
العدد العدد 45
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 8  ذو القعدة  ذو القعدة عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 23 غشت سنة غشت سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتuY بئر مراد رايسu ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 15-228 مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 22 غـشـت سـنة 2015! يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اHـتـعـلـقـة
بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7  ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 22 غشـت سنة u2015 يـتـضمن إحـداث مركـز الـهنـدسة
والتطوير في اHيكانيك واإللكترونيك للجيش الوطني الشعبي........................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-213 مـؤرخ في 26 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 11 غـشـت سـنـة u2015 يــحــدد كـيــفـيــات تـطــبـيق األحــكـام
القانونية األساسية اHتعلقة برياضي النخبة واHستوى العالي..........................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-214 مـؤرخ في 2 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 17 غشـت سنة u2015 يـحـدد كـيفـيـات إعـفاء اHـنـتـجات
الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة األدوية من احلقوق والرسوم................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 10 جـمــادى األولى عــام 1436 اHــوافق أول مـارس ســنـة u2015 يــتـضــمن وضع بـعض األسالك
اخلــاصـة بــاإلدارة اHـكـلــفـة بـاHــواصالت الـســلـكـيــة والالسـلــكـيـة الــوطـنـيــة في حـالــة الـقـيــام بـاخلــدمـة لـدى اHــديـريـة الــعـامـة
للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري..............................................................................................................
قرار مؤرخ في 11 رجب عـام 1436 اHوافق 30 أبريـل سنة u2015 يتضـمن إنشاء اللّـجان اإلدارية اHتـساوية األعضـاء اخملتصة
بأسالك موظفي اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري..................................................................

وزارة اAاليةوزارة اAالية
قرار مؤرخ في 3 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 22 فبـراير سنة u2015 يـتضمن اعـتمـاد شركة الـتأمY "الـشركة اجلـزائرية
اخلليجية لتأمY األشخاص"u شركة ذات أسهم..................................................................................................
قـرار مؤرخ في 3 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 22 فـبـراير سـنة u2015  يتـضمن اعـتـماد الـشركـة ذات  اHسـؤوليـة احملدودة
..................................Yبصفتها شركة سمسرة للتأم "NNHBB ASSURANCES" "بي للتأمينات uبي uأش uأن uأن"
قـرار مـؤرخ في 3 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 22 فــبـرايـر ســنـة u2015 يـتـضـمن اعـتــمـاد الـشـركـة ذات الـشـخص الـوحـيـد
وذات اHـسؤولـية احملـدودة "عنـاية تـأمY سـمسرة" "DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE" بصـفتـها شـركة سـمسرة
......................................................................................................................................................Yللتأم
.............Yيتضمنان اعتماد سمسارين للتأم u2015 وافق 22 فبراير سنةHقراران مؤرخان في 3 جمادى األولى عام 1436 ا

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اAرأةواألسرة وقضايا اAرأة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 12 جــمـــادى األولى عــام 1436 اHـــوافق 3 مــارس ســـنــة u2015 يــتـــضــمن وضـع بــعض األسالك
اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكــلـفـة بـالـتـكـوين والـتـعـلـيم اHـهـنـيـY فـي حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى اHـؤسـسـات اHـتـخـصـصـة واHـركـز
الوطني للتكوين اHهني للمعوقY جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة........................
قـرارمؤرخ في 18 جـمادى الـثانـية عام 1436 اHوافق 8 أبريـل سنة u2015 يـحدد كيـفيـات تطبـيق منع الـتدخY في اHـؤسسات
والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة......................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفيات
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 29 ربيع الـثاني عـام 1436 اHوافق 19 فبـراير سنة u2015 يـحدّد شـبكة الـتقـييم لـلتـرقية من
رتبة �ارس متخصص رئيسي إلى رتبة �ارس متخصص رئيس....................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 اHوافق 23  يونـيو سنة u2015 يـحدّد كيفيات تـنظيم التكـوين التكميلي
قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه.........................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 15-228 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام ذي الـقـعـدة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 22 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة u2015 يـــحــدد الــقــواعــدu يـــحــدد الــقــواعــد

الـعامـة اHتـعلـقة بـتـنظـيم النـظام الـوطـني للـمراقـبةالـعامـة اHتـعلـقة بـتـنظـيم النـظام الـوطـني للـمراقـبة
بواسطة الفيديو وسيره.بواسطة الفيديو وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن رئيس اجلمهورية
- بــنـاء عـلى الــدسـتــورu ال سـيـمــا اHـادتـان77-8 و125

u(الفقرة األولى) منه
- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

uتممHعدل واHا uاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

uتممHعدل واHا uالعقوبات
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اHــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

uبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-373 اHــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اHـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

uالعام
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-290 اHـؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء مـــركــز وطـــني ومــراكـــز جــهـــويــة

uلعمليات احلراسة واإلنقاذ في البحر
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-143 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

uتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمهH2009 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-337 اHـؤرخ
في 2 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 21 أكـتـوبـر سـنـة 2009
واHــــتـــضــــمن إحــــداث مـــؤســــســــة إجنـــاز أنــــظـــمــــة اHـــراقــــبـــة

uتممHعدل واHا uبواسطة الفيديو
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-322 اHؤرخ
في 16 مــحــرم عـام 1432 اHــوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

uلألسالك اخلاصة باألمن الوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
الهدف - أحكام عامةالهدف - أحكام عامة

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الــقـــواعــد الـــعـــامــة اHـــتـــعــلـــقــة بـــتـــنــظـــيم الـــنــظـــام الـــوطــني

للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.

2 : : الــــنـــظـــام الـــوطــــني لـــلــــمـــراقـــبــــة بـــواســـطـــة اHــادة اHــادة 
الـــفـــيـــديـــوu الـــذي يـــخـــضـع إلى أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـومu أداة
تــقـــنـــيـــة لالطــالع واالســــتـــبـــاق يـــهـــدف إلــى اHــســاهــمــة

فيما يأتي :
uمكافحة اإلرهاب -

uالوقاية من األعمال اإلجرامية -
uمتلكاتHحماية األشخاص وا -

uاحلفاظ على النظام العام -
- ضــــبط حــــركــــة الــــســــيــــر عــــبـــر الــــطــــرق ومــــعــــايــــنـــة

uرور عبر الطرقHاخملالفات لقواعد حركة ا
uواقع احلساسةHالبنايات وا Yتأم -

- تــــــســــــيــــــيــــــر وضــــــعــــــيــــــات األزمــــــة و/أو الــــــكـــــوارث
الطبيعية أو غيرها.

اHـادة اHـادة 3 : : يُـوجّه الـنـظـام الوطـني لـلـمـراقبـة بـواسـطة
الـفيـديـو Hـسـاعدة ودعم الـتـرتـيبـات الـبـشـرية لألمن و/أو
اإلنقاذ اHنـتشرة في اHيدانu وذلك في اجملاالت اHنصوص
عــلــيـهــا فـي اHـادة 2 أعالهu وحتــســY مـســتــوى عــمـلــهــا عــبـر
تـــزويــدهـــا في الـــوقت احلـــقــيـــقيu بـــاألخــبـــار واHـــعــلـــومــات

الكفيلة �ا يأتي :
- مــــنع ارتــــكـــاب اجلــــرائم أو اجلـــنـح أو مـــكــــافـــحــــتـــهـــا
بــفــعـالــيـة و/أو تــســهـيل الــتـعــرف عــلى مـرتــكــبـيــهـا وإلــقـاء

uالقبض عليهم
uتدابير احلفاظ على النظام واألمن العام Yحتس -
- إعـــطــاء اHــزيــد من الــفــعــالــيـــة لــلــعــمل اHــبــاشَــر في

uيدان عبر التنسيق واالنسجام في التدخالتHا
- الــتــقــلــيل من اخلــســائــر واألضــرار إلى أدنـى درجـة

ورفع أعمال اإلنقاذ إلى أقصى درجة.
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اHادةاHادة 4 : : األماكن الـتي تـكون محـلّ مراقـبة بـواسطة
الفيديو هي :

أ - الـتـجـمعـات احلـضـريـة الكـبـرى ومـنـاطق ضواحي
uدنHا

ب - مـحاور الطرق الـكبرىu وال سـيما منـها مقاطع
uالطرق ذات احلركة الكثيفة

ج - األمـــــاكـن اHـــــفـــــتـــــوحـــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــورu كـــــاHـــــوانئ
uنشآت الرياضية الكبرىHطارات واHوا
د - اHؤسسات االقتصادية الكبرى.

5 :  : تُـنـفّـذ اHراقـبـة بواسـطـة الـفيـديـو الـتي تتم اHادة اHادة 
�ـارسـتـهـا في األمـاكن اHـذكـورة في اHـادة 4 أعالهu �ـا في

ذلك اHوانئ واHطاراتu بوسائل الدولة.

وتـــنـــفّـــذ اHــراقـــبـــة بـــواســـطـــة الـــفـــيـــديـــو في األمـــاكن
الـواقعة بداخل اHـؤسسات االقتـصادية الكـبرى بالوسائل

اخلاصة بهذه اHؤسسات.

اHـادة اHـادة 6 : : ال يـخـضع تـنــصـيب كـامـيـرات اHـراقـبـة في
األماكن الـعـامة أو اHـفتـوحـة للـجمـهـور إلى رخصـة إدارية

مسبقة.

ويــتم الــتــنــصـيـب طـبــقــا خملــطط رئــيــسي لــلــمــراقــبـة
بــواســطــة الـفــيــديــو يــوافق عـلــيه الــواليu بــعــد الــتــصـديق

عليه من قِبل جلنة األمن الوالئية.

¢ــــكـن أن تـــســــتــــعــــY جلــــنــــة األمن الــــوالئــــيــــةu إلعـــداد
اخملـطط الرئـيـسي للـمراقـبـة بواسـطـة الفـيديـوu �ـجمـوعة
تقنـية تـتكـون من �ثـلY مـؤهلY عن مـصالح األمن ومن

كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.

اHادة اHادة 7 : : يخضع تنـصيب كاميرات اHراقبة اHوجهة
لــتــصـويــر الـطــريق الــعــام من أجل حــمـايــة ضــواحي مـوقع

مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلّمها الوالي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو

اHــــادة اHــــادة 8 : : يـــشــــتــــمل الــــنــــظـــام الــــوطــــني لــــلـــمــــراقــــبـــة
بواسطة الفيديو على ما يأتي :

uمركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو -
uمراكز والئية للمراقبة بواسطة الفيديو -

- شــبــكــات كــامـــيــرات فــيــديــو مــنــصــبــة في األمــاكن
uـفتوحـة للجـمهور الـتي يتم انتـقاؤها مـسبقاHالعامة أو ا

طبقا للفقرة 2 من اHادة 6 أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوسير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو

اHـادة اHـادة 9 : : يـجـمع اHـركـز الوطـني لـلـمـراقـبـة بـواسـطة
الفيديو مركـزيا عمل اHراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم
إجنـازه عـلى مــسـتـوى الـتــراب الـوطـني. وهــو ¢ـثل مـركـز
الـــعــمـــلــيـــات من أجـل تــســـهــيـل قــيـــام احلــكـــومـــة بــتـــســيـــيــر
األزمات أو آثـار الكوارث الـطبيـعيـة أو غيرهـا التي تقع

في عدة واليات.
يوضع اHـركـز الـوطـني لـلمـراقـبـة بـواسطـة الـفـيـديو
حتت ســلــطـة الــوزيــر األول الــذي يـفــوّض تــشــغــيـلـه الـدائم
إلى اHديريـة العـامة لألمن الـوطني. ويـحدّد مـقره �ـدينة

اجلزائر.
uـركز الوطـني للمـراقبة بـواسطة الـفيديوHويُربط ا
عـــنــد االقـــتــضـــاءu �ــركـــز الــعـــمــلـــيــات لـــلــمـــديــريـــة الــعـــامــة
لــلـحـمـايــة اHـدنـيـةu وبــاHـركـز الـوطــني لـعـمــلـيـات احلـراسـة

واإلنقاذ في البحرu واحتماال بكل هيئة عملياتية.
10 : : يـجمع اHـركـز الوالئي لـلـمراقـبـة بواسـطة اHادة اHادة 
الفيديو مركـزيا عمل اHراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم
إجنـــازه عـــلى مـــســتـــوى إقـــلـــيم الـــواليــة. وهـــو ¢ـــثل مـــركــز
الـعمليـات من أجل تسهيل قـيام الوالي بتـسيير األزمات

أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها.
يـوضع اHـركـز الـوالئي لـلـمـراقـبـة بـواسـطـة الـفـيـديـو
حتت سـلـطة الـوالي الـذي يفـوّض تـشغـيـله الدائم إلى أمن

الوالية. ويكون مقره �قر الوالية.
اHادة اHادة 11 : : يتـولى أمن الواليـة تسـييـر النـظام احمللي
لــلـــمــراقـــبــة بـــواســطـــة الــفـــيــديــو اHـــوضــوع عـــلى مـــســتــوى

الوالية.
وتــطّــلع عــلى هــذا الــنــظـامu بــقــوة الــقــانــونu اHـصــالح
اإلقـــلــــيــــمـــيــــة لــــقــــيـــادة الــــدرك الــــوطــــني ومــــديـــريــــة األمن

الداخلي.
و¢ـكن ربط مـصـالح احلـمايـة اHـدنـيـة بالـنـظـام احمللي
لـلمـراقـبة بـواسطـة الفـيديـوu عـند احلـاجةu بـناء عـلى طلب
يُـــــرسل إلى الــــوالـيu لالطـالع عــــلى الــــصــــور الـــــتي تــــخص
القطاعات أو اHناطق التي تُعتبر معرضة خملاطر مرتفعة

أو أكيدة.
اHــــادة اHــــادة 12 : : تــــخـــضـع اHـــراقــــبــــة بـــواســــطــــة الـــفــــيــــديـــو
لـلـفـضـاءات الـعـمـومـيـة اHـوجـودة خـارج اHنـاطـق احلـضـرية

إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني.
تُــرسل الــصــور اHــنـجــزة في هــذا اإلطــار إلى اHــركـز

الوالئي للمراقبة بواسطة الفيديو اخملتص إقليميا.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام تتعلق باإلجناز والصيانةأحكام تتعلق باإلجناز والصيانة

اHــادة اHــادة 13 : : تُــســـجل االعـــتــمـــادات الـــضــروريـــة إلجنــاز
الـنـظـام الــوطـني لـلـمـراقـبــة بـواسـطـة الـفــيـديـو وصـيـانـته
واستغـالله في البـرامج غيـر اHمـركزة ضمـن ميزانـية كل

والية.
14 : : يـــتــعـــY عـــلى الـــوالة تـــقـــد¨ مـــســـاهـــمــتـــهم اHــادة اHــادة 
uإلجنـاز النـظـام الوطـني لـلـمراقـبـــــة بواسـطـــــة الفـيـديو
وال ســـيــمـــا عـــبــر وضع اHـــواقع واHـــقــرات حتـت الــتـــصــرف
إلقــامـــة مــراكــز اHـــراقــبـــة بــواســـطــة الـــفــيــديـــو وتــنـــصــيب

كاميرات اHراقبة.
اHـادة اHـادة 15 : : يـخــضع إجنــاز أنـظــمـة اHـراقـبــة بـواسـطـة
الـفــيـديـو وصـيـانـتـهــا عـلى مـسـتـوى األمــاكن الـعـمـومـيـة أو
اHـفـتـوحـة لـلـجـمـهـورu كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه فـي اHادة 4
أعالهu إلى مــــؤســـســـة إجنـــاز أنـــظـــمــــة اHـــراقـــبـــة بـــواســـطـــة
الــفــيـديــو احملـدثــة �ــوجب اHـرســوم الــرئـاسي رقم 337-09

اHؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 واHذكور أعاله.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام خاصة ونهائيةأحكام خاصة ونهائية
16 : : تُـــحــــدد شـــروط وضع وتــــســـيـــيــــر أنـــظـــمـــة اHــادة اHــادة 
اHــراقـبـة بــواسـطــة الـفـيــديـو اخلـاصــة بـاHــوانئ واHـطـارات
واHنشآت الرياضـية الكبرى وكذا اHـؤسسات االقتصادية

الكبرىu الحقاu �وجب نصوص خاصة.
اHــــادة اHــــادة 17 : : حتــــدد مـــدة حــــفظ تــــســــجـــيـالت الـــفــــيــــديـــو
اHـنـجـزة عن طــريق الـنـظـام الــوطـني لـلـمـراقــبـة بـواسـطـة
الـفـيـديـو وكيـفـيـات إتالف هـذه الـتـسجـيالت عـنـد انـقـضاء
هــذه اHـــدة �ــوجب نـص خــاص يــصـــدر بــنـــاء عــلـى اقــتــراح
اHــؤســسـة اHــكــلــفـة بــتــشـغــيل الــنــظـام الــوطــني لــلـمــراقــبـة

بواسطة الفيديو.
اHـــــادة اHـــــادة  18 : : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 7 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 22

غشت سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسوم رئرسوم رئـاسي رقم اسي رقم 15-229 م مـؤرخ في ؤرخ في 7  ذي ال  ذي الـقـعـدة عدة عـامام
1436 اH اHـوافق وافق 22 غ غــــشت سشت سـنـة ة u2015 يu يـتــــضـمن إحمن إحـداثداث

مــــــــــركركــــــــــز الز الــــــــــهــــــــــنــــــــــدسدســــــــــة والة والــــــــــتــــــــــطــــــــــويويــــــــــر فر فـي اHي اHــــــــــيــــــــــكــــــــــانانــــــــــيكيك
واإللكترونيك للجيش الوطني الشعبي.واإللكترونيك للجيش الوطني الشعبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
uإن رئيس اجلمهورية

uبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبــــنـــاء عــــلى الــــدســــتــــورu ال ســـيــــمــــا اHـــواد 25 و57
u(الفقرة 2) و 77  (1 و2 و8) و 125 (الفقرة األولى) منه

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

uتممHعدل واHا uتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اHــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

uبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــونـــيــو ســـنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

uعدلHا uعتمدHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-102 اHـؤرخ
في 18 ربــــيـع األول عــــام  1429 اHـــــوافق 26 مـــــارس ســـــنـــــة
2008 الــــــذي يـــــــحــــــدد الـــــــقــــــانـــــــون األســـــــاسي الـــــــنــــــمـــــــوذجي

لـلمـؤسسات الـعمـوميـة ذات الطـابع الصـناعي والـتجاري
uالتابعة للقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة األولى :اHــادة األولى : حتــدثu ابـــتــداء من أول يـــنــايـــر ســنــة
u2015 حتت تـــســـمـــيـــة مـــركـــز "الـــهـــنــدســـة والـــتـــطـــويـــر في

u"ــيــكـانــيك واإللــكــتــرونــيك لــلــجــيش الــوطــني الــشـعــبيHا
مـــؤســســـة عــمـــومـــيــة ذات طـــابع صـــنـــاعي وجتـــاري تــابـــعــة
لـلــقـطــاع االقـتــصـادي لــلـجــيش الـوطــني الــشـعــبيu تـتــمـتع
بـالــشـخــصـيــة اHـعــنـويـة واالســتـقـاللـيـة اHــالـيــة وتـدعى في

صلب النص "اHركز".
اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــكـــون مــــقــــر اHـــركــــز في حــــجـــوط بــــواليـــة

تيبازة.
و¢ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني

بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثانيالفصل الثاني
مهام اHركزمهام اHركز

اHادة اHادة 3 : : يـكلف اHركـز بضمان اإلسـناد غيـر اHباشر
لوحـدات اجليش الوطـني الشـعبي باHـواد الدقيـقة وكذلك

بإنتاج مواد اHيكانيك الدقيقة وتطويرها وعصرنتها.
وبـــــهــــذه الــــصــــفـــــةu يــــنــــجــــز مـــــخــــطــــطــــات الـــــتــــمــــوين
واالسـتثمار واإلنـتاج والتسـويق وكذا البحث والـتطوير

في مجال اHيكانيك الدقيق.
وزيـادة عـلى ذلـكu ¢ـكـنه الـقـيـام بـكل عـمـلـيـة تـرتـبط
�ـوضـوعـه أو بـتـطـويـره وتـقـد¨ كـل خـدمـة من شـأنـهـا رفع
مردودية قدراته التـقنية الصناعية و/أو التجاريةu دون

إعاقة برامج األنشطة اHوكلة له.
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اHــــادة اHــــادة 4 : : ¢ـــكـن اHـــركــــز الــــتــــكـــفـل بـــتــــبــــعـــات اHــــرفق
الــعــمــومي ذات الــصــلــة �ــهــامهu بــطــلب مـن وزيــر الــدفـاع

الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
الفصل الثالثالفصل الثالث

اHمتلكات اخملصصة للمركز وسيرهاHمتلكات اخملصصة للمركز وسيره
اHـادة اHـادة 5 : : تــتـشـكل اHـمـتــلـكـات اخملـصـصــة لـلـمـركـز من
اHـمتـلـكات اHـنـقـولة والـعـقارات وكـذا احلـقوق والـواجـبات
طـــبــــقـــا لـــلــــتـــنـــظــــيم اجلـــاري بـه الـــعـــمـل في وزارة الـــدفـــاع

الوطني.
اHــادة اHــادة 6 : : يــديـــر اHــركـــز مــجـــلس إدارة يـــرأسه وزيــر

الدفاع الوطني أو �ثله.
ويسـيـره مـديـر عام يـعـY طـبـقا لـلـتـنـظـيم اجلاري به

العمل في وزارة الدفاع الوطني.
اHــادة اHــادة 7 : : يــتــشــكـل مــجــلس إدارة اHـــركــز من أعــضــاء

¢ثلون الهياكل اآلتية :
uأركان اجليش الوطني الشعبي -
uركزية ألمن اجليشHديرية اHا -

uYستخدمHمديرية ا -
uاليةHصالح اHمديرية ا -
uركزية للعتادHديرية اHا -

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والـتــجــاري "الــقـاعــدة اHــركـزيــة لإلمــداد"u �ــثــلـة �ــديــرهـا

العام.
يعـY األعـضاء اHـمـثـلون لـلـهيـاكل اHـذكورة أعاله من
ضـــمن اHـــســتـــخــدمـــY ذوي رتـــبــة نـــائب مـــديــر في اإلدارة

اHركزية على األقل أو الذين يشغلون منصبا �اثال له.
اHــــادة اHــــادة 8 :  : يـــعــــY مـــحـــافـظ حـــســـابـــات اHــــركـــز ويـــدفع
مــــرتــــبه بــــقــــرار مــــشــــتـــرك بــــY وزيــــر الــــدفــــاع الـــوطــــني

والوزير اHكلف باHالية.
9 :  : تــمـارس الــرقــابــة اخلــارجـيــة عــلى تــســيــيـر اHـادة اHـادة 
اHركـز طبقـا للتـنظـيم اجلاري به العـمل في وزارة الدفاع

الوطني.
اHادة اHادة 10 : : تُـضمن احلـمـاية اHـادية لـلمـركـز ومكـوناته
بوسائله اخلاصةu غير أنهu عندما ينطوي نشاط موقع ما
عــلى طــابع جــدّ حــسـاسu فــإن حــمــايـتـه تُـضــمن بــالــوسـائل

اخملصصة من قبل وزير الدفاع الوطني.
اHادة اHادة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في  7 ذي الــقــعــدة عــام 1436 اHــوافق

22 غشت سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 15-213 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436  اHـوافق اHـوافق 11 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة u2015 يــحــدد كــيــفــيـاتu يــحــدد كــيــفــيـات

تـــطــبــيـق األحــكــام الـــقــانـــونــيــة األســـاســيـــة اHــتــعـــلــقــةتـــطــبــيـق األحــكــام الـــقــانـــونــيــة األســـاســيـــة اHــتــعـــلــقــة
برياضي النخبة واHستوى العالي.برياضي النخبة واHستوى العالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

uبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورu ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -3
uو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 66- 156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

uتممHعدل واHا uالعقوبات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

 uتممHعدل واHا uبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403  اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

 uتممHعدل واHا uهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايـــرســـنــة 1985

 uتممHعدل واHا uتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

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

 uادة 4 منهHال سيما ا uتممHعدل واHا uبعالقات العمل

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 04-18 اHـــــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واHتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واHؤثرات الـعقلـية وقمع

uبها YشروعHاالستعمال واالجتار غير ا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

uالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

uباجلمعيات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
uبتـنظـيم األنشـطــــة الـبدنـيــــة والـرياضـيــــة وتـطويـرها

uادة  45 منهHال سيما ا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 14- 06 اHــــؤرخ في 13
شـــوال عــام 1435 اHــوافق  9 غـــشت ســـنـــة 2014 واHـــتـــعـــلق

 uباخلدمة الوطنية

-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 11-407 اHؤرخ
في 4 مــحــرم عــام 1433 اHــوافق  29  نــوفــمــبــر ســنــة 2011

uضمونHالذي يحدد األجر الوطني األدنى ا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 415
اHــــــــؤرخ  في 25 ربــــــــيـع  الـــــــثــــــــانـي عـــــــام  1412 اHــــــــوافق 2
Yنـوفـمبـر سـنة 1991 الذي يـحدد كـيفـيـات منح الـرياضـي

uمنحة التحضير واإلتقان الرياضي في اخلارج

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 06  - 297
اHـؤرخ في 9 شـعــبـان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة

uY2006 الذي  يحدد القانون األساسي  للمدرب

 - و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07- 189
اHـــؤرخ في  أول  جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1428 اHــوافق 16
يونـيو سـنة 2007 الـذي يحـدد القـانـون األساسي لـرياضي

uتممHعدل واHا uستوى  العاليHالنخبة وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

uكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-243 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

uالذي يحدد صالحيات وزير الرياضة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 330
اHــؤرّخ في 4 صــفــر عــام 1436 اHــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2014 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم االحتـاديـات الـريـاضـيـة

uالوطنية وسيرها وكذا قانونها  األساسي النموذجي

u و بعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 45 من الـقـانون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يولـيو سنة 2013 واHذكور أعـالهu يهدف هـذا اHرسوم إلى
حتـديــد كــيــفــيــات تـطــبــيق األحــكــام الــقــانـونــيــة األســاســيـة

اHتعلقة برياضي النخبة واHستوى العالي. 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

uـستـوى العاليHادّة ة 2 :  : يقـصد بريـاضي النـخبة واHاداHا
في مـــــفـــــهــــوم هـــــذا اHــــرســـــومu كل ريـــــاضي أو مـــــجــــمـــــوعــــة
رياضـيY حقـقوا أداء ريـاضيـا ذا مسـتوى وطـني أو عاHي

و/أو دولي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـخضع ريـاضي الـنـخـبة واHـسـتـوى الـعالي
لألحـكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـعـمـول بـهـا وألحـكـام
هذا اHـرسـوم وكذا إلى الـتنـظـيمـات والقـوانـY األساسـية

التي تسنها االحتادية الرياضية الوطنية اHعنية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق رياضي النخبة واHستوى العالي وواجباتهحقوق رياضي النخبة واHستوى العالي وواجباته

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يـــســـتـــفـــيـــد ريـــاضـي الـــنـــخـــبـــة واHـــســـتــوى
الــعــالي طــبــقـا ألحــكــام الــقــانـون رقم 13-05 اHـؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـذكور

أعالهu �ا يأتي :

- احملافـظـة عـلى كل حـقوقه وامـتـيـازاته والتـرقـيات
اHــرتـبـطـة بـسـلــكه األصـلي وبـنـشـاطـه اHـهـني خالل مـسـاره

uعمول بهماHالرياضي طبقا للتشريع والتنظيم ا

- األولــــويـــة فـي اســـتــــعــــمـــال اHــــنـــشــــآت الــــريـــاضــــيـــة
والـتجـهيـزات والعـتاد الريـاضي حـسب كيـفيات وبـرنامج
يــعـــد مــســبـــقــا بــY مــســـتــغل اHـــنــشــأة الـــريــاضــيـــة وهــيــكل

uعنيHالتنظيم والتنشيط الرياضي ا

uتأطير متعدد االختصاصات ومؤهل -

- عمـليات تـكوين وتأهـيل اHستـوى لاللتحـاق �هنة
uفي الرياضة

- تـدابــيـر اســتـثــنـائــيـة في اHــسـتــوى قـصـد تــرشـحه
في اHـســابــقـات واالمــتـحــانـات اHــنــظـمــة من طـرف اإلدارة
الــعــمــومــيــة وإدمــاجـه اHــهــني الــكــامل خالل وبــعــد مــســاره

uالرياضي

- أشـكــال اسـتـثـنـائـيـة في مـســتـوى الـتـكـوين اHـنـظم
قــصـد االلـتـحـاق بـاألسـالك الـتي يـسـيـرهــا الـوزيـر اHـكـلف

uبالرياضة

- تــأخـيــر في الــسن احملــدد لاللــتــحــاق  بـرتب اإلدارة
uالعمومية ووظائفها

- اHــشـاركــة في االمـتــحـانــات واHـســابـقــات اHـنــظـمـة
uلاللتحاق ببعض أسالك اإلدارة العمومية
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الــتــجــهــيــز والــتــدريب واHــشــاركــة في اHــنــافــســات طــبــقــا
لألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا فـي الــفــصل اخلــامس من هــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 6 :  : يـستفيـد رياضي النـخبة واHسـتوى العالي
مـن عــقـــود تـــأمــY ضـــد اخملـــاطـــر الــتـي يــتـــعـــرض لـــهــا داخل
وخـــارج الـــتـــراب الـــوطــــني قـــبـل تـــربـــصـــات الــــتـــحـــضـــيـــر
واHـنـافـسـات والـتـظـاهـرات الـريـاضـيـة الـرسـمـيـة الـدولـية
وأثـنـاءهـا وبـعـدهـا تكـتـتـبـهـا إجـباريـا االحتـاديـة الـريـاضـية
الوطنية اHعنية طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما .

اHاداHادّة ة 7 : : يـستفيـد رياضي النـخبة واHسـتوى العالي
مـن احلــمــايــة ضــد أي اعــتــداء مــحـــتــمل �ــنــاســبــة �ــارســة

نشاطه قبل اHنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.

ولــهـذا الــغـرض ودون اإلخالل بـاألحــكـام الــتـشـريــعـيـة
والــتـــنــظــيـــمــيـــة اHــعـــمــول بـــهــاu يــكـــون كل نـــاد أو احتــاديــة
ريـاضــيــة وطـنــيــة أو رابـطــة مــسـؤوال عـن حـمــايــة ريـاضي
الـنـخـبة واHـسـتـوى الـعـاليu ويـجب عـلـيه اتـخـاذ الـتـدابـير
الــضـروريـة لــضـمــان احـتـرام ريــاضي الـنــخـبـة واHــسـتـوى

العالي .

اHاداHادّة ة 8 :  : يـستفيـد رياضي النـخبة واHسـتوى العالي
مـن حـمــايــة ومـتــابـعــة طــبـيــة - ريــاضـيــة وكــذا من وسـائل
اسـتـرجـاع تـتـنـاسـب مع مـقـتـضـيـات اHـمـارسـة الـريـاضـيـة
تـضمـنهـا االحتاديـة الريـاضيـة الوطـنيـة اHعـنيـة باالتـصال

مع الهياكل اخملتصة في ميدان طب الرياضة.

اHاداHادّة ة 9 :  : يـستفيـد رياضي النـخبة واHسـتوى العالي
Yمن تعديل في أوقات الـعمل يحدد عن طريق اتفاقية ب
اHــســـتـــخـــدم واالحتـــاديـــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة اHـــعـــنـــيــة
بـاالتـصـال مع الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـريـاضـة طـبـقـا لـلـتنـظـيم

اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : تــــوضح كــــيـــفــــيـــات الــــتــــكـــفـل بـــتــــحـــضــــيـــر
ومـــشــــاركـــة ريـــاضـي الـــنـــخــــبـــة واHـــســــتـــوى الـــعــــالي وكـــذا
تـــأطـــيـــرهم الـــتـــقـــنـي والـــطـــبي الـــذيـن ¢ـــثـــلـــون الـــبالد في
Yــيـة عـن طــريق اتــفــاقــيــة بـHــنــافــســات الــدولــيــة والــعــاHا
الوزارة اHكـلفة بـالرياضـة واالحتاديـة الرياضـية الوطـنية

اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : في إطار االتـفـاقـيـة اHـذكـورة في اHادة 10
أعـالهu تــوقع اتـــفــاقـــيـــة فــرديـــة بــY االحتـــاديــة الـــريــاضـــيــة
الـــوطــنـــيـــة اHـــعــنـــيـــة والـــريــاضـي أو مــجـــمـــوعـــة ريــاضـــيي

النخبة واHستوى العالي.

- تــدابــيــر اســتـــثــنــائــيــة من حــيـث الــسن ومــســتــوى
YهنيHالتعليم  لاللتـحاق �ؤسسات التكوين والـتعليم ا
أو اHـؤسـسـات اHــتـخـصـصـة في مـيــدان األنـشـطـة الـبـدنـيـة

uوالرياضية

-  تدابـير استـثنائـية لاللتـحاق والتـرقية واإلدماج
في األسالك الــتي يـسـيـرهـا الـوزيــر اHـكـلف بـالـريـاضـة أو
إلى أسالك أخـــرى في اإلدارة الــعــمــومــيــة وكــذا االنــتــداب
مـع احملــافـــظـــة عـــلى أجـــرتـه لـــدى الــهـــيـــكـل الــريـــاضـي الــذي

uينتمي إليه عندما ¢ارس نشاطا مهنيا

- أوسمة االستحقاق الرياضي الوطني.

يـسـتـفـيـد ريـاضي الـنـخـبـة واHـسـتـوى الـعالـيu زيادة
على ذلكu من أحكام خاصة تتعلق �ا يأتي :

- تـــــــعـــــــديـل في األوقـــــــات وفـي األشـــــــكـــــــال اHـالئـــــــمــــــة
uلدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي

- الــتـــخـــفــيـض في أطـــوار الــدراســـة في مـــؤســـســات
الـتـكـوين اHـتـخـصص لـقـطـاع الـريـاضـة والـدورات اخلـاصـة

uلالمتحان واالستدراك وتعديلها

- تعديل رزنامة مـشاركته في التقـييمات الدورية
ومساره التعليمي والتكويني حسب متطلبات اHمارسة

الرياضية ذات اHستوى العالي.

زيــادة عـلى األحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع
والـتنـظيم اHـعمـول بـهمـاu يسـتفـيد أيـضـا رياضي الـنخـبة
واHـستوى الـعالي من تعـديل في وقت عمله ومـن غيابات
خــاصـــة مــدفـــوعــة األجـــر خالل الـــتــجـــمــعـــات والــتـــربــصــات
واHـنــافــسـات اHــنــظــمـة بــعــنـوان الــفــريق الــوطـنـي ونـاديه

الرياضي.

يــــتــــمــــثل تــــعــــديل وقــت عــــمـل ريــــاضي الــــنــــخـــــبــــة
والــمـســتـوى الـعـاليu كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيه في الـفـقـرة
أعالهu في عــمل ذي تــوقـيـت جـزئـي مع االحـتــفــاظ بــأجـرته

بالدوام.

تكـون األحـكـام اHنـصـوص عـليـهـا أعاله مـحل قرارات
مـشتـركة بـY الـوزير اHـكلف بـالريـاضة والـسلـطة اHـكلـفة
بالـوظيفة الـعمومـية و/أو الوزراء اHعـنيY أو اتـفاقيات

حسب احلالة. 

اHــاداHــادّة ة 5  :   : يـــســـتـــفـــيـــد ريـــاضـي الـــنـــخـــبـــة واHـــســـتــوى
الـعــاليu زيـادة عــلى ذلكu من مــنح الــتـكــوين والـتــحـضــيـر
واإلتـــقـــان الـــريـــاضي بـــاخلــــارج وكـــذا الـــتـــكـــفل �ـــصـــاريف
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14 : : يـتــعــY عـلـى ريـاضـي الـنــخــبـة واHــســتـوى اHـاداHـادّة ة 
الــــعـــالي اHـــشــــاركـــة في كل مــــنـــافـــســـة دولــــيـــة مـــقـــررة في
بــرنـــامج االحتـــاديــة الـــريـــاضــيـــة الــوطـــنـــيــة اHـــعــنـــيــة و/أو
الـلـجـنـة الـوطـنـيـة األوHـبـيـة و/ أو الـلـجـنـة الـوطـنـيـة شـبه

األوHبية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تصنيف رياضي النخبة واHستوى العاليتصنيف رياضي النخبة واHستوى العالي

اHــاداHــادّة ة 15 : : يـــصــنـف ريـــاضــيـــو الـــنـــخـــبـــة واHـــســـتــوى
العاليu حسب الصنف واHـستوىu تبعا لطـبيعة اHنافسة
وطـــابع االخــتــصــاص أواHــســابــقـــة اHــمــارســة الــتي تــألــقــوا

فيهاu كما يأتي :

uستوى العاليHالفئة أ : - الفئة أ : رياضيو ا -

- الفئتان ب وج : - الفئتان ب وج : رياضيو النخبة.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــصــنـف ريــاضــيـــو اHــســـتــوى الـــعــالي من
الفئة "أ" في ثالثة (3) مستويات : 

اHـــســـتـــوى األول : اHـــســـتـــوى األول : يـــضم الـــريـــاضـــيـــY أو مـــجـــمـــوعــة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية : 

* اHرتبة األولى حـسب الفرق (رياضـة جماعية) في
األلـــــعـــــاب األوHـــــبـــــيـــــة والـــــبـــــطـــــوالت أو كـــــأس الـــــعـــــالم في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHـــرتــــبـــة األولى فــــردي أو حـــسب الــــفـــرق(ريـــاضـــة
uبية والبطوالت أو كأس العالمHفردية) في األلعاب األو

* رقم قـــيـــاسـي أوHـــبي أو عـــاHي فـــردي و/أو حـــسب
uبيHالفرق (رياضة فردية) في اختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة األولى فـردي في الـتـرتـيب الـسـنـوي الذي
تـــعـــده احتــاديـــة ريـــاضـــيـــة دولـــيـــة في اخـــتـــصــاص ريـــاضي

أوHبي.

اHــســـتــوى الـــثــاني: اHــســـتــوى الـــثــاني: يــضم الــريـــاضــيــY أو مــجــمــوعــة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية:

* اHـرتـبـة األولى حسـب الفـرق (ريـاضـة فـردية ) في
uبيHالبطوالت أو كأس العالم في اختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
(ريـــــاضــــة جـــــمــــاعـــــيــــة) في بـــــطــــوالت أو كـــــأس الــــعـــــالم في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHــــرتـــبــــة الــــثـــانــــيـــة أو الــــثــــالـــثــــة فــــردي أو حـــسب
uبيةHالفرق(رياضة فردية) في األلعاب األو

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  طـبــقــا ألحـكــام اHـادة 60 من الــقــانـون رقم
13-05 اHؤرخ في 14 رمـضان عام 1434 اHوافق 23 يـوليو

سـنـة 2013 واHـذكــور أعالهu يـتــعـY عــلى ريـاضـي الـنــخـبـة
واHستوى العالي ما يأتي :

uأداءاته الرياضية Yالعمل على حتس  -

- احترام القوانY والـتنظيمات الرياضية اHعمول
uبها

- الــعــمل فـي إطـار األهــداف الــتـي يــحـددهــا الــهــيــكل
uكلفة بالرياضةHعني و/أو الوزارة اHالرياضي ا

- مــتــابـــعــة تــكـــويــنــات وتـــربــصــات جتـــديــد اHــعــارف
uعنيةHنظمة من مختلف الهياكل اHستوى اHا Yوحتس

- الــعـمـل في إطـار مــخــطط الــتـحــضــيـر الــرامي إلى
uأداءاته القصوى التي يضبطها مدربه Yحتس

- مراعـاة األحكام القـانونيـة األساسية والـتنظـيمية
اHعمـول بها بـدقة حتت طائلـة العقوبـات اHنصوص عـليها

uعمول بهماHفي التشريع والتنظيم ا

uاالمتثال ألخالقيات الرياضة والروح الرياضية -

- االمـــتــــنـــاع عن الــــلـــجـــوء إلى تــــعـــاطي اHــــنـــشـــطـــات
واســـــتـــــعـــــمــــــال اHـــــواد والـــــطـــــــرق احملـــــظـــــــورة وااللـــــتـــــزام

uنشطاتHشاركــة فــي مكافحة تعاطي اHوا

- االمـــتـــنــاع عـن الــتـــورط في اHـــنـــازعـــات احملــتـــمـــلــة
الـــوقـــوع فـي هـــيــــكل أو هـــيــــاكل  الـــتــــنـــظـــيـم والـــتـــنــــشـــيط

uالذي يكون عضوا فيه Yالرياضي

- رفـض كل أعـمــال الــعــنف واHــشـاركــة في الــوقــايـة
uعمول بهاHوالتنظيمات ا Yمنه ومكافحته طبقا للقوان

- احـتـرام قواعـد اHـراسـيم  والـتـشـريفـات الـرسـمـية
اHتعلقة باHنافسات والتظاهرات الرياضية.

اHـاداHـادّة ة 13  :   :  يـجـب عـلى ريــاضي الــنـخــبــة واHـســتـوى
الــــعــــالي االســــتــــجـــابــــة لــــكل دعــــوة لــــلـــمــــنــــتـــخـب الـــوطــــني
uوالـتـمسك بـالدفـاع عن الـبالد وتمـثـيلـها بـصـورة مشـرفة
ويـجب عــلــيه انـتــهــاج سـيــرة ريـاضــيــة والـتــحــلي بـســلـوك

ومظهر مثاليY واHواظبة في أداء مهمته.

يـتــعـY عـلى االحتـاديــة الـريـاضـيــة الـوطـنـيــة اHـعـنـيـة
إبالغ مــــســـتـــخــــدم ريـــاضي الــــنـــخـــبــــة واHـــســـتــــوى الـــعـــالي
بـاHشـاركـة الـفـعلـيـة لـهذا األخـيـرu ال سـيـما فـي التـجـمـعات
والـــتــربــصــات واHــنــافــســات الــتـي اســتــفــاد من أجــلــهــا من

غياب خاص مدفوع األجر.
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* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
 uبيةHفي األلعاب شبه األو

* اHرتـبة األولى حـسب الفـرق(ريـاضة جـماعـية) في
مـــــنـــــافـــــســـــات كـــــؤوس أو بـــــطـــــوالت إفـــــريـــــقـــــيـــــا  لأل° في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHرتبة األولى حـسب الفرق (رياضـة جماعية) في
مـــنــــافـــســـات كــــؤوس أو بـــطـــوالت الــــعـــالم فـي اخـــتـــصـــاص
ريــاضـي غــيـــر أوHـــبي مــعـــتـــرف به من الـــلــجـــنـــة الــدولـــيــة

األوHبية.

اHاداHادّة  17 : : يصـنف رياضـيو الـنخـبة من الـفئة " ب "
في ثالثة (3) مستويات:

- اHــســتــوى األول : - اHــســتــوى األول : يــضـم الــريــاضــيــY أو مــجــمــوعـة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية :

* مـن اHـرتــبــة الــرابــعــة إلى الــثــامــنــة حــسب الــفـرق
(ريــــاضــــة  فــــرديــــة ) في بــــطــــوالت أو كــــؤوس الــــعــــالم  في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHــــرتــــبــــة الــــرابــــعــــة  فــــردي أو حــــسـب الــــفــــرق في
uبيةHاأللعاب  شبه  األو

* من اHــرتـــبــة احلــاديــة عــشــرة إلـى اخلــامــســة عــشــرة
فردي في الـتـرتيب الـسـنوي الـذي تـعده احتـاديـة رياضـية

uبيHدولية في  اختصاص رياضي أو

* من اHـرتــبـة  الــرابـعــة إلى الـســابـعــة فـردي لــفـئـات
األواسط واآلمــــال في الــــبـــطــــوالت أو كــــؤوس الـــعــــالم  في

 uبيHاختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة  الثـانيـة أو الثـالثـة حسب الـفرق (ريـاضة
فردية ) لـفئات األواسط واآلمال في الـبطوالت أو كؤوس

uبيHالعالم  في اختصاص رياضي أو

* من اHــرتــبـة  الــرابــعـة إلـى الـثــامــنـة حــسب الــفـرق
(ريــــــاضــــــة  جـــــمــــــاعـــــيــــــة )  لــــــفـــــئــــــات األواسط واآلمــــــال في
الـــــبــــطــــوالت أو كــــؤوس الــــعــــالـم في اخـــــتــــصــــاص ريــــاضي

uبيHأو

* اHـــــــرتـــــــبـــــــة األولـى فـــــــردي أو حــــــــسب الــــــــفـــــــرق في
اHنـافسـات ذات الطـابع اجلهـوي  و/أو القـاري مثل ألـعاب
الــبـحــر األبـيـض اHـتــوسط واأللــعـاب اإلفــريـقــيـة واأللــعـاب

uبيHالعربية في اختصاص رياضي أو

* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي في مـــنـــافـــســـات كــؤوس أو
uبيHبطوالت إفريقيا  لأل° في اختصاص رياضي أو

* اHــرتــبـة الــثــانـيــة أو الــثـالــثــة فـردي في الــتــرتـيب
السنوي الذي تـعده احتادية رياضيـة دولية في اختصاص

uبيHرياضي أو

* اHـــرتــبــة األولـى فــردي أو حـــسب  الــفـــرق (ريــاضــة
جـمـاعـيــة) لـفـئـات األواسط أواآلمــال في بـطـوالت أو كـأس

uبيHالعالم في اختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة األولى فردي أو حـسب الـفرق في األلـعاب
uبيةHشبه األو

* رقم قــيــاسي شــبه أوHــبي فــردي أو حــسـب الــفـرق
(رياضة فردية).

الــثــالث : يــضم الــريـاضــيــY أو مـجــمــوعـة اHــســتـوى الــثــالثاHــســتـوى 
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية : 

* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي أو حـــسب الـــفـــرق (ريـــاضــة
فـــــرديـــــة) و/أو حـــــسب الـــــفـــــرق (ريـــــاضـــــة جـــــمـــــاعـــــيـــــة) في
YعوقHية الرسمـية لرياضة األشـخاص اHـنافسات العـاHا

u(يةHالبطوالت واأللعاب العا)

* من اHـرتـبـة الـرابـعـة إلى الـثـامـنـة فـردي أو حـسب
الـفــرق (ريـاضـة جــمـاعــيـة) في الـبــطـوالت وكــؤوس الـعـالم

uبيHفي اختصاص رياضي أو

* من اHـرتـبـة الـرابـعـة إلى الـثـامـنـة فـردي أو حـسب
uبيةHالفرق في األلعاب األو

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
(ريــــاضــــة فـــــرديــــة) فـي الــــبـــــطــــوالت وكـــــؤوس الــــعـــــالم في

uبيHاختصاص رياضي أو

* مـجـمـوعــات الـريـاضــيـY اHـتــأهـلـY لـلــدور الـثـاني
في البطوالت وكـؤوس العالم في رياضة أوHـبية (رياضة

جماعية).

* من اHــــرتــــبــــة الــــرابــــعــــة إلـى الــــعــــاشــــرة فــــردي في
الترتيب السنوي الذي تعده االحتادية الرياضية الدولية

uبيHفي اختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
(ريـــــاضــــــة جـــــمــــــاعـــــيــــــة)  لـــــفـــــئــــــات األواسط أو اآلمــــــال في
الـــــبــــطــــوالت أو كــــؤوس الــــعــــالـم في اخـــــتــــصــــاص ريــــاضي

uبيHأو

* اHـــرتـــبــــة األولى حــــسب الـــفــــرق (ريـــاضــــة فـــرديـــة)
لـفـئـات األواسط أو اآلمـال  في بـطـوالت أو كـؤوس الـعـالم

uبيHفي اختصاص رياضي أو
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* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي أو حـــسب الـــفـــرق (ريـــاضــة
فـــــرديـــــة) و/أو حــــــسب الــــــفـــــرق(ريـــــاضــــــة جـــــمـــــاعــــــيـــــة) في
مـنـافــسـات كـأس أو بــطـولــة إفـريـقــيـا لأل° في اخــتـصـاص

  uبيHرياضي شبه أو

* اHـرتـبــة الـثـانـيـة أو الــثـالـثـة فــردي في مـنـافـسـات
كـؤوس أو بـطـوالت إفـريــقـيـا لأل° في اخـتـصـاص ريـاضي

uبيHأو

*  اHـرتـبـة األولى حسـب الفـرق (ريـاضـة فـردية) في
مـــــنـــــافـــــســـــات كـــــؤوس أو بـــــطـــــوالت إفـــــريـــــقـــــيـــــا  لأل° في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHـرتـبـة الــثـالـثــة حـسب الـفــرق (ريـاضـة جــمـاعـيـة)
في مـــنـــافـــســـات كـــؤوس أو بـــطــــوالت إفـــريـــقـــيـــا  لأل° في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHـــــــرتـــــــبـــــــة األولـى فـــــــردي أو حــــــــسب الــــــــفـــــــرق في
اHــــنــــافــــســــات ذات الــــطــــابع اجلــــهــــوي و/ أو الــــقــــاري مــــثل
األلــعـــاب الــعـــربــيـــة وكــؤوس و بـــطــوالت الـــعــرب لأل° في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHــــرتـــــبــــة الـــــرابــــعـــــة فــــردي أو حـــــسب الـــــفــــرق في
YعوقHية الرسمـية لرياضة األشـخاص اHـنافسات العـاHا

u(يةHبطوالت وألعاب عا)

* اHـرتـبــة الـثـانـيـة أو الــثـالـثـة فــردي في مـنـافـسـات
كــؤوس أو بـــطــوالت الــعـــالم في اخـــتــصــاص ريـــاضي غــيــر

uبيةHبي معترف به من طرف اللجنة الدولية األوHأو

* اHـرتـبــة األولى حـسب الـفــرق (ريـاضـة فـرديـة) في
مـــنــــافـــســـات كــــؤوس أو بـــطـــوالت الــــعـــالم فـي اخـــتـــصـــاص
رياضي غير أوHبي مـعترف به من طرف اللجنة الدولية

uبيةHاألو

* اHـرتـبـة الــثـالـثــة حـسب الـفــرق (ريـاضـة جــمـاعـيـة)
في مــنـافـسـات كــؤوس أو بـطـوالت الـعــالم  في اخـتـصـاص
رياضي غير أوHبي مـعترف به من طرف اللجنة الدولية

uبيةHاألو

 * اHــرتــبــة األولـى فــردي أو حــسب الــفــرق  (ريــاضــة

فــــرديــــة)  و/أو حــــسب الــــفــــرق ( ريــــاضــــة جــــمـــاعــــيــــة)  في
اHنـافـسـات ذات الطـابع اجلـهـوي و/أو القـاري مـثل ألـعاب
الــبـحــر األبـيـض اHـتــوسط واأللــعـاب اإلفــريـقــيـة واأللــعـاب
الــعـربـيـة فـي اخـتـصـاص ريــاضي غـيـر أوHـبـي مـعـتـرف به

من طرف اللجنة الدولية األوHبية.

* اHـرتـبة الـثـانـية حـسب الـفرق ( ريـاضـة جمـاعـية )
فـي مـــنــــافـــســــات كـــؤوس أو بــــطـــوالت إفـــريــــقـــيــــا لأل° في

uبيHبي و/ أو شبه أوHاختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
في اHــنــافــســات الــعــاHــيــة الــرســمــيــة لــريــاضــة األشــخــاص

u(يةHبطوالت وألعاب عا) YعوقHا

* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي في مـــنـــافـــســـات كــؤوس أو
بــــطــــوالت الــــعــــالم في اخــــتــــصــــاص ريــــاضي غــــيــــر أوHــــبي

uبيةHمعترف به من اللجنة الدولية  األو

* اHـرتـبــة الـثـانـيـة حــسب الـفـرق (ريـاضــة جـمـاعـيـة)
في مــنـافـسـات  كــؤوس أو بـطـوالت الـعــالم في اخـتـصـاص
ريــاضـي غــيـــر أوHـــبي مــعـــتـــرف به من الـــلــجـــنـــة الــدولـــيــة

األوHبية.

- اHـسـتـوى الـثـاني : - اHـسـتـوى الـثـاني : يـضم الـريـاضـيـY أو مـجـمـوعـة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية: 

* من اHـرتـبـة الـسـادسـة عـشـرة إلى الـعـشـرين فـردي
فـي الــتـــرتـــيب الـــســنـــوي الـــذي تـــعــده احتـــاديـــة دولـــيــة في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHرتبة الثـامنة أو التاسعة فردي لفئات األواسط
واآلمـــــال في بـــــطـــــوالت أو كـــــأس الــــعـــــالـم في اخـــــتـــــصــــاص

uبيHرياضي أو

* اHـــرتــبـــة الـــرابـــعـــة إلى الـــثـــامـــنـــة فــردي أو حـــسب
الــــفـــرق (ريـــاضـــة  فـــرديـــة) لـــفــــئـــات األواسط  واآلمـــال في

uبيHبطوالت أو كأس العالم في اختصاص رياضي أو

* اHـرتـبـة األولى حـسب الـفـرق (ريـاضـة فرديـة ) في
مـــنــــافـــســـات كــــؤوس أو بـــطـــوالت الــــعـــالم فـي اخـــتـــصـــاص
ريــاضـي غــيـــر أوHـــبي مــعـــتـــرف به من الـــلــجـــنـــة الــدولـــيــة

uبيةHاألو

* الـتــأهل لـلـدور الــثـاني (ريـاضــة جـمـاعـيــة ) لـفـئـات
األواسط واآلمـــــــــال في بـــــــــطــــــــوالت أو كــــــــأس الـــــــــعــــــــالـم في

uبيHاختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
في اHــنــافــســات ذات الـــطــابع اجلــهــوي و/ أو الــقــاري مــثل
ألـعـاب الـبـحــر األبـيض اHـتـوسط واأللـعـاب اإلفـريـقـيـة في

 uبيHاختصاص رياضي أو

* اHـــــــرتـــــــبـــــــة األولـى فـــــــردي أو حــــــــسب الــــــــفـــــــرق في
اHنـافسـات ذات الطـابع اجلهـوي و/ أو القـاري مثل ألـعاب
الـــــبــــحــــر األبـــــيض اHـــــتــــوسـط واأللــــعــــاب اإلفـــــريــــقـــــيــــة في

 uبيHاختصاص رياضي شبه أو
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* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي أو حـــسب الـــفـــرق (ريـــاضــة
فـرديـة) في اHـنـافـسـات ذات الـطـابع اجلـهـوي و/أو الـقـاري
مثل ألـعاب  البـحر األبـيض اHتوسط واأللـعاب اإلفريـقية
واأللــعـــاب الــعــربــيــة فـي اخــتــصــاص ريــاضـي غــيــر أوHــبي

uبية الدوليةHوغير معترف به من طرف اللجنة األو

* اHـرتـبـة الـثـانـيـة والـثـالـثـة فـردي  (ريـاضـة فـردية)
و/أو حسب الفرق (ريـاضة جماعية ) فـي منافسات كأس
أو بـطــولــة الـعــالم  لــفــئـة األواسـط واآلمـال في اخــتــصـاص
ريـاضي غـيـر أوHـبي وغـيـر مـعـترف بـه من طـرف الـلـجـنة

الدولية األوHبية.

- اHـسـتـوى الـثالث  :- اHـسـتـوى الـثالث  : يـضم الريـاضيـY أو مـجمـوعة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية : 

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
(ريـاضـة فــرديـة) في ألــعـاب الـبــحـر األبـيـض اHـتـوسط في
اخـــتـــصــاص ريـــاضي غـــيــر أوHـــبي وغـــيــر مـــعــتـــرف به من

طرف اللجنة الدولية األوHبية.

* اHـــرتـــبــة الـــثـــانـــيـــة في اHـــنـــافـــســـــات ذات الــطـــابع
اجلــهــوي و/أو الـقــاري مــثل األلــعـاب اإلفــريــقـيــة واأللــعـاب
الــعـــربـــيــة  فــي اخـــتـــصــاص ريـــاضي غـــيــر أوHـــبي  وغـــيــر

uبيةHمعترف به من طرف اللجنة الدولية األو

* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي أو حـــسب الـــفـــرق (ريـــاضــة
فـــــرديـــــة) و/أو حــــــسب الــــــفـــــرق(ريـــــاضــــــة جـــــمـــــاعــــــيـــــة) في
مـــــنـــــافــــــســـــات كـــــؤوس أو بــــــطـــــوالت إفـــــريــــــقـــــيـــــا لـأل° في
اخـــتـــصــاص ريـــاضي غـــيــر أوHـــبي وغـــيــر مـــعــتـــرف به من

 uبيةHطرف اللجنة الدولية األو

* اHـــرتـــبـــة األولى فـــردي أو حـــسب الـــفـــرق (ريـــاضــة
فـــــرديـــــة) و/أو حـــــسب الـــــفـــــرق(ريـــــاضـــــة جـــــمـــــاعـــــيـــــة)  في
اHــــنــــافـــــســــات ذات الـــــطــــابع اجلـــــهــــوي و/أو الــــقـــــاري مــــثل
بــطــوالت إفــريــقــيــا لأل° و/ أو الــبــطــوالت الــعــربـيــة لأل°
في اخـتـصـاص ريـاضي غـيـر أوHـبي وغـيـر مـعتـرف به من

طرف اللجنة الدولية األوHبية.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـكــرس صـفـة ريــاضي الـنـخـبــة واHـسـتـوى
الــعـــالي �ــقــرر يـــتــخــذه الــوزيــر اHـــكــلف بــالـــريــاضــة عــلى
أســاس قـائــمــة يــضــبـطــهــا ســنـويــاu بــنــاء عــلى اقــتـراح من
االحتــاديــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة اHــعــنــيــة وبــعــد أخــذ رأي
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة األوHــبــيــة أو الــلــجــنــة الــوطــنــيــة شــبه
األوHــبـيـةu طـبــقـا ألحـكـام اHـادة 44 من الــقـانـون رقم 05-13
اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام 1434 اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة

2013 واHذكور أعاله.

- اHـسـتـوى الـثـالث :- اHـسـتـوى الـثـالث : يـضم الـريـاضـيـY أو مـجـمـوعة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية: 

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
في اHــنـــافــســـات ذات الــطـــابع اجلــهـــوي و/أو الــقـــاري مــثل
ألـــعــاب الـــبــحـــر األبـــيض اHـــتــوسـط واأللــعـــاب اإلفـــريــقـــيــة
والــــبـــطــــوالت اإلفـــريــــقــــيـــة فـي اخـــتــــصــــاص ريـــاضـي شـــبه

uبيHأو

* اHـرتـبة الـثـانـية أو الـثـالـثـة حسب الـفـرق (ريـاضة
فـرديـة) في مـنـافـسـات كـؤوس أو بـطـوالت  إفـريـقيـا لأل°

uبيHبي و/أو شبه أوHفي اختصاص رياضي أو

* اHـرتبـة الثـانيـة أو الـثالـثة فـردي أو حسب الـفرق
في اHنافـسات ذات الـطابع اجلـهوي مـثل األلعـاب العـربية
وكــؤوس وبــطــوالت الــعــرب لـأل° في اخــتــصــاص ريــاضي

uبيHأو

* اHـرتـبة الـثـانـية أو الـثـالـثـة حسب الـفـرق (ريـاضة
فـــرديــــة) في مـــنـــافــــســـات كـــؤوس أو بـــطـــوالت الــــعـــالم في
اخـــتـــصـــاص ريـــاضي غـــيـــر أوHــبـي مـــعــتـــرف به مـن طــرف

uبيةHاللجنة الدولية األو

* اHـــــــرتـــــــبـــــــة األولـى فـــــــردي أو حــــــــسب الــــــــفـــــــرق في
مــــنـــافــــســــات كـــؤوس وبــــطـــوالت إفــــريـــقــــيـــا لــــلــــنـــوادي في

  uبيHبي و/أو شبه أوHاختصاص أو

* اHــــرتــــبــــة األولـى (ريــــاضــــة فــــرديــــة و/ أو ريــــاضــــة
جماعية) في األلعاب األوHبية للصم.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـصــنف ريـاضـيــو الـنـخـبــة من الـفـئـة" ج"
في ثالثة (3) مستويات :

- اHــســتــوى األول: - اHــســتــوى األول:  يــضـم الــريــاضــيــY أو مــجــمــوعـة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية : 

* اHرتبـة األولى فردي (رياضـة فردية)  و/أو حسب
الـفـرق (ريـاضـة جـمـاعـيـة) في مـنـافـسـات  كـأس أو بـطـولة
الـعالم في  اخـتـصاص ريـاضي غيـر أوHـبي وغيـر معـترف

uبيةHبه من  طرف اللجنة الدولية األو

* اHرتـبـة األولى فـردي (رياضـة فـرديـة) و/أو حسب
الـفـرق (رياضـة جـمـاعيـة ) في مـنافـسـات  كأس أو بـطـولة
الـعالم  لفـئة األواسط واآلمال في اخـتصاص ريـاضي غير
أوHـــبي وغـــيـــر مـــعـــتــرف بـه من طـــرف الـــلــجـــنـــة الـــدولـــيــة

األوHبية .

- اHـسـتـوى الـثـاني : - اHـسـتـوى الـثـاني : يـضم الـريـاضـيـY أو مـجـمـوعـة
الرياضيY الذين حققوا األداءات اآلتية :
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Yأربعـــة وعشرون (24) شهرا بالـنسبة لـلرياضي -
ومـــجــمــوعـــة الــريـــاضــيــY لـــلــفـــئــة "أ" من اHـــســتــوى  األول

uادة 21 أعالهHذكورة في اHا

Yاثــني عــشــــر (12) شــهــرا بـــالــنــســبــة لـــلــريــاضــيــ -
ومــجـمــوعـة الـريــاضـيــY لـلـمــسـتــويـات األخـــرى والــفـئـات

اHـذكورة فــي اHادة 21 أعاله.

¢ـكن تـمــديـد دفع األجـور اHـذكــورة في الـفـقـرة أعاله
بـشــرط تـســجـيل الــريـاضي في قــائـمــة ريـاضــيي الـنــخـبـة

واHستوى العالي اHذكورة في اHادة 19 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : في حــالـة تــعـدد األداءات احملـقــقـة في نـفس
الـــســــنـــة أو خالل مـــدة دفـع األجـــورu ال يـــســـتــــفـــيـــد ريـــاضي
النـخبـة واHستـوى العـالي إال من أجر واحـد يوافق أحسن

أداء محقق.  

اHــــاداHــــادّة ة 25 :  : تـــــتــــكـــــفل مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــوزارة اHــــكـــــلــــفــــة
بالرياضة باألجرة اHنصوص عليها في اHادة 21 أعاله.

اHاداHادّة ة 26 : : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 67 من الـقانون رقم
13-05 اHــــــــؤرخ  في 14 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1434 اHــــــــوافق 23

يــولـــيـــو ســـنــة 2013 واHـــذكـــور أعالهu وزيـــادة عـــلـى األجــرة
اHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادة 20 أعـالهu ¢ـكـن أن يـســتــفــيـد
ريـاضي أو مـجمـوعـة ريـاضيي الـنـخبـة واHـستـوى الـعالي
من مكافـآت مالـية ومـادية و/أو تـعويـضا عن الـنتائج في
حالـة حتقـيق  أداءات ونتـائج ريـاضيـة ذات مسـتوى دولي

أو عاHي �بادرة : 

uكلف بالرياضةHإما من الوزير ا -

-  وإمـا من احتــاديــتــهم الـريــاضــيــة الـوطــنــيـة أو من
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة األوHــبــيــة أو الــلــجــنــة الــوطــنــيــة شــبه
األوHــبـــيــة أوأي شـــخص مـــعــنـــوي أو طــبـــيــعي آخـــر خــاضع

للقانون العام أو اخلاص.

يـــســـتـــفــيـــد الـــريــاضـي اHـــرشــد الـــضـــروري لــريـــاضي
الـنــخــبـة واHــســتــوى الـعــالي اHــعــوق بـصــريــا من تــعـويض
يساوي خـمسـY في اHائة (50 %) من مبـلغ التعويض عن

النتائج اHمنوحة لرياضي النخبة واHستوى العالي.

Yيـحدد مـبـلغ التـعـويض عن النـتـائج طبـقـا للـمـلحـق
األول والـــثـــاني لـــريـــاضـــيي الـــفـــئـــتـــY  "أ" و"ب" واHــلـــحق

الثالث لرياضيي الفئة "ج" اHرفقة بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 20 :  :  حتY قـائمـة رياضـيي النـخبـة واHسـتوى
الــعــالـي اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادة 19 أعالهu من طــرف
الوزير اHـكلف بـالريـاضة بـناء عـلى اقتـراح من االحتادية
الـــريــاضــيــة الـــوطــنــيــة اHـــعــنــيـــةu وبــعــد أخــذ رأي الـــلــجــنــة

الوطنية األوHبية أو اللجنة الوطنية شبه األوHبية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أجرة وتعويضات رياضي النخبة واHستوى العاليأجرة وتعويضات رياضي النخبة واHستوى العالي

اHــاداHــادّة ة 21 :  : يـــســـتـــفــيـــد ريـــاضي الـــنـــخــبـــة واHـــســـتــوى
Yالــعــالي حــسب تــصــنــيــفه من أجــرة شــهــريــة تــتــراوح بـ
اثـنY (2) إلى ثـمــانـيـة (8) أضـعـاف األجــر الـوطـني األدنى

اHضمون حتدد كما يأتي: 

- الــفـئـة أu- الــفـئـة أu اHـسـتــوى األول : ثـمـاني (8) مـرات األجـر
uضمونHالوطني األدنى ا

- الــفـئـة أu- الــفـئـة أu اHــسـتــوى الــثـاني : ست (6) مـرات األجـر
uضمونHالوطني األدنى ا

- الـفئة أu- الـفئة أu اHسـتوى الـثالث : خمس (5) مـرات األجر
uضمونHالوطني األدنى ا

- الــفــئـة بu- الــفــئـة بu اHــســتـوى األول : أربع (4) مـرات األجـر
uضمونHالوطني األدنى ا

- الـفئة بu - الـفئة بu اHسـتوى الثاني : ثالث (3) مرات األجر
uضمونHالوطني األدنى ا

- الـــفـــئـــة بu- الـــفـــئـــة بu اHـــســتـــوى الـــثـــالث : مـــرتــY (2) األجــر
الوطني األدنى اHضمون.

تــــــخــــــضـع هـــــذه األجــــــور لـألحــــــكــــــام الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والـتنـظيـمـية اHـعمـول بهـا في مجـال الضـريبـة والضـمان
االجـتـمـاعي وعـلى االحتــاديـة الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة اHـعـنـيـة

ضمان التصريحات اخلاصة بها. 

اHــــاداHــــادّة ة 22 :  :  يـــــســــتـــــفـــــيــــد ريـــــاضــــيـــــو الـــــفــــئـــــة "ج" من
تعويضات النتائج فقط. 

اHـادة اHـادة 23 : : تــدفع األجـرة اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة
21 أعالهu لـلـريـاضــيـY اHـعـنـيـY ابـتـداء من تـاريخ حتـقـيق

األداء الـريــاضي Hـدة تــتـراوح بــY اثـني عــشـر (12) شـهـرا
وأربعة وعشرين (24) شهراu كما يأتي :
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اHـاداHـادّة ة 32 : :  ¢ـكن ريـاضـي الـنخـبـة واHـسـتـوى الـعـالي
اHصنفY في الـفئتY "أ" و"ب" طلب احلصول على منحة
الــتـكــوين والــتــحــضـيــر وحتــســY اHـســتــوى الـريــاضي في

اخلارج.

33  :   : تـــمـــنـح مـــنـــحـــة الـــتـــكـــوين والـــتـــحـــضـــيـــر اHــاداHــادّة ة 
وحتـــســـY اHـــســـتـــوى لـــلـــريـــاضي فـي اخلـــارج لـــفـــتــرة دورة
الـــتـــكـــوين وحتــــســـY اHـــســـتـــوى. و¢ـــكـن جتـــديـــدهـــا حـــسب
uاألشـكـال نـفـسـهـا دون أن تـتـعـدى مـدتهـا أربع (4) سـنوات

مدة الدورة األوHبية.

اHاداHادّة ة 34 :   :  تمنح سنـويا لرياضي النـخبة واHستوى
الـعــالي مـنـحـة الــتـكـوين والـتــحـضـيـر  وحتــسـY اHـسـتـوى
الريـاضي فـي اخلارج عـلى أسـاس مـعـايـيـر تـقـنـيـة حتـددها
االحتــاديــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة اHــعــنــيــة وبــعــد أخــذ رأي
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــريــاضــة الــنــخــبــة واHــسـتــوى الــعــالي

واكتشاف اHواهب الرياضية.

اHـاداHـادّة ة 35 :  : تـقــرر اHـصــالح اخملــتـصــة لـلــوزارة اHـكــلـفـة
Yبــالــريــاضـة مــنح مــنــحــة الــتــكـويـن والـتــحــضــيــر وحتــسـ
اHـســتـوى الــريـاضي في اخلــارج عـلى أســاس مـلف تــرسـله
االحتـــاديـــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــــة اHـــعـــنـــيـــةu يـــبـــuY عـــلى
اخلـصـوصu األهداف احملـددة واألداءات والـنـتائج اHـنـتـظرة

وكذا شروط اHتابعة والتقييم والتأطير التقني.

تـتـكـفل مـيـزانـيـة الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـريـاضـة �ـنـحـة
الــتـكــوين والــتـحــضــيـر وحتــسـY اHــســتـوى لــلــريـاضي في

اخلارج.

اHــاداHــادّة ة 36 :  : تـــخــضع االســتـــفــادة من مــنــحـــة الــتــكــوين
والـتـحـضيـر وحتـسـY اHـستـوى لـلـرياضـي في اخلارج إلى
تــوقـيع عــقــد بـY االحتــاديـة الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة اHــعـنــيـة
والــريــاضـي اHــســتـــفــيــدu يــحـــتــوي عــلـى بــنــود تــلـــزمه عــلى

اخلصوصu �ا يأتي :

- االسـتـجـابــة لـكل طــلـبـات االحتـاديــة �ـا فـيــهـا مـهـام
uالتمثيل

- احـــــتـــــرام األهــــداف الـــــتـــــقــــنـــــيـــــة احملــــددة مـن طــــرف
uعنيةHاالحتادية ا

- إبالغ االحتـــاديــــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطــــنـــيـــة اHـــعـــنـــيـــة
بـــطـــبـــيـــعـــة ومـــحـــتـــوى مـــخـــتـــلف عـــقـــود الـــرعـــايـــة والـــدعم
احملتـملــةu طبـقـا ألحكـام القـانون رقم 13-05 اHؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـذكور

أعاله.

تــــتـــكــــفل مــــيــــزانـــيــــة الـــوزارة اHــــكــــلـــفــــة بــــالـــريــــاضـــة
بــالــتـــعــويض عن الــنــتــائج اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في الــفــقــرة

أعاله.

يـــشـــارك الـــصـــنــــدوق الـــوطـــني لـــتـــرقـــيـــة مـــبـــادرات
الشباب واHمارسـات الرياضية في التكفل بالتعويضات
واHــكــافــآت اHــنــصــوص عــلــيــهــا فـي هــذه اHــادة واHــمــنــوحـة

�بادرة من الوزير اHكلف بالرياضة.

اHـاداHـادّة ة 27 : : عـنــدمـا يـبـرم ريـاضي الـنــخـبـة واHـسـتـوى
الــــعـــالي أي عــــقـــدu ســـواء كـــان عــــقـــد رعـــايــــة أو جتـــهـــيـــز أو
تـمــثــيلu تــطـبــيــقــا  ألحـكــام اHــادتـY 66 و166 من الــقــانـون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يــــولــــيــــو ســــنـــة 2013 واHــــذكـــور أعـالهu فـــإنه يــــتـــعــــY عـــلى
االحتـــاديــة الــريــاضـــيــة الــوطــنـــيــة أن تــســهـــر عــلى احــتــرام
الـقـوانـY والـتـنـظـيـمـات اHـعـمـول بـهـا واألهـداف اHـسـطـرة

في عقد األهداف اHبرم مع الوزارة اHكلفة بالرياضة.

اHــاداHــادّة ة 28 :  : تـــرسـل االحتـــاديــة الـــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة
اHــعــنــيــة إلـى الـوزارة اHــكــلــفــة بــالــريــاضــة نــســخــة من كل
عـقود الرعـاية والـدعم والتجـهيـز والتـمثيل الـتي يبـرمها
رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة واHستوى العالي.

29 : تــمــنح اHــزايــا اHــنــصــوص عــلـيــهــا فـي هـذا اHـاداHـادّة ة 
اHـــرســــوم لـــلـــريــــاضي أو مــــجـــمــــوعـــة ريــــاضـــيـي الـــنــــخـــبـــة
واHــســـتــوى الــعـــالي اHـــنــصــوص عـــلــيـــهم في هـــذا اHــرســوم
الـذين وقــعـوا عــلى االتـفــاقـيــة اHـذكــورة في اHـادة 11 أعاله

مع االحتادية الرياضية الوطنية اHعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
منحة التكوين والتحضيرمنحة التكوين والتحضير 

وحتسY اHستوى الرياضي في اخلارجوحتسY اHستوى الرياضي في اخلارج

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـسـتـفـيـــد ريـاضــي الـنـخـبـــة واHـســـتـوى
الـعالــي من مـنح التـكوين والـتحـضيـر وحتسـY اHسـتوى
الــــريــــاضي فــي اخلــــارج في االخــــتــــصـــاصــــات الــــريــــاضــــيـــة

األوHبية.

اHــاداHــادّة ة 31 : : تـــتـــمـــثل مـــنـــحــة الـــتـــكــويـن والـــتــحـــضـــيــر
وحتــســY اHـــســتــوى الــريــاضي فـي الــتــكــفل اHـــالي بــكــلــفــة
الــتـكــوين والــتـحــضــيـر وحتــسـY اHــســتـوى لــلــريـاضي في
اخلــــارج وتـــــغــــطــــيــــة مــــصــــاريـف اإلقــــامــــة واHــــشــــاركــــة في
الــتـدريــبــات واHــنــافـســات والــتــجــهـيــز الــريــاضي الــفـردي
والـتــأمـY والـعـالج الـطـبي والــنـقل وكــذا الـتـمــدرسu عـنـد

االقتضاء.
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اHـــــاداHـــــادّة ة 42 : : تــــــقـــــرر اHــــــصـــــالـح  اخملـــــتــــــصـــــة في وزارة
الــــدفـــــاع الــــوطـــنـي تـــأجــــيل جتــــنـــيــــد ريـــاضــــيي الــــنـــخــــبـــة
واHـستـوى  العـالي في اخلـدمة الـوطنـيـة على أسـاس ملف

ترسله الوزارة اHكلفة بالرياضة.

اHـاداHـادّة ة 43 : : يـتـضـمن اHـلف اHـنـصوص عـلـيه فـي اHادّة
42 أعـاله الـــذي تـــقـــدمـه االحتـــاديـــة الــــريـــاضـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة

اHعنية الوثائق اآلتية : 

- طلب تـعـده االحتـاديـة الـرياضـيـة الـوطـنيـة اHـعـنـية
تـلــتـمـس فـيه تــأجــيل جتـنــيــد ريـاضي الــنـخــبــة واHـســتـوى
الـــعــالـي في اخلــدمـــة الــوطـــنـــيــة وتـــبــيّن اHـــدة الــضـــروريــة

uلذلك

- مـقرر الوزير اHـكلف بالـرياضة الذي يـكرس صفة
uستوى العاليHرياضي النخبة وا

- بـــرنـــامـج حتـــضـــيـــر ومـــنـــافـــســـة ريـــاضي الـــنـــخـــبـــة
واHــســتــوى الــعــالـي أومــجــمــوعــة الــريــاضــيــY الــذي تــعــده
االحتـــاديــة الــريـــاضــيــة الـــوطــنــيــة  اHـــعــنــيـــة بــعــد أخــذ رأي

مصالح الوزارة اHكلفة بالرياضة.

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام  تأديبيةأحكام  تأديبية

اHــــاداHــــادّة ة 44 :  : دون اإلخالل بــــالــــعــــقــــوبــــات الــــتــــأديــــبــــيــــة
واجلـــزائـــيــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي الـــقــانـــون رقم 05-13
اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام 1434 اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة
2013 واHــــذكـــور أعالهu ¢ـــكن أن يــــكـــون ريـــاضي الـــنـــخـــبـــة

واHــسـتــوى الــعـالي مــحل عـقــوبــات تـأديــبـيــةu ال سـيــمـا في
حالة :

uاإلخالل بالتزاماته -

- عــــدم الـــــتـــــلــــبـــــيـــــة لــــلـــــمــــشـــــاركـــــة في اHـــــنــــافـــــســــات
   uوالتجمعات والتربصات

uساس بقواعد أدبيات وأخالقيات الرياضةHا -

                      uاللجوء إلى أعمال العنف -

-  الـلــجـوء إلى تــعــاطي اHـنــشـطــات وإلى اســتـعــمـال
  uنتوجات أو أي أساليب أخرى محظورةHواد واHا

- عـــدم احــــتـــرام قــــواعـــد اHـــراســــيم  والــــتـــشــــريـــفـــات
الرسمية اHتعلقة باHنافسات والتظاهرات الرياضية. 

اHاداHادّة ة 45 : : العقوبات التأديبية هيu على اخلصوص :

uاإلنذار -

uالتوبيخ -

37 :   :  يــــتـــرتـب عـــلى كـل إخالل بـــبــــنـــود الــــعـــقـــد اHــاداHــادّة ة 
اHـــذكـــور في اHـــادة 36 أعالهu تـــوقـــيـف أو ســـحب  اHـــنـــحـــة
و/أو فـــــسـخ أحـــــادي لـــــذلـك الـــــعـــــقـــــد مـن طـــــرف االحتـــــاديـــــة
الـريـاضــيـة الـوطـنـيـة اHـعـنـيــة وهـذا بـعـد أخـذ رأي الـلـجـنـة
اHـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا فـي اHــادة 34 أعـاله وذلك دون اإلخالل

بالعقوبات اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به. 

الفصل السادسالفصل السادس
األحكام اHطبقة على رياضي النخبة واHستوى العالياألحكام اHطبقة على رياضي النخبة واHستوى العالي

في وضعية اخلدمة الوطنيةفي وضعية اخلدمة الوطنية

اHـاداHـادّة ة 38 : : تـرسل الـوزارة اHـكـلـفـة بالـريـاضـة سـنـويا
YـــعــنــيــHــســتــوى الـــعــالي اHقــائــمـــة ريــاضــيي الـــنــخــبـــة وا

باخلدمة الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني.

اHاداHادّة ة 39 : : تـسهـر وزارة الدفاع الـوطني عـلى توجيه
ريــاضــيي الــنــخــبــة واHــســتـوى الــعــالي اHــدعــوين إلى أداء
خـــدمـــتـــهـم الـــوطـــنـــيــــة نـــحـــو وحـــدات قـــريــــبـــة من اHـــراكـــز
الـــريــاضـــيــة الـــتي تـــمــكـــنــهم مـن االســتـــفــادة من الـــشــروط
اHــثــلـى لــلــتــدريب والـــتــحــضــيــر لـــلــمــنــافــســـات الــوطــنــيــة

والدولية.

اHــاداHــادّة ة 40 :  : يـــســتــفــيــد ريــاضــيـــو الــنــخــبــة واHــســتــوى
الـعــالي  من الـتــعـيــY في هـيــاكل تـتــوفـر عــلى إمـكــانـيـات
uمالئمـة للـتحـضير عـند انـتهـاء فتـرة التـدريب العـسكري

إذا كانوا مجندين في اخلدمة الوطنية.

وبـهـذه الصـفـةu ¢ـكن أن تسـتـدعـيـهم الوزارة اHـكـلـفة
بــالـريــاضــة قــصــد اHـشــاركــة في بــرامج حتــضــيـر الــنــخــبـة
الريـاضية الوطـنية واHـشاركة في اHـنافسـات التي تمثل

فيها البالد.

اHــاداHــادّة ة 41 :  :  ¢ـــكـن أن يـــســـتـــفـــيـــد ريـــاضـــيـــو الـــنـــخـــبــة
واHــــســــتـــوى الــــعــــالـي من تــــأجــــيل جتــــنــــيــــدهم فـي اخلــــدمـــة
الـــوطـــنـــيــة بـــنـــاء عــلـى طــلـب صــريـح من الـــوزارة اHــكـــلـــفــة
بـالــريـاضــة قـصـد تــسـهـيـل إجنـاز بـرنــامـجـهـم الـتـحــضـيـري
للمنافسات الدولية الرسمية باألهميةu وال سيما منها :

uبيةHاأللعاب األو -

uبطوالت وكؤوس العالم -

- األلــــعـــاب اجلـــهــــويـــة والـــقــــاريـــةuال ســـيــــمـــا األلـــعـــاب
الـــعـــربـــيــة وألـــعـــاب الـــبــحـــر األبـــيض اHـــتـــوسط واأللـــعــاب

uاإلفريقية

- البطوالت والكؤوس اجلهوية.
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يــــــجب أن تـــــكــــــون احلـــــاالت اHــــــرتـــــبـــــطــــــة بـــــاحلـــــوادث
واألمـراض محل خبرة تـعدها الـهياكل  اخملتـصة في مجال
طب الـريــاضـةu ويــجب إخـضـاعــهـا لــرأي اHـصـالح اخملــتـصـة

للوزارة اHكلفة بالرياضة.

اHــاداHــادّة ة 48 :  : يـــحـــدد الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــريـــاضـــة مــدة
الـــتــوقــيـف اHــؤقت لـــصــفــة ريـــاضي الــنـــخــبــة  واHـــســتــوى
الــــعــــاليu بــــنــــاء عـــلـى تــــقـــريــــر مــــفــــصل تــــقــــدمه االحتــــاديـــة
الـــريــاضــيــة الــوطــنـــيــة اHــعــنــيــة  و/أو  بـــنــاء عــلى تــقــريــر

اHصالح اخملتصة التابعة للوزارة اHكلفة بالرياضة.

اHــــاداHــــادّة ة 49 :   :  يـــــتم فـــــقـــــدان صــــفـــــة ريــــاضـي الـــــنــــخـــــبــــة
واHستوى العاليu ال سيما في حالة : 

- الـنـقص اHـسـتمـر في حتـقـيق نـتـائج  تـقـنـية  خالل
  uفترة  تفوق اثني عشر (12) شهرا

- األمراض أو احلـوادث الـتي تكـون درجة خـطورتـها
مــــبـــررة طــــبـــيــــا من الــــهـــيــــاكل اخملــــتـــصــــة في مــــيـــدان طب
الـريـاضـة وال تـسـمح �ـمـارسة ريـاضـة الـنـخـبـة واHـسـتوى

uالعالي

- الــتـــوقف اإلرادي لــلـــنــشـــاطــات اHــرتـــبــطــة بـــصــفــة
uستوى العاليHرياضي النخبة وا

- الــــلــــجــــوء إلى اســــتــــعــــمــــال اHــــواد أو اHــــنــــتــــوجـــات
الــصـــيــدالنــيـــة أو تــعـــاطي اHـــنــشــطـــات أو أســالـــيب أخــرى
محـظورة �قتـضى التشـريع والتنظـيم اHعمـول بهما في

 uهذا  اجملال

- رفض تــمـثــيل  الــبالد في اHـنــافــسـات  الــريـاضــيـة
uالدولية

- الـعـقـوبــات الـتـأديـبـيـة الـتي تـفـوق سـتـة (6) أشـهـر
أو اإلقصاء. 

اHـاداHـادّة ة 50 : : يــنـجــر عن فــقـدان صــفـة ريــاضي الــنـخــبـة
واHـــســتـــوى الــعـــالي وتـــوقــيـــفـــهــا مـــؤقــتـــاu فـــقــدان احلـــقــوق

واالمتيازات  اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 51 :  : يقرر الوزيـر اHكلف بالريـاضة التوقيف
بصـفـة مـؤقتـة أو فـقـدان صفـة ريـاضي الـنـخبـة واHـسـتوى
الــعـــالي �ــقــررu بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر االحتــاديــة الـــريــاضــيــة
الــوطــنــيــة اHــعــنــيــة و/ أو اقــتــراح من  اHــصــالح اخملــتــصــة

التابعة للوزارة اHكلفة بالرياضة.

uدة تقل عن ستة (6) أشهرH التوقيف -

uدة تفوق ستة (6) أشهرH التوقيف -

- اإلقصاء.

تـتـخــذ الـعــقـوبـات �ــبـادرة من االحتــاديـة الـريــاضـيـة
الوطنيةu طبقا لقوانينها األساسية وتنظيماتها.

وتــخـــضع عــقــوبـــات الــتــوقــيف Hـــدة تــفــوق ســتــة (6)
أشهر أو اإلقصاء Hوافقة الوزير اHكلف بالرياضة.

الفصل الثامنالفصل الثامن
توقيف صفة رياضي النخبة واHستوى العالي وفقدانهاتوقيف صفة رياضي النخبة واHستوى العالي وفقدانها

اHـاداHـادّة ة 46 : : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 44 (الــفـقـرة 3)  من
الـــقـــانــون رقم 13- 05 اHــؤرخ  في 14 رمــضــان عــام  1434
اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو  ســــنــــة 2013 واHــــذكــــور أعالهu  ¢ــــكن
توقيف صفة ريـاضي النخبة واHسـتوى العالي مؤقتا أو

فقدانها.

اHــــاداHــــادّة ة 47 :  : يــــتم تــــوقــــيـف صــــفــــة ريــــاضي الــــنــــخــــبــــة
واHستوى العالي مؤقتاu ال سيما في حالة : 

- اخملـــالــفـــات اHــرتـــكــبــة مـن طــرف ريـــاضي الــنـــخــبــة
واHـســتـوى الــعـالـي واHـنـصــوص عـلــيـهــا في اHـواد 223 إلى
249 من الــقــانـون رقم 13- 05 اHـؤرخ في 14 رمــضـان عـام

uذكور أعالهHوافق 23 يوليو سنة 2013 واH1434 ا

- عـــدم حتـــقـــيق األهـــداف اHـــســـطـــرة لـــكل ريـــاضي أو
مـــجــــمـــوعـــة ريــــاضـــيـــY اHــــقـــررة في بــــرنـــامج  نــــشـــاطـــات
االحتـادية الريـاضيـة الوطنـية اHـعنـية اHعـتمـد من الوزير

uكلف بالرياضةHا

- الـــنــقص في الــنــتــائج الـــتــقــنــيــة اHالحــظــة  بــصــفــة
uمثبتة

- اHـانع الـذي يحـول دون مـواصـلة الـريـاضي نـشاطه
uدة تقل عن اثني عشر (12) شهراH الرياضي

uاإلخالل بالتزاماته -

- الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة الـــتي  تــقل  عن  ســتــة (6)
uأشهر

- عـــدم احــــتــــرام قــــواعــــد اHـــراســــيـم والـــتــــشــــريــــفـــات
الرسمية اHتعلقة باHنافسات والتظاهرات الرياضية.
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اHـاداHـادّة ة 53 :  : تــلـغـى أحـكــــام اHــرســـــوم الـتــنــفــيـذي رقم
07-189 اHـؤرخ في أول جمـادى الـثانـيـة عام 1428 اHـوافق

16 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2007 الــــذي يـــحــــدد الــــقـــانــــون األســـاسي

لرياضي النخبة واHستوى العالي.

54 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 11
غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

يــرسل مــقــرر الــفــقــدان أو مـقــرر الــتــوقــيف اHــؤقت
لــصـفــة ريـاضـي الـنــخـبــة واHــسـتــوى الــعـالي إلى الــهــيـاكل
الـرياضـية اجلـمعـوية اHـعنـيةu وعنـد االقتـضاءu إلى وزارة

الدفاع الوطني.

52 :  : ¢ــكن أن يــكــون مــقــرر الــتــوقــيـف بــصــفـة اHـاداHـادّة ة 
مـؤقـتـة أو مـقـرر فـقدان صـفـة ريـاضي الـنـخـبـة واHـسـتوى
الـعـالي مــحل طـعن لـدى الــوزيـر اHـكـلـف بـالـريـاضــة طـبـقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
يــرفع الـطــعن مـن طـرف اHــعــني في أجل ال يــتــجـاوز

شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ اHقرر.

اHلحق األولاHلحق األول
التعويضات عن النتائج اHمنوحة لرياضي النخبة واHستوى العالي في االختصصات األوHبية وشبهالتعويضات عن النتائج اHمنوحة لرياضي النخبة واHستوى العالي في االختصصات األوHبية وشبه األوHبيةاألوHبية

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات

االختصصات األوHبيةاالختصصات األوHبية
مبلغ التعويضات بـ  دجمبلغ التعويضات بـ  دج

االختصصات شبه األوHبيةاالختصصات شبه األوHبية
مبلغ التعويضات بـ  دجمبلغ التعويضات بـ  دج

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي
3.500.000

3.000.000

2.500.000

1.000.000

600.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

1.000.000

600.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

1.000.000

600.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

1.000.000

600.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.200.000

800.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.200.000

800.000

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

1.800.000

900.000

480.000

240.000

120.000

1.800.000

900.000

480.000

240.000

120.000

1.200.000

600.000

300.000

150.000

72.000

1.200.000

600.000

300.000

150.000

72.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

1.800.000

900.000

480.000

240.000

120.000

240.000

1.800.000

900.000

480.000

240.000

120.000

240.000

اHرتبة األولى

اHرتبة الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة الرابعة إلى
اHرتبة اخلامسة

اHرتبة السادسة إلى
اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة الرابعة إلى
اHرتبة اخلامسة

اHرتبة السادسة إلى
اHرتبة الثامنة

األلعاب األوHبية
أو شبه األوHبية

التأهل للدور
الثاني

كؤوس وبطوالت
العالم

التأهل للدور
الثاني
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات

االختصصات األوHبيةاالختصصات األوHبية
مبلغ التعويضات بـ  دجمبلغ التعويضات بـ  دج

االختصصات شبه األوHبيةاالختصصات شبه األوHبية
مبلغ التعويضات بـ دجمبلغ التعويضات بـ دج

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

600.000

400.000

300.000

600.000

400.000

200.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

400.000

200.000

150.000

600.000

400.000

300.000

200.000

600.000

400.000

300.000

400.000

200.000

150.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

300.000

150.000

100.000

500.000

300.000

250.000

150.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

600.000

400.000

300.000

800.000

500.000

300.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

400.000

200.000

150.000

600.000

400.000

300.000

200.000

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

600.000

400.000

300.000

330.000

220.000

120.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

300.000

150.000

100.000

500.000

300.000

200.000

150.000

600.000

400.000

300.000

220.000

110.000

90.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

200.000

100.000

75.000

300.000

250.000

150.000

100.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

600.000

400.000

300.000

330.000

220.000

120.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

300.000

150.000

100.000

500.000

300.000

200.000

150.000

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة الرابعة
إلى اHرتبة الثامنة

ألعاب البحر
األبيض اHتوسط

كؤوس وبطوالت
إفريقيا  لأل°

األلعاب
اإلفريقية

األلعاب العربية

الكؤوس
والبطوالت

العربية  لأل°

بطوالت العالم
لفئات األواسط

واآلمال
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات

االختصصات األوHبيةاالختصصات األوHبية
مبلغ التعويضات بـ دجمبلغ التعويضات بـ دج

االختصصات شبه األوHبيةاالختصصات شبه األوHبية
مبلغ التعويضات بـ دجمبلغ التعويضات بـ دج

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

600.000

400.000

250.000

200.000

400.000

300.000

200.000

150.000

100.000

200.000

200.000

150.000

100.000

200.000

100.000

50.000

500.000

300.000

250.000

150.000

300.000

200.000

150.000

100.000

50.000

150.000

150.000

100.000

60.000

200.000

100.000

50.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

600.000

400.000

300.000

200.000

400.000

300.000

200.000

150.000

100.000

300.000

200.000

150.000

100.000

200.000

100.000

50.000

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

300.000

200.000

150.000

100.000

75.000

165.000

110.000

55.000

200.000

100.000

50.000

200.000

150.000

100.000

75.000

50.000

110.000

66.000

33.000

200.000

100.000

50.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

300.000

200.000

150.000

100.000

75.000

165.000

110.000

55.000
 

200.000

100.000

50.000

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة الرابعة إلى
اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة الرابعة إلى
اHرتبة اخلامسة

اHرتبة السادسة إلى
اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

 األلعاب األوHبية
للشباب

بطوالت العالم
لفئة األشبال

كؤوس و بطوالت
 إفريقيا لألندية

البطوالت
اإلفريقية

و/أو العربية
لألواسط واآلمال

 ألعاب التضامن
اإلسالمي

تمنح  تـعويضات الـنتائج  بـشرط أن ال يقل عـدد الدول اHشـاركة في كل منـافسة عن ست (6)  دول أثنـاء البطوالت
اجلهوية أو القارية.

فـيـما يـخص تخـصص رفع األثـقالu ال يـكرس تـصـنيف ريـاضي الـنخـبة و اHـستـوى الـعالي في الـفـئة اHـناسـبة إال إذا
.(2) Yسابقات اجملراة مسابقتHكان عدد ا

تمنح مبالغ التعويضات للرياضات اجلماعية لكل رياضي.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
التعويضات عن النتائج اHمنوحة لرياضيي النخبة واHستوى العالي في االختصاصاتالتعويضات عن النتائج اHمنوحة لرياضيي النخبة واHستوى العالي في االختصاصات

غير األوHبية اHعترف بها من طرف اللجنة الدولية األوHبيةغير األوHبية اHعترف بها من طرف اللجنة الدولية األوHبية

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات

االختصاصات غير األوHبية اHعترف بها من طرفاالختصاصات غير األوHبية اHعترف بها من طرف
اللجنة الدولية األوHبية : مبلغ التعويضات  بـ  دجاللجنة الدولية األوHبية : مبلغ التعويضات  بـ  دج

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

1.500.000

750.000

400.000

200.000

100.000

600.000

400.000

300.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

300.000

200.000

100.000

300.000

150.000

100.000

1.000.000

500.000

250.000

125.000

60.000

600.000

400.000

300.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

200.000

100.000

75.000

200.000

100.000

75.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

1.500.000

750.000

400.000

200.000

100.000

100.000

600.000

400.000

300.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

150.000

300.000

200.000

100.000

300.000

150.000

100.000

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة  الرابعة

اHرتبة اخلامسة
إلى اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

كؤوس وبطوالت العالم

 التأهل إلى الدور الثاني

ألعاب البحر األبيض
اHتوسط

األلعاب اإلفريقية

األلعاب العربية

الكؤوس والبطوالت
اإلفريقية لأل°

الكؤوس والبطوالت
العربية لأل°
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اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات

االختصاصات غير األوHبية اHعترف بها من طرفاالختصاصات غير األوHبية اHعترف بها من طرف
اللجنة الدولية األوHبية : مبلغ التعويضات  بـ  دجاللجنة الدولية األوHبية : مبلغ التعويضات  بـ  دج

رياضة فرديةرياضة فردية

فريقفريقرياضيرياضي

500.000

300.000

200.000

150.000

300.000

200.000

150.000

100.000

75.000

150.000

100.000

50.000

200.000

100.000

50.000

300.000

250.000

150.000

100.000

200.000

150.000

100.000

75.000

50.000

100.000

60.000

30.000

200.000

100.000

50.000

رياضةرياضة
جماعيةجماعية

500.000

300.000

200.000

150.000

300.000

200.000

150.000

100.000

75.000

150.000

60.000

30.000

200.000

100.000

50.000

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHـرتبـة الـرابـعة
إلـى اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة  الرابعة
إلى اHرتبة اخلامسة

اHرتبة السادسة
إلى اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة الثالثة

بطوالت العالم لفئات
األواسط واآلمال

بطوالت العالم لفئة
األشبال

البطوالت اإلفريقية و/أو
العربية لألواسط واآلمال

ألعاب التضامن اإلسالمي
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
التعويضات عن النتائج اHمنوحة لرياضيي النخبة واHستوى العالي في االختصاصاتالتعويضات عن النتائج اHمنوحة لرياضيي النخبة واHستوى العالي في االختصاصات

غير األوHبية وغير اHعترف بها من طرف اللجنة الدولية األوHبيةغير األوHبية وغير اHعترف بها من طرف اللجنة الدولية األوHبية

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات
االختصاصات غير األوHبية وغير اHعترف بها مناالختصاصات غير األوHبية وغير اHعترف بها من

طرف اللجنة الدولية األوHبية: مبلغ التعويضات  بـ  دجطرف اللجنة الدولية األوHبية: مبلغ التعويضات  بـ  دج

رياضة جماعيةرياضة جماعيةرياضة فرديةرياضة فردية

500.000

250.000

125.000

75.000

50.000

600.000

400.000

300.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

100.000

500.000

250.000

125.000

75.000

50.000

50.000

600.000

400.000

300.000

600.000

300.000

200.000

400.000

200.000

100.000

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة  الرابعة

اHرتبة  اخلامسة
إلى اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

كؤوس وبطوالت  العالم

 التأهل إلى  الدور الثاني

ألعاب البحر األبيض
اHتوسط

األلعاب اإلفريقية

األلعاب العربية
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اHلحق الثالث (تابع)اHلحق الثالث (تابع)

اHراتب أو األداءاتاHراتب أو األداءاتطبيعة اHنافساتطبيعة اHنافسات
االختصاصات غير األوHبية وغير اHعترف بها مناالختصاصات غير األوHبية وغير اHعترف بها من

طرف اللجنة الدولية األوHبية : مبلغ التعويضات  بـ  دجطرف اللجنة الدولية األوHبية : مبلغ التعويضات  بـ  دج

رياضة جماعيةرياضة جماعيةرياضة فرديةرياضة فردية

200.000

100.000

50.000

200.000

150.000

75.000

400.000

200.000

150.000

100.000

200.000

150.000

100.000

75.000

200.000

100.000

50.000

200.000

100.000

50.000

200.000

150.000

75.000

400.000

200.000

150.000

100.000

200.000

150.000

100.000

75.000

200.000

100.000

50.000

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة الرابعة
إلى اHرتبة الثامنة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

اHرتبة الرابعة
إلى اخلامسة

اHرتبة األولى

اHرتبة  الثانية

اHرتبة  الثالثة

الكؤوس و البطوالت
اإلفريقية لأل°

الكؤوس و البطوالت
العربية  لأل°

بطوالت العالم لفئات
األواسط واآلمال

بطوالت العالم
لفئات األشبال

ألعاب التضامن اإلسالمي
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ديسـمبر سنة 2000 واHـتضمن  قـانون اHـالية لـسنة 2001
اHتعـلقة بإعفـاء اHنتجـات الكيميـاوية والعضـوية الداخلة

في صناعة  األدوية من احلقوق والرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : ال تــســتـفــيــد اإلعـفــاء من احلــقـوق والــرسـوم
ســوى اHــنــتــجــات الــكــيـــمــيــاويــة والــعــضــويــة الــداخــلــة في
صنـاعة األدويـة الـتي تسـتوردهـا شـركات قـطاع الـصنـاعة
الـصـيـدالنـيـة اHـعـتـمـدة من طـرف مـصـالح الـوزارة اHـكـلـفة

بالصحة. 

اHــاداHــادّة ة 3 : :  ال يـــطـــبق اإلعـــفـــاء من احلـــقـــوق والـــرســوم
على اHنتجات الـكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة

أدوية الرفاهية.

Yيــحــدد دواء الـــرفــاهــيــة �ـــوجب قــرار مـــشــتــرك بــ
الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــاHـــالــــيـــة والـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــصـــحـــة

والوزير اHكلف بالعمل والضمان االجتماعي.

اHاداHادّة ة 4 : :  يشتـرط لالستفادة من اإلعـفاء من احلقوق
والرسـوم تـقد¨ اHـؤسـسات اHـذكـورة في اHادة 2 أعاله كل
سـنة إلى مـصـالح اجلمـاركu برنـامج الـواردات التـقديـرية
الـســنــويـة حــسب الــنـمــوذجـY اHــرفــقـY بــاHــلـحــقـY األول
والـــثــــانيu مــــؤشــــرا عــــلـــيـه  من طــــرف  الــــوزارة اHـــكــــلــــفـــة

بالصحة.

تــلــزم اHــؤســســة  بــإعالم الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــصــحــة
شهرياu �ا حتقق من وارداتها التقديرية.

يــجـب أن تــكـــون الـــواردات اإلضــافـــيـــة مـــحل مـــلــحق
بــالــبــرنـــامج الــتـــقــديــري الــســـنــويu حــسب نـــفس األشــكــال

اHذكورة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 : :  تـلـغـــى أحـكــــام اHـرســــوم الـتـنـفـيـذي رقم
01 - 309 اHــــــــــــؤرّخ فـي 28 رجـب عــــــــــــام 1422 اHــــــــــــوافـق 16

أكتوبر سنة u2001 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 17
غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 15-214 مؤرخ في  مؤرخ في 2 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1436 اHـوافق  اHـوافق 17 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة u2015 يــحــدد كــيــفــيـاتu يــحــدد كــيــفــيـات

إعفـاء اHنتجـات الكيـمياوية والـعضويـة الداخلة فيإعفـاء اHنتجـات الكيـمياوية والـعضويـة الداخلة في
صناعة األدوية من احلقوق والرسوم.صناعة األدوية من احلقوق والرسوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلـى تــقــريــر وزيــر اHــالـــيــة ووزيــر الــصــحــة
uستشفياتHوالسكان وإصالح ا

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورu ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
uو125  (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
uتمّمHعـدّل واHا uـتعلق بـحمـايـــة الـصحــــة وترقيـتهــــاHوا

uواد 169 و170 و171 منهHال سيما ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة u1991 ال سـيــمـا اHـادة 65

uمنه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اHــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

uادة 19 منهHال سيما ا u2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 309
اHــؤرّخ في 28 رجب عــام 1422 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2001 الــذي يـــحــدد كــيـــفــيــات تـــطــبــيق أحـــكــام اHــادة 39 من

قــانــون اHــالــيــة لــســنـة 2001 اHــتــعــلــقــة بــإعــفــاء اHــنــتــجـات
الـكـيـمـيــاويـة والـعـضــويـة الـداخـلـة فـي صـنـاعـة األدويـة من

uتمّمHعدّل واHا uاحلقوق والرسوم

 uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا اHــــرســــوم إلـى حتــــديـــد
كـــيــــفـــيـــات تـــطــبــيــق أحـــكــام اHــادة 39 من الــقــانــون رقـم
2000 - 06 اHــــؤرّخ في 27 رمــــضــــان عـــام 1421 اHــــوافق 23
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اجلمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE
ET DES EQUIPEMENTS DE SANTE

Direction des Produits Pharmaceutiques

اHديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحيةاHديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية

مديرية اHواد الصيدالنيةمديرية اHواد الصيدالنية

برنامج الواردات التقديرية للمواد األوليةبرنامج الواردات التقديرية للمواد األولية

اHؤسسة :

العنوان :

هاتف/ فاكس :

اسم ولقب الصيدلي اHدير التقني :

رقم السجل التجاري :

السنة :

تعيY اHنتوجتعيY اHنتوج
(DCI أو ND)

طبيعةطبيعة
اHنتوج اHنتوج (*)

خصائصخصائص
معياريةمعيارية

الكميةالكمية
اHورد/اHمولاHورد/اHمولالتقديريةالتقديرية

مدونةمدونةبلد اHنشأبلد اHنشأ
األدويةاألدوية

اHنتوج اHصنعاHنتوج اHصنع
uالشكل uuالشكل uDCI)

اجلرعةu التوضيب)اجلرعةu التوضيب)

تأشيرة وختم الصيدلي اHدير التقني للمؤسسة                                                       اHدير اHكلف بالصيدليةتأشيرة وختم الصيدلي اHدير التقني للمؤسسة                                                       اHدير اHكلف بالصيدلية

* اHكون الفعال - بر¢كس - اكسسيبينت - اإلضافات (األلوان والنكهات واHواد احلافظة).

اHلحق األولاHلحق األول
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اجلمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DE LA PHARMACIE
ET DES EQUIPEMENTS DE SANTE

Direction des Produits Pharmaceutiques

اHديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحيةاHديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية

مديرية اHواد الصيدالنيةمديرية اHواد الصيدالنية

برنامج الواردات التقديرية Hواد التغليف والتعبئةبرنامج الواردات التقديرية Hواد التغليف والتعبئة

اHؤسسة :

العنوان :

هاتف/ فاكس :

اسم ولقب الصيدلي اHدير التقني :

رقم السجل التجاري :

السنة :

تعيY اHنتوجتعيY اHنتوج
(DCI أو ND)مولالكمية التقديريةالكمية التقديريةوحدة احلسابوحدة احلسابHورد/اHمولاHورد/اHا

مدونةمدونةبلد اHنشأبلد اHنشأ
األدويةاألدوية

اHنتوج اHصنعاHنتوج اHصنع
uالشكل uuالشكل uDCI)

اجلرعةu التوضيب)اجلرعةu التوضيب)

تأشيرة وختم الصيدلي اHدير التقني للمؤسسة                                                       اHدير اHكلف بالصيدليةتأشيرة وختم الصيدلي اHدير التقني للمؤسسة                                                       اHدير اHكلف بالصيدلية

اHلحق الثانياHلحق الثاني
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عـــام جــمــادى األولى عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق أول أول مـارس سـنـة مـارس سـنـة u2015 يـتضـمن وضعu يـتضـمن وضع

بـعض األسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اHـكــلـفـة بـاHـواصالتبـعض األسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اHـكــلـفـة بـاHـواصالت
الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـامالــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـام
بـاخلـدمـة لـدى اHـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـةبـاخلـدمـة لـدى اHـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

واإلصالح اإلداري.واإلصالح اإلداري.
ـــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uوزير الداخلية واجلماعات احمللية uووزير الدولة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

uالوزير األول Yتضمّن تعيH2014 وا

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

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-256 اHؤرّخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــاHــواصالت الــســلــكــيـة

uوالالسلكية الوطنية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

uواإلصالح اإلداري
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اHـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2011 واHــذكـور أعالهu يــوضع في
حـــالـــة الـــقـــيـــام بـــاخلـــدمـــة لـــدى مـــصـــالح اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
للـوظيفـة العـمومـية واإلصالح اإلداري وفـي حدود الـتعداد
اHـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارu اHوظـفـون اHنـتـمون

ألحد األسالك اآلتية :

اHـادة اHـادة 2 : : تـتـولى مـصـالح اHــديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة
YـنـتـمHا YـوظـفHالـعـمـوميـة واإلصالح اإلداري تـوظـيف ا
لـألسالك اHــــــذكــــــورة فـي اHــــــادة األولى أعـالهu وتــــــســــــيــــــيـــــر
مـــســارهم اHــهــنيu طــبــقــا لألحــكــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة
احملددة �وجب اHـرسوم التنفيذي رقم 11-256 اHؤرّخ في
28 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1432 اHـــــوافق 30 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011

واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقــيــام بـــاخلــدمــة مـن احلق في الــتـــرقــيـــةu طــبــقـــا لألحــكــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 11-256 اHــؤرّخ في 28 شــعــبــان عــام 1432 اHــوافق 30

يوليو سنة 2011 واHذكور أعاله.
YـوظـفHـشـغـولة مـن طرف اHـادة ادة 4 :  : تكـون الـرتـبة اHاHا
الـــذين اســـتـــفـــادوا مـن تـــرقـــيـــةu مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبـــة

اجلديدة.
اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 10 جـــــمـــــادى األولـى عـــــام 1436

اHوافق أول مارس سنة 2015.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اHساعدون التقنيون اHتخصصون
أعوان االستغالل التقني

2

2

uعن وزير الدولةuعن وزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
األمY العاماألمY العام
أحمد عدليأحمد عدلي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 11 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 30  أبـــــريلأبـــــريل
ســـــنــــة ســـــنــــة u2015 يـــــتـــــضـــــمن إنـــــشـــــاء الـــــلu يـــــتـــــضـــــمن إنـــــشـــــاء الـــــلّـــــجـــــان اإلداريــــةـــــجـــــان اإلداريــــة
اHـــتــــســــاويــــة األعـــضــــاء اخملــــتــــصـــة بــــأسـالك مـــوظــــفياHـــتــــســــاويــــة األعـــضــــاء اخملــــتــــصـــة بــــأسـالك مـــوظــــفي
اHـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــوظـــيــفـــة الــعـــمــومـــيــة واإلصالحاHـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــوظـــيــفـــة الــعـــمــومـــيــة واإلصالح

اإلداري.اإلداري.
ـــــــــــــــــــــــــ

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

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-10 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلّـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

uوتنظيمها وعملها
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- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-11 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــY �ـثــلـY عن اHـوظــفـY في الــلّـجـان

uتساوية األعضاءHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
uؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

uوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-238 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

uديرية العامة للوظيفة العموميةHلألسالك اخلاصة با
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-256 اHؤرّخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلّــفـة بــاHــواصالت الــســلــكــيـة

uوالالسلكية الوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

uواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-194 اHؤرّخ
في 5 رمــــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2014
واHـتـضـمن تـنـظـيم اHـديــريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

uواإلصالح اإلداري
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدّد عــدد األعـضـاء في

uتساوية األعضاءHاللّجان ا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 18 ذي احلــجّــة عــام
1424 اHــــوافق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2004 واHـــتـــضــــمن إنـــشـــاء

الــلّــجـــان اHــتــســاويـــة األعــضــاء اخملـــتــصــة بــأسـالك مــوظــفي
uديرية العامة للوظيفة العموميةHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تنـشـأ لـدى اHـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفة
الـعـمــومـيـة واإلصالح اإلداري الــلّـجـان اإلداريـة اHــتـسـاويـة
األعـــــضـــــاء اخملــــتـــــصـــــة بــــاألسـالك والــــرتـب اHــــذكـــــورة وفـق

اجلدول اآلتي :

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو اHوظف�Yثلو اHوظفYاألسالك والرتباألسالك والرتباللاللّجانجان

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

اHفتشون للوظيفة العمومية
اHدققون للوظيفة العمومية 

اHتصرفون 
اHترجمون - التراجمة

اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون في اإلحصائيات
الوثائقيون أمناء احملفوظات

اHهندسون في اخملبر والصيانة
مساعد تقني متخصص رئيسي

اHراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية
اHراقبون للوظيفة العمومية

ملحقو اإلدارة
احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

التقنيون السامون في اإلعالم اآللي
التقنيون السامون في اإلحصائيات

كتاب اHديريات الرئيسيون
مساعدو الوثائقيY أمناء احملفوظات

مساعد تقني متخصص

رقم 1

رقم 2

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

4

4

4

4

4

4

4

4
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�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو اHوظف�Yثلو اHوظفYاألسالك والرتباألسالك والرتباللاللّجانجان

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

عون الرقابة للوظيفة العمومية
احملاسبون اإلداريون

أعوان اإلدارة
كتاب اHديريات

الكتاب
أعوان حفظ البيانات

التقنيون في اإلعالم اآللي
اHعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

عون االستغالل
عون عامل

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

رقم 3

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

33 3 3

2 : : تــبــقى أحــكــــــام هــذا الــقـرار اHــؤرخ في 18 اHـادة اHـادة 
ذي احلجة عام 1434 اHوافق 9 فبراير سنة 2004 واHذكور
أعالهu سـارية اHـفـعول إلى غـاية تـنـصيب الـلّجـان اإلدارية

اHتساوية األعضاء اجلديدة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 30
أبريل سنة 2015.

u"األشخاص Yسمّاة "الشركـة اجلزائرية اخلليجـية لتأمHا
شركة ذات أسهمu تـطبيقا ألحكام األمر رقم 95-07 اHؤرخ
في 23 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اHــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واHــــتــــعــــلق بــــالــــتـــأمــــيــــنــــاتu اHـــعــــدّل واHــــتــــمّمu واHــــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 96-267 اHــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام
1417 اHــــوافق 3 غــــشـت ســــنــــة 1996 الــــذي يــــحــــدّد شــــروط

وطــــرق مـــنـح االعـــتــــمــــاد لـــشــــركــــات الـــتــــأمــــY و/أو إعـــادة
Yــمـــارســة عــمــلــيــات الــتــأمــH uــتــمّمHـــعــدّل واHا uYالــتـــأمـــ

اآلتية :
u1. حوادث
u2. مرض

YـــــعـــــرضــــHـــــســــاعـــــدة (مـــــســــاعـــــدة األشـــــخــــاص اH18. ا

u(ال سيما خالل تنقالتهم uللصعوبات
u20. حياة - وفاة

u21. زواج - والدة

u22. تأمينات متعلقة بأموال االستثمار

u24. رسملة

u25. تسيير األموال اجلماعية

u26. االحتياط اجلماعي

.Y27. إعادة التأم

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتماد إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة اAاليةوزارة اAالية
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 3 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 22
Yيتـضمن اعـتـماد شـركـة التـأم uYيتـضمن اعـتـماد شـركـة التـأم u2015 فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة
u"األشـخـاص Yالـشـركـة اجلـزائـريـة اخلـلـيـجـيـة لـتـأمـ"u"األشـخـاص Yالـشـركـة اجلـزائـريـة اخلـلـيـجـيـة لـتـأمـ"

شركة ذات أسهم.شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1436
Yتــعــتــمــد شــركــة الــتــأمــ u2015 ــوافق 22 فـــبــرايــر ســنــةHا
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قــــرار مــــؤرخ قــــرار مــــؤرخ في في 3 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 22
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة u u2015  يــتـضـمن اعـتــمـاد الـشـركـة ذات يــتـضـمن اعـتــمـاد الـشـركـة ذات
اHـــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيـــــــــــــة احملــــــــــــدودة "أنu أنu أشu بـيu بـياHـــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــيـــــــــــــة احملــــــــــــدودة "أنu أنu أشu بـيu بـي
بــصـفــتــهـا لــلــتــأمــيــنـات" "لــلــتــأمــيــنـات" "NNHBB ASSURANCES" بــصـفــتــهـا" 

.Yشركة سمسرة للتأم.Yشركة سمسرة للتأم
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1436
اHــــوافق 22 فـــبـــرايـــر ســـنـــة u2015 تـــعــــتـــمـــد الـــشـــركـــة ذات
اHــــــســــــؤولــــــيــــــة احملــــــدودة اHــــــســــــمّــــــاة "أنu أنu أشu بـيu بي
لــلــتـــأمــيــنــات" "u"NNHBB ASSURANCES واHــســيــرة من
طرف الـسـيـدة بـوزرد نـسـيمـةu اHـولـودة بن حـديـدu بـصـفة
شركـة سمسـرة للتـأمuY تطـبيقا ألحـكام األمر رقم 07-95
اHـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اHـوافق 25 يــنــايــر ســنـة
1995 واHــتــعـلـق بـالــتـأمــيــنـاتu اHــعــدّل واHـتــمّمu واHــرسـوم

الـتـنـفـيـذي رقم 95-340 اHـؤرخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1416 اHــوافق 30 أكــتــوبــر ســنـة 1995 الــذي يــحــدّد شــروط

مـنح وسـطـاء الـتأمـY االعـتـمـاد واألهـلـية اHـهـنـيـة وسـحبه
منـهم ومـكافـأتـهم ومـراقبـتـهمH uمـارسـة سمـسـرة عمـلـيات

التأمY اآلتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اHنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اHسؤولية اHدنية للعربات اجلوية.

12 - اHـسـؤوليـــــة اHـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اHسؤولية اHدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اHالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

للصعوباتu ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتماد إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيــادة عـــلى ذلكu يـــجب تـــبـــلــيـغ إدارة الــرقـــابـــة بــكل
عـنــصـر جــديـد ¢س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مـــــــــؤرخ قــــــــرار مـــــــــؤرخ فــــي فــــي 3 جــــــــمـــــــــادى األولــــى عـــــــــام  جــــــــمـــــــــادى األولــــى عـــــــــام 1436
اHــــــــوافـــق اHــــــــوافـــق 22 فــــــبـــــرايــــــر ســـــنــــة  فــــــبـــــرايــــــر ســـــنــــة u u2015  يــــتـــــضــــمن يــــتـــــضــــمن
اعــــتـــــمــــاد الــــشــــركـــــة ذات الــــشــــخـص الــــوحــــيــــد وذاتاعــــتـــــمــــاد الــــشــــركـــــة ذات الــــشــــخـص الــــوحــــيــــد وذات
اHــــســـــؤولــــيــــة احملــــدودة اHــــســـــؤولــــيــــة احملــــدودة "عــــنــــايـــــة تــــأمــــY ســــمــــســــرة""عــــنــــايـــــة تــــأمــــY ســــمــــســــرة"
"DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE"

.Yبصفتها شركة سمسرة للتأمYبصفتها شركة سمسرة للتأم
ـــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب قــــرار مــــؤرخ فـــي 3 جـــــمــــادى األولــى
عـام 1436 اHـوافق 22 فـبـرايـر سـنة u2015 تـعـتـمـد الـشـركة
ذات الــــــــشـــــــخــص الــــــــوحــــــــيــــــــد وذات اHــــــــســــــــؤولــــــــيـــــــة
احملـــــــــدودة  اHــــــــســــــــمــــــاة "عــــــنــــــايــــــة تــــــأمــــــY ســــــــمــــــســــــرة"
"DILIGENCE ASSURANCE COURTAGE"  واHـــــســـــيـــــرة
من طــرف الــســيــد عــابـدي أحــمــدu بــصــفــة شــركــة ســمــسـرة
لـلـتـأمـuY تـطـبـيـقـا ألحـكام األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23
شـعــبـان عـام 1415 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1995 واHــتـعـلق
بـالــتـأمـيــنـاتu اHـعــدّل واHـتــمّمu واHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
95-340 اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اHوافق 30

أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1995 الــــذي يـــحــــدّد شــــروط مـــنح وســــطـــاء
الـــتـــأمـــuY االعـــتـــمـــاد واألهـــلـــيـــة اHـــهـــنـــيــــة وســـحـــبه مـــنـــهم
ومــكـــافــأتـــهم ومــراقـــبــتـــهمH uـــمــارســـة ســمـــســرة عـــمــلـــيــات

التأمY اآلتية :

1 - حوادث.

2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
عبر السكة احلديدية).
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4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية.
7 - البضائع اHنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اHسؤولية اHدنية للعربات اجلوية.

12 - اHـسـؤوليـــــة اHـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اHسؤولية اHدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اHالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

للصعوباتu ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتماد إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيــادة عـــلى ذلكu يـــجب تـــبـــلــيـغ إدارة الــرقـــابـــة بــكل
عـنــصـر جــديـد ¢س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــراران مــؤرخــان في قــراران مــؤرخــان في 3 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1436 اHــوافق اHــوافق
22 فبراير سنة  فبراير سنة u2015 يتضمـنان اعتماد سمسارينu يتضمـنان اعتماد سمسارين

.Yللتأم.Yللتأم
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1436
اHـوافق 22 فــبـرايــر ســنـة u2015 يـعــتــمـد الــســيـد طــفــيـاني
uشـخص طـبيـعي uYبصـفـة سـمـسـار لـلـتـأمـ uمـحـمـد وسيـم

تــطـبــيـقــا ألحـكــام األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق
بـالــتـأمـيــنـاتu اHـعــدّل واHـتــمّمu واHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم
95-340 اHؤرخ في 6 جمـادى الثانـية عام 1416 اHوافق 30

أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1995 الــــذي يـــحــــدّد شــــروط مـــنح وســــطـــاء
الــــتـــأمـــY االعــــتـــمـــاد واألهــــلـــيـــة اHــــهـــنـــيــــة وســـحـــبـه مـــنـــهم
ومــكـــافــأتـــهم ومــراقـــبــتـــهمH uـــمــارســـة ســمـــســرة عـــمــلـــيــات

التأمY اآلتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اHنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اHسؤولية اHدنية للعربات اجلوية.

12 - اHـسـؤوليـــــة اHـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اHسؤولية اHدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اHالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

للصعوباتu ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.
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يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتماد إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيــادة عـــلى ذلكu يـــجب تـــبـــلــيـغ إدارة الــرقـــابـــة بــكل
عـنــصـر جــديـد ¢س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1436
u¨يعتمد السيد حفيظ  كر u2015 وافق 22 فبراير سنةHا
بـصفـة سمـسـار للـتأمـuY شخص طـبيـعيu تطـبيـقا ألحـكام
األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شعـبـان عام 1415 اHـوافق
25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995 واHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــأمـــيـــنـــاتu اHـــعـــدّل

واHــتــمّمu واHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 95-340 اHـؤرخ في 6
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اHـوافق 30 أكـتـوبــر سـنـة 1995
الــــذي يــــحــــدّد شــــروط مـــنـح وســــطــــاء الـــتــــأمــــY االعــــتــــمـــاد
uـهـنـيـة وسـحـبه مـنــهم ومـكـافـأتـهم ومـراقـبـتـهمHواألهـلـيـة ا

Hمارسة سمسرة عمليات التأمY اآلتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اHنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اHسؤولية اHدنية للعربات اجلوية.

12 - اHـسـؤوليـــــة اHـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اHسؤولية اHدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اHالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

للصعوباتu ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعتماد إلى اHوافقة اHسبقة إلدارة رقابة التأمينات.

زيــادة عـــلى ذلكu يـــجب تـــبـــلــيـغ إدارة الــرقـــابـــة بــكل
عـنــصـر جــديـد ¢س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اAرأةواألسرة وقضايا اAرأة

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 12 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 3 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة u2015 يـــتـــضـــمن وضعu يـــتـــضـــمن وضع

بــعض األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالـتــكــوينبــعض األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالـتــكــوين
والـتــعـلــيم اHــهــنـيــY في حــالـة الــقـيــام بــاخلـدمــة لـدىوالـتــعـلــيم اHــهــنـيــY في حــالـة الــقـيــام بــاخلـدمــة لـدى
اHــؤسـسـات اHـتـخـصـصـة واHـركــز الـوطـني لـلـتـكـويناHــؤسـسـات اHـتـخـصـصـة واHـركــز الـوطـني لـلـتـكـوين
اHـهني لـلمعـوقY جـسديـا التـابعـة لوزارة الـتضامناHـهني لـلمعـوقY جـسديـا التـابعـة لوزارة الـتضامن

الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 uإن الوزير األول
uرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

 uYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14 -  145 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

uالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 09 - 93
اHــؤرخ في 26 صــفــر عــام 1430 اHــوافق 22 فــبـــرايــر ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

uYهنيHلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا YنتمHا
- و�قــتــضـى القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ في
21 ربيع الـثاني عام 1415 اHوافق 27 سبـتمبر سنة 1994

واHــتـضــمن وضع بــعض األسـالك اخلـاصــة بــاإلدارة اHـكــلــفـة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهـــنـي في حــــالــــة خــــدمـــة لــــدى اHــــؤســــســـات
اHـتـخـصـصـة واHـصـالـح الـتـابـعـة لإلدارة اHـكـلـفـة بـالـشـؤون

uتمّمHا uاالجتماعية
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 09 - 93  اHــؤرخ في 26 صـــفـــر عــام 1430
اHـوافق 22 فـبـرايـر سـنـة 2009 واHـذكور أعالهu يـوضع في
حـالة القـيام بـاخلدمـة لدى اHـؤسسات اHـتخـصصـة واHركز
الــوطــني لــلــتــكــوين اHــهــنـي لــلــمــعــوقــY جــســديــا الــتــابــعـة
لــوزارة الـتـضــامن الـوطـنـي واألسـرة وقـضــايـا اHـرأة وفي
حدود الـتـعداد اHـنـصوص عـلـيه في هذا الـقـرارu اHوظـفون

اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

اHـادة اHـادة 3  :   : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـوضـوعـون في حـالـة
الـــقــيـــام بـــاخلــدمـــة من احلق فـي الــتـــرقــيـــة طـــبــقـــا لألحـــكــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 09 - 93  اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عــــام 1430 اHــــوافق 22

فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHــادة اHــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 اHوافق 27 سبتمبر

سنــــة 1994 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 6 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 3 مارس سنة 2015.

التعدادالتعداد األسالك األسالك 

أساتذة التكوين اHهني
األســــاتــــذة اHــــتــــخــــصـــصــــون فـي الـــتــــكــــوين

YهنيHوالتعليم ا

40

10

1. بعنوان اHؤسسات اHتخصصة :. بعنوان اHؤسسات اHتخصصة :

التعدادالتعداد األسالك األسالك 

أساتذة التكوين اHهني
أساتذة التكوين اHهني إلعادة التكييف

األســــاتــــذة اHــــتــــخــــصـــصــــون فـي الـــتــــكــــوين
YهنيHوالتعليم ا

األســــاتــــذة اHــــتــــخــــصـــصــــون فـي الـــتــــكــــوين
والتعليم اHهنيY إلعادة التكييف

األســــاتــــذة اHــــتــــخــــصـــصــــون فـي الـــتــــكــــوين
والـتــعـلـيم اHـهـنـيـY اHـكـلـفـون بـالـهـنـدسـة

البيداغوجية
اHراقبون

اHساعدون التقنيون والبيداغوجيون

5

10

15

2

2

10

2

2. بـــــعــــنــــوان اHـــــركــــز الــــوطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين اHـــــهــــني. بـــــعــــنــــوان اHـــــركــــز الــــوطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين اHـــــهــــني
عن الوزير األولعن الوزير األولللمعوقY جسديا :للمعوقY جسديا :

وبتفويض منهوبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التكوين وزير التكوين 
YهنيHوالتعليم اYهنيHوالتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة

مونية مسلممونية مسلم

2 :  : تــضــمن اHــؤســســات اHــتــخــصــصــة واHــركـز اHـادة اHـادة 
الــوطــني لــلــتــكــوين اHــهــنـي لــلــمــعــوقــY جــســديــا الــتــابــعـة
لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة تسيير
اHـسـار اHـهني لـلـموظـفـY اHـنتـمـY لألسالك اHـذكورة في
اHــادة األولى أعـالهu طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملــددة �ــوجب اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 09 - 93  اHـؤرخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009

واHذكور أعاله.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 18 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1436 اHــوافق  اHــوافق 8
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة u2015 يـــ يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق مـــنعحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق مـــنع
الـتـدخـY فـي اHـؤسـسـات والــهـيـاكل الــتـابـعــة لـقـطـاعالـتـدخـY فـي اHـؤسـسـات والــهـيـاكل الــتـابـعــة لـقـطـاع

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uرأةHإن وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

uتممHعدل واHا uتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 154
اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-285 اHؤرخ
في 6 رجـب عـــام 1422 اHــــوافق 24 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001
الــذي يـحــدد األمـاكـن الـعــمـومــيــة الـتي ¢ــنع فــيـهــا تــعـاطي
uادة 12 منهHال سيما ا uنعHالتبغ وكيفيات تطبيق هذا ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

uرأةHواألسرة وقضايا ا
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وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 29 ربـــيع الـــثـــاني عـــام ربـــيع الـــثـــاني عـــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19  فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة u2015 يــحــدu يــحــدّد شــبــكـةد شــبــكـة

الـــتــقـــيـــيم لـــلــتـــرقــيـــة من رتـــبـــة �ــارس مـــتـــخــصصالـــتــقـــيـــيم لـــلــتـــرقــيـــة من رتـــبـــة �ــارس مـــتـــخــصص
رئيسي إلى رتبة �ارس متخصص رئيس.رئيسي إلى رتبة �ارس متخصص رئيس.

ـــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 12 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 01-285 اHـــــؤرخ في 6 رجب عـــــام 1422
اHوافق 24 سبتمبر سنة 2001 واHذكور أعالهu يهدف هذا
الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيــات تــطـبــيـق مـنـع الــتـدخــY في
اHـؤسـسـات والـهـيـاكل الـتـابـعـة لـقـطـاع الـتـضـامن الـوطـني

واألسرة وقضايا اHرأة.

2 : : ¢ــنع تــعــاطي الــتــبغ في الــهــيــاكل واحملالت اHـادة اHـادة 
واHنشآت التابعة Hا يأتي :

- مـقـر وزارة الـتــضـامن الـوطـنـي واألسـرة وقـضـايـا
uرأةHا

uوكالة التنمية االجتماعية -
uصغرHالوكالة الوطنية لتسيير القرض ا -

Yاخملـــتــصــ YــوظـــفـــــHـــركــز الـــوطــني لـــتــكـــوين اHا -
uاجلزائر uلبئر خادم

Yاالخـتصـاصـي YوظـفـHـركـز الـوطني لـتـكـوين اHا -
uلقسنطينة YعوقHفي مؤسسات ا

- اHـركز الوطني للـتكوين اHهـني للمعـوقY جسديا
uتيبازة uخميستي

- مــــديـــــريــــات الــــنــــشــــاط االجــــتــــمــــاعـي والــــتــــضــــامن
uللواليات

- اHؤسسـات اHتـخصـصة التـابعـة لوزارة الـتضامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأة وملحقاتها :

uسعفةHمؤسسات الطفولة ا *
* اHـــؤســـســـات اHـــتـــخــصـــصـــة في حـــمـــايـــة الـــطـــفـــولــة

uراهقةHوا
uدور استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب * 

uYسنHدور األشخاص ا *
uديار الرحمة وملحقاتها *

* اHــراكـز الــوطــنــيــة السـتــقــبــال الــفـتــيــات والــنــسـاء
uضحايا العنف ومن هن في وضع صعب

uمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة *
uسمعيا YعوقHمدارس األطفال ا *
uبصريا YعوقHمدارس األطفال ا *

YـعـوقHـراكز الـنـفسـيـة الـبيـداغـوجيـة لألطـفال اHا *
uذهنيا

YـعـوقHـراكز الـنـفسـيـة الـبيـداغـوجيـة لألطـفال اHا *
uحركيا

uن يعانون نقصا في التنفسH راكزHا *
uفتوحHالحظة والتربية في الوسط اHمصالح ا -

- اHـــركــز الـــوطــنـي لــلـــدراســات واإلعـالم والــتـــوثــيق
حول األسرة واHرأة والطفولة.

3 : يــــجب أن تــــوضع إشـــارة ظــــاهـــرة مـن قـــبل اHــادة اHــادة 
اHـــؤســـســة أو الـــهـــيـــكل اHـــعـــنـي تــذكـــر �ـــنـع الــتـــدخـــY في

األماكن اHذكورة في اHادة 2 أعاله. 
يـجب أن تكـون مـلصـقـة منع الـتـدخY بـحجم 20 سم
عــلى 30 سم كـــحــد أدنىu وأن تـــكــون بـــالــلــون األســـود عــلى

باطن أبيض.
يـــجـب أن تـــكـــون إشــــارة "¢ـــنع الـــتــــدخـــY" مـــقـــروءة

ومركزة في وسط اHلصقة.
4 : : يــقــوم مــســؤول اHـؤســســة أو الــهــيــكلu بــعـد اHـادة اHـادة 
اســــتــــشــــارة �ــــثـــلـي الــــعـــمــــال و/أو طــــبــــيب الــــعــــمل و/أو
مصلـحة الوقـاية الصـحية واألمنu بـإعداد مخـطط لتهـيئة
الـــفــضــاءات اخملــصـــصــة لــلــمـــدخــنــY بــالـــنــســبــة لـــلــمــحالت
اHــوجــهــة جلـمــيع اHــســتــخــدمـY فـي اHـؤســســات والــهــيـاكل

اHذكورة في اHادة 2 أعالهu ال سيما :
- قــــــاعـــــــات االجــــــتـــــــمــــــاعـــــــات واحملــــــاضـــــــرات واحملالت

uاإلدارية
uاألقسام البيداغوجية -

- قاعات االستقبال واHراقد واإلطعام اجلماعي.
يــــجـب أن يــــأخــــذ كـل مــــســــؤول مـــــؤســــســــة أو هـــــيــــكل
وجـوباu الـتـدابـير الـضـروريـة قصـد تـأمY مـحـيط يـضمن
حــــمــــايــــة غـــيــــر اHــــدخــــنــــY أثــــنــــاء الــــعــــمل وخـالل فــــتـــرات

الوجبات الغذائية وساعات الراحة.
تــــــلـــــــصـق إشــــــارات بـــــــشـــــــكل واضـح تـــــــبــــــY األمـــــــاكن

.Yاخملصصة لتعاطي تبغ التدخ
اHـادة اHـادة 5 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 8 أبريل سنة 2015.
مونية مسلممونية مسلم
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

uالوزير األول Yتضمّن تعيH2014 وا

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

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اHؤرّخ
في 7 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لــســلك اHــمــارســY الــطــبــيــY اHــتــخــصــصــY في الــصــحــة

uادة 22 منهHال سيما ا uالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

uستشفياتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

uواإلصالح اإلداري

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 22 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-394 اHـؤرّخ في 7 ذي احلــجّـة عـام 1430
اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2009 واHذكـور أعالهu يهـدف هذا
الــقــرار إلى حتــديــد شــبــكــة الــتــقــيــيم لــلــتــرقــيــة مـن رتــبـة
�ـارس مـتـخـصص رئـيـسي إلى رتـبـة �ـارس مـتـخـصص

رئيس.

اHـادة اHـادة 2 : : تــلـحق شــبـكــة الــتـقــيـيـم اHـذكــورة في اHـادة
األولى أعالهu بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عـــــام 1436
اHوافق 19 فبراير سنة 2015.

وزير الصحةوزير الصحة
والسكان وإصالحوالسكان وإصالح
اHستشفياتاHستشفيات

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

مجموع النقاطمجموع النقاطعدد النقاطعدد النقاطمعايير التقييممعايير التقييم

1 - النشاط االستشفائي : - النشاط االستشفائي :
تـــــتـم اHــــــصـــــادقــــــة عـــــلـى تــــــقـــــريــــــر الـــــنــــــشـــــاط

االستشفائي من طرف :
- رئـــــيس اHـــــصــــلـــــحــــة واHـــــديــــر بـــــالــــنـــــســــبــــة

uصلحةHغير رؤساء ا YتخصصHا Yللممارس
- اجملـــــــلس الـــــــطــــــبـي واHــــــديــــــر بــــــالـــــــنــــــســــــبــــــة

للممارسY رؤساء اHصلحة.
تتولى جلنة اHسابقة التقييم والتنقيط.

2 - شغل منصب عال : - شغل منصب عال :
uرئيس مصلحة -

- رئيس وحدة.

3 - عضو اجملالس التداولية أو االستشارية : - عضو اجملالس التداولية أو االستشارية :
uرئيس مجلس طبي -
uعضو مجلس إدارة -

- عضو جلنة متساوية األعضاء.

20 نقطة

8  نقاط (نقطتان / السنة)
4  نقاط (نقطة واحدة/ السنة)

نقطتان (2)
نقطة واحدة (1)
نقطة واحدة (1)

20 نقطة

8  نقاط

4 نقاط

اHلحقاHلحق
شبكة التقييم للترقية من رتبة شبكة التقييم للترقية من رتبة �ارس متخصص رئيسي إلى رتبة �ارس متخصص رئيس�ارس متخصص رئيسي إلى رتبة �ارس متخصص رئيس
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مجموع النقاطمجموع النقاطعدد النقاطعدد النقاطمعايير التقييممعايير التقييم

4 - عـضـو الــل - عـضـو الــلّـجـان الـطـبـيــة (في حـدود جلـنـتـY فيـجـان الـطـبـيــة (في حـدود جلـنـتـY في
كل صنف) :كل صنف) :

uوطنية -
uوالئية -
- محلية.

5 - تكوين له عالقة بالتخصص : - تكوين له عالقة بالتخصص :
- شـهــادة مـا بـY اجلــامـعـات لـتــكـوين يـسـاوي

uأو يتجاوز ستة (6) أشهر
- شـهـادة مــا بـY اجلـامـعـات لــتـكـوين أقل من

uستة (6) أشهر
- غير متوج بشهادة.

6 - التعليم : - التعليم :
uتعليم في العلوم الطبية -

uتعليم في العلوم شبه الطبية -
- تكوين طبي متواصل.

7 - نشاطات البحث  - نشاطات البحث 

8 - مداخلة (مداخلتان ( - مداخلة (مداخلتان (2) كحد أقصى) :) كحد أقصى) :
- دولية

- وطنية

- محلية

9 - اHنشورات - اHنشورات
- دولية
- وطنية

4 نقاط
نقطتان (2)

نقطة واحدة (1)

3 نقاط
نقطة واحدة لكل تكوين (ثالث نقاط كحد أقصى)

0.5 نقطة لكل تكوين (نقطة واحدة كحد أقصى)

3 نقاط
نقطة واحدة
نقطة واحدة

نقطة واحدة

4 نــقـــاط (الــكـــاتب األول: نــقـــطــتــان "4 نــقـــاط كــحــد
أقصى"

الــكـــاتب الـــثــاني: نـــقــطـــة واحــدة "نـــقــطـــتــان
كحد أقصى"

الكاتـب الثالث ومـا يليه : 0.5 نقـطة "نقطة
واحدة كحد أقصى")

نــقــطــتــان (الـكــاتب األول: نــقــطــة واحـدة "نــقــطــتـان
كحد أقصى"

الـــكـــاتب الـــثــاني 0.5 نــقــطــة "نــقـــطــة واحــدة
كحد أقصى"

الـــكــاتــب الــثـــالـث ومــا يــلـيه : 0.25 نــقـطـة
"0.5 نقطة  كحد أقصى")

"نــقــطــة نـــقــطـــة واحــدة (الـــكــاتب األول : 0.5 نــقــطــة 
واحدة كحد أقصى"

الـــكـــاتـــب الــثــاني ومـــا يــلـيه : 0.25 نــقــطـة
"0.5 نقطة  كحد أقصى")

نقطتان
نقطة واحدة

8  نقاط

4 نقاط

5 نقاط

نقطة واحدة

7 نقاط

3 نقاط

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

مجموع العالمة : مجموع العالمة : 60/60
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قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 6 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1436
23  يــونـــيـــو ســـنــة   يــونـــيـــو ســـنــة u2015 يـــحـــدu يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــاتد كـــيـــفـــيـــات اHــوافق اHــوافق 
تـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبةتـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبة
شبه طـبي متخـصص ورئيسي لـلصحـة العمـوميةشبه طـبي متخـصص ورئيسي لـلصحـة العمـومية

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

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

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مــــــايـــــو ســــــنــــــة 2015

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-148 اHؤرّخ
في 9 ذي احلـــجّـــة عـــام 1416 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة 1996
واHـتـضـمّن إنـشاء اHـعـهـد الـوطـني الـبـيـداغـوجي لـلـتـكوين

uشبه الطبي وتنظيمه وسيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-92 اHـؤرّخ
في 21 ربــــــــيع األوّل عـــــــام 1432 اHـــــوافــق 24 فـــــبــــــرايـــــــر
ســنــــة 2011 الــذي يــحــوّل مـدارس الــتــكــوين شــبه الــطـبي

uإلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-93 اHـؤرّخ
في 21 ربــــــــيع األوّل عـــــــام 1432 اHـــــوافــق 24 فـــــبــــــرايـــــــر
ســنــــة 2011 الــذي يــحــوّل اHــعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــحــة
الـعـمومـيـة باHـرسى (اجلـزائر) إلى مـعـهد وطـني لـلتـكوين

uالعالي شبه الطبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اHؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

uللصحة العمومية Yألسالك شبه الطبي YنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-319 اHؤرّخ
في 9 شوّال عام 1432 اHوافق 7 سبـتمبر سنة 2011 الذي
يـحوّل مدارس التـكوين شبه الـطبي إلى معاهـد التكوين

uشبه الطبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عـــام 1435 اHــوافق 3 يــــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

uواإلصالح اإلداري

- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرّخ في 4 رمـضـان عام 1436
اHـــــوافق 21 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2015 الــــــذي يـــــحـــــدّد قــــــائـــــمـــــة

uللصحة العمومية YتخصصHا YمرضHتخصصات ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHواد 46 و60 و70 و82
و92 و 104 و117 و126 و135  و142 و149 و160 و173 و186
و199 و213 و226 مـن اHـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ  رقـم 121-11
اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
سـنة 2011 واHذكـور أعالهu يـهـدف هذا الـقـرار إلى  حتـديد
كـيــفـيـات تـنــظـيم الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة إلى
رتـبة شـبه طـبي مـتخـصص ورئـيسي لـلـصحـة الـعمـومـية

ومدته ومحتوى برامجهu حسب مـا يأتي :

شعبة العالج :شعبة العالج :

سلك اHمرضY للصحة العمومية :سلك اHمرضY للصحة العمومية :

رتبــة :رتبــة :

- �ـرض مـتـخصـص في غـرفـة الـعـمـلـيـات اجلـراحـية
uللصحة العمومية

- �رض مـتخصـص في حفظ الـصحـة االستـشفـائية
uللصحة العمومية

- �ــــرض مـــــتــــخــــصـص في عـالج احلــــروق لــــلـــــصــــحــــة
uالعمومية

- �ــرض مـــتــخــصـص في عالج الـــســرطـــان لــلـــصــحــة
uالعمومية

- �ــرض مــتــخـصـص في الـعـالج اHـكــثف واHــســاعـدة
uالطبية االستعجالية للصحة العمومية

- �ـــرض مــتـــخــصـص في تــصـــفـــيــة الـــكــلى لـــلــصـــحــة
uالعمومية

- �ـــرض مـــتــخـــصص في رعـــايـــة األطــفـــال لـــلــصـــحــة
uالعمومية

- �ــــرض مـــتـــخـــصص فـي عالج األمـــراض الـــعـــقـــلـــيـــة
uللصحة العمومية

- �ــرض مـــتـــخـــصص فـي دوران الــدم خـــارج اجلـــسم
uللصحة العمومية

- �رض متخـصص في العالج االستعجـالي للصحة
uالعمومية

- �ـــرض مـــتـــخـــصص فـي الــتـــكـــفــل بـــاأللم لـــلـــصـــحــة
uالعمومية
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- �ــرض مـتـخـصص في الــعـنـايـة بـاHــفـاغـرة اHـعـويـة
uللصحة العمومية

- �ـرض مــتـخـصـص في االسـتــكـشــافـات الــوظـيــفـيـة
uللصحة العمومية

- �ـــرض مــــتـــخـــصـص في عالج اHــــســـنـــY لــــلـــصـــحـــة
uالعمومية

- �ـــرض مـــتــخـــصـص في الـــعالج في اHـــنـــزل وغـــيــر
uاالستشفائي للصحة العمومية

شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :

سلك اخملتصY في التغذية للصحة العمومية :سلك اخملتصY في التغذية للصحة العمومية :

رتــبـــة مـــخـــتص في الـــتـــغــذيـــة مـــتـــخــصـص لــلـــصـــحــة
العمومية.

سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :

رتبة مداو بالعمل متخصص للصحة العمومية.

سلك مر�ي األسنان للصحة العمومية :سلك مر�ي األسنان للصحة العمومية :

رتبة مر° األسنان متخصص للصحة العمومية.

ســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــةســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــة
العمومية :العمومية :

رتبة مقوم األعضـاء االصطناعية متخصص للصحة
العمومية.

سـلك اخملــتـصــY في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائيسـلك اخملــتـصــY في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائي
للصحة العمومية :للصحة العمومية :

رتــبـــة مــخــتص في الـــعالج الــطــبــيــعـي والــفــيــزيــائي
متخصص للصحة العمومية.

ســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــةســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــة
العمومـية :العمومـية :

رتـــبـــة بـــصـــاراتـي نـــظـــاراتي مـــتـــخـــصص  لـــلـــصـــحـــة
العمومية.

سلك مقومي البصر للصحة العمومية :سلك مقومي البصر للصحة العمومية :

رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية.

سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :

رتـبـة مــقـوم احلـركـيـة الــنـفـسـيــة مـتـخـصـص لـلـصـحـة
العمومية.

سلك مطببي القدم للصحة العمومية :سلك مطببي القدم للصحة العمومية :

رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية.

سلك مقومي السمع للصحة العمومية :سلك مقومي السمع للصحة العمومية :
رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية.

الشعبة الطبية التقنية :الشعبة الطبية التقنية :
ســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــةســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــة

العمومية :العمومية :
رتــبــة مـشــغل أجــهـزة الــتــصـويــر الــطـبي مــتــخـصص

للصحة العمومية.
سلك اخملبريY  للصحة العمومية :سلك اخملبريY  للصحة العمومية :

رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية.
سلك احملضسلك احملضّرين في الصيدلة للصحة العمومية :رين في الصيدلة للصحة العمومية :

رتــبـــة مــحــضــر فـي الــصــيـــدلــة مــتـــخــصص لـــلــصــحــة
العمومية.

ســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــةســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة
العمومـية :العمومـية :

رتـبـة مخـتص في حـفظ الـصـحـة مـتخـصص لـلـصـحة
العمومية.

الشعبة الطبية االجتماعية :الشعبة الطبية االجتماعية :
سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :

رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية.
سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :

رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين الـتــكــمـيــلي قـبل
الـتـرقـية فـي الرتـب اHـذكورة فـي اHادة األولـى أعالهu بـعد

النجاح في اHسابقةu وفقا للتنظيم الساري اHفعول.
اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـتـم فـتـح دورة الـتــكــوين الــتــكــمــيـلـي قـبل
الـــتــــرقــــيـــة فـي الــــرتب اHــــذكـــورة أعـالهu �ـــوجـب قـــرار أو
مقرر من السلطـة التي لها صالحية التعيY والذي يحدد

فيه ال سيما :
uعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اHنـاصب اHاليـة اHفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
قبل الـترقيـة احملددة في اخملطط الـسنوي لـتسيـير اHوارد
الـــبـــشـــريــة وفـي اخملـــطط الـــقــطـــاعـي الــســـنـــوي أو اHـــتـــعــدد
الــســنــوات لــلــتــكــوين اHــصــادق عــلــيــهــمــا بــعــنــوان الــســنــة

uعمول بهاHطبقا لالجراءات ا uعنيةHا
uمدة التكوين -

uتاريخ بداية التكوين -



عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
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بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــتــم كــــيـــــفـــــيــــــات تـــــقـــــيـــــــيم الـــــتــــكـــــــوين
التكمـيلي كـاآلتي :

u1 عاملHا uستمرةHراقبة البيداغوجية اHمعدّل ا -
- معدّل االمتحان النهائيu اHعامل 2.

- عالمة التربص التطبيقيu اHعامل 2.
- عالمة اHذكرة اHهنيةu اHعامل 1.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة لــلـمـوظـفــY احلـائـزين
مـــعــدال عـــامـــا يـــســاوي عـــلى األقل 10 من 20  فـي الــتـــقـــيــيم
اHـذكور في اHادّة 16 أعالهu من طرف جلنـة نهايـة التكوين

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

uرئيسا uؤهل قانوناHا
- مــديـــر الــصــحــة والــســـكــان لــلــواليـــةu مــكــان تــواجــد

uمؤسسة التكوين شبه الطبي أو �ثله
uعنيةHمديــر مؤسسة التكوين ا -

- �ـــثــلــY اثــنــY (2) عن ســــلك األســــاتــــذة Hــــؤســــســـة
التكوين اHعنية.

تـــبـــلغ نـــســـخـــة من مـــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنـــهـــائي إلى
مــصــالح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة فـي أجـل ثــمــانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
uــادّة ة 18 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليHــاداHا
Yالناجح Yيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظف

نهائيا على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يــــرقـى اHــــوظــــفـــون الــــذيـن تــــابــــعـــوا دورة

التكوين التكميلي بنجاح في الرتب اHقصودة.
اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23

يونيو سنة 2015.

uعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -
- قائمة اHوظفY الناجحY اHعنيY بالتكوين.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اHـقـرر
اHذكور في اHادة 3 أعالهu إلى مصالح الـوظيفة العمومية

خالل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHـطــابــقــة خالل أجـل عــشـرة (10) أيــام u ابــتـداء

من تاريخ استالم القـرار أو اHقرر.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــضـــمـن الـــتــــكـــويـن الـــتــــكـــمــــيـــلـي اHـــعــــاهـــد
الـوطنـيـة للـتكـوين الـعالـي شبه الـطـبي ومعـاهـد التـكوين

شبه الطبي.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــلـــزم اHــوظــفـــــون الــنـــاجـحــــون نــهــــائــيــا
فــي اHــســـابــقــــة لاللـــتــحــــاق بـــإحــدى الـــرتب اHـــذكـــورة في

اHادة األولى أعالهu �تابعـة دورة تكوين.
تعـلم اإلدارة اHـستـخدمـة اHـوظفـY اHعـنـيY بـتاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

مالئمة عند االقتضاء.
8 :  : حتــدّد مــدة الــتــكــوين الــتـــكــمــيــلي من اثــني اHـاداHـادّة ة 

عشر (12) شهرا إلى ثمانية عشر (18) شهرا.
اHـاداHـادّة ة 9 :  : ينـظم الـتـكوين الـتـكمـيـلي بشـكل مـتواصل

أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـلـحق بـأصل هـذا الـقـرار برامـج الـتكـوين
الـتـكـمـيـلي الـتـي يـتم تـفـصـيل مـحـتـواهـا من طـرف اHـعـهـد

الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــتــابـع اHــوظــفـــون اHــعـــنــيـــون بــالــتـــكــوين
الـتكـمـيـليu تـربـصـا تـطـبـيـقيـا لـدى اHـؤسـسـات الـعـمـومـية

للصحة وفقا للمدة احملددة في البرامج.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـضـمن تـأطــيـر ومـتـابـعــة اHـوظـفـY أثـنـاء
دورة الـــتـــكـــوين الـــتـــكــمـــيـــليu ســـلك األســـاتـــذة Hـــؤســـســات
الـتـكـوين اHـعنـيـةu بـالـتـنسـيق مع اإلطـارات شـبه الـطـبـية

التابعY لهياكل الصحة ذوي اHؤهالت اHطلوبة.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة

البيداغوجية اHستمرّة ويشمل اختبارات دورية.
اHــاداHــادّة ة 14 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين

التكميليu بإعداد مذكرة مهنية في نهاية التكوين.
15 :  : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيu يـنــظم اHـاداHـادّة ة 

امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات اHدرسة.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

عبد اHالك بوضيافبد اHالك بوضياف


