اللجنة.

الفرع الفرع 2
تأمY األموالتأمY األموال

اHـــــادة اHـــــادة 54 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الـبـورصة االكـتـتاب في عـقـود تأمـY تـضمن مـسـؤوليـتهم
جتـاه زبائـنهـم وخاصـة ضد مـخاطـر ضـياع وإتالف وسـرقة
األمــوال والـقــيم اHــودعـة لــديـهم مـن طـرف زبــائـنــهم طـبــقـا
لـلـمادة 65 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93-10 اHـؤرخ في

23 مايو سنة 1993 واHذكور أعاله.

كمـا يجب أن تـودع نسـخة من االتـفاقـية اHبـرمة مع
مـصـالح الــتـأمـY لـدى الــلـجـنـة خـالل يـوم الـعـمل األول من

كل سنة.
الباب اخلامسالباب اخلامس

مراقبة الوسطاء في عمليات البورصةمراقبة الوسطاء في عمليات البورصة
اHـادة اHـادة 55 :  : تـخــضع نـشـاطــات الـوسـطـاء في عــمـلـيـات

البورصة Hراقبة اللجنة.
�ـــــكن األعـــــوان اHــــؤهـــــلــــY إجـــــراء حتــــقـــــيــــقـــــات لــــدى
الـوسـطــاء في عـمـلـيـات الــبـورصـة وتـعـطـى لـهم كل وثـيـقـة
ضــروريـة كـمــا �ـكــنـهم الـدخــول إلى احملالت ذات الـصــبـغـة

اHهنية خالل ساعات العمل العادية.

اHـــــادة اHـــــادة 56 :  : يـــــجـب عـــــلى الـــــوســــــطـــــاء في عـــــمـــــلـــــيـــــات
الــبــورصــة تــســلــيم الــلــجـنــة الــوثــائق احملــاســبــيــة واHــالــيـة

حسب فترات دورية حتدّدها هذه األخيرة.

الباب السادسالباب السادس
نظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصةنظام انضباط الوسطاء في عمليات البورصة

57 :  : كل تــقــصــيــر فـي أداء الــواجــبــات اHــهــنــيـة اHـادة اHـادة 
واحترام أخالقياتهـا وكذا كل مخالفة لألحكـام التشريعية
والـــتـــنـــظــيـــمـــيـــة اHـــطـــبــقـــة عـــلى الـــوســـطـــاء في عـــمـــلـــيــات
الـبـورصــةr تـعـرض هــؤالء لـلـعــقـوبـة اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
اHـادة 55 مـن اHـرســوم الــتــشـريــعي رقم 93-10 اHـؤرخ في

23 مايو سنة 1993 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 58 :  : تـشــكّل مـخـــالـفــات عـــلى وجه اخلـصوص
ما يأتي :

rمخالفة أحد نصوص هذا النظام -

rمخالفة أحد قرارات اللجنة -

rالتقصير بالتزام ®ّ  االكتتاب فيه لدى اللجنة -

- عـــــدم الـــــتــــســـــلـــــيم في األجـل احملـــــدّد ألي وثــــيـــــقــــة أو
مــعـــلـــومـــة تـــطـــالب بـــهـــا الـــلـــجـــنـــة أو الـــعـــون الــذي كـــلـــفـــته

rبالتحقيق أو التفتيش
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- الـسـماح لـعـون غيـر مـسجّل لـدى الـلجـنـة �فـاوضة
rقيم منقولة مسجلة في البورصة

- اإلدالء بـدرايــة �ـعــلـومــات خـاطــئـة لــلـجــنـة أو ألحـد
أعوانها.

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 59 :  : تــلــغـى أحــكــام الـــنــظــام رقم 96-03 اHــؤرخ
في 17 صـــــفـــــر عـــــام 1417 اHـــــوافق 3 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996
واHتعلق بشروط اعـتماد الوسطاء في عـمليات البورصة

وواجباتهم ومراقبتهم.

اHادة اHادة 60 :  : يستـفيـد الوسـطاء في عـملـيات الـبورصة
اHــمـارســون لــلــنــشـاط مـن أَجل ثــمـانــيــة عــشـر (18) شــهــرا

لالمتثال ألحكام هذا النظام.

اHـادة اHـادة 61 :  : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 15 أبريل سنة 2015.

عبد احلكيم براحعبد احلكيم براح

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rتممHعدل واHا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرخ
في 3 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-28 اHـؤرخ
في أول ربيع الـثـاني عام 1435 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة
2014 الـذي يـحـدد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

rالوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضــــــى الـــــــقــــــــــــرار اHــــــــــــؤرخ فــــــي 17
رمــضـــــــان عــــام 1435 اHــوافـــق 15 يــولــيــــــو ســنـة 2014
الـذي يحدد إطـار تنـظيم اHـسابـقات واالمتـحانـات اHهـنية
لـاللـــتـــحـــاق بـــبــــعض الـــرتب اHــــنـــتـــمـــيـــة لـألسالك اخلـــاصـــة

rبالتربية الوطنية
تقرر ما يأتي:تقرر ما يأتي:

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 17 من اHـرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-315 اHــؤرخ في 11 شـــوّال عــام 1429
اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة r2008 اHـعــدل واHــتـمم واHــذكـور
أعـالهr يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
الــتـــكـــوين الـــبـــيـــداغـــوجي الـــتــحـــضـــيـــري أثـــنـــاء الــتـــربص
التـجريبي Hـوظفي التـعليم ومـدته وكذا محـتوى برامجه

حسب ما يأتي :
سلك أساتذة اHدرسة االبتدائية :سلك أساتذة اHدرسة االبتدائية :
- رتبة أستاذ اHدرسة االبتدائية.

سلك أساتذة التعليم اHتوسط :سلك أساتذة التعليم اHتوسط :
- رتبة أستاذ التعليم اHتوسط.
سلك أساتذة التعليم الثانوي :سلك أساتذة التعليم الثانوي :
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي.

اHـادة اHـادة 2 :  :  يـلـزم مـوظـفـو الـتـعــلـيم اHـتـربـصـون لـشـغل
إحـــدى الـــرتب اHـــذكــورة فـي اHــادة األولـى أعالهr �ــتـــابـــعــة

تكوين بيداغوجي حتضيري أثناء التربص التجريبي.
اHــــادة اHــــادة 3 :  : يــــتم فــــتح دورة الـــتــــكــــوين الـــبــــيــــداغـــوجي
الـتـحـضيـري أثـناء الـتـربص الـتجـريـبي �ـوجب قرار من
الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــتــربـــيــة الـــوطـــنــيـــةr يــحـــدد فــيـه عــلى

اخلصوصr ما يأتي : 

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 24 غـشت غـشت
ســــنــــة ســــنــــة r2015 يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــنــــظــــيم الــــتــــكــــوينr يــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــنــــظــــيم الــــتــــكــــوين
البيداغوجي الـتحضيري أثنـاء التربص التجريبيالبيداغوجي الـتحضيري أثنـاء التربص التجريبي

Hوظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه.Hوظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة التربية الوطنية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممHعدل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

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

rعدّلHأعضاء احلكومة ا Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 اHؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية
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rعنيةHالرتبـة أو الرتب ا -
YـــعــــنـــيـــHا YــــتـــربــــصـــHعـــدد مــــوظـــفي الــــتـــعــــلـــيم ا -
بــالـتــكــوين الــبــيـداغــوجي الــتــحـضــيــري احملـدد فـي اخملـطط
القطـاعي السنـوي أو اHتـعدد السـنوات لـلتكـوين اHصادق
rقررةHقصودة طبقا لإلجراءات اHعليه بعنوان السنة ا

rمدة التكوين -
rتاريخ بداية التكوين -

- مؤسسة التكوين اHعنية.
اHـادة اHـادة 4 :  : يـنـظم الـتـكويـن البـيـداغـوجي الـتـحـضـيري
بـشـكل تـنـاوبي خالل األيام وأنـصـاف األيـام الـبيـداغـوجـية
والـــعــــطل اHـــدرســــيـــةr ويــــشـــمل دروســــا نـــظـــريــــة وأعـــمـــاال

تطبيقية.
5 :  : حتـــــــدد مــــــدة الــــــتــــــكــــــويـن الــــــبــــــيـــــــداغــــــوجي اHـــــادة اHـــــادة 
الــتـحــضـيــري اHـذكــور في اHـادة األولى أعـالهr بـســبـعـة (7)
أســابـــيع وبـــحــجـم ســاعي إجـــمـــالي قـــدره مــائـــة وتــســـعــون

(190) ساعة.
اHادة اHادة 6 :  : يتم التكـوين البيداغوجي الـتحضيري في
اHعاهد الوطنيـة لتكوين موظفي قطاع الـتربية الوطنية
أو في اHــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلــتـربــيــة والــتــعـلــيم الــتي

حتدّدها مديريات التربية بالواليات.
اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : يـــــتــــولـى تــــأطــــيـــــر ومــــتـــــابــــعـــــة الــــتـــــكــــوين

البيداغوجي التحضيري حسب اHواد والتخصصات :
rمفتشو التعليم االبتدائي -
rتوسطHمفتشو التعليم ا -
rمفتشو التربية الوطنية -

- األســاتــذة اHــكــونــون في الــتـــعــلــيم االبــتــدائي وفي
rتوسط وفي التعليم الثانويHالتعليم ا

rهندسون في اإلعالم اآلليHاألساتذة ا -
- أسـاتـذة اHـعـاهـد الـوطـنـيـة لـتـكـوين مـوظـفي قـطـاع

rالتربية الوطنية
- أســاتـذة اHـؤسـســات الـعـمــومـيـة لـلــتـكـوين من ذوي

االختصاص واخلبرة والكفاءة.
اHـــــادة اHـــــادة 8 : : تـــــلــــحق بــــهـــــذا الــــقــــرار بــــرامـج الــــتــــكــــوين
الـــبــيـــداغــوجـي الــتـــحــضـــيــري لـــلــرتـب اHــذكـــورة في اHــادة
األولى أعالهr ويـتم تـفصـيل مـحتـواهـا من طرف اHـؤسـسة

العمومية للتكوين اHعنية.
اHـــادة اHـــادة 9 : يــلــزم مـــوظــفــو الـــتــعــلـــيم اHــتـــربــصــون في
الـتكـوين الـبـيـداغـوجي الـتحـضـيـري بـإعـداد تقـريـر نـهـاية
الــــتـــكـــوين حــــول مـــوضـــوع لـه صـــلـــة بـــالــــوحـــدات اHـــدرّســـة

واHقررّة في البرنامج.

اHـــادة اHـــادة 10 :  : يـــتم تـــقــيـــيم مـــعـــارف مــوظـــفي الـــتـــعـــلــيم
اHتربـصY في الـتكوين الـبيـداغوجي التـحضـيري حسب
مبدأ اHراقـبة البـيداغوجـية اHسـتمرةr ويـشمل تقـييمات

دورية في اجلانبY النظري والتطبيقي.
اHـــادة اHـــادة 11 :  : يــنــظـمr عــنــد نـــهــايــة الـــتــكــويـنr امــتــحــان
نــهــائي يــتــضـــمن اخــتــبــارات كــتــابـــيــة ذات صــلــة بــبــرامج

التكوين.
اHـادة اHـادة 12 :  : يتم حتديد كـيفيات تقـييم دورة التكوين
البـييداغـوجي التـحضـيري في الـرتب اHذكـورة في اHادة

األولى أعالهr كما يأتــي :
r2 : عاملHا rستمرةHراقبة البيداغوجية اHمعدل ا -

r3 : عاملHا rعالمة االمتحان النهائي -
- عالمة تقرير نهاية التكوينr اHعامل : 1.

اHـادة اHـادة 13 :  : يــعــتــبــر األسـاتــذة اHــتــربــصــون احلــائـزون
مـــعــــدال عـــامــــا يـــســــاوي أو يـــفـــوق 10 من 20 في الـــتــــقـــيـــيم
اHـذكـور في اHادة 12 أعالهr نـاجـحـY نـهـائـيا فـي الـتكـوين

البيداغوجي التحضيري.
YتربصHادة 14 :  : تضبط قائمـة موظفي التعليم اHادة اHا
الــــذين تــــابـــعــــوا بـــنــــجـــاح دورة الــــتـــكــــوين الــــبـــيــــداغـــوجي
الـــتـــحــــضـــيــــري من طــــرف الـــســــلـــطــــة الـــتي لــــهـــا صـالحـــيـــة
الـتـعـيـrY بــنـاء عـلى مـداوالت جلــنـة نـهـايـة الــتـكـوين الـتي

تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناHا
- مـديــر اHـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اHــعـنــيـة أو

rعضوا rثله�
Yالـــــتـــــابـــــعـــــ YـــــكـــــونـــــH(2) عـن ا Yاثــــنــــ Yــــثــــلــــ�  -

للمؤسسة العمومية للتكوين اHعنيةr عضوين.
اHادة اHادة 15 :  :  يسلم مدير مـؤسسة التكـوينr عند نهاية
دورة الـتــكـويـن الـبــيـداغــوجي الــتـحــضـيــريr شـهــادة جنـاح
إلى مــوظـفي الــتـعــلـيـم اHـتــربـصــY الـذين تــابـعــوا بـنــجـاح
الـــدورة الـــتـــكـــويـــنـــيـــةr بـــنـــاء عـــلى مـــحـــضـــر جلـــنـــة نـــهـــايـــة

التكوين.
اHـادة اHـادة 16 :  : يـلـزم مـوظفـو الـتـعـلـيم اHـتـربـصـون الذين
تـابـعـوا بـنجـاح دورة الـتـكـوين الـبـيداغـوجي الـتـحـضـيري
فـي الــــرتب اHــــذكــــورة في اHــــادة األولى أعالهr بــــاجــــتــــيـــاز

امتحان الترسيم وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHادة اHادة 17 : : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اHـادة اHـادة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 9 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 24
غشت سنة 2015. 

نورية بن غبريتنورية بن غبريت
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اHلحق اHلحق األولاألول
برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ اHدرسة االبتدائيةبرنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ اHدرسة االبتدائية

اHدة : اHدة : سبعة (7) أسابيع.

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 سا

10 سا

10 سا

40 سا

25 سا

20 سا

10 سا

10 سا

20 سا

25 سا

190 سا سا

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

-

علوم التربية وعلم النفس
تقنيات تسيير القسم

الوساطة اHدرسية
تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس

التقييم واHعاجلة البيداغوجية
النظام التربوي اجلزائري واHناهج التعليمية

أخالقيات وأدبيات اHهنة
هندسة التكوين والبيداغوجيا

التشريع اHدرسي
اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

اHلحق اHلحق الثانيالثاني
برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم اHتوسطبرنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم اHتوسط

اHدة : اHدة : سبعة (7) أسابيع.

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 سا

10 سا

10 سا

40 سا

25 سا

20 سا

10 سا

10 سا

20 سا

25 سا

190 سا سا

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

-

علوم التربية وعلم النفس
تقنيات تسيير القسم

الوساطة اHدرسية
تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس

التقييم واHعاجلة البيداغوجية
النظام التربوي اجلزائري واHناهج التعليمية

أخالقيات وأدبيات اHهنة
هندسة التكوين والبيداغوجيا

التشريع اHدرسي
اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي
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اHلحق اHلحق الثالثالثالث
برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم الثانويبرنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم الثانوي

اHدة : اHدة : سبعة (7) أسابيع.

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20 سا

10 سا

10 سا

40 سا

25 سا

20 سا

10 سا

10 سا

20 سا

25 سا

190 سا سا

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

-

علوم التربية وعلم النفس
تقنيات تسيير القسم

الوساطة اHدرسية
تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس

التقييم واHعاجلة البيداغوجية
النظام التربوي اجلزائري واHناهج التعليمية

أخالقيات وأدبيات اHهنة
هندسة التكوين والبيداغوجيا

التشريع اHدرسي
اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم السـاعي اإلجمـالياحلجم السـاعي اإلجمـالي

FهنيAوالتعليم اFهنيAوزارة التكوين وزارة التكوين والتعليم ا
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 21 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1436
اHوافــق اHوافــق 8   يولـيو سنة  يولـيو سنة r2015 يتـضمr يتـضمّن وضع بعضن وضع بعض
األسالك اخلاصـة باإلدارة اHـكلـفة بالـصحـة في حالةاألسالك اخلاصـة باإلدارة اHـكلـفة بالـصحـة في حالة
القـيام بـاخلـدمة لـدى مؤسـسات الـتـكوين والـتعـليمالقـيام بـاخلـدمة لـدى مؤسـسات الـتـكوين والـتعـليم
اHـــهـــنــيـــY الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــتـــكــويـن والــتـــعـــلــيماHـــهـــنــيـــY الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــتـــكــويـن والــتـــعـــلــيم

.YهنيHا.YهنيHا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ــقـتــضــــى اHــرســــــوم الـرّئــاســـــيّ رقــم 125-15
اHـــــــــــــؤرّخ فـــــي 25 رجــــــب عــــــــــــام 1436 اHــــــــوافـــــق 14
مـــايــــــــو ســـنـــــــة 2015 واHــــتـــضـــمـــــن تـــعـــــيـــY أعـــضـــــــاء

rاحلكومـــة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-240 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rللصحة العمومية Yألسالك النفساني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-393 اHؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسـالك اHــــمــــارســــY الــــطــــبــــيــــY الـــــعــــامــــY في الــــصــــحــــة

rالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اHؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
YــوظــفــHــتــضــمن الــقــانـــون األســاسي اخلــاصــة بــاH2011 وا

rفي الصحة العمومة Yألسالك شبه الطبي YنتمHا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ذي احلـــجـــة عـــام 1422 اHــــوافق 27 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2002

واHــتـضــمن وضع بـعـض األسالك اخلـاصــة بـوزارة الــصـحـة
والـسـكان فـي حالـة خـدمة لـدى اHـؤسسـات الـعمـومـية ذات

rهنيHالطابع اإلداري التابعة لوزارة التكوين ا
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يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــــا ألحــــــكــــــــام اHـــــادّة 2 من
اHـرسومـY التـنـفيـذيY رقم 09-240 اHـؤرخ في 29 رجب
عــــام 1430 اHــــوافق 22 يــــولــــيــــو ســــنـــة r2009 ورقم 393-09
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
r2009 واHـــــادة 3 من اHـــــرســـــوم الـــــتـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 121-11

اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
ســــنــــة 2011 واHــــذكــــورة أعالهr يـــــوضع فـي حــــالــــة الــــقــــيــــام
YــهــنــيــHبــاخلــدمــة لــدى مــؤســســات الــتــكـــوين والــتــعــلــيم ا
الـتـابـعـة لـوزارة التـكـوين والـتـعـلـيم اHـهـنـيـrY وفي حدود
الـــتـــعـــداد اHـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارr اHـــوظـــفـــون

اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عـــام 1422 اHــــوافق 27 فـــبـــرايـــر

سنة 2002 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 21 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 8

يوليو سنة 2015.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

- األطباء العامون في الصحة العمومية
- �رضو الصحة العمومية

- مساعدو التمريض للصحة العمومية
- النفسانيون العياديون للصحة العمومية

180

110

5

5

اHــادة اHــادة 2 : : تـــتـــولى مـــؤســـســـات الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم
rYـهــنـيـHالــتـابـعــة لـوزارة الـتــكـوين والــتـعـلــيم ا YـهـنــيـHا
تــســـيــيــر اHـــســار اHـــهــني لـــلــمـــوظــفــY اHـــنــتـــمــY لألسالك
اHـذكورة في اHـادة األولى أعالهr طـبقـا لألحـكام الـقـانونـية
األســاســيـة احملــددة �ــوجب اHـراســــيــم الــتــنـفــيــذيـــة رقــم
09-240 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يــولــيـو

ســـــنــــة r2009 ورقم 09-393 اHـــــؤرخ في 7 ذي احلــــجـــــة عــــام
1430 اHـــــوافق 24 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة r2009 ورقم 121-11

اHـؤرخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
سنة 2011 واHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 3  :   : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اHراسيم الـتنفـيذية رقم 09-240 اHؤرخ في 29 رجب عام
1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة r2009 ورقم 09-393 اHـؤرخ

r2009 ـوافق 24 نـوفـمبـر سـنةHفي 7 ذي احلـجة عام 1430 ا
ورقم 11-121 اHــــــؤرخ في 15 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1432

اHوافق 20 مارس سنة 2011 واHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الـــذي اســـتـــفـــاد من الـــتـــرقـــيـــةr مـــحل حتـــويل إلـى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير التكوينوزير التكوين
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزارةوزارة البريد وتكنولوجيات البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 11 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1436
اHوافق اHوافق 28 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يعـدr يعـدّل القرار الوزاريل القرار الوزاري
اHـشـتـرك اHـؤرخ في اHـشـتـرك اHـؤرخ في 3 ذي احلــجـة عـام  ذي احلــجـة عـام  1429 اHـوافق اHـوافق
أول  ديـسـمـبـر سـنة أول  ديـسـمـبـر سـنة 2008 واHـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـنة واHـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـنة
الــــقـــطـــاعــــيـــة Hـــمــــارســـة الــــوصـــايـــة الــــتـــربـــويــــة عـــلىالــــقـــطـــاعــــيـــة Hـــمــــارســـة الــــوصـــايـــة الــــتـــربـــويــــة عـــلى
مـؤسـسات الـتـكويـن العـالي الـتابـعـة لوزارة الـبـريدمـؤسـسات الـتـكويـن العـالي الـتابـعـة لوزارة الـبـريد
وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال وتـــشــــكــــيـــلــــهـــاوتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال وتـــشــــكــــيـــلــــهـــا

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
rووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83 - 363 اHــــؤرخ في 15
شــعــبــان عــام 1403 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 243 اHــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اHـــــــوافـق أول أكــــــتــــــوبـــــــر ســــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدّلHا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 15  - 125
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سـنة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07  - 07
اHـــــؤرخ في 19 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1427 اHـــــوافق 8 يـــــنــــــايـــــر
ســـنـــة 2007 الـــذي يــــحــــول اHــــدرســـة الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــبــــريـــد

rواصالت إلى معهد وطني للتكوين العاليHوا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08  - 165
اHــؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافق 4 يــونــيـو
ســـنـــة 2008 الـــذي يــــحــــول مــــعــــهـــد اHــــواصـالت الـــســــلــــكــــيـــة

rوالالسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHـــوافق أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال وتـــشــكــيـــلــهــا

rوتنظيمها وعملها
يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهــدف هــذا الـقــرار إلى تــعـديـل بـعض
أحــكـام الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرخ في 3 ذي احلـجـة
عــام 1429 اHـــوافق أول ديـــســمـــبــر ســـنــة 2008 واHـــتـــضــمن
إنشاء الـلجنة الـقطاعيـة Hمارسة الـوصاية التـربوية على
مـــؤســـســات الـــتـــكــويـن الــعـــالي الـــتـــابــعـــة لـــوزارة الــبـــريــد
وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال وتـشـكـيـلـهـا وتـنـظـيـمـهـا

وعملها.
2 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 3 من الــقــرار الـوزاري اHـادة اHـادة 
اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 3 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق أول

ديسمبر سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHادة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية من :

بعـنوان وزارة التعـليم العالي والبحث العلميبعـنوان وزارة التعـليم العالي والبحث العلمي :
rأو �ثله Yـدير العام للـتعليم والـتكوين العـاليHا -

rرئيسا 
rوارد البشرية أو �ثلهHمدير ا -

- مدير الدراسات القانونية واألرشيف أو �ثله.
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وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
 و البحث العلمي و البحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون

بـــعــــنـــوان وزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالمبـــعــــنـــوان وزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم
واالتصالواالتصال :

- مــديـر تـثـمــY اHـوارد الـبــشـريـة والـتــكـوين واHـهن
rوالبحث واإلبداع ونقل التكنولوجيا أو �ثله

rمدير التنظيم والشؤون القانونية أو �ثله -
وتـكـنـولـوجـيات - مـديـر اHـعـهـد الـوطـني لالتـصـاالت 

rاإلعالم واالتصال
- مــديــر اHــعـــهــد الــوطــنـي لــلــبــريــد وتـــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصال.
....................(الباقي بدون تغيير)................. ".
3 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 4 من الــقــرار الـوزاري اHـادة اHـادة 
اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 3 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق أول

ديسمبر سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
Yــادة 4 : جتــتــمع الــلــجــنــة في دورة عــاديــة مــرتــHا "

خالل السنة :
- في بــدايــة الـســنــة اجلــامــعـيــة لــتــحـضــيــر وتــنــظـيم

 rالدخول اجلامعي
- في نـــهـــايــة الـــســنـــة اجلـــامــعـــيــة لـــتــقـــيـــيم الــتـــعـــلــيم

ونشاطات السنة.
و�ــكـن أن جتــتــمع في دورة غــيـــر عــاديــةr بــنــاء عــلى
اســــتــــدعـــاء مـن رئــــيــــســـهــــا أو بــــطــــلب مـن اHــــديـــر اHــــكــــلف
بــــالــــتــــكـــويـن بــــوزارة الــــبـــريــــد وتــــكــــنــــولـــوجــــيــــات اإلعالم

واالتصال.
..................(الباقي بدون تغيير).................. ".
4 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 5 من الــقــرار الـوزاري اHـادة اHـادة 
اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 3 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق أول

ديسمبر سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHـادة 5 : تـتـولى مـديـريـة تـثـمـY اHـوارد الـبـشـرية
والـتـكـوين واHـهن والـبــحث واإلبـداع ونـقل الـتـكـنـولـوجـيـا
بـوزارة الــبـريــد وتـكـنــولـوجـيــات اإلعالم واالتـصــال أمـانـة

اللجنة ".
اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 11 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 28

يونيو سنة 2015.


