
5 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2026
15 مايو  سنة  مايو  سنة 2013  م م

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 25 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434
اGوافق 6 مايو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 188 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى 
الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q q2013 يـتـمميـتـمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-134 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 28
جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام 1431 اGوافق  اGوافق 13 مايــو سنة  مايــو سنة 2010
Xالــــذي يـــؤسس الــنــظـــام الـتــعـــويــضـي لــلــمـــوظــفــXالــــذي يـــؤسس الــنــظـــام الـتــعـــويــضـي لــلــمـــوظــفــ
اGـــــنــــتـــــمـــــX لـألسالك اGــــشـــــتــــركـــــة في اGـــــؤســــســــاتاGـــــنــــتـــــمـــــX لـألسالك اGــــشـــــتــــركـــــة في اGـــــؤســــســــات

واإلدارات العمومية.واإلدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-134 اGؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
X2010 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

اGــنــتــمــX لألسـالك اGــشــتــركــة في اGــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـــوم إلــى تــتـــمـــيم
اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-134 اGــؤرخ في 28 جـــمــادى
األولى عام 1431 اGوافق 13 مايـو سنة 2010 الذي يؤسس
الـــنــــظـــام الـــتــــعـــويـــضـي لـــلـــمــــوظـــفـــX اGــــنـــتـــمــــX لألسالك

اGشتركة في اGؤسسات واإلدارات العمومية.
اGـادة اGـادة 2 :   :  تـتـمم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-134 اGؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اGوافق 13

مايو سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :
"اGـادة 2 :  يسـتـفـيـد اGـوظـفـون اGـذكـورون في اGادة
األولى أعالهq حــسب احلــالـةq مـن الـعالوات والــتــعـويــضـات

اآلتية :
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -

- تعويض دعم نشاطات اإلدارة".
3 : : يـــتــــمم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 134-10 اGــادة اGــادة 
اGــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 13 مــايــو
سنة 2010 واGذكور أعالهq �ادة 5 مكرر حترر كما يأتي :
"اGــادة 5 مـــكــرر :  يـــصــرف تـــعـــويـض دعم نـــشـــاطــات
اإلدارة شــــهــــريــــا بــــنــــســــبـــة 10 % من الــــراتب الــــرئــــيــــسي

للموظفX اGذكورين في اGادة األولى أعاله".
اGــادة اGــادة 4 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من

أول يناير سنة 2012.
اGادة اGادة 5 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434

اGوافق 9 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 189 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى 
الـثـانـيـة عـام الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 9 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة q q2013 يـتـمميـتـمم
اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اGـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-135 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 28
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 13 مــــايــــو ســــنـــــة مــــايــــو ســــنـــــة
2010 الــذي يؤســس النظــام التعـويضــي للـعـمـال الــذي يؤســس النظــام التعـويضــي للـعـمـال

اGهنيــX وسائقي السيارات واحلجاب.اGهنيــX وسائقي السيارات واحلجاب.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
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