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مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 15-236 مؤرخ في  مؤرخ في 19 ذي الق ذي القـعـدة عامدة عام
1436 اH اHـوافق وافق 3 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة t t2015 يـعـدّل اHل اHـرسرسـوموم

الالــــــتــــــنــــــــفــــــيــــــذي رقم ذي رقم 94-187 اH اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 26 م مــــــحــــــرم عرم عــــــامام
1415 اH اHـوافق وافق 6 ي يـولولـيـو سو سـنـة ة 1994 ال الـذي يذي يـحـدد تدد تـوزيعوزيع

نسبة االشتراك في الضمان االجتماعي.نسبة االشتراك في الضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
 - بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

tوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةt اHعدّل واHتمّمt ال سيما اHادة 75

tمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

tادة 48 منهHال سيما ا tتمّمHعدّل واHا tبالتقاعد
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-12 اHؤرّخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اHــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
tالــذي يــحــدد نـســبــة االشــتــراك فـي الـضــمــان االجــتــمــاعي

tتمّمHعدّل واHا

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 95-01 الــمـؤرّخ فـي 19
شـــعــــبـــان عـــام 1415 الــــمـــوافـق 21 يـــنــــايـــر ســــنـــة 1995
الــــــذي يــــــحــــــدد أســــــاس اشــــــتــــــراكــــــات وأداءات الــــــضــــــمـــــان

tاالجتماعي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-187 اHؤرّخ
في 26 مـحـرّم عام 1415 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنة 1994 الـذي
tيــحـدد تـوزيع نــسـبـة االشـتــراك في الـضـمــان االجـتـمـاعي

tعدّلHا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الــــمـــادالــــمـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــعــــدّل هـــذا الــــمـــرســــوم أحـــكــــام
اHادة 2 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 94-187 اHؤرّخ في 26
مــحــرّم عــام 1415 اHــوافق 6 يــولـــيــو ســـنــة 1994 واHــذكــور

أعالهt كما يأتي :

" اHادة 2 : .......................( بدون تغيير حتى)
كما يأتي :

الفروعالفروع

التأمينات االجتماعية

حـــــــــــــــــوادث الــــــــــــــــعـــــــــــــــــمـل
واألمراض اHهنية

التقاعد

التأمY عن البطالة

التقاعد اHسبق

اجملموع

احلصة التي يتكفل بهااحلصة التي يتكفل بها
اHستخدماHستخدم

احلصة التي يتكفل بهااحلصة التي يتكفل بها
األجيراألجير
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صندوق اخلدماتصندوق اخلدمات
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34/ - والية برج بوعريريج/ - والية برج بوعريريج

...........................(بدون تغيير).......................
tبرج غدير -
tنصورةHا -

...........................(بدون تغيير).......................
42 / - والية تيبازة / - والية تيبازة

...........................(بدون تغيير).......................
- تيبازة

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

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-238 مــؤرخ  مــؤرخ في في 19 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 3 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t t2015 يـــتـــمميـــتـــمم عــام عــام 
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 13-180 اHـــــؤر اHـــــؤرّخ في خ في 24
جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام 1434 اHوافق  اHوافق 5 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2013
واHــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــةواHــتــضــمـن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيـــســيــة لــلــمــطــالــعــة

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
 tبناء على تقرير وزير الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-234 اHؤرخ
في 3 رجب عــام 1433 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

tادة 4 منهHال سيما ا tالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-180 اHؤرّخ
في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1434 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة
2013 واHـــتــضــمن إنــشــاء مــكــتــبــات رئــيــســيــة لــلــمــطــالــعــة

tتمّمHا tالعمومية
tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اHاداHادّة    2 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 19 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 3
سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 15-237 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 3 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t t2015 يـــتـــمميـــتـــمم عــام عــام 
قائمـة اHؤسسـات العمـومية االســتشفـائـية اHــلحقةقائمـة اHؤسسـات العمـومية االســتشفـائـية اHــلحقة
بــــاHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم بــــاHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-140 اHــــؤر اHــــؤرّخ في خ في 2
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1428 اHوافق  اHوافق 19 مايـو سـنة  مايـو سـنة 2007
واHــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اHـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــةواHــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اHـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــة
االســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــةاالســـتــشـــفــائــيـــة واHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة لــلـــصــحــة

اجلوارية وتنظيمها وسيرها.اجلوارية وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 tستشفياتHا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

 tتمّمHعدّل واHا tتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واHــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

 tتمّمHعدّل واHا tوسيرها
tوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــتــمم قـائــمــة اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة
االسـتـشـفـائـيــة اHـلـحـقـة بـاHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 140-07
اHــؤرّخ في 2 جـمـــادى األولى  عـام 1428 اHـوافق 19 مـايو

سنة 2007 واHذكور أعالهt كما يأتي :

"اHلحق األول"اHلحق األول
قائمة اHؤسسات العمومية االستشفائيةقائمة اHؤسسات العمومية االستشفائية

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


