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مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 11-373 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عــــام عــــام 1432  اJــــوافق اJــــوافق 26 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة s s2011 يــــعــــدليــــعــــدل
ويـتــمم  اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم  اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 10- 78 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
10  ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام 1431 اJــوافق  اJــوافق 24 فـــبــرايــر ســنـــة فـــبــرايــر ســنـــة

2010 الـــــــذي  يـــــــؤســس الـــــــنــــــــظــــــــام الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـي الـــــــذي  يـــــــؤســس الـــــــنــــــــظــــــــام الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـي

لــلــمـوظــفـX اJــنـتــمــX لــألسـالك اخلـاصــة بـالــتـربــيـةلــلــمـوظــفـX اJــنـتــمــX لــألسـالك اخلـاصــة بـالــتـربــيـة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اJؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن

s القانون 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 08-315 اJؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اJــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

sلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-78 اJـؤرخ
في 10 ربـــيع األول عـــام 1431 اJــــوافق 24 فـــبـــرايــــر ســـنــــة
X2010 الــذي يـــؤسـس الــنــــظـــام الـــتــعـــويــضـي لـــلــمـــوظــفــ 

sلـألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية XنتمـJا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJـــــادة األولى : اJـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اJـــــرســــوم إلـى تــــعـــــديل
وتــــتــــمــــيم اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10-78 اJــــؤرخ في
10ربــيـع األول عـام 1431 اJــوافق 24  فــبــرايــر ســنــة 2010

XـنـتـمـJا Xالـذي يـؤسـس الـنــظـام الـتـعـويـضـي لـلـموظـفـ
لـألسـالك اخلاصة بالتربية الوطنية.

اJـادة اJـادة 2 :  :  تـتـمم اJادة 2 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة 2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
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"اJــادة 2 : يــســتـــفــيــد اJــوظــفــون اJـــنــتــمــون لألسالك
اخلــاصـة بـالـتـربـيــة الـوطـنـيـةs حــسب احلـالـةs من الـعالوات

والتعويضات اآلتية :

sاألداء التربوي Xعالوة حتس -

sاألداء في التسيير Xعالوة حتس -

sردوديةJعالوة ا -

sتعويض التأهيل -

s تعويض التوثيق التربوي -

sتعويض اخلبرة البيداغوجية -

sتعويض اخلدمات التقنية -

sتعويض الضرر -

- تعويض الدعم اJدرسي واJعاجلة البيداغوجية". 

اJادة اJادة 3  :   :  تـعدل اJادة 5 من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة 2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي:

"اJــادة 5 : يـــســــتـــفـــيــــد مـــوظـــفــــو اخملـــابـــر مـن الـــعالوة
والتعويضات اآلتية :

- عـالوة اJــــردوديــــةs وتــــصــــرف كـل ثالثــــة (3) أشــــهــــر
وحتسب وفـق نسـبـة مـتـغـيرة من 0 إلى 30 % من الـراتب

sالرئيسي

- تـعـويض عن اخلــدمـات الـتـقـنـيــةs ويـصـرف شـهـريـا
sويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي

- تـــعــويــض الــضـررs ويــصـرف شــهـريــا وفق نــسـبـة
10 % من الراتب الرئيسي".

اJـادة اJـادة 4 : :  تـعـدل اJادة 7 من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة  2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي:

"اJـــــادة 7 : يـــــصـــــرف تـــــعـــــويـض الـــــتـــــأهـــــيل شـــــهـــــريـــــا
لــــلـــــمــــوظـــــفــــX اJـــــذكـــــورين في اJـــــادتــــX 3 و4 أعـالهs وفق

: Xاآلتيت Xالنسبت

X40 % من الـراتب الـرئـيـسي بـالـنـسـبـة لـلـمـوظـف -
 sفي األصناف 12 فما دون XرتبJا

X45 % من الراتـب الرئـيـسي  بالـنـسبـة لـلمـوظـف -
اJرتبX في األصناف 13 فما فوق".

اJـادة اJـادة 5 : : تــعـدل اJـادة 8 من اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
10-78 اJـــــؤرخ في 10 ربــــــيع األول عـــــام 1431 اJـــــوافق 24

فبراير سنـة  2010 واJذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اJــــادة 8 : يــــصـــرف تــــعــــويض الــــتـــوثــــيق الــــتــــربـــوي
شهريا لـلموظفX اJذكورين في اJادتX 3 و4 أعالهs وفق

اJبالغ اجلزافية احملددة كما يأتي :

- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
sاألصناف 10 فما دون

- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــX اJــــرتـــبــــX في
s 1211 و Xالصنف

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

اJــــادة اJــــادة 6 :  :  يــــتـــمـم اJـــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 78-10
اJــؤرخ في 10 ربـــيع األول عــام 1431 اJــوافق 24 فــبــرايــر
sبـــــمــــــادة 9 مـــــكـــــــرر sـــــــذكــــــور أعــالهJســـــــنـــــــة 2010 وا

حترر كما يأتي:

"اJـادة 9 مــكــرر :  يــصــرف تــعــويض الــدعم اJــدرسي
واJعـاجلة الـبيـداغوجـية شـهريـا للـموظـفX اJـذكورين فـي
اJـــــــواد 3 و4 و5  أعالهs وفـق نــــــســـــــبــــــة  15 % من الــــــراتب

الرئيسي".

اJــادة اJــادة 7 : :  يــســـري مــفــعــول هــذا اJـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اJادة اJادة 8 :  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
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

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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