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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



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
16 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

12 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008.

13 :  :  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 -  - 137  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولى عـام األولى عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 13 مايـو سـنة  مايـو سـنة r r2010   يـعدليـعدل
ويتـمم اHـرسوم رقم ويتـمم اHـرسوم رقم 86-61 اHؤرخ في  اHؤرخ في 14 رجب عام رجب عام
1406 اHــــوافق  اHــــوافق 25 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة 1986 الـــــذي يــــحـــــدد الـــــذي يــــحـــــدد

شــــروط قــــبـــــول الــــطـــــلــــبـــــة واHـــتــــدربـــــW األجـــــانـبشــــروط قــــبـــــول الــــطـــــلــــبـــــة واHـــتــــدربـــــW األجـــــانـب
ودراستهـم والتكـفـل بـهم.ودراستهـم والتكـفـل بـهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

 rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -
- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادتــان  85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  08 - 11 اHــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 61 اHــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واHــتــدربــW األجـــانب ودراســتــهم

rوالتكفل بهم
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 403
اHؤرخ في 21 رمـضان عام 1423 اHوافق 26 نوفـمبر سنة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

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

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

rتممHعدل واHا rتخصص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

5 : : يـــصـــرف الـــتــــعـــويض اجلـــزافي عن اخلـــدمـــة اHــادة اHــادة 
شـــهـــريــا لألعـــوان اHــتـــعــاقـــدين الـــذين يـــشــغـــلــون مـــنــاصب
أعــوان اخلـــدمــةr وســـائـــقي الــســـيــارات ورؤســـاء احلــظـــائــر
واحلـراس بـنـسـبـة 25 % من الـراتب الـرئـيــسي لـلـمـنـصب

اHشغول.

6 : : يــصــرف تــعــويض اخلــطــر واإللــزام شــهــريــا اHـادة اHـادة 
لألعوان اHتـعاقـدين الذين يـشغلـون منـصب عون الـوقاية
من اHــســتــوى األول وعــون الـوقــايــة من اHــســتــوى الــثـاني

بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب اHشغول.

اHـادة اHـادة 7 : : يــســتـفـــيـــد األعـــــوان اHــــتــعـــاقــدون الـذين
تــم تـــوظـــيـــفـــهـــم فـــي إطــــار اHــــــادة 20 مــن األمــر رقــم
06 - 03 اHـــؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق

15 يولـيو سنة 2006 واHذكـور أعالهr حسب احلالةr من كل

أو جـزء من النـظام الـتعـويضي اHـرتبط بـالرتـبة اHـوافقة
للمنصب الذي يشغلونه.

حتــدد الــعـالوات والــتــعــويــضــات اHـــمــنــوحــة لألعــوان
اHـــعــــنــــيــــW �ـــوجـب قـــرار مــــشــــتــــرك بـــW وزيــــر اHــــالــــيـــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 8 : : يـــسـتــفــــيــد األعـوان اHــتـــعــاقـــدون الـذيــن
تــم تـــوظـــيـــفـــهــم فـــي إطــــار اHــــادة 21 مــن األمـــــر رقــم
06 - 03 اHـــؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعـالهr من نـظـام تعـويـضي

يـحــدد �ــوجب الــقــرار اHــنــصــوص عـلــيه فــي اHـادة 11 من
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 308 اHــؤرخ في 17 رمــضــان
عام 1428 اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 9 : : تخـضع العـالوات والتـعويـضات اHـنصوص
عـلـيـهـا في اHادة 2 أعالهr الشتـراكـات الـضمـان االجـتـماعي

والتقاعد.

اHـادة اHـادة 10 : :  ــكن أن تــوضح كــيـفــيـات تــطــبـيق أحــكـام
Wـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة ب� rعـند احلـاجـة rـرسـومHهذا ا

وزير اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 11 : : تـلغى كل األحـكــام اخملالــفــة ألحـكـام هــــذا
اHـــــرســـــــومr ال ســــيـــــمــــــا أحــــكـــــــام اHــــرســـــــوم رقـم 81 - 57
اHؤرخ فـي 22 جـمادى األولى عام 1401 اHوافق 28 مارس
ســـنـــة 1981 واHــــرســـــوم رقـــم 88 - 219 اHـــــــؤرخ فــي 22
ربـــيع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2 نـــوفـــمــــبـــــر ســـــنـــة 1988
وكـذا أحـكـــام اHرســوم الـتـنـفـيــذي رقــم 90 - 194 اHــؤرخ
فــي أول ذي احلجة عام 1410 اHوافق 23 يونيو سنة 1990

واHذكورة أعالهr فيما يخص األعوان اHتعاقدين.
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