
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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- 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 10-135 اGؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
XـهـنـيـG2010 الـذي يـؤسـس الـنـظـام الـتـعـويـضي لـلـعـمـال ا

qوسائقي السيارات واحلجاب
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـــوم إلــى تــتـــمـــيم
اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-135 اGــؤرخ في 28 جـــمــادى
األولى عام 1431 اGوافق 13 مايـو سنة 2010 الذي يؤسس
الـنظـام الـتعـويضي لـلعـمال اGـهـنيـX وسائـقي السـيارات

واحلجاب.
اGـادة اGـادة 2 :   :  تـتـمم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-135 اGؤرخ في 28 جـمادى األولى عام 1431 اGوافق 13

مايو سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :
"اGــادة 2 :  يــســتـــفــيــد اGــوظـــفــون اGــنـــتــمــون ألسالك
الــعــمـال اGــهــنـيــX وســائـقي الــســيـارات واحلــجــابq حـسب

احلالةq من العالوات والتعويضات اآلتية :
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -
q(بدون تغيير) ............ -

- تعويض دعم نشاطات اإلدارة".

3 : : يـــتــــمم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 135-10 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 تـــعــويـض دعم نــشـــاطــات
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.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اGـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434

اGوافق 9 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - - 190 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 10-136 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 28
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق  اGــــوافق 13 مــــايــــو ســــنـــــة مــــايــــو ســــنـــــة
2010 الــذي يـؤســس الـنظـــام التـعـويـضــي لألعوان الــذي يـؤســس الـنظـــام التـعـويـضــي لألعوان

اGتعاقدين.اGتعاقدين.
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 10-136 اGؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
2010 الــــــذي يــــــؤسـس الــــــنــــــظــــــام الــــــتــــــعــــــويــــــضـي لألعــــــوان

qتعاقدينGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهـــدف هـــذا اGـــرســـــوم إلــى تــتـــمـــيم
اGـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 10-136 اGــؤرخ في 28 جـــمــادى
األولى عام 1431 اGوافق 13 مايـو سنة 2010 الذي يؤسس

النظام التعويضي لألعوان اGتعاقدين.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تـتـمم اGادة 2 من اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
10-136 اGؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اGوافق 13

مايو سنة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGـادة 2 :  يــســتــفــيــد األعـــوان اGــتــعــاقــدون الــذين �
تـوظـيـفـهم في إطـار اGـادة 19 من األمـر رقم 06-03 اGـؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اGـوافق 15 يـولـيـو سـنـة
2006 واGــــــــذكــــــــور أعـالهq حــــــــسـب احلــــــــالـــــــــةq من الـــــــــعالوات

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

- تعويض دعم نشاطات اإلدارة".
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وزارة الداخلية و اجلماعات احملليةوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 29 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة q2012 يـــحـــدد قــــائـــمـــة يـــحـــدد قــــائـــمـــة
إيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقمإيــرادات ونـفــقــات حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم
136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار

أعوان احلرس البلدي".أعوان احلرس البلدي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الداخلية و اجلماعات احمللية
qاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق  10 غــشت ســنـة 1994
الـذي يـحدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

qوالبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-353 اGؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2011
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات مــنح اGــعـاشــات الــنــوعــيـة

qتعلقة بالعطب ألعوان احلرس البلديGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-354 اGؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح مــعــاشـــات الــتــقــاعــد

qالنسبية االستثنائية ألعوان احلرس البلدي

3 : : يـــتــــمم اGـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 136-10 اGــادة اGــادة 
اGــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 13 مــايــو
سنة 2010 واGذكور أعالهq �ادة 6 مكرر حترر كما يأتي :

"اGــادة 6  مـــكــرر :  يـــصــرف تـــعــويـض دعم نــشـــاطــات
اإلدارة شــــهــــريــــا بــــنــــســــبـــة 10 % من الــــراتب الــــرئــــيــــسي
لــلــمــنـصـب اGـشــغــول لألعــوان اGــتــعـاقــدين اGــذكــورين في

اGادة 2 أعاله".

اGــادة اGــادة 4 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2012.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : : يـــــنــــــشـــــر هـــــذا اGـــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434

اGوافق 9 مايو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-378 اGؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 136-302 الذي عـنوانه "حـساب تـمويـل إعادة انـتشار

q"أعوان احلرس البلدي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
التـنفـيذي رقم 11-378 اGؤرخ في 25 ذي احلـجة عام 1432
اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011 واGذكـور أعالهq يهـدف هذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 136-302 الــذي عـنــوانه "حــسـاب

تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي".

اGادة اGادة 2 : : حتدد قـائمـة إيرادات ونـفقـات هذا احلـساب
كما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qمخصصات ميزانية الدولة -

في باب النفقات :في باب النفقات :
1 - الــتـــعــويـض اGــالي لـــفــائـــدة الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد االستثنائيةq ويشمل:

- شــــراء االشـــــتــــراكــــات بــــعـــــنــــوان ســــنـــــوات الــــعــــمل
الــــنــــاقــــصـــة لــــفــــتح احلق فـي مـــعــــاش الــــتــــقـــاعــــد الــــنـــســــبي

qاالستثنائي

- اGـــســـاهـــمـــة اجلـــزافـــيــــة لـــفـــتح احلـــقـــوق في مـــعـــاش
التقاعد النسبي االستثنائي.
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