
العدد العدد 24

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 24 رجب رجب  عام  عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 13 مايو سنة  مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

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

https://www.facebook.com/groups/AvocatOnlineDZ
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ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 28 أبـريل سـنة أبـريل سـنة
r2015 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّـن رفـع قـــيــــمــــة مــــعــــاشــــات الــــضـن رفـع قـــيــــمــــة مــــعــــاشــــات الــــضّــــمـــانــــمـــان

االجتماعي ومنحه وريوعه.االجتماعي ومنحه وريوعه.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي

- �ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 83-11 اHـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلّق
بـالـتـأمـيـنـات االجـتـمـاعـيةr اHـعـدّل واHـتـمّمr ال سـيّـمـا اHادّة

r42 منه
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- وبــــــمـــــقــــــتـــــضــى الـــــقــــــرار اHــــؤرخ في29 جــــمــــادى
الــــــثـــــــانــــــيـــــــة عــــــام 1435 اHـــــوافق 29 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2014
واHـــتـــضــمن رفـع قــيـــمــة مـــعــاشـــات الــضـــمـــان االجــتـــمــاعي

rومنحه وريوعه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

الــــمـــادالــــمـــادّة األولـى :ة األولـى : تــــرفـع قــــيـــمــــة مــعـــاشـــات تــقـــاعــد
الـــضــمــان االجـــــتــــمــاعـي ومــنــحـهr اHــنــصـــوص عــلـــيــهــا في
الـــقـــانـــون رقـم 83 - 12 الـــمـــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــــام
1403 اHـــــوافق 2 يـــــولــــيـــــو ســــــنـــــة r1983 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

والــمــذكــور أعــالهr بــتــطــبــيـق نــســبــة وحــيــدة تـــقــــدر
بــ  5 %.

تـــحـــدّد مـــعــامــالت الــتـــحـــيـــيـن الـــمــطـــبـــقـــة عــلـى
األجـــــور الــــمــــعــــتــــمــــدة كــــأســــاس لــــحــــســــاب اHـــعـــاشــات
الـــــجــــــديـــــدة الـــــمـــــنــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHــــادّة 43 من
الـــقــــانــون رقـم 83-12  اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام 1403
اHــوافق 2 يـــولــيــو ســـنـــة r1983 اHــعــدّل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr  حــسـب الــســنــة اHــرجــعــيــةr طــبــقــا لــلــمــلــحق اHــرفق

بأصل هذا القرار.

اHاداHادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اHنـصوص علـيها في اHادة
األولى أعـالهr عـلى اHــبـلغ الـشـهــري Hـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــــضــــــاف مــــــبــــــلــغ رفــع الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــــنـــــاتـج عـن
تـــطـبـــيـق الـــفـــقـــرة أعالهr إلى احلــدود الـدنــيــا الــقـانــونــيـة
لــمـــعـاش الــتــقــاعــد الــمــنـصــوص عـلـيه في الـقـانـون رقم
83-12 الـــــــمـــــــؤرّخ في 21 رمـــــضــــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2

يـولـيــو ســنـــة r1983 الــــمــعـــدّل والـــمــتـــمـمr واألمــر رقـم
12-03 الـــــمـــــؤرخ فــي 20 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق

13 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2012 والـــــمــــــذكــــوريـن أعـالهr وإلى

الـــعـــالوات الــتــكــمـــيـــلــيـة اHـــنــصـوص عــلـيـــهــا فـي األمــر
رقـم 06-04 الـمــؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427
الــــــــمــــــــوافق 15 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006 وكـــــــذا الـــــــزيــــــادات
االســــتــــثــــنـــائــــيــــة Hــــعــــاشــــات ومـــنـــح الــــتــــقـــــاعــــد والــــعالوة
الـــتــكــمـــيــلـــيــة Hــنـــــحــة الــتـــــقــاعـــد اHــنــصـــوص عــلـــيــــهــا في
الـــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــــؤرخ في 2 مـــــحـــــرّم عـــــام 1430
اHـوافق 30 ديــسـمـبــر سـنـة 2008  والـتـثـمــY االسـتـثـنـائي
الـــــمــــــنـــــصـــــوص عــــــلـــــيــه بـــــمـــــوجــب األمـــــر رقــــم 03-12
اHــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر

سنة 2012 واHذكورين أعاله.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرّخ في 21
رمـــــضـــــان عـــــام 1403 الـــــمـــــوافـق 2 يـــــولــــيــــو ســــنــــة 1983
والـــمــتـــعــلـّق بـــالــتــــقـــاعـــدr الـــمــعـــدّل واHـتــمّمr ال سـيّــمـا

rادّة 43 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
r ـتمّمHـعدّل واHا rـهـنيـةHبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

rادّة 84 منهHال سيّما ا

- وبــــــمــــــقـــــــتـــــضـى األمـــــر رقم 06-04 اHـــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2006 ال سـيما

rادة 29 منهHا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 08-21 اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
والــمـتــضــمـن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2009 ال سـيـمـا اHـادة

r65 منه

- وبــــــمــــــقـــــــتـــــضـى األمـــــر رقم 12-03 اHـــــؤرخ في 20
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة r2012 ال سـيما

rادة 5 منهHا

-  وبـــمـــــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 84-29 اHــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اHـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّــــــذي يـــــــحــــدّد اHـــــــبـــــلغ األدنـى لــــلـــــزيـــــادة عـــــلــى الـــــغــــــيــــر
rالـــمــنـــصـــوص عــلــيــهــا في تــشــريـع الـضــمــان االجــتــمــاعي

rتمّمHعدّل واHا

-  و�ــقـــتـــضـى اHــرســـوم  الـــرئـــاسـي رقـم 407-11
الـــمـــؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 29 نـــوفـــمــــبـــر
ســــــــنـــــــة 2011 الــــــــذي يـــــــــحــــــــدد األجـــــــــر الـــــــوطـــــــنـي األدنى

rضمونHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

-  وبــمـقـتــضى اHـرسـوم الـتـنــفـيـذي رقـم 124-08
الــــمــــؤرّخ فـــي 9 ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1429 الـــمــــوافـق
15 أبـــريــل  ســــنـــة 2008 الـذي يـــــحـــدّد صـــالحــــيــات

وزيـــــــــــر الـــــــــعـــــــــمـــل والـــــــــتـــــــــشـــــــــغـــــــــيــل والــــــــــضـــــــــــمــــــــان
rاالجـتــمـاعي
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الـــــمــــادالـــــمــــادّة ة 5 : : يـــــرفــع الـــــمـــــبـــــلـغ األدنــى لـــــلــــــزيـــــــادة
لــلـغــيــر الـمــمــنـوحــة لــمـســتــفـيــدي مــعـــاش عـــجـز أو
تــــــقـــاعـــــد أو ريــع حـــادث عــــمـل أو ريــع مــــرض مـــهــــنـي

بنسبة 5 %.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  : يـــــــنــــشـــــر هــــــذا الــــــقــــرار الـّـــــذي يـــــســـــري
مــفــعــولـه ابــتــداء من أول مـــايــو ســنــة r2015  في اجلـــريــدة
الـــــرســـمـــيّـــة لــــلــــجــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 28
أبريل سنة 2015.

محمد الغازيمحمد الغازي

الــمــادالــمــادّة ة 3 : : تـــطــبـق الــنـــســبــة الـــمـنـصـوص عــلـيـهــا
فـي الــــمــــادة األولـى أعــالهr عــــلــى الـــمــــبــــلــغ الــــشــــهـــري
لـمـعـاش الـعجز الناتـج عـن تطبيق اHادة 42 من القانون
رقم 83-11 اHـؤرّخ في 21 رمـضـان عام 1403 الــمــوافـق 2

يـولـيـو سنة r1983 اHعدّل واHتمم واHذكور أعاله.

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعالهr إلى احلـد األدنى القانـونـي Hعاش الـعجز اHـنصوص
عــلــــيـه في الــــقــــانــون رقم 83-11 اHــؤرّخ في 21 رمـــضــان
عــام 1403 اHــوافق 2 يــولـــيـــو ســـنــة r1983 اHـــعـــدّل واHـــتــمم

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 4 : : تــرفــع قــيـمة ريـــوع حــوادث الـعــمـل أو
األمــراض اHــهـنــيــة ضـمـن الـشــروط اHــنــصـوص عــلــيــهـا في

اHادة األولى أعاله.
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