
5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـ
25 فبراير سنة فبراير سنة  2010  م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 78 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
يــؤسس عــام عــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2010 يــؤسس 
النـظـام الـتـعـويـضي للـمـوظـفــW اHـنـتمــW لألسـالكالنـظـام الـتـعـويـضي للـمـوظـفــW اHـنـتمــW لألسـالك

الـخـاصـة بالتـربيـة الوطنيـة.الـخـاصـة بالتـربيـة الوطنيـة.
----------------

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 330
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـتـضمن إحـداث مـنـحة الـتـوثيق الـتـربوي لـفـائدة

اHــوظـفـW اHـعــلـمـW الـتــابـعـW لـوزارة الــتـربـيـة الــوطـنـيـة
وموظـفي التـعليم اHـتخـصص التـابعـW للقـطاعـات اHكـلفة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهــــني والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والــــشـــؤون

qاالجتماعية والصحة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

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

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 194
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يـحـدد عالوة اHـردوديـة اHـمـنـوحـة لـلـعـمال
الـــتـــابــعـــW لـــلـــمــؤســـســـات واإلدارات الــعـــمـــومــيـــةq اHـــعــدل

qتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 122
اHـؤرخ في 19 شـوال عام 1411 اHـوافق 4 مـايـو سـنـة 1991
qعدلHا qاألداء التربوي Wتضمن إحداث منحة حتسHوا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 251
اHــؤرخ في 15 مــحــرم عــام 1412 اHــوافق 27 يـــولــيــو ســنــة
1991 واHـتـضـمن إحــداث مـنـحـة حتـســW األداء والـتـسـيـيـر

لـفــائــدة مــوظـفي اHــصــالح االقــتـصــاديــة الــتـابــعــW لـوزارة
qعدلHا qالتربية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 93 - 43 اHؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
واHتضمن تمـديد أحكام اHرسـوم التنفيذي رقم 91 - 121
اHـؤرخ في 4 مـايــو ســنـة 1991 واHــتـضــمن إحــداث مــنــحـة
نـوعـيــة خـاصـة لــفـائـدة مــوظـفي الـتــعـلـيم وأحــكـام اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 122 اHــؤرخ في 4 مــايـــو ســنــة 1991
واHـتـضـمن إحداث مـنـحـة حتسـW األداء الـتربـوي لـيـشمال

qلوزارة التربية Wسلك مساعدي التربية التابع

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 199
اHــؤرخ في 27 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1995 واHـــتـــضـــمـن تـــخـــصـــيص تـــعـــويض اخلـــبـــرة ومـــنـــحـــة

الـنــوعـيــة اخلـاصــة ومـنــحـة حتــسـW األداء الـتــربـوي لــسـلك
qاألساتذة اجملازين في التعليم األساسي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 495
اHـؤرخ في 27 شـوال عـام 1424 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يــؤسـس تــعــويــضــا لـــلــتــأهــيل لـــفــائــدة مــوظــفي

الـتــعـلـيـم الـتـابــعـW لــوزارة الـتــربـيــة الـوطــنـيـة ومــوظـفي
التعلـيم اHتخـصص التابعـW للقـطاعات اHكـلفة بـالتكوين
والـــتـــعـــلـــيم اHـــهـــنـــيـــW والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــشـــؤون

qاالجتماعية والصحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 496
اHـؤرخ في 27 شـوال عام  1424 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة
2003 الــذي يــؤسـس تــعــويــضــا لـــلــتــأهــيل لـــفــائــدة مــوظــفي

اHـصـالح االقـتـصـاديـة التـابـعـW لـقـطـاع التـربـيـة الـوطـنـية
ومـوظفي اHصالح االقتـصادية التابـعW للقطـاعات اHكلفة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهــــني والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والــــشـــؤون

qاالجتماعية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 614
25 فبراير سنة فبراير سنة  2010  م م

اHــــادة اHــــادة 8  :  :  يــــصـــرف تــــعـــويـض الـــتــــوثـــيـق الـــتــــربـــوي
شـــهـــريـــا لـــلـــمـــوظـــفــــW اHـــذكـــورين في اHـــادة 3 أعالهq وفق

اHبالغ اجلزافية احملددة كما يأتي :
- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

qاألصناف 10 فما دون
- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

q12 11 و Wالصنف
- 3000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

األصناف 13 فما فوق.

9  :  :  يــصــرف تــعــويض اخلــبــرة الــبــيــداغــوجــيـة اHـادة اHـادة 
شــــهــــريـــا وفـق نــــســــبـــة 4 % من الــــراتب األســــاسـي عن كل

درجة لفائدة اHوظفW اHذكورين في اHادة 3 أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 10  :  :  تــــــخــــــضع الــــــعـالوات والـــــتــــــعــــــويــــــضـــــات
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي اHـــادة 2 أعاله إلـى اقــــتــــطــــاعـــات

الضمان االجتماعي والتقاعد.

اHـادة اHـادة 11  :  : �ــكن أن تـوضح كــيـفـيــات تـطـبــيق أحـكـام
هـــذا اHـــرســـومq عــــنـــد احلـــاجـــةq �ــــوجب تـــعـــلــــيـــمـــة وزاريـــة
مــشـتـركـة بـW وزيـر اHـالــيـة والـسـلـطـة اHـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية.

اHـادة اHـادة 12  :  :  تـلـغى جمـيع األحـكام اخملـالـفة ألحـكـام هذا
Wالـتـنـفـيـذي WـرسـومـHوال سـيـمـا مـنـهـا أحـكـام ا qـرسـومHا
رقـــم 93 - 43 اHــــؤرخ في 6 فــبـــرايــر ســـــنــة 1993 ورقــم
95 - 199 اHــؤرخ في 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1995 واHـــذكـــورين

أعالهq وكــذا أحــكــام اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ فـي 23
مارس سنــة q1985 اHعدّل واHتـمّم واHراسيــم التـنفيذيـة
رقــم 90 - 194 اHـؤرخ فـي 23 يونـيـو ســـنة q1990 اHـعدّل
q1991 ــــؤرخ في 4 مـــايــــو ســـنـــةHــــتــــمّم ورقم 91 - 122 اHوا
q1991 ــؤرخ في 27 يـــولــيــو ســنــةHــعــدّل ورقم 91 - 251 اHا
اHـــعـــدّل ورقم 02 - 330 اHــــؤرخ فــي 16 أكــــتــــوبـــــر ســــنـــــة
2002 ورقم 03 - 495 اHــؤرخ في 21 ديــســمــبــر ســنــة 2003

ورقم 03 - 496 اHــــــؤرخ في 21 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2003
واHذكورة أعالهq فيما يخص موظفي التربية الوطنية.

اHـادة اHـادة 13  :  :  يـسـري مــفـعـول هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـــــادة اHـــــادة 14  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
24 فبراير سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــأســـيس
الــنــظــام الــتـــعــويــضي لــلـــمــوظــفــW اخلــاضـــعــW لــلــمــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315 اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429
اHــــوافق 11 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2008 واHـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
األســاسي اخلـــاص بــاHــوظــفــW اHــنــتـــمــW لألسالك اخلــاصــة

بالتربية الوطنية.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــســـتــفـــيــد اHـــوظــفـــون اHــنـــتــمـــون لألسالك
اخلـاصـة بـالتـربـية الـوطـنـيةq حـسب احلـالـةq من العــالوات

والتعويضات اآلتية :
qاألداء التربوي Wعالوة حتس -

qاألداء في التسيير Wعالوة حتس -
qردوديةHعالوة ا -

qتعويض التأهيل -
qتعويض التوثيق التربوي -

- تعويض اخلبرة البيداغوجية.

اHـادة اHـادة 3 :  : حتـسب عالوة حتـسـW األداء الـتـربـوي وفق
نـــســبـــة مـــتــغـــيــرة من 0 إلى 40 % مـن الــراتب الـــرئـــيــسي
وتــصـــرف كل ثالثــة (3) أشــهــر لــفــائــدة مـــوظــفي الــتــعــلــيم
وموظـفي الـتـربيـة ومـوظـفي التـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي

واHهني وكذا موظفي التغذية اHدرسية.

اHـادة اHـادة 4 :  : حتـسـب عالوة حتـســW األداء في الـتــسـيــيـر
وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي
وتـــصــرف كـل ثالثــة (3) أشــهـــر لـــفــائـــدة مــوظـــفي اHـــصــالح

االقتصادية.

5  :  : حتــــــسب عـالوة اHــــــردوديــــــة وفـق نــــــســــــبـــــة اHـــــادة اHـــــادة 
مـتـغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف

كل ثالثة (3) أشهر لفائدة موظفي اخملابر.

اHــــادة اHــــادة 6  :  :  يــــخــــضـع صــــرف الــــعالوات اHــــذكــــورة في
اHواد 3 و4 و5 أعاله إلى تـنقـيط حتدد مـعايـيره بـقرار من

وزير التربية الوطنية.

7  :  :  يـــــصــــرف تـــــعـــــويض الـــــتـــــأهـــــيل شـــــهـــــريــــا اHــــادة اHــــادة 
لــــلــــمــــوظــــفــــW اHــــذكـــــورين في اHــــادتــــW 3 و 4 أعـالهq وفق

النسب اآلتية :
W25 % من الـراتب األســاسي بـالــنـسـبــة لـلـمــوظـفـ -

qفي األصناف 12 فما دون WرتبHا
W30 % من الـراتب األســاسي بـالــنـسـبــة لـلـمــوظـفـ -

اHرتبW في األصناف 13 فما فوق.


