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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11-374 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــام عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 26 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة s2011 يـــتـــعـــلقs يـــتـــعـــلق
بـتــعــويـض الــتـأهــيـل وتــعـويض الــتــوثـيـق الـتــربـويبـتــعــويـض الــتـأهــيـل وتــعـويض الــتــوثـيـق الـتــربـوي
اJـمــنـوحــX لـبــعض اJــوظـفــX اJـنــتـمــX لـلــقـطــاعـاتاJـمــنـوحــX لـبــعض اJــوظـفــX اJـنــتـمــX لـلــقـطــاعـات

اJكونة.اJكونة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-  بنـاء على الـدسـتورs ال سـيّـما اJـادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2)  منه
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- و�قتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-206 اJؤرخ
في 30 رمــضـان عـام 1431 اJـوافق 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 2010
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

sكلفة بالشباب والرياضةJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 10-224 اJؤرخ
في 21 شــوال عــام 1431 اJــوافق 30 ســبــتــمــبــر ســنـة 2010
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

sXهنيJلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-166 اJؤرخ
في 20 جـــمـــادى األولى عــام 1432 اJــوافق 24 أبـــريل ســـنــة
X2011 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

sللصحة العمومية Xألسالك النفساني XنتمJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-200 اJؤرخ
في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اJــوافق 24 مــايــو ســنــة
X2011 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

sللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمJا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-214 اJؤرخ
في 10 رجب عام 1432 اJوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي
يـؤسس النـظام الـتعـويضي لـلمـوظفX اJـنتـمX لألسالك

sكلفة بالتضامن الوطنيJاخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-227 اJؤرخ
في 20 رجب عام 1432 اJوافق 22 يونـيو سـنة 2011 الذي
يـؤسس النـظام الـتعـويضي لـلمـوظفX اJـنتـمX لألسالك

sكلفة بالثقافةJاخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-289 اJؤرخ
في 15 رمـــضـــان عـــام 1432 اJــــوافق 15 غــــشت ســــنـــة 2011
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ
ألسالك األعوان الطـبيـX في التـخذيـر واإلنعـاش للـصحة

sالعمومية
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 11-306 اJؤرخ
في 25 رمـــضـــان عـــام 1432 اJــــوافق 25 غــــشت ســــنـــة 2011
XــنـتــمـJا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ

sلألسالك اخلاصة بالتعليم العالي

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJادة األولى : اJادة األولى :  يهدف هـذا اJرسوم إلى تعديل قاعدة
حـسـاب تـعويض الـتـأهيـل وتمـديـد االستـفـادة من تـعويض
الـتـوثـيق الـتربـوي إلى مـوظـفـX تـابـعـX ألسالك اJـصالح

االقتصادية للقطاعات اJكونة.

اJادة اJادة 2 :  :  يحـسب تعـويض التـأهـيل اJنـصوص عـليه
في اJــواد 6 من اJـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 10-206 اJـؤرخ
s2010 ـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنةJفي 30 رمـضـان عام 1431 ا
و 7 من اJـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 10-224 اJــؤرخ في 21
شـوال عـام 1431 اJـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة s2010 و 5 من
اJـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 11-166 اJــؤرخ في 20 جـــمــادى
األولـى عـــام 1432 اJــــوافق 24 أبــــريل ســــنــــة s2011 و 9 من
اJـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 11-200 اJــؤرخ في 21 جـــمــادى
الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق 24 مـايــو سـنـة s2011 و7 و8 و9
من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 11-214 اJـؤرخ في 10 رجب
عـام 1432 اJـوافق 12 يـونـيــو سـنـة s2011 و 8 من اJـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 11-227 اJــــؤرخ في 20 رجـب عـــام 1432
اJـوافق 22 يونـيو سـنة s2011 و 9 من اJـرسـوم التـنفـيذي
رقم 11-289 اJـؤرخ في 15 رمــضــان عـام 1432 اJـوافق 15
غـشت سنة s2011 و9 من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم 306-11
اJـؤرخ في 25 رمــضــان عـام 1432 اJـوافق 25 غــشت ســنـة
sعـــلى أســـاس الـــراتـب الـــرئـــيـــسي sـــذكـــورة أعـالهJ2011 وا

وفق النسب اآلتية :
- 40 %  بـالـنـسـبـة لـلـمــوظـفـX اJـنـتـمـX إلى الـرتب

sصنفة في األصناف 12 فما دونJا
- 45 %  بـالـنـسـبـة لـلـمــوظـفـX اJـنـتـمـX إلى الـرتب

اJصنفة في األصناف 13 فما فوق.

3  :   :  يـــؤسس تــــعـــويض لــــلـــتــــوثـــيق الــــتـــربـــوي اJــادة اJــادة 
لـفـائـدة مـوظـفي اJـصـالح االقـتـصـاديـة الـتـابـعـة لـلـقـطـاعات

اآلتية :
sXهنيJالتكوين والتعليم ا -

sالتعليم العالي -
sالشباب والرياضة -
- التضامن الوطني.

اJــادة اJــادة 4 : :  يــصـــرف الــتــعــويض اJــنـــصــوص عــلــيه في
اJـــادة 3 أعـالهs شــــهـــريـــــاs وفق اJــبــالـغ اجلــزافــيــة احملــددة

كما يأتي :
- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في

sاألصناف 10 فما دون
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- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
s 1211 و Xالصنف

- 3000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
األصناف 13 فما فوق.

اJــادة اJــادة 5 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اJـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 6 :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
26 أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


