
العدد العدد 33
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

االثنY االثنY 5 رمضان رمضان عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 22 يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
قوان%قوان%

قـانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضـان عام 1436 اHوافق 21 يونـيو سنة s2015 يـعدل ويـتمم الـقانـون رقم 86-04 اHؤرخ فـي
2 جمادى الثانية عام 1406 اHوافق 11 فبراير سنة 1986 واHتضمن إحداث وسام اجليش الوطني الشعبي.................
قــانـون رقم 15 -10 مـؤرخ في 4 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 21 يـونــيـو سـنـة s2015 يـتـضــمن إحـداث وسـام الــشـجـاعـة لــلـجـيش
الوطني الشعبي.........................................................................................................................................
قــانـون رقم 15 -11  مـؤرخ في4  رمـضــان عـام 1436 اHـوافق 21 يــونــيــو ســنـة s2015 يـتــضــمن إحــداث وسـام مــشــاركــة اجلـيش
الوطني الشعبي في حربـي الشرق األوسط 1967 و 1973...................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقـم 15 - 153 مؤرخ في 28 شعـبان عام 1436 اHوافق 16 يونـيو سنة s2015 يـحدد احلد اHـطبق على عــمليات
الدفـع التـي يجـب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية واHالية..........................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 15 - 154 مـؤرخ في 28 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 16 يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمن الـتــصـريح بـاHـنـفـعــة
العمومية للعمليـة اHتعلقـة بإجنــاز سـد مجـدل ببلديتي مجدل ومناعة بوالية اHسيلة..........................................
مرسوم تنفيذي رقـم 15 - 155 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 اHوافق 16 يونيو سنة s2015  يعدّل ويتمّـم اHرسوم التنفيذي
رقم 92 - 07 اHـؤرخ في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1412 اHـوافق 4 يــنـــايــر ســنــة 1992 واHـــتـــضـــمن الـــوضع الــقــانـــونـي
لصناديـق الضـمان االجتماعي والتنظيم اإلداري واHالي للضمان االجتماعي........................................................
مرسوم تنفيذي رقـم 15 - 156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 اHوافق 16 يونيو سنة s2015  يعدّل ويتمّـم اHرسوم التنفيذي
رقم 03-290  اHؤرخ فـي 9 رجب عام 1424 اHوافق 6 سبتمبر سنـة 2003 الـذي يحـدد شـروط اإلعــانة اHقـدمة للشباب
ذوي اHشاريع ومستواها...............................................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــرار مــؤرّخ في 21 رجب عـام 1436 اHـوافق 10 مــايــو ســنـة s2015 يــحــدّد تــعــريــفـات الــنــقــل اHـعــادلــة حــسب كــل ســائل لــفــتـرة
التعريفة 2018-2014 .................................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واBدينةوزارة السكن والعمران واBدينة
قرار مؤرخ في 25 جمادى الـثانية عام 1436 اHوافق 15 أبريل سنة s2015 يـتضمن اHصـادقة على األرقام االسـتداللية لألجور
واHــواد لـلــفــصل الـرابع من ســنـة 2014 اHــسـتــعـمـلــة في صـيـغ حتـيـY ومــراجـعــة أسـعــار صـفــقـات األشـغــال لـقــطـاع الــبـنـاء
واألشغال العمومية والري............................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عــام 1436 اHوافــق 26 مايو سنة s2015 يتضمّن جتديد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة
األشغـال العمومـية....................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالح اBستشفياتوإصالح اBستشفيات
قـرار وزاري مــشـتـرك مـؤرخ في 2 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة s2015 يــتـمم اHـلـحق الــثـاني من الـقـرار الـوزاري
اHشـترك اHؤرخ في 21 صفـر عام 1433 اHوافق 15 ينـاير سنة 2012 الـذي يحدد مـعاييـر تصنـيف اHؤسسـات العمـومية
االستشفائية واHؤسسات العمومية  للصحة اجلوارية وتصنيفها........................................................................
قـرار مؤرّخ في 29  ربـيع األوّل عام 1436 اHوافق 20  يـنـاير سـنة s2015 يـحـدّد إطار تـنـظيم اHـسابـقـات واالمتـحانـات اHـهنـية
لاللتحاق بالرتب اHنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة..............................................................................
قــرار مــؤرّخ في 18  رجب عـام 1436 اHـوافق 7  مــايــو ســنـة s2015 يــحــدّد إطــار تــنــظــيـم اHــسـابــقــات عــلـى أســاس االخــتــبـارات
واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب اHنتمية لسلك القابالت في الصحة العمومية.........................................
قــرار مـؤرّخ في 18  رجب عـام 1436 اHـوافق 7  مــايـــو ســنـة s2015 يــحــدّد إطــار تــنـظــيم اHــســابــقــات عــلى أســاس االخــتــبـارات
واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب اHنتمية ألسالك األعوان الطبيY في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية..
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قوان%قوان%
قـانون رقم قـانون رقم 15-09 مـؤرخ في مـؤرخ في 4 رمـضان عام  رمـضان عام 1436 اHـوافق اHـوافق
21 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2015 يــعــدل ويــتــمم الــقــانـــون رقمs يــعــدل ويــتــمم الــقــانـــون رقم

86-04 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 2 جـــــمـــــادى الـــــثــــــانـــــيـــــة عـــــام  جـــــمـــــادى الـــــثــــــانـــــيـــــة عـــــام 1406

اHــوافق اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة 1986 واHــتــضـــمن إحــداث واHــتــضـــمن إحــداث
وسام اجليش الوطني الشعبي.وسام اجليش الوطني الشعبي.

ــــــــــــــــــــ
sإن رئيس اجلمهورية

-  بـنـاء عـلى الـدسـتـورs ال سـيـمـــا اHواد 77-12 و 98
sو 119 و 120 و 122-30 و125 (الفقرة 2 ) و126 منه

- و�ـــــقـــــتــــــضى الـــــقــــــانـــــون رقم 86-04 اHـــــؤرخ في 2
جـمـادى الــثـانــيـة عـام 1406 اHـوافق 11 فــبـرايــر سـنـة 1986

sتضمن إحداث وسام اجليش الوطني الشعبيHوا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يــــهـــــدف هــــذا الــــقـــــانــــون إلى تـــــعــــديل
وتــتــمــيم بــعـض أحــكــام الــقــانــون رقم 86-04 اHــؤرخ في 2
جـمـادى الــثـانــيـة عـام 1406 اHـوافق 11 فــبـرايــر سـنـة 1986

واHتضمن إحداث وسام اجليش الوطني الشعبي. 
اHــــادة اHــــادة 2 : :  تــــعــــدل اHــــادة 2 مـن الــــقـــــانــــون رقم 04-86
اHؤرخ في 2 جمادى الـثانـية عام 1406 اHوافق 11 فـبراير

سنة 1986 واHذكور أعالهs وحترركما يأتي :
" اHـادة 2 : يـحــتوي وسـام اجلــيش الـوطـني الـشـعبي
اHــــنــــصـــوص عــــلـــيـه في اHــــادة األولى أعالهs عــــلى ثالث (3)
شـــارات و�ــنـح لألفـــراد الــعـــســكــــريــY لـــلــجـــيش الـــوطــني
الشـعبي الـعامــلY مـكافـأة على مــدة اخلـدمـات ونـوعـيتـها

في اجلـيش الوطني الشعبي. 
................( الباقي بدون تغيير)....................".
اHـــــادة اHـــــادة 3 : : تـــــتــــــمـم الــــــفــــــقـــــرة األولـى مـن اHـــــادة 4  من
الـــقــانــون رقم 86 - 04 اHــؤرخ في 2 جــمــادى الــثــانــيــة عــام
1406 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1986 واHــذكــور أعالهs في

آخرها كما يأتي :
" اHادة 4 : ................ (بدون تغيير ) .................

1 -  بالصفة العسكرية : -  بالصفة العسكرية :
s......................... ( بدون تغيير) .................. -
s......................... ( بدون تغيير) .................  -
- لــــــلــــــشــــــــارة الــــــثــــــالـــــــثــــــة : �ــــــكـن اقــــــتــــــراح األفــــــراد

الــعــســـكـــريـــY الــعـــامـــلــY في اجلــــيش الــوطـــني الــشـــعــبي
الــــذيـن قـــــضـــــوا ثـالثــــY ( 30) ســـــــنــــــة عــــــلـى األقل خـــــــدمــــــة
عـســكـريـة فـعـلـيـة وتـمـيــزوا بــالـصـفــات اHـطــلـوبـة لـلـشـارة

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

اHــادة اHــادة 4 : : تـــعـــدل وتـــتــمـم اHــادة 5 من الـــقـــانــون رقـــم
86-04 اHـؤرخ في 2 جـمـادى الــثـانـيـة عـام 1406 اHـوافق 11

فبراير سنة 1986 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اHـادة 5 : ال تـكــون الــتــرقــيـة بــعــنــوان وســام اجلـيش

الوطني الشعبي تلقائية.
ال �كن اقتراح األفراد العسكريY الذين قلدوا على
الــتـوالي وســام الـشــارة األولى أو وسـام الــشـارة الــثـانــيـة
لــلــتـرقــيــة عـلـى الـتــوالي إلى الــشــارة الـثــانــيـة أو الــشـارة
الــــثــــالـــثــــة إال إذا اســـتــــوفــــوا جـــمــــيع الــــشـــروط اHــــطـــلــــوبـــة

وجتمّعت لديهم تقديرات جديدة ".
اHــــادة اHــــادة 5 : :  تـــــتــــمـم اHــــادة 6 مـن الــــقـــــانــــون رقم 04-86
اHؤرخ في 2 جمادى الـثانـية عام 1406 اHوافق 11 فـبراير
سنة 1986 واHذكور أعالهs بفقرة ثانية حترر كما يأتي :
" اHادة 6 : ........... (بدون تغيير ) .................... 

�ــــكن أن يــــقــــتـــرح األفــــراد الــــعـــســــكـــريــــون الــــذين لم
�ـــنــــحـــوا الــــشـــارة الــــثـــانــــيـــة مـن وســـام اجلــــيش الــــوطـــني
الــشـعــبي مــبــاشــرة لـلــشــارة الــثــالـثــة مــتى تــوفــرت فــيـهم

الشروط اHطلوبة.
............ (الباقي بدون تغيير ) ......................".

اHــــادة اHــــادة 6 : تــــعــــدل اHــــادة 7  مـن الــــقـــــانــــون رقم 04-86
اHؤرخ في 2 جمادى الـثانـية عام 1406 اHوافق 11 فـبراير

سنة 1986 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
 " اHادة 7 :........... (بدون تغيير ) ....................

 تــتم الـتـرقـيــة من الـشـارة األولى إلى الــثـانـيـة ومن
الــشـارة الــثـانــيـة إلى الــثـالــثـة من وســام اجلـيش الــوطـني

الشعبي حسب الشروط نفسها". 
اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  :  يــــــنـــــشــــــــر هــــــذا الــــــقــــــانـــــون فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة. 
حــرّر بــاجلــزائـر في 4 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 21

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اHــادة اHــادة 5 :   :  يـــتم اإلشـــعـــار بــاHـــرســـوم اHـــتـــضــمـن مــنح
وســام الـــشــجـــاعــة لـــلــجـــيش الـــوطــنـي الــشـــعــبي فـي شــكـل
شـهادة تسـلـم للحاصـل عـلـيـه أو لذوي حقوقه خـالل حفـل

تقليد يـقـام �ـناسبة عـيد وطني.
6 : : حــمل وســام الــشــجــاعــة لــلــجــيش الــوطــني  اHـادة اHـادة 

الشعبي حق مرتبط بالشخص الذي � تقليده إياه.
ويــوقف هــذا احلـق خالل مـــدة احلـــبس كــلـهــا عــنـــدمـا
يـــكــــون صـــاحــب احلق مـــحــــكـــومــــا عـــلـــيـه بـــعـــقــــوبـــة مــــخــــلـــة
بـالــشـرف. ويـجـرّد اHــعـني من هــذا احلق نـهـائــيـاs في حـالـة
احلــــرمـــان مـن احلـــــقـــــوق اHــــدنــــيــــة.                               
7 : : حتـــــددs عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيـمs اخلـــصـــائص         اHــادة اHــادة 
الفــنيـة إلجناز وسـام الشـجاعـة للـجيش الـوطني الـشعبي
sووصـف شـــهــــادة اإلشـــعـــار sـــمــــيّـــزةHووصـــفه وعالمـــــاتـه ا
وإجــــراء االقـــتـــراح والــــتـــســــلـــيمs وكــــذا شـــروط حــــمل هــــذا

الـوسـام.
اHـــــاداHـــــادّة ة 8 :  :  يــــــنـــــشــــــــر هــــــذا الــــــقــــــانـــــون فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائـر في 4 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 21

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHوافق قـانون رقم قـانون رقم 15-11 مؤرخ في  مؤرخ في 4 رمـضان عام  رمـضان عام 1436 اHوافق 
21 يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة s2015 يـــــتـــــضـــــمن إحـــــداث وســـــامs يـــــتـــــضـــــمن إحـــــداث وســـــام

مــــشــــاركــــة اجلــــيـش الــــوطــــني الــــشــــعــــبـي في حــــربـيمــــشــــاركــــة اجلــــيـش الــــوطــــني الــــشــــعــــبـي في حــــربـي
الشرق األوسط الشرق األوسط 1967 و  و 1973.
ــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عــلى الـدسـتــــورs ال سـيـمـا اHـواد 77-12 و 98

sو 119 و 120 و 122-30 و 125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�قـتضى األمـر رقـم 66-156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام  1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون
الـــعــقــوبــاتs اHــعــدل واHــتــممs ال ســيــمــا اHــادتــان 244 و245

 sمنه
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اHــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اHـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واHـتـضـمن قـانـون

 sادة 298 منهHال سيما ا s تممHا sالقضاء العسكري
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

قانون رقم قانون رقم 15 - -10 مؤرخ في  مؤرخ في 4 رمضان عام  رمضان عام 1436 اHوافق اHوافق
21  يــــونـــــيــــو ســـــنــــة يــــونـــــيــــو ســـــنــــة s2015 يــــتـــــضــــمـن إحــــداث وســــامs يــــتـــــضــــمـن إحــــداث وســــام

الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.الشجاعة للجيش الوطني الشعبي.
ــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عــلى الـدسـتــــورs ال سـيـمـا اHـواد 77-12 و 98

sو 119 و 120 و 122-30 و 125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام  1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون
الـــعــقــوبــاتs اHــعــدل واHــتــممs ال ســيــمــا اHــادتــان 244 و245

 sمنه
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اHــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اHـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واHـتـضـمن قـانـون

 sادة 298 منهHال سيما ا sتممHا sالقضاء العسكري
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـحـدث وسـام عـسكـري يـسـمى " وسام

الشجاعة للجيش الوطني الشعبي".
اHــادة اHــادة 2 :  : �ـــنح وســام الـــشــجـــاعــة لـــلــجـــيش الـــوطــني

الشعبي لكل عسكري :
sتميّز في القتال بعمل باهر -

- أظهر خصاال في إجناز عمل شجاع :
* فـي قـــتـــال الــعـــدو أثـــنـــاء احلـــرب أو فـي ظــروف

sاثلة للحرب�
sأثناء قيامه بخدمة مأمور *

* أثــنـاء عــمل فــيه نــكـران لــلـذات خــدمــة لـلــصـالح
sالعام أو إلنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص

* أي عـــمـل �ـــاثـل يـــعـــتــــرف به �ـــقــــرر من وزيـــر
الدفاع الوطني.

�كن أن �ـنح هذا الـوسام بـعد الـوفاة. ويـسلم لذوي
.YعنيHا Yحقوق العسكري

3 :  : ال يـخول وسـام الـشجـاعـة لـلجـيش الـوطني اHادة اHادة 
الشعبي احلق في أية عالوة.                

اHـادة اHـادة 4 : : �ـــنح رئـيس اجلـمــهــوريـة وسـام الــشـجـاعـة
لــلــجــيـش الــوطــني الــشــعــبي �ــرســوم بــنــاء عــلى اقــتـــراح

وزير الـدفاع الوطني.
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يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـــــادة األولى اHـــــادة األولى : يـــــحـــــدث وســـــام عـــــســـــكــــــري يــــســـــمـى
"وســام مـشـاركــة اجلـيـش الـوطــنــي الـشـعـبـي في حـربــي

الشـرق األوسـط 1967 و 1973".
اHــادة اHــادة 2 : : يـــكـــرس هـــذا الـــوســــام الـــتـــضـــامن الـــعـــربي
ومــشــاركـة اجلــيش الــوطــني الـشــعــبي في حــربـي الــشـرق

األوسط 1967 و1973.
اHــــادة اHــــادة 3 :  : �ــــنـح وســــام مــــشـــــاركــــة اجلــــيـش الــــوطــــني
الـــــشــــعــــبـي في حــــربـي الــــشــــرق األوسط 1967 و1973 لــــكل
الـعـسـكـريـY الـذين شـاركـوا مـشـاركـة فـعـلـيـة في عـمـلـيات
التصدي العـسكرية هذه وقـضوا مدة شهر (1)  وأكثر في
مـسـرح الـعـمـلـيـاتs بـاسـتـثـنـاء الـذين أعـيـدوا إلـى الـتراب
الــوطـنيs تـبــعـا جلــروح أصـابـتــهم في اHـعــركـة وذلك مــهـمـا

كانت مدة اإلقامة.
 �ــكن مــنح هــذا الــوسـام بــعــد الــوفــاة. ويــسـلّـم لـذوي

 .YعنيHا Yحقوق العسكري
4 :  : ال يــخــول وســام مــشــاركــة اجلـيـش الـوطــني اHـادة اHـادة 
الـشـعبي في حـربي الـشرق األوسط 1967 و1973 احلق في

أية عالوة.
اHـادة اHـادة 5 : : �ـــنح رئــيس اجلــمــهــوريــة وســام مــشــاركـة
اجلـيش الوطـني الشـعبي في حـربي الشرق األوسط 1967
و 1973 �ـــــرســـــومs بــــــنـــــاء عـــــلى اقــــــتــــــراح وزيـــــر الــــــدفـــــاع

الوطني. 

اHــادة اHــادة 6 : :  يـــتم اإلشـــعـــار بــاHـــرســـوم اHـــتـــضــمـن مــنح
وســــام مـــشــــاركــــة اجلـــيـش الـــوطــــنـي الـــشــــعــــبي في حــــربي
الــــشـــــرق األوسط 1967 و1973 فـي شــــكــل شـــــهـــــادة تــــســــــلم
للحـاصـليـن عــليـه خـالل حفـل تقـليد يــقـام �ـناسـبة عـيد

وطني.
 اHــــادة اHــــادة 7 : : حــــمل وســــام مــــشــــاركـــة اجلــــيـش الـــوطــــني
الــــشــــعــــبي فـي حــــربـي الـــشــــرق األوسـط 1967 و1973 حـق

مرتبط بالشخص الذي � تقليده إياه.
 ويــوقف هـذا احلـق خالل مـــدة احلــبس كــلـهـا عــنــدمـا
يـــكــــون صـــاحــب احلق مـــحــــكـــومــــا عـــلـــيـه بـــعـــقــــوبـــة مــــخــــلـــة
بـالــشـرف. ويـجـرد اHــعـني من هــذا احلق نـهـائــيـاs في حـالـة

احلرمان مـن احلـقـوق اHـدنيـة.
8 : : حتـــــددs عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيـمs اخلـــصـــائص اHــادة اHــادة 
الـفــنــيـة إلجنـاز وسـام مـشــاركـة اجلـيش الـوطــني الـشـعـبي
فـي حــــــــــــربـي الــــــــــــشــــــــــــرق األوسـط  1967 و 1973 ووصـــــــــــفـه
وعالمــــاتــه اHـــمــــيّـــزةs ووصف شــــهــــادة اإلشـــعـــارs وإجـــراء

االقتراح والتسليمs وكذا شروط حمل هـذا الـوسـام. 
 اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  :  يـــــنــــــشـــــــر هــــــذا الـــــقــــــانـــــون فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائـر في 4 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 21

يونيو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي رقـم مرسـوم تنـفيذي رقـم 15 -  - 153 مؤرخ في  مؤرخ في 28 شعـبان عام شعـبان عام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 16 يــــونـــــيــــو ســــنــــة  يــــونـــــيــــو ســــنــــة s2015 يــــحــــدد احلــــدs يــــحــــدد احلــــد

اHــطـــبق عــلى عـــمــلــيــات الــدفــع الــتـي يــجـب أن تــتماHــطـــبق عــلى عـــمــلــيــات الــدفــع الــتـي يــجـب أن تــتم
بــــوســــائل الــــدفـع الــــكـــتــــابــــيــــة عـن طـــريـق الــــقــــنـــواتبــــوســــائل الــــدفـع الــــكـــتــــابــــيــــة عـن طـــريـق الــــقــــنـــوات

البنكية واHالية.البنكية واHالية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورs السيـمـا اHـادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و �ــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 -58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sدنيHتضمن القانون اHوا

- و �ـــــــقـــــــتــــــضـى األمـــــــر رقم 75 - 59 اHـــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســـــبــــتـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــقـــتــضـى الــقـــانــون رقم  79 - 07 اHــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

sتمّمHعدّل واHا sقانون اجلمارك
- و�ــــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غـــشت ســنــة 2003

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ـــقــتــضى الـــقــانــون رقم 05 - 01 اHــــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تــــــبـــــيـــــيـض األمـــــوال وتـــــمــــــويل اإلرهـــــاب

sتمّمHعدّل واHا sومكافحتهما
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- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 127
اHــــؤرخ في 24 مــــحــــرّم عـــام 1423 اHــــوافق 7 أبــــريل ســــنـــة
2002 واHــتــضــمن إنــشــاء خــلــيـــة مــعــاجلــة االســتــعالم اHــالي

sتمّمHعدّل واHا sوتنظيمها وعملها
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 390
اHــؤرخ في 3  ذي احلـــجـــة عــام 1428 اHــوافق 12 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2007 الـذي يـحــدد شـروط وكـيــفـيـات �ــارسـة نـشـاط

sتسويق السيارات اجلديدة
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 181
اHـؤرخ في أوّل شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق 13 يـولـيـو سـنة
2010 الـذي يـحـدد احلــد اHـطـبق عـلى  عـمــلـيـات الـدفع الـتي

يـــــجـب أن تـــــتم بـــــوســـــائـل الـــــدفع وعـن طـــــريق الـــــقـــــنـــــوات
sاليةHالبنكية وا

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

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا لـلـمـادة 6 من الــقـانـون رقــم
05 -01  اHـــــــؤرخ في 27 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1425 اHـــــــوافق 6

فبـراير سنة s 2005 اHعدّل واHـتمّم واHذكـور أعالهs يهدف
هذا اHـرسـوم إلى حتديـد احلـد اHطـبق عـلى عـملـيـات الدفع
الــتي يــجـب أن تـتـم بــوسـائـل الــدفع الــكــتـابــيــة عن طــريق

القنوات البنكية واHالية.
اHــــادة اHــــادة 2 :  : يـــــتم دفع كـل اHــــبـــــادالت الــــتـي تــــســــاوي أو
تـفوق اHـبـالغ احملـددة أسـفـلهs بوسـائل الـدفع الـكـتـابـية عن

طريق القنوات البنكية واHالية :
- خمـسة ماليY دينار (5.000.000 دج) لشراء أمالك

sعقارية
- واحـد مليون دينـــار (1.000.000 دج)  لشراء :

sشــراعـــيـــة كــانت أم ال sالــيـــخـــوت وســفـن الــنـــزهـــة -
sمزودة �حرك مساعد أو ال

- مــعــدات مـــتــحـــركــة جـــديــدة وجتـــهــيـــزات صــنـــاعــيــة
جــــديــــدة وســــيـــارات جــــديــــدة ودراجــــات نــــاريــــة ودراجـــات
مزودة �ـحـرك خاضـعـة للـتـرقـيم لدى وكالء الـسـيارات أو

sعتمدينHآخرين ومعيدي البيع ا Yموزع
sعادن الثمينةHسلع قيّمة لدى جتار األحجار وا -

sالسلع العتيقة والتحف الفنية -
- شراء في اHزاد العلني ألثاث ومنقوالت مادية.

اHادة اHادة 3 :  : كل عمليـة دفع تساوي أو تفـوق مبلغ واحد
ملـيون ديـنار (1.000.000 دج) الـتي تتم لـتسـديد اخلـدمات
التـي تقدمهـا اHؤسسات واHـهن غير اHالـية واHذكورة في
اHادة 4 من الـقانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي احلـجة
عــام 1425 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســنــة s2005 اHــعــدّل واHــتــمّم
واHـــذكـــور أعالهs يـــجب  أن تـــتم عن طـــريق وســـائل الـــدفع

الكتابية.
اHـادة اHـادة 4 :  : يــقـصــد في مــفـهــوم هـذا اHــرسـوم  بــوسـائل
الــدفع الـــكــتـــابــيـــة اHــذكـــورة في اHــادة 2 أعالهs كل وســائل
الـدفع الـتي تـسـمح بـتـحـويل األمـوال عن طـريق الـقـنـوات

البنكية واHاليةs ال سيما :
sالصك -

sالتحويل -
sبطاقة الدفع -

sاالقتطاع -
sالسفتجة -

sالسند ألمر -
- وكل وســــيـــلــــة دفع كـــتــــابـــيــــة أخـــرى يـــنـص عـــلــــيـــهـــا

القانون.
اHــادة اHــادة 5 : :  تـــســـري أحـــكــام هـــذا اHـــرســـوم أيـــضــا عـــلى
عـمـلـيـات الـدفع اجلـزئـيـة لـلـدين نـفـسه اجملـزأ إراديـا والذي

يفوق مبلغه اإلجمالي احلد اHذكور أعاله.
اHادة اHادة 6 : :  يـتعY عـلى اإلدارات العمـومية والـهيئات
الــعــمــومـيــة واHــؤســســات الــتي تــســيــر خــدمــة عــامــة وكـذا
اHتـعـامـلY الـعـمومـيـY واخلـواص قبـول تـسويـة اHـبادالت
والـفواتـير والديـون بوسـائل الدفع الـكتابـيةs وذلك طـبقا

للمادة 4 أعاله.
اHـادة اHـادة 7 : :  يــؤدي عـدم االمــتـثـال ألحــكـام هــذا اHـرسـوم
إلى تـــطـــبــــيق أحـــكـــام اHـــادة 31 من الـــقـــانـــون رقم 05 - 01
اHؤرخ في 27 ذي احلـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة
2005 واHـــتــعــلق بــالــوقــايــة من تــبــيــيض األمــوال وتــمــويل

اإلرهاب ومكافحتهماs اHعدّل واHتمّم.
اHـادة اHـادة 8 : :  تــلـغى أحـكــــام اHــرســـوم الـتــنـفـيــــذي رقم
10-181 اHــــــؤرخ في أول شــــــعـــــبـــــان عـــــام 1431 اHـــــوافق 13

يـولـيـو سـنـة 2010 الـذي يـحـدد احلـد اHـطــبق عـلى عـمـلـيـات
الــــدفع الــــتي يــــجب أن تــــتم بــــوســــائل الــــدفع وعن طــــريق

القنوات البنكية واHالية.
sعند االقتضاء sرسومHادة 9 : :  توضح أحكام هـذا اHادة اHا

من طرف وزير اHالية �وجب قرار.
اHادة اHادة 10 : :  يسري مفـعول أحكام هـذا اHرسوم ابتداء

من أوّل يوليو سنة 2015.
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11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 28  شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 16
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تـنــفــيـمـرســوم تـنــفــيـذي رقم ذي رقم 15-154 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 16 يــــــونـــــيــــــو ســـــنـــــة  يــــــونـــــيــــــو ســـــنـــــة s2015 يــــــتـــــضــــــمنs يــــــتـــــضــــــمن

الـتـصــريح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـــة اHـتـعـلـقــةالـتـصــريح بـاHـنـفـعـــة الـعـمـومـيــة لـلـعـمـلـيـــة اHـتـعـلـقــة
بإجنــاز سـد مـجـدل ببلـديتي مجدلبإجنــاز سـد مـجـدل ببلـديتي مجدل ومنـاعة بواليةومنـاعة بوالية

اHسيلة.اHسيلة.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول  
sائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـنـاء عـلى الـدسـتـورs ال سـيـمــــا اHـادتــــان 85 - 3
 sو 125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالقـواعد ا

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

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتممHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يــحـدد الــقــواعــد اHــتـعــلــقــة بـنــزع اHــلــكـيــة من أجل اHــنــفــعـة

sتممHا sالعمومية
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تــطــبــيـقــا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الـــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHـــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عـــــــام 1411
اHوافق 27  أبريل سنة 1991 الذي يحدد الـقواعد اHتـعلقة
بـنـزع اHـلـكـية مـن أجل اHـنفـعـة الـعـمـومـيـةs اHـتـممs وطـبـقا
ألحــــكــــام اHـــادة 10 مـن اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
اHــــؤرخ في 7 صـــفـــر عـــام 1414 اHــــوافق 27  يــــولـــيــــو ســـنـــة
s1993 اHــــتــــمم واHــــذكــــورأعالهs يــــهــــدف هـــذا اHــــرســــوم إلى

التصريح باHنفعـة العمومية للعملـية اHتعلقة بإجناز سد
مـجــدل بـبــلـديــتي مــجـدل ومــنـاعــة بــواليـة اHــسـيــلـةs نــظـرا
لــطــابع الــبــنـى الــتــحــتــيــة ذات اHــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اHــــادة اHــــادة 2 : :   تــــقــــــدر اHــــســـاحــــــة اإلجــــمـــالــــيـــــة لألمــالك
العقــارية و/ أو احلقــوق الـعينيــة العقـاريــة اHستعملــة
sـــــادة األولـى أعالهHــــــذكـــــورة فـي اHإلجنـــــــاز الـــــعــــــمـــــلــــــيـــــــة ا

بأربعمائة (400) هكتار موزعةs كما يأتي :
- بــلـــديــة مـــجــدل : مـــائــتـــان وســتـــة وســبـــعــون (276)

sهكتارا
- بـــلـــديــــة مـــنـــاعــــة : مـــائـــة وأربــــعـــة وعـــشـــرون (124)

هكتارا.
وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 :  : قـوام األشغال اHلـتزم بهاs بـعنوان العـملية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهs كما يأتي :

1 - احلاجز : - احلاجز :
sالصنف : ردوم -

sالعلو األقصى من األساس : 41 م -
sالطول عند القمة : 750 م -

- العرض عند القمة : 6 م.
2 - مفرغ الفيضانات : - مفرغ الفيضانات :

sوضع : الضفة اليسرىHا -
- اHنسوب األقصى اHفرغ : 1427 م3 / الثانية.

3 - مفرغ القاع : - مفرغ القاع :
sوضع : الضفة اليمنىHا -

- اHنسوب األقصى اHفرغ  : 43,3 م3 /الثانية.
4 - منشأة مأخذ اHياه : - منشأة مأخذ اHياه :

- اHنسوب الواجب توفيره : 24.315 م3 / اليوم.
5 - حجم األشغال : - حجم األشغال :

s 3احلفريات : 850.792 م -
s 3الردوم : 1.595.339 م -

s 3سلحة : 39.111 مHاخلرسانة ا -
s 3اخلرسانة البالستيكية : 12.815 م -

- التنقيب واحلقن : 16.390 م/ طولي .
4 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعـــويــضــات اHـــمــنــوحـــة لــفــائـــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلـزينـة العمـوميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريـــــة واحلــقـــوق الـعــيـنـيـــة الـعــقـاريـــة الـضـروريــة

إلجنـاز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 16

 يونيو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 833
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 15 - -155 مؤرخ في  مؤرخ في 28 شعـبـان عام شعـبـان عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 16 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يــعــدs يــعــدّل ويــتــمل ويــتــمّم

اHـــــرســــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 92 -  - 07 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 28
جــمــادى الـــثــانــيــة عــام جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1412 اHــوافق  اHــوافق 4 يــنــــايــر ســنـــة يــنــــايــر ســنـــة
1992 واHــــتــــضـــمـن الـــوضـع الــقـــانــــونـي لـــصــنـــاديـق واHــــتــــضـــمـن الـــوضـع الــقـــانــــونـي لـــصــنـــاديـق

الـــضــــمـــان االجــتـــمـــاعي والـــتـــنــظـــيم اإلداري واHـــاليالـــضــــمـــان االجــتـــمـــاعي والـــتـــنــظـــيم اإلداري واHـــالي
للضمان االجتماعي.للضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــعــــمل والــــتــــشــــغــــيل
 sوالضمان االجتماعي

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

sتمّمHعدّل واHا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

sتمّمHعدّل واHا sبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

sتمّمHعدّل واHا sهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
sفـي مــجـــال الــضــمـــان االجــتـــمــاعي YــكــلـــفــHبــالـــتــزامـــات ا

sتمّمHعدّل واHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتـعــلق

sنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتضـى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتــضــمـن الــوضع الــقــانـــوني لــصــنـــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنــــــظـــــيـم اإلداري واHـــــالـي لـــــلــــــضـــــمـــــان
sاالجتماعي

- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 188
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عـــام 1415 اHــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واHــتـضــمن الــقـانــون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

sتمّمHعدّل واHا sعن البطالة Yللتأم

-  و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 130
اHـــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 24 أبـــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحـــدد شــروط �ــارســة أعــوان اHــراقــبــة

sللضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم
- و�ــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 370
اHـؤرخ في 26 رمـضان عام 1427 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
2006 واHــتـــضــمن إنــشــاء الـــصــنــدوق الــوطــنـي لــتــحــصــيل

sاشتراكات الضمان االجتماعي وتنظيمه وسيره
  sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدّل ويـــتــــمّم هـــذا اHــــرســـوم  بـــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 92 - 07 اHــؤرخ في 28
جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1412 اHــوافق 4 يــنـــايــر ســـنــة 1992
واHـــــتــــضـــــمن الـــــوضـع الــــقـــــانـــــوني لـــــصــــنـــــاديـق الــــضـــــمــــان
االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنــــــظـــــيـم اإلداري واHـــــالـي لـــــلــــــضـــــمـــــان

االجتماعي.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدّل وتــتـــمّم أحــكــام اHــادة 8 من اHــرســوم
التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرخ في 28 جمادى الـثانـية عام
sــذكــــــور أعـــــالهHــوافق 4 يــنــايــر ســنـــــة 1992 واH1412 ا

كما يأتي :
"اHـادة 8 : يــتــولى الــصــنــدوق الــوطـنـي لـلــتــأمــيــنـات
Yاالجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــة لـــــلـــــعـــــمـــــال األجـــــراء في إطـــــار الـــــقـــــوانــــ

والتنظيمات السارية اHفعولs اHهام اآلتية :
- ضــمـــان حتــصـــيل االشــتـــراكــات اHـــوجــهـــة لــتـــمــويل

sأداءات الضمان االجتماعي للعمال األجراء
- تـسـيـيــر األداءات الـعـيـنـيــة والـنـقـديـة لــلـتـأمـيـنـات

sهنيةHاالجتماعية وحوادث العمل واألمراض ا
- .................. (الباقي بدون تغيير)...............".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـتــمم أحـكـــــام اHـرســوم الــتـنــفـيــذي رقــــم
92 - 07  اHـؤرّخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1412 اHـوافق

4 يــنـايــر ســنـة 1992 واHــذكـور أعـالهs �ـادة 8 مــكــرر حتـرر
كما يأتي :

"اHـــــادة 8 مـــــكــــرر : في إطــــــار مـــــهـــــمـــــة الـــــتــــــحـــــصـــــيل
sـــادة 8 أعالهHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في احلـــالــــة األولى من اHا
يـكلف الصـندوق الوطـني للتـأمينـات االجتمـاعية لـلعمال
األجــراءs طـبـقـا لــلـتـشـريع والــتـنـظـيـم اHـعـمـول بــهـمـاs عـلى

اخلصوص �ا يأتي :
sYستخدمHقيد ا -

- قـيـد الــعـمـال األجــراء اHـنـتــسـبـY لــنـظـام الــضـمـان
sاالجتماعي

sYكلفHمختلف بطاقيات ا Yمسك وحتي -
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- حتــصـيل اشـتـركــات الـضـمـان االجـتــمـاعي اHـوجـهـة
sلتمويل الضمان االجتماعي للعمال األجراء

- اHنازعـات اHتعـلقة بـتحصـيل اشتراكـات الضمان
sذكورة أعالهHاالجتماعي ا

- مراقـبة مـدى تنـفيـذ التـزامات اHـكلـفY فـي مجال
sالضمان االجتماعي

- وضـــع األمـــــــــوال الــــــــضـــــــــــروريــــــــة لـــــــــدفــع األداءات
وتــكــالــيــف الــســيــر حتـت تــصــرف كل صــنــدوق لــلــضــمــان

sفــي حدود األقساط احملددة لهم sاالجتماعي
- إعـالم اHـكــلــفـY بــحــقـوقــهم وواجــبــاتـهم اHــنــصـوص

sعمول بهماHعليها في التشريع والتنظيم ا
- اHـســاهـمــة في األعـمـال الـتي تـقـوم بـهـا الـسـلـطات
اخملـــتــــصــــة في مــــجــــال مـــكــــافــــحـــة الــــعــــمل غــــيــــر الـــرســــمي
والـــتــــهـــرب فـي مـــجــــال الـــضــــمـــان االجــــتـــمــــاعي وتـــطــــويـــر

sنشاطات التعاون اإلداري
- اHـســاهـمـة مع كل اإلدارات والـهـيــئـات اHـعـنـيـة في
الــــنــــشـــاطــــات والـــتــــدابـــيــــر اHـــقــــررة من قــــبل الــــســـلــــطـــات
العموميـة في مجال تبسيط وتسهيل اإلجراءات اإلدارية

."YواطنHفي العالقات مع ا
sـرسـومHـادّة ة 4 :  : تـلـغى كل األحـكـام اخملـالـفـة لـهـــــذا اHـاداHا
ال سـيـمـا اHرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 370 اHـؤرّخ في 26
رمــــــضــــــان عــــــام 1427 اHـــــــوافق 19 أكــــــتـــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــــتــــضـــــمن إنـــــشــــاء الـــــصــــنـــــدوق الــــوطـــــني لـــــتــــحـــــصــــيل

اشتراكات الضمان االجتماعي وتنظيمه وسيره.
اHاداHادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 28 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 16

يونيو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنفيذي رقــم مرسـوم تنفيذي رقــم 15 -  - 156 مؤرخ في  مؤرخ في 28 شعـبان عام شعـبان عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 16 يــونـــيــو ســنــة  يــونـــيــو ســنــة s2015 يــعــدs يــعــدّل ويــتــمل ويــتــمّم

اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 03-290  اHؤرخ فـي   اHؤرخ فـي 9 رجب رجب
عــــام عــــام 1424 اHــــوافق  اHــــوافق 6 ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنــــة  ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنــــة 2003 الـــــذي الـــــذي
يــــحـــــدد شــــروط اإلعـــــانــــة اHــــقـــــدمـــة لــــلــــشــــبـــاب ذوييــــحـــــدد شــــروط اإلعـــــانــــة اHــــقـــــدمـــة لــــلــــشــــبـــاب ذوي

اHشاريع ومستواها.اHشاريع ومستواها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريـــــر وزيــــر الــــعـــــمل والــــتـــــشــــغــــيل

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

s(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 96-14 اHــؤرخ في 8 صـــفــر
عـام 1417 اHـوافق 24 يـونـيـو سـنة 1996 واHـتـضـمن قـانون

sادة 16 منهHال سيما ا s1996 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقــانـــون رقم 04-19 اHـــــؤرخ فـي 13
ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديــــســـمــــبـــر ســــنـــة 2004

sتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيلHوا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

sادة 102 منهHال سيما ا s2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-234 اHـؤرخ
في 16 صـــــفـــــر عـــــام 1417 اHـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بدعم تشغيل الشبابHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-295 اHؤرخ
في 24 ربــيع الــثــاني عـام 1417 اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســنـة
1996 الــذي يـحــدد كــيـفــيــات تـســيــيـر حــســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 087-302 الـــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
sتمّمHعدّل واHا s"لدعم تشغيل الشباب

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-296 اHؤرخ
في 24 ربــيع الــثــاني عـام 1417 اHـوافق 8 ســبـتــمــبـر ســنـة
1996 واHــتـضــمن إنـشــاء الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــدعم تـشــغـيل

sتمّمHعدّل واHا sالشباب وحتديد قانونها األساسي
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-200 اHؤرخ
في 14 صـــــفـــــر عـــــام 1419 اHـــــوافق 9 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1998
واHــتــضــمن إحــداث صــنـدوق الــكــفــالــة اHــشـتــركــة لــضــمـان
أخـطــار الــقـروض اHــمـنــوح إيــاهـا الــشــبـاب ذوي اHــشـاريع

sتمّمHعدّل واHا sوحتديد قانونه األساسي
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-290 اHؤرخ
في 9 رجب عام 1424 اHوافق 6 سـبتـمـبر سـنة 2003 الذي
يــحـــدد شـــروط اإلعــانـــة اHــقـــدمــة لـــلــشـــبــاب ذوي اHـــشــاريع

sتمّمHعدّل واHا sومستواها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدّل ويـــتــــمّم هـــذا اHــــرســـوم  بـــعض
أحكام اHـرسوم التـنفيذي رقم 03-290 اHؤرخ في 9 رجب
عــام 1424 اHــــوافق 6 ســـبـــتــــمـــبـــر ســـنـــة 2003 الـــذي يـــحـــدد
شــــــروط اإلعـــــانــــــة اHــــــقــــــدمـــــة لــــــلــــــشــــــبـــــاب ذوي اHــــــشــــــاريع

ومستواها.
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اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدّل وتــتـــمّم أحــكــام اHــادة 2 من اHــرســوم
الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اHـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424
اHوافق 6 سبتمبر سنة 2003 واHذكور أعالهs كما يأتي :
"اHـادة 2 : ...........(بـدون تـغـييـر حـتى) إلى 40 سـنة

sكحد أقصى
- أن يــكـون أو يـكـونــوا ذوي شـهـادة أو تـأهــيل مـهـني

sو/أو لهم ملكات معرفية معترف بها
- أن يــقـدّم أو يـقـدّمـوا مــسـاهـمـة شـخــصـيـة في شـكل
أمـوال خـاصة �ـسـتوى يـطابق احلـد األدنى احملـدد في اHادة

s3 أدناه
- أن ال يـكــون أو يــكــونـوا شــاغـلـY وظـيـفـة مـأجـورة
عــنــد تــقــد¦ اســتــمــارة الــتـســجــيـل لالســتــفـادة مـن اإلعــانـة

sادة 8 أدناهHذكورة في اHا
- أن يـكـون مــسـجال لــدى مـصــالح الـوكـالــة الـوطــنـيـة

sللتشغيل كبطال طالب عمل
- أن ال يـكـون مسـجال على مـسـتوى مـركز تـكوين أو
مـعـهـد أو جـامعـة عـنـد تـقـد¦ طلب اإلعـانـةs مـاعـدا في حـالة

sمستوى نشاطه Yما إذا تعلق األمر بتحس
- أن ال يــكـون قـد اسـتـفــاد من تـدبـيـر إعــانـة بـعـنـوان

إحداث النشاطات". 
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اHـادة 3 من اHــرســوم
الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اHـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424
اHوافق 6 سبتـمبر سنة 2003 واHذكـور أعالهs وحترر كما

يأتي:
 " اHــــادة 3 : يــــتــــوقف احلــــد األدنـى لألمــــوال اخلــــاصـــة
عــلى مــبـــلغ االســتــثــمــار اHــراد إحــداثـه أو تــوســيــعه وعــلى
صـيـغة تـمـويل مشـروع االسـتثـمـار. ويـحدد حـسب الـصيغ

واHستويY اآلتي بيانها :
أوال. أوال. بـعـنـوان الـتـمـويل الـثالثي اHـتـضـمن تـمـويال

بنكيا :
-  اHـــــســـــتـــــوى األول: -  اHـــــســـــتـــــوى األول: 1 % مـن الــــــمـــــبـــــلـغ اإلجـــــمــــــالي
لالســتــثـمــار عــنــدمـا يــقل هــذا االســتــثـمــار عن خــمــسـة (5)

sدينار أو يساويها Yمالي
-  اHـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــاني:-  اHـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــاني: 2 % مـن اHـــــبـــــلغ اإلجـــــمـــــالي
لـالســتــثـــمــار عـــنــدمــا يـــفــوق هـــذا االســتــثـــمــار خـــمــســة (5)
ماليــــY ديــــنـــــار ويــــقل عن عــــشــــرة (10) ماليـــY ديـــنـــار أو

يساويها.
بـعــنـوان الـتـمـويل الـثــنـائي دون الـلـجـوء إلى ثـانـيا. ثـانـيا. 

التمويل البنكي :

- اHـــــــســـــــتـــــــوى األول: - اHـــــــســـــــتـــــــوى األول: 71 % مـن اHـــــــبــــــــلغ اإلجــــــــمـــــــالي
لالســتــثـمــار عــنــدمـا يــقل هــذا االســتــثـمــار عن خــمــسـة (5)

sدينار أو يساويها Yمالي
- اHــــســـــتــــوى الــــثــــاني : - اHــــســـــتــــوى الــــثــــاني : 72 % من اHـــــبــــلغ اإلجـــــمــــالي
لـالســتــثـــمــار عـــنــدمــا يـــفــوق هـــذا االســتــثـــمــار خـــمــســة (5)
ماليــــY ديــــنـــــار ويــــقل عن عــــشــــرة (10) ماليـــY ديـــنـــار أو

يساويها".
اHـــــــاداHـــــــادّة ة 4 : : تـــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 10 مـن اHـــــــرســــــوم
الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اHـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424
اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر ســنـة 2003 واHــذكـور أعالهs بــفــقـرة 2

حترّر كما يأتي:
 "اHادة 10 : ...................(بدون تغيير)...............
sــذكـورة في الــفـقـرة أعالهHــسـاعـدة اHبـاإلضــافـة إلى ا
يـسـتــفـيـد الــشـاب صـاحب اHــشـروع اHـتــحـصل عـلى تــبـلـيغ
اHــوافـــقــة الـــبــنـــكــيـــةs من تــكـــوين في تـــســيـــيــر اHـــؤســســة.
ويـــتـــكــــفل الـــصـــنـــدوق الـــوطــــني لـــدعم تـــشــــغـــيل الـــشـــبـــاب

�صاريف التكوين".
اHـاداHـادّة  ة  5 :  : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 11 مـكـرر 1 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 03-290 اHـؤرخ في 9 رجب عـام
sــذكــــور أعـــالهHــوافق 6 ســبــتـــمــبــر ســنــة 2003 واH1424 ا

كما يأتي:
" اHادة 11 مكرر 1 : �نحs عند الضرورة: 

s.........................(بدون تغيير)................... - 1
2 - قـــرض إضـــافي غــيـــر مـــكــافـــأ لــلـــشـــبــاب أصـــحــاب
اHـــشــــاريع ال يــــتـــجـــاوز مــــبـــلــــغه خــــمـــســـمــــائـــة ألـف ديـــنـــار
(500.000 دج)s للـتـكـفل بـإيجـار احملل أو مـكـان الـرسـوّ على
مـسـتــوى اHـيـنـاءs اخملــصص إلحـداث أنــشـطـة إنـتــاج الـسـلع
واخلدماتs باستـثناء األنشطة اHذكورة في احلالة 1 أعاله

وكذا األنشطة غير اHقيمة.
sذكـور في احلالة 2 أعالهHـكافـأ اHنح الـقرض غـير ا�
فـقطs عـنـدمـا يـلـجـأ الـشـاب أو الـشـبـاب أصـحاب اHـشـاريع

إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط. 
ال جتــمع الـقـروض اHــذكـورة في احلــالـتـY 1 و2 أعاله

وكذا القرض اHنصوص عليه في اHادة 11 مكرر أعاله.
ال يـــــحق لــــلـــــشــــبــــاب ذوي اHـــــشــــاريع االســـــتــــفــــادة من
الـقروض غيـر اHكـافأة اHذكـورة في اHادتY 11 مـكرر و11
مــكــرر s1 عــنــدمــا يــكــون صــاحب احملل مـن األصـول أو زوج

صاحب اHشروع".
اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 15 من اHـرسـوم
الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 03-290 اHـــــؤرخ في 9 رجب عـــــام 1424
اHوافق 6 سبتمبر سنة 2003 واHذكور أعالهs كما يأتي :
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 10 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2015 يـحــدs يـحــدّد تـعــريــفـات الــنــقـل اHـعــادلــة حـسب كـلد تـعــريــفـات الــنــقـل اHـعــادلــة حـسب كـل

سائل لفترة التعريفة سائل لفترة التعريفة 2018-2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الطاقة
- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضـاء احلكومـة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شــعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبـتــمــبـر ســنـة 2007

sناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-228 اHؤرّخ
في 29 شـوّال عام 1435 اHـوافق 25 غـشت سـنة 2014 الـذي
يـحدّد التـعريفـة ومنهـجية حـساب تعـريفة نـقل احملروقات

sادّة 18 منهHال سيما ا sبواسطة األنابيب

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 18 من اHـرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 14-228 اHــؤرّخ في 29 شـــوّال عــام 1435

"اHـادة 15 : يـجب أن يــرفق الــطـلب عــلى االسـتــمـارة
اHــمــلــوءة قــانــونــاs الــذي يــقــدمه  الــشــاب أو الــشــبــاب ذوو
اHـشــاريع لـلـحــصـول عــلى اإلعـانــات اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
هذا اHرسومs بصورة شـمسية مع تقد¦ بـطاقة التعريف

الوطنية. 

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

اHــاداHــادّة ة 7 :   :  تـــعــدّل وتـــتــمّم أحـــكــام اHــادة 16 مـــكــرر من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 03-290 اHـؤرخ في 9 رجب عـام
1424 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر ســنـة 2003 واHـذكـور أعالهs في

آخرهاs كما يأتي :

"اHادة 16 مكرر: ...(بدون تغيير حتى)
sثل عن مديرية الضرائب للوالية� -

sرئيس الوكالة الوالئية للتشغيل أو �ثله -

sعنيةHمسؤولي القرض على مستوى البنوك ا -

- �ـثل عن مديـرية الـتكـوين والـتعـليم اHـهنـيY في
sالوالية

- �ثل عن الغرفة اHهنية اHعنية".

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اHـادة 16 مــكــرر 1 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 03-290 اHـؤرخ في 9 رجب عـام
1424 اHـوافق 6 سـبتـمـبـر سـنة 2003  واHذكـور أعالهs كـما

يأتي:

"اHـادة 16 مـكـرر 1 : يـرأس جلــنـة االنـتـقــاء واالعـتـمـاد
والــتــمــويـل مـديــر الــفــرع احملــلـي لــلــوكـالــة الــوطــنــيــة لــدعم

تشغيل الشباب أو �ثله".

اHاداHادّة  ة  9 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
اHــــوافق 25 غــــشت ســــنــــة 2014 الــــذي يــــحــــدّد الــــتــــعــــريــــفــــة
ومــنـــهــجـــيــة حـــســاب تـــعــريـــفــة نـــقـل احملـــروقــات بـــواســطــة
األنـابـيبs يهـدف هـذا الـقرار إلى حتـديـد تـعريـفـات الـنقـل

اHعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2018-2014.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــخص تــعـريــفـات الــنـقل الــسـوائل اآلتــيـة :
الـبـتــرول اخلـام وسـوائل الـغــاز الـطـبـيــعي وغـاز الـبـتـرول

اHميّع والغاز الطبيعي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتــدّد تـعــريـفــات الــنـقل اHــعـادلــة حـسب كـل
سائل لفترة التعريفة s2018-2014 كما يأتي :

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 10
مايو سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

البترول اخلام

سوائل الغاز الطبيعي

غاز البترول اHميع

الغاز الطبيعي

982 دج/ ط م

1174 دج/ ط م

2172 دج/ ط م

1382 دج/ ألف متر مكعب قياسي
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وزارة السكن والعمران واBدينةوزارة السكن والعمران واBدينة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 جـمـادى الــثـانــيـة عـام  جـمـادى الــثـانــيـة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 15
أبــريل أبــريل ســنـة ســنـة s2015 يــتــضــمن اHــصــادقـة عــلـى األرقـامs يــتــضــمن اHــصــادقـة عــلـى األرقـام
االسـتـدالليـة لألجور واHـواد للـفـصل الرابع من سـنةاالسـتـدالليـة لألجور واHـواد للـفـصل الرابع من سـنة
2014 اHـسـتـعـمـلـة فـي صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار اHـسـتـعـمـلـة فـي صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار

صـفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـوميةصـفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـومية
والري.والري.

ــــــــــــــــــــــ

sدينةHإن وزير السكن والعمران وا
- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتـــــوبــــر ســــنــــة 2010
sـتممHـعدل واHا sتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةHوا

sادتان 68 و 69 منهHال سيما ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 19 غـــــشت ســـــنــــة 2010
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــركــز الـوطــني لـلــدراســات وتـنــشـيط

sمؤسسة البناء واألشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تــطـبــيــقـا ألحــكـام اHــادتـY 68 و69 من
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنــــة s2010 اHــــعـــــدل واHـــــتـــــمّم

واHـذكور أعـالهs يصـادق عـلى األرقـام االستـداللـيـة لألجور
واHـواد للـفـصل الرابع من سـنة 2014 اHـستـعـملـة في صيغ
حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار صـفــقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء
واألشغـال العـمومـيـة والريs واحملـددة في اجلداول اHـرفقة

�لحق هذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اHلحقاHلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2014
I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

أكتوبر 2014

نوفمبر 2014

ديسمبر 2014

1305

1305

1305

1412

1412

1412

1268

1268

1268

1442

1442

1442

1389

1389

1389

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبـاط الـذي يــسـمح بـحـســـاب األرقـام االســتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبـاط الـذي يــسـمح بـحـســـاب األرقـام االســتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة s2010 انـطالقـا مـنs انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةوالترصيصوالترصيص التجهيزاتالتجهيزات
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

ديسمبر ديسمبر 2014نوفمبر نوفمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل << K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اHـعامل << K >> لـلـتكـاليف االجـتـماعـية اHـطبـق في صيغ تـغيـيـر األسعـار للـصفـقـات اHبـرمة بـعد 30 سـبتـمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الرابع من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الرابع من سنة 2014 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

أكتوبر أكتوبر 2014 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسليح اخلـرسانـة مسـبقة

الضغط
Yدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضـيـب من الـفـوالذ اHــسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اHسلحة

 
مــــجـــــنــــبـــــات حــــديـــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قــضــيب من الــفــوالذ ذو الــتــحــام كــبــيـر
للخرسانة اHسلحة       

لولب وعقاف
مـــــــــــــرجـل مــن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لــــــوح مـــــســـــطـح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اHـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة �وجة مغلفنة

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1198

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014
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3 - احلصى - احلصى

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

900

970

1000

953

1000

986

1401

1000

901

969

1000

953

1000

985

1405

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

905

970

1000

953

1000

990

1414

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اHائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســـــمــــنت األفـــــران الــــعـــــالــــيــــة مـن نـــوع
CEM III

جبس

1040

1123

1220

1000

1000

1093

1040

1123

1220

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اHضافات الكيميائية - اHضافات الكيميائية

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اHاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014
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6 - البناء - البناء

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةHطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسـم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلرسـانـة اHـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1304

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1000

1304

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1304

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1156

1000

1150

1000

864

1156

1000

1150

1000

864

Caf

Cg

M F

Plt

Te

1156

1000

1150

1000

864

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Yدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1457

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1190

1457

1359

1210

1040

1314

1410

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1457

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014



5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1633
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

9 - النجارة - النجارة

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافــــــــذة من الــــــــبالســــــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اHضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة من الــبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

997

1211

880

1082

1000

1000

1000

1241

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

997

1221

879

1059

1000

1000

1000

1247

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

997

1211

878

1082

1000

1000

1000

1241

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اHعدنية - األدوات اHعدنية

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1146

1103

1000

1050

1237

1257

1146

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1146

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـ
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

11 - الزجاج - الزجاج

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجY تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اHرايا

زجاج مطرق

1072

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1072

1000

1081

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1072

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

�ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كــابل صــلب من ســلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كــابل صــلب من ســلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كــابل صــلب من ســلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Yفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014



5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1833
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

نوفمبر نوفمبر 2014

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اHاء

مدفأة من حديد

غطاء اHصب من حديد 

قاطع اHاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـ
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

14 - الترصيص - الترصيص

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اHغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اHاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اHاء

مدور

جهاز مركزي Hعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اHطبخ من السيراميك 

مـــغــسـل اHــطــبـخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

نوفمبر نوفمبر 2014



5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2033
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

15 - اHساكة والعزل احلراري - اHساكة والعزل احلراري

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اHؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطــــــاء ســـــطـــــحـه من األلــــــومـــــيــــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Yلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

943

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

943

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1020

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... sT sكم sكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اHاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اHصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اHائي 

أنبوب من الفوالذ اHغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اHاء

مروحة ذات الطرد اHركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

نوفمبر نوفمبر 2014
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14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـ
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اHضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD أنبوب من مادة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اHسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

ديسمبر ديسمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Yأوكسيج

1105

1000

1000

1030

1000

1000

1107

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1047

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014

نوفمبر نوفمبر 2014
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ديسمبر ديسمبر 2014نوفمبر نوفمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

ديسمبر ديسمبر 2014نوفمبر نوفمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

ديسمبر ديسمبر 2014نوفمبر نوفمبر 2014اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اHرور

1088

1063

1090

1046

1000

1127

1055

1038

1066

1046

1000

1127

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1174

1128

1152

1046

1000

1127

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6
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وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
مــايــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 7 شــعـــبــان عــــام  شــعـــبــان عــــام 1436 اHــوافــق  اHــوافــق 26 مــايــو 
ســـنــة ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن جتـــديـــد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلن جتـــديـــد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلّـــجـــنــةـــجـــنــة

القطاعية للصفقات لوزارة األشغـال العمومـية.القطاعية للصفقات لوزارة األشغـال العمومـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مـــــــؤرّخ في 7 شــــــعـــــــبـــــــان عــــــام 1436
اHــوافـق 26 مـــايـــو ســـنـــة s2015 جتـــدد تـــشــــكـــيـــلـــة الـــلّـــجـــنـــة
القطاعية للـصفقات لـوزارة األشغـال العـمومـية تطبيقـا
ألحــكــام اHــادّتـY 152 مـــكــرّر و153 من اHـــرســـوم الـــرّئــاسيّ
رقم 10-236 اHـــــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عــــــام 1431 اHـــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــتــــضــــمّـن تــــنــــظــــيم الــــصــــفــــقــــات

العموميةs اHعدّل واHتمّمs كمـا يأتي :

- بـــوحلـــلـــيب عـــبـــد الــرحـــمـــانs �ـــثل وزيـــر األشـــغــال
sرئيسـا sالعمومية

sثل وزير األشغـال العمومية� s¦ساقو عبد الـكر -
sنائب رئيس

sـثل قـطاع األشـغـال الـعمـومـية� sبـلـعيـدي جـياللي -
sعضوا

sـثل قـطاع األشـغال الـعـمومـية� sزوان عـبد اجملـيد -
sمستخلفا

sــثل قــطـاع األشــغـال الــعــمـومــيـة� sرافـعـي مـحــمـد -
sعضوا

sــثل قـطــاع األشـغـال الــعـمــومـيـة� sسـنـاجــقي مـراد -
sمستخلفا

- أنـوار الميـةs �ثـلة وزيـر اHالـية (اHـديريـة العـامة
sعضوا s(للميزانـية

- حـريدي مر¦s �ثـلة وزير اHالـية (اHديريـة العامة
sمستخلفة s(للميزانية

- بـــوشــــايب طاللs �ــــثل وزيــــر اHــــالـــيــــة (اHـــديــــريـــة
sعضوا s(العامة للمحاسبة

- بغنY إليـاسs �ثل وزير اHالية (اHديرية العامة
sمستخلفا s(للمحاسبة

sعضوا sثل وزير التجارة� sصابي عادل -

- بودالي خيرةs �ثلة وزير التجارةs مستخلفة.

تــتــولّى اHــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلــصــفــقــات الــعــمــومــيــة
sديـرية التخـطيط والتنمـية لوزارة األشغال الـعمومية�

األمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات.

تـــلــغى أحـــكـــام الــقـــرار اHــؤرّخ في 20 جـــمــادى األولى
عـــــام 1433 اHـــــــوافق 12 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 الــــــذي يــــــحـــــدّد
تـشـكــيـلـة الــلّـجــنـة الـقــطـاعـيــة لـلـصــفـقـات لــوزارة األشـغـال

العموميةs اHعدّل واHتمّم.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اBستشفياتوإصالح اBستشفيات

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مــــؤرخ في 2 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1436
اHوافق اHوافق 21 مايو سنة  مايو سنة s2015 يتمم اHلحق الثاني منs يتمم اHلحق الثاني من
الـالـقـرار الــوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في قـرار الــوزاري اHـشــتـرك اHـؤرخ في 21 صــفـر عـام صــفـر عـام
1433  اHـــــوافق اHـــــوافق 15 يــــنـــــايــــر ســـــنــــة  يــــنـــــايــــر ســـــنــــة 2012 الـــــذي يـــــحــــدد الـــــذي يـــــحــــدد

مــــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنــــــيف اHـــــؤســـــســــــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــةمــــــعـــــايـــــيـــــر تـــــصـــــنــــــيف اHـــــؤســـــســــــات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة
االســتــشــفـــائــيــة واHــؤســســـات الــعــمــومــيـــة  لــلــصــحــةاالســتــشــفـــائــيــة واHــؤســســـات الــعــمــومــيـــة  لــلــصــحــة

اجلوارية وتصنيفها.اجلوارية وتصنيفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

sاليةHووزير ا
- �ــقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـؤســسـات الــعـمــومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واHـؤســســات الـعــمــومـيــة  لــلـصــحـة اجلــواريــة وتـنــظــيـمــهـا

sادة 23 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sوسيرها
- و�ــقـتضـى الـقـرار الـوزاري اHشــتـرك اHـؤرخ في
21 صفر عام 1433 اHوافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد

مـعـايــيـر تــصـنــيف اHـؤســسـات الـعــمـومــيـة االسـتــشـفــائـيـة
sــؤسـســات الـعــمــومـيــة لـلــصـحــة اجلــواريـة وتــصـنــيـفــهـاHوا

sتممHعدل واHا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــــادة األولىاHــــادة األولى :: يــــتــــمـم اHــــلــــحـق الــــثــــانـي من الــــقــــرار
الـوزاري اHـشــتـرك اHؤرخ في 21 صـفر عـام 1433 اHـوافق
15 يــــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحــــدد مـــعـــايــــيـــر تـــصــــنـــيف

اHــــؤســـســــات الـــعـــمــــومـــيــــة االســـتــــشـــفـــائــــيـــة واHــــؤســـســـات
العمومية للصحة اجلوارية وتصنيفهاs كما يأتي :
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"اHلحق الثاني"اHلحق الثاني

أ - تصنيف اHؤسسات العمومية االستشفائية :أ - تصنيف اHؤسسات العمومية االستشفائية :
1 - قــائـــمــة اHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة االســتــشـــفــائــيــة - قــائـــمــة اHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة االســتــشـــفــائــيــة

اHصنفة في الفئة " أ "اHصنفة في الفئة " أ "
........................ (بدون تغيير) ........................

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتــعـلّق بـسـلـطـة الــتـعـيـY والـتـسـيــيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-161 اHؤرّخ
في 7 جــــمـــادى األولـى عـــــام 1430 اHــــوافــق 2 مــــايــــو ســــنـــة
YــوظـــفــHـــتــضـــمّن الـــقــانـــون األســاسـي اخلــاص بـــاH2009 وا

sلسلك متصرفي مصالح الصحة YنتمHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيــر الـصّــحـة والــسّـــكـان وإصالح

sستشفيـاتHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنــــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحـــــانــــات والــــفــــحــــوص اHـــــهــــنــــيــــة فـي اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها
- وبـعـد الــرأي اHــطـابق لـلـسـلــطـة اHـكـلّـفــة بـالـوظـيـفـة

sالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
sــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبـــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى حتــديــد إطــار تــنـظــيـم اHــســابــقـات
واالمـتحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحاق بـالـرتب اHـنـتمـيـة لـسلك

متصرفي مصالح الصحة.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســـــــابــــــقـــــــاتs عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةs االختبارات اآلتية :

 - رتــبـة مـتـصـرف مـصـالح الــصـحـة : (مـسـابـقـة عـلى - رتــبـة مـتـصـرف مـصـالح الــصـحـة : (مـسـابـقـة عـلى
أساس االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)أساس االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)

أ) االختبارات الكتابية للقبول :أ) االختبارات الكتابية للقبول :

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اختبار في التخصص في أحد اHيادين اآلتية ::

2 - قــائـــمــة اHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة االســتــشـــفــائــيــة - قــائـــمــة اHــؤســســـات الــعــمــومـــيــة االســتــشـــفــائــيــة
اHصنفة في الفئة " ب "اHصنفة في الفئة " ب "

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 21
مايو سنة 2015.

اHؤسسات العمومية االستشفائيةاHؤسسات العمومية االستشفائيةالوالياتالواليات

أدرار (اHستشفى اجلديد)أدرار

.......................... (بدون تغيير) ..........................

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

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
و إصالح اHستشفياتو إصالح اHستشفيات

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 29  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20
يــنـايــر سـنـة يــنـايــر سـنـة s2015 يـحـدs يـحـدّد إطــار تـنـظـيم اHــسـابـقـاتد إطــار تـنـظـيم اHــسـابـقـات
واالمتـحـانـات اHهـنـية لاللـتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـيةواالمتـحـانـات اHهـنـية لاللـتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـية

لسلك متصرفي مصالح الصحة.لسلك متصرفي مصالح الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتــعـــلّـق
بتـحـريـر ونـشر بـعض الـقـرارات ذات الـطابع الـتـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
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sالقانون اإلداري -
sالية العامةHاالقتصاد وا -
- تسيير اHوارد البشرية.

اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
3 - اخــــتــــبــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة فــــرنــــســــيــــة أو

إجنليزيةs اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.
ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :

مـحـادثـة مـع أعـضـاء الـلـجـنــة حـول مـوضـوع له عالقـة
ببرنامج اHسابقةs اHدة 20 دقيقةs اHعامل 1.

رتبة متصرف مصالح الصحة : (امتحان مهني)رتبة متصرف مصالح الصحة : (امتحان مهني)
s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة

s2 عاملHا
2 - اخـتـبــــار تـقــني فــي ميـــدان الـتـسـيــــيـر اHالي
sــــــدة ثالث (3) ســــــاعـــــاتHا sــــــصـــــالـح الـــــصــــــحـــــةH أو اإلداري

s3 عامـلHا
s(2) ـدة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

اHعامل 2.
 - رتــــبــــة مــــتــــصــــرف رئــــيــــسي Hــــصــــالـح الــــصــــحــــة : - رتــــبــــة مــــتــــصــــرف رئــــيــــسي Hــــصــــالـح الــــصــــحــــة :
(مـســابـقــة عــلى أسـاس االخـتــبـارات لاللــتـحـاق بـالــتـكـوين(مـســابـقــة عــلى أسـاس االخـتــبـارات لاللــتـحـاق بـالــتـكـوين

اHتخصص)اHتخصص)
أ) االختبارات الكتابية للقبول :أ) االختبارات الكتابية للقبول :

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اختبار في التخصص في أحد اHيادين اآلتية ::
sالقانون اإلداري -

sالية العامةHاالقتصاد وا -
- اHناجمنت العمومي.

اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
3 - اخــــتــــبــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة فــــرنــــســــيــــة أو

إجنليزيةs اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.
ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :

مـحـادثـة مـع أعـضـاء الـلـجـنــة حـول مـوضـوع له عالقـة
ببرنامج اHسابقةs اHدة 20 دقيقةs اHعامل 1.

 - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة : - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة :
(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

أ) االختبارات الكتابية للقبول :أ) االختبارات الكتابية للقبول :

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اخـــــتــــبــــار في االقـــــتــــصــــاد واHــــالـــــيــــة الــــعــــامــــة أو
اHــنــاجــمــنت الــعــمــومي أو الــقــانــون الـعــامs اHــدة ثالث (3)

ساعاتs اHعامل 3.

3 - اخــــتــــبــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزيةs اHدة ساعتان s2 اHعامل 1.

ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :

مـحـادثـة مـع أعـضـاء الـلـجـنــة حـول مـوضـوع له عالقـة
ببرنامج اHسابقةs اHدة 20 دقيقةs اHعامل 1.

 - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة : - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة :
(امتحان مهني)(امتحان مهني)

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اخـــتــــبـــار تــــقـــني فـي مـــيــــدان تـــســـيــــيـــر مــــصـــالح
s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sالصحة

s(2) ـدة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري
اHعامل 2.

 - رتـــــبــــة رئـــــيس مـــــتــــصـــــرفي مـــــصــــالـح الــــصـــــحــــة : - رتـــــبــــة رئـــــيس مـــــتــــصـــــرفي مـــــصــــالـح الــــصـــــحــــة :
(امتحان مهني)(امتحان مهني)

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اخــــتــــبـــــار في دراســـــة حــــالــــة أو مـــــشــــروع خــــاص
sـــدة ثالث (3) ســــاعــــاتHا sبــــتـــســـيــــيـــر مــــصــــالح الــــصـــحـــــة

s4 عـامـلHا

s3 - اخــتــبـــار في الـــتــشـــريــع والــتــنـــظــــيم الـــصــحي
اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 3 :  : كـل عــالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــؤدي غـــيـــاب اHـــتــرشـح عن احملـــادثــة أو عن
أحـد اخـتـبـارات الـقـبـول أو الـنـجـاح الـنهـائي إلـى إقصـائه

من اHسابقة أو االمتحان اHهني.

5 :  : تـلـحق بأصل هـذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــشـــمل اHــســابــقــةs عـــلى أســاس الــشــهــادات
لـاللــتــحــاق بــرتب اHــوظــفــY اHــنـــتــمــY لــســلك مــتــصــرفي
مـصالح الـصحةs مـعايـير االنتـقاء وكذا الـتنـقيط اخملصص

لكل واحد منهاs حسب األولوية اآلتية :

1 - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات
الـسـلك أو الــرتبــة اHـطـلـوبـY لـلـمـشـاركــة في اHـســابـقــةالـسـلك أو الــرتبــة اHـطـلـوبـY لـلـمـشـاركــة في اHـســابـقــة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :

1.1 - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

تـــرتب تــخــصـــصـــات اHــتــرشــحــــY حــسب األولـــويـــة
Yالـــتي حتــــددهـــا الــــســـلــــطـــة الــــتي لــــهـــا صـالحـــيــــة الـــتّــــعـــيـــ
واHــذكـورة في قــرار أو مـقــرر فـتح اHــسـابــقـة عــلى أسـاس

الشهاداتs وتنقط كما يأتي :
sالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط -
sYالتخصص (ت) 4 : نقطت -

- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة.

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يـتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHــــعـــدل الـــعــــام لـــلــــمـــســـار الــــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوج

بالشهادة أو اHؤهلs كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بـالنـسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نــقــطــتــان (2) بـالــنــســبـة لــلــمــتــرشح الــذي حتـصــل

s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- ثالث (3) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لــلـــمـــتـــــرشــح الـــذي
s20/12,9920/12 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- أربع (4) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمـــتــــرشــح الــــذي
s20/13,9920/13 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- خــمس (5) نــقـــــاط بــالــنـــســبـــــة لــلــمـــتـــرشــح الـــذي
s20/14,9920/14 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- ست (6) نـــقـــــاط بــــالـــنـــســـبــــــة لـــلـــمــــتــــرشــح الــــذي
s20/15,9920/15 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- ســبع (7) نـــقـــــاط بـــالـــنــســـبـــــة لـــلـــمـــتـــرشـــح الـــذي
حتصــل عـلى معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

- يـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHــدارس
sY(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

- يـــــســــتـــــفــــيــــد األوائـل في دفـــــعــــاتــــهـم بــــاHـــــؤســــســــات
العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.

YـطــلـوبـHــؤهل اHـكــمل لـلــشـهـادة أو اHالـتـكــوين ا - YـطــلـوبـHــؤهل اHـكــمل لـلــشـهـادة أو اH2 - الـتـكــوين ا
لـــلـــمـــشــــاركـــة في اHـــســــابـــقـــة في نــــفس الـــتـــخــــصصs عـــنـــدلـــلـــمـــشــــاركـــة في اHـــســــابـــقـــة في نــــفس الـــتـــخــــصصs عـــنـــد

: ((: ((2) Yإلى نقطت ) Y0 إلى نقطت) االقتضاء) االقتضاء

يـتم تـنــقـيط كـل تـكـــوين مـكـمـل أعـــلى مـن الـشـهــادة
أو اHـــؤهل اHــطـــلــوب في نـــفس الـــتــخـــصص الــذي لـه صــلــة
باHهـام اHرتبـطة بالرتـبة اHراد االلـتحاق بـهاs على أساس
0.25 نــقــطــــة عـن كــل ســداسـي دراسي أو تــكـــويـن مــكــمـل

.(2) Yفي حدود نقطت

3 - األشــــــغـــــال أو الــــــدراســـــات اHــــــنـــــجــــــزة من طـــــرف - األشــــــغـــــال أو الــــــدراســـــات اHــــــنـــــجــــــزة من طـــــرف
اHـتـرشح فـي نـفس الـتـخـصصs عـنـد االقــتـضـاءs بـالـنـسـبـةاHـتـرشح فـي نـفس الـتـخـصصs عـنـد االقــتـضـاءs بـالـنـسـبـة
Hـســابــقـــات االلــتــحـاق بــالـرتب اHــصـنــفـة في الــصـنف Hـســابــقـــات االلــتــحـاق بــالـرتب اHــصـنــفـة في الــصـنف 11

فما فوق (فما فوق (0 إلى نقطة واحدة) : إلى نقطة واحدة) :

يــــتـم تـــــنــــقـــــيط أعــــمــــال الــــبــــحــــــوث أو الــــدراســــــات
sـنــشـــورة في مــجـلـــة مـتـخــصـصـــة وطـنـــيــة أو أجـنــبـيـةHا
عــــلـى أســـــــاس 0,5 نـــــقـــــطــــــة عــن كــل إصــــــدارs فـي حـــــدود

نقطـة واحـدة.
4 - اخلـــبـرة اHـهـنــيــة اHـكـتـسـبـــة من قـبــل اHـتــرشـح - اخلـــبـرة اHـهـنــيــة اHـكـتـسـبـــة من قـبــل اHـتــرشـح

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
يــتـم تـــنــقــــيط اخلــبـــرة اHــهـــنــيــة اHـــكــتـــســبـــة من قــبل

اHترشحs ال سيما في إطار :
sعقود ما قبل التشغيل *

sاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *
sهنيHاإلدماج ا *

* صفة متعاقد.
- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كل ســـنـــة خـــدمـــةs فـي حــدود
ست (6) نـقــــاط بـالـنـسـبـــة لـلـخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHـكـتـسـبــة
sنظمة للمسابقةHؤسسات واإلدارات العمومية اHفي ا

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كل ســـنـــة خـــدمـــةs فـي حــدود
أربع (4) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــخـبـرة اHــهـنـيــة اHـكـتــسـبـة في

sمؤسسة أو إدارة عمومية أخرى
- نــصف (0,5) نـــقــطــة عن كل ســنــة خــدمــة في حــدود
ثالث (3) نـقـاط بــالـنـســبـة لـلـخــبـرة اHـهـنــيـة اHـكــتـسـبـة في
اHـؤسسـات واإلدارات الـعـمومـيـة في مـنـصب شغــل أدنى

sراد شغلهHنصب اHمباشـرة عن ا



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـ
22  يونيو سنة يونيو سنة 2015 م

- نــــصف (0,5) نـــــقــــطــــة عـــن كـــل ســــنـــــة خــــدمـــــة في
حـدود نـقطتــY (2) بالنسبــة لـلخبــرة اHهنــية اHكتسبـة
sمـثـبـتة بـشـهـادة عمـل sخـــارج قطـاع الـوظـيـفة الـعـمـوميـة
مــرفــقــة بــشـــهــادة انــتــســاب مــســلــمـــة من هــيــئــة الــضــمــان

االجتماعي اHعنـية.
5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتـم حتديد أقدمـية الشهادة بـالنظر إلى تاريخ فتح
اHـسـابـقـةs ويـتم تـنـقـيـطـهـا عـلى أسـاس نـصف (0,5) نـقـطة

عن كـل سنةs في حدود خمس (5) نقاط.
6  - احملادثة مع جلنة االنتقاء (  - احملادثة مع جلنة االنتقاء (0 إلى  إلى 3 نقاط) : نقاط) :

sالقدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة -
sالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- القدرات و/ أو اHؤهالت اخلاصة : نقطة واحدة.

7 :  : تــشــمـل اHــســابــقــةs عــلى أســاس الــشــهـادات اHـاداHـادّة ة 
لـاللـتــحـــاق بــالـتــكــــوين اHـتــخـصـصs مـعــــايـيــر االنـتــقــــاء
وكــــــذا الــــتــــنـــــقــــيـط اخملــــصـص لــــكـــل واحـــــد مـــــنــــهــــــا حــــسب

األولـويـة اآلتـية :

1 - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات
التكوين اHراد االلتحاق به (التكوين اHراد االلتحاق به (0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :

1.1 - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

تـــرتب تـــخــصـــصـــات اHـــتــرشــحـــY حــسـب األولــويـــة
sYالــتـي حتــددهــــا الـــســلـــطـــة الـــتي لـــهـــا صالحـــيـــة الـــتّــعـــيــ
وتـــذكــــر في قـــرار أو مـــقـــرر فـــتح اHـــســـابـــقــة عـــلـى أســاس

الشهاداتs وتنقط كما يأتي :
sالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط -

s(2) التخصص (ت) 4 : نقطتان -
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة.

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يـتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHــــعـــدل الـــعــــام لـــلــــمـــســـار الــــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوج

بالشهادة أو اHؤهلs كما يأتي :
- نـقــطــة واحــــدة بـالــنـســبـة لــلـمــتـرشح الــذي حتـصل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- نــقــطــتــان (2) بـالــنــســبـة لــلــمــتــرشح الــذي حتـصــل
s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- ثالث (3) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لــلـــمـــتـــــرشــح الـــذي
s20/12,9920/12 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- أربع (4) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمـــتــــرشــح الــــذي
s20/13,9920/13 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- خــمس (5) نــقـــــاط بــالــنـــســبـــــة لــلــمـــتـــرشــح الـــذي
s20/14,9920/14 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- ست (6) نـــقـــــاط بــــالـــنـــســـبــــــة لـــلـــمــــتــــرشــح الــــذي
s20/15,9920/15 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- ســبع (7) نـــقـــــاط بـــالـــنــســـبـــــة لـــلـــمـــتـــرشـــح الـــذي

حتصــل عـلى معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
- يـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHــدارس

sY(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت
- يـــــســــتـــــفــــيــــد األوائـل في دفـــــعــــاتــــهـم بــــاHـــــؤســــســــات

العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - تاريح احلصول على الشهادة ( - تاريح احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابـقـةs ويـتم تـنـقـيـطـهـا عـلى أسـاس نـصف (0,5) نـقـطة

عن كـل سنةs في حدود خمس (5) نقاط.
3  - احملادثـة مع جلنة االنتقـاء (  - احملادثـة مع جلنة االنتقـاء (0 إلى  إلى 3 نقـاط) : نقـاط) :

sالقدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة -
sالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- قدرات و/ أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة.

8 :  : يــتم الـفــصـل بــY اHــتـرشــحــY اHــتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس االختباراتHفي ا

وفقا للمعايير اآلتية :

s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصــنــاف األشــخــاص (اHــعــاقــون الــذين لــهم الــقــدرة
s(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

sمعدّل االختبارات الكتابية -
- الـــعالمــة احملـــصّـل عــلـــيــهـــا في االخــتـــبــــار الـــذي لـه

أكبـر معـامـل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
اHـتـســاوين رغم تـطـبـــيق اHـعـايـير اHـذكـــورة أعالهs فـإنـه
يـــتم حــسب األولــويــــة تــطــبــيـق اHــعــايــيــر الـــثــانــويــة اآلتي

ذكـرهـا :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

sؤهـلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).
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9 :  : يــتم الـفــصـل بــY اHــتـرشــحــY اHــتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
فـي اHـرتـبة بالنسـبة لالمتحانات اHهنـيةs وفقا للمعيار

اآلتي :
- الـــعالمــة احملـــصّـل عــلـــيــهـــا في االخــتـــبــــار الـــذي لـه

أكبـر معـامـل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
اHـتــسـاوين رغم تــطـبـيـق اHـعـيــار اHـذكـور أعـالهs فـإنه يـتم

حسب األولوية تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
sاألقدمية في الرتبة -

sاألقدمية العامة -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـتم الـفـصـل بـY اHــتـرشـحــY اHـتـسـاوين
sـرتبـة بـالنـسبـة لـلمـسابـقات عـلى أسـاس الشـهاداتHفي ا

وفقا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصــنــاف األشـــخــاص (اHــعـــاقــY الــذين لـــهم الــقــدرة
s(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

s(األولوية لألكبر سنا) ترشّحHسن ا -
- الـوضـعـيـة الـعـائلــيـة لـلمـتــرشح (مـتـزوج لـه أوالد

أو متزوج بدون أوالد أو متكفل بعائلة أو أعزب).

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـتم الـفـصـل بـY اHــتـرشـحــY اHـتـسـاوين
لاللـــتــحـــاق بــالـــتــكـــوين اHـــتــخـــصصs حــسـب احلــالـــةs وفــقــا

للمعايير اآلتـية :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

- أقدمية الشهادة أو اHؤهل.

12 :  : يــــــجب أن حتـــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــاداHـــــادّة ة 
Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتـية :

sطلب خطي -
sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

- نــســخــة من الــشــهــــادة أو اHــؤهــل اHــطــلــوبs الـذي
يكون مرفقا بـكشف النقاط اHتـعلق باHسـار الدراسي أو

sالتكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعـــــلــــومـــــات يــــتـم مــــلـــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيـا
في مــســــابــقــــات الــتـــوظـــيف قـــبــل الــتّـــعــيـــY في الـــرتب
اHــراد االلــتـحـــاق بــهــاs إتـمــام مــلــفـاتــهم اإلداريـــة �ــجــمـوع

الـوثـائق األخرى اآلتـية :

- نـســخــة من شــهــادة إثـبــات وضــعـيــة اHــتــرشح جتـاه
sاخلدمة الوطنية

- مستخرج من صـحيفة السوابق الـقضائية سارية
sفعـولHا

- شـهـادة اإلقــامـــةs بـالـنـسـبــة Hــسـابـقــات الـتـوظـيف
sناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةHفي ا

sيالدHمستخرج شهادة ا -
- شــــــهــــــادتـــــان (2) طـــــبــــــيـــــتــــــان (الـــــطـب الـــــعــــــام وطب
األمـــراض الــــصـــدريــــة مـــســــلّـــمــــتـــان مـن طـــبــــيب مــــخـــتص)

sطلوبHنصب اHترشح لشغـل اHتثبتان أهلية ا
sصورتان (2) شمسيتان -

sشـــهــــادة تـــثــبت صـــفـــــة ابــن أو أرمــلــــــة شــهــــــيــد -
عنـد االقتضـاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائـق اHــــــذكــــــورة أعـالهs يــــــجب أن
تــتـضــمن مــلـفــات اHـتــرشـحـY الــنـاجــحـY فـي اHـســابـقــات

على أساس الشهاداتs على اخلصوصs مـا يأتي :
- شـــهــــادات الـــعــــمل الــــتي تـــثــــبت اخلــــبـــرة اHــــهـــنــــيـــة
اHــكـتــســبــة من قــبل اHــتـرشح فـي الـتــخــصص في الــقــطـاع
اخلاصs عـند االقـتضـاءs مرفـقة بـشهـادة االنتـساب مـسلّـمة

sعنيةHمن طرف هيئة الضمان االجتماعي ا
- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبـت مـــــدة الــــــعـــــمـل اHـــــؤداة مـن طـــــرف
اHـــتــــرشـح في إطــــار الـــعـــقـــــود اخلــــاصــــة بـــجـــهـــاز اإلدمــــاج
sبـصفـة مـتـعـاقد sـهـني أو االجـتـماعـي حلامـلي الـشـهـاداتHا

sعند االقتضـاء
- وثــيـقــة تـثـبت تـكــويـنـــا مـكـمال أعــلى من الـشـهـادة
أو اHـــؤهل اHــطـــلــوب لــلـــمــشـــاركــة في اHـــســابــقـــة في نــفس

sعند االقتضاء sالتخصص
- وثــيــقـــة تــثــبت األعــمـــال أو الـدراســـات اHــنــجـــزة

sعند االقتضاء sترشح في التخصصHمن طرف ا
sYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

sــتــرشح هــو األوّل في دفــعــتـهHوثــيــقــة تــثــبـت أن ا -
sعند االقتضاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحs عند االقتضاء.
14 :  : يــتـــضــمـــن مــلف الــتـــــرشـح لــلــمــشــاركــــة اHـاداHـادّة ة 

فـي االمتحانات اHهنية طلبا خطيا يقدمه اHترشح.
YـــوظـــفـــHيــــتم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــويـن مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHسـتـوفY الـشـروط القـانـونيـة األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحانات اHـهنية مـن طرف اإلدارة اHستـخدمةs ويجب

أن حتتوي على الوثائق اآلتـية :
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sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التّعي -
- نــســخـــــة مـن شــهــــادة تــثــبت صــفـــــة الــعــضـــويــــة
فـي صـفـوف جـيش الـتـحـريـر الوطـني أو اHـنـظـمـة اHـدنـية
sجلــبــهــة الــتــحـــريــر الـــوطــني أو أرمــلـة أو ابن (ة) شــهــيـد

عنـد االقتضـاء.

اHاداHادّة ة 15 :  : تـمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحــريــر الــوطــني واHــنــظــمـة اHــدنــيــة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنـــــاء الــــشــــهــــداءs وفــــقــــا لـــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

YــشــــاركـــHا YـــتـــرشــحــــــHــادّة ة 16 :  : يـــجب عــــلى اHــاداHا
فـي اHـسـابـقـات واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة اHـنـصـوص عـلـيـهــا
في هــذا الـــقــرارs أن يــســتــوفــوا مــســبــقــا جــمــيع الــشــروط
الـــقـــانـــونــيـــة األســـاســـيـــة اHــطـــلـــوبــــة لاللـــتـــحــــاق بــالــــرتب
اHـنـتـمــيـة لسـلك مـتـصـرفي مـصـالح الـصحـةs كـمـا حـددتـها
أحــــكــــام اHــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09-161 اHــــؤرّخ في 7
جــــــمـــــادى األولـى عـــــام 1430 اHـــــوافق 2 مــــــايـــــو ســـــنـــــة 2009

واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائــــــــر في 29 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 20 يناير سنة 2015.

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 7  مايـو سـنة  مايـو سـنة
s2015 يــحـدs يــحـدّد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاسد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاس

االخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاقاالخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاق
بـــالــرتب اHـــنــتــمـــيــة لـــســلك الـــقــابالت في الـــصــحــةبـــالــرتب اHـــنــتــمـــيــة لـــســلك الـــقــابالت في الـــصــحــة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتــعـــلّق
بتـحـريـر ونـشر بـعض الـقـرارات ذات الـطابع الـتـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتــعـلّق بـسـلـطـة الــتـعـيـY والـتـسـيــيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-122 اHؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1432 اHــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
2011 واHـــتــضــمّن الـــقــانــون األســاسي اخلـــاص بــاHــوظــفــات

sنتميات لسلك القابالت في الصحة العموميةHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صـالحـيــات وزيــر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

sستشفياتHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1433 اHــوافق 25 أبـــريل ســنــة
2012 الذي يحدّد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والــفـحـوص اHـهـنـيـة في اHــؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
sوإجرائها

- وبـعــد الـرأي اHـطــابق لـلـســلـطـة اHــكـلّـفــة بـالـوظــيـفـة
sالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـنــفــيــذيّ  رقـم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمــادى الــثــانــــيــة
sـــذكــور أعالهHــوافق 25 أبـــريل ســـنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يـهــدف هــذا القـــرار إلى حتـديــد إطـار تنـظيم اHـسابـقات
علـى أساس االخـتـبـارات واالمـتحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحاق

بالرتب اHنتمية لسلك القابالت في الصحة العمومية.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمّـن اHــــــســـــــابــــــقـــــــاتs عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةs االختبارات اآلتـية :

1  - رتبة قابلة رئيسية : (امتحان مهني)  - رتبة قابلة رئيسية : (امتحان مهني)
s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -

s2 عاملHا
- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص

اHترشحة : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
2  - رتـــــبـــــة قـــــابــــــلــــــة في الــــصــــحــــة الــــعــــمــــومــــيـــة :  - رتـــــبـــــة قـــــابــــــلــــــة في الــــصــــحــــة الــــعــــمــــومــــيـــة :

(امتحان مهني)(امتحان مهني)
s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -

s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشحة : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
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3  - رتبة قـابلة مـتخصـصة في الصـحة العـمومية :  - رتبة قـابلة مـتخصـصة في الصـحة العـمومية :
(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشحة : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

4  - رتــبــة قــابـلــة رئــيـســة في الــصـحــة الــعـمــومــيـة :  - رتــبــة قــابـلــة رئــيـســة في الــصـحــة الــعـمــومــيـة :
(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHترشحة : اHا

- اخـتـبـار اختـيـاري في الـلـغة األجـنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنليزية) : اHدة ساعتان s(2) اHعامل 2.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 3 : : كـل عــالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

4 :  : تـلـحق بأصل هـذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتـم الـفـصل بـY اHـتــرشـحـات اHـتـسـاويـات
في اHرتـبة بالنـسبة للمـسابقات عـلى أساس االختبارات

وفقا للمعايير اآلتية :
s(ابنة شهيد) ذوو حقوق الشهداء -

- أصــــنــــاف األشــــخـــاص ذوي االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــاصـــة
(اHـعـوقـات الـلـواتي لـهن الـقـدرة عـلى أداء اHـهـام اHـرتـبـطة

s(راد االلتحاق بهاHبالرتبة ا
sمعدل االختبارات الكتابية -

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.
في حـــالـــة مـــا إذا لم يـــتم الـــفـــصل بـــY اHـــتـــرشـــحــات
اHتـساوياتs رغـم تـطبــيق اHعايـير اHـذكــورة أعالهs فإنه
يــتم حــسب األولـــويــةs تــطــبــيق اHــعـــايــيــر الــثــانــويــة اآلتي

ذكـرهـا :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

sؤهلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشحة (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـتـم الـفـصل بـY اHـتــرشـحـات اHـتـسـاويـات
فـي اHــرتـــبــــة بــالـــنــســـبــــة لالمـــتــحــــانـــات اHــهـــنـــيـــة وفــقـــا

للمعيار اآلتي :

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

في حـــالـــة مـــا إذا لم يـــتم الـــفـــصل بـــY اHـــتـــرشـــحــات
اHــتـســاويــات رغـم تـطـبــيـق اHـعـيـار اHــذكـــور أعالهs فـإنـه
يــتم حــسب األولـــويــةs تــطــبــيق اHــعـــايــيــر الــثــانــويــة اآلتي

ذكـرهـا :

sاألقدمية في الرتبة -

sاألقدمية العامة -

- سن اHترشحة (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تــتــضــمّن مــلــفـات الــتــرشح لــلــمــشــاركـة في
االمتـحانـات اHهـنيـة واHسـابقـات علـى أساس االخـتبارات

للترقيةs طلبا خطيا تقدمه اHترشحة.
يـــتم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح اHـــوظـــفــات
اHـسـتـوفـيــات الـشـروط الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة لـلـمـشـاركــة
فـي االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــة واHـــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس
sستخدمةHمن طرف اإلدارة ا sذكورة أعالهHاالختبارات ا

ويجب أن يحتوي على الوثائق اآلتـية :

sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نــســخـــــة مـن شــهـــــادة تــثــبت صــفــــة الــعــضـــويــــة
فـي صـفـوف جـيش الـتـحـريـر الوطـني أو اHـنـظـمـة اHـدنـية
sجلـبــهـــة الـتــحــريـــر الـــوطـنـي أو أرمـلـــة أو ابــنــة شــهــيـد

عند االقتضـاء.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تمـنح زيـادات لـلـمـترشـحـات أعـضـاء جيش
الــتــحــريــر الــوطــني واHــنــظــمـة اHــدنــيــة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــني وأرامـل أو أبــــنـــاء الــــشــــهــــداء وفــــقــــا لــــلـــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحــــــات اHــشــــاركـــــات
فـي اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات لــــلــــتــــرقــــيــــة
sـنـصوص عـلـيـهـا في هـذا الـقــرارHـهـنـيـة اHواالمـتـحانـات ا
أن يـــســـتـــوفــY مـــســـبـــقـــــا جـــمــــيـع الـــشـــروط الـــقـــانـــونـــيــة
اHـطـلــوبـــة لاللـتـحــاق بـالـرتب اHـنـتـمـيـة لـسـلك الـقــابالت
فـي الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةs كــمـــا حتـــددهـــا أحــكـــام اHـــرســوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 11-122 اHــؤرّخ في 15 ربـــــيع الـــثـــــاني

عــام 1432 اHوافق 20 مارس سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــزائـــر في 18 رجب عــــام 1436 اHــوافــق 7
مايو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
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علـى أساس االخـتـبـارات واالمـتحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحاق
بـالـرتب اHنـتـميـة ألسالك األعـوان الـطبـيـY في التـخـدير

واإلنعاش للصحة العمومية.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســـــــابــــــقـــــــاتs عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةs االختبارات اآلتية :

1 - رتـــــبـــــة عــــون طـــــبـي في الـــــتـــــخـــــديـــــر واإلنـــــعــــاش - رتـــــبـــــة عــــون طـــــبـي في الـــــتـــــخـــــديـــــر واإلنـــــعــــاش
رئيسي : (امتحان مهني)رئيسي : (امتحان مهني)

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

2 - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة
العمومية :العمومية :

1.2 - مسابقة على أساس االختبارات : - مسابقة على أساس االختبارات :

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

2.2 - امتحان مهني : - امتحان مهني :

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

3 - رتـبـة عـون طـبي في الـتـخـديـر واإلنـعـاش �ـتـاز - رتـبـة عـون طـبي في الـتـخـديـر واإلنـعـاش �ـتـاز
للصحة العمومية : (مسابقة على أساس االختبارات)للصحة العمومية : (مسابقة على أساس االختبارات)

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

4 - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة
العمومية  أستاذ : (مسابقة على أساس االختبارات)العمومية  أستاذ : (مسابقة على أساس االختبارات)

1.4 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 7  مايــو سنة  مايــو سنة
s2015 يــحـدs يــحـدّد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاسد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاس

االخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاقاالخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاق
بــالــرتب اHــنــتـــمــيــة ألسالك األعــوان الــطــبــيــY فيبــالــرتب اHــنــتـــمــيــة ألسالك األعــوان الــطــبــيــY في

التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتــعـــلّـق
بتـحـريـر ونـشر بـعض الـقـرارات ذات الـطابع الـتـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتــعـلّق بـسـلـطـة الــتـعـيـY والـتـسـيــيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-235 اHؤرّخ
في أوّل شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضمّن الـقـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسالك األعـــــوان الــــطـــــبــــيــــY في الـــــتــــخــــديــــر واإلنــــعـــــاش

sللصحـة العمومـية
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيــر الـصّــحـة والــسّـــكـان وإصالح

sستشفيـاتHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنــــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحـــــانــــات والــــفــــحــــوص اHـــــهــــنــــيــــة فـي اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها
- وبـعـد الــرأي اHــطـابق لـلـسـلــطـة اHـكـلّـفــة بـالـوظـيـفـة

sالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
sــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبـــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يـهــدف هـذا الــقــرار إلى حتــديـد إطــار تـنــظـيـم اHـســابـقــات



- اخـتـبـار اختـيـاري في الـلـغة األجـنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنليزية) : اHدة ساعتان s(2) اHعامل 2.

2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :

- يـــتـــمـــثـل في مـــحــــادثـــة مع أعـــضـــاء الــــلـــجـــنـــة حـــول
موضـوع منصـوص علـيه في البرنـامج : اHدة الـقصوى 20

دقيقةs اHعامل 2.

اHاداHادّة ة 3 :  : كل عالمة تقل عن20/5 في أحد االخـتبارات
الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــؤدي غـيــاب اHــتـرشـح عن أحـد اخــتــبـارات
الــقــبــول أو الــنـجــاح الــنــهـائي إلـى إقـصــائه من اHــســابــقــة

على أساس االختبارات أو االمتحان اHهني.

5 :  : تـلـحق بأصل هـذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكـل رتبة.

6 :  : يــتم الـفــصـل بــY اHــتـرشــحــY اHــتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس االختباراتHفي ا

وفقا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو حقوق الشهداء -

- أصــنــاف األشـــخــاص (اHــعـــاقــY الــذين لـــهم الــقــدرة
s(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

sمعدل االختبارات الكتابية -
- الــعـالمـــة احملـــصـل عـــلــيـــهـــا في االخــتـــبــــار الــذي لـه

أكبـر معامـل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
اHتســاوين رغــم تـطبــيق اHعــايـير اHذكورة أعالهs فإنـه
يــتمs حــسب األولــويــةs تــطــبـيـق اHـعــايــيــر الــثــانـويــة اآلتي

ذكـرهـا :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

sؤهـلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـتم الــفـصــل بــY اHـتـرشــحــY اHــتـسـاوين
في اHـــرتـــبـــة بـــالـــنــســـبـــة لالمـــتــحــــانــــات اHــهـــنــــيــةs وفـــقـــا

للمعيـار اآلتي :
- الــعـالمـــة احملـــصـل عـــلــيـــهـــا في االخــتـــبــــار الــذي لـه

أكبـر معامـل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
sفإنـه يتم sـذكـور أعالهHـعـيـار اHـتـســاوين رغم تـطبـيق اHا
حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرهـا :

sاألقدمية في الرتبة -
sاألقدمية العامة -

- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــتــضــمن مــلــفـات الــتــرشح لــلــمــشــاركـة في
االمتـحانـات اHهـنيـة واHسـابقـات علـى أساس االخـتبارات

للترقيةs طلبا خطيا يقدمه اHترشح.

YـــوظـــفـــHيــــتم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــويـن مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـسـتـوفـY الـشـــروط الـقـانـونــيـة األسـاســيـة لـلـمـشـاركــة
فـي االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــة واHـــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس
االختـبارات اHـذكورة أعالهs من طـرف اإلدارة اHسـتخـدمة

ويجب أن حتتوي على الوثائق اآلتية :
sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نـــســـخـــة مـن شـــهـــادة تـــثــــبت صـــفـــة الــــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اHنظمـة اHدنية جلبهة
sالــتــحــريـــــر الــوطــنـــي أو أرمــلـــــة أو ابــــن (ة) شــهــيـــــد

عند االقتضاء.

Yــادّة ة 9 :  : تــمــنـح زيـادات فـي الــنــقــاط لــلــمــتــرشــحـHــاداHا
أعـضـاء جـيش التـحـريـر الوطـني واHـنـظمـة اHـدنـية جلـبـهة
الــــتــــحـــــريــــر الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنـــــاء الــــشــــهــــداءs وفــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

YــشــــاركـــHا YـــتـــرشــحــــــHــادّة ة 10 :  : يـــجب عــــلى اHــاداHا
فـي اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات لــــلــــتــــرقــــيــــة
sـنـصوص عـلـيـهــا في هـذا الـقرارHـهـنــيـة اHواالمـتـحانـات ا
أن يستـوفوا مسـبقا جمـيع الشروط الـقانونيـة األساسية
اHـطـلــوبــة لاللـتــحــاق بـالــرتـب اHـنـتـمـــيـة ألسالك األعـوان
الطبـيY في الـتخـدير واإلنـعاش لـلصـحة الـعمـوميـةs كما
حـددتها أحـكام اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 11-235 اHؤرّخ في
أوّل شـــــعـــــبـــــان عــــام 1432 اHـــــوافق 3 يـــــولـــــيـــــو ســـــنــــة 2011

واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 7
مايو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
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