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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 -194
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يـحـدد عالوة اHـردوديـة اHـمـنـوحـة لـلـعـمال
التـابعـW لـقطـاع اHؤسـسات واإلدارات الـعـمومـيةr اHـعدل

rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rوسائقي السيارات واحلجاب
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اHــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
الـنـظـام الـتـعـويـضي لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW ألسالك الـعـمال
Wوســـائــــقي الــــســــيـــارات واحلــــجــــاب اخلـــاضــــعـــ WــــهـــنــــيــــHا
لــلـمــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 08 - 05 اHـؤرخ في 11 مــحــرم

عام 1429 اHوافق 19 يناير سنة 2008 واHذكور أعاله.

2 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHــــوظـــفـــون اHـــنـــتـــمـــون ألسالك اHــادة اHــادة 
الــعــمـال اHــهــنـيــW وســائـقي الــســيـارات واحلــجــابr حـسب

احلالةr من العالوات والتعويضات اآلتية :
rردوديةHعالوة ا -
rتعويض الضرر -

- التعويض اجلزافي عن اخلدمة.

اHــــــادة اHــــــادة 3 : : حتــــــسـب عـالوة اHــــــردوديـــــــة وفـق نــــــســـــــبــــــة
مـتـغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف
كل ثالثـة (3) أشــهـر لـلــمـوظـفـW اHــنـتـمــW ألسالك الـعـمـال

اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب.
يــــخــــضع صــــرف عـالوة اHـــردوديــــة لــــلــــتــــنــــقــــيطr وفق
كــيـــفــيــات حتــدد بــقــرار مـن الــســلــطــة اHــكــلـــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية.

Wادة 4 : : يـصرف تعـويض الضرر شهـريا للـموظفHادة اHا
اHـنتمW لـسلك العمـال اHهنيـW بنسبة 25 % من الراتب

الرئيسي.

5 : : يـــصـــرف الـــتــــعـــويض اجلـــزافي عن اخلـــدمـــة اHــادة اHــادة 
شــهـريـا لـلــمـوظـفـW اHــنـتـمـW لــسـلـكي سـائــقي الـسـيـارات

واحلجاب بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.

اHادة اHادة 6 : : تخـضع العـالوات والتـعويـضات اHـنصوص
عـــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHــــادة 2 أعالهr إلـى اشـــــتـــــراكـــــات الـــــضـــــمــــان

االجتماعي والتقاعد.

اHادة اHادة 6 : : تخـضع العـالوات والتـعويـضات اHـنصوص
عـلـيـهـا في اHادة 2 أعالهr الشتـراكـات الـضمـان االجـتـماعي

والتقاعد.
اHادة اHادة 7 : :  كن أن توضح كيـفيات تطـبيق أحكام هذا
اHرسومr عند احلاجـةr �وجب تعليمـة مشتركة بW وزير

اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 8 : :  تـــلـــغى كـل األحــكـــام اخملـــالـــفـــة ألحـــكـــام هــــذا
اHـرســومr ال سـيمـا منـها أحـكام اHـرسوم التـنفـيــذي رقــم
90 - 194 اHـؤرخ فـي أول ذي احلـجــة عـام 1410 اHـوافق 23

يــونـيــو ســنـة 1990 واHــذكــور أعالهr فــيــمـا يــخص األسالك
اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية.

اHادة اHادة 9 : : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

10 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 13 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 10 -  - 135  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2010 ــــــــوافق 13 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــةHــــــــوافق  اHاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1431 ا
WـــهـــنـــيـــHيـــؤسس الـــنـــظـــام الـــتـــعـــويـــضي لـــلـــعـــمـــال اWـــهـــنـــيـــHيـــؤسس الـــنـــظـــام الـــتـــعـــويـــضي لـــلـــعـــمـــال ا

وسائقي السيارات واحلجاب.وسائقي السيارات واحلجاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ  الوزير األول
- بـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85 - 3 و125

r( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
rـتـضمن الـقانـون األساسـي العـام للـوظـيـفـة العـمومـيةHوا

rواد 119 و 124 و 126 منهHال سيّما ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 81 - 57 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1401 اHــــوافق 28 مــــارس ســــنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

rالدائمة وشروطه
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 88 - 219 اHــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1988

rتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 09 -128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

rادة 24 منهHال سيما ا rطبق عليهمHالتأديبي ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 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
التـابعـW لـقطـاع اHؤسـسات واإلدارات الـعـمومـيةr اHـعدل

rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اHــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
النـظام التـعويضي لألعـوان اHتعـاقدين اخلاضـعـW ألحكام
اHرســوم الـرئـاسـي رقم 07 - 308 اHؤرخ في 17 رمضان
عام 1428 اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : : يــســتـفــــيــــد األعـــوان اHــتـعــاقــــدون الـذيــن
تـــم تـوظــيـفــهـــم فـــي إطـــار اHــادة 19 مــن  األمـــر رقــم
06 - 03 اHــؤرخ فـي 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق

15 يــولــيــو ســنـة 2006 واHــذكـــور أعالهr حــسب احلــالــةr من

العالوات والتعويضات اآلتية :
rردوديةHعالوة ا -
rتعويض الضرر -

rالتعويض اجلزافي عن اخلدمة -
- تعويض اخلطر واإللزام.

اHــــــادة اHــــــادة 3 : : حتــــــسـب عـالوة اHــــــردوديـــــــة وفـق نــــــســـــــبــــــة
متـغـيرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الرئـيـسي للـمـنصب
اHشـغول وتصرف كل ثالثة (3) أشهر لـألعوان اHتـعاقدين
الذين يـشغـلون منـاصب عامل مـهني وعون خـدمة وسائق

سيارة ورئيس حظيرة وحارس وعون وقاية.
يــــخــــضـع صــــرف عـالوة اHــــردوديــــة لــــلـــــتــــنــــقـــــيط وفق
كــيـــفــيــات حتــدد بــقــرار مـن الــســلــطــة اHــكــلـــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية.

اHـادة اHـادة 4 : : يـصــرف تــعـويـض الـضــرر شـهــريــا لألعـوان
اHـــتـــعــــاقــــديــن الـــذيــن يـــشـــغـــلـــون مـــنـــصب عـــامل مـــهـــني

بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب اHشغول.

اHادة اHادة 7 : :  كن أن توضح كيـفيات تطـبيق أحكام هذا
اHرسومr عند احلاجـةr �وجب تعليمـة مشتركة بW وزير

اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 8 : : تــــلـــغـى كل األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة ألحــــكــــام هـــذا
اHرسـومr ال سيـــما مـنـهــا أحـكــام اHـرســوم رقــم 81 - 57
اHــؤرخ في22 جمادى األولى عام 1401 اHوافق 28  مارس
سنة 1981 واHرســوم رقــم 88 - 219 اHـؤرخ فــي22 ربيع
األول عــام 1409 اHــوافق 2  نـــوفــــمــبــــر ســــنــة 1988 وكــذا
أحـــكـــام اHـرســــوم الـتــنـفـيـذي رقــم 90 - 194 اHـــؤرخ في
أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1990
واHـذكـورة أعالهr فـيـمـا يـخص اHـوظـفـW اHـنـتمـW ألسالك

العمال اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب.

اHادة اHادة 9 : : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 13 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 10 -  - 136  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2010 ــــــــوافق 13 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــةHــــــــوافق  اHاألولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1431 ا

يؤسس النظام التعويضي لألعوان اHتعاقدين.يؤسس النظام التعويضي لألعوان اHتعاقدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ  الوزير األول
- بـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85 - 3 و125

r( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHــــــتـــــضـــــمــن الــــقـــــانــــــون األســــاسي الـــــعــــام لــــلـــــوظــــيــــفــــة

rادتان 124 و126 منهHال سيّما ا rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 81 - 57 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1401 اHــــوافق 28 مــــارس ســــنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

rالدائمة وشروطه
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 88 - 219 اHــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1988

rتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا
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