
فع  طریقة احلساب  التعویضات واملنح  الصنف  الرتب   وقت ا
التبویب 
  املزيانیايت

  املرجع القانوين

  11  مساعد متصرف

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي  األجر(  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  12  متصرف

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  13  متصرف محلل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)المھنیة تعویض الخبرة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  14  متصرف رئیسي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  16  متصرف مستشار

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  اإلداریة المشتركةتعویض الخدمات 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  9  ملحق لإلدارة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  المشتركةتعویض الخدمات اإلداریة 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  10  ملحق رئیسي لإلدارة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  المشتركةتعویض الخدمات اإلداریة 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة



  10  محاسب إداري رئیسي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  المشتركةتعویض الخدمات اإلداریة 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  7  عون إدارة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  8  عون إدارة رئیسي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي  األجر(  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  5  عون حفظ البیانات

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 5700  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  6  كاتب

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 5000  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  8  كاتب مدیریة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  خطر العدوى التعویض عن
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  10 كاتب مدیریة رئیسي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  العدوىالتعویض عن خطر 
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.11.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات اإلداریة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 



  8  تقني في اإلعالم اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  العدوىالتعویض عن خطر 
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  10  تقني سامي في اإلعالم اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  العدوىالتعویض عن خطر 
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مساعد مھندس دولة في 
  11  1درجة  اإلعالم اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مساعد مھندس دولة في 
  12  2درجة  اإلعالم اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي األجر (  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  13 مھندس دولة في اإلعالم اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي  األجر(  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مھندس دولة رئیسي في 
  15 اإلعالم اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مھندس دولة رئیس في اإلعالم 
  16 اآللي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التقنیة المشتركةتعویض الخدمات 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13ت  م I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  



  8  تقني في اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  المشتركةتعویض الخدمات التقنیة 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  10  تقني سامي في اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  المشتركةتعویض الخدمات التقنیة 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مساعد مھندس دولة في 
  11  1درجة  اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الخدمات التقنیة المشتركةتعویض 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مساعد مھندس دولة في 
  12  2درجة  اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمات التقنیة المشتركة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  13 مھندس دولة في اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الخدمات التقنیة المشتركة تعویض
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مھندس دولة رئیسي في 
  15 اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الخدمات التقنیة المشتركة تعویض
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  16 مھندس دولة رئیس اإلحصاء

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 188-13م ت  I.9.2  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.12.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الخدمات التقنیة المشتركةتعویض 
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 188-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة
  

 



  

  16  طبیب عام في الصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2. شھریا دج 4000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2. شھریا  x 45%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2.  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2  شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

طبیب عام رئیسي في الصحة 
  العمومیة

SUB 
1 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2. شھریا دج 5000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2. شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2.  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2  شھریا  دج 0  المنحة الجزافیة التعویضیة

طبیب عام رئیس في الصحة 
  العمومیة

SUB 
2  

 20/05/2013: 194-13 م ت I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2. شھریا دج 6000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2. شھریا  x 50%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2.  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2  شھریا  دج 0  المنحة الجزافیة التعویضیة

جراح أسنان عام في الصحة 
  13  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2.  شھریا دج 4000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2.  شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الصحةتعویض دعم نشاطات 
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15ت م  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

جراح أسنان عام رئیسي في 
  15  الصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2.  شھریا دج 5000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2.  شھریا  x 45%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

جراح أسنان عام رئیس في 
  17  الصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2.  شھریا دج 6000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2.  شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة



  13  صیدلي عام في الصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2.  شھریا دج 4000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2. شھریا x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا  x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

صیدلي عام رئیسي في الصحة 
  15  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2.  شھریا دج 5000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2.  شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الصحةتعویض دعم نشاطات 
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15ت م  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

صیدلي عام رئیس في الصحة 
  17  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 05/05/2011: 188-11م ت  I3.2.  شھریا دج 6000  تعویض التوثیق
 05/05/2011: 188-11م ت  I7.2.  شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 05/05/2011: 188-11م ت  I20.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات الصحة
 05/05/2011: 188-11م ت  I24.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات الطبیة

  06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ممارس متخصص مساعد في 
  الصحة العمومیة

SUB 
2  

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 199-11ت م  I3.2.  شھریا دج 8000  تعویض التوثیق
 24/05/2011: 199-11م ت  I7.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل
 24/05/2011: 199-11م ت  I8.2. شھریا  x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأطیر
 24/05/2011: 199-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  األداءعالوة تحسین 

 24/05/2011: 199-11م ت  I32.2.  شھریا  x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام في العالج المتخصص

 06/04/2002: 119-02م ت  I38.2. شھریا  بقرار من مدیر المؤسسة  )التخلي عن النشاط التكمیلي(عالوة االنتفاع 

ممارس متخصص رئیسي في 
  الصحة العمومیة

SUB 
4 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 199-11م ت  I3.2.  شھریا دج 10000  تعویض التوثیق
 24/05/2011: 199-11م ت  I7.2. شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل
 24/05/2011: 199-11م ت  I8.2. شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأطیر

 24/05/2011 :199-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 24/05/2011: 199-11م ت  I32.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام في العالج المتخصص

 06/04/2002: 119-02م ت  I38.2. شھریا  بقرار من مدیر المؤسسة  )التخلي عن النشاط التكمیلي(عالوة االنتفاع 

ممارس متخصص رئیس في 
  الصحة العمومیة

SUB 
5  

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 199-11م ت  I3.2.  شھریا دج 12000  تعویض التوثیق
 24/05/2011: 199-11م ت  I7.2. شھریا x 50%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل
 24/05/2011: 199-11م ت  I8.2. شھریا  x 50%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأطیر

 24/05/2011: 199-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 24/05/2011: 199-11م ت  I32.2.  شھریا  x 45%)تعویض الخبرة المھنیة+  األجر القاعدي(  تعویض اإللزام في العالج المتخصص

 06/04/2002: 119-02م ت  I38.2. شھریا  بقرار من مدیر المؤسسة  )التخلي عن النشاط التكمیلي(عالوة االنتفاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ملحق بالمخبر في الصحة 
  10  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 14/07/2011: 255-11م ت  I20.2.  شھریا x 20%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  دعم النشاطات الصحیةتعویض 

 14/07/2011: 255-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 14/07/2011: 255-11م ت  I29.2. شھریا x 35%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

بیولوجي في الصحة العمومیة 
 12  1من الدرجة 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا مدیر المؤسسةبقرار من   التعویض عن خطر العدوى
 14/07/2011: 255-11م ت  I20.2.  شھریا x 20%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات الصحیة

 14/07/2011: 255-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 14/07/2011: 255-11م ت  I29.2. شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

بیولوجي في الصحة العمومیة 
  13  2من الدرجة 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا مدیر المؤسسةبقرار من   التعویض عن خطر العدوى
 14/07/2011: 255-11م ت  I20.2.  شھریا x 20%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات الصحیة

 14/07/2011: 255-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 14/07/2011: 255-11م ت  I29.2. شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

بیولوجي رئیسي في الصحة 
  14 العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 14/07/2011: 255-11م ت  I20.2.  شھریا x 20%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات الصحیة

 14/07/2011: 255-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 14/07/2011: 255-11م ت  I29.2. شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

بیولوجي رئیس في الصحة 
  16 العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 14/07/2011: 255-11م ت  I20.2.  شھریا x 20%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات الصحیة

 14/07/2011: 255-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء
 14/07/2011: 255-11م ت  I29.2. شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  

  

  



  11  قابلة

 20/05/2013: 194-13ت م  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 201-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 201-11م ت  I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة
  24/05/2011: 201-11م ت   I30.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التولید والصحة اإلنجابیةتعویض اإللزام لعالجات 

  24/05/2011: 201-11م ت  I31.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم صحة األم والطفل
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 12  قابلة رئیسیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 201-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 201-11م ت  I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة
  24/05/2011: 201-11م ت   I30.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام لعالجات التولید والصحة اإلنجابیة

  24/05/2011: 201-11م ت  I31.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم صحة األم والطفل
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  13  قابلة في الصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 201-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تحسین األداءعالوة 

  24/05/2011: 201-11م ت  I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة
  24/05/2011: 201-11م ت   I30.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي األجر (  تعویض اإللزام لعالجات التولید والصحة اإلنجابیة

  24/05/2011: 201-11م ت  I31.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم صحة األم والطفل
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

قابلة متخصصة في الصحة 
  14 العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 201-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 201-11م ت  I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة +األجر القاعدي (  تعویض التقنیة
  24/05/2011: 201-11م ت   I30.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام لعالجات التولید والصحة اإلنجابیة

  24/05/2011: 201-11م ت  I31.2. شھریا x 25%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض دعم صحة األم والطفل
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  15 قابلة رئیسة في الصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 201-11م ت  I23.2. أشھر 3كل   %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  األداءعالوة تحسین 
  24/05/2011: 201-11م ت  I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة

  24/05/2011: 201-11م ت   I30.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+  األجر القاعدي(  تعویض اإللزام لعالجات التولید والصحة اإلنجابیة
  24/05/2011: 201-11م ت  I31.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم صحة األم والطفل

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 

 

 

 



  12  نفساني عیادي للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 225-13م ت  I.3.2  شھریا  دج 2500  تعویض التوثیق
 26/10/2011: 374- 11م ت  I7.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 26/06/2013: 225-13م ت  I25.2. أشھر 3كل   %)0-40( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات

  تعویض المتابعة والدعم النفسیین

  2و  1للدرجة  % x 5)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  4و  3للدرجة  % x 10)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  6و  5للدرجة  % x 15)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  8و  7للدرجة  % x 20)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  10و  9للدرجة  % x 25)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  12و  11للدرجة  % x 30)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (

 26/06/2013: 225-13م ت  I26.2.  شھریا

 26/06/2013: 225-13م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة
 26/06/2013: 225-13م ت   I42.2. شھریا x 15%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمة اإللزامیة النوعیة

نفساني عیادي رئیسي للصحة 
 14  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 225-13م ت  I.3.2  شھریا  دج 3000  تعویض التوثیق
 26/10/2011: 374- 11م ت  I7.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل
 26/06/2013: 225-13م ت  I25.2. أشھر 3كل   %)0-40( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الخدماتعالوة تحسین 

  تعویض المتابعة والدعم النفسیین

  2و  1للدرجة  % x 5)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  4و  3للدرجة  % x 10)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  6و  5للدرجة  % x 15)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي األجر (
  8و  7للدرجة  % x 20)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  10و  9للدرجة  % x 25)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  12و  11للدرجة  % x 30)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (

 26/06/2013: 225-13م ت  I26.2.  شھریا

 26/06/2013: 225-13م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة
 26/06/2013: 225-13م ت   I42.2. شھریا x 15%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمة اإللزامیة النوعیة

نفساني عیادي ممتاز للصحة 
  16  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 225-13م ت  I.3.2  شھریا  دج 3000  تعویض التوثیق
 26/10/2011: 374- 11م ت  I7.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 26/06/2013: 225-13م ت  I25.2. أشھر 3كل   %)0-40( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات

  تعویض المتابعة والدعم النفسیین

  2و  1للدرجة  % x 5)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  4و  3للدرجة  % x 10)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  6و  5للدرجة  % x 15)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (
  8و  7للدرجة  % x 20)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  10و  9للدرجة  % x 25)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  12و  11للدرجة  % x 30)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (

 26/06/2013: 225-13م ت  I26.2.  شھریا

 26/06/2013: 225-13م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  الجزافیة التعویضیةالمنحة 
 26/06/2013: 225-13م ت   I42.2. شھریا x 15%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمة اإللزامیة النوعیة

  



نفساني في تصحیح التعبیر 
  12  اللغوي للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا من مدیر المؤسسةبقرار   التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 225-13م ت  I.3.2  شھریا  دج 2500  تعویض التوثیق
 26/10/2011: 374- 11م ت  I7.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 26/06/2013: 225-13م ت  I25.2. أشھر 3كل   %)0-40( x)الخبرة المھنیةتعویض + األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات

  تعویض المتابعة والدعم النفسیین

  2و  1للدرجة  % x 5)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  4و  3للدرجة  % x 10)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  6و  5للدرجة  % x 15)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  8و  7للدرجة  % x 20)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  10و  9للدرجة  % x 25)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  12و  11للدرجة  % x 30)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (

 26/06/2013: 225-13م ت  I26.2.  شھریا

 26/06/2013: 225-13م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  التعویضیةالمنحة الجزافیة 
 26/06/2013: 225-13م ت   I42.2. شھریا x 15%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمة اإللزامیة النوعیة

نفساني في تصحیح التعبیر 
 14  اللغوي رئیسي للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا مدیر المؤسسةبقرار من   التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 225-13م ت  I.3.2  شھریا  دج 3000  تعویض التوثیق
 26/10/2011: 374- 11م ت  I7.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 26/06/2013: 225-13م ت  I25.2. أشھر 3كل   %)0-40( x)المھنیة تعویض الخبرة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات

  تعویض المتابعة والدعم النفسیین

  2و  1للدرجة  % x 5)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  4و  3للدرجة  % x 10)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  6و  5للدرجة  % x 15)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  8و  7للدرجة  % x 20)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  10و  9للدرجة  % x 25)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  12و  11للدرجة  % x 30)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (

 26/06/2013: 225-13م ت  I26.2.  شھریا

 26/06/2013: 225-13م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة
 26/06/2013: 225-13م ت   I42.2. شھریا x 15%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمة اإللزامیة النوعیة

نفساني في تصحیح التعبیر 
  16  اللغوي ممتاز للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 225-13م ت  I.3.2  شھریا  دج 3000  تعویض التوثیق
 26/10/2011: 374- 11م ت  I7.2.  شھریا  x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التأھیل

 26/06/2013: 225-13م ت  I25.2. أشھر 3كل   %)0-40( x)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  عالوة تحسین الخدمات

  تعویض المتابعة والدعم النفسیین

  2و  1للدرجة  % x 5)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  4و  3للدرجة  % x 10)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  6و  5للدرجة  % x 15)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  8و  7للدرجة  % x 20)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  10و  9للدرجة  % x 25)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (
  12و  11للدرجة  % x 30)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (

 26/06/2013: 225-13م ت  I26.2.  شھریا

 26/06/2013: 225-13م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة
 26/06/2013: 225-13م ت   I42.2. شھریا x 15%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخدمة اإللزامیة النوعیة

  



  11  عون طبي في التخدیر واإلنعاش

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت   I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
24/05/2011: 200-11م ت  I34.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التخدیر واإلنعاشتعویض اإللزام في نشاطات   

24/05/2011: 200-11م ت  I35.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات التخدیر واإلنعاش  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 12  عون طبي في التخدیر واإلنعاش

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت   I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
24/05/2011: 200-11م ت  I34.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام في نشاطات التخدیر واإلنعاش  

24/05/2011: 200-11م ت  I35.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات التخدیر واإلنعاش  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

عون طبي في التخدیر واإلنعاش 
  13  للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت   I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
24/05/2011: 200-11م ت  I34.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التخدیر واإلنعاش تعویض اإللزام في نشاطات  

24/05/2011: 200-11م ت  I35.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات التخدیر واإلنعاش  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

عون طبي في التخدیر واإلنعاش 
  14 ممتاز للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت   I29.2. شھریا x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
24/05/2011: 200-11م ت  I34.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام في نشاطات التخدیر واإلنعاش  

24/05/2011: 200-11م ت  I35.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  نشاطات التخدیر واإلنعاش تعویض دعم  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  مساعد تمریض للصحة العمومیة -
  عون رعایة األطفال للصحة العمومیة -
  األسنان للصحة العمومیة مساعد جراح -

8  

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+  األجر القاعدي(  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

  مساعد تمریض رئیسي للصحة العمومیة -
  عون رعایة األطفال رئیسي للصحة العمومیة -
  مساعد جراح األسنان رئیسي للصحة العمومیة -
  

9 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

  



  9  ممرض مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011 :200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

  10 ممرض حاصل على شھادة دولة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011 :200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 11  ممرض للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

ممرض متخصص للصحة 
  12  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  13 ممرض ممتاز للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  اإللزام الشبھ طبيتعویض   
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)الخبرة المھنیةتعویض + األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



  9  مشغل أجھزة األشعة مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  األداءعالوة تحسین 

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

مشغل أجھزة األشعة  حاصل 
  10 على شھادة دولة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الطبیةتعویض دعم النشاطات شبھ 

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

مشغل أجھزة التصویر الطبي 
 11  للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  دعم النشاطات شبھ الطبیةتعویض   

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

مشغل أجھزة التصویر الطبي 
  12  متخصص للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+  األجر القاعدي(  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

مشغل أجھزة التصویر الطبي 
  13 ممتاز للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  الطبیةتعویض دعم النشاطات شبھ   

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



  9  مخبري مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

حاصل على شھادة دولةمخبري   10  

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 11  للصحة العمومیةمخبري 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)الخبرة المھنیة تعویض+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011 :200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

مخبري متخصص للصحة 
  12  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  13 مخبري ممتاز للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



  9  محضر في الصیدلیة مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

حاصل على  محضر في الصیدلیة
  10 شھادة دولة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  التعویضیةالمنحة الجزافیة 

محضر في الصیدلیة للصحة 
 11  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التقنیةتعویض   
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

محضر في الصیدلیة متخصص 
  12  للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  دعم النشاطات شبھ الطبیةتعویض   

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

ممتاز  محضر في الصیدلیة
  13 للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)الخبرة المھنیة تعویض+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



  9  عون تطھیر مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)الخبرة المھنیةتعویض + األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

حاصل على شھادة عون تطھیر 
  10 دولة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تحسین األداءعالوة 

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

مختص في حفظ الصحة للصحة 
 11  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي األجر (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

الصحة مختص في حفظ 
  12  متخصص للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي األجر (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

ممتاز  مختص في حفظ الصحة
  13 للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي األجر (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



  9  مساعد اجتماعي مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  عن خطر العدوىالتعویض 
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

حاصل على مساعد اجتماعي 
  10 شھادة دولة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  المنحة الجزافیة التعویضیة

 مساعد اجتماعي للصحة
 11  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)الخبرة المھنیةتعویض + األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

مساعد اجتماعي رئیسي للصحة 
  12  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

للصحة  مساعد اجتماعي رئیس
  13 العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  التعویضیةالمنحة الجزافیة 

  

  

  

  

  



  9  أمین طبي مؤھل

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  التعویضیةالمنحة الجزافیة 

حاصل على شھادة أمین طبي 
  10 دولة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

  24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي
  24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 30%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 3100  الجزافیة التعویضیةالمنحة 

 11  مساعد طبي للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التقنیةتعویض   
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

مساعد طبي رئیسي للصحة 
  12  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  النشاطات شبھ الطبیةتعویض دعم   

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

للصحة  مساعد طبي رئیس
  13 العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  اإللزام الشبھ طبيتعویض   
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)الخبرة المھنیةتعویض + األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



 11  مداوي بالعمل للصحة العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تحسین األداءعالوة 

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

للصحة مداوي بالعمل متخصص 
  12  العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)الخبرة المھنیة تعویض+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011 :200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

مداوي بالعمل ممتاز للصحة 
  13 العمومیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 24/05/2011: 200-11م ت  I23.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)المھنیةتعویض الخبرة + األجر القاعدي (  عالوة تحسین األداء

24/05/2011: 200-11م ت  I27.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض اإللزام الشبھ طبي  
24/05/2011: 200-11م ت  I28.2. شھریا x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم النشاطات شبھ الطبیة  

24/05/2011: 200-11م ت  I29.2. شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض التقنیة  
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1  عامل مھني من الصنف الثالث

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
  09/05/2013: 189-13م ت  I13.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 7700  المنحة الجزافیة التعویضیة
 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  3  عامل مھني من الصنف الثاني

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسة بقرار من مدیر  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
  09/05/2013: 189-13م ت  I13.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 6900  الجزافیة التعویضیةالمنحة 
 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  5 عامل مھني من الصنف األول

 20/05/2013: 194-13ت  م I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
  09/05/2013: 189-13م ت  I13.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 5700  المنحة الجزافیة التعویضیة
 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

مھني خارج الصنف عامل  6  

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
  09/05/2013: 189-13م ت  I13.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 5000  المنحة الجزافیة التعویضیة
 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  

 2  سائق سیارة من الصنف الثاني

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

  09/05/2013: 189-13م ت  I14.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 7400  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  3  سائق سیارة من الصنف األول

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

  09/05/2013: 189-13م ت  I14.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 6900  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  

  

  



 1  حاجب

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

  09/05/2013: 189-13م ت  I14.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 7700  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

  2  حاجب رئیسي

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
  09/05/2013: 189-13م ت  I9.2. أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

  09/05/2013: 189-13م ت  I14.2. شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.39.2 شھریا  دج 7400  المنحة الجزافیة التعویضیة

 09/05/2013: 189-13م ت  I.41.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  اإلدارةتعویض دعم نشاطات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیھمیحدد كیفیات توظیف األعوان المتعاقدین وحقوقھم وواجباتھم والعناصر المشكلة لرواتبھم  29/09/2007المؤرخ في  308-07األعوان المتعاقدون المحكومون بالمرسوم 

 1  عامل مھني من المستوى األول

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 7700  المنحة الجزافیة التعویضیة

  3  عامل مھني من المستوى الثاني

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة
 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 6900  المنحة الجزافیة التعویضیة

  5 عامل مھني من المستوى الثالث

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ القاعدي  األجر(  تعویض الضرر

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 5700  المنحة الجزافیة التعویضیة

  6 عامل مھني من المستوى الرابع

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)الخبرة المھنیةتعویض + األجر القاعدي (  تعویض الضرر

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 5000  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

 1  حارس

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  خطر العدوىالتعویض عن 
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 7700  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  



 1  عون الخدمة من المستوى األول

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  خطر العدوىالتعویض عن 
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 7700  المنحة الجزافیة التعویضیة

  3  عون الخدمة من المستوى الثاني

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  العدوىالتعویض عن خطر 
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13ت  م I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 6900  المنحة الجزافیة التعویضیة

  5 عون الخدمة من المستوى الثالث

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 5700  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

سائق السیارة من المستوى 
 2  األول

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا من مدیر المؤسسة بقرار  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 7400  المنحة الجزافیة التعویضیة

سائق السیارة من المستوى 
  3  الثاني

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا مدیر المؤسسةبقرار من   التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 6900  المنحة الجزافیة التعویضیة

سائق السیارة من المستوى 
  4 الثالث ورئیس حظیرة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  التعویض الجزافي عن الخدمة
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 6400  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  



 5  عون الوقایة من المستوى األول

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا بقرار من مدیر المؤسسة  التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخطر واإللزام
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 5700  المنحة الجزافیة التعویضیة

  7  عون الوقایة من المستوى الثاني

 20/05/2013: 194-13م ت  I.3.4  شھریا مدیر المؤسسةبقرار من   التعویض عن خطر العدوى
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 25%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض الخطر واإللزام
 09/05/2013: 190-13م ت  I.3.4 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض دعم نشاطات اإلدارة

 06/07/2015: 176-15م ت  I.3.4 شھریا  دج 3800  المنحة الجزافیة التعویضیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  12  متصرف المصالح الصحیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسة بقرار من مدیر  التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 223-13م ت  I9.2.  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 26/06/2013: 223-13م ت  I.10.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض خدمات دعم نشاطات الصحة
 06/07/2015: 176-15م ت  I39.2. شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 26/06/2013: 223-13م ت  I.40.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض تسییر المصالح الصحیة

متصرف رئیسي للمصالح 
  14  الصحیة

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 223-13م ت  I9.2.  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 26/06/2013: 223-13م ت  I.10.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض خدمات دعم نشاطات الصحة
 06/07/2015: 176-15م ت  I39.2. شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 26/06/2013: 223-13م ت  I.40.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض تسییر المصالح الصحیة

رئیس متصرف للمصالح 
  16  الصحیة 

 20/05/2013: 194-13م ت  I.2.2  شھریا المؤسسةبقرار من مدیر   التعویض عن خطر العدوى
 26/06/2013: 223-13م ت  I9.2.  أشھر 3كل  %)0 -30( x)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  عالوة المردودیة

 26/06/2013: 223-13م ت  I.10.2 شھریا x 40%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض خدمات دعم نشاطات الصحة
 06/07/2015: 176-15م ت  I39.2. شھریا  دج 1500  المنحة الجزافیة التعویضیة

 26/06/2013: 223-13م ت  I.40.2 شھریا  x 10%)تعویض الخبرة المھنیة+ األجر القاعدي (  تعویض تسییر المصالح الصحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


