
العدد العدد 29
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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

األحد األحد 23 رجب  رجب عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 2 يونيو يونيو سنة  سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم  13-202 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434  اGوافـــق 27 مايـو سنة q2013 يـتضـمن نـقل اعـتـماد في مـيزانـية
تسيير رئاسة اجلمهورية..............................................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم  13-203 مـــؤرّخ في 17 رجـب عــام 1434 اGـــوافـــق 27 مـــايــو ســنــة q2013 يــتــضــمـن  حتــويـل اعـــتــمـــاد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم  13-204 مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 اGـوافـــق 27 مايو سنة q2013 يـتـضـمـن إحــــداث بـابـX وحتويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 13- 205 مـــؤرّخ في 17 رجـب عــام 1434 اGـــوافـــق 27 مـــايــو ســنــة q2013 يـــتــضــمـن حتــويـل اعــــتــمـــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي...........................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26  مـحــرّم عـام  1434 اGـوافق 10  ديـســمــبــر ســنـة q2012 يــحــدد كــيــفـيــات ســيــر الــتــكـوين
لـــلـــحــصـــول عــلى شـــهــادة الـــدراســات اGـــتــخـــصـــصــة في الـــطب االســـتــعـــجــالي اGـــنــظّـم بــاGـــدرســة الـــوطــنـــيــة لـــلــصـــــحــة
العسكرية................................................................................................................................................

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26  مـحــرّم عـام  1434 اGـوافق 10  ديـســمــبــر ســنـة q2012 يــحــدد كــيــفـيــات ســيــر الــتــكـوين
للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في طب الكوارث باGدرسة الوطنية للصحة العسكرية......................

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26  مـحــرّم عـام  1434 اGـوافق 10  ديـســمــبــر ســنـة q2012 يــحــدد كــيــفـيــات ســيــر الــتــكـوين
للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسية باGدرسة الوطنية للصحة العسكرية..........

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26  مـحــرّم عـام  1434 اGـوافق 10  ديـســمــبــر ســنـة q2012 يــحــدد كــيــفـيــات ســيــر الــتــكـوين
للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في أمراض السكري باGدرسة الوطنية للصحة العسكرية..................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار مـؤرّخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق 30 أبــريـل ســنـة q2013 يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى اGــديــر الــعــــام
لإلصـــالح اإلداري........................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مـؤرّخ في أوّل ربـيع الـثـانـي عـام 1434 اGـوافق 12 فـبـرايـر سـنة q2013 يـتـضـمّن إنـشـاء فـرع قـضـائي بـدائـرة اخـتـصاص
محكمة عX وGان.........................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 12  جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 24 مـارس سـنـة q2013 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار اGؤرّخ في 14 ذي احلـجّـة عـام
1426 اGوافق 14 يناير سنة 2006  الذي  يحدّد عدد االختبارات وطبيعتها وتشكيلة جلنة االختبارات والقبول النهائي

ومشتمالت ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة................................................................
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وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 5 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q2013  يــحـدد عـدد اGــنـاصب الـعــلـيـا لــلـعـمـال
اGهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان الديوان الوطني للخدمات اجلامعية................................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 4  رجب عـام 1434 اGـوافق 14  مـايـو سـنة q2013  يـعدّل الـقـرار الـــوزاري اGـشـتــــرك اGؤرّخ
في 5  ذي احلـجّـــة عـــام 1424 اGـوافق 27 يـنـايـر سـنة 2004 الـذي يـحـدّد معـايـيـر حتــديــد الـقيـمـــة الـتـجـاريـــة في إطــار
الـتـنازل عـن األمالك العـقـاريـة الـتابـعـة لـلدولـة ولـدواوين الـتـرقـية والـتـسـييـر الـعـقـاري اGسـتـلـمـة أو اGوضـوعـة حــيز
االستغالل قبـل أول ينايـر سنـة 2004...........................................................................................................

قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 اGوافق 2 مايو سنة q2013 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اGفتش العام.............

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اTستشفياتوإصالح اTستشفيات

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20  محرّم عام 1434 اGوافق 4  ديسمبر سنة q2012 يحدّد كيفيـات متابعــة وتقيــيم حســاب
التخصيص اخلــاص رقم 096-302 الذي  عنوانه "صندوق االستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية".....................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــظــام رقم 13 - 01  مـــؤرخ في 26 جــمـــادى األولى عــام 1434 اGـــوافق 8 أبــريـل ســنــة q2013 يــحـــدد الــقـــواعــد الـــعــامـــة اGــتـــعــلـــقــة
بالشروط البنكية اGطبقة على العمليات اGصرفية..........................................................................................

38

39

40

40

41



23 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 429

2 يونيو  يونيو سنة سنة 2013 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  13-202 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1434  اGــوافـــق   اGــوافـــق 27 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة q2013 يــتــضــمن نــقلq يــتــضــمن نــقل

اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــــقـــــتــــــضـى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقــم 13 -47
اGــــؤرخ فـي 11 ربـــيع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23 يـــنـــايـــر
ســـنـــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لــرئــاســـة اجلــمــهــوريــة من مــيــزانـــيــــة الــتــســيــيــر �ــوجـب

q2013 الية لسنةGقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــتــمـــاد قــدره مــلـــيــون ديــنــار (1.000.000 دج) مــقــيّــــد في
ميزانية تسـيير رئاسة اجلمهورية وفي الباب اGبX في

اجلدول "أ" اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســنة 2013  اعـتــمــاد
قـــــــدره مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار (1.000.000 دج)  يــــــقــــــــيّــــــــد فـي
ميزانية تسـيير رئاسة اجلمهورية وفي الباب اGبX في

اجلدول "ب" اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : : يـــــنــــــشــــــر هـــــــذا اGــــــرســــــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  13-203 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1434 اGــــــوافـــق  اGــــــوافـــق 27 مــــــايــــــو ســــــنـــــة  مــــــايــــــو ســــــنـــــة q2013 يــــــتــــــضــــــمنq يــــــتــــــضــــــمن

حتـــويـل اعــــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر مــصـــالححتـــويـل اعــــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر مــصـــالح
الوزير األول.الوزير األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى اGـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 13 -49
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـــلـــوزيــر األول من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

q2013 الية  لسنةGا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعـــــتــــمــــاد قـــــدره مـــــلــــيـــــونــــان وســـــبــــعــــمـــــائـــــة ألف ديــــنــــار
(2.700.000 دج) مـقـيّــد فـي ميـزانـيـة الـتكـالـيف اGـشـتـركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـص Gـيزانيـــة ســـنة 2013  اعـتـمـاد
قـــدره مـلـيــونـان وسـبـعـمـائـة ألـف ديــنار (2.700.000 دج)
يـقــيّــــد فـي ميـزانيـة تسـييـر مصالـح الوزير األول وفي
الباب رقم 34-07 "نفقات أشـغال اخلبراء الوطنيX و/أو

األجانب وإقامتهم".
اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : : يــــــنـــــشـــــر هـــــــــذا اGـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27

مايو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــــرســــوم رئـــــاسي رقممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  13-204 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 17 رجـب عـــام رجـب عـــام
يـــــتـــــضـــــمـن  qيـــــتـــــضـــــمـن q2013 ـــــوافـــق 27 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــةGـــــوافـــق اG1434 ا

إحـــــــداث بــــابــــX وحتـــويل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيــةإحـــــــداث بــــابــــX وحتـــويل اعــــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيــة
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق 23  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ــــقـــتــــضـى اGــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 13 -50
اGـؤرخ فـي  11 ربـيـع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنـايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى :  يحــدث فــي جدول مـيزانية تـسيير
 وزارة الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــةq الـــفـــرع األول -

اإلدارة العامةq  البابان اآلتيان :
- الــبــاب رقم 37-08  وعــنـوانـه " اإلدارة اGـركــزيـة -

q"راقبة االنتخاباتG نفقات تسيير اللجنة الوطنية
- الـباب رقم 31-63  وعنـوانه " اGـندوبـيـة الوطـنـية
qالرواتب qـتـعاقـدونGـسـتخـدمون اGلـلـمخـاطر الـكـبرى - ا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي".
2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2013 اعــتــمـاد اGــاداGــادّة ة 
قـدره مـائة وواحـد وتـسـعون مـلـيـونـا وأربعـمـائـة وثالثون
ألـف ديـــــنـــــار (191.430.000 دج)  مــــــقـــــيــــــد فـي مـــــيــــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اGــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Gـيزانيــة سـنة 2013  اعـتـمـــاد
قـــــــــدره مـــائـــة وواحــــد وتـــســـعــــون مـــلـــيــــونـــا وأربـــعــــمـــائـــة
وثالثــــــون ألف ديـــــنـــــار (191.430.000 دج)  يــــــقــــــــيّــــــــد فـي
ميزانية  تسـيير وزارة الداخليـة واجلماعات احمللية وفي

األبواب اGبينة في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.
4 : :  يـــكـــلف وزيـــر اGـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةq كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اGرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27

مايو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اGركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية Gراقبة االنتخابات

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

160. 000.000

160. 000.000

160. 000.000

160. 000.000
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61 - 31

62 - 31

63 - 31

63 - 33

الفرع اجلزئي اخلامسالفرع اجلزئي اخلامس

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرىاGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط .....

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات واGنح اخملتلفة ...

qـتـعـاقـدونGــسـتـخـدمــون اGـنـدوبــيـة الـوطـنـيــة لـلـمـخــاطـر الـكـبـرى - اGا
الرواتبq منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ....

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى  - الضمان االجتماعي ............

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي اخلامس

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................
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مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 13- - 205 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 رجب عـــــام رجب عـــــام
1434 اGوافـــق  اGوافـــق 27 مايـو سنة  مايـو سنة q2013 يتـضمن حتويـلq يتـضمن حتويـل

اعـــــتــــمـــــاد إلى مــــيــــزانــــيــــة تــــســـيــــيــــر وزارة الــــعــــملاعـــــتــــمـــــاد إلى مــــيــــزانــــيــــة تــــســـيــــيــــر وزارة الــــعــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى اGـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 13 -69
اGــؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGــوافـق 23 يــنــايــر

ســـنــــة 2013 واGـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيـــر الـــعـــمـل والـــتـــشـــغـــيل والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي من

q2013 الية  لسنةGميزانية التسيير �وجب قانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــتــمــاد قــدره ســتــمــائــة وواحـد وســبــعــون مــلــيــون ديــنـار
(671.000.000 دج) مـــــقـــــيّـــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكـــــالـــــيف
اGــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قـــــــدره ســـــتـــــمـــــائـــــة وواحـــــد وســـــبـــــعـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(671.000.000 دج)  يــقـــيّــــد فـي مــيـزانـيـة تــسـيـيـر وزارة
الـعـمل والـتـشغـيل والـضـمان االجـتـمـاعي وفي الـباب رقم

44-09 "جهاز اGساعدة على اإلدماج اGهني".

اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : : يــــكــــلف وزيــــــر اGــــالــــيــــــة ووزيـــــر الــــعــــمل
qكل فـــيــمــــا يــخــصّـه qوالــتــشـــغــيل والــضــمــان االجـــتــمــاعي
بــتـــنــفــــيــــذ هـــــذا اGـــرســــوم الـــــذي يــنــــشــــر فـي اجلــريــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27

مايو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 26  م  مــــــحــــــرّم عم عــــام ام 1434
اGاGــــوافق وافق 10 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة q2012 يq يــــحــــدد كدد كــــــيــــفــــيــــاتات
ســــيــــر الر الــــتـكــــوين لوين لــــلــــحــــصـول عول عــــلى شلى شــــهــــادة الادة الــــدراسدراسـاتات
اGاGــــــــتــــــــخــــــــصــــــــــصــــــــة في الة في الــــــــــطب االسطب االســــــــتــــــــــعــــــــجــــــــالالـي اGي اGــــــــنــــــــظّم

باGدرسة الوطنية للصحة العسكرية.باGدرسة الوطنية للصحة العسكرية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 88 - 85 اGــــؤرخ في 25
شعـبـان عام 1408 اGوافق 12 أبـريل سنة 1988 واGـتضمن
إنــشـاء اGــدرسـة الــوطــنـيــة لـلــصــحـة الــعـســكــريـة ومــهـامــهـا

qتمّمGعدّل واGا qادة األولى منهGال سيما ا qوتنظيمها

- و�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 01 - 95 اGـؤرخ
في 21 مـحرم عام 1422 اGوافق 15 أبـريل سنة 2001 الذي
يـــحـــدد مـــهـــام اGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــة

qادة 4 منهGال سيما ا qوتنظيمها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اGـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

qتممGعدل واGا qالوطني وصالحياته

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا
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التعليم النظريالتعليم النظري
اGقياس 1 : جهاز القلب الدوراني

اGقياس 2 : اجلهاز التنفسي
اGقياس 3 : العالج

اGقياس 4 : اضطرابات داخلية
اGقياس 5 : اجلراحة / علم الرضوض

اGقياس 6 : أمراض األعصاب - أمراض عقلية
اGقياس 7 : علم التسمم واحمليط

اGقياس 8 : األمراض اGعدية - أمراض النساء - طب األطفال
اGقياس 9 : طب الكوارث

األعمال اGوجهةاألعمال اGوجهة
التربصات االستشفائية التطبيقيةالتربصات االستشفائية التطبيقية

- اإلنعاش الطبي
- اإلنعاش اجلراحي

- قاعة العمليات
- االستعجاالت الطبية

- االستعجاالت اجلراحية
- أمراض النساء والتوليد

- استعجاالت األطفال
التقييم - االمتحانالتقييم - االمتحان

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة
اجملموع العاماجملموع العام

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اGؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 291
اGــــؤرّخ في 22 ربـــيع األول عـــام 1418 اGــــوافق 27 يـــولـــيـــو
ســــــنــــــة 1997 واGــــــتــــــضــــــمـن إنــــــشــــــاء شــــــهــــــادة الــــــدراســــــات

qتخصصة في العلوم الطبيةGا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 9
q2002 ــوافق 18 غــشت ســنـةGجــمــادى الــثــانــيــة عـام 1423 ا
واGـتضـمن الـتـصـديق على بـرنـامج الـتـكوين لـنـيل شـهادة
الــدراســات اGــتـخــصــصــة في الــطب االســتــعــجـالـي اGـنــظم

qدرسة الوطنية للصحة العسكريةGبا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :
اGــادة األولى :اGــادة األولى : تــنــشــأ بــاGــدرســة الــوطــنــيــة لــلــصــحـة
الـعــسـكــريــة دورة تـكــوين تــأهـيــلي لــلـحــصــول عـلى شــهـادة

الدراسات اGتخصصة في الطب االستعجالي.
اGـادة اGـادة 2 : : يـحدد هـذا الـقـرار كـيفـيـات الـفـتح وشروط
االلــتــحــاق ومـــحــتــوى الــبــرامج ومــدة الــدروس ونــظــامــهــا
وتشكيلة جلان االمتحانات وكذا تسليم الشهادات اخلاصة
بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اGـتـخـصـصة
في الـــطـب االســـتـــعـــجـــاليq اGـــنــــظم بـــاGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة

للصحة العسكرية.
اGـادة اGـادة 3 : : يــقــبل في هــذا الـتــكـوين األطــبــاء الـعــامـون
احلــاصــلــون عـــلى شــهــادة الـــدكــتــوراه في الـــطب أو شــهــادة
مـعــادلـةq الــذين مـارســوا بـهــذه الـصــفـةq ثالث (3) سـنـوات

على األقل.
اGــــادة اGــــادة 4 : : يــــحـــدد مــــحــــتـــوى بــــرامج الــــتــــدريس وكـــذا

احلجم الساعي اGتعلق بهq كما يأتي :

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)البرنامجالبرنامج

البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في الطب االستعجاليالبرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في الطب االستعجالي

32
16
24

28

30

26

22

30

24

38

210

210
210

210

210

210

210

30

210

1980

ترفق التفاصيل اGتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري اGشترك.
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اGلحــقاGلحــق
(البرنامج)(البرنامج)

اGقياس اGقياس 1 : جهاز القلب ودوران الدم : جهاز القلب ودوران الدم

اGـادة اGـادة 5 : : حتــدد مـدة الـدراســة لـلـحــصـول عــلى شـهـادة
الدراسـات اGتخـصصـة في الطب االستـعجـالي بثالثة (3)

سداسيات جامعية متواصلة.
يسـدى تدريس الـبرامج اGـضـبوطـة من قبل أسـاتذة

و�ارسX معتمدين من هياكل التعليم العالي.
اGــــادة اGــــادة 6 : : يــــتـم فــــتح كـل دورة من دورات الــــتــــكــــوين
لــلـحـصـول عـلى شــهـادة الـدراسـات اGـتــخـصـصـة في الـطب
االسـتعـجـاليq كلـمـا دعت احلاجـة إلى ذلكq بـناء عـلى قرار
مـشــتـرك بــX وزيــري الـدفــاع الـوطــني والـتــعــلـيم الــعـالي

والبحث العلمي.
اGـادة اGـادة 7 : : تـكــون كل دورة من دورات الــتـكــوين مـحل
تـعيX للجـنة بيداغوجـية مكونة من أسـاتذة االختصاص.
وتــكــلف هــذه الـلــجــنـة بــتـنــظــيم الــتـكــوين لــلـحــصــول عـلى

شهادة الدراسات اGتخصصة في الطب االستعجالي.
ويتم تعيـX اللجنة اGذكورة بناء على قرار وزاري
مشترك بنـاء على اقتراح الهياكل اGؤهلة لوزارة الدفاع

الوطني.
اGـادة اGـادة 8 : : يـتم تــقـيـيم دورة الــتـكـويـن لـلـحــصـول عـلى
شهادة الدراسات اGـتخصصة في الطب االستعجاليq عن
طـريق جلـنـة امـتـحـان تـنـشـأ لـهـذا الـغـرض بـقـرار مـشـتـرك
بــX وزيـري الــدفـاع الــوطـنـي والـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

العلـميq بناء عـلى اقتراح اللـجنة الـبيداغوجـية التي يتم
تعيينها حسب الشروط اGذكورة في اGادة 7 أعاله.

9 : : يـــــتـــــوج الــــتـــــكـــــوين بـــــشــــهـــــادة الـــــدراســــات اGــــادة اGــــادة 
اGتخصصة في الـطب االستعجالي يسلمها وزير التعليم

العالي والبحث العلمي.
10 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـادة اGـادة 
اGـؤرّخ في 18 غـشت سـنة 2002 واGـتضـمن اGـصـادقـة على
بـــرنــــامج الـــتــــكـــوين لــــلـــحـــصــــول عـــلى شــــهـــادة الـــدراســـات
اGــتــخـــصــصــة في الــطـب االســتــعــجــالي اGـــنــظم بــاGــدرســة

الوطنية للصحة العسكرية.
11 : : تـكــلّـف مـديــرة مــا بــعــد الــتــدرج والـبــحث اGـادة اGـادة 
والـــتـــكــوين بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحـث الــعـــلــمي
واGـديـر اGـركـزي Gـصـالح الـصـحـة الـعـسـكـريـة وكذا رئـيس
مـــكــــتب الــــتــــعـــلــــيم الــــعــــســـكــــري ألركــــان اجلـــيـش الـــوطــــني
الــشــعـــبيq كل فــيــمــا يــخــصـهq بــتــنــفــيــذ هــذا الــقــرار الــذي
يــنـــشــر فـي اجلــريـدة الــرســمـيــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة

الد�قراطيـة الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 26 مــحــرّم عـام 1434 اGـوافق 10

ديسمبر سنة 2012.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك قنايزيةعبد اGالك قنايزية

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

4

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

32

معلومات حول فيزيولوجيا القلب
اآلالم الصدرية احلادة

القصور القلبي والدوراني احلاد
الصدمة القلبية

اضطرابات دقات القلب
اضطرابات في االيصال

الصدمة االستهدافية
اجللطة غير اGستقرة

الذبحة القلبية في اGرحلة احلادة
استعجاالت ارتفاع ضغط الدم

الغمرة القلبية
فقدان الوعي واإلغماءات

فقر الدم اGوضعي احلاد في األطراف
اجملموعاجملموع
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اGقياس اGقياس 2 : اجلهاز التنفسي : اجلهاز التنفسي

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

معارف حول فيزيولوجيا اجلهاز التنفسي

كيفية التصرف حيال عسر التنفس احلاد

ضيق التنفس احلاد

االستسقاء الرئوي اGوضعي احلاد

الربو احلاد اخلطير

مرض التخثر االنسدادي

السعال الدموي

اجملموعاجملموع

2

2

2

2

2

4

2

16

اGقياس اGقياس 3 : العالج اGتبع : العالج اGتبع

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

24

التهوئة دون اجلرح

Xالعالج باألكسيج

فيزيولوجيا اجلهاز العصبي الذاتي

مشنجات عضالت القلب و مدرات البول

أدوية اجلهاز العصبي الذاتي

مضادات التخثرq مضادات تكتل الصفائح

مستحضرات اGأل

نقل الدم و مشتقاته

موسعات األوعية الدموية ومضادات االلتهابات الصدرية

العالج باGضادات احليوية في االستعجاالت

اجملموعاجملموع
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اGقياس اGقياس 4 : خلل الوظائف في الوسط الداخلي : خلل الوظائف في الوسط الداخلي

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

2

2

4

2

4

2

2

4

2

2

28

اGقياس اGقياس 5 : اجلراحة - علم الرضوض : اجلراحة - علم الرضوض

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

4

4

4

4

2

2

2

4

2

2

30

معارف عن فيزيولوجيا الكلى

أيض اGاء و الصوديوم

التوازن احلمضي القاعدي

اختالل التوازن احلمضي القاعدي

الصدمة الناجمة عن النقص احلجمي للدم

حالة االجتفاف و فرط التميه

اختالل نسبة الصوديوم في الدم

اختالل نسبة البوتاسيوم في الدم

التعقيدات احلادة Gرض السكري

القصور الكلوي احلاد

قصور الغدة الكظرية احلاد

اجملموعاجملموع

تسكX األلم

التصوير الطبي في االستعجاالت

الرضوض اGتعددة

رضوض اجلمجمة

رضوض العمود الفقري

رضوض البطن و احلوض

الرضوض الصدرية

رضوض األطراف

البطن اجلراحي

االنسداد اGعوي

اجملموعاجملموع



23 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1229

2 يونيو  يونيو سنة سنة 2013 م

اGقياس اGقياس 7 : علم السموميات واحمليط : علم السموميات واحمليط

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

4

2

2

2

2

2

4

2

2

22

اGقياس اGقياس 6 : علم األعصاب واألمراض العقلية : علم األعصاب واألمراض العقلية

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

2

4

2

4

2

2

4

4

26

الفحص العصبي في االستعجاالت

االستسقاء اGوضعي الدماغي و ارتفاع الضغط داخل اجلمجمة

كيفية التصرف حيال غيبوبة

كيفية التصرف حيال أزمة تشنجية

حوادث األوعية الدماغية

العالج النفسي في االستعجاالت

حاالت االكتئاب و الهيجان

االستعجاالت لدى اGدمن

اGوت الدماغي و نزع األعضاء

اجملموعاجملموع

التسمم باألدوية

ابتالع اGواد الكاوية (احلارقة)

التسمم بغاز الكربون

الغرق و حوادث الغطس

العالج باألكسيجX بالضغط العالي

التكهرب

انخفاض احلرارة و ضربات احلر

التسمم باحلشرات و لسع احلشرات غشائيات األجنحة

حوادث االرتفاع

اجملموعاجملموع



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 29 23 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ

2 يونيو سنة  يونيو سنة 2013 م

اGقياس اGقياس 8 : علم األمراض اGعدية - طب التوليد - طب األطفال : علم األمراض اGعدية - طب التوليد - طب األطفال

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

4

2

4

2

2

4

4

4

2

2

30

اGقياس اGقياس 9 : طب الكوارث : طب الكوارث

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع
1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

24

كيفية التصرف حيال ارتفاع حرارة اجلسم و الصدمة العفنية
التيتانوس و الغنغرينة الغازية

التهاب السحايا
حاالت النزيف اجللدي

التسمم الغذائي
اGتالزمات النزيفية و التخثر داخل األوعية اGنتشر في اجلسم

االستعجاالت عند اGرأة احلامل
االجتفاف احلاد عند الرضيع

ضيق القلب و التنفس عند الطفل
االرجتاجات لدى الطفل

اجملموعاجملموع

عموميات حول الكوارث - تصنيف
اإلمداد الطبي في حال وقوع كارثة

الفرز الطبي اجلراحي
التنظيم العام لالسعافات

اإلشعاعات األيونية
اآلثار البيولوجية لإلشعاعات األيونية

مرض اإلشعاع احلاد
احلماية من اإلشعاعات األيونية

عناصر حول علم السموميات اخلاص
السوائل السامة في القتال
السوائل السامة الصناعية
احلماية من السوائل السامة

الكوارث الطبيعية
األمراض اخلاصة بالكوارث الطبيعية

تنظيم اإلسعافات في حال وقوع كارثة طبيعية
تنظيم اإلسعافات في حال وقوع حادث صناعي

اإلخالء الصحي
اجملموعاجملموع
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احملادثات اGوجهةاحملادثات اGوجهة

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

38

مونيتورينغ جهاز القلب ودوران الدم

تدليك القلب اخلارجي

اGدخل الوريدي احمليطي و اGركزي

قياس الضغط الوريدي اGركزي

استراتيجية مأل األوعية الدموية

إنقاص توتر القلب

التدريب على االنقباض الكهربائي اGؤقت

البزل من التأمور القلبي

معارف حول تخطيط القلب

صرف السوائل من الغشاء الرئوي

التهوئة  االصطناعية عبر اجلرح

التهوئة  االصطناعية دون اجلرح

مراقبة اGسالك الهوائية

غاز الدم و القثطرة الشريانية

التصفية خارج الكلى

التصفية الهضمية

الصرف اGثاني و الثقوب ما فوق العانة

جتهيزات قاعة االستعجاالت

محفظة االستعجاالت

اGلف الطبي

الوثائق الطبية الشرعية

اGعاينات البيولوجية و الكيمياء احليوية اGستعجلة

تسيير العتاد اGستهلك وغير اGستهلك

وسائل احلقن اGتواصل

اجملموعاجملموع
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برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في الطب االستعجاليبرنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في الطب االستعجالي
(جدول تلخيصي)(جدول تلخيصي)

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)التعليم النظريالتعليم النظري

- اGقياس 1 : جهاز القلب و دوران الدم

- اGقياس 2 : اجلهاز التنفسي 

- اGقياس 3 : العالج اGتبع

- اGقياس 4 : خلل الوظائف في الوسط الداخلي

- اGقياس 5 : جراحةq علم الرضوض

- اGقياس 6 : علم األعصاب و األمراض العقلية

- اGقياس 7 : علم السموميات و احمليط

- اGقياس 8 : علم األمراض اGعدية  � طب التوليد - طب األطفال

- اGقياس 9 : طب الكوارث

32
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24

28

30

26

22

30

24

01

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

األعمال اGوجهةاألعمال اGوجهة

التربصات التطبيقية االستشفائيةالتربصات التطبيقية االستشفائية

- اإلنعاش الطبي

- اإلنعاش اجلراحي

- قاعة العمليات

- االستعجاالت الطبية

- االستعجاالت اجلراحية

- طب النساء و التوليد

- استعجاالت األطفال
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210

210

210

210

210

210

1470اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

1980اجملموع العاماجملموع العام

04

05

التقييمات - االمتحاناتالتقييمات - االمتحانات

- حتضير اGذكرة- حتضير اGذكرة

30

210
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قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 26  م  مــــــحــــــرّم عم عــــام ام 1434
اGاGــــوافق وافق 10 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة q2012 يq يــــحــــدد كدد كــــــيــــفــــيــــاتات
ســــيــــر الر الــــتـكــــوين لوين لــــلــــحــــصـول عول عــــلى شلى شــــهــــادة الادة الــــدراسدراسـاتات
اGاGـتـخـصصصصـة في طة في طـب الكب الكـوارث بوارث بـاGاGـدرسدرسـة الة الـوطوطـنـيةية

للصحة العسكرية.للصحة العسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي

- و�ــقـــتــضى اGــــرســـوم رقـم 88 - 85 الــــمـــؤرخ في
25 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1408 اGــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1988

واGـتـضــمن إنـشـاء اGـدرسـة الـوطـنـيــة لـلـصـحـة الـعـسـكـريـة
ومـهــامـهـا وتــنـظـيــمـهــاq ال سـيـمــا اGـادة األولى مــنهq اGـعـدّل

qتمّمGوا

- و�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 01 - 95 اGـؤرخ
في 21 مـحرم عام 1422 اGوافق 15 أبـريل سنة 2001 الذي
يـــحـــدد مـــهـــام اGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــة

qادة 4 منهGال سيما ا qوتنظيمها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اGـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

qتمّمGعدل واGا  qالوطني وصالحياته

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شــوّال عــام 1433 اGــوافق4 ســبــتــمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اGؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة

1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 291

اGــــؤرّخ في 22 ربـــيع األول عـــام 1418 اGــــوافق 27 يـــولـــيـــو

ســــــنــــــة 1997 واGــــــتــــــضــــــمـن إنــــــشــــــاء شــــــهــــــادة الــــــدراســــــات

qتخصصة في العلوم الطبيةGا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 2

صــفـر عـام 1426 اGـوافق 13 مــارس سـنـة 2005 واGــتـضـمن

اGــصــادقــة عـلـى بـرنــامج الــتــكــوين لــلـحــصــول عــلى شــهـادة

الـــــدراســـــات اGـــــتــــخـــــصـــــصـــــة فـي طب الـــــكـــــوارث اGـــــنـــــظم

qدرسة الوطنية للصحة العسكريةGبا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اGــادة األولى :اGــادة األولى : تــنــشــأ بــاGــدرســة الــوطــنــيــة لــلــصــحـة

الـعــسـكــريــة دورة تـكــوين تــأهـيــلي لــلـحــصــول عـلى شــهـادة

الدراسات اGتخصصة في طب الكوارث.

اGادة اGادة 2 : : يحـدد هذا الـقرارq كـيفـيات الـفتح وشروط

االلــتــحــاق ومـــحــتــوى الــبــرامج ومــدة الــدروس ونــظــامــهــا

وتشكيلة جلان االمتحانات وكذا تسليم الشهادات اخلاصة

بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اGـتـخـصـصة

في طـب الــكـوارثq اGــنــظم بــاGــدرســة الــوطــنــيــة لــلــصــحـة

العسكرية.

اGـادة اGـادة 3 : : يــقــبل في هــذا الـتــكـوين األطــبــاء الـعــامـون

احلــاصــلــون عـــلى شــهــادة الـــدكــتــوراه في الـــطب أو شــهــادة

مـعــادلـةq الــذين مـارســوا بـهــذه الـصــفـةq ثالث (3) سـنـوات

على األقل.

اGــــادة اGــــادة 4 : : يــــحـــدد مــــحــــتـــوى بــــرامج الــــتــــدريس وكـــذا

احلجم الساعي اGتعلق بهq كما يأتي :
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احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)البرنامجالبرنامج

البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في طب الكوارث البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في طب الكوارث 

التعليم النظريالتعليم النظري

اGقياس 1 : تنظيم اإلسعافات

اGقياس 2 : علم السموميات

اGقياس 3 : اإلمداد الطبي العسكري

اGقياس 4 : علم األوبئة في حال وقوع كوارث

اGقياس 5 : علم النفس وطب األمراض العقلية أثناء الكوارث

اGقياس 6 : األشعة البيولوجية - احلماية من األشعة

األعمال اGوجهةاألعمال اGوجهة

العالجات قبل االستشفائيةالعالجات قبل االستشفائية

الزيارات اGيدانيةالزيارات اGيدانية

التقييم - االمتحانالتقييم - االمتحان

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

التربصات االستشفائيةالتربصات االستشفائية

اجملموع العاماجملموع العام
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30
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180

610

ترفق التفاصيل اGتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري اGشترك.
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اGلحــقاGلحــق
(البرنامج)(البرنامج)

اGقياس اGقياس 1 : تنظيم اإلسعافات : تنظيم اإلسعافات

اGـادة اGـادة 5 : : حتــدد مـدة الـدراســة لـلـحــصـول عــلى شـهـادة
الـــدراســـات اGــتـــخـــصــصـــة في طب الـــكـــوارث بــأربـــعــة (4)
سداسيات جامعية في شكل متناوب �عدل أسبوع واحد

(1) في الشهر.

يسـدى تدريس الـبرامج اGـضـبوطـة من قبل أسـاتذة
و�ارسX معتمدين من هياكل التعليم العالي.

اGــــادة اGــــادة 6 : : يــــتـم فــــتح كـل دورة من دورات الــــتــــكــــوين
لــلــحـصــول عــلـى شــهـادة الــدراســات اGــتــخــصــصــة في طب
Xبقـرار مشترك ب qكلـما دعت احلاجة إلى ذلك qالكوارث
وزيـــري الـــدفــــاع الـــوطــــني والـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي والــــبـــحث

العلمي.

اGـادة اGـادة 7 : : تـكــون كل دورة من دورات الــتـكــوين مـحل
تـعيX للجـنة بيداغوجـية مكونة من أسـاتذة االختصاص.
وتـكـلف الـلـجـنـة بـتـنـظـيم الـتـكـوين لـلـحـصـول علـى شـهادة

الدراسات اGتخصصة في طب الكوارث.

 ويــــتم تــــعــــيــــX الــــلــــجــــنــــة اGــــذكــــورة بــــقـــرار وزاري
مشترك بنـاء على اقتراح الهياكل اGؤهلة لوزارة الدفاع

الوطني.

اGـادة اGـادة 8 : : يـتم تــقـيـيم دورة الــتـكـويـن لـلـحــصـول عـلى
شـــهــادة الـــدراســـات اGــتـــخـــصـــصــة فـي طب الـــكــوارثq عن
طـريق جلـنـة امـتـحـان تـنـشـأ لـهـذا الـغـرض بـقـرار مـشـتـرك
بــــــX وزيـــــري الــــــدفـــــاع الــــــوطــــــني والــــــتــــــعـــــلــــــيـم الـــــعــــــالي 

والبحـث العلميq بـناء على اقتـراح اللجـنة البيـداغوجية
الـتي يـتـم تـعـيـيـنـهـا حـسب الـشـروط اGـذكـورة في اGـادة 7

أعاله.

9 : : يـــــتـــــوج الــــتـــــكـــــوين بـــــشــــهـــــادة الـــــدراســــات اGــــادة اGــــادة 
اGــتـخــصــصــة في طب الــكــوارث يـســلّــمــهـا وزيــر الــتــعــلـيم

العالي والبحث العلمي.

10 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـادة اGـادة 
اGؤرّخ في 13 مـارس سنة 2005 واGتضـمن اGصـادقة على
بـــرنــــامج الـــتــــكـــوين لــــلـــحـــصــــول عـــلى شــــهـــادة الـــدراســـات
اGتـخـصصـة في طب الكـوارث اGـنظم بـاGـدرسة الـوطنـية

للصحة العسكرية.

11 : : تـكــلّـف مـديــرة مــا بــعــد الــتــدرج والـبــحث اGـادة اGـادة 
والـــتـــكــوين بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحـث الــعـــلــمي
واGـديـر اGـركـزي Gـصـالح الـصـحـة الـعـسـكـريـة وكذا رئـيس
مـــكــــتب الــــتــــعـــلــــيم الــــعــــســـكــــري ألركــــان اجلـــيـش الـــوطــــني
الــشــعـــبيq كل فــيــمــا يــخــصـهq بــتــنــفــيــذ هــذا الــقــرار الــذي
يــنـــشــر فـي اجلــريـدة الــرســمـيــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة

الد�قراطيـة الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 26 مــحــرّم عـام 1434 اGـوافق 10

ديسمبر سنة 2012.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك قنايزيةعبد اGالك قنايزية

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

1

2

6

6

6

12

21

5

59

طب الكوارث

الكوارث

الهيئات اGتدخلة في حال وقوع كارثة

التخطيط و اإلمداد الطبي في حال وقوع كارثة

حتضير تنظيم اإلسعافات

األخطار الكبرى  � اإلحتياط

تنظيم اإلسعافات

التموين في حال وقوع كارثة

الرقمالرقم

01

02

03

04

05

06

07

08

اجملموعاجملموع
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اGقياس اGقياس 2 : علم السموميات اخلاص : علم السموميات اخلاص

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

3

4

12

8

3

30

عموميات حول علم السموميات

األسلحة الكيماوية و تأثيراتها على اجلسم

اGواد السامة في القتال و تأثيراتها على اجلسم

اGواد السامة الصناعية و تأثيراتها على اجلسم

احلماية من اGواد السامة

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

4

4

4

2

16

تنظيم مصالح الصحة العسكرية

وسائل مصالح الصحة العسكرية

استعمال وسائل مصالح الصحة العسكرية عند وقوع كارثة

اخلسائر في مجال الصحة

معارف حول الطبوغرافيا

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

اجملموعاجملموع

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

3

3

3

3

12

البؤرة البيولوجية

استطالع األوبئة اGرتبطة بعامل النظافة

األسلحة البيولوجية و تأثيراتها على اجلسم

احلماية من األسلحة البيولوجية

الرقمالرقم

1

2

3

4

اجملموعاجملموع

اجملموعاجملموع

اGقياس اGقياس 3 : اإلمداد الطبي العسكري : اإلمداد الطبي العسكري

اGقياس اGقياس 4  : علم األوبئة في حال وقوع كارثة : علم األوبئة في حال وقوع كارثة
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اGقياس اGقياس 5 : علم النفس وطب األمراض العقلية في حال وقوع كارثة : علم النفس وطب األمراض العقلية في حال وقوع كارثة

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

2

2

2

2

12

22

XتدخلGالتحضير النفسي لألفراد ا

التكفل النفسي باألفراد بعد التدخل

القلق

الصدمة النفسية

ردود األفعال العاطفية في حال وقوع كارثة
ردود األفعال بالذعر

XنكوبGالتكفل النفسي بالضحايا و ا

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

3

9

3

6

3

3

3

32

اإلشعاعات األيونية و ميزاتها

اآلثار البيولوجية لإلشعاعات األيونية

األمراض الناجمة عن اإلشعاعات

آثار اإلشعاعات على احمليط

قواعد احلماية من األشعة

احلوادث النووية الكبرى - تاريخ

احلادث النووي

السالح النووي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

اجملموعاجملموع

اجملموعاجملموع

اGقياس اGقياس 6 : علم األشعة البيولوجية - احلماية من األشعة : علم األشعة البيولوجية - احلماية من األشعة
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األعمال اGوجهةاألعمال اGوجهة

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فرز و تصنيف الضحايا

اGدخل الوريدي واحلقن اGتواصل

وقف النزيف

اGلء احليوي لألوعية الدموية  � نقل الدم

اإلنعاش باGياه و األمالح اGعدنية و أكسدة األغذية

حترير و حماية القصبات الهوائية

التهوية االصطناعية

Xالعالج باألكسيج

أنببة القصبة الهوائية (ثقب القصبة الهوائية)

إنعاش القلب و األوعية

صرف السوائل من الغشاء الرئوي

الصرف اGثاني و الثقوب ما فوق العانة

التثبيت

الوقاية باGضادات احليوية

القواعد العامة إلبطال التلوث الكيميائيq و اإلشعاعي

تسكX األلم

الصرف اGعدي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18اجملموعاجملموع
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عالجات ما قبل االستشفاءعالجات ما قبل االستشفاء

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

الصدمة الرضوية

رضوض اجلمجمة و الدماغية

األضرار في العمود الفقري

اجلروح في الفك و الوجه

الرضوض و اجلروح في األذنq األنف و احلنجرة

Xالرضوض و اجلروح في الع

الرضوض في الرقبة

الرضوض في القفص الصدري

الرضوض في البطن

جرح في األجزاء الرخوة

الرضوض في العظام و اGفاصل

احلروق

اجلروح  اGتالزمة للدفن

الرضوض الناجمة عن عصف القنابل

الغرق

اجلروح الناجمة عن البرد (القرس)

متعدد الرضوض

الغنغرينة الغازية

(CRUCH) متالزمة كروش

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

38اجملموعاجملموع
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التربصات االستشفائيةالتربصات االستشفائية

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGدةاGدة
4 أسابيع

أسبوع واحد (1)
أسبوع واحد (1)

120

30

30

اGصلحةاGصلحة

االستعجاالت
احملروقون

اإلنعاش اجلراحي

180اجملموعاجملموع

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGكاناGكان
6

6

6

6

6

6

6

6

6

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

الزيارات اGيدانيةالزيارات اGيدانية

اGدةاGدة
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد

54 9 أيام أيام

6 أسابيع أسابيع

التقييمات واالمتحاناتالتقييمات واالمتحانات

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عدد التقييماتعدد التقييمات
3

2

2

1

1

1

9

6

6

3

3

3

اGقاييساGقاييس

تنظيم اإلسعافات
علم األشعة البيولوجية - احلماية من األشعة

علم السموميات اخلاص
اإلمداد الطبي العسكري

علم األوبئة
علم النفس و طب األمراض العقلية

30اجملموعاجملموع 10

محافظة الطاقات اجلديدة
مركز البحث النووي
وحدة هندسة القتال

وحدة طبية عملياتية كبرى 
وحدة اإلنتاج البتروكيميائي

قاعدة جوية
وحدة احلماية اGدنية

مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر
مقر الهالل األحمر اجلزائري

اجملموعاجملموع

XالتعيXاحلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)التعي اGدةاGدة

حتضير مذكرة نهاية التكوينحتضير مذكرة نهاية التكوين

120حتضير اGذكرة 4 أسابيع
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برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في طب الكوارثبرنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في طب الكوارث
(جدول تلخيصي)(جدول تلخيصي)

610اجملموع العاماجملموع العام

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

58

30

16

12

22

32

18

38

54

30

120

180

- التعليم النظري- التعليم النظري

- اGقياس 1 : تنظيم اإلسعافات

- اGقياس 2 : علم السموميات اخلاص 

- اGقياس 3 : اإلمداد الطبي العسكري

- اGقياس 4 : علم األوبئة في حال وقوع كوارث

- اGقياس 5 : علم النفس و طب األمراض العقلية أثناء الكوارث

- اGقياس 6 : علم األشعة البيولوجية - احلماية من األشعة

األعمال اGوجهةاألعمال اGوجهة

العالجات ماقبل االستشفاءالعالجات ماقبل االستشفاء

الزيارات اGيدانيةالزيارات اGيدانية

التقييم - االمتحانالتقييم - االمتحان

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

التربصات االستشفائيةالتربصات االستشفائية

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 26  م  مــــــحــــــرّم عم عــــام ام 1434
اGاGــــوافق وافق 10 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة q2012 يq يــــحــــدد كدد كــــــيــــفــــيــــاتات
ســــيــــر الر الــــتـكــــوين لوين لــــلــــحــــصـول عول عــــلى شلى شــــهــــادة الادة الــــدراسدراسـاتات
اGتاGتـخـصـصـة في عة في عـلم اGلم اGـنـاعة واحلاعة واحلـسـاساسـيـة بة بـاGاGـدرسةدرسة

الوطنية للصحة العسكرية.الوطنية للصحة العسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�ــقـــتــضى اGــــرســـوم رقـم 88 - 85 الــــمـــؤرخ في
25 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1408 اGــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1988

واGـتـضــمن إنـشـاء اGـدرسـة الـوطـنـيــة لـلـصـحـة الـعـسـكـريـة
ومـهــامـهـا وتــنـظـيــمـهــاq ال سـيـمــا اGـادة األولى مــنهq اGـعـدّل

qتمّمGوا

- و�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 01 - 95 اGـؤرخ
في 21 مـحرم عام 1422 اGوافق 15 أبـريل سنة 2001 الذي
يـــحـــدد مـــهـــام اGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــة

qادة 4 منهGال سيما ا qوتنظيمها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اGـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

qتمّمGعدل واGا qالوطني وصالحياته

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شــوّال عــام 1433 اGــوافق4 ســبــتــمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اGؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 291
اGــــؤرّخ في 22 ربـــيع األول عـــام 1418 اGــــوافق 27 يـــولـــيـــو
ســــــنــــــة 1997 واGــــــتــــــضــــــمـن إنــــــشــــــاء شــــــهــــــادة الــــــدراســــــات

qتخصصة في العلوم الطبيةGا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
12 شـــــوال عــــام 1426 اGـــــوافق 14 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2005

واGتـضمن اGصـادقة على بـرنامج التـكوين للـحصول على
شـهادة الدراسات اGـتخصصـة في علم اGناعـة واحلساسية

qدرسة الوطنية للصحة العسكريةGنظم باGا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اGــادة األولى :اGــادة األولى : تــنــشــأ بــاGــدرســة الــوطــنــيــة لــلــصــحـة
الـعــسـكــريــة دورة تـكــوين تــأهـيــلي لــلـحــصــول عـلى شــهـادة

الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسية.

اGادة اGادة 2 : : يحـدد هذا الـقرارq كـيفـيات الـفتح وشروط
االلــتــحــاق ومـــحــتــوى الــبــرامج ومــدة الــدروس ونــظــامــهــا
وتشكيلة جلان االمتحانات وكذا تسليم الشهادات اخلاصة
بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اGـتـخـصـصة
في عــلم اGـنـاعــة واحلـسـاسـيــةq اGـنـظم بــاGـدرسـة الــوطـنـيـة

للصحة العسكرية.

اGـادة اGـادة 3 : : يــقــبل في هــذا الـتــكـوين األطــبــاء الـعــامـون
احلــاصــلــون عـــلى شــهــادة الـــدكــتــوراه في الـــطب أو شــهــادة
مـعــادلـةq الــذين مـارســوا بـهــذه الـصــفـةq ثالث (3) سـنـوات

على األقل.

اGــــادة اGــــادة 4 : : يــــحـــدد مــــحــــتـــوى بــــرامج الــــتــــدريس وكـــذا
احلجم الساعي اGتعلق بهq كما يأتي :

البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسيةالبرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسية

600اجملموع العاماجملموع العام

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)البرنامجالبرنامج

68

126

22

18

16

26

26

120

40

16

30

200

مقياس اGناعةمقياس اGناعة

احلساسية العياديةاحلساسية العيادية

- اGقياس 1 : أمراض اجللد

- اGقياس 2 : أمراض الصدر

- اGقياس 3 : تشخيص احلساسية

- اGقياس 4 : علم األوبئة واحمليطq احلساسية العامة

- اGقياس 5 : أمراض األذنq األنف واحلنجرةq طب العيونq طب األطفال

- اGقياس 6 : علم الصيدلة

التربص التطبيقيالتربص التطبيقي

- التربصات العيادية

- التربصات في اخملبر

العالج اGستمر والفحوصاتالعالج اGستمر والفحوصات

ملتقيات ولقاءات علميةملتقيات ولقاءات علمية

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

ترفق التفاصيل اGتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري اGشترك.
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اGـادة اGـادة 5 : : حتــدد مـدة الـدراســة لـلـحــصـول عــلى شـهـادة
الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسية بأربعة
(4) سـداسـيات جـامـعـيـة في شـكل مـتنـاوب �ـعـدل أسـبوع

واحد (1) في الشهر.

يسـدى تدريس الـبرامج اGـضـبوطـة من قبل أسـاتذة
و�ارسX معتمدين من هياكل التعليم العالي.

اGــــادة اGــــادة 6 : : يــــتـم فــــتح كـل دورة من دورات الــــتــــكــــوين
لـــلــحــصــول عــلى شــهــادة الــدراســـات اGــتــخــصــصــة في عــلم
اGــنـاعــة واحلـســاســيـةq كــلـمــا دعت احلــاجـة إلى ذلكq بــقـرار
مـشــتـرك بــX وزيــري الـدفــاع الـوطــني والـتــعــلـيم الــعـالي

والبحث العلمي.

اGــــادة اGــــادة 7 : : تــــكـــون  دورة مـن دورات الـــتــــكــــوين مــــحل
تـعيX للجـنة بيداغوجـية مكونة من أسـاتذة االختصاص.
وتــكــلف هــذه الـلــجــنـة بــتـنــظــيم الــتـكــوين لــلـحــصــول عـلى
شهادة الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسية.
ويـتم تعيX الـلجنة اGـذكورة بقرار وزاري مـشترك بناء

على اقتراح الهياكل اGؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.

اGـادة اGـادة 8 : : يـتم تــقـيـيم دورة الــتـكـويـن لـلـحــصـول عـلى
qناعة واحلساسيةGتخصصة في علم اGشهادة الدراسات ا
عن طــــريق جلـــنـــة امـــتـــحـــان تــــنـــشـــأ لـــهـــذا الـــغـــرض بـــقـــرار
مـشــتـرك بــX وزيــري الـدفــاع الـوطــني والـتــعــلـيم الــعـالي
والبحـث العلميq بـناء على اقتـراح اللجـنة البيـداغوجية

التي يـتم تـعــييـنـها حــسب الــشـروط اGــذكــورة في اGادة
7 أعاله.

9 : : يـــــتـــــوج الــــتـــــكـــــوين بـــــشــــهـــــادة الـــــدراســــات اGــــادة اGــــادة 
اGــتـخـصــصـة في عـلـم اGـنـاعـة واحلــسـاسـيــة يـسـلّــمـهـا وزيـر

التعليم العالي والبحث العلمي.
10 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـادة اGـادة 
اGـؤرّخ في 14 نــوفـمـبــر سـنـة q2005 واGــتـضـمن اGــصـادقـة
عـلى بــرنـامج الـتــكـوين لـلــحـصـول عـلى شــهـادة الـدراسـات
اGـتـخصـصة في عـلم اGـناعـة واحلـساسـية اGـنـظم باGـدرسة

الوطنية للصحة العسكرية.
11 : : تـكــلّـف مـديــرة مــا بــعــد الــتــدرج والـبــحث اGـادة اGـادة 
والـــتـــكــوين بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحـث الــعـــلــمي
واGـديـر اGـركـزي Gـصـالح الـصـحـة الـعـسـكـريـة وكذا رئـيس
مـــكــــتب الــــتــــعـــلــــيم الــــعــــســـكــــري ألركــــان اجلـــيـش الـــوطــــني
الــشــعـــبيq كل فــيــمــا يــخــصـهq بــتــنــفــيــذ هــذا الــقــرار الــذي
يــنـــشــر فـي اجلــريـدة الــرســمـيــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة

الد�قراطيـة الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1434 اGــوافق 10

ديسمبر سنة 2012. 

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك قنايزيةعبد اGالك قنايزية

اGلحقاGلحق
(البرنامج)(البرنامج)

مقياس علم اGناعةمقياس علم اGناعة
التعليم النظري (التعليم النظري (68 ساعة) ساعة)

2

4

2

2

1

3

3

3

1

اجلهاز اGناعي : مكوناتهq طريقة عمله

Tو B اخلاليا اللمفاوية

اخلاليا اGقدمة للمستضادات

اخلاليا البالعة واخلاليا اللمفاوية القاتلة 

اGستضادات

اGركبات الكبرى لتوافق اخلاليا

نظام اGكمل

السيتوكينات

جزيئات اللصق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم
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اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

2

2

3

2

4

2

3

2

2

2

2

2

4

6

3

3

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

68اجملموعاجملموع

دروس في علم احلساسية العياديدروس في علم احلساسية العيادي
التعليم النظري (التعليم النظري (126 ساعة) ساعة)

مقياس علم الصيدلة : مقياس علم الصيدلة : 26 ساعة ساعة
1. علم الصيدلة. علم الصيدلة

التداخالت اخللوية و اجلزيئية خالل االستجابة اGناعية
اGناعة الطبيعية

التفاعل االلتهابي و الكشف عنه
تفاعالت فرط احلساسية

IIIو II  تفاعالت فرط احلساسية
 IV تفاعالت فرط احلساسية

الغلوبولينات اGناعية E هياكلها وطريقة عمل التركيب
اخلاليا الدقلية (البدينة) و اخلاليا القاعدية

اخلاليا اليوزينية
الفيزيولوجيا اGرضية لفرط احلساسية

فيزيولوجيا فرط احلساسية اGباشر
القواعد اجلينية ألمراض احلساسية

الكشف البيومناعي على أمراض احلساسية
مـــســبـــبــات احلــســـاســيـــة: قــائـــمــة اGـــصــطـــلــحــاتq األنـــواع اخملــتـــلــفـــة Gــســـبــبــات

احلساسية اGتزايدة
العالج اGناعي اGتخصص

نقص اGناعة
أمراض اGناعة الذاتية

2

2

2

1

1

1

2

1

Xمضادات الهيستام
(Xبيتا  2 الشادات و األدرينال) األدريناليات

الغلوكوكورتيكويدات
مضادات اللوكوتريا ن
مضادات الكولينيات

مضادات الفوسفوديستيراز (ثنائي استراز الفسفور)
مثبطات اGناعة

حقيبة االستعجاالت

1

2

3

4

5

6

7

8

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

12اجملموعاجملموع
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2. فرط . فرط احلساسية لألدويةاحلساسية لألدوية

2

2

2

2

1

1

2

2

احلساسية ضد األدوية : آآلليات اGناعية

احلساسية للمضادات احليوية

فرط احلساسية للكورار

تفاعالت احلساسية اGفرطة قبل و بعد العمليات اجلراحية

احلساسية اGفرطة ضد اGبنجات اGوضعية

فرط احلساسية للمادة النقيضية اليودية

فرط احلساسية لألسبيرين و مضادات االلتهاب غير األستيرودية

فرط احلساسية Gضادات االلتهاب الكورتيكويدية (الستيرويدية)

1

2

3

4

5

6

7

8

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

14اجملموعاجملموع

مقاييس أمراض األذن واألنف و احلنجرة - طب العيون - طب األطفال : مقاييس أمراض األذن واألنف و احلنجرة - طب العيون - طب األطفال : 26 ساعة ساعة
1. األذن واألنف و احلنجرة :. األذن واألنف و احلنجرة :

2

2

2

2

إلتهاب األنف الناجت عن احلساسية

االختالل اGزمن لوظائف األنف

كيفية التصرف حيال االلتهابات اGتكررة لألنف و جيوب األنف

كيفية التصرف حيال داء سالئل اجليب األنفية

1

2

3

4

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

8اجملموعاجملموع

2

2

2

إكز�ا األجفان و التهاب األجفان نتيجة احلساسية

التهاب اGلتحمة و التهاب اجلفون و اGلتحمة التحسسي الفصلي و السنوي

ردود الفعل التحسسية و الغير مرغوبة للقطرات

1

2

3

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

6اجملموعاجملموع

2. طب العيون. طب العيون
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3. طب األطفال. طب األطفال

2

2

2

2

2

2

ربو الرضيع

احلساسية ضد بروتينات حليب البقر

احلساسية الغذائية للطفل

اإلجراءات الواجب اتباعها أمام السعال اGزمن للطفل

التلقيح و أمراض احلساسية

متالزمات عجز اGناعة

1

2

3

4

5

6

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

12اجملموعاجملموع

مقياس طب أمراض اجللد : مقياس طب أمراض اجللد : 18 ساعة ساعة

2

2

2

2

2

2

2

2

2

التهابات اجللد الناجتة عن احلساسية

إكز�ا احلساسية اللمسية

االلتهابات اجللدية باللمس األخرى (شرىq فرفريةq طفح وردي متعدد األشكال)

أمراض اجللد اللمسية اGهنية

التهابات اجللد الناجمة عن احلساسية الضوئية . االختبارات الضوئية

الشرى و الوذمة اGتعممة

اإلجراء الواجب اتباعه أمام احلكة

الوذمة الوعائية العصبية الوراثية

كورتيكويدات اجللد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

18اجملموعاجملموع
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مقياس طب أمراض الرئة : مقياس طب أمراض الرئة : 22 ساعة ساعة

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2

2

فرط استجابة القصبات الهوائية
فيزيولوجيا مرض الربو

الربو لدى الراشد و الطفل
الربو الناجم عن التمرين

الربو احلاد اخلطير
الربو اGهني و اGتعلق �مارسة اGهنة

الربو الناجم عن األسبرين و مضادات االلتهاب غير الستيرويدية
التشخيص التفاضلي للربو

أمراض الرئة الناجمة عن فرط احلساسية
حساسية األسبرجيلوز في القصبات و الرئة
كيفية التصرف حيال سعال مزمن لدى البالغ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)عنوان الدرسعنوان الدرس الرقمالرقم

22اجملموعاجملموع

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGقاييساGقاييس

برنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسيةبرنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في علم اGناعة واحلساسية
(جدول تلخيصي)(جدول تلخيصي)

مقياس علم اGناعةمقياس علم اGناعة
علم احلساسية العياديعلم احلساسية العيادي

- مقياس طب أمراض اجللد
- مقياس طب أمراض الرئة

- مقياس أمراض األذن واألنف و احلنجرةq طب العيونq طب األطفال
- مقياس علم الصيدلة

التربص التطبيقيالتربص التطبيقي
- التربصات العيادية
- التربصات في اخملبر

التقييمات اGتواصلة واالمتحاناتالتقييمات اGتواصلة واالمتحانات
ملتقيات ولقاءات علميةملتقيات ولقاءات علمية

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

68

92

18

22

26

26

160

120

40

16

30

234

600اجملموع العاماجملموع العام
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التربص التطبيقي : التربص التطبيقي : 160 ساعةساعة

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

التربصات العيادية :التربصات العيادية :

- علم احلساسية الرئوية

- طب األطفال و طب أمراض اجللد

- طب العيون

- طب األذن واألنف و احلنجرة

التربصات في اخملبر :التربصات في اخملبر :

- علم اGناعة

- نقل الدم

التقييمات اGتواصلة واالمتحاناتالتقييمات اGتواصلة واالمتحانات

ملتقيات ولقاءات علميةملتقيات ولقاءات علمية

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

30

30

30

30

20

20

16

30

234

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 26  م  مــــــحــــــرّم عم عــــام ام 1434
اGاGــــوافق وافق 10 دي ديــــســــمــــــبــــر سر ســــنــــة ة q2012 يq يــــحــــدد كدد كــــــيــــفــــيــــاتات
ســــيــــر الر الــــتـكــــوين لوين لــــلــــحــــصـول عول عــــلى شلى شــــهــــادة الادة الــــدراسدراسـاتات
اGاGــــــــتــــــــخــــــــــصــــــــصــــــــة فة فـي أمي أمــــــــراض الراض الــــــــســــــــكــــــــــري بري بــــــــاGاGــــــــدرسدرســــــــة

الوطنية للصحة العسكرية.الوطنية للصحة العسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم رقم 83 - 363 اGــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي

- و�ــقـــتــضى اGــــرســـوم رقـم 88 - 85 الــــمـــؤرخ في
25 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1408 اGــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنــــــة 1988

واGـتـضــمن إنـشـاء اGـدرسـة الـوطـنـيــة لـلـصـحـة الـعـسـكـريـة
ومـهــامـهـا وتــنـظـيــمـهــاq ال سـيـمــا اGـادة األولى مــنهq اGـعـدّل

qتمّمGوا

- و�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 01 - 95 اGـؤرخ
في 21 مـحرم عام 1422 اGوافق 15 أبـريل سنة 2001 الذي
يـــحـــدد مـــهـــام اGـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــســـكـــريـــة

qادة 4 منهGال سيما ا qوتنظيمها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اGـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

qتمّمGعدّل واGا qالوطني وصالحياته

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شــوّال عــام 1433 اGــوافق4 ســبــتــمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اGؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اGوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 291
اGــــؤرّخ في 22 ربـــيع األول عـــام 1418 اGــــوافق 27 يـــولـــيـــو
ســــــنــــــة 1997 واGــــــتــــــضــــــمـن إنــــــشــــــاء شــــــهــــــادة الــــــدراســــــات

qتخصصة في العلوم الطبيةGا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 5
شعـبان عام 1430 اGوافق 27 يولـيو سنة 2009 واGـتضمن
اGــصــادقــة عـلـى بـرنــامج الــتــكــوين لــلـحــصــول عــلى شــهـادة
الــــدراســـــات اGـــــتــــخـــــصـــــصـــــة في طـب أمــــراض الـــــســـــكــــري

qدرسة الوطنية للصحة العسكريةGبا
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يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اGــادة األولى :اGــادة األولى : تــنــشــأ بــاGــدرســة الــوطــنــيــة لــلــصــحـة
الـعــسـكــريــة دورة تـكــوين تــأهـيــلي لــلـحــصــول عـلى شــهـادة

الدراسات اGتخصصة في أمراض السكري.

اGادة اGادة 2 : : يحـدد هذا الـقرارq كـيفـيات الـفتح وشروط
االلــتــحــاق ومـــحــتــوى الــبــرامج ومــدة الــدروس ونــظــامــهــا
وتشكيلة جلان االمتحانات وكذا تسليم الشهادات اخلاصة

بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اGـتـخـصـصة
في أمراض الـسـكـريq اGـنـظم باGـدرسـة الـوطـنيـة لـلـصـحة

العسكرية.
اGـادة اGـادة 3 : : يــقــبل في هــذا الـتــكـوين األطــبــاء الـعــامـون
احلــاصــلــون عـــلى شــهــادة الـــدكــتــوراه في الـــطب أو شــهــادة
مـعــادلـةq الــذين مـارســوا بـهــذه الـصــفـةq ثالث (3) سـنـوات

على األقل.
اGــــادة اGــــادة 4 : : يــــحـــدد مــــحــــتـــوى بــــرامج الــــتــــدريس وكـــذا

احلجم الساعي اGتعلق بهq كما يأتي :

البرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في أمراض السكريالبرنامج التلخيصي للتعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في أمراض السكري

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)البرنامجالبرنامج

اGقياس 1 : القاعدة الفيزيولوجية والفيزيومرضية Gرض السكري

اGقياس 2 : العالج الطبي Gرض السكري

اGقياس 3 : التعقيدات ومراقبة مرض السكري

اGقياس 4 : أمراض السكري اخلصوصية واحلياة االجتماعية

التربص االستشفائي التطبيقي :التربص االستشفائي التطبيقي :

التكفل �ريض السكري

التقييم اGتواصل واالمتحاناتالتقييم اGتواصل واالمتحانات

حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

اجملموع العاماجملموع العام

26

18

26

4

360

16

120

570

اGـادة اGـادة 5 : : حتــدد مـدة الـدراســة لـلـحــصـول عــلى شـهـادة
الــدراسـات اGــتـخــصــصـة في أمــراض الــسـكــري بـثالث (3)
سداسيات جامعية في شكل متناوب �عدل أسبوع واحد

(1) في الشهر.

يسـدى تدريس الـبرامج اGـضـبوطـة من قبل أسـاتذة
و�ارسX معتمدين من هياكل التعليم العالي.

اGــــادة اGــــادة 6 : : يــــتـم فــــتح كـل دورة من دورات الــــتــــكــــوين
لـلحـصول عـلى شهـادة الـدراسات اGـتخـصصـة في أمراض
Xبقـرار مشـترك ب qكلـما دعـت احلاجة إلـى ذلك qالسـكري
وزيـــري الـــدفــــاع الـــوطــــني والـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي والــــبـــحث

العلمي.

اGــــادة اGــــادة 7 : : تــــكـــون  دورة مـن دورات الـــتــــكــــوين مــــحل
تـعيX للجـنة بيداغوجـية مكونة من أسـاتذة االختصاص.

وتــكــلف هــذه الـلــجــنـة بــتـنــظــيم الــتـكــوين لــلـحــصــول عـلى
شهـادة الدراسات اGـتخـصصة في أمـراض السـكري. ويتم
تـعيـX اللـجنـة اGذكـورة بقـرار وزاري مشتـرك بنـاء على

اقتراح الهياكل اGؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.

اGـادة اGـادة 8 : : يـتم تــقـيـيم دورة الــتـكـويـن لـلـحــصـول عـلى
شـهـادة الــدراسـات اGـتـخـصـصــة في أمـراض الـسـكـريq عن
طـريق جلـنـة امـتـحـان تـنـشـأ لـهـذا الـغـرض بـقـرار مـشـتـرك
بــX وزيـري الــدفـاع الــوطـنـي والـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
العلميq بناء عـلى اقتراح اللجنة الـبيداغوجية التي يتم

تعـيينها حـسب الـشـروط اGـذكـورة في اGادة 7 أعاله.

9 : : يـــــتـــــوج الــــتـــــكـــــوين بـــــشــــهـــــادة الـــــدراســــات اGــــادة اGــــادة 
اGـتــخـصــصـة في أمــراض الــسـكــري واحلـســاسـيــة يـســلّـمــهـا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ترفق التفاصيل اGتعلقة بهذا البرنامج بهذا القرار الوزاري اGشترك.
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10 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـادة اGـادة 
اGؤرّخ في 27 يولـيو سنة 2009 واGتضـمن اGصـادقة على
بـــرنــــامج الـــتــــكـــوين لــــلـــحـــصــــول عـــلى شــــهـــادة الـــدراســـات
اGــتــخــصــصــة فـي أمــراض الــســكــري بـــاGــدرســة الــوطــنــيــة

للصحة العسكرية واGذكور أعاله.

11 : : تـكــلّـف مـديــرة مــا بــعــد الــتــدرج والـبــحث اGـادة اGـادة 
والـــتـــكــوين بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحـث الــعـــلــمي
واGـديـر اGـركـزي Gـصـالح الـصـحـة الـعـسـكـريـة وكذا رئـيس

مـــكــــتب الــــتــــعـــلــــيم الــــعــــســـكــــري ألركــــان اجلـــيـش الـــوطــــني
الــشــعـــبيq كل فــيــمــا يــخــصـهq بــتــنــفــيــذ هــذا الــقــرار الــذي
يــنـــشــر فـي اجلــريـدة الــرســمـيــة لــلـجــمـهــوريــة اجلـزائــريـة

الد�قراطيـة الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1434 اGــوافق 10

ديسمبر سنة 2012. 

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اGنتدبالوزير اGنتدب

عبد اGالك قنايزيةعبد اGالك قنايزية
اGلحقاGلحق

(البرنامج)(البرنامج)
اGقياس اGقياس 1 : القواعد الفيزيولوجية والفيزيو مرضية للسكري: القواعد الفيزيولوجية والفيزيو مرضية للسكري

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع الرقمالرقم

26اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اإلشكالية احلالية Gرض السكري

تذكير فيزيولوجي

معايير التشخيص و تصنيف أمراض السكري

استكشاف حتول الغلوسيدات

أعراض مرض السكري من الصنف 1

رفع معـدل الـسكـر عن طـريق الـفم: طـرقهq بيـان طـرق االستـعـمـال q خصـوصـياته
في السكري الناجم عن احلمل

Xاختبارات تقييم إفرازات األنسول

Xاختبارات تقييم مقاومة األنسول

مقاومة األنسولX و اGتالزمة األيضية

البدانة (السمنة)

السكري

مرض السكري من الصنف 2

أشكال السكري األخرى
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اGقياس اGقياس 2 : العالج الطبي للسكري : العالج الطبي للسكري

2

2

2

2

2

2

2

2

2

عالج السكري عن طريق الفم (عموميات)
Xفرزة لألنسولGالعناصر ا

ثنائي الغوانيدات
التيازوليدين ديون

مثبطات األلفا غلوسيداز
Xاألنسول

Xعالج مرض السكري من الصنف 1 باألنسول
Xعالج مرض السكري من الصنف 2 باألنسول

التعقيدات احلادة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع الرقمالرقم

18اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اGقياس اGقياس 3 : التعقيدات ومراقبة السكري : التعقيدات ومراقبة السكري

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

انخفاض معدل السكر في الدم الناجت عن عوامل عالجية

انخفاض معدل السكر في الدم لعوامل عضوية

ارتفاع ضغط الدم و السكري

التعقيدات اGستد�ة

داء االلتهاب الكبير (الضخم)

اختالل الدسوم في الدم/تصنيف/استنظار

السكري و احلمل

منع احلمل

اإلخفاق في اGعاجلة �ضادات السكري عن طريق الفم

التوصيات احلالية و تطبيقاتنا في معاجلة السكري

األمراض اGعدية

أمراض الفم و األسنان

السكري و علم الغدد الصماء

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع الرقمالرقم

26اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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اGقياس اGقياس 4 : أمراض السكري اخلاصة واحلياة االجتماعية : أمراض السكري اخلاصة واحلياة االجتماعية

2

2

سكري الطفل/ اGراهق
احلياة االجتماعية/ رمضان/ أسئلة متنوعة

1

2

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع الرقمالرقم

4اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التقييم اGتواصل واالمتحاناتالتقييم اGتواصل واالمتحانات

4

4

4

4

القاعدة الفيزيولوجية و الفيزيو مرضية للسكري
العالج الطبي للسكري

تعقيدات و مراقبة السكري
أمراض السكري اخلاصة و احلياة االجتماعية

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع

16اجملموعاجملموع

2

2

2

2

عدد التقييماتعدد التقييمات

8

مذكرة نهاية التكوينمذكرة نهاية التكوين

360

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)

التكفل �ريض مصاب بالسكري

التربص االستشفائي اGغلقالتربص االستشفائي اGغلق

* التربصات التطبيقية االستشفائية هي تربصات مغلقة. التربصات التطبيقية االستشفائية هي تربصات مغلقة.

اجلدول التلخيصي لبرنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في أمراض السكرياجلدول التلخيصي لبرنامج التعليم للحصول على شهادة الدراسات اGتخصصة في أمراض السكري

26

18

26

4

360

16

120

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)
- اGقياس 1 : القاعدة الفيزيولوجية والفيزيومرضية Gرض السكري

- اGقياس 2 : العالج الطبي Gرض السكري
- اGقياس 3 : التعقيدات ومراقبة مرض السكري

- اGقياس 4 : أمراض السكري اخلاصة واحلياة االجتماعية
التربص التطبيقي االستشفائيالتربص التطبيقي االستشفائي

التقييمات اGتواصلة واالمتحاناتالتقييمات اGتواصلة واالمتحانات
حتضير اGذكرةحتضير اGذكرة

اGقاييساGقاييس

570 اجملموع العاماجملموع العام

احلجم الساعي (بالساعات)احلجم الساعي (بالساعات)اGواضيعاGواضيع الرقمالرقم

120حتضير اGذكرة 1
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2013 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىq يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اGدير العام لإلصالح اإلداري.اGدير العام لإلصالح اإلداري.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
- �ـقـتــضى اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 06 -180 اGـؤرّخ
في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اGــــوافـق 31 مـــايـــو ســـنـــــة
2006 واGـتـضــمّن إحلـاق اGـديــريـة الــعـامـة لإلصالح اإلداري

qبوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

qاحمللية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 248
اGؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 واGـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمGعدّل واGا qالداخلية واجلماعات احمللية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اGـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1433 اGـوافـق 6 سـبـتمـبـر سـنــة

q2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اGــرسـوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في
3 ربـيع الــثــاني عـام 1434 اGـوافق 14 فــبـرايــر ســنـة 2013
واGتضـمن تعيـX السّـيّد بومـدين بن عثـمانq مديـرا عاما

qلإلصالح اإلداري

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يــفـــــــوّض إلــــى الـسّــيّـد بــومــــــــدين
بن عـــثــمـــانq اGــديــر الـــعــام لإلصـالح اإلداريq اإلمــضــاء في
qباسم وزيـر الداخلية واجلماعات احمللّية qحدود صالحياته

على جميع الوثائق واGقرّرات باستثناء القرارات.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 19 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1434
اGوافق 30 أبريل سنة 2013.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في أوخ في أوّل ربــيع الــثــانـي عــام ل ربــيع الــثــانـي عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 12
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة q2013 يــتـضـمq يــتـضـمّـن إنـشـاء فــرع قـضـائيـن إنـشـاء فــرع قـضـائي

بدائرة اختصاص محكمة عX وGان.بدائرة اختصاص محكمة عX وGان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإن وزير العدل

- �ـقـتــضى اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 12 -326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضـاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-63 اGـؤرّخ
في 19 شـــوّال عـــام 1418 اGــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
الــذي يـــحــدّد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تــطــبـــيق األمــر رقم 97-11 اGــؤرّخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1417 اGـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واGــتـضــمّن الــتـقــسـيم

qادّة 9 منـهGال سيّما ا qالقضائي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اGؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

qحافظ األختام qالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يــنـشــأ بـدائـــرة اخــتـصــــاص مــحـكــمـــة
عــX وGــان فــرع قــضــائي يــكــون مــقــره بــبــلــديــة عـX آزال
وتــمــتــد دائــــرة اخــتــصــاصــه احملـــلي إلى أقــالــــيم بــلــديـات

عX آزال وبئر حدادة وعX احلجر وبوطالب واحلامة.

2 :  : يــــــكــــــلّـف هــــــذا الــــــفــــــرعq فـي حــــــدود دائـــــرة  اGـــــاداGـــــادّة ة 
اختصاصه احملليq بالنظر في القضايا اGدنية والتجارية
واالجـــتـــمـــاعـــيــة والـــعـــقـــاريـــة وشــؤون األســـرة واخملـــالـــفــات

واجلنسية واحلالة اGدنية والعقود اخملتلفة.

3 :  : يـــســــري مـــفـــعــــول هـــذا الـــقــــرار ابـــتـــداء من اGــاداGــادّة ة 
تاريخ تنصيب هذا الفرع.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في أوّل ربــــيـع الـــثــــانـي  عـــام 1434
اGوافق 12 فبراير سنة 2013.

محمد شرفيمحمد شرفي
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أربع (4) ساعات

ثالث (3) ساعات

ثالث (3) ساعات

ثالث (3) ساعات 

أربع (4) ساعات

ساعتـان (2) 

اGعاملاGعامل مدة االختباراتمدة االختبارات

4

4

4

4

4

1

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 12  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 24
مـارس سنة مـارس سنة q2013 يـعدq يـعدّل ويـتـمل ويـتـمّم القـرار اGؤرم القـرار اGؤرّخ فيخ في
14 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1426 اGــــوافق  اGــــوافق 14 يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة

2006  الـــذي  الـــذي يــحـــد يــحـــدّد عــدد االخـــتــبـــارات وطـــبــيـــعــتـــهــاد عــدد االخـــتــبـــارات وطـــبــيـــعــتـــهــا

وتــشــكــيــلــة جلـــنــة االخــتــبــارات والــقـــبــول الــنــهــائيوتــشــكــيــلــة جلـــنــة االخــتــبــارات والــقـــبــول الــنــهــائي
ومــشــتــمالت مــلف الــتـرشـح لـلــمــســابــقـة الــوطــنــيـةومــشــتــمالت مــلف الــتـرشـح لـلــمــســابــقـة الــوطــنــيـة

لتوظيف الطلبة القضاة.لتوظيف الطلبة القضاة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإن وزير العدل

- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 04-11 اGـؤرّخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اGــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

qتضمّن القانون األساسي للقضاءGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اGؤرّخ
في 10رمــضــان عــام 1425 اGــوافق 24 أكـــتــوبــر ســنــة 2004

qحافظ األختام qالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-303 اGؤرّخ
فـي 15 رجـب عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 20 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2005
واGتضمّن تنظيم اGـدرسة العليا للقـضاء ويحدّد كيفيات

- اخـتبـار في موضـوع ذي طابع سـياسي واقـتصـادي واجتـماعي وثـقافي
للعالم اGعاصر.

- اختبار في القانون اGدني واإلجراءات اGدنية.

- اختبار في قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية.

- اختبار في القانون اإلداري : اGؤسسات واGنازعات اإلدارية.

- إعداد مذكرة تلخيصية انطالقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية.

- اختبار في اللغة احليـة يختار بX اللغة الفرنـسية واللغة اإلجنليزية.

اGواداGواد

ســـيــرهــا وشــروط االلـــتــحــاق بــهـــا ونــظــام الــدراســـة فــيــهــا
qوحقوق الطلبة القضـاة وواجباتهم

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 14 ذي احلــجّــة عــام
1426 اGـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2006 الـــــذي يـــــحـــــدّد عــــدد

االخـــتــبــارات وطــبـــيــعــتــهـــا وتــشــكـــيــلــة جلــنـــة االخــتــبــارات
والـقـبـول الـنـهـائي ومــشـتـمالت مـلف الـتـرشح لـلـمـسـابـقـة

qالوطنية لتوظيف الطلبة القضاة
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : يهدف هـذا القرار إلى تعـديل وتتميم
بـــعض أحــكـــام الــقـــرار اGــؤرّخ في 14 ذي احلــجّــة عــام 1426
اGـوافق 14 ينـاير سـنة 2006 الـذي يـحدّد عـدد االختـبارات
وطـبيـعتـها وتـشـكيـلة جلـنة االخـتبـارات والـقبـول النـهائي
ومـشـتمالت مـلف التـرشح لـلمـسابـقة الـوطـنيـة لتـوظيف

الطلبة القضاة.
2 :  : تــعـــدّل وتــتـــمّم أحـــكــام اGـــادّتــX 12 و14 من اGــاداGــادّة ة 
الــــقـــــرار اGــــؤرّخ في 14 ذي احلــــجّـــــة عــــام 1426 اGـــــوافق 14

يناير سنة 2006 والذكور أعالهq كما يأتي :
"اGـادّة 12 : تــتــضـمن اGــســابـقــة ســتـة (6) اخــتــبـارات
كتابية للقبول واختبارين (2) شفويX للقبول النهائي.
................... (الباقي بدون تغيير) .................."
"اGـادّة 14 : تـتـضـمن االخـتـبــارات الـكـتـابـيـة لـلـقـبـول

اGواد اآلتـية :

................... (الباقي بدون تغيير) .................."
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اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : تــــتـــمّـم  أحــــكــــام الـــقــــرار اGــــؤرّخ في 14 ذي
احلــجّــة عــام 1426 الــوافق 14 يـــنــايــر ســنــة 2006 واGــذكــور
أعالهq بـــاGــواد 17 مـــكــرّر و18 مـــكــرّر و21 مـــكـــرّرq وحتــــرّر

كما يأتي :
"اGـادّة 17 مــكــرّر : يــوزع اGــتــرشــحــون لالخــتــبـارات
الـــشـــفــــويـــة عــــلى جلـــان فــــرعـــيــــة لالخــــتـــبـــارات عـن طـــريق
الـــقــرعـــةq من طــرف رئـــيس جلـــنــة االخــتـــبــارات والـــقــبــول

النهائي قبل بدء االختبارات".
"اGــادّة 18 مـــكـــرّر : تــبـــقى أوراق اGـــتـــرشـــحــX حتت
Xـدة ثالثـG تــصـرف جلـنـة االخـتــبـارات والـقـبـول الـنــهـائي

(30) يوما قبل إيداعها باألرشيف".

"اGـادّة 21 مـكرّر : تـسـهر جلـنـة االخـتبـارات والـقـبول
Xــســاواة بـGالــنــهــائي عــلى احــتــرام قـواعــد الــشــفــافــيــة وا

اGترشحX في كل مراحل اGسابقة".
اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434

اGوافق 24 مارس سنة 2013.
محمد شرفيمحمد شرفي

وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي 
والبحث العلميوالبحث العلمي

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 5 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q q2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصب يــحـدد عــدد اGــنـاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اGـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اGـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــجـــاب بـــعـــنـــوان الـــديـــوان الـــوطـــنـي لـــلـــخـــدمــاتواحلـــجـــاب بـــعـــنـــوان الـــديـــوان الـــوطـــنـي لـــلـــخـــدمــات

اجلامعية.اجلامعية.
ــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةGووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اGؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

qالعلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-84 اGـؤرخ
في 21 شــــــوال عـــــام 1415 اGـــــوافق 22 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واGــتـــضـــمن إنـــشـــاء ديــوان وطـــنـي لــلـــخـــدمـــات اجلــامـــعـــيــة

qتممGعدل واGا qوتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اGـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

qادة 38 منهGال سيما ا qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة 38 من اGـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اGــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اGـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واGــذكــور أعالهq يــحــدد عـدد
اGنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطابـع الوظـيـفيq بـعـنـوان الـديوان

الوطني للخدمات اجلامعيةq طبقا للجدول اآلتي:

اجملموعاجملموع

751

446

446

388

60

2091

اGناصب العليااGناصب العليا
العددالعدد

751

445

445

388

59

2088

-
1

1

-
1

3

- رئيس مطعم
- رئيس مخزن

- رئيس اGصلحة الداخلية
- رئيس ورشة

- رئيس حظيرة

اجملموع اجملموع 

الديوان الوطنيالديوان الوطني
للخدمات اجلامعيةللخدمات اجلامعية

(اGقر)(اGقر)

الهيا كل التابعةالهيا كل التابعة
للديوان الوطنيللديوان الوطني
للخدمات اجلامعيةللخدمات اجلامعية
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وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرخ في قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرخ في 4  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1434
اGـــــوافق اGـــــوافق 14  مـــــايـــــو ســـــنـــــة   مـــــايـــــو ســـــنـــــة q2013  يـــــعـــــد يـــــعـــــدّل الـــــقـــــرارل الـــــقـــــرار
الــــــوزاري اGــــشـــتـــــــرك اGــــؤرالــــــوزاري اGــــشـــتـــــــرك اGــــؤرّخ في خ في 5  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــةــــــة
عــام عــام 1424 اGوافق  اGوافق 27 ينـاير سنة  ينـاير سنة 2004 الـذي يحد الـذي يحدّد
مــعــايــيــر حتـــديـــد الــقــيــمــــة الــتـجــاريــــة فـي إطـــارمــعــايــيــر حتـــديـــد الــقــيــمــــة الــتـجــاريــــة فـي إطـــار
الــتـــنــازل عن األمـالك الــعــقـــاريــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــةالــتـــنــازل عن األمـالك الــعــقـــاريــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــة
ولدواوين الـتـرقـية والـتـسـيـير الـعـقـاري اGسـتـلـمةولدواوين الـتـرقـية والـتـسـيـير الـعـقـاري اGسـتـلـمة
أو اGــوضـــوعــة حــــيــز االســـتــغالل قـــبـل أول يـــنــايـــرأو اGــوضـــوعــة حــــيــز االســـتــغالل قـــبـل أول يـــنــايـــر

سنـة سنـة 2004.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السكن والعمران
qووزير الداخلية واجلماعات احمللية

اGــادة اGــادة 2: يــوزع عـــدد اGـــنـــاصب الـــعــلـــيـــا ذات الــطـــابع
الـوظـيـفي لــلـهـيـاكل الـتــابـعـة لـلـديـوان الــوطـني لـلـخـدمـات

اجلامعية اGذكورة في اجلدول أعالهq كما يأتي:
* رئيس مطعم:* رئيس مطعم:

- منـصب عال لكل إقـامة جـامعيـة ذات طاقة نـظرية
إليــواء 1000 ســـريــر عــلى األقـلq ومــنــصــبــان عـــالــيــان لــكل
إقـامــة جــامــعـيــة ذات طــاقـة نــظــريـة إليــواء أكــثـر من 1000

سرير.
- مــنـصب واحـد (1) لـكـل وحـدة إطــعـام إضــافـيــة لـكل

إقامة جامعية.
* رئيس مخزن: * رئيس مخزن: 

- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
- منصب عال لكل إقامة جامعية.

* مسؤول اGصلحة الداخلية:* مسؤول اGصلحة الداخلية:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.

- منصب عال لكل إقامة جامعية.
* رئيس ورشة:* رئيس ورشة:

- منصب عال لكل إقامة جامعية.
* رئيس حظيرة:* رئيس حظيرة:

- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
اGـادة اGـادة 3: : يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األول عـام 1434 اGــوافق

17 يناير سنة 2013.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر© جوديكر© جودي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
و البحث العلميو البحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

qاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 5
ذي احلـــجّـــــة عـــــام 1424 اGــــوافــق 27 يـــنــــايــــــر ســـنـــة 2004
الـذي يــحـدّد مــعـايــيـر حتــديـد الــقـيــمـة الــتـجـاريــة في إطـار
الـتـنازل عـن األمالك العـقـاريـة الـتـابعـة لـلـدولـة ولدواوين
الـتــرقـيـة والــتـسـيــيـر الـعــقـــاري اGـســتـلـمـــة أو اGـوضـوعــة
حــــيــــز االســــتــــغالل قــــبـل أوّل يــــنــــايــــر ســــنـــة q2004 اGــــعــــدّل

qتمّمGوا

- و�ــقــتــضى الــقـرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـؤرّخ في
28 رمـضان عام 1427 اGوافق 21  أكتـوبر سنة 2006  الذي

يـعدل ويـتـمّم الـقـرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في 5   ذي
احلـجـة عام 1424 اGـوافق27  يـنـايـر سـنة 2004  الـذي يـحدد
مـعـايــيـر حتـديــد الـقـيــمـة الـتـجــاريـة في إطـار الــتـنـازل عن
األمـالك الــعــقــاريــة الـــتــابــعــة لـــلــدولــة ولــدواويـن الــتــرقــيــة
والتسيير الـعقاري اGستلمة أو اGوضوعة حيز االستغالل

q2004 قبل أول يناير سنة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــعـــدّل أحــكـــام الـــفــقــــرة 2 من اGــادّة 2
من الـــقـــرار الــوزاري اGـــشـــتـــرك اGــؤرّخ في 5 ذي احلـــجّـــة
qــذكــور أعالهGــوافق 27 يـــنــايــر ســنــة 2004 واGعـــام 1424 ا

كمـا يأتي :

"اGادّة 2 : ........................................................

يــنــتج الــســعـر األســاسي بــتــطــبــيق مــعــامل اGــنــطــقـة
ومـعـامل اGـنـطـقـة الـفـرعـيـة ومـعـامل الـصـنف عـلـى الـسـعر

اGرجعي اGتوسط احملدّد �بلغ 12.000 دج/م2".

اGاداGادّة ة 2 : : ال يؤدي تطـبيق أحكام الفقرة 2 من اGادّة 2
من الـــقـــرار الــوزاري اGـــشـــتـــرك اGــؤرّخ في 5 ذي احلـــجّـــة
عــام 1424 اGـوافــق 27 يـنـايـــر سـنة 2004 واGـذكــور أعاله
إلى رد الـــفــارق في حـــالــة الـــدفع الـــفــوري وال إلى تـــعــديل

آجـال االستحقـاق.

اGـاداGـادّة ة 3 : : تــلـغـى األحـكــام اخملـالــفـة ألحــكـام هــذا الـقـرار
وال سـيّما األحـكام اGنـصوص علـيها في اGادّة 5 من الـقرار
الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرّخ في 21 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2006

واGذكورأعاله.
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وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اTستشفياتاTستشفيات

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 20  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 4  ديــســمـــبــر ســنــة   ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــحــدq يــحــدّد كـــيــفــيــاتد كـــيــفــيــات
مـتــابــعـــة وتــقــيـــيـم حـســــاب الــتـخــصــيص اخلـــاصمـتــابــعـــة وتــقــيـــيـم حـســــاب الــتـخــصــيص اخلـــاص
رقـم رقـم 096-302 الـــــــــــــــذي  عـــــــــــــــنـــــــــــــــوانـه "صـــــــــــــــنـــــــــــــــدوق الـــــــــــــــذي  عـــــــــــــــنـــــــــــــــوانـه "صـــــــــــــــنـــــــــــــــدوق

االستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية".االستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية".
ــــــــــــــــــــ

qاليةGإن وزير ا
qستشفياتGووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اGـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

qتمّمGعدّل واGا qاليّةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلّق

qتمّمGعدّل واGا qباحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اGــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتــضــمّـــــن قـــانــــون اGــالــــيّــة لــســنــــة q2000 ال ســيّــمــــا

qادّة 89 منـهGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-247 اGؤرّخ
في 12 جــمــادى األولى عــام 1423 اGــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة
2002 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلاصّ رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق االستعجاالت
q"ونشاطات العالجات الطبيّة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اGؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصّــحــة والـسّـــكـان وإصالح

qستشفياتGا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــــتــرك اGـؤرّخ
في 10 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1423 اGـوافق 19 غــشت ســنـة
2002 الـــذي يــحـــدّد قــائـــمــة اإليـــرادات والـــنــفـــقــات حلـــســاب

الـتـخـصـيص اخلاص رقم 096-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
q"االستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية

اGـاداGـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 14
مايو سنة 2013.

وزير السكنوزير السكن
والعمرانوالعمران

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اGاليةوزير اGالية
كر© جوديكر© جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 2
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة q2013 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلىن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى

اGفتش العام.اGفتش العام.
ــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اGؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أول يـوليـو سـنة

q2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن و العمران

- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 331-12
اGـؤرخ في 19 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

q2012 الذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-151 اGؤرخ
في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 اGـوافق  15 أبــريل ســنـة
2013 و اGـــتــــضّــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركـــزيــــة في وزارة

qالسكن و العمران
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
24 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434 اGــوافق7  مـــارس ســـنــة 2013

واGتضّمن تعيـX السيد عبد الرحمان آكليq مفتشا عاما
qبوزارة السكن و العمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد عـــبـــد الـــرحـــمــان
آكـليq اGـفتش الـعـامq اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتهq باسم
qـقرراتGوزيـر الـسـكن والـعـمـران عـلى جـمـيع الـوثـائق وا

باستثناء القرارات.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434

اGوافق 2 مايو سنة 2013.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
التّـنفيذيّ  رقـم 02-247 اGؤرّخ في 12 جمادى األولى عـام
1423 اGوافق 23 يولـيو سنة 2002 واGذكـور أعالهq يهــدف

هـذا القــرار إلى حتـديـد كـيفيـات متابـعة وتقييم حساب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 096-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

االستعجاالت ونشاطات العالجات الطبية".

اGــاداGــادّة ة 2 :  : �ــوّل الـــصــنـــدوق الــنـــشــاطـــات اGــنـــصــوص
علـيهـا في أحكـام القـرار الوزاري اGـشتـرك اGؤرّخ في 10
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1423 اGــوافق 19 غــشت ســنــة 2002

واGذكـور أعاله.

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 :  : يــــــجـب أن يــــــقـــــــدّم كل طـــــــلب إعـــــــانــــــة خالل
مـنــاقـشــة اGــيـزانــيــة عـلى أســاس مــلف يـتــضــمّن ال سـيّــمـا
بـــرنــــامج الـــنــــشـــاط الــــذي يـــعـــدّه اآلمــــر بـــالـــصــــرف يـــوضح
األهـــداف وآجـــال اإلجنـــاز ويــرفـق الــتـــبـــريـــرات اGــتـــعـــلـــقــة
بــاإليــرادات احملــصــلـــة والــنــفــقــــات اGــنـجــــزة واGــتــوقــعـــة
وكـــذا حـــواصل اســـتـــخـــدام الـــقــروض اGـــمـــنـــوحـــة بـــعـــنــوان

اإلعـانات السابقـة.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : تــضـمن مــصـالح وزارة الــصّـحــة والـسّـــكـان
وإصالح اGـــســـتــشـــفـــيـــات الــتـي يــعـــيـــنـــهــا الـــوزيـــر اGــكـــلّف
بـــالـــصّــــحــــة مـــتـــابــــعـــــة اســـتـــعـــمــــال إيـــرادات الـــصـــنـــــدوق

اGمنوحــة ومـراقبتهـا.

وبــهــذا الــصـددq �ـكــن الـــوزيـــر اGــكــلّـف بـالــصّـحـــة
أن يـــطــــلب مـــجــــمــــوع الـــوثـــــائق الــــتي يـــراهـــــا ضـــروريــــة

Gمارسـة الـرقـابـة.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : يــجب أن ال تــسـتــعــمل إيــرادات الــصــنـدوق
اGمنوحة إالّ لألهداف التي خصصت لها.

6 :  : تـــخــــضع إيـــرادات الــــصـــنــــدوق اGـــمــــنـــوحـــة اGــاداGــادّة ة 
ألجـهزة الرقابة الـتابعة لـلدولة طبـقا لإلجراءات واألحكام

التشريعية والتنظيمية السارية اGفعول.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـرسل الـوزيــر اGـكـلّف بــالـصّـحـة احلــصـيـلـة
الــــســـنــــويــــة الــــتي تــــشـــمــل مـــجــــمــــوع مــــبــــالـغ اإليــــرادات
احملـصـلــة والــنـفـقـات اGـنـجـزة إلى وزيــر اGـالـيّـة في نـهـايـة

كـل سنـة مـالـيّة.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 20 مــحــرّم عـــام 1434 اGـوافــق 4
ديسمبرسنة 2012.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر© جوديكر© جودي

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
- و �قتـضى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اGـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واGــتــضـمن

qأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي

- و �ـــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ في 26
شــــــعـــــبــــــان عـــــام  1423 اGـــــوافق 2 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2002

qعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتضمن تعيGوا

- و �ـــقــــتـــضى اGـــرســـوم الـــرئـــاسـي اGــؤرخ في 24
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اGـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004
واGــتــضــمـن تــعــيـــX أعــضــاء في مـــجــلس الــنـــقــد والــقــرض

qلبنك اجلزائر

- و �قتضى اGرسوم الرئاسي اGؤرخ في 5 جمادى
األولى عام 1427 اGوافق أول يونيو سنة 2006 واGتضمن

qنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نـظام رقم نـظام رقم 13 - - 01  مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1434
اGـوافق اGـوافق 8 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة q2013 يــحـدد الــقـواعـد الــعـامـةq يــحـدد الــقـواعـد الــعـامـة
اGتـعلقـة بالـشروط الـبنكـية اGـطبـقة على الـعمـلياتاGتـعلقـة بالـشروط الـبنكـية اGـطبـقة على الـعمـليات

اGصرفية.اGصرفية.
ــــــــــــــــــــــ

qإن محافظ بنك اجلزائر
- �ـــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقم 03 - 11 اGــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اGــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واGتـعلـق بالـنقـد والقـرضq  اGعـدّل واGـتمّمq السـيمـا اGواد

q62 و64 و66 إلى 73 و119 مكرّر و119 مكرّر 2 منه

- و �قتـضى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اGـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واGــتــضـمن

qمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
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- و �ـــقـــتــــضى الـــنــــظـــام رقم 07 - 01 اGــــؤرخ في 15
مــحــرّم عـام 1428 اGـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 2007 واGــتــعـلق
بـــالــقـــواعــد اGـــطــبـــقـــة عــلى اGـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

qواحلسابات بالعملة الصعبة

- و بــــمـــقــــتـــضـى الـــنــــظـــام رقم 09 - 03 اGــؤرخ في
q2009 وافق 26 مايو سنةGأوّل جمـادى الثانية عام 1430 ا
الــذي يــحــدد الـقــواعــد الـعــامــة اGـتــعــلـقــة بــشـروط الــبــنـوك

qصرفيةGطبقة على العمليات اGا

- و بــــنـــاء عـــلى مــــداوالت مـــجـــلس الــــنـــقـــد والـــقـــرض
q2013 بتاريخ 8 أبريل سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اGادة األولى :اGادة األولى : يهدف هذا الـنظام إلى حتديد القواعد
العامة اGتعلقـة بالشروط البنكية اGطبقة على العمليات

اGصرفية للبنوك واGؤسسات اGالية.

اGـادة اGـادة 2 :  : تــعـتـبـر عــمـلـيــات مـصـرفــيـة كل الـعــمـلـيـات
التي تـقوم بـها الـبنـوك واGؤسـسات اGـاليـة في معـاملـتها
مع الـــزبـــائنq كـــمــا هـي مـــحــددة فـي اGــواد 66  إلى  69 من
األمــــر رقم 03 - 11 اGــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1424 اGــــــوافق 26 غــــــشـت ســــــنـــــة q2003 اGـــــــعــــــدّل واGــــــتــــــمّم

واGذكور أعاله.

اGــــادة اGــــادة 3 : : �ــــكن الــــبـــنــــوك واGــــؤســـســــات اGـــالــــيـــة أن
تــقـتــرح عــلى زبـائــنــهـا مــنــتـوجــات ادخــار وقـرض جــديـدة.
غـيــر أنهq من أجل تــقـديــر أفـضل لــلـمــخـاطـر اGــتـعــلـقــة بـهـا
وقـصـد ضـمـان االنـسـجـام بـX األدواتq يـتـعX إخـضـاع كل
عــرض مـــنــتـــوج جــديـــد في الــســـوق إلى تـــرخــيص مـــســبق

�نحه بنك اجلزائر.

4 :  : يـــقـــصـــد بـــالـــشـــروط الـــبـــنـــكـــيـــةq اGـــكـــافــآت اGــادة اGــادة 
والــــتـــعـــريـــفـــات والـــعـــمــــوالت اGـــطـــبـــقـــة عـــلـى الـــعـــمـــلـــيـــات

اGصرفية التي تقوم بها البنوك واGؤسسات اGالية.

اGادة اGادة 5 : : يتعX على البنوك واGؤسسات اGاليةq أن
qعـن طــــريق كـل الــــوســــائل qتــــبــــلـغ زبــــائــــنــــهــــا واجلــــمــــهــــور
بـــالـــشـــروط الـــبــنـــكـــيـــة الـــتي تـــطـــبـــقـــهـــا عـــلى الـــعـــمـــلـــيــات

اGصرفية التي تقوم بها.

وبــهــذه الــصــفــةq يــتــعــX عــلى الــبــنــوك واGــؤســسـات
اGاليةq أن تطلع زبائنها على شروط استعمال احلسابات
اGـفتـوحة وأسعـار اخلدمـات اخملتـلفـة التي تـسمح بـها وكذا

االلتزامات اGتبادلة بX البنك والزبون.

يـــجب أن يـــتم حتـــديـــد هـــذه الـــشــروط فـي عـــقــد فـــتح
احلساب أو في اGستندات اGرسلة لهذا الغرض.

اGــــادة اGــــادة 6 :  : يـــــجب عـــــلى الـــــبــــنـــــوكq بــــالـــــنــــســـــبــــة لـــــكل
الــعــمـلــيــات اGـســجــلـة في اجلــانب الــدائن من احلــسـابq أن
تــقــوم إجــبـاريــا  بــالــقـيــد في اجلــانب الــدائن  لــلــزبـون في

اآلجال اGوافقة لتاريخ حتديد القيمة.

اGادة اGادة 7 :  : يتم تـنظـيم وحتديـد تواريخ حتـديد الـقيـمة
اخلاصة بالعمليات اGصرفية بتعليمة من بنك اجلزائر.

اGـادة اGـادة 8 :  : يـتــرتب عــلى كـل تـأخــر يــحــدث في تــنــفــيـذ
عـــمـــلـــيــة مـــصـــرفـــيــةq بـــعـــد مـــضي تـــاريخ حتـــديــد الـــقـــيـــمــة
اGـــذكــورة أعالهq تـــقـــد© تــعـــويض يـــدفع لـــلـــزبــون مـن قــبل

البنك أواGؤسسة اGالية اGعنية.

9 :  : يـتم حتديـد نـسب الفـائـدة الدائـنـة واGديـنة اGادة اGادة 
من قبل البنوك واGؤسسات اGاليةq بكل حرية.

وال �ــكن في كل احلــاالتq أن تــتـعــدى نــسب الــفــائـدة
الــفـــعـــلـــيــة اإلجـــمـــالـــيــة عـــلى الـــقـــروض اGـــوزعــة مـن طــرف
الـبـنـوك والـمؤسـسات اGالية معـدل الفائدة الزائد الذي

حدده بنك اجلزائر.

10 :  : يـــتـــعـــX عـــلـى الـــبـــنـــوك أن تـــقـــدم مـــجـــانــا اGــادة اGــادة 
اخلدمات اGصرفية القاعدية اآلتية :

qفتح وإقفال احلسابات بالدينار -

qمنح دفتر الشيكات -

qمنح دفتر االدخار -

- عـــمـــلـــيــات الـــدفـع وعــمـــلـــيـــات الـــســـحب نـــقـــدا لــدى
qالشباك

- إعــداد وإرســـال كــشـف احلــســـاب لــكـل ثالثــة أشـــهــر
qإلى الزبون

Xعـــمـــلـــيـــة حتـــويل من حـــســـاب إلـى حـــســـاب مـــا بــ -
اخلواص على مستوى نفس البنك.

اGــــادة اGــــادة 11 :  : يــــتـم تــــســــقــــيـف تــــعــــريـــــفــــات الــــعــــمــــوالت
اGــقـتـطـعــة من طـرف الـبــنـوكq �ـوجب عــمـلـيــات الـتـجـارة

اخلارجية عند االستيراد وحتويل اGداخيلq كما يأتي :
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ال يرخصq �وجب هذه الـعملياتq باقتطاع عموالت
غير تلك اGدرجة في اجلدول أعاله.

اGــــادة اGــــادة 12 :  : تــــســـجـل الـــعــــمــــوالت اGــــذكـــورة فـي اGـــادة
السابقة في حسابات فردية لدى محاسبة البنك.

اGـــــادة اGـــــادة 13 :  : يـــــتـــــعـــــX عــــلـى الــــبـــــنـــــوك أن تـــــرسل إلى
اGـديريـة العـامة لـلمـفتـشيـة العـامة لـبنك اجلـزائر وضـعية
ثالثيـة للمداخـيل اGتأتيـة من عملـيات التجـارة اخلارجية

عند االستيراد وحتويل اGداخيل.

qــطـبق عــلى الـزبـائنGـادة 14 :  : إن مـعــدل الـصـرف اGـادة اGا
�ـوجب اGـدفــوعـات والـتـحــويالت ذات الـصـلــة بـاGـعـامالت
الدولية اجلارية وكذا كل اGدفوعات اGرخصة األخرىq هو
اGـــعــدل الـــفـــعــلـي لــتـــنـــفــيـــذ عـــمــلـــيـــة الــصـــرف اGـــعـــمــول به

للتغطية على مستوى سوق الصرف ما بX اGصارف.

qــــالــــيــــةGــــؤســــســـــات اGــــادة 15 :  : حتـــــدد الــــبــــنـــــوك واGــــادة اGا
qـــصـــرفــيـــة اجملــانـــيـــة والــعـــمــوالتGبـــاســتـــثــنـــاء اخلـــدمــات ا

اGــنـصــوص عــلــيــهــا في اGــادتـX 10 و11 عــلى الــتــوالي من
هذا الـنـظـامq بـكل حـريـةq اGـعدالت ومـسـتـويـات الـعـموالت

األخرى.
يـتـعــX عـلى الــبـنـوك واGــؤسـســات اGـالـيــة االحـتـرام
الصارم لـلشروط اGـطبقة عـلى العمـليات اGصـرفية التي

حددتها.
اGـادة اGـادة 16 :  : حتدد كـيـفـيات تـطـبيق أحـكـام هذا الـنـظام
�ـا فـيـها تـلك اGـتـعـلـقـة �عـدل الـفـائـدة الـزائدq بـتـعـلـيـمات

من بنك اجلزائر.
qـادة 17 :  : تــلـغى األحــكـام الـمــخـالــفـة لـهــذا الـنـظامGـادة اGا
ال ســــيــــمـــا الــــنـــظــــام رقم 09 - 03 اGــــؤرخ في أوّل جــــمـــادى
الثـانيـة عام 1430 اGـوافق 26 مايـو سـنة 2009 الـذي يحدد
الـقـواعـد الـعـامــة اGـتـعـلـقـة بـشـروط الــبـنـوك اGـطـبـقـة عـلى

العمليات اGصرفية.
اGـادة اGـادة 18 :  : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 26  جــــمـــــادى األولى عــــام 1434

اGوافق 8 أبريل سنة 2013.

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي 

التسليم اGستندي أو حتويل آخرالتسليم اGستندي أو حتويل آخر
نوع العمولةنوع العمولة

اGبالغ السقفية أو اGعدالت  القصوى (اGبالغ السقفية أو اGعدالت  القصوى (*)

االعتماد اGستندياالعتماد اGستندي

X1. التوط

2. الفتح

3. االلتزام

3-1. مع تشكيل مؤونة

3-2. بدون تشكيل مؤونة

4. عمولة الصرف والتسوية

5. عمولة التغيير

6. عمولة القبول

3000 دج

0,25 % مع حد أدنى 2500 دج + مصاريف
سويفت (2500 دج)

3000 دج

3000 دج

3000 دج + مصاريف سويفت (2500 دج)

0,25 % لكل ثالثي غير قابلة للتقسيم مع

حد أدنى 2500 دج

0,65 % لكل ثالثي غير قابلة للتقسيم مع

حد أدنى 2500 دج

0,25 % مع حد أدنى 2500 دج + مصاريف 

سويفت (2500 دج)

3000 دج

(*) دون احتساب استرجاع اGصاريف اGبررة (عمولة صرف بنك اجلزائرq إلخ).
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