
العدد العدد 70
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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

األحــداألحــد 12  ذو احلج  ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 09 - 397 مـؤرّخ في 8 ذي احلـجّـة عـام 1430 اHـوافق 25 نـوفـمـبـر سـنـة r2009 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة اHـالـيـة......................................................................................................................

مــرســوم رئــاسـي رقم 09 - 398 مـؤرّخ في 9 ذي احلــجّــة عــام 1430 اHـوافق 26 نـوفــمــبــر ســنـة r2009 يـتــضــمـن إجــــراءات عــفـو
�ناسبة عيد األضحى اHبارك لفائدة الرياضيW احملكوم عليهم نهائيا..................................................................

مرسوم تنفيذيّ رقم 09 - 392 مؤرّخ في 7 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 24 نوفمبر سنة r2009 يحدد كيفيات اHتابعة الطبية
لألشخـاص الذين يعملـون في منشـآت وهياكـل استغـالل اخلدمـة العمومية للمياه................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذيّ رقم 09 - 393 مـؤرّخ في 7 ذي احلـجّـة عـام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة r2009 يـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي
اخلاص باHـوظـفW اHنـتمW ألسالك اHمارسW الطبيW العامW في الصحة العمومية...........................................

مـرسـوم تـنـفـيـذيّ رقم 09 - 394 مـؤرّخ في 7 ذي احلـجّـة عـام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة r2009 يـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي
اخلاص باHـوظـفW اHنـتمW لسلك اHمارسW الطبيW اHتخصصW في الصحة العمومية......................................
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النـهائي لرخصة إقامـــة شبكـة عمومية لـلمواصالت السلكية والالسلكية واستغـــاللهـا وتوفير خدمات هاتفية ثابتــة
دوليــة ومـا بW اHدن وفي احللقة احمللية للجمهورr اHمنوحة للمتعامل "الشـركـة اجلـزائريـة لالتصـاالت".................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 09 - 396 مـؤرّخ في 7 ذي احلجّـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفمـبـر سـنة r2009 يحـدد االتـفـاقيـة الـنمـوذجـية
اHبرمة بW هيئات الضمان االجتماعي والصيدليات........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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بوالية سكيكدة............................................................................................................................................

Wعام Wيتضمنـان إنهاء مهام أمين r2009 وافق 2  نوفمـبر سنةHمرسومـان رئاسيان مؤرّخان في 14 ذي القعدة عام 1430 ا
....................................................................................................................................Wلدى رئيسي دائرت
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تيزي وزو..................................................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 14 ذي الــقــعــدة عـام 1430 اHـوافق 2  نـوفــمــبــر ســنـة r2009 يــتـضــمن تــعـيــW األمـW الــعـام لــلـوكــالـة
الوطنية للممتلكات اHنجمية........................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1430 اHوافق 2  نوفمبر سنة r2009 يتضمن التعيW بجامعة بسكرة..............

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة وزارة اجملاهديناجملاهدين

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 23 ذي الــقــعــدة عـام 1430 اHـوافق 12  أكــتــوبــر ســنـة r2009 يــحــدد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز
استجمام اجملاهدين......................................................................................................................................

وزارة النقلوزارة النقل

قــرار مـؤرّخ في 9 شــوّال عـام 1430 اHـوافق 28 سـبــتـمــبـر ســنـة r2009  يـعــدّل الـقــرار اHـؤرّخ في 19 صـفــر عـام 1414 اHـوافق 8
غشت سنة 1993  الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات األجرة "طاكسي".........................................................

وزارة العمل  وزارة العمل  والتشغيل والضمان االجتماعيوالتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 اHوافق 18 أكتوبر سنة r2009  يحـدّد مبلــغ الـزيـادة في اHعاش عـلى الـزوج اHكفـول.....
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم 09 -  - 397 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 ذي احلـج ذي احلـجّـة عامـة عام
1430  اHــــوافق اHــــوافق 25 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2009 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اHـالـيـة.حتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اHـالـيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 09 - 01   اHـــــؤرخ في 29 
رجب عام 1430 اHوافق  22  يولـيو سنة  2009 واHـتضمن

r2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اHــــــرســـــوم الــــــرئــــــاسي اHــــــؤرخ في 9
رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 30 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2009
واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملــصـــصــــة Hـــيـــزانـــيـــة
الــتـكــالــيـف اHــشــتــركـــة من مــيــزانــيــة الــتــســيــيـر �ــوجب

r2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 279
اHــؤرخ في  9 رمــضــان عــام 1430 اHــوافق 30 غــشت ســنــة

2009  واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

اHــالــيــة من مــيــزانــيـــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــون اHــالــيــة
r2009 التكميلي لسنة
يرسم يرسم ما يأتي : ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2009
اعـتـمـاد قـدره واحـد وســبـعـون مـلـيـونــا وأربـعـمـائـة وسـتـة
وخــــــمــــــســـــون ألـف ديــــــنـــــار (71.456.000 دج) مــــــقــــــيّــــــــد في
مـيــزانـيـة الــتـكــالـيف اHـشــتـركـة وفـي الـبـاب رقم 37 - 91

"نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــــصص Hـــيــزانـــيـــة ســــنــة 2009 اعـــتـــمــاد
قــــدره  واحــــد وســــبــــعـــون مــــلــــيــــونــــا وأربــــعــــمــــائــــة وســــتـــة
وخمـسون ألف دينار (71.456.000 دج) يقيّـد في ميزانية
تـسيير وزارة اHالـية - الفرع السابـع - اHفتشية العامة
لــلـمــالــيــة وفي األبــواب اHـبــيــنــة في اجلـدول اHــلــحق بــهـذا

اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلّف وزيـر اHـاليـة بـتـنـفـيـذ هـذا اHـرسوم
الـــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمـــيّـــــة لــــلــــجـــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 8 ذي احلـجّة عام 1430 اHـوافق 25

نوفمبر سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

01 - 31

02 - 31

46.653.000

11.129.000

57.782.000

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع السابعالفرع السابع

اHفتشية العامة للماليةاHفتشية العامة للمالية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHفتشية العامة للمالية - األجور الرئيسية ..........................................

اHفتشية العامة للمالية - التعويضات واHنح اخملتلفة.............................

مجموع القسم األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03 - 33

90 - 34

13.234.000

13.234.000

440.000

440.000

71.456.000

71.456.000

71.456.000

71.456.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHفتشية العامة للمالية - الضمان االجتماعي .......................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات ........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السابع
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسـي اسـي رقمرقم 09 -  - 398 م مــــؤرؤرّخ في خ في 9 ذي احل ذي احلــــــجّــــة
1430  اHاHـوافق وافق 26 ن نـوفوفـمبمبـر سر سـنة نة r r2009 يـتضمـنتضمـن عام عام 
إجــإجــــــــراءات عراءات عــــــفــــو �و �ــــــنــــــاساســــبــــــة عة عــــــيــــد األضد األضــــــحى اHحى اHــــــبــــاركارك

لفائدة الرياضيW احملكوم عليهم نهائيا.لفائدة الرياضيW احملكوم عليهم نهائيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهوريـة
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيـمــا اHـادّتـان 77 (8 و9)

rو156 منه
-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 66 - 156  اHـــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHـوافق 8 يــونـيــو ســنـة  1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون العقوبات
-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس

rادّة 156 من الدستورHاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـــســتـــفـــيـــد األشـــخــاص الـــريـــاضـــيــون
احملــبـــوســون وغـــيــر احملــبـــوســrW احملــكـــوم عــلــيـــهم  نــهـــائــيــا
الـــذين يـــنـــتـــمـــون إلـى الـــنـــخـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة واجلـــمـــعـــيــات
والــنــوادي الـــريــاضــيــة مـن إجــراءات عــفــو �ــنـــاســبــة عــيــد

األضحى اHباركr طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

يـــــســــتـــــفــــيـــــد كــــذلك مـن نــــفـس اإلجــــراءات مـــــســــيــــرو
الهيئات اHـذكورة أعالهr وكذا الرياضـيون الذين حتصلوا
عــلى ألــقــاب ريــاضــيــة عــلى اHــســتــوى الـوطــني أو الــدولي

واحلكام اHعتمدون بصفة نظامية.

اHادة اHادة 2 : :  يسـتفـــيـد عفـوا كلـيا  لـلـعقـوبــة األشـخاص
غــيــراحملــبــوســW احملــكــــوم عــلــيــهم نــهــائــيـا الــذيـن تــســـاوي

عقوبتهــم ثمانية عشر ( 18)  شهرا أو يقل عنها .

اHـادة اHـادة 3 : :  يسـتـفـــيـد عفـوا كـلـيـا لـلعـقـوبـــة األشـخاص
احملـبـوسـون احملـكـــوم عـلـيـهم نـهـائـيـا الـذين يـســـاوي  بـاقي
عـقــوبـتـهــم ثـمـانـيـة عـشـر ( 18)  شـهـرا أو يـقل عـنـهـا r دون

مراعاة أحكام اHادتW 7 و8 أدناه.

اHـادة اHـادة 4 : :  يـســتـفـيـــد األشـخـاص احملـبــوسـون احملـكـــوم
عـلـيـهم نـهـائـيـا تـخـفـيـضـا جـزئـيـا من الـعـقـوبـة عـلى الـنـحـو

اآلتي :
- تـسـعــة عـشـر ( 19) شـهـــرا إذا كــان بـاقي عــقـوبــتـهم

rيساوي  ثالث (3) سنوات أو يقل عنها
- عـشرون (20 ) شـهـرا إذا كـان باقـي عقـوبـتـهم أكـثر
من ثالث (3) سنـوات ويسـاوي خمس (5) سـنوات أو يقل

rعنها
- واحـد وعشرون (21) شهرا إذا كـان باقي عقـوبتهم
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

rأو يقل عنها
- اثـــــــنــــــان وعــــــشــــــرون (22) شـــــــهــــــرا  إذا كــــــان بــــــاقي
عــقــوبــتــهم أكــثــر من عــشــر (10) ســنــوات ويـســاوي خــمس

rعشرة (15) سنة أو يقل عنها
- ثـالثـــــــة وعــــــــشـــــــرون (23) شـــــــهــــــــرا  إذا كـــــــان بــــــــاقي
عـــقـــوبـــتـــهم أكـــثـــر من خـــمـس عـــشــرة (15) ســـنـــة ويـــســاوي

عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
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ومــــــكــــــافــــــحــــــتـهr وبــــــاHـــــواد 324 و325 و326 و327 و328 من
قــانــون اجلـــمــاركr وبــاHــواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و17
و18 من األمــــــر رقم 05 - 06 اHـــــؤرخ في 23 غـــــشـت ســـــنـــــة

 2005 واHتعلق �كافحة التهريب.

- األشخـاص احملكـوم علـيهم  بـسبب ارتـكابـهم جرائم
اHـتـاجــرة بـاخملـدراتr األفـعـال اHــنـصـوص واHـعــاقب عـلـيـهـا
بـاHـادتW 243 و244  من الــقـانـون رقم 85 - 05 اHـؤرّخ في
16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1985 واHــــتـــعــــلّق  بــــحــــمــــايـــة الــــصّــــحـــة

وتـرقـيـتـهـاr اHـعـدّل واHـتـمّمr وبـاHـواد 13 و14 و15 و16 و17
و18 و19 و20 و21 و22 و23 و27 من الــقــانـون رقم 04 - 18
اHـؤرخ في25 ديـسـمـبـر سـنة 2004 واHـتعـلـق بـالوقـايـة من
اخملـدرات واHـؤثـرات الــعـقـلـيـة وقـمع االسـتـعـمـال واالجتـار

rبها WشروعHغير ا
-  األشخـاص احملكـوم علـيهم  نـهائـيا  الـذين هم محل
متابعة مـن أجل ارتكابهــم أو محاولــة ارتكابهــم جرائــم
الــــقـــتل الـــعـــمــــدي  مع ســـبق اإلصـــرار والــــتـــرصـــد والـــقـــتل
الـعمـدي واحلريق الـعمـدي  والعـصيـان والتـعدي  والـعنف
وحتــــطــــيم األمـالك والــــفــــرار ومــــحــــاولــــة الــــفــــرار عــــنــــدمـــا
rــــؤســـســــات الـــعــــقـــابــــيـــةHتــــرتـــــكـب هـــــذه اجلـــــرائم  داخل ا
األفـــعــال اHـــنــصـــــوص واHــعـــاقــب عــلـــيــهـــا بــاHــواد 30 و183
و188 و254 و255  و256  و257 و261  و263 و264 و266

rو395 و407 من قانون العقوبات 

اHـادة اHـادة 7 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلزئية اHتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد احملكوم
Wبـاسـتـثــنـاء احملـبـوسـ rعـلـيــهم نـهـائـيــا في مـادة اجلـنـايــات

الذين يتجاوز سنهم خمسا وستW (65) سنة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اHــتــتــالــيــة نــصف (2/1) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
احملــــكــــوم عـــلــــيــــهم نــــهــــائــــيـــا فـي مــــادّة اجلـــنـحr بـــاســــتــــثــــنـــاء
احملبوسW الذين يتجاوز سنهم خمسا وستW (65) سنة.

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـطـبق أحـكـام هـذا اHـرسـوم علـى األشـخاص
اHـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اHــــــرســـــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 9 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 26
نوفمبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اHادة اHادة 5 : : تطبّق إجراءات الـعفو اHنصوص عليها في
هـــــذا اHــــرســـــوم عـــــلى الـــــعـــــقـــــوبــــة األشـــــدّ فـي حــــالـــــة تـــــعــــدّد

العقوبات.

اHــادة اHــادة 6 : : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

- األشخـاص احملـبـوسون وغـيـر احملبـوسـW اHعـنـيون
بأحـكـام األمر رقم 06 - 01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427
اHـوافق 27 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHـتـضــمن تـنـفــيـذ مـيـثـاق

rصاحلة الوطنيةHالسلم  وا
-  األشخاص احملكـوم عليهم بسبب ارتكابهم اجلرائم
اHـنـصـوص واHــعـاقب عـلـيـهـا بـاHـرسـوم الـتـشـريـــعي رقــم
92 - 03  اHــؤرّخ في30 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1992 واHـــتـــعـــلّق

�ـــكـــافـــحـــة الـــتـــخـــريب واإلرهـــابr اHـــعـــدّل واHـــتـــمّـمr وكــذا
األشـــخــــاص احملــــكـــوم عــــلــــيـــهـم بـــســــبب ارتــــكـــابــــهم اجلــــرائم
اHـنـصـوص واHــعـاقب عـلـيــهـا بـاHـواد 87 و87 مـكـرّر إلى 87
مـكـرّر 10 و181 من قـانــون الـعــقـوبــات واHـتــعـلــقـة بــأعـمـال

rاإلرهاب والتخريب
-  األشــخـاص احملــكـوم عــلــيـهم  بــسـبـب ارتـكــابـهــم أو
مــحــاولــــة  ارتــكــابــهـــم جــرائــم الــتــقــتــيــل وجــرائم الــقــتل
الـــعــمـــدي والــقـــتل الــعـــمــدي مع ســـبق اإلصــرار والـــتــرصــد
وقـــتل األصـــول والـــتــســـمــيـم والــضـــرب واجلـــــرح الــعـــمــدي
اHــــفــــضي إلـى الــــوفـــاة والــــضــــرب واجلــــرح الــــعـــمــــدي عــــلى
األصــولr األفـعـال اHــنـصـــوص واHـعــاقــب عـلـيـــــهـا بـاHـــواد
30 و 84 و 254 و255  و256  و257 و258 و260  و261  و262

rو263 و264 - 4 و265 و267 من قانون العقوبات
- األشـــخــاص احملـــكـــوم عـــلـــيــهـم بـــســبـب ارتـــكــابـــهم أو
مـحـاولة ارتـكـابـهم جنـح وجنـايـات الـسرقـات والـســـرقات
اHـــوصــــــوفـــــــة وتــــكــــوين جــــمــــعـــيــــــة أشــــــــرارr األفــــعـــــــال
اHـنـصـوص واHـعـاقب عـلـيـهــا  بـاHـــواد 30 و176 و177 و350

rو351 و352  و353 و354  و361 من قانون العقوبات
- األشـخـاص احملكـوم عـلـيـهم بـسبـب ارتكـابـهم جـنـاية
هــــتـك الــــعــــرض أو مــــحـــــاولــــة هــــتك الـــــعــــرضr والــــفــــعل أو
rمـــحــاولــة الــفــعـل اخملــل بــاحلـــيــــاء بــالــعــنــف والــفــاحــشــــة
األفعـال اHنـصوص واHـعاقب عـليـهـــا بـاHــواد 30 و334 - 2

rو335 و336 و 337 مكرّر من قانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـــوم عــلــيــهم  بــســـبب ارتــكــابــهم  أو
مـحـــاولــة ارتـكـــابــهم  جــنـح وجــنــايـــات اخــتــالس األمـوال
العموميّـة أو اخلاصّة والرّشوة واستـغالل النفوذ والفرار
وتـزوير الـنقـود والتـهـريب r األفعـال اHنـصوص واHـعاقب
عـــلــيـــهــا بـــاHــوادّ 30 و119 و 119 مـــكــرر  و126 و126 مـــكـــرّر
و127 و128 و128 مــــكــــرّر و128 مــــكـــــرّر 1 و129 و188 و197
و198 و200 و202 و203  من قـانـون الـعـقـوبـات وبـاHـوادّ 25
و27 و28  و29  و30 و32 من الــقــانــون رقم 06 - 01 اHـؤرخ
في 20 فـبـرايـر سـنة 2006 واHـتـعـلق بـالـوقـايـة من الـفـساد
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مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 392 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 24 ن نــــــوفوفــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة r r2009 يـــحــدديـــحــدد
كيـفيات اHتـابعة الـطبية لألشـخـاص الذين يـعملـونكيـفيات اHتـابعة الـطبية لألشـخـاص الذين يـعملـون
في منـشـآت وهـياكـل اسـتغـالل اخلـدمـة الـعمــومـيـةفي منـشـآت وهـياكـل اسـتغـالل اخلـدمـة الـعمــومـيـة

للميـاه.للميـاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل

rائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اHــــؤرخ في 7
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1408 اHــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 09 - 03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 11 اHــــؤرخ في 26
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبعالقات العمل

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممHعدل واHا rياهHتعلق باHوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 93 - 120
اHـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة

rتعلق بتنظيم طب العملH1993 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 54 اHؤرخ
في 2 صـــــفــــــر عـــــام 1429 اHـــــوافق 9 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008
واHـــتـــضـــمن اHـــصــادقـــة عـــلى دفـــتـــر الــشـــروط الـــنــمـــوذجي
لـلـتـسـيـيـر بـاالمــتـيـاز لـلـخـدمـة الـعـمــومـيـة لـلـتـزويـد بـاHـاء

rتعلق بهHالشروب ونظام اخلدمة ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 117 من
الــقـانـون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1426 اHــــــوافق 4 غــــــشـت ســـــــنــــــة r2005 اHــــــعـــــــدل واHـــــــتـــــــمم

واHـذكــور أعـالهr يـحـدد هــذا اHـرسـوم كـيفـيــات اHـتابـعـة
الـطـبـيـة لألشـخــاص الـذين يـعـمـلـون في مـنـشـآت وهـيـاكل

استغالل اخلدمة العمومية للمياه.

rWــســتــعــمــلـHــادة 2 :  : بــغــرض احلــفــاظ عــلى صــحــة اHــادة اHا
يــتــعـW عــلـى الـهــيــئــات الــتي تــضــمن اســتــغالل نــشــاطـات
اخلدمة الـعموميـة للمياه إخـضاع عمالـهم اHعنيـH Wتابعة
طــــبــــــيــــة تـــكــــمــــــيــــلــــيــــة حـــسـب الــــشـــروط احملــــددة فـي هـــذا

اHرسوم.

rتابـعة الطـبيةHعـنيون بـاHادة 3 :  : يعتـبر العـمال اHادة اHا
الـعــمــال الــذين �ـارســون نــشــاطـا عــلى مــســتـوى مــنــشـآت
وهـــيــاكـل إنــتـــاج اHــيـــاه وحتـــويــلـــهـــا ومــعـــاجلــتـــهـــا وربــطـــهــا
وتـــخـــزيــنـــهـــا وتـــوزيــعـــهـــا اHـــوجــهـــة لالســـتـــهالك الـــبـــشــري
واHـــعــيــنـــون في مـــنــاصب عـــمل تـــشــكل خـــطــر عـــدوى عــلى

اHياه.

حتــدد قــائــمــة مــنــاصب الــعــمل اHــذكــورة فـي الــفــقـرة
أعالهr بقرار من الوزير اHكلف باHوارد اHائية.

اHادة اHادة 4 :  : يـخضع العمـال اHعنيـون Hتابعـة طبية يتم
إجــــــراؤهـــــا مــــــرة واحـــــدة فـي كل ثـالثـــــة (3) أشــــــهـــــر وفــــــقـــــا
لـلــشـروط والـكـيـفـيـات الـتي حتـددr عـنـد االقـتـضـاءr بـقـرار
مــــشــــتــــرك بـــW الــــوزيــــريـن اHـــكــــلــــفــــW بــــاHــــوارد اHــــائــــيـــة

وبالصحة.

اHادة اHادة 5  :  :  في حالة الـكشف عن مرض متـنــقل عبـر
اHــيـــاه عـنـــد عــامـل يــشـغـل مــنــصـبــــا مــعــيــنــاr يــتـم إعــادة

تعيينه مؤقتا في منصب عمل آخر.

اHـــــادة اHـــــادة 6  :  :  يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيــّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 7  ذي احلـجّة عام 1430 اHوافق 24
نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
البــاب البــاب األولاألول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

الفصـل الفصـل األولاألول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

اHــاداHــادّة ة األولى :األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهr يـهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
اHــوظـــفــW الــذيـن يــنــتـــمــون ألسالك األطـــبــاء والــصـــيــادلــة
وجراحي األسنان العامW في الصحة العمومية  وحتديد
اHــدوّنــة اHــرتــبـطــة بــهــا وكــذا شـروط االلــتــحــاق �ــخــتـلف

الرتب ومناصب الشغل اHطابقة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـكــون اHـوظـفـون اخلـاضـعــون لـهـذا الـقـانـون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اHـؤســســات الـعــمـومــيـة

للصحة التابعة للوزارة اHكلفة بالصحة. 

و�ــكن أن يـكــونـواr بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةr فـي اخلـدمـة
لدى اإلدارة اHركزية.

كـمـا �ـكن أيـضا أن يـكـونـوا في وضـعيـة اخلـدمـة لدى
اHؤسـسات الـعمـوميـة ذات األنشـطة اHـماثـلة لـلمـؤسسات
اHـــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في الـــفـــقـــرة األولـى أعاله والـــتـــابـــعـــة

لوزارات أخرى.

يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اHـعـني والـسـلـطـة اHــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

قائمة الرتب اHعنية وكذا التعداد اخلاص بكل مؤسسة.

الفصــل الفصــل الثانــيالثانــي
احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اHــاداHــادّة ة 3 :   :  يـــخــضـع اHــوظـــفــون الـــذين يـــحــكـــمـــهم هــذا
الــــقـــــانـــــون األســــاســـي اخلـــــاص لـــــلــــحـــــقــــــوق والــــواجـــــبــــات
اHــنــصــوص عــلــيــهــا فــي األمــر رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006

واHذكور أعاله.
كـمــا يــخـضــعــونr زيـادة عــلى ذلكr لــلــنـظــام الــداخـلي

اخلاص باHؤسسة التي يعملون فيها.

اHاداHادّة ة 4 :  : يستفيـد اHمارسون الطبيون العامون في
الــصـحـة الــعـمـومـيــة طـبـقــا لـلـتــشـريع والـتــنـظـيـم اHـعـمـول

بهما £ا يأتي :
أ  - الـنــقل عـنـدمـا يــكـونـون مــلـزمـW بـعــمل لـيـلي أو

rمداومة

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 393 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 24 ن نـوفوفـمـبـر سر سـنة نة r r2009 يـتـضمنيـتـضمن
WــنــــتــمــHا WــــوظـــفـــHالـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص بــاWــنــــتــمــHا WــــوظـــفـــHالـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص بــا
ألسالك اHــمــارسـW الــطــبــيـW الــعــامـW في الــصــحـةألسالك اHــمــارسـW الــطــبــيـW الــعــامـW في الــصــحـة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

rستشفيـاتHا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 06 - 03  اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
rـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةHوا

rادتان 3 و11 منهHالسيما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في  17 رمــضــان عـام 1428 اHــوافق 29  ســبــتــمــبـر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في  17 رمــضــان عـام 1428 اHــوافق 29  ســبــتــمــبـر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 106
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
WــمــارسـHــتــضــمن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاH1991 وا

الـطـبــيـW واHـتـخـصــصـW في الـصــحـة الـعـمــومـيـةr اHـعـدل
rتممHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 97 -291
اHــؤرخ في 22 ربـــيع األول عــام 1418 اHــوافق 27  يـــولـــيــو
ســــــنـــــة  1997 واHــــــتـــــضــــــمـن إنـــــشــــــاء شــــــهـــــادة الــــــدراســـــات

rتخصصة في العلوم الطبيةHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهوريـة -



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
29 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2009 م م

Wيـــعـــ rـــذكـــور أعـالهHـــــوافق 15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006  واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
Wيـحكـمـها هـذا الـقـانون األسـاسي اخلـاص بصـفـة متـربـص
بــــقـــرار أو مــــقـــررr حــــسب احلــــالــــةr من الــــســـلــــطـــة اخملــــولـــة
صالحـيـة الـتـعـيـW. ويلـزمـون بـاسـتـكـمـال تـربص جتـريبي

مدته سنة واحدة.
اHــــــــاداHــــــــادّة ة 10 :  : عـــــــلـى إثــــــــر فـــــــتــــــــرة الــــــــتـــــــربـصr يــــــــرسم
اHـتـربـصــون أو يـخـضــعـون لـتــمـديـد الـتــربص مـرة واحـدة
لـــلــــمـــــدة نــــفـــســــهــــا أو يــــســـرحــــون دون إشــــعــــار مـــســــبق أو

تعويض.
اHاداHادّة ة 11 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اHـطبـقة
عـــــلـى اHــــوظـــــفـــــW الـــــذين يـــــنـــــتـــــمــــون لـألسالك الـــــتـــــابـــــعــــة
لــلــمـمــارسـW الــطــبـيــW الـعــامــW في الـصــحــة الـعــمـومــيـة
حـسب اHـدد الثالث (3) اHنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 11 من
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 304 اHــؤرخ في 17 رمــضــان
عام 1428 اHوافق  29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

الفصــلالفصــل الرابــع الرابــع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 127 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعالهr حتـــــدد الــــنـــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـW اخلــاضــعـW لــهـذا الــقـانــون األسـاسي
rبــنـاء عـلى طــلـبـهم rاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
rفي إحـدى الوضعيـات القانـونيـة األساسـيـة احملـددة أدناه

بالنسبة إلـى كل سلك وكل مؤسسةr كما يأتي :
r% 10 :االنتــداب -

r% 10 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 %.

الفصــل اخلامــسالفصــل اخلامــس
التكويـــنالتكويـــن

اHاداHادّة ة 13 :  : يتعيــن على الهيئة اHستخدمة أن :
- تـــضــــمن الـــتــــكـــويـن وحتـــســـW اHــــســـتــــوى وجتـــديـــد
اHـــعــلـــومــات لـــفــائـــدة اHـــمــارســـW الــطـــبــيـــW الــعـــامــW في
الــــصــــحــــة الــــعـــــمــــومــــيــــة بــــهــــدف حتـــــســــW دائم Hــــؤهـالتــــهم

rوترقيتهم
- تــضــمن حتــيــW اHــعـارف بــهــدف حتــصــيل مــهـارات
جـــديــــدة مـــرتــــبـــطــــة بـــاحــــتـــيـــاجــــات قـــطــــاع الـــصــــحـــة وكـــذا

متطلبات الطب العصري.

14 :  : يــــتــــعــــW عــــلى اHــــوظــــفــــW اHـــشــــاركــــة في اHــــاداHــــادّة ة 
مخـتـلف دورات التـكوين الـتي تـنظـمهـا اHـؤسسـات التي

ينتمون إليها.

ب - خـدمـات في مـجــال اإلطـعـام في هـيـاكل الـصـحـة
rداومةHستخدمي اH ويكون اإلطعام مجانا

ج - الـلـبـاس : يـلـزم اHـمـارسـون الـطـبـيـون الـعـامـون
في الــصــحــة الــعــمــومــيــة بــارتــداء الــبــدلــة الــطــبــيــة أثــنـاء

rارسة مهامهم£
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بــW الـوزيـر اHــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اHـكـلف

باHالية.
اHاداHادّة ة 5 :  : يستفيـد اHمارسون الطبيون العامون في
الــصــحـة الــعــمــومـيــة من حــمــايـة خــاصــة �ــنـاســبــة وأثــنـاء

القيام �هامهم.
ويـستفيـدون في هذا اإلطار  من مـساعدة الـسلطات
اHعنيـةr خاصة عـندما يـقومون باخلـبرة الطـبية واHـعاينة

الطبية الشرعية.
اHـاداHـادّة ة 6 :  :  يـسـتــفـيـد اHـمــارسـون الـطـبـيـون الـعـامـون
في الــصـــحــة الــعـــمــومــيـــة من رخص الــغـــيــاب دون فــقــدان
الراتب للمشـاركة في اHؤتمرات واHلتقيات ذات الطابع
الــوطــني أو الــدولي والــتي تــتــصل بــنــشــاطــاتــهم اHــهــنــيـة
حسب الكيفيـات والشروط اHنصوص عليها في التنظيم

اHعمول به.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــلـزم اHــمـارســون الــطـبــيــون الـعــامـون في
الصحة العموميةr في إطار اHهام اخملولة لهمr �ا يأتي :

rاالستعداد الدائم للعمــــل -
- الـقـيـام بـاHـداومـات الـتـنـظـيـمـيـة داخل اHـؤسـسـات

الصحية.
الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث

الـتوظـيف والتـربص والتـرسيم والـترقـية والـترقـية فيالـتوظـيف والتـربص والتـرسيم والـترقـية والـترقـية في
الدرجةالدرجة

الفـــرع األولالفـــرع األول
التوظيـــف التوظيـــف والترقيـــةوالترقيـــة

اHـاداHـادّة ة 8 :  :  يـوظف ويـرقى اHـوظـفـون الـذين يـحـكمـهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.
�ـكـن تـعــديل الـنــسب اHــطـبــقـة عــلى أ¥ـاط الــتـرقــيـة
rـذكورة أدناهHواد  26 و35 و44  واHـنصـوص علـيهـا في اHا
rWبنـاء على اقتراح مـن السلطـة التي لهـا صالحية الـتعي
بــــعــــد أخــــذ رأي الــــلـــجــــنـــة اإلداريــــة اHــــتـــســــاويـــة األعــــضـــاء
اخملتصةr �قرر من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفــرع الثانــــيالفــرع الثانــــي
التربص والترسيم والترقيـة في الدرجةالتربص والترسيم والترقيـة في الدرجة

اHاداHادّة ة 9 :  :  تـطبـيقـا ألحـكام اHـادتيـن 83 و84 من األمر
رقم 06 - 03 اHــؤرخ فــي  19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1427
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البــاب الثانـــيالبــاب الثانـــي
مدونــــة األســـالكمدونــــة األســـالك

اHاداHادّة ة 20 :  :  ينـظم اHمـارسون الـطبـيون الـعامون في
الصحة العمومية في ثالثة (3) أسالك وهي :

rفي الصحة العمومية Wسلك األطباء العام -
rفي الصحة العمومية Wسلك الصيادلة العام -

- ســــلـك جــــراحي األســـــنــــان الــــعـــــامــــW فـي الــــصــــحــــة
العمومية.

الفــــصل األولالفــــصل األول
األحـكام اHطبـقة على سلك األطـباء العامـW  في الصحــــةاألحـكام اHطبـقة على سلك األطـباء العامـW  في الصحــــة

العموميـــةالعموميـــة
اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــضم سـلك األطــبـاء الــعـامــW في الــصـحـة

العمومية ثالث (3) رتب وهي :
rرتبة طبيب عام في الصحة العمومية -

rرتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية -
- رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية.

الفـــــرع األولالفـــــرع األول
حتـديـد اHهـــامحتـديـد اHهـــام

اHــــاداHــــادّة ة 22 :  : يــــقــــوم األطــــبــــاء الــــعــــامــــون في الــــصــــحــــة
العمومية بضمانr ال سيما اHهام اآلتية :

 rالتشخيص والعالج -
rحماية األمومة والطفولة -

- احلـــــمـــــايـــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة في الـــــوســـــطـــــW اHـــــدرسي
rواجلامعي

- احلــــمـــــايــــة الـــــصــــحـــــيــــة في الـــــوســــطـــــW الــــعـــــمــــالي
rؤسسات العقابيةHوا

rراقبة الطبية عند احلدودHا -
 rالوقاية العامة وعلم األوبئة -

rالتربية الصحية -
 rإعادة التأهيل وإعادة التربية -

- االستكشاف الوظيفي والتحاليل البيولوجية.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.

Wسندة لألطباء العامHهـام اHادّة ة 23 :  : زيادة على اHاداHا
في الـــــصــــحــــة الـــــعــــمــــومـــــيــــةr يــــكـــــلف األطــــبـــــاء الــــعــــامــــون

الرئيسيون في الصحة العمومية �ا يأتي :
- ضـــمــــان تــــطــــويـــر الــــبــــرامج الــــوطـــنــــيــــة لـــلــــصــــحـــة

rالعمومية
rؤسسةHصلحة واHساهمة في إعداد مشاريع اHا -

- ضمان اخلبرة الطبية.   

الفصــل السادسالفصــل السادس
التقييـــمالتقييـــم

اHـاداHـادّة ة 15 :  : عالوة عـلى اHـعـايـيـر اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHــــادة  99 من األمـــــر رقم 06 - 03 اHـــــؤرخ في 19 جـــــمــــادى
الـثـانـيـة عـام  1427اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واHـذكور
أعالهr يــقـيّم اHــمـارســون الـطــبـيــون الـعــامـون في الــصـحـة

العمومية حسب النتائج اHرتبطة بـما يأتي :
rحتقيق األهـــداف -

rبـــادرةHروح ا -
- أعـــمــــال األبـــحـــاث واHــــنـــشــــورات واHـــداخالت ذات

 rالطابع العلمي
- اHلف اإلداري في جانبه التأديبي.

الفصــل السابـعالفصــل السابـع
األحكـام العامــة لإلدماجاألحكـام العامــة لإلدماج

16 :  : يدمج اHـمارسـون الـطبـيـون العـامون فـي اHاداHادّة ة 
الـصـحة الـعـمـومـية اخلـاضـعـون للـمـرسـوم التـنـفـيذي رقــم
91 - 106 اHؤرخ في 12 شوال عام 1411 اHوافق 27 أبريل

سـنـة 1991 واHــذكـور أعـالهr ويـرسـمــون ويـعــاد تـصــنـيــفـهم
عـــنـــد بـــدايـــة ســـريـــان مـــفـــعـــول هـــذا اHـــرســـوم في األسالك
والـــرتب اHــطــابــقـــةr اHــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي هــذا الــقــانــون

األساسي اخلاص.
اHـاداHـادّة ة 17 :  :  يـرتب اHـوظفـون اHـذكـورون في اHادة 16
أعالهr في الـدرجـة اHـطـابـقـة لـلـدرجة الـتـي يـحوزونـهـا في
رتــبـــهم األصــلـــيــة. ويــؤخـــذ بــاقـي األقــدمــيـــة اHــكـــتــسب في
الرتبة األصلية في احلسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة االستقبال.
18 :  : يــــدمج اHـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اHــاداHــادّة ة 
تـاريخ نــشـر هـذا اHــرسـوم في اجلـريــدة الـرسـمـيــةr بـصـفـة
متـربصـW ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
اHــنــصــوص عـلــيــهــا فـي اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 91 -106
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

1991 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يجـمعr انـتـقالـيـا وHـدة خمس (5) سـنوات
ابـــتــــداء من تـــاريـخ ســـريـــان هــــذا اHـــرســـومr بــــW الـــرتـــبـــة
األصــلــيــة ورتــبــة اإلدمــاج فـي تــقــديــر األقــدمــيــة اHــطــلــوبـة
rفي مـــنـــصـب عــال Wلـــلـــتـــرقـــيــة فـي رتـــبـــة مـــا أو الــتـــعـــيـــ
بــالـنــسـبــة لــلـمــوظــفـW الــذين أدمــجـوا في رتب غــيــر تـلك
اHـــطــابــقــة لـــلــرتب الــتي ســـبق إحــداثــهـــا �ــوجب اHــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 91 - 106 اHــؤرخ في 12 شــوال عــام 1411

اHوافق 27 أبريل سنة 1991 واHذكور أعاله.  



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
29 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2009 م م

الفـــرع الثالــثالفـــرع الثالــث
أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

28 :  : يــدمـج في رتــبــة طـبــيـب عــام في الــصــحـة اHـاداHـادّة ة 
الـــعــمــومـــيــةr األطـــبــاء الــعـــامــون في الـــصــحـــة الــعــمـــومــيــة

اHرسمون واHتربصون.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : من أجل الـتـأسـيـس األولي لـلـرتـبـةr يـدمج
في رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :

- األطــبـاء الــعـامــون في الــصـحــة الـعــمــومـيــةr الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الــصـــفــة واحلــائـــزين شـــهــادة الـــدراســات اHــتـــخــصـــصــة في

rالعلوم الطبية
- األطــبـاء الــعـامــون في الــصـحــة الـعــمــومـيــةr الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
الـفـصل الـفـصل الـثانيالـثاني

األحكام اHطبقـــة على سلك الصيادلة العامW في الصحةاألحكام اHطبقـــة على سلك الصيادلة العامW في الصحة
العموميـةالعموميـة

اHاداHادّة ة 30 :  : يـضم سلك الصـيادلة الـعامW في الـصحة
العمومية ثالث (3) رتب وهي :

rرتبة صيدلي عام في الصحة العمومية -
rرتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية -
- رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اHهــــامحتديــد اHهــــام

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يـــقــوم الــصـــيــادلـــة الــعـــامــون في الـــصــحــة
العمومية بضمان اHهام اآلتية :

 rاألبحاث والتحليالت البيولوجية -
rالتحضيرات الصيدالنية -

 rواد الصيدالنية وتوزيعهاHتسيير ا -
- التربية الصحية.

ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.

اHاداHادّة ة 32 :  : زيادة على اHهـــام اHسنــدة إلـى الصيادلة
الـــعــامـــW فــي الـــصــحـــة الــعـــمــومـــيــةr يـــقــــوم الـــصــيـــادلــــة
الـعـامـــون الـرئـيـسـيـــون في الــصـحـة الـعـمـومـيـة بـضـمـان

اخلبرات البيولوجيةr والتسممية والدوائية.

اHـاداHـادّة ة 33 :  : زيـادة عـلى اHـهــام اHـسـنـدة إلـى الـصـيـادلـة
الـــعـــامـــW الــرئـــيـــســـيـــW في الـــصــحـــة الـــعـــمــومـــيـــةr يـــقــوم
الــصـــيــادلــة الـــعــامـــون الــرؤســـاء في الــصـــحــة الـــعــمـــومــيــة

بضمان ما يأتي :

Wسندة لألطباء العامHهـام اHادّة ة 24 :  : زيادة على اHاداHا
الــرئـــيـــســيـــW فـي الـــصـــحــة الـــعـــمــومـــيـــةr يــكـــلف األطـــبــاء

العامون الرؤساء فـي الصحة العمومية �ا يأتي :
-  متابـعة وتقـييم تنـفيذ الـبرامج الوطـنية لـلصحة

rالعمومية
- اHــــســــاهـــــمــــة في تــــصــــور وتــــنــــمــــيــــة الــــنــــشــــاطــــات

الصحية.
الفـــرع الثانــيالفـــرع الثانــي

شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة

25 :  : يـــوظـف األطـــبـــاء الـــعـــامــــون في الـــصـــحـــة اHــاداHــادّة ة 
الـعـمـومـيـةr عن طـريـق اHـسـابـقـة عـلى أسـاس الـشـهـادة في
WـــتــرشــحــHا Wمن بــ rــطــلـــوب شــغــلـــهــاHــنـــاصب اHحــدود ا
احلــائـــزين شـــهــادة دكـــتـــور في الـــطب أو شــهـــادة مـــعــتـــرفــا

�عادلتها.
26 :  : يـــرقـى بـــصـــفـــة طـــبـــيـب عـــام رئـــيـــسي في اHــاداHــادّة ة 

الصحة العمومية : 
1 - عــــلى أســــاس الـــشــــهــــادةr األطـــبــــاء الــــعـــامــــون في
الصـحة العـمومـيةr الذين يـثبـتون خمس (5) سـنوات من
اخلدمة الـفعلـية بـهذه الصـفة واحلـائزين شهـادة الدراسات

اHتخصصة في العلوم الطبية.
حتــــدد مــــعــــايـــيــــر انــــتــــقــــاء اHــــتــــرشــــحـــW لـاللــــتــــحـــاق
بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اHـتـخـصـصة
في الــعـلـوم الــطـبـيـة بــقـرار مـشــتـرك بـW الـوزيــر اHـكـلف

بالصحة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
rـســابــقــة عـــلى أســاس االخـتــبـاراتH2 - عن طــريق ا
فــي حــدود 60  % من اHـنـاصـب اHـطـلـوب شـغـلـهــاr األطـباء
العـامـون في الـصـحة الـعـمـومـيـة الذين يـثـبـتـون سبع (7)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
وإجـــراء اHــــســـابـــقــــة اHـــذكـــورة فـي احلـــالـــة 2 أعالهr بـــقـــرار
مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  :  يـــرقـى بــــصـــفــــة طـــبــــيب عــــام رئــــيس في
الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةr عن طـــريق اHـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختبـاراتr في حدود اHـناصب اHـطلـوب شغـلهـاr األطباء
الـــعــامـــون الــرئـــيــســـيــون فـي الــصـــحــة الـــعــمـــومــيـــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
Wبــقـــرار مــشـــتــرك بــ rــذكـــورة أعالهHــســـابــقـــة اHوإجـــراء ا
الــوزيـر اHــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.
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الفـــــرع الثالــثالفـــــرع الثالــث
أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

اHـاداHـادّة ة 37 :  : يـدمج فـي رتـبـة صــيـدلي عـام في الــصـحـة
الـعــمـومــيـةr الــصــيـادلــة الـعــامـون في الــصـحــة الـعــمـومــيـة

اHرسمون واHتربصون.

اHـاداHـادّة ة 38 :  : من أجل الـتـأسـيـس األولي لـلـرتـبـةr يـدمج
في رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :

- الصـيـادلة الـعامـون في الـصحـة العـمـوميـةr الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الــصـــفــة واحلــائـــزين شـــهــادة الـــدراســات اHــتـــخــصـــصــة في

rالعلوم الطبية
- الصـيـادلة الـعامـون في الـصحـة العـمـوميـةr الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الـفـصل الـثالثالـفـصل الـثالث
األحـكـام اHـطـبـقــة عـلى سـلك جـراحي األسـنـان الـعـامـW فياألحـكـام اHـطـبـقــة عـلى سـلك جـراحي األسـنـان الـعـامـW في

الصحة العموميةالصحة العمومية

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يــضم سـلك جــراحي األسـنـان الــعـامـW في
الصحة العمومية ثالث (3) رتب وهي :

rرتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية -
- رتـــبــــة جـــراح أســـنــــان عـــام رئـــيــــسي في الــــصـــحـــة

rالعمومية
- رتــــبـــــة جــــراح أســــنـــــان عــــام رئـــــيس في الـــــصــــحــــة

العمومية.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اHهــــامحتديــد اHهــــام

اHــــاداHــــادّة ة 40 :  : يــــقــــوم جــــراحــــو األســـــنــــان الــــعــــامــــون في
الصحة العمومية بضمان اHهام اآلتية :

 rالتشخيص والعالج -
rالوقاية -

 rالرمامة -
- التربية الصحية للفم واألسنان.

ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة.

اHــاداHــادّة ة 41 :  :  زيــادة عـــلى اHــهـــام اHــســنـــدة إلى جــراحي
األســنـان الــعـامــW في الـصــحـة الــعـمــومـيــةr يـقــوم جـراحـو
األســنـان الــعــامـون الــرئــيـســيــون في الــصـحــة الــعـمــومــيـة

بضمان ما يأتي :

- تـأطيـر البـرامج الـوطنـيـة للـصـحة اHـتعـلـقة �ـجال
rتخصصهم

- إعـــداد وتــقـــيــيـم خــطط الـــعـــمل الــســـنــويـــة ألنــظـــمــة
اليقظة بخـصوص األدوية والعتاد الطبي واHواد الكاشفة
والـــدمr وكـــذا تـــرقـــيــة الـــدراســـات فـــيـــمـــا يـــخص اقـــتـــصــاد

األدوية وضمان النوعية. 

الفـــــرع الثانــيالفـــــرع الثانــي
شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة

اHـاداHـادّة ة 34 :  : يــوظف الــصـيــادلــة الـعــامـون فـي الـصــحـة
الـعـمومـيـةr عن طـريق اHـسـابقـة عـلى أسـاس الـشـهادةr في
WـــتــرشــحــHا Wمن بــ rــطــلـــوب شــغــلـــهــاHــنـــاصب اHحــدود ا

احلائزين شهادة صيدلي أو شهادة معترفا �عادلتها.

اHــاداHــادّة ة 35 :  : يــرقـى بــصـــفــة صـــيــدلي عـــام رئــيـــسي في
الصحة العمومية : 

1 - عــلـى أســاس الــشــهــادةr الــصــيــادلــة الــعــامــون في
الصـحة العـمومـيةr الذين يـثبـتون خمس (5) سـنوات من
اخلدمة الـفعلـية بـهذه الصـفة واحلـائزين شهـادة الدراسات

اHتخصصة في العلوم الطبية.
حتــــدد مــــعــــايـــيــــر انــــتــــقــــاء اHــــتــــرشــــحـــW لـاللــــتــــحـــاق
بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اHـتـخـصـصة
في الــعـلـوم الــطـبـيـة بــقـرار مـشــتـرك بـW الـوزيــر اHـكـلف

بالصحة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية .   
rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH2 - عن طـــريق ا
في حدود  60  % من اHنـاصب اHطـلوب شـغلـهاr الـصيـادلة
العـامـون في الـصـحة الـعـمـومـيـة الذين يـثـبـتـون سبع (7)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
وإجـــراء اHــــســـابـــقــــة اHـــذكـــورة فـي احلـــالـــة 2 أعالهr بـــقـــرار
مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

36 :  : يــــرقى بــــصـــفــــة صـــيـــدلـي عـــام رئــــيس في اHــاداHــادّة ة 
الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةr عن طـــريق اHـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
rــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــاHــــنــــاصب اHفي حــــدود ا rاالخــــتــــبــــارات
الـصـيــادلـة الـعـامـون الـرئـيـسـيــون في الـصـحـة الـعـمـومـيـة
الـذين يــثــبـتــون خـمس (5)  ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
Wبــقـــرار مــشـــتــرك بــ rــذكـــورة أعالهHــســـابــقـــة اHوإجـــراء ا
الــوزيـر اHــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.
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45 :  : يـرقـى بصــفة جــراح أسـنـان عــام رئـيس اHاداHادّة ة 
فـي الـصـحــة العــمومـيـةr عن طريق اHـسابـقة عـلى أساس
االخـتبـاراتr في حدود اHـناصـب اHطـلوب شـغلـهاr جـراحو
األســنـان الــعــامـون الــرئــيـســيــون في الــصـحــة الــعـمــومــيـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
Wبــقـــرار مــشـــتــرك بــ rــذكـــورة أعالهHــســـابــقـــة اHوإجـــراء ا
الــوزيـر اHــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

الفـــرع الثالــثالفـــرع الثالــث
أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

اHــــاداHــــادّة ة 46 :  : يــــدمج في رتــــبــــة جـــراح أســــنــــان عـــام في
الـصحـة العمـوميـةr جراحـو األسنـان العـامون في الـصحة

العمومية اHرسمون واHتربصون.

اHـاداHـادّة ة 47 :  : من أجل الـتـأسـيـس األولي لـلـرتـبـةr يـدمج
في رتـــــبــــــة جـــــراح أســـــنــــــان عـــــام رئـــــيــــــسي فـي الـــــصـــــحـــــة

العمومية :
rجـراحـو األسـنان الـعـامـون في الصـحـة الـعمـومـية -
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بـهذه الصفـة واحلائزين شهـادة الدراسات اHتـخصصة في

rالعلوم الطبية
rجـراحـو األسـنان الـعـامـون في الصـحـة الـعمـومـية -
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

البــاب البــاب الــثالثالــثالث
األحكام اHطبقة على اHناصب العليـااألحكام اHطبقة على اHناصب العليـا

اHـاداHـادّة ة 48 :  : تـطــبــــيــقـا ألحــكــام اHـادة 11 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعالهr حتدد قائمة اHناصب

الـعلـيـاr بعـنوان اHـمارسـW الطـبـيW الـعامـW في الصـحة
العموميةr كما يأتي :

rطبيب رئيس وحــدة -
rطبيب منسق -
rصيدلي منسق -

rجراح أسنان رئيس وحدة -
- جراح أسنان منسق.

rتطوير البرامج الوطنية جلراحة األسنان -

- اخلبرات اHتعلقة بالفم واألسنان.

اHــاداHــادّة ة 42 :  : زيـــادة عـــلى اHـــهـــام اHــســـنـــدة إلى جـــراحي
األسنان العامW الرئيسيW في الصحة العموميةr يقوم
جراحـو األسنان الـعامون الـرؤساء في الصـحة العـمومية

�ا يأتي :
- متـابعـة وتقـييم تنـفيـذ البـرامج الوطـنيـة للـصحة

rتعلقة بالفم واألسنانHا
- اHــسـاهـمـة في تــصـور وتـطـويـر األعــمـال الـصـحـيـة

rفي مجال تخصصهم
- اHــــــســــــــاهــــــمـــــة فـي إعـــــــداد مـــــشــــــاريـع اHـــــصــــــلــــــحـــــة

واHؤسسة.
الفـــرع الثانــيالفـــرع الثانــي

شــروط التــوظيف والتــرقيــةشــروط التــوظيف والتــرقيــة

43 :  : يـــوظـف جـــراحـــو األســـنـــان الــــعـــامـــون في اHــاداHــادّة ة 
الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةr عن طـــريق اHـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
Wمـن بـ rــطــلــوب شــغـلــهــاHــنــاصب اHفـي حــدود ا rالــشــهـادة
اHـــتــرشـــحــW احلـــائــزين  شـــهــادة جـــراح أســنـــان أو شــهــادة

معترفا �عادلتها.

اHـاداHـادّة ة 44 :  :  يـرقى بــصـفـة جـراح أسـنــان عـام رئـيـسي
في الصحة العمومية : 

1 - عـلى أسـاس الـشـهـادةr جـراحـو األسـنـان الـعـامون
في الصـحة الـعمومـيةr الذيـن يثبـتون خمس (5) سـنوات
مـن اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهـــذه الــصـــفـــة واحلــائـــزين  شـــهــادة

الدراسات اHتخصصة في العلوم الطبية.

حتــــدد مــــعــــايـــيــــر انــــتــــقــــاء اHــــتــــرشــــحـــW لـاللــــتــــحـــاق
بـالـتـكـوين لـلـحـصـول عـلـى شـهـادة الـدراسـات اHـتـخـصـصة
في الــعـلـوم الــطـبـيـة بــقـرار مـشــتـرك بـW الـوزيــر اHـكـلف

بالصحة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية .  

rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH2 - عن طـــريق ا
في حـدود 60  %  مـن اHـنــاصب اHــطـلــوب شـغــلــهـاr جــراحـو
األسـنـان الـعامـون في الـصـحـة الـعـمـومـيـة الـذين يـثـبـتون

سبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
وإجـــراء اHــــســـابـــقــــة اHـــذكـــورة فـي احلـــالـــة 2 أعالهr بـــقـــرار
مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1470
29 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

الفـصل الفـصل الـثانيالـثاني
Wشــــروط الـتعــيWشــــروط الـتعــي

Wاألطــبـاء رؤســاء الـوحــدات من بـ Wـادّة 56 :  :  يــعـHـاداHا
األطــبــاء الــعـــامــW عــلى األقـلr الــذين يــثـــبــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Wنسقون من بHاألطباء ا Wادّة ة 57 :  : يعHاداHا
1 - األطـبـاء الـعـامـW الـرئـيــسـيـW عـلى األقلr الـذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

rالصفة
2 - األطـــبـــاء الـــعـــامـــW الــــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشـــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Wنسقون من بHالصيادلة ا Wادّة ة 58 :  :  يعHاداHا

1 - الصيادلة الـعامW الرئيسيW على األقلr الذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

rالصفة
2 - الــصــيــادلــة الـعــامــW الــذين يــثـبــتــون عــشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـاداHـادّة 59 :  : يــعــW جـراحــو األســنـان رؤســاء الــوحـدات
مـن بــــW جــــراحـي األســــنــــان الــــعــــامــــW عــــلـى األقلr الــــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

60 :  : يــعــــW جــــراحــــو األســـنــــان اHــنـــــســقـون اHـاداHـادّة ة 
: Wمن ب

1 - جـــراحي األســـنـــان الــــعـــامـــW الـــرئـــيـــســـيـــW عـــلى
األقلr الـــــذين يـــــثــــبـــــتــــون ثالث (3) ســـــنــــوات مـن اخلــــدمــــة

rالفعلية بهذه الصفة
2 - جـراحي األسـنـان الـعـامـrW الذين يـثـبـتـون عـشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

البـــابالبـــاب الـرابع الـرابع
تصنيـف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياتصنيـف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيـــف الـــرتبتصنيـــف الـــرتب

اHــاداHــادّة ة 61 :  :  تــطـــــبــيـــقـــا ألحــــكـــام اHــادة 118 من األمــر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في19 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1427
اHــــوافق  15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006 واHــــذكــــور أعالهr يــــحـــدد
WـــــمـــــــارســــHتــــصـــــــنـــــيف الـــــــرتب الـــــــتـــــابــــعـــــة ألســالك ا
الـطبـيـW الـعـامW في الـصـحـة الـعمـومـيـةr طـبقـا لـلـجدول

اآلتي :

49 :  :  يــحـــدد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــنــصــوص اHـاداHـادّة ة 
عــلـــيــهـــا في اHــادة 48 أعالهr بــقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر
اHكلف بالصحة والوزير اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة

بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 50 :  :  يـكـون شــاغـلـو اHـنــاصب الـعـلــيـا اHـذكـورة
أعالهr في حالة نشاط عـلى مستوى اHؤسسـات العمومية

للصحة باستثناء اHؤسسات االستشفائية اجلامعية.

الفصــل الفصــل األولاألول
حتديــــد اHهــــامحتديــــد اHهــــام

اHــاداHــادّة ة 51 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
rــواد 22  و 23  و24  من هـــذا الــقـــانــون األســـاسي اخلــاصHا
يـكلف الطـبيب رئـيس وحدة بـضمـان اHسؤولـية الـتقـنية

واإلدارية لسير الوحدة في إطار مجال اختصاصه.

اHـاداHـادّة ة 52 :  : زيـادة عــلى اHـهـــام اHـنــصـوص عــلـيــهـا فــي
rــواد  22 و 23 و24  من هـــذا الــقــانــون األســاسي اخلــاصHا

يكلف الطبيب اHنسـق �ا يأتي :

- تـنـسيق وتـنـشـيط ومـراقبـة الـنـشاطـات اHـمـارسة
rوضوعة حتت مسؤوليتهHداخل هياكل الصحة ا

- تـــنــــســــيق وتــــقـــيــــيـم نـــشــــاطــــات الـــكــــشف والــــعالج
والتربية الصحية في الوسطW اHدرسي واجلامعي. 

اHــاداHــادّة ة 53 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
rــــواد 31 و32 و33 من هـــــذا الــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلــــاصHا
يــكــلف الـصــيــدلي اHــنــسق بـضــمــان اHــسـؤولــيــة الــتـقــنــيـة

للهياكل التابعة جملال اختصاصه.

54 :  : زيـــادة عــــلـى اHـهــــام اHــــنــصـــوص عــلــيــهـا اHـاداHـادّة ة 
فـي اHـــــــــواد 40 و41 و42 مـن هـــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون األســـــــاسي
اخلــــاصr يـــكــــلف جــــراح األســـنــــان رئـــيـس وحـــدة بــــضـــمـــان
تـــنـــســـيق نـــشـــاطـــات جـــراحي األســـنـــان اHـــوضـــوعـــW حتت

مسؤوليته.

اHــاداHــادّة ة 55 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHواد 40 و41 و42 من هذا القانون األساسي اخلاصr يقوم
جـــراح األســـنــان اHـــنــسق بـــتـــنــشـــيط وتــنـــســـيق نــشـــاطــات
جـراحـة األسـنـان لـدى جـمـيع الـهــيـاكل الـتـابـعـة لـلـمـؤسـسـة

العمومية للصحة.
ويـــــكــــــلـف جــــــراح األســـــنــــــان اHــــــنـــــسـق فـي طب الــــــفم
واألســنــان بـتــنــسـيق وتــقــيـيم نــشــاطـات الــكــشف والـعالج

والتربية الصحية في الوسطW اHدرسي واجلامعي.
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األسالكاألسالك
التصنــيفالتصنــيف

األطبـــاء العامون فـــي
الصحــة العمومية

الصيادلة العامـون فـــــي
الصحــة  العمومية

جراحو األسنان العامون في
الصحة  العمومية

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنــفالصنــف
األدنىاألدنى

16

قسم فرعي 1
قسم فرعي 2

13

15

17

13

15

17

713

930

990

578

666

762

578

666

762

طبيب عام
طبيب عام رئيسي
طبيب عام رئيس

صيدلي عام
صيدلي عام رئيسي
صيدلي عام رئيس
جراح أسنان عام

جراح أسنان عام رئيسي
جراح أسنان عام رئيس

الرتبالرتب

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اHـاداHـادّة ة 62 :  :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 3 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
Wالـطبي WـمـارســHحتــدد الزيـادة االستداللـية للمـناصب العـليـا الـتابعة ألســالك ا rذكــور أعـالهHسبـتمبـر سنـة 2007 وا

العامـW في الصحة العموميةr طبقا للجدول اآلتي :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

  طبيب رئيس وحدة
  طبيب منسق
  صيدلي منسق

  جراح أسنان رئيس وحدة
  جراح أسنان منسق

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

9

10

8

8

9

255

325

195

195

255

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 63 :  :  تلغى جميع األحكام اخملـالفة لهذا اHرســـومr ال سـيــما أحـــكام اHــرسوم التنــفيذي رقــم  91 - 106 اHؤرّخ
في 12 شوّال عام 1411 اHوافق 27 أبريل سنة 1991 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 64 :  : يسري  مفعول هذا اHرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 65 :  :  ينشر  هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 7 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 24 نوفمبر سنة 2009.
أحمـد أحمـد أويحيىأويحيى
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
البــاب األولالبــاب األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

الفصـل الفصـل األولاألول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيـقـا ألحـكام اHـادتيـن  3 و 11 من
األمــر رقـم 06 - 03 اHـــؤرخ في  19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
 1427 اHوافق  15يولـيو سنة  2006 واHذكور أعالهr يهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
Wالــطــبــيــ WــمــارســHالــذين يــنــتــمــون لــســـلك ا WــوظــفـــHا
اHـــتــخــصــصـــW في الــصــحـــة الــعــمــومـــيــة وحتــديــد شــروط

االلتحاق �ختلف الرتب ومناصب الشغل اHطابقة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـكــون اHـوظـفـون اخلـاضـعــون لـهـذا الـقـانـون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اHـؤســســات الـعــمـومــيـة

للصّحة التابعة للوزارة اHكلفة بالصحة. 
و�ــكن أن يـكــونـواr بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةr فـي اخلـدمـة

لدى اإلدارة اHركزية.
كـــمــــا �ــــكن أن يــــكــــونــــوا في وضــــعـــيــــة اخلــــدمــــة لـــدى
اHـؤســسـات ذات األنـشـطـة اHـمـاثـلـة لـلـمـؤسـسـات اHـذكـورة

في الفقرة األولى أعاله والتابعة لوزارات أخرى.
يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اHـعـني والـسـلـطـة اHــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

قائمة الرتب اHعنية وكذا التعداد اخلاص بكل مؤسسة.
الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي

احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــخــــضـع اHــوظـــفــون الـــذين يــحـــكــمـــهم هــذا
القـانون األساسي اخلـاص للـحقوق والـواجبات اHـنصوص
عــــلـــــيــــهـــــا في األمـــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى
الثانيـة عام  1427 اHوافق  15 يوليو سنة  2006 واHذكور

أعاله.
كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاHـؤسـسـة

التي يعملون فيها.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يـــــســـــتــــفـــــيـــد اHـــــمـــــارســــون الــــطــــبـــــيــــون
اHــتــخــصــصـــون في الـصـحـة الــعـمـومـيــة طـبـقـا لــلـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهماr £ا يأتي :
أ - الـنــقل عــنـدمــا يـكــونـون مــلـزمــW بــعـمل لــيـلي أو

rمداومة
ب -  خـدمـات في مجـال اإلطـعـام في هيـاكل الـصـحة

rداومةHستخدمي اH ويكون اإلطعام مجانا

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 394 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 24 ن نـوفوفـمـبـر سر سـنة نة r r2009 يـتـضمنيـتـضمن
WــنــــتــمــHا WــــوظـــفـــHالـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص بــاWــنــــتــمــHا WــــوظـــفـــHالـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص بــا
لسلك اHمارسـW الطبيW اHتـخصصW في الصحةلسلك اHمارسـW الطبيW اHتـخصصW في الصحة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

rستشفيـاتHا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 10 اHــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عـام  1404 اHـوافق  11 فــبـرايــر ســنـة 1984

rتممHعدل واHا rدنيةHتعلق باخلدمة اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام  1405 اHـوافق  16 فــبـرايــر ســنـة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـمـادى الثـانـيــة عام  1427 اHـوافق  15  يـولـيـو سـنة 2006
rـتضمن الـقانـون األساسي الـعام لـلوظيـــفة الـعمـوميةHوا

r ادتان 3 و11 منهHال سيّما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHـؤرخ في  17 رمــضـان عـام  1428 اHـوافق  29  سـبـتــمـبـر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Hــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHـؤرخ في  17 رمــضــان عـام  1428 اHـوافق  29 ســبـتــمــبـر
سـنة  2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHؤرخ في  2  جـمادى األولى عام  1430 اHوافق  27 أبريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة  2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في  2 جـمـادى األولى عام  1430 اHـوافق  27 أبـريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة  2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 106
اHــؤرخ في  12 شــوال عــام  1411 اHــوافق  27 أبــريل ســنــة
WــمـارسـHــتـضــمن الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاH1991 وا 

الـطـبــيـW واHـتـخـصــصـW في الـصــحـة الـعـمــومـيـةr اHـعـدل
rتممHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث
التوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجةالتوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجة

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يوظف ويـرقى اHـوظفـون الـذين يحـكـمهم
هـذا الـقانـون األسـاسي اخلاص حـسب الـشروط اHـنـصوص

عليها في هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يــــعـــW ويــــرسم اHــــمــــارســــون الـــطــــبــــيـــون
اHتـخصـصون في الـصـحة الـعمـوميـة والذين ª تـوظيـفهم
طبـقـا ألحكـام هذا الـقـانون األسـاسي اخلاصr مـبـاشرة بـعد

.Wتنصيبهم من قبل السلطة التي لها صالحية التعي

اHاداHادّة ة 12 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اHـطبـقة
WـــمـــارســـHالـــذين يـــنــــتـــمـــون إلى ســــلك ا WـــوظـــفــــHعــــلى ا
الــطـبــيـW اHـتــخـصـصــW فـي الـصـــحـة الـعـــمــومــيـة حـسب
اHــــدد الـــــثالث (3) اHــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـــــا في اHــــادة  11 من
اHـــــــــــرســــــــــوم الــــــــــرئـــــــــــاسـي رقــم 07 - 304 اHـــــــــــؤرخ فـي 17
رمــــضــــان عـــام  1428 اHــــوافق  29 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2007

واHذكور أعاله.

الفصــل الرابــعالفصــل الرابــع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اHــاداHــادّة ة 13 :  : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اHـــادة  127 مـن األمـــر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في  19 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1427 
اHــــوافق  15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  2006 واHــــذكــــور أعالهr حتــــدد
الــنــسب الــقــصـوى لــلــمــوظــفــW اخلــاضـعــW لــهــذا الــقــانــون
األساسـي اخلاص الذين مـن شأنهم أن يـوضعواr بناء على
طلـبهمr في إحدى الـوضعيـات القانـونية األسـاسية احملددة

أدناهr بالنسبة إلى كل مؤسسةr كما يأتي :
r% 10  :االنتــداب -

r % 10 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار:  5 %.

الفصــل الفصــل اخلامــساخلامــس
التكويـــنالتكويـــن

Wــتـواصل لــلـمــمـارسـHـادّة ة 14 :  : الــتـكــوين الـطــبي اHـاداHا
الـــطـــبـــيـــW اHـــتـــخـــصـــصـــW في الـــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــة حق

وواجب.

اHاداHادّة ة 15 :  : يتعيــن على الهيئة اHستخدمة مايأتي :
- ضــــمـــان الــــتــــكـــويـن وحتـــســــW اHــــســـتــــوى وجتــــديـــد
اHـعـلـومات لـفـائـدة اHـمارسـW الـطـبـيW اHـتـخـصـصW في
الــــصــــحــــة الــــعـــــمــــومــــيــــة بــــهــــدف حتـــــســــW دائم Hــــؤهـالتــــهم

rوترقيتهم

ج - الـــــلــــــبـــــاس : يــــــلـــــزم اHــــــمــــــارســـــون الــــــطـــــبــــــيـــــون
اHــتــخــصــصــون في الــصــحــة الــعــمــومــيــة بــارتــداء الــبــذلــة

rالطبية أثناء £ارسة مهامهم
د - الـــتـــغـــطــيـــة الـــطـــبــيـــــة الـــوقـــائــيـــة في إطـــار طب

العمــل.
حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بــW الـوزيـر اHــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اHـكـلف

باHالية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  : يــــــســـــتــــــفــــــيــــــد اHــــــمـــــارســــــون الــــــطــــــبــــــيـــــون
اHــتــخــصــصــون في الــصــحــة الــعــمـومــيــة من كـل الــظـروف
الضـروريـة لـتـأديـة مـهـامـهم وكـذا شـروط الـنـظافـة واألمن

اHرتبطة بطبيعة نشاطهم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  : يــــــســـــتــــــفــــــيــــــد اHــــــمـــــارســــــون الــــــطــــــبــــــيـــــون
اHــتـخــصـصـون في الــصـحــة الـعـمــومـيـة مـن حـمـايــة خـاصـة

�ناسبة وأثناء القيام �هامهم.
ولـــهـــذا الـــغــرضr فـــإنـــهم يـــســـتــفـــيـــدون من مـــســـاعــدة
الـسلطات اHعنـيةr خاصة عنـدما يقومون باخلـبرة الطبية

واHعاينة الطبية الشرعية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــــســـــتــــــفــــــيــــــد اHــــــمـــــارســــــون الــــــطــــــبــــــيـــــون
اHتـخـصـصـون في الـصـحة الـعـمـومـيـة من رخص الـغـيـاب
دون فقدان الراتب للـمشاركة في اHؤتمـرات واHلتقيـات
ذات الطـابع الوطـنـي أو الدولي الـتي تتصل بـنشـاطاتهم
اHـهـنيـة حسب الـكيـفـيات والـشروط اHـنـصوص عـليـها في

التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـــنـشــأ جلــنـة وطــنـيـة اســتــشـاريـة مــكــلـفـة
WــــمـــارســـHـــرتــــبـــطــــة بـــاHـــســـائـل اHبــــإبــــداء الــــرأي حــــول ا

الطبيW اHتخصصW في الصحة العمومية.

حتـدد صالحـيـات هـذه اللـجـنـة وسـيـرهـا  وتشـكـيـلـتـها
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالصحة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـقـوم اHـمـارسون الـطـبـيـون اHـتـخـصـصون
فـي الــصــحـــة الــعــمـــومــيـــة �ــهــمـــة اخلــدمــة الـــعــمـــومــيــة في

الصحة.
وبهذه الصفةr يتعW عليهم ما يأتـي :

rتقد¬ عالج متخصص ذي نوعية -
- مـــواكــبـــة الـــتــطـــور الـــطــبي مـن أجل تـــكــفـل أحــسن

rرضىHبا
rساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحةHا -
- اHـسـاهــمـة في تـصـور الــبـرامج الـوطـنـيــة لـلـصـحـة

rوالسهر على تطبيقها
- إعداد احلصيلة السنوية للنشاطات.
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و�ـكنr زيــادة عــلى ذلكr اســتــدعـاؤهم لــلــقـيــام �ــهـام
تـســيـيــر مـشــاريع اHـصــلـحـة ومــشـاريـع اHـؤسـســة وبـرامج

الصحة وتقييمها وتأطيرها.
الفــرع الثانــيالفــرع الثانــي

شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة
اHـاداHـادّة ة 20 :  : زيــادة عــلى شـروط اHــمــارسـة اHــنــصـوص
عـــلــيـــهــا في اHـــادتــW 197 و198 من الـــقـــانـــون رقم 85 - 05
اHـؤرّخ في 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واHـذكور أعـالهr يوظف
اHمارسون اHتـخصصون اHساعدونr على أساس الشهادة

: Wمن ب
- اHــتـرشـحــW احلـائـزين شــهـادة الـدراسـات الــطـبـيـة

rتخصصة أو شهادة معترفا �عادلتهاHا
.Wاجلامعي Wساعدين االستشفائيHاألساتذة ا -

r21 :  : يرقى بـصـفة £ـارس مـتخـصص رئـيسي اHاداHادّة ة 
Wمن بــ rـــســابـــقـــة عــلى أســـاس االخـــتــبـــاراتHعن طـــريق ا
اHمـارسW اHتـخصصـW اHساعديـن الذين يثـبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
وإجــراء اHــســـابــقــة بـــقــرار مــشــتـــرك بــW الــوزيـــر اHــكــلف

بالصحة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
rـادّة ة 22 :  : يـرقى بــصـفـة £ــارس مـتــخـصص رئـيسHـاداHا
عـلـى أسـاس الــتـســجـيل فـي قـائــمـة الــتـأهــيلr اHـمــارسـون
اHــتــخــصــصــون الـــرئــيــســيــون الــذيـن يــثــبــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

Wحتــدد شــبــكــة الـــتــقــيــيم �ــوجـب قــرار مــشــتــرك بــ
الــوزيـر اHــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.
الفـــرع الفـــرع الثالــثالثالــث

اHمارس اHتخصص الرئيس اHميزاHمارس اHتخصص الرئيس اHميز

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تــؤسس درجــة £ـارس مــتـخــصص رئـيس
£يز.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : �ـكن أن يـرقى بـصـفـة £ـارس مـتـخـصص
رئـيـس £ـيـزr اHــمـارسـون اHــتـخـصــصـون الــرؤسـاء الـذين
يـــثـــبـــتـــون عـــشـــر (10) ســـنــــوات عـــلى األقل بـــهـــذه الـــصـــفـــة
والــــذين قـــامـــوا بـــتــــألـــيف مـــنـــشـــورات ذات طــــابع عـــلـــمي
وبـــيـــداغـــوجـي وأعـــمـــال الـــبــــحث بـــعـــد أخــــذ رأي الـــلـــجـــنـــة

االستشارية الوطنية. 
الفــرع الفــرع الرابـــعالرابـــع

أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

اHـــــاداHـــــادّة ة 25 :  : يــــــدمج فـي رتـــــبــــــة £ـــــارس مــــــتـــــخــــــصص
مساعدr اHمارسون اHتخصصون اHساعدون.

- ضـــمــان حتـــيــW اHـــعــارف بـــهــدف اقـــتــنـــاء مــهــارات
جـــديــــدة مـــرتــــبـــطــــة بـــاحــــتـــيـــاجــــات قـــطــــاع الـــصــــحـــة وكـــذا

متطلبات الطب العصري.

الفصــل الفصــل السـادسالسـادس
األحكـام العامــة لإلدماجاألحكـام العامــة لإلدماج

اHاداHادّة ة 16 :  : يـدمج اHمارسـون الطبـيون اHتـخصصون
في الـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــةr الـــذين يـــنـــتـــمـــون إلى الـــســـلك
والـرتب اHـنـصــوص عــلـيــهـا في اHـرسـوم الـتـنـفـيــذي رقـم
91 - 106 اHـــــــؤرخ في  12 شـــــــوال عــــــام  1411 اHــــــوافق 27

أبــريل سـنـة 1991 واHـذكــور أعالهr ويـعــاد تـصــنـيــفـهـم عـنـد
بــدايــة سـريــان مــفـعــول هــذا اHـرســوم في الــسـلـك والـرتب
اHــطــابــقـةr اHــنــصــوص عــلـيــهــا في هــذا الــقــانــون األسـاسي

اخلاص.
اHاداHادّة ة 17 :  : يرتب اHمارسـون الطبيون اHتخصصون
rـادة  16 أعالهHــذكــورون في اHفي الــصــحـة الــعــمــومـيــة وا
في الـدرجـة اHطـابـقـة للـدرجـة التي يـحـوزونهـا في رتـبهم
األصــلـيــة. ويــؤخــذ بــاقي األقــدمـيــة اHــكــتـســبــة في الــرتــبـة
األصلـيـة في احلسـبان عـنـد التـرقيـة في الـدرجة في رتـبة

االستقبال.
البــاب الثانـــيالبــاب الثانـــي

Wالـطـبـيـ WـمـارســHــطـبـقـة عــلى سـلك اHاألحـكـام اخلـاصـة اWالـطـبـيـ WـمـارســHــطـبـقـة عــلى سـلك اHاألحـكـام اخلـاصـة ا
اHتخصصW في الصحة العموميـــةاHتخصصW في الصحة العموميـــة

الفصــل األولالفصــل األول

Wالــــــطــــــبــــــيــــــ WــــــمــــــارســــــH18 :  : يــــــضم ســــــلـك ا اHــــــاداHــــــادّة ة 
اHتخصصW في الصحة العمومية ثالث (3) رتب وهي :

rرتبة £ارس أخصائي مساعد -
rرتبة £ارس أخصائـــي رئيسي -

- رتبة £ارس أخصائي رئيس.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اHهــــامحتديــد اHهــــام

اHـــــاداHـــــادّة ة 19 :  : يــــــقــــــوم اHــــــمـــــارســــــون اHــــــتــــــخــــــصــــــصـــــون
اHــســـاعـــدون واHــمـــارســون اHـــتـــخــصـــصــون الـــرئـــيــســـيــون
واHـمـارسـون اHـتـخـصـصــون الـرؤسـاء في هـيـاكل الـصـحـة

حسب تخصصهم ومجاالت اختصاصهم باHهام اآلتيــة :
- الـتشخـيص والعالج واHراقـبة والبـحث في مجال
الـــعالج والــوقـــايــة وإعـــادة الــتـــأهــيـل والــكـــشف الــوظـــيــفي
والـــبــحث اخملــبـــري واخلــبــرات الــطـــبــيــة والـــدوائــيــة وتــلك

اHتعلقة بالفم واألسنان.
- اHساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.
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اHــاداHــادّة ة 29 :  : يــحــدد عـــدد اHــنــاصب الـــعــلــيـــا اHــنــصــوص
Wـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بــ� rـــادة  28 أعالهHعـــلـــيـــهـــا في ا
وزير الـصحـة والوزيـر اHكـلف باHـاليـة  والسـلطـة اHكـلفة

بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـكــون شـاغــلــو اHـنــاصب الــعـلــيـا اHــذكـورة
أعاله في اخلـــدمــة عــلـى مــســـتــوى اHــؤســـســات الـــعــمـــومــيــة

للصحة باستثناء اHؤسسات االستشفائية اجلامعية.
الفصــل األولالفصــل األول
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــاداHــادّة ة 31 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة  19 من هذا القـانون األساسي اخلـاصr يكلف رئيس

وحدة �ا يأتي :
rكلف بهاHالسهر على حسن سير الوحدة ا -

- اقتـراح إلى رئـيس اHصـلـحة كل اHـنـاهج التي من
شـأنـهـا حتـسـW نـشـاطـات الـعالج والـبـحث والـتـأطـيـر عـلى

rمستوى الوحدة
rساهمة في تقييم مستخدمي الوحدةHا -

- إعداد وإرسـال لرئـيس اHصـلحـة تقـارير نـشاطات
rالوحدة

- السهر على االنضباط داخل الوحدة.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة  19 من هذا القـانون األساسي اخلـاصr يكلف رئيس

اHصلحة �ا يأتي :
rكلف بهاHصلحة اHالسهر على حسن سير ا -

- اقـــتــــراح في كل بــــدايـــة ســـنـــة لــــلـــمـــجـــلـس الـــطـــبي
Wــصـلــحــة بـغــرض حتــسـHلــلـمــؤســسـة بــرنــامج نــشـاطــات ا
نـــشــــاطـــات الـــعـالج والـــبــــحث والـــتــــأطـــيــــر عـــلى مــــســـتـــوى

rصلحةHا
- اقتراح كافة اHـناهج التي من شأنـها حتسW سير

rصلحةHا
rله Wالتابع WستخدمHتقييم ا -

- إعــــداد وإرســــال تــــقــــريــــر ســــداسـي حــــول تــــنــــفــــيــــذ
rبرنامج النشاطات إلى السلطة السلمية

- السهر على االنضباط داخل اHصلحة.

اHاداHادّة ة 33 :  : يكلف طبيب العمل اHفتش �ا يأتي :
- الــقــيــام بـالــتــزامــاته في مــجــال اHــراقـبــة الــطــبــيـة
وظـروف الـعـمل والـتـنـظـيم والـتـكـوين واالسـتـشـارة طـبـقا

rعمول بهHللتنظيم ا
- وصف تـنـظــيم اHـؤسـســة وكـذا عالقـاتـهــا بـاHـصـالح

rراقبةHكلفة بالوقاية واHاخلارجية ا

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 :  : يــــــدمج فـي رتـــــبــــــة £ـــــارس مــــــتـــــخــــــصص
رئيسي :

rتخصصون الرئيسيونHمارسون اHا -
- اHـــمــــارســـون اHــــتـــخـــصــــصـــون اHــــســـاعــــدون الـــذين
يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـصــفــة عــنـد تــاريخ بــدايــة سـريــان مــفــعـول هــذا اHــرسـوم

والذين :
* إما شغلوا بـصفة قانونية اHنصب العالي لرئيس

r(2) Wدة سنتH مصلحة أو رئيس وحدة
* إمـا سـيـروا بـاسـتــمـرار بـرنـامـجـا وطــنـيـا لـلـصـحـة

rدة سنة (1)  واحدةH
* إمــا تــابـــعــوا بـــاســتــمـــرار تــكـــويــنـــا تــكــمـــيــلـــيــا Hــدة

r(1) مجمعة تساوي أو تفوق السنة
* إمـا قــدمـوا بــاسـتــمـرار تــعـلــيـمــا عـالــيـا في الــعـلـوم

الطبية Hدة سنة (1) على األقل.

27 :  : يــــــدمـج في رتـــــبـــــة £ـــــارس مــــتـــــخـــــصص اHــــاداHــــادّة ة 
رئيس :

rتخصصون الرؤساءHمارسون اHا -
- اHــمــارســون اHـــتــخــصــصــون الــرئــيــســيــونr الــذين
يــثــبـتــون خــمس (5) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة  بــهـذه
الـصــفــة عــنـد تــاريخ بــدايــة سـريــان مــفــعـول هــذا اHــرسـوم

والذين :
* إما شغلوا بـصفة قانونية اHنصب العالي لرئيس

rدة ثالث (3) سنواتH مصلحة
* إما شغلوا بـصفة قانونية اHنصب العالي لرئيس

rدة خمس (5) سنوات على األقلH وحدة
* إمـا سـيـروا بـاسـتــمـرار بـرنـامـجـا وطــنـيـا لـلـصـحـة

rدة سنة (1) واحدةH
* إمــا تــابـــعــوا بـــاســتــمـــرار تــكـــويــنـــا تــكــمـــيــلـــيــا Hــدة

r(1) مجمعة تساوي أو تفوق السنة
* إمـا قــدمـوا بــاسـتــمـرار تــعـلــيـمــا عـالــيـا في الــعـلـوم

الطبية Hدة سنتW (2) على األقل.
البــاب الثالـــثالبــاب الثالـــث

األحكام اHطبقة على اHناصب العليـااألحكام اHطبقة على اHناصب العليـا
اHـاداHـادّة ة 28 :  : تـــطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 11 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في  19 جـمـادى الثـانـيـة عام  1427 اHـوافق

 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  2006 واHـــــذكــــور أعالهr حتــــدد قــــائــــمــــة

Wالـــطــبـــيــ WــمـــارســHبــعـــنــوان ســـلك ا rـــنــاصـب الــعـــلــيـــاHا
اHتخصصW في الصحة العموميةr كما يأتي :

rرئيس وحــدة -
rرئيس مصلحة -

- طبيب عمل مفتش.
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اHاداHادّة ة 37 : : يتم الـتعـيW في اHــناصب العـليـا لرئيس
وحـدة ورئـيس مـصـلـحـة وطـبـيب عـمل مـفـتشr بـقـرار من

الوزير اHكلف بالصحة.
الفصــل الفصــل الثالـثالثالـث
أحكـــام انتقاليـــةأحكـــام انتقاليـــة

rـنـصب الـعـالي لـرئـيس وحـدةHفي ا Wـادّة ة 38 : : يـعـHـاداHا
اHـــمــارســون اHــتــخــصــصـــون رؤســاء الــوحــدات اHــعــيــنــون

بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا اHرسوم.
اHـــــاداHـــــادّة ة 39 : : يـــــعــــــW في اHـــــنـــــصـب الـــــعـــــالـي لـــــرئـــــيس
مــصـــلـــحـــةr اHـــمــارســـون اHـــتـــخــصـــصـــون رؤســـاء اHــصـــالح
اHـعيـنون بـصـفة قـانـونيـة عنـد تـاريخ سريـان مـفعـول هذا

اHرسوم.
40 : : يــعــW في اHــنـصـب الـعــالي لــطــبـيـب عـمل اHـاداHـادّة ة 
مفـتشr أطبـاء العـمل اHفـتشون اHـعيـنون بـصفـة قانـونية

عند تاريخ سريان مفعول هذا اHرسوم.
البـــاب الرابـــعالبـــاب الرابـــع

تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العليا
الفصــل الفصــل األولاألول

تصنيـــف تصنيـــف الرتــــبالرتــــب
اHـاداHـادّة ة 41 : : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة  118 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في  19 جـمـادى الثـانـيـة عام  1427 اHـوافق

 15 يـــولــيــو ســنــة 2006  واHــذكــور أعـالهr يــحــدد تــصــنــيف

WـتـخصـصHا Wالطـبـي WمــارسـHالـرتب التـابـعة لـسـلك ا
فــي الصحـة العموميةr طبقا للجدول اآلتي :

- تـوجـيه وتـنـسيق وتـقـيـيم عـمل أطبـاء الـعـمل وهذا
rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- مراقبة وضمـان التفتيش اHتضمن تنظيم هياكل
طب العمل وسيرها.

الفصــل الثانـــيالفصــل الثانـــي
شـــروط التعييـــنشـــروط التعييـــن

اHاداHادّة ة 34 : : يعW رؤساء الوحدات من بيــن :
rعـلى األقل rWالـرئـيـسـيـ WتـخـصـصـHا WـمـارسـHا -
الذين يـثبتون ثالث (3) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

rالصفة
- اHمارسW اHتـخصصW اHساعدين الذين يثبتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

WـمـارسHا Wـصـالح من بـHرؤسـاء ا Wـادّة ة 35 :  : يـعـHـاداHا
اHــتــخــصــصــW الــرئــيــســـيــrW عــلى األقلr الــذين يــثــبــتــون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Wفتشون من بHأطباء العمل ا Wادّة ة 36 : : يعHاداHا

- اHـــمــارســـW اHــتـــخــصــصـــW الــرئـــيــســـيــW في طب
الـعــملr عــلى األقلr الـذين يــثـبــتـون ثالث (3) سـنـوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHــــمـــــارســـــW اHــــتــــخـــــصـــــصــــW فـي طـــب الـــعــــمل
الــــذيــن يـــــثـــــبــــــتـــــون خـــــمـس (5) ســــــنــــوات مــن اخلـــــدمـــــة

الفعلية  بهذه الصفة. 

السلكالسلك
التصنــيفالتصنــيف

اHمارسون الطبيون
اHتخصصون في الصحة

العمومية

خارجخارج
الصنــفالصنــف

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
األدنىاألدنى

قسم فرعي 2

قسم فرعي 4

قسم فرعي 5

990

1125

1200

£ارس متخصص مساعد

£ارس متخصص رئيسي

£ارس متخصص رئيس

الرتبالرتب

الفصــل الثانــــيالفصــل الثانــــي
الزيـادة االستداللية للمناصـب العليــاالزيـادة االستداللية للمناصـب العليــا

اHـاداHـادّة  42 : : تـطبـيـقا ألحـكــام اHادة  3 من اHرسـوم الـرئـاسي رقـم 07 - 307 اHــؤرخ في  17 رمـضـان عام  1428 اHــوافق
Wالـطبـي WمـارسHحتـدد الزيـادة  االستـداللـية لـلمـناصب الـعلـيا الـتـابعـة ألسالك ا rـذكور أعالهH29 سـبـتمـبر سـنة 2007 وا

اHتخصصW في الصحة العموميةr طبقا للجدول اآلتــــي :



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
29 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2009 م م

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

رئيس وحدة
رئيس مصلحة

طبيب عمل مفتش

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

11

13

11

405

595

405

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  01 - 109
اHــؤرخ في 9 صــفــر عــام 1422 اHــوافق 3 مــايــو ســنــة 2001
واHـتـضـمن تـعـيـW أعـضـاء مـجـلس سـلـطـة الـضـبط لـلـبـريد

rواصالت السلكية والالسلكيةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 123
اHـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اHـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واHتعلق بـنظام االستغالل اHـطبق على كل نوع من أنواع
الـشبكـات �ا فيـها الالسـلكيـة الكهـربائـيةr وعلى مـختلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 124
اHـؤرخ في 15 صــفـر عـام 1422 اHـوافق 9 مـايــو سـنـة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجـراء اHــطــبق عــلـى اHـزايــدة بــإعالن
اHـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اHـــــواصالت

rالسلكية والالسلكية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 03 - 57 اHؤرخ
في 4 ذي احلــجــة عــام 1423 اHــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

rاإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 174
اHـؤرخ في 30 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 9 مـايـو سـنـة
2005 واHـــتـــضـــمـن اHـــوافـــقـــة عــــلى رخـــصـــة إقــــامـــة شـــبـــكـــة

عـمـومــيـة لـلـمـواصالت الـسـلـكـيـة والـالسـلـكـيـة واسـتـغاللـهـا
وتـوفيـر خدمـات هاتـفيـة ثابـتة دوليـة وما بـW اHدن وفي

 rاحللقة احمللية للجمهور
- وبـــــعــــــد اســـــتـــــشـــــارة ســـــلـــــطـــــة الـــــضـــــبط لـــــلـــــبـــــريـــــد

rواصالت السلكية والالسلكيةHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

البـاب اخلامـسالبـاب اخلامـس
أحكــام ختاميــةأحكــام ختاميــة

اHــــاداHــــادّة ة 43 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHــرســـومr ال ســيـــمـــا اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 91  -  106
اHــؤرخ في  12 شــوال عــام  1411 اHــوافق  27 أبــريل ســنــة

1991 واHذكور أعاله.

44 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اHـــــاداHـــــادّة ة 45 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 24
نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 395 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 24 ن نـوفوفـمـبـر سر سـنة نة r2009 يr يـتـضمنضمن
اHاHــــوافوافــــقـة عة عــــلـى الى الــــســــحب الحب الــــنــــهــــائي لائي لــــرخرخــــصــــة إقة إقــــامـــامــــة
شبشبـكـكــة عمة عمـومومـيـة للة للـمـواصالت الواصالت الـسلسلـكـيـة والالسلة والالسلـكـيةية
واسواســــتــــــغــاللغــاللــــهـهـــــا وتا وتــــــوفوفــــيــــر خر خــــــدمدمــــات هات هــــاتاتــــــفــــيــــة ثة ثــــــابابــــتــتــــــة
دولدولــــــــــــيــيــــــــــــة ومـة ومـــــــــــــا با بــــــــــW اWH اHــــــــــــدن وفي احلدن وفي احلــــــــــــلــــــــــقــــــــــــة احملة احملــــــــــلــــــــــــيــــــــــة
لــــــــلــــــجــــــــمــــــــهــــــورr اHورr اHــــــــمــــــنــــــــوحوحــــــة لة لــــــــلــــــــمــــــتــــــــعــــــامامـل "الل "الــــــشـشـــــــــركـركـــــــة

اجلـزائريـة لالتصـاالت".اجلـزائريـة لالتصـاالت".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
-  بـنــاء عـلى تــقـريــر وزيـر الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحـــدد الــقــواعــد الــعـــامــة اHــتــعـــلــقــة بــالـــبــريــد واHــواصالت

rواد 35 و 36 و 37 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام  1405 اHــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرخ في 16
صــفـر عـام 1429 اHـوافق 23  فـبـرايــر سـنـة 2008 واHــتـعـلق

 rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا

- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 84 - 27 اHِِِـــــؤرّخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  1403 اHــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتّــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولـيــو ســنـة 1983 وا

rتممHعدل واHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضّـــــمـــــان
rاالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 276
اHؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992

  rتضمن مدونة أخالقيات الطبHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 472
اHـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام 1418 اHـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الــذي يــحــدد االتـفــاقــيــة الــنــمــوذجــيــة الــتي يــجب أن

تــتــطـــابق مع أحــكــامــهــا االتــفـــاقــيــة اHــبــرمــة بــW صــنــاديق
 rالضمان االجتماعي والصيدليات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 171
اHـؤرخ في 28 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 7 مـايـو سـنـة
2005 الـذي يـحـدد شـروط سـيـر اHـراقـبـة الـطـبـيـة لـلـمـؤمن

rلهم اجتماعيا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

rوالضمان االجتماعي
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة اHادة األولى : األولى :  يهدف هـذا اHرسوم إلى اHوافقة على
الــــســـحـب الـــنــــهـــائـي لـــرخــــصـــة إقــــامــــة شـــبــــكـــة عــــمـــومــــيـــة
لــلـمـواصالت الــسـلـكــيـة والالسـلــكـيـة واســتـغاللـهــا وتـوفـيـر
خـدمـات هـاتــفـيـة ثـابـتـة دولـيــة ومـا بـW اHـدن وفي احلـلـقـة
احملــــلـــيــــة لــــلـــجــــمـــهــــورr اHــــمـــنــــوحـــة لــــلــــشـــركــــة اجلـــزائــــريـــة
لالتـــصـــاالتr شـــركـــة ذات أســـهمr اHـــوافـق عــلـــيـــهـــا �ـــوجب
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05 - 174 اHـؤرخ في 30 ربــيــع
األول عــــام 1426 اHــــوافـق 9 مــايــو ســــنــة 2005 واHــذكــور
أعالهr طـــبـــقــا ألحـــكـــــام اHــــواد 35 و 36 و 37 من الـــقـــانـــون
رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5 غـــشت ســـنــة 2000 واHـــذكــور

أعاله.
اHـادة اHـادة 2 :  : تــلـــغى أحـــكــام اHـرســــوم الـتــــنــفـيـذي رقم
05 - 174 اHؤرخ في 30 ربـيــع األول عـــام 1426 اHــوافـق

9 مايو ســنة 2005 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 24
نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 396 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 24 ن نــــــوفوفــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r r2009 يـــحــدديـــحــدد
االتـفـاقيـة النـموذجـيـة اHبـرمة بـW هـيئـات الضـماناالتـفـاقيـة النـموذجـيـة اHبـرمة بـW هـيئـات الضـمان

االجتماعي والصيدليات.االجتماعي والصيدليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

rوالضمان االجتماعي
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلّق
بـالتأمينـات االجتماعيّـةr اHعدل واHتممr ال سـيما اHادتان

r60 و60 مكرر منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق

rتممHعدل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق

rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
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ª االتفاق على ما يأتي :

الفصل الفصل األول األول 
موضوع االتفاقية موضوع االتفاقية 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــهـــدف هــــذه االتــــفـــاقــــيـــة إلى حتــــديـــد
الــعالقـــات الــتـــعــاقـــديــة بــW هـــيــئـــة الــضـــمــان االجــتـــمــاعي
(حتــديــد الــهــيـئــة..........) والــصــيــدلـيــة اHــمــثــلــة من طـرف
(الـسيدة/ اآلنـسة/ السـيد: حتديـد اللقب واالسم............)
قصـد االستفـادة من نظـام الدفع من قـبل الغيـر في مجال
اHـنــتـجـات الــصـيـدالنــيـة من طــرف اHـؤمن لــهم اجـتـمــاعـيـا

وذوي حقوقهم اHذكورين في اHادة 2 أدناه.

اHادة اHادة 2 :  : تطبق هذه االتفاقية على: 
- اHــؤمن لــهم اجــتـمــاعــيـا أو ذوي حــقــوقـهم اHــعــتـرف
بــهم كـمــصـابــW بـأحــد األمـراض الــتي تـخــوّل لـهم احلق في
االسـتــفــادة من األداءات الــعـيــنــيــة بـنــســبـة 100 %  والـتي

rعمول بهHحددت قائمتها �وجب التنظيم ا

WــصـابـHــؤمن لـهم اجــتـمـاعــيـا أو ذوي حــقـوقـهم اHا -
rبارتفاع ضغط الدم أو مرض الربو أو مرض الكرون

- اHـــؤمـن لـــهـم اجــــتـــمــــاعــــيــــا أصـــحــــاب إحــــدى مــــزايـــا
الضمان االجتماعي اآلتية :

rنقولHباشر أو اHمعاش العجز ا *
r% 50 ريع حادث العمل بنسبة تساوي على األقل *

rنقولHباشر أو اHمعاش التقاعد ا *
rنقولHباشر أو اHمنحة التقاعد ا *

* مــــنـــحــــة الــــعـــمــــال اHــــســــنـــW األجــــراء أو اإلســــعـــاف
rالعمري

- ذوي حقـوق اHـؤمن لـهم اجـتمـاعـيـا أصحـاب مـعاش
rذكورين في الفقرة أعالهHأو ريع أو منحة ا

- األجـــراء اHــؤمـن لــهم اجـــتــمـــاعــيــا أصـــحــاب بـــطــاقــة
"شــــفـــاء" حــــسـب الــــكــــيــــفــــيــــات الـــتـي يــــحــــددهــــا الــــضــــمـــان

االجتماعي. 

اHادة اHادة 3 :  : اHنتجات الـصيدالنية اHـتكفل بها هي تلك
rـوصـوفــة من طـرف الـطـبـيب وفـي حـدود اخـتـصـاصـاتـهمHا
جـــــراح األســـــنـــــان أو الــــــقـــــابـــــلـــــة والـــــواردة ضــــــمن األدويـــــة
واHـنـتجـات الـصـيدالنـيـة األخرى الـقـابـلة لـلـتـعويض طـبـقا

للتنظيم اHعمول به.

ال �ـكن أن تـقـدم األدويـة اخلـاضــعـة لـلـشـروط اخلـاصـة
لــلـــتــعــويـض والــشــروط اخلـــاصــة بــتـــطــبـــيق الــتــســـعــيــرات
اHـــرجــعـــيـــةr في إطـــار نـــظــام الـــدفع من قـــبل الـــغـــيــرr دون

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 60 مــكــرر من
الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1403
اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983 واHـــتــــعـــلق بــــالـــتـــأمــــيـــنـــات
االجـتــمــاعــيـةr يــهــدف هـذا اHــرســوم إلى حتــديــد االتـفــاقــيـة
الــــنـــــمــــوذجــــيــــة الـــــتي يــــجـب أن تــــتــــطـــــابق مع أحـــــكــــامــــهــــا
االتــفــاقــيــات اHــبــرمــة بــW هــيــئــات الــضــمــان االجــتــمــاعي

والصيدليات.
يرفق ¥وذج االتفاقيـة النموذجيةr اHـنصوص عليها

في الفقرة األولى أعالهr �لحق هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2  :   :  تــلـــغى أحــــكــام اHــرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
97 - 472 اHــــــــؤرخ في 8 شــــــــعـــــــبـــــــان عـــــــام 1418 اHــــــــوافق 8

ديـســمــبـر ســنـة 1997 الـذي يــحــدد االتــفـاقــيــة الــنـمــوذجــيـة
الـتي يـجب أن تـتـطـابق مع أحـكـامـهـا االتـفـاقـيـات اHـبـرمـة

بW صناديق الضمان االجتماعي والصيدليات.    

اHادة اHادة 3 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 7 ذي احلــجّـةعـام 1430 اHـوافق 24
نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHـلحــــقاHـلحــــق

االتفاقية االتفاقية النموذجية بW هيئةالنموذجية بW هيئة
الضمان الضمان االجتماعي والصيدليةاالجتماعي والصيدلية

 : Wبـ
الصندوق........................................................
اHقر...............................................................
اHمثل من طرف ..............................................
 rمن جهة

و 
الصيدلية اHسماة أدناه 

r.....................................................................
اHقر...............................................................
اعتماد رقم.................مؤرّخ في ......................
مسلم من طرف ...............................................
اHمثلة من طرف ..............................................

 rمن جهة أخرى



12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2470
29 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

لــلـــوصـــفـــة الــطـــبـــيـــة وكــذلـك بــالـــنـــســـبــة لـألدويــة اHـــعـــنـــيــة
بــالـتــســعــيــرة اHـرجــعــيــةr والـتـي يـقـل  سـعــرهــا أو يــسـاوي
التسعـيرة اHرجعـيةr طبـقا لقواعـد أدبيات اHـهنة اHتـعلقة

باستبدال اHنتجات الصيدالنية.

اHـادة اHـادة 9 :  : يـجــب عـلى الــصـيـــدلـيــة أن تـعــلـم مـســـبــقـا
اHـــؤمن لـه اجــتــمــــاعــيـــا عـــنـــدمـــا ال �ـــكــــنـــهـــا تـــوفــيــر كل
األدويــة اHــوجــودة في الــوصـفــة الــطــبــيــة بـذلـكr وأن تـضع
عـــلى الـــوصــــفـــة أمـــام كل مـــنـــتـــوج مـــســـلّـم عـــبـــارة "مـــســـلم"
بواسطـة ختم رطب مع تـوضيح الـكمـية عـندمـا تكون أقل
من الــــكـــمــــيــــة اHـــوصــــوفـــة. وفـي هـــذه احلــــالــــةr يـــجـب عـــلى
الـصـيـدلـيـة إعـادة الوصـفـة الـطـبـيـة لـلـمـؤمن له اجـتـمـاعـيا

واالحتفاظ بنسخة منها.

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــتـــعــW عـــلى الـــصـــيــدلـــيـــة إعــداد فـــاتــورة
إلكترونية مـوقّعة بواسطة اHفتـاح اإللكتروني للصيدلي

والبطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا.

اHــــــادة اHــــــادة 11 :  : يــــــجـب أن تــــــشـــــــمـل الــــــفـــــــاتــــــورةr فـي كل
احلـاالتr هـويـة اHـؤمن له اجـتـماعـيـا وهـويـة اHـريض الذي
ســلــمت له اHــنــتــجـات الــصــيــدالنـيــة واسم الــطــبــيب اHــعـدّ
لـــلـــوصــــفـــة وتـــاريخ الــــعـــمل الــــطـــبي الــــذي ª خالله وصف
الـعالج وتاريخ تـسـلـيم اHنـتـجات الـصـيدالنـيـة وتسـمـيات
الــعالمــة الــتـــجــاريــة لــلــمــنــتــجــات الـــصــيــدالنــيــة اHــســلــمــة

والكمية اHسلمة وسعر الوحدة والسعر اإلجمالي.

rبـصـفــة انـتـقـالـيـة rـادة 12 :  : يــجب عـلى الـصـيــدلـيـةHـادة اHا
إعــداد  فـاتــورة يـقــوم بـتــوقـيــعـهــا اHـؤمـن له اجـتــمـاعــيـا أو
£ـثـله بـالـنسـبـة لـلمـؤمن لـهم اجـتـماعـيـا الـتـابعـW لـهـياكل
هـيــئـة الـضـمــان االجـتـمـاعي الــتي ال تـسـتـعــمل بـعـدr نـظـام

"شفاء".
يجب عليـها أيضاr ملء اجلزء اخملـصص لها في دفتر
الـــدفـع من قـــبل الـــغـــيـــرr بــــذكـــر اسم ولـــقب اHـــريض وكـــذا
الـــكــــمـــيـــات اHــــســــلـــمــــة وتـــاريخ تــــســـلـــيـم األدويـــة مع وضع

ختمها.

اHـادة اHـادة 13 :  : يـتــعــW عـلـى الـصــيــدلـيــةr قــبل تـنــفــيـذ أي
وصــــفــــةr أن تـــــتــــحــــقـق من أن هــــذه األخـــــيــــرة تــــخـص فــــعال
اHـســتــفــيــد أو أحــد اHـســتــــفــيــــدين الــوارديـن في بــطـــاقـة
"شـفــاء" أو اHــوجــودين في دفـــتــر الــدفـع من قــبـل الــغــيــر
وأن هـــذا اHـــســتـــفـــيـــد له احلق فـي االســـتــفـــادة من األداءات
الـعينية لـلضمان االجتـماعي عند تـاريخ وصف اHنتجات

الصيدالنية.
يـجب أن تـتـحــقق أيـضـاr من مـطـابـقـة الـوصـفـة الـتي
يـنـبـغي أن تــتـضـمن الـعــبـارات اHـنـصـوص عــلـيـهـا �ـوجب

التنظيم اHعمول به.

اHـوافـقـة اHـسبـقـة لـهـيـئـة الـضمـان االجـتـمـاعيr بـاسـتـثـناء
الـشـرط اHتـعـلق بـاإلشارة الـتي تـبW اخـتـصاص الـطـبيب

عندما تكون مثبتة بالوصفة الطبية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التزامات الصيدليةالتزامات الصيدلية

4 :  : يــجــب عـلـى الــصــيــدلــيــة أن تــقـــدم لــهــيـــئـة اHـادة اHـادة 
rالــضــمـــان االجــتــمــاعي مـلــفــا يـخـــصــهـا يـــشـمل ال ســيـمـا
الـــوثــائـق الــتي تـــثــبـت اHــمـــارســة اHـــنـــتـــظـــمـــة لــلـــنــشـــاط
ودفـــعــهــا احملــW الشـتــراكــات الــضــمـان االجــتــمــاعيr طــبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
rـستـــفـــيـدHـادة 5 :  : تـلتـزم الـصـيــدلـيـة بـــتسـلـيـم اHـادة اHا
األدويــــــة واHــــنــــتــــجـــات الــــصــــيـــدالنــــيــــة األخــــرى الـــقــــابــــلـــة
لـلتعويض الـواردة في الوصفة الـطبيةr في حـدود الكمية
اإلجــمـالـيـة اHـوصـوفـة وحـسب الــقـواعـد اجلـاري بـهـا الـعـمل

التي حتددها هيئة الضمان االجتماعي.
ال �ــــكن أن تــــتـــعــــدى كــــمـــيــــات األدويـــة واHــــنـــتــــجـــات
الـصــيـدالنـيـة األخـرى اHـسـلـمـة في دفـعـة واحـدةr الـكـمـيـات
الــضـــروريــة الـــتي تــغـــطي فـــتــرات الـــعالج  الــتـي حتــددهــا
هــيــئـــة الــضــمــان االجــتــمــاعي فـي إطــار الــتــكــفل بــالــفــتــرة

اإلجمالية احملددة �وجب الوصفة. 

6 :  :  تلـتـزم الصـيـدليـةr بـالنـسبـة لألدويـة التي اHادة اHادة 
rال تــــعــــوض إالّ في بــــعـض مــــداعي اســــتــــعــــمــــاالت عالجــــيــــة
بـــتــقـــد�ـــهـــا فـي إطـــار نـــظـــام الـــدفع من قـــبـل الـــغـــيـــر بـــعــد
اHوافقـة اHسبـقة لـهيئـة الضـمان االجتـماعيr إالّ إذا كانت
هذه األدوية تنتمي إلى عالج خاص مشار إليه في بطاقة

 "شفاء" أو في دفتر الدفع من قبل الغير.
وكذلك احلال بالنـسبة لألدوية اخلاضعة للتسعيرات
اHـــرجــعــيـــة لــلــتــعـــويض والــتي تـــكــون مــشــفـــوعــة بــشــروط

خاصة.
عـــدا األدويــــة اHـــذكـــورة أعـالهr وعـــنـــدمــــا تـــســـتــــجـــيب
الــوصــفــة الــطــبــيــة لــبــعض اHــعــايــيــر الــتي حتــددهــا هــيــئـة
الـــضـــمــــان االجـــتــــمـــاعـي مـــثل اHــــبـــلـغ والـــتــــكـــرارr تــــلـــتـــزم
الــصــيــدلــيــة بــتــسـلــيــمــهــا  في إطــار نــظــام الــدفع من قــبل

الغير بعد اHوافقة اHسبقة لهيئة الضمان االجتماعي. 

اHـادة اHـادة 7 :  : يـــجب عـلى الـصـيـدلـيـة إعالم اHـريض بـأنه
ال �كن تقد¬ في إطـار نظام الدفع من قبل الغير األدوية
الـــتي يــــكـــون تـــعـــويـــضــــهـــا مـــرتـــبــــطـــا بـــوصـــفـــة طــــبـــيب له
اختـصـاص مـعـW والـتي يـصـفـهـا طـبـيب عـام أو طبـيب ذو

اختصاص آخر.

اHـادة اHـادة 8 :  : تـلــتـزم الـصـيــدلـيـةr قــدر اإلمـكـانr بـتــسـلـيم
اHـــنــتـــجــات الـــصــيـــدالنــيـــة من الـــنــوع اجلـــنــيس اHـــطــابـــقــة
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ويـجـب عـلـيــهـا أن تـتـــوفـر لـهـذا الـغـرضr عـلى جـهـاز
إعالم آلي مـع خط اتــصـــال انــتـــرنت وآلـــة طــبـــاعــة وقــار®
بــــــطــــــاقــــــةr أو إذا تــــــعـــــذر ذلـكr ضــــــمـــــان وســــــيــــــلــــــة إرســـــال

إلكتروني.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التزامات التزامات هيئة الضمان االجتماعيهيئة الضمان االجتماعي

اHادة اHادة 20 :  : تـلتزم هيـئة الضمـان االجتماعي بـتسوية
الــفـواتـيـر اHـتـعـلـقـة بـاHـنـتــجـات الـصـيـدالنـيـة اHـسـلـمـة في
أجـل أقــصـــاه خــمـــســة عـــشــر (15) يــومـــا ابــتـــداء من تــاريخ

إرسال أو إيداع الفواتير من طرف الصيدلية.

تــلـتــزم هـيـئــة الـضــمـان االجـتــمـاعي إذا تــعـذر عـلــيـهـا
الـتـسـديـد في اآلجـال اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقـرة األولى
أعـالهr بـــالـــقـــيـــام فـي الـــيـــوم الـــســـادس عـــشـــر (16) اHــوالي
لـتــاريخ إرسـال الــفـواتــيـر أو إيـداعــهـا بــالـتــسـويــة الـكــلـيـة
لـلــحـافــظـة اHــلـخـصــة لـلــفـواتــيـر اHــعـنــيـة. وفي هــذه احلـالـة
يـجب عـلى هـيـئـة الـضـمـان االجــتـمـاعي الـقـيـام بـالـتـسـويـة
احملـتــمــلـة بــعـد تــصــفـيــة الــفـواتــيـر في اخلــمــسـة عــشـر (15)

يوما التي تلي تاريخ تسوية احلافظة.

21 :  :  تلـتـزم هيـئـة الضـمـان االجتـماعـي عنـدما اHادة اHادة 
يتـبيّن خالل الـتـسويـة أنه ال �كن تـسديـد  الفـواتيـر كلـيا
أو جـــزئـــيــاr بـــخـــصم اHـــبـــلغ اHـــوافق مـن مــبـــلغ الـــفـــواتـــيــر

اHقدمة فيما بعدr طبقا للتشريع اHعمول به.

اHادة اHادة 22 :  : تـلتـزم هيـئة الـضمـان االجتـماعي بـالقـيام
بـتـسـديـد الـفـواتـيـر حـسب اخـتـيـار الـصـيـدلـيـةr عن طـريق
الــــتـــحــــويل الــــبـــريــــدي أو الــــبـــنــــكي أو إذا اقــــتــــضى األمـــر

بواسطة صك بنكي.

اHـادة اHـادة 23 :  : تـلـتـزم هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي بـإعالم
الــــصـــيـــدلـي بـــاHـــعــــايـــيـــر الــــتي حتـــددهــــا هـــيـــئــــة الـــضـــمـــان
االجـتماعي التي تخص اHـوافقة اHسـبقة اHنصـوص عليها

في اHادة 6 أعاله.

24 :  : تـــعــــوض اHـــنـــتـــجـــات الـــصـــيـــدالنـــيـــة عـــلى اHــادة اHــادة 
أســـاس الـــتــســـعـــيـــرات اHــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا في الـــتـــنــظـــيم

اHعمول به.

يجـب اإلشارة في بـطاقـة "شفـاء" أو دفتـر الدفع من
قبل الغير إلى نسبة التعويض بالنسبة لكل مستفيد.

اHـادة اHـادة 25 :  : تـلــتـزم هــيـئــة الـضــمـان االجــتـمــاعي بـدفع
لـــلـــصـــيـــدلـــيـــة مـــبـــلـغ يـــســـاوي خـــمـــســة (5) دج لـــكل وصـــفـــة

مستوفاة بعنوان اإلجراءات اإلدارية واإللكترونية.

اHــــادة اHــــادة 14 :  : يـــــجب عـــــلى الـــــصــــيـــــدلـــــيــــةr قـــــبل تـــــقــــد¬
اHـنتجات الصيـدالنية للمـريضr نزع القسيـمات اHلصقة

على التعليب.

تـلـصـق الـقـسـيـمــات �ـا فـيـهـا اجلــزء الـذي يـشـيـر إلى
رقم احلــــصـــــة وتــــاريخ صـــــنع األدويــــة اHـــــســــلــــمـــــة ونــــهــــايــــة
صالحـــيـــتــهـــا عــلـى الــوصـــفـــة أو عــلى نـــســـخــة الـــوصـــفــة في

احلاالت اHنصوص عليها في اHادة 9 أعاله.

15 :  : يـــتـــعــW عـــلـى الـــصــيـــدلـــيـــة إعـــادة بـــطـــاقــة اHــادة اHــادة 
"شــفــاء" أو دفـــتــر الــدفع من قـــبل الــغــيـــر إلى اHــريض في
rـنـتـجــات الـصـيـدالنـيـةHنــفس الـوقت الـذي تـسـلـم له فـيه ا
والـــلـــذين ال يـــنـــبـــغي في أي حـــال من األحـــوال أن حتـــتـــفظ

بهما على مستوى الصيدلية.

اHــادة اHــادة 16 :  : تـــلــتـــزم الـــصــيـــدلــيـــة بـــإرســال الـــفــواتـــيــر
اإللـكــتـرونـيـة الــتي تـخص اHـرضى اHــؤمن لـهم اجـتــمـاعـيـا
و/أو ذوي حـــقــوقـــهم بـــطـــريــقـــة إلـــكــتـــرونـــيــة أو بـــواســـطــة
مــسـتـنـد إلـكــتـروني بـصـفـة مــنـتـظـمـة إلى هــيـئـة الـضـمـان
االجــتـمــاعيr طــبــقــا لألحــكـام الــتــشــريــعـيــة والــتــنـظــيــمــيـة

اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 17 :  :  تـلـتزم الـصـيدلـيـة في احلاالت اHـنـصوص
عــلـــيــهـــا في اHــادة 12 أعـالهr بــإرســـال إلى الــهـــيــكل الـــتــابع
لــهـيـئـة الـضـمـان االجــتـمـاعي اHـعـنـيـة أســبـوعـيـا الـفـواتـيـر
الـتي أعدّتـهـا مصـحـوبة بـحـافظـة إرسـال ملـخصـةr وتـسلّم
نسخـة منـها إلى الصـيدلـية كوصل اسـتالمr وكذا مـحتوى

الفواتير على مستند إلكتروني.

rفـي كل احلــــاالت rــــادة 18 :  :  تـــــلــــتــــزم الــــصـــــيــــدلــــيــــةHــــادة اHا
�ــوافــاة هــيــئــة الــضــمــان االجــتـمــاعـي بــالـوصــفــات أوr في
احلـــاالت اHــنـــصــوص عــلـــيــهـــا في اHــادة 9 أعالهr بـــنــسخ من
الـوصفـات تتـضمن أسـعار األدويـة اHسـلمـة والتي  تـلصق
عــلــيــهــا قــســيــمــات األدويــة اHــســلــمــةr وكــذا رقم الــفــاتــورة

اHطابقة. 
ويـــجب عــــلـــيــــهـــا أن تــــرفق أيـــضــــا الـــوصــــفـــات بـــآراء
اHــراقــبـة الــطــبــيـة بــالــنـســبــة لــلـحــاالت الــتي تــكـون فــيــهـا

اHوافقة اHسبقة لهيئة الضمان االجتماعي مشروطة.

اHادة اHادة 19 :  : تلتزم الصـيدلية باستـعمال نظام "شفاء"
في كل الـوصـفـات الـطـبيـة الـتي تـقـوم بـالـوفـاء بـهـاr طـبـقا
لألحكام الـتشريعـية والتنـظيميـة اHعمول بـها مع احترام
الشروط الـعامـة لالستـعمال واإلجـراءات اHتـعلـقة به على
الـنـحـو اHـبــW في الـوثـيـقـة اHـسـلّــمـة لـهـا في نـفس الـوقت
مع اHـفــتـاح االلـكـتــروني لـلـصــيـدلي وبـرمــجـيـة اســتـعـمـال

بطاقة "شفاء".
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الفصل الرابعالفصل الرابع
البنود اHطبالبنود اHطبّقة على اHؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهمقة على اHؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم

اHـادة اHـادة 34 :  : اHـؤمن له اجــتـمـاعـيـا حــر في الـلـجـوء إلى
الصـيدلـية الـتي يخـتارهـا من بW الـصيـدليـات اHتـعاقدة
حسب الكيفيات التي حتددها هيئة الضمان االجتماعي.

اHـادة اHـادة 35 :  : يـتـعــW عـلى اHـؤمـن له اجـتـمــاعـيـا أو ذوي
حقوقه دفع مباشرة للصيدلية :

- اHبـلغ الـباقـي على عـاتق اHـؤمن له اجتـمـاعيـا كـما
يــــنـص عــــلــــيه الــــتــــنــــظــــيم اHــــعــــمــــول بـه عــــنــــدمــــا ال يــــكـــون
لـــلــمــســـتــفـــيــد احلـق في نــســـبــة تـــكــفل مـن طــرف الـــضــمــان

r%  100 االجتماعي بـ
- مــبـلغ اHـنـتـجــات الـصـيـدالنـيــة غـيـر الـواردة ضـمن
األدويـة واHنتجات الـصيدالنيـة األخرى القابلـة للتعويض
من طـرف هــيـئــات الــضـمــان االجـتــمـاعـي والـذي أعــلـمه به

rالصيدلي مسبقا
- مــبــلــغ األدويــة اخلـا ضـــعــة لـلــمــــوافـــقــة اHــســـبـــقـة
لـــهــــيـــئـــة الـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي والـــتي يـــرغب اHـــؤمن له

rوافقةHاجتماعيا في اقتنائها دون احلصول على هذه ا
- الفارق بW التســعيرة اHرجعية اHعتمدة كأساس
لـلـتـعـويض والــسـعـر الـعـمـومي لـلـبـيع عـنـدمـا يـفـوقـهـا هـذا

األخير.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

مراقبة مراقبة االتفاقية وتعديلها ومدتهااالتفاقية وتعديلها ومدتها

اHــادة اHــادة 36 :  :  تــلــتــزم الــصــيـــدلــيــة بــتــســهـــيل عــمــلــيــات
مـراقــبـة تــطـبــيق هــذه االتـفــاقـيــة الـتي يــقـوم بــهـا األطــبـاء
اHـستـشارون أو أي £ـثل آخر لـهيـئة الـضمـان االجتـماعي
اHـــؤهـــلـــون لـــهــذا الـــغـــرض ضـــمن احـــتــرام قـــواعـــد أدبـــيــات

الطب.
اHادة اHادة 37 :  :  كل تـعديل لهـذه االتفاقـيةr ال سيـما فئات
اHـــســتـــفــيــديـن وآجــال الــدفـع وتــعــديـل اHــبــالـغ والــزيــادات
اHنـصوص عـليـهاr عـلى التـواليr في اHواد 2 و20 و25 و26
و27 أعالهr �كن أن يتم �ـوجب ملحق مع مراعـاة موافقة

الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي.

تتم تعديالت اHـبالغ والزيادات اHـذكورة في الفقرة
األولـى أعالهr حـــسب اHـــعــطـــيـــات اHـــتــعـــلـــقـــة بــالـــتـــوازنــات

اHالية لهيئة الضمان االجتماعي.

اHادة اHادة 38 :  :  تبـرم هذه االتـفاقـية Hـدة اثني عـشر (12)
شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.

ويتم جتديدها ضمنيا.

اHــادة اHــادة 26 :  : تـــلــتــزم هـــيــئـــة الــضــمـــان االجــتـــمــاعي في
إطــار تــرقــيــة الــدواء اجلــنــيسr بــدفـع لــلــصــيــدلــيــة مــبــلــغـا
جـــزافــيـــا يــســـاوي خــمـــســة عـــشــر (15) دج لــكـل دواء أصــلي
مـوصـوف يــسـتـبـدله الـصــيـدلي بـدواء جـنــيس وهـذا مـهـمـا

يكن عدد العلب اHقدمة بالنسبة لهذا الدواء.

اHـادة اHـادة 27 :  : تـلــتـزم هــيـئــة الـضــمـان االجــتـمــاعي بـدفع
لـلـصـيـدلـيـة زيـادة تـقـدر بـ 10% من مـبـلغ الـوصـفـة عـنـدمـا
يـــقــــدم الـــصـــيــــدلي بــــالـــنــــســـبــــة جملـــمـل األدويـــة اHــــوصـــوفـــة
منتجات تقل أسعارها أو تساوي التسعيرات اHرجعية.

تــــــرفـع هــــــذه الــــــزيــــــادة إلى 20 % فـي حــــــالــــــة تــــــقــــــد¬
منتجات مصنعة كليا على اHستوى الوطني.

اHــــادة اHــــادة 28 :  : تــــلـــــتــــزم هــــيـــئــــة الــــضـــمــــان االجــــتـــمــــاعي
بتسديد اHـبالغ والزيادات اHنصـوص عليها في اHواد من
25  إلى 27 أعالهr فـي نـفس الـوقت مع الـفـواتـيـر اHـتـعـلـقة

بها.

29 :  : ال يجـــمع اHـبـــلغ والزيـــادات اHـنـصــوص اHادة اHادة 
علـيها في اHــادتW 26 و27 أعالهr  عندمـا تتوفّـر الشروط
اHذكورة في هـاتW اHـادتW بـالنسـبة لـنفس الـوصفة. في
هـــذه احلـــالـــة تـــلـــتـــزم هـــيـــئـــة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي بـــدفع

االمتياز األفضل.

ال �ـكن لـهـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي أن تـمـنح اHـبـلغ
اHــــنـــــصــــوص عــــلــــيـه في اHــــادة 26 أعـالهr في حـــــالــــة تــــقــــد¬
الـصـيـدلـيـة في إطــار عـمـلـيـة اسـتـبـدال األدويـةr مـنـتـجـات

صيدالنية يفوق سعرها سعر األدوية اHوصوفة. 

اHــــادة اHــــادة 30 :  : يــــعـــد مــــركــــز الـــدفـع لـــهــــيــــئــــة الــــضــــمـــــان
االجــتــمـــاعي اHــعــنــيـــة األقـــرب احملــاور بــاسم الــصـيــدلــيـة
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكل إجــــراء أو مـــســـألـــة تـــخص تـــطـــبـــيق هـــذه

االتفاقية.
اHـادة اHـادة 31 :  :  تلـتـزم هـيئـة الـضـمان االجـتـمـاعي بوضع
حتت تـصرف الصيدلـية مفتاحـا إلكترونيا Hـهني الصحة

وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "شفاء".

اHــــادة اHــــادة 32 :  : تــــلـــــتــــزم هــــيــــئــــة الــــضـــــمــــان االجــــتــــمــــاعي
بـتــحـيــrW بـصــفــة مـنــتـظــمـةr الــبـرمــجـيــة اHـوضــوعـة حتت
تـــصــرف الـــصــيـــدلــيـــةr وال ســيـــمــا قـــوائم األدويــة الـــقــابـــلــة
للـتعـويض والتـسعـيرات اHـرجعـية لـلتـعويض الـتي تدرج

كل الشروط اخلاصة للتعويض.

اHادة اHادة 33 :  : تلتـزم هيـئة الـضمـان االجتـماعي بـضمان
صيانة نظام "شفاء" بصفة دائمة.
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يجب إعـالم اHديـر العـام لـهيـئـة الضـمـان االجتـماعي
اHعنية باإلعذار.

اHادة اHادة 43 :  : في حـالة عـدم احـترام  الـصيـدلـية اHـعنـية
rيتخـذ مديـر الوكـالة لـهيئـة الضـمان االجـتماعي rلإلعـذار

حسب احلالةr قرارا بتوقيف أو فسخ االتفاقية.

يـبــلغ قـرار تــوقـيف أو فــسخ االتـفــاقـيــة لـلــصـيــدلـيـة
اHــعـنــيــة بـرســالـة مــوصى عــلـيــهــا مع إشـعــار بــاالسـتالم أو
بــواســـطــة عـــون مــراقـــبــة مـــعــتـــمــد لــلـــضــمـــان االجــتـــمــاعي

�حضر استالم.   

اHـادة اHـادة 44 :  : �ـكن لـلـصيـدلـيـة اHـعنـيـة تـقـد¬ طـعن لدى
اHـدير العـام لهـيئـة الضمـان االجتـماعي في اخلـمسـة عشر
(15)  يـوما اHـوالـيـة لـتاريخ اسـتالم الـتـبـليغ بـقـرار مـدير

وكالة هيئة الضمان االجتماعي اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 45 :  : يــــبت اHــــديــــر الــــعــــام لــــهــــيــــئــــة الــــضــــمــــان
االجــتــمــاعي في الــطـعـن في أجل خــمـســة عــشـر (15) يــومــا

ابتداء من تاريخ استالم الطعن.

حررت بـ................... في..................

عن الـصيـدلـية          عن هـيئـة الـضمـان االجتـماعيعن الـصيـدلـية          عن هـيئـة الـضمـان االجتـماعي

اHادة اHادة 39 :  : �ــكــن نـقــض هـــذه االتــفاقـيــة مــن أحد
الـــطـــــــرفـــW اHــتـــــعـــاقــديـــن بـــواســــطـــــة رســـــالــة مـــوصى
عــلـيــهــا تــوجه لــلـطــرف اآلخــر بــإشــعـار مــســبق مــدته شــهـر

واحد (1).

الفصل السادسالفصل السادس

االعتراضات االعتراضات والنزاعات والفسخوالنزاعات والفسخ

Wــادة 40 :  : �ــكن فــسخ االتــفــاقــيــة من أحــد الــطــرفــHــادة اHا
اHتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود االتفاقية.

41 :  : في حـــالـــة  أي اعـــتـــراض ونــــزاع نـــاجم عن اHــادة اHــادة 
تـــــطــــبــــيـق هــــذه االتــــفـــــاقــــيــــةr يـــــوجّه الـــــطــــرف الــــذي أبــــدى
اعتراضاته للطـرف اآلخر احتجاجا مصـحوبا باHستندات

االثباتية الضرورية. 

يتم دراسـة اخلالف بحـضور الـطرفـW اHتـعاقدين أو
£ثليهم قصد الوصول إلى اتفاق ودّي محتمل.

اHـادة اHـادة 42 :  : في غـيــاب اتـفـاق وديr يـقــوم مـديـر وكـالـة
هيـئـة الضـمان االجـتـماعي الـذي أبدى اعـتـراضاته بـإعذار
الصيدلية اHعنية التي ينبغي عليها االمتثال له في أجل

خمسة عشر  (15) يوما.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
للـمرسوم رقم  71 - 157 اHؤرخ في  10 ربيع الـثاني عام
 1391 اHــوافق  3 يــونــيــو ســنـة  1971 واHــتــعــلق  بــتــغــيــيـر

اللقبr اHتممr لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- زابـي حــــبــــشيr اHــــولــــود ســــنــــة  1929 بــــأوالد جالل
(والية بسـكرة) شهادة اHيالد رقم  6442 وعقد الزواج رقم
W173 احملــرر بــتــاريخ  3 نــوفــمـــبــر ســنــة  1958 بـبــولــوغـ 

(والية اجلزائر) ويدعى من اآلن فصاعدا : زاهي حبشي.

- زابي فــريـــالr اHــولــودة في  4 يــونـــيــو ســـنــة 1985
بـــــبـــــولـــــوغـــــW (واليـــــة اجلـــــزائـــــر) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 828

وتدعى من اآلن فصاعدا: زاهي فريال.
- زابي عبـد الرحمانr اHولود في  12 ديسـمبر سنة
 1963 بـسـيـدي أمـحـمـد (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم

 9753 و يدعى من اآلن فصاعدا : زاهي عبد الرحمان.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1430
اHــوافق اHــوافق 11 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة r2009 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن تــغـــيــيــرن تــغـــيــيــر

اللقب.اللقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئـيـس اجلمهورية

- بناء على الـدستورr ال سيما اHادتان  77 - 8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم  70-  20 اHــؤرخ في  13 ذي
احلـجـة عـام 1389 اHـوافق  19 فـبـرايـر سـنة 1970 واHـتـعلق

rادتان  55 و56 منهHال سيما ا rدنيةHباحلالة ا

   - و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم  71 -  157 اHــؤرخ في
 10 ربـيع  الــثـاني عـام 1391 اHـوافق  3 يـونـيــو سـنـة 1971

واHــتـعـلق  بــتـغــيـيـر الــلـقبr اHــتـممr السـيــمـا اHـواد3 و4 و5
rمنه
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* صالح الــدينr اHــولــود في  20 أكـــتــوبــر ســنــة 2005
بسطيف (والية سطيف) شهادة اHيالد رقم  11297.

* آدمr اHــولــود في 9 أكــتــوبــر ســنـة 2008  بــســطـيف
r14137  يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

rويـــدعــون من اآلن فـــصـــاعــدا: نـــاصــري نـــصـــر الــدين
ناصري صالح الدينr ناصري آدم.

- بازول الـواليr اHولـود سنة  1940 بفـيض البـطمة
(والية اجللـفة) شـهادة اHيالد رقم  22 وعـقد الزواج رقم 96
احملـــرر بـــتــاريخ  30 أبـــريل ســـنــة  1979 بـــفــيـض الــبـــطـــمــة

(والية اجللفة) وأوالده القصر :
* فـتـيـحـةr اHـولـودة في  4 غـشت سـنة  1991 بـفـيض

البطمة (والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 349.
* فــــاطــــيـــمــــةr اHــــولــــودة في  6 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1993

بفيض البطمة (والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 743.
*  يـس اHـــولــــود في  10 أبــــريل ســــنـــة  1996 بـــفـــيض

r156  يالد رقمHالبطمة (والية اجللفة) شهادة ا
ويـدعون من اآلن فـصـاعدا: بن عـلي الـواليr بن علي

فتيحةr بن علي فاطيمةr بن علي يس.
- بـازول مــحـمــدr اHـولــود في أول أبـريل ســنـة 1988
بـــفــيض الـــبــطـــمــة (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 139

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن علي محمد.
- بـازول عــليr اHــولـود ســنـة  1971 بـفــيض الــبـطــمـة
(واليـة اجلـلــفـة) شــهـادة اHـيالد رقم  414 وعــقـد الـزواج رقم
 26 احملــرر بــتـاريخ  9 غــشت ســنـة  2001 بــفــيض الــبــطــمـة

(والية اجللفة) وأوالده القصر :
* سـناء صـبـرينـةr اHـولودة في  21 غـشت سنة 2002

 باجللفة (والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 4368.
* ا�ن صالح الدينr اHولود في  2  ينـاير سنة 2004

 باجللفة (والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 112.
* مــحـمــد الــيـاسr اHــولـود في  30 مــارس سـنـة 2007

r45 يالد رقمHبفيض البطمة (والية اجللفة) شهادة ا
 ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا:  بـن عـلي عــليr بن عـلي
سناء صبـرينةr بن علي ا�ن صالح الدينr بن علي محمد

الياس.
- بـازول الــنـعـاسr اHـولـود في أول مـايـو سـنـة 1982
بـــفــيض الـــبــطـــمــة (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 238

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن علي النعاس.
- بـازول مـسعـودةr اHـولودة في  5 أبـريل سـنة 1986
بـــفــيض الـــبــطـــمــة (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 327

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي مسعودة.
- بـازول زهــرةr اHــولـودة في  10 يــولـيــو ســنـة 1977
بـــفــيض الـــبــطـــمــة (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 168

- زابي مـحـمـدr اHـولود في  29 سـبـتمـبـر سـنة 1971
بـــــبــــولــــوغــــW (واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم 2540

ويدعى من اآلن فصاعدا: زاهي محمد.
- زابي فـيــصلr اHــولـود في  29  يــونـيــو ســنـة 1975
بـــــبــــولــــوغــــW (واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم 1503

ويدعى من اآلن فصاعدا : زاهي فيصل.
- زابي نـــوالr اHـــولـــودة في  4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1982
بـــــبــــولــــوغــــW (واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم 1722

وتدعى من اآلن فصاعدا : زاهي نوال.
- زابـي نــاديـــةr اHـــولــودة في  20 مـــارس ســـنــة 1966
ببولـوغW (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم  490 وتدعى

من اآلن فصاعدا: زاهي نادية.
- زابي سـهـيـلـةr اHـولودة في  25 أكـتـوبـر سـنة 1968
بـــــبــــولــــوغــــW (واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم 2050

وتدعى من اآلن فصاعدا : زاهي سهيلة.
- زابي أمــالr اHــولــودة في  8 ديــســمــبــر ســنــة 1978
بـــــبــــولــــوغــــW (واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم 2858

وتدعى من اآلن فصاعدا : زاهي أمال.
- زابي ســيــهــامr اHـولــودة في  14 أبــريل ســنـة 1974
ببولـوغW (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم  822 وتدعى

من اآلن فصاعدا : زاهي سيهام.
- زابي نــصـر الــدينr اHــولـود في  4 ديـســمــبـر ســنـة
 1960 بـسـيـدي أمـحـمـد (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم

 5471 وعـــقـــد الـــزواج رقم  29 احملـــرر بـــتـــاريخ  19 مــارس

سنة  1995 برايس حميدو(والية اجلزائر) وولده القاصر:
* عــبـــد الـــغـــانيr اHـــولــود في  10 يــنـــايـــر ســـنــة 1996

r32 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا Wببولوغ
rويـــدعــــيـــان من اآلن فـــصـــاعـــدا : زاهـي نـــصـــر الـــدين

زاهي عبد الغاني.
- زابي جنــوىr اHــولــودة في أول يــولــيــو ســنـة 1976
بــبــسـكــرة (واليـة بــســكـرة) شــهــادة اHـيالد رقم  2210 وعـقـد
الــــزواج رقم  185 احملــــرر بــــتــــاريخ  23 غــــشت ســــنــــة 2000
بـــحـــامــــة بـــوزيــــان (واليـــة قــــســـنــــطـــيــــنـــة) وتــــدعى من اآلن

فصاعدا : ناصري جنوى.
- زابي مـــســـعـــودةr اHـــولـــودة في  23 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
 1953 بـــبــســـكـــرة (واليــة بـــســـكــرة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 247

وعـقـد الزواج رقم  270 احملـرر بـتاريخ  16 سـبـتمـبـر سـنة
 1978 بــــرقـــان (واليــــة أدرار) وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعـــدا :

ناصري مسعودة.
- زابي نـــصــر الــديـنr اHــولــود في  11 يـــونــيــو ســنــة
 1973 بــبــســكــرة (واليــة بــســكــرة) شــهــادة اHــيالد رقم 1776

وعــقــد الــزواج رقم  30 احملــرر بــتــاريخ  13 فـــبــرايــر ســنــة
 2005  بجامعة (والية الوادي) وولداه القاصران :
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rويدعون من اآلن فصـاعدا: بن منصور عبد الرحيم
بن منصور داللr بن منصور منصور.

- زبيبـات كمـالr اHولود في  8 سبـتمبـر سنة 1963
بـــاHــــديـــة (واليـــة اHــــديـــة) شـــهــــادة اHـــيالد رقم  1535 وعـــقـــد
الــــزواج رقم  475 احملــــرر بــــتــــاريخ  25 غــــشت ســــنــــة 1987

باHدية (والية اHدية) وأوالده القصر :
* مفـيدةr اHولودة في  6 أكتـوبر سنة  1992 باجلـلفة

(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 4296.
* سمـيةr اHـولودة في  14 ينـاير سـنة  1995 باجلـلـفة

(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 233.
* خليلr اHولود في  26 سبـتمبر سنة  1997 باجللفة

(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 4303.
* مـــعـــادr اHـــولــود في  5 مـــايـــو ســـنــة  2004 بـــاجلـــلـــفــة

r2497 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا
ويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : بن مـنــصـور كــمـالr بن
rبـن مـنـصور خـلـيل rبن مـنـصـور سـمـية rمـنـصـور مـفـيـدة

بن منصور معاد.
- زبـيــبــات مـرادr اHــولـود في  23 يــنـايــر ســنـة 1990
باجلـلفـة (واليـة اجللـفـة) شهـادة اHيالد رقم  358 ويـدعى من

اآلن فصاعدا : بن منصور مراد.
-  زبـيبـات تـمـيمr اHـولـود في  18 يـنـايـر سـنـة 1968
باHديـة (والية اHدية) شهادة اHيالد رقم  243 وعقد الزواج
رقم  455 احملـــرر بـــتـــاريخ  26 غـــشت ســـنـــة  1996 بـــاHـــديــة

(والية اHدية) وأوالده القصر :
* بـاتولr اHـولـودة في أول مايـو سـنة  1998 باجلـلـفة

(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 1994.
* عـــفـــراءr اHــــولـــودة في  16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2000

باجللفة (والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 3956.
* جريـرr اHـولود في  31 أكتـوبر سـنة  2004 باجلـلـفة

(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 6166.
* مــحـمـد أمــrW اHـولـود في  21 نــوفـمـبــر سـنـة 2006

r7866 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا

ويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : بن مـنــصـور تــمـيمr بن
rبن مـنـصـور جـريـر rبن مـنـصـور عـفـراء rمـنـصـور بـاتـول

.Wبن منصور محمد أم
- قاع لعـور خديجـةr اHولودة في  27 سبـتمبـر سنة
 1960 بتـسدان حـدادة (والية مـيلـة) شهـادة اHيالد رقم 331

وعــقـد الـزواج رقم  238 احملــرر بـتـاريخ  20 نــوفـمـبــر سـنـة
 1984 بـــــبـــــني عـــــزيـــــز (واليـــــة ســــطـــــيـف) وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا : العاقل خديجة.

وعـقـد الزواج رقم  43 احملـرر بـتاريخ  7 غـشت سـنة 2000
بـفـيض الـبــطـمـة (واليـة اجلـلـفـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

بن علي زهرة.
- بـازول مـبـاركـةr اHـولـودة في  5 يـنـايـر سـنـة 1984
بفـيض الـبـطمـة (واليـة اجلـلفـة) شـهـادة اHيالد رقم  8 وعـقد
الـــــزواج رقم  66 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ  20 غـــــشـت ســـــنــــة 2005
بـفـيض الـبـطمـة (واليـة اجلـلفـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعدا :

بن علي مباركة.
- بازول عـيشهr اHـولودة في  16 أكتـوبر سـنة 1976
بـــفــيض الـــبــطـــمــة (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 576

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن علي عيشه.
- زبــيـــبــات مـــنـــصــورr اHـــولــود في  20 أبـــريل ســـنــة
 1927 بـاHـديـة (واليـة اHـديـة) شـهادة اHـيالد رقم  158 وعـقد

الــزواج رقم  305 احملــرر بــتــاريخ  29 أكـــتــوبــر ســنــة 1962
بــاHــديـــــة (واليــة اHــديـة) ويـــــدعـى مــن اآلن فــــصــــاعـــدا :

بن منصور منصور.
- زبــيـــبــات خـــديـــجــةr اHـــولــودة في  30 غـــشت ســـنــة
 1966 باHديـة (والية اHديـة) شهادة اHيالد رقم  2076 وعقد

الــــزواج رقم  400 احملــــرر بــــتــــاريخ  18 غــــشت ســــنــــة 1986
بــــاHــديــــة (واليــــة اHــديـة) وتـــدعـى مـــن اآلن فــصــــاعـــدا :

بن منصور خديجة.
- زبـيبـات هـشـامr اHـولود في  17 مـارس سـنة 1977
بـاHديـة (والية اHـديـة) شهـادة اHيالد رقم  1081 ويدعى من

اآلن فصاعدا : بن منصور هشام.
- زبـيبـات سيـد عليr اHـولود في  14 سبـتمبـر سنة
 1974 باHديـة (والية اHديـة) شهادة اHيالد رقم  2453 وعقد

الــــزواج رقم  546 احملــــرر بــــتــــاريخ  12 غــــشت ســــنــــة 2001
باHدية (والية اHدية) وولداه القاصران :

* كـمــالr اHـولـود في  25 يـولـيـو سـنـة  2002 بـاجلــلـفـة
(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 3855.

* مــنىr اHــولـودة في  26 مــايــو ســنــة  2005 بــاجلــلــفــة
r3156 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بن مـنـصـور سـيـد عـلي
بن منصور كمالr بن منصور منى.

- زبـيــبـات عــبـد الــرحـيمr اHــولـود في  22 ســبـتــمــبـر
سـنة  1971 بـاHـديـة (واليـة اHـديـة) شـهادة اHـيالد رقم 2465
وعقد الزواج رقم  402 احملرر بتاريخ  9 يوليو سنة 2003

باHدية (والية اHدية) وولداه القاصران :
* داللr اHـولودة في  29 أكـتـوبـر سـنة  2004 باجلـلـفة

(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 6172.
* مـــــنــــــصـــــورr اHـــــولــــــود في  17 مـــــارس ســــــنـــــة 2006

r1908 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
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- بوقزاطـة هشـامr اHولود في 28  يونـيو سنة 1990
بـالـرغــايـة (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اHـيالد رقم 814 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الرحمان هشام.
- بــوقـــزاطـــة عــقـــيــلـــةr اHـــولــودة في  19 أبـــريل ســـنــة
 1966 بـــالــعـــوانــة ( واليـــة جــيـــجل) شـــهــادة اHـــيالد رقم 160

وعــقــد الــزواج رقم  117 احملــرر بــتــاريخ  29 يـــولــيــو ســنــة
 1993 بالرغايـة (والية اجلزائر) وتدعى من اآلن فصاعدا :

 عبد الرحمان عقيلة.
- بــوقـزاطــة جــلــولr اHــولـود في  26 ســبــتـمــبـر ســنـة
 1968  بـــالــعـــوانــة (واليـــة جــيـــجل) شـــهــادة اHـــيالد رقم 385

وعــقــد الــزواج رقم  38 احملــرر بــتــاريخ  16  يــونـــيــو ســـنــة
 2002 باحلمامات (والية اجلزائر) وولداه القاصران :

* أيـةr اHـولودة في  22 أبـريل سـنة  2003 بـالـقـصـبـة
(والية اجلزائر) شهادة اHيالد رقم 110.

* يــــــوسـفr اHـــــولــــــود في  21  يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006
r1033 يالد رقمHبالرغاية (والية اجلزائر) شهادة ا

 ويـــدعــــــون مــن اآلن فـــصـــاعـــــدا : عــــــبـــد الـــرحـــمــان
جلولr عبد الرحمان أيةr عبد الرحمان يوسف.

- بوقزاطــة صباحr اHولـودة في  29 سبـتمبـر سنـة
 1974 باحلـراش (واليـة اجلـزائـر) شـهادة اHـيـالد رقــم 2939

وعــقــــد الـزواج رقم  231 احملــرر بــتـاريخ  25  غــشت ســنـة
 1997 بـــــــالــــــرغـــــــايـــــــة (واليـــــــة اجلـــــــزائــــــر) وتـــــــدعــى من اآلن

فصاعــــدا : عبد الرحمان صباح.
- بوقزاطـة محمـدr اHولود في  29 ينـاير سنة 1978
بـــالـــعـــوانـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اHـــيالد رقم  41 وعـــقــد
الــزواج رقم  278 احملــرر بـــتــاريخ أول يـــونــيـــو ســنــة 2006

بالرغاية (والية اجلزائر) وولده القاصر :
* هـيــثمr اHــولـود في  3 مـايــو ســنـة  2007 بـالــرغــايـة

r676 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا
rويـدعـيـان مـن اآلن فـصـاعـدا : عـبـد الـرحـمـان مـحـمـد

عبد الرحمان هيثم.
- بـوقزاطـة جنـيةr اHـولودة في  15 غـشت سنة 1970
بـالــعــوانـة (واليــة جــيـجل) شــهــادة اHـيالد رقم  337 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد الرحمان جنية.
- بوقزاطـة كر�ةr اHولودة في  18 يناير سنة 1976
بـــالـــعـــوانـــة (واليـــة جـــيـــجل) شـــهـــادة اHـــيالد رقم  16 وعـــقــد
الــزواج رقم  260 احملـــرر بـــتــاريخ  31 يــولـــيـــو ســـنــة 2003
بـــالــرغــايــة (واليـــة اجلــزائــر) وتـــــدعـى من اآلن فــصـــاعــدا :

عبد الرحمان كر�ة.
- بــوقـزاطــة أحـالمr اHـولــودة في  22 ديــســمــبــر ســنـة
 1987 بــالـرغــايـة (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم 1376

وتدعى من اآلن فصاعدا : عبد الرحمان أحالم.

- قــاع لـعــور الــعــارمr اHــولــودة في  27 يــولــيــو ســنـة
 1969 بـــتــســـدان حـــدادة (واليـــة مــيـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم

 1004 وعــقــد الـزواج رقم  177 احملــرر بــتـاريخ  10 يــونــيـو

ســـنــة  1993 بـــالـــعـــلـــمـــة (واليـــة ســـطـــيف) وتـــدعى من اآلن
فصاعدا : العاقل العارم.

- قـاع لــعــور زولـيــخــةr اHــولـودة في  8 مــارس ســنـة
 1971 بــالـــعــلــمـــة (واليــة ســـطــيـف) شــهـــادة اHــيالد رقم 365

وعـــقـــد الـــزواج رقم  605 احملـــرر بـــتـــاريخ  29 غـــشت ســـنـــة
 2000 بالـعلـمة (واليـة سطـيف) وتدعى من اآلن فـصاعدا :

العاقل زوليخة.
- قـــاع لـــعــــور زيـــنبr اHــــولـــودة في  5 مـــارس ســـنـــة
 1972 بــالـــعــلــمـــة (واليــة ســـطــيـف) شــهـــادة اHــيالد رقم 376

وعـقـد الزواج رقم  495 احملـرر بـتاريخ  12 سـبـتمـبـر سـنة
 1995 بالـعلـمة (واليـة سطـيف) وتدعى من اآلن فـصاعدا :

العاقل زينب.
- قـــاع لــعـــور حـــدةr اHــولـــودة في  18 أكــتـــوبـــر ســـنــة
 1975 بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة اHــيالد رقم 2354

وعـقد الزواج رقم  1081 احملـرر بتاريخ  17 سبـتمبـر سنة
 2003 بالـعلـمة (واليـة سطـيف) وتدعى من اآلن فـصاعدا :

العاقل حدة.
- قــاع لــعــور عـــبــد الــرحـــمنr اHــولــود في  16 مــارس
ســنــة  1977 بــالـعــلــمــة (واليـة ســطــيف) شــهـادة اHــيالد رقم
 845 وعـقد الزواج رقم  410 احملـرر بتاريخ  8 يونـيو سنة

 2005 بالعلمة (والية سطيف) وابنته القاصرة :

* حنـانr اHـولودة في  10 غـشت سنة  2006 بالـعلـمة
(واليــة ســـطـــيف) شـــهــادة اHـــيالد رقم  3743 ويـــدعـــيــان من

اآلن فصاعدا : العاقل عبد الرحمنr العاقل حنان.
- قـاع لعـور سـلـيمr اHـولود في  14 غـشت سـنة 1979
بـالـعلـمـة (واليـة سطـيف) شـهـادة اHيالد رقم  2834 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : العاقل سليم.
- قـــاع لــعـــور حـــســrW اHـــولــود في  19 يــولـــيـــو ســـنــة
 1982 بـالــعــلــمــة (واليــة ســطـيـف) شـهــادة اHــيالد رقم 2596

.Wويدعى من اآلن فصاعدا : العاقل حس
- بـــوقــزاطــة أعـــمــرr اHـــولــود في أول أكـــتــوبـــر ســنــة
 1947 بــالــعـــوانــة (واليــة جـــيــجل) شــهـــادة اHــيالد رقم 1475

وعـقـد الزواج رقم  140 احملـرر بـتاريخ  15 ديـسـمـبـر سـنـة
 1965 بالعوانة (والية جيجل) وإبنته القاصرة :

* نـــورالـــهـــدىr اHـــولـــودة في  21  مـــارس ســـنــة 1993
r511 يالد رقمHبالرغاية (والية اجلزائر) شهادة ا

r ويـدعــيـان مـن اآلن فـصــاعـدا: عــبــد الـرحــمـان أعــمـر
عبد الرحمان نور الهدى.
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- غـــراب خـــالـــدr اHـــولـــود في  17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1968
بـبـاتـنـة (واليـة بـاتـنـة) شـهـادة اHـيالد رقم  263 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: العربي خالد.
- قـعــري بــشـيــرr اHــولـود فـي أول مـارس ســنـة 1960
بــالــرقــيــبــة (واليـة الــوادي) شــهــادة اHــيالد رقم  110 وعــقــد
الــــزواج رقم  100 احملــــرر بــــتــــاريخ  20 مــــايــــو ســــنــــة 1991

بطولقة (والية بسكرة) وأوالده القصر :
* مـحمـد مـنـصفr اHـولود في  20 مـارس سـنة 1992

بطولقة (والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 831.
* جـهـادr اHـولـود في  22 يـونـيـو سـنـة  1993 بـطـولـقـة

(والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 1729.
* مـــــر¬r اHــــــولـــــودة في  11 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1994

بطولقة (والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 3369.
* إبـــراهـــيمr اHـــولـــود في  18 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1996

بطولقة (والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 2334.
* يـحيr اHـولود في أول مـارس سـنة  2000 بطـولـقة

(والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 532.
*  بــــــثـــــيــــــنـــــةr اHـــــولــــــودة في  28 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

بطولقة (والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 1788.
* وفــاءr اHـولـودة في  25 غــشت سـنـة  2003 بـطــولـقـة

(والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم 1881. 
* مـروةr اHـولودة في  10 أبـريل سـنة 2007 بطـولـقة

r1090 يالد رقمH(والية بسكرة) شهادة ا
ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : بن أحــمـــد بــشــيـــرr بن
r¬بن أحــمـد مـر rبن أحـمــد جـهـاد rأحـمــــد مـحــمــد مـنــصف
بن أحـمـد إبــراهـيمr بن أحـمــد يـحيr بن أحـمـد بــثـيـنـةr بن

أحمد وفاءr بن أحمد مروة.
- قـعـري مـحــمـد االمـrW اHـولـود في  14 يـنـايــر سـنـة
 1986 بـــــقــــــمـــــار (واليــــــة الــــــوادي) شـــــهــــــادة اHـــــيـالد رقـم 80

.Wويدعى من اآلن فصاعدا : بن احمد محمد االم
- زبـــيـــدور احلـــاجr اHـــولـــود ســـنــة  1954 بـــســـنـــجــاس
(واليـة الــشـلـف) شـهــادة اHـيالد رقم  22 وعــقـد الـزواج رقم
 238 احملـرر بتاريخ  8 غـشت سنة  1977 بسـنجاس (والية

الشلف) وأوالده القصر:
* كـــر�ـــةr اHــــولـــودة في  29 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1990
بـأوالد بن عــبـد الــقـادر (واليــة الـشــلف) شـهــادة اHـيالد رقم

.1990/478

* لويزةr اHولودة في  14 يناير سنة  1995 باحلجاج
(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  21.

* فـيـصلr اHـولـود في  4 غـشت سـنة  1997 بـاحلـجاج
(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  124.

- بــوقـزاطـة حــسـام الــدينr اHـولـود في  13 ديـســمـبـر
ســنــة  1983 بــالــرغــــايــة (واليــــة اجلــــزائــر) شــهــادة اHــيالد
رقـم 620 ويـــــدعى مـــن اآلن فـــصــــــاعـــدا : عــــبـــد الــــرحـــمـــان

حسام الدين.
- طـــــلـــــخـــــريــــة عـــــبـــــد احلــــفـــــيـظr اHــــولـــــود ســـــنــــة 1938
باخلـروب (والية قـسنـطيـنة) شهـادة اHيالد رقم  26 وعـقــد
الــــــزواج رقم  35  اHــــحـــــرر بــــتــــاريــخ  20 أبــــريل ســـنــــة
 1963 بــاخلـــــروب ( واليــة قـســنـطــيـنـــة) ويــدعى مــن اآلن

فصـاعــدا : طـواهريــة عبد احلفيظ.
- طـلــخــريـة كــمــالr اHــولـود في  2 يــنـايــر ســنـة 1962
بـعــW احلـجل (واليــة اHـســيـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم  3 وعـقـد
الــزواج رقم  329 احملــرر بــتــاريخ  2 نــوفــمـــبــر ســنــة 1992

باخلروب (والية قسنطينة) وأوالده القصر :
* أســــــــمــــــــاءr اHـــــــــولــــــــودة في  6 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1993

بقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة اHيالد رقم 10546.
* أســـــــامــــــةr اHــــــولــــــود في  21 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1995

باخلروب (والية قسنطينة) شهادة اHيالد رقم 1080.
* رحـــــــمــــــــةr اHـــــــولــــــــودة في  23 غـــــــشـت ســــــــنـــــــة 1998

بقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة اHيالد رقم 9860.
* مــحــمـــد يــزيــدr اHــولــود في  2 فـــبــرايــر ســنــة 2004

r259 يالد رقمHباخلروب (والية قسنطينة) شهادة ا
rويـــــدعــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعــــدا : طـــــواهـــــريـــــة كـــــمــــال
rطــواهــريــة رحــمــة rطــواهــريــة أســامــة rطــواهــريــة أســمــاء

طواهرية محمد يزيد.
- طــلـخـريــة حـوريــةr اHـولـودة في  2 سـبــتـمـبــر سـنـة
 1965 باخلـروب (والية قـسنـطـينـة) شهـادة اHيالد رقم 758

وتدعى من اآلن فصاعدا : طواهرية حورية.
- طلخرية محمدr اHولود في  19 أكتوبر سنة 1969
بـــاخلـــروب (واليـــة قـــســـنـــطـــيـــنـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 1012
وعـــقـــد الــزواج رقم  101 احملـــرر بـــتــاريخ  14 مــارس ســنــة
 2005 بـــــاخلــــروب (واليــــة قــــســــنـــــطــــيــــنــــة) ويـــــدعى من اآلن

فصاعدا : طواهرية محمد.
- طـلـخــريـة عـبــد الـغـانـيr اHـولـود في  2 غــشت سـنـة
 1971 باخلـروب (والية قـسنـطـينـة) شهـادة اHيالد رقم 781

وعـقد الزواج رقم  93 احملـرر بتاريخ  4 مـارس سنة 2002
باخلروب (والية قسنطينة) وولده القاصر :

* صـــــهـــــيبr اHـــــولـــــود في  6 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2004
r17050  يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

rويدعـيـان من اآلن فـصـاعدا : طـواهـرية عـبـد الـغاني
طواهرية صهيب.

- طــلــخـريــة نــخـلــةr اHــولـودة في  3 مـايــو ســنـة 1973
بــــاخلـــروب (واليــــة قـــســــنــــطـــيــــنـــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 538

وتدعى من اآلن فصاعدا : طواهرية نخلة. 
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* نـــــصــــيــــرةr اHـــــولــــودة في  25 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1992
باحلجاج (والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  194.

* عائـشةr اHولودة في  8 أبـريل سنة  1994 بـاحلجاج
(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  076.

* سـمـيـرr اHـولود في  5 مـارس سـنة  2006 بـاحلـجاج
r3 يالد رقمH(والية الشلف) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: زيــدور شــارفr زيــدور
محمدr زيدور نصيرةr زيدور عائشةr زيدور سمير.

- زبيدور فـاطمـةr اHولودة في  7 مـارس سنة 1988
بــاحلـجـاج (واليـة الـشــلف) شـهـادة اHـيالد رقم  088  وتـدعى

من اآلن فصاعدا : زيدور فاطمة.

اHاداHادّة ة 2 :   :  عمـال بـأحكــام اHـادة  5    مـن اHـرسـوم رقـم
71 - 157  اHـؤرخ فـي  10 ربيع الـثـاني عام  1391 اHـوافق

 3 يونـيو سـنة  1971 واHـذكـور أعالهr يؤشـر عـلى هوامش

عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـW باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ــــقـــتــــضى هـــــذا اHـــرســــوم و ذلك بـــنــــاء عـــلـى طـــلـب وكـــيل

اجلمهورية.

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعـدة عـام 1430 اHـوافق
11 نوفمبر سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 2   نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنـهـاء مـهامr يـتضـمن إنـهـاء مـهام

رئيس ديوان والي والية بومرداس.رئيس ديوان والي والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2009 تنهـى مهام السيد
مـــولـــود شـــريـــفـيr بـــصـــفـــته رئـــيــــســـا لـــديـــوان والي واليـــة

بومرداسr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 2   نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنـهـاء مـهامr يـتضـمن إنـهـاء مـهام

مندوب احلرس البلدي بوالية سكيكدة.مندوب احلرس البلدي بوالية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2009 تنهـى مهام السيد
رشــيــد عــبــد الــصــمــدr بــصــفــته مــنــدوبــا لــلــحــرس الــبــلـدي

بوالية سكيكدةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

* حوريـةr اHـولودة في  20 مـارس سـنة  2000 بـأوالد
بـن عـــــبـــــد الـــــقــــــادر (واليـــــة الـــــشـــــلـف) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r2000 /100

ويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا: زيــــدوراحلـــاجr زيـــدور
كر�ةr زيدور لويزةr زيدور فيصلr زيدور حورية.

- زبيـدور خيـرةr اHولودة في  16 مـارس سنة 1979
بـأوالد بن عــبـد الــقـادر (واليــة الـشــلف) شـهــادة اHـيالد رقم

268/ 1979 وتدعى من اآلن فصاعدا : زيدور خيرة .

- زبــيـدور مــصــطـفىr اHــولـود في  25  يــونـيــو ســنـة
 1986 بـــاحلـــجـــاج (واليــة الـــشـــلف) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 198

ويدعى من اآلن فصاعدا: زيدور مصطفى.
- زبــيــدور جــلــولr اHــولــود في  15 مــايــو ســنــة 1982
بسـنـجاس (واليـة الشـلف) شهـادة اHيالد رقم  634 ويدعى

من اآلن فصاعدا : زيدور جلول .
- زبـيـدور جـمـالr اHـولـود في  3  يـونـيـو سـنـة 1984
بسنـجاس (والية الشـلف) شهادة اHيالد رقم  740  ويدعى

من اآلن فصاعدا : زيدور جمال.
- زبــــيـــدور جــــياللـيr اHـــولــــود في  13 مــــارس ســــنـــة
 1966 بــســنــجـاس (واليــة الــشــلف) شــهـادة اHــيالد رقم 251

وعــقــد الـزواج رقم  33 احملــرر بــتـاريخ  22  أكــتــوبــر ســنـة
 1991  باحلجاج (والية الشلف) وأوالده القصر :

* نـــــعــــــيــــــمــــــةr اHـــــولــــــودة في  16 غــــــشـت ســــــنـــــة 1992
باحلجاج (والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  205.

* سعـادr اHولودة في  23 أبـريل سنة  1995 بـاحلجاج
(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  78.

* ميـلودr اHولود في  18 يولـيو سنة  1997 بـاحلجاج
(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  114.

* عـــبــد الـــعـــزيـــزr اHــولـــود في  4 يــونـــيـــو ســـنــة 2000
باحلجاج (والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  57.

* مـروةr اHـولودة في  3 مـارس سـنة  2003 بـاحلـجاج
(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  23.

* صــــــافــــــيــــــةr اHــــــولــــــودة في  12 غــــــشـت ســــــنــــــة 2006
r22 يالد رقمHباحلجاج (والية الشلف) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : زيـدور جـيالليr زيـدور
rزيدور عـبد الـعزيز rزيـدور ميـلود rزيـدور سعاد rنعيـمة

زيدور مروةr زيدور صافية .
- زبـيـدور شـارفr اHـولود في  11 يـنـايـر سـنة 1962
بـــســنـــجــاس (واليـــة الــشـــلف) شـــهــادة اHـــيالد رقم  4 وعـــقــد
الـــــزواج رقم  4 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ  19 مـــــارس ســـــنـــــة 1987

باحلجاج (والية الشلف) وأوالده القصر :
* محـمدr اHـولود في  20 غـشت سنة  1990 بـاحلجاج

(والية الشلف) شهادة اHيالد رقم  193.
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- امحـمـد خـانr بـصـفـته عـميـد كـلـيـة اآلداب والـعـلوم
rاالنسانية والعلوم االجتماعية

- عــبـــد الــوهـــاب بن بـــريــكـــةr بـــصــفـــته عـــمــيـــد كــلـــيــة
rالعلوم االقتصادية والتسيير

- ابـــراهـــيم مــــزرديr بـــصـــفـــته نـــائب مـــديـــر مـــكـــلـــفـــا
بـتـنـشـيـط وتـرقـيـة الـبــحث الـعـلـمي والــعالقـات اخلـارجـيـة

والتعاون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم  مـــــرســــوم  رئـــــاسي مـــــؤررئـــــاسي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1430
Wيـــتــضـــمن تــعـــيــ rWيـــتــضـــمن تــعـــيــ r2009 2   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

رئيس ديوان والي والية بجاية.رئيس ديوان والي والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1430 اHــوافق 2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2009 يــعـــW الــســـيــد

مولود شريفيr رئيسا لديوان والي والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم  مـــــرســــوم  رئـــــاسي مـــــؤررئـــــاسي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1430
Wيـــتــضـــمن تــعـــيــ rWيـــتــضـــمن تــعـــيــ r2009 2   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

مندوب احلرس البلدي في والية بومرداس.مندوب احلرس البلدي في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1430 اHــوافق 2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2009 يــعـــW الــســـيــد
رشــيـد عــبـد الــصـمــدr مـنــدوبــا لـلــحـرس الــبـلــدي في واليـة

بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
Wيـــتــضـــمن تــعـــيــ rWيـــتــضـــمن تــعـــيــ r2009 2   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 
األمــــW الــــعــــام لــــدى رئــــيـس دائــــرة اHــــغــــيــــر بــــواليــــةاألمــــW الــــعــــام لــــدى رئــــيـس دائــــرة اHــــغــــيــــر بــــواليــــة

الوادي.الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1430 اHــوافق 2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2009 يــعـــW الــســـيــد
حسW سلميr أمـينا عاما لدى رئيس دائرة اHغير بوالية

الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان مرسومـان رئاسيـان مؤررئاسيـان مؤرّخان في خان في 14 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1430
Wيــتـضــمـنـان تــعـيـ rWيــتـضــمـنـان تــعـيـ r2009 2   نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

.Wلبلديت Wعام Wكاتب.Wلبلديت Wعام Wكاتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفمبر سنة 2009 يعW السيد حميد

عبادr كاتبا عاما لبلدية جيجل.

مرسومـان رئاسيـان مؤرمرسومـان رئاسيـان مؤرّخان في خان في 14 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1430
اHــوافق اHــوافق 2   نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2009 يــتـــضــمــنــان إنــهــاءr يــتـــضــمــنــان إنــهــاء

.Wلدى رئيسي دائرت Wعام Wمهام أمين.Wلدى رئيسي دائرت Wعام Wمهام أمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2009 تنهـى مهام السيد
مــســعــود بــيــريr بــصــفــته أمــيــنــا عــامــا لــدى رئــيـس دائـرة

سوق نعمان في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2009 تنهـى مهام السيد
حميـد عبادr بـصفته أمـينا عـاما لدى رئـيس دائرة جيـملة

في والية جيجلr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤررئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 2   نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنـهـاء مـهامr يـتضـمن إنـهـاء مـهام

مدير التجارة في والية تيزي وزو.مدير التجارة في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2009 تنهـى مهام السيد
الــطـــــاهــر واحـــديr بـــصــفـــــته مــديــرا لـــلــتـــجــارة في واليــة

تيزي وزوr إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 2   نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنـهـاء مـهامr يـتضـمن إنـهـاء مـهام
عـــمــيــد كـــلــيــة عـــلــوم األرض واجلــغــرافـــيــا والــتـــهــيــئــةعـــمــيــد كـــلــيــة عـــلــوم األرض واجلــغــرافـــيــا والــتـــهــيــئــة
الــــعـــمـــرانــــيـــة بـــجــــامـــعــــة هـــواري بـــومــــدين لـــلــــعـــلـــومالــــعـــمـــرانــــيـــة بـــجــــامـــعــــة هـــواري بـــومــــدين لـــلــــعـــلـــوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبر سنة 2009 تنهـى مهام السيد
احلـــاج بـن عـــلــــوr بــــصـــفــــتـه عـــمــــيــــدا لـــكــــلــــيـــة عــــلـــوم األرض
واجلـغرافيا والتـهيئة العمـرانية بجامـعة هواري بومدين

للعلوم والتكنولوجياr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم  مـــــرســــوم  رئـــــاسي مـــــؤررئـــــاسي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 2   نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنـهـاء مـهامr يـتضـمن إنـهـاء مـهام

بجامعة بسكرة.بجامعة بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفمبر سنة 2009 تنهى مهام السادة
اآلتــيــة أسـمــاؤهم بــجــامـعــة بــسـكــرةr لــتـكــلــيـفــهم بــوظـائف

أخرى :
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
Wيـــتــضـــمن تــعـــيــ rWيـــتــضـــمن تــعـــيــ r2009 2   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة اHــوافق اHــوافق 
األمW العام للوكالة الوطنية للممتلكات اHنجمية.األمW العام للوكالة الوطنية للممتلكات اHنجمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عام 1430 اHوافق 2 نوفـمبـر سنة 2009 يعـW السـيد مراد
حـــنــيــفيr أمــيــنـــا عــامــا لــلــوكــالـــة الــوطــنــيــة لــلـــمــمــتــلــكــات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاHنجمية.
مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤررئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1430
Wيــتـضــمن الــتـعــيـ rWيــتـضــمن الــتـعــيـ r2009 2   نــوفــمــبــر ســنـة  نــوفــمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

بجامعة بسكرة.بجامعة بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1430 اHــوافق 2 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2009 يــعـــW الــســادة

اآلتية أسماؤهم بجامعة بسكرة :
rعميد كلية اآلداب واللغات rامحمد خان -

- عــبـــد الـــوهـــاب بن بـــريـــكـــةr عـــمـــيــد كـــلـــيـــة الـــعـــلــوم
rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

- ابــراهـيـم مـزرديr نــائب مــديــر مــكـلــفــا بــالــعالقـات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية.

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1430 اHــوافق 2 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2009 يــعـــW الــســـيــد
الـشــريف بن خـلــيفr كـاتـبــا عـامـا لـبــلـديـة الــبـوني بـواليـة

عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 14 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1430
اHوافق اHوافق 2   نوفمبر سنة  نوفمبر سنة r2009 يتضمن تعيW نوابr يتضمن تعيW نواب

مديرين بوزارة الطاقة واHناجم.مديرين بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في 14 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1430 اHــــوافق 2 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2009 يــعـــW الــســادة
اآلتــــيــــة أســـــمــــــاؤهـــم نـــــواب مــــديـــــرين بــــوزارة الـــــطــــاقــــة

واHناجم :

- فــــرحــــــات حــــمـــــيــــودr نـــــائب مـــــديـــــر لــــلـــــنــــشـــــاطــــات
rنجميةHا

- الـــــراشــــــدي مـــــنــــــاديr نــــــائب مـــــديــــر لـــــلــــكـــــهــــربــــاء
rالنووية

- مــــــراد خــــــــلـــــــيــــــفـــــــةr نــــــائـب مــــــديـــــــر لألمـــــــان واألمن
.Wالنووي

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 29 من اHـرسوم
رقم 88 - 176 اHـــــؤرخ في 9 صــــفـــــر عــــام 1409 اHـــــوافق 20
ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988 الـــذي يــحـــوّل مــراكـــز االســتـــجــمــام
لــقـــدمـــاء اجملــاهـــدين إلى مـــؤســـســات عـــمــومـــيـــة ذات طــابع
إداري ويــــنـــشـئ مـــراكــــز أخــــرىr يـــهــــدف هــــذا الـــقــــرار إلى

حتديد التنظيم الداخلي Hركز استجمام اجملاهدين.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـشـمل الـتـنظـيم الـداخـلي Hـركـز اسـتـجـمام
اجملاهدينr حتت سلطة اHديرr ما يأتي :

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1430
12  أكــتـــوبـــر ســـنــة   أكــتـــوبـــر ســـنــة r r2009 يـــحــدد الـــتـــنــظـــيميـــحــدد الـــتـــنــظـــيم اHــوافق اHــوافق 

الداخلي Hركز استجمام اجملاهدين.الداخلي Hركز استجمام اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

rووزير اجملاهدين

- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 88 - 176 اHـــــؤرخ في 9
صـــفـــر عــام 1409 اHــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يحوّل مراكز االستجمام لقدماء اجملاهدين إلى مؤسسات
عـمــومـيـة ذات طـابـع إداري ويـنـشئ مـراكــز أخـرىr اHـعـدل

rادة 29 منهHال سيما ا rتمّمHوا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 89 - 165
اHــــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة

rعدّلHا r1989 الّذي يحدّد صالحيات وزير النقل

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 19 صــفــر عـام 1414
اHـوافق 8 غـشت سـنة 1993 الـذي يـنـظم الـنـقل الـذي تـقـوم

rتمّمHعدّل واHا r"به سيارات األجرة "طاكسي

يقريقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـــقـــرار اHــؤرّخ في 8 غـــشت ســـنــة r1993 اHـــعـــدّل واHـــتــمّم

واHذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــام احلــالـة (1) ب من اHــادة 5 من اHـاداHـادّة ة 
rـــذكــور أعالهHــــؤرّخ في 8 غـــشت ســـنــة 1993 واHالـــقـــرار ا

كما يأتي :

" اHادة 5 :.......................................................

ب) - بــالـنــسـبــة لــشـركــة ســيـارات األجــرةr يـجب أن
تتوفر على ما يأتي :

1 - بـصـفـة مـالـك أو مـكـتـري حـظـيــرة دنـيـا من عـشـر
(10) مــركـــبــات تـــســتــجـــيب Hــتـــطــلــبـــات وأحــكــام اHـــراقــبــة

التقنية للسيارات.

(الباقي بدون تغيير)".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تــعـدّل أحـكــام ( الـفــقـرة األولى)  من اHـادة 5
مــــــكـــــرر 1 مـن الــــــقـــــرار اHــــــؤرّخ في 8 غــــــشـت ســــــنـــــة 1993

واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة 5 مـكـرر 1 : في حـالــة مـا إذا لم يـتــجـاوز عـدد
اHركـبات عـشر (10) مركـبـاتr يجب اسـتبـدال كل مركـبة
مـعــطـلــة أو مــوقـوفــة �ـركــبـة أخــرى في أجل أقــصـاه شــهـر
واحد. ويـتـعيّـن على وكـيل الـشركـة إبالغ مـصالح مـديـرية

النقل اHلحق بذلك".

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : يـــــــنـــــــــشــــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــــرار في اجلـــــــريـــــــدة
الــــرّســـمـــيّــــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوّال عـــام 1430 اHــــوافق 28
سبتمبر سنـة 2009.

عمار تــوعمار تــو

rمصلحة اإلدارة والوسائل -
rتابعة الطبية والتأهيل الوظيفيHمصلحة ا -

- ملحقات.

اHاداHادّة ة 3 :  : تضم مصلحة اإلدارة والوسائلr ما يأتي :
rفرع االستقبال والتوجيه والتنشيط -

- فرع اHستخدمW واHالية والوسائل العامة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــضم مـصـلـحـة اHـتـابـعــة الـطـبـيـة والـتـأهـيل
الوظيفيr ما يأتي :

rتابعة الطبيةHفرع الفحص وا -
- فرع التأهيل الوظيفي.

اHاداHادّة ة 5 :  : يسـير اHلـحقـة اHنصـوص عليـها في اHادة 2
أعالهr رئيس ملحقة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  : يــــــنـــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــــرار في اجلـــــــــريــــــدة
الـــــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1430 اHـوافق
12 أكتوبر سنـة 2009.

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزير اHاليوزير اHاليّة
كر¬ جوديكر¬ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة النقلوزارة النقل
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 9  شــوشــوّال عــام ال عــام 1430 اHـوافق  اHـوافق 28  ســبــتــمــبـرســبــتــمــبـر
ســنــة ســنــة r r2009  يــعــد يــعــدّل الـقــرار اHــؤرل الـقــرار اHــؤرّخ خ في في 19  صــفــر عـامصــفــر عـام
1414 اHـوافق  اHـوافق 8  غـشت سـنة غـشت سـنة 1993  الـذي يـنـظم الـنقل  الـذي يـنـظم الـنقل

الذي تقوم به سيارات األجرة "طاكسي".الذي تقوم به سيارات األجرة "طاكسي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير النقل
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا



- و�قـتضى الـقرار اHؤرّخ في 2 رمـضان عام 1429
اHوافق 2 سبـتمبـر سنة 2008 الذي يحــدّد مبـلغ الـزيـادة

rكفـولHعاش عـلى الـزوج اHفي ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحـدّد مـبـلغ الـزيـادة في اHـعــاش عـلى
الــــزوج اHـــكــــفــــول بـــألـف وخـــمــــســـمــــائـــة ديــــنـــار (1500 دج)

شهريا.

يـطــبّق هـذا اHـبـلـغ عـلى اHـعــاشـات الـسـاريــة اHـفـعـول
ابتداء من أوّل يناير سنة 2000.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــــنـــــشـــــر هــــــذا الـــــقـــــــرار الــــــذي يــــــســــري
مــفــعـــوله ابــتـــداء من أوّل يــنـــايــر ســنــة 2009 فـي اجلــريـدة
الــــرّســـــمـــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 18
أكتوبر سنة 2009.

الطيب لـوحالطيب لـوح

وزارة العمل وزارة العمل والتشغيل والضمانوالتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  شــوشــوّال عــام ال عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 18  أكــتــوبــرأكــتــوبــر
سـنة سـنة r r2009  يحــد يحــدّد مـبـلــغ الـزيــادة في اHـعـاش عـلىد مـبـلــغ الـزيــادة في اHـعـاش عـلى

الـزوج اHكفـول.الـزوج اHكفـول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 12 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق

rادّة 15 منهHال سيّما ا rتممHعدّل واHا rبالتّقاعد
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 124
اHــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الّذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

rوالضمان االجتماعي

12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3670
29 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م
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