الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية

رئاسة الجمهورية
األمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية

تعليمةةةةةة وزاريةةةةةة مشةةةةة ر ة م ر ةةةةةة ةةةةة  17نةةةةةو مبر 2013تعةةةةةدم وتةةةةة م
ال عليمةةةة الوزاريةةةة المشةةة ر ة الم ر ةةةة ةةة  00أ ريةةة  ،1001ال ةةة تحةةةدا يفيةةةا
تطبيةةةح أمكةةةاس المرسةةةوس ال فيةةة رقةةة  300-09المةةة رف ةةة  0جمةةةااأل األولةةة
 1111الموا ةةةةةح  1أ ةةةةةو ر  ،1009المعةةةةةدم والمةةةةة م  ،والةةةةة يحةةةةةدا ا م يةةةةةازا
الخاصةةةةة المم ومةةةةة للمةةةةوظفيل المةةةة دليل ال ةةةةا عيل للدولةةةةة ،الجما ةةةةا المحليةةةةة
والم سسةةةةةا والهي ةةةةةا العموميةةةةةة العةةةةةامليل و يةةةةةا شةةةةةار ،البةةةةةي  ،ورقلةةةةةة،
غراايةةةةة ،ال عامةةةةة ،األغةةةةواط ،الةةةةواا و عةةةة البلةةةةديا ال ا عةةةةة لةةةةو ي الجلفةةةةة
و سكرة .
إل
السااة أ ضاء الحكومة والسااة و ة شار ،البي

 ،ورقلة ،غرااية ،ال عامة،

األغواط ،الواا ،الجلفة و سكرة .
تهدف هذه التعليمة إلى تعديل وتتميم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  9أفريل 6991
التي تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  033-99المؤرخ في  4أكتوبر  ،6999المذكور
أعاله  ،و ذلك تبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم  166-60المؤرخ في  9جوان  1360الذي
يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  033-99المؤرخ في  4أكتوبر  ،6999المذكور
أعاله  ،قصد تمكين المسؤولين المسيرين من الشروع في تطبيقها في أحسن الظروف.
تعدل النقطة  1من التعليمة المشار إليها أعاله كما يأتي :
« -1المس خدمون الم دلون لإلس فااة مل ال دا ير ال عويضية وال حفيزية :
 ( .............................دون تغيير )يرتكز تحديد المستخدمين المعنيين على معيار مستوى التأهيل الذي يوافق الصنف  66فما
فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم  034-30المؤرخ في 19
سبتمبر  ،1330المحدد للشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

1

الموظفون واألعوان العموميون الذين لهم الحق في االستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي
رقم  033-99المؤرخ في  4أكتوبر 6999المعدل و المتمم ،سالف الذكر ،هم :
 المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف  66فما فوق من الشبكة المنصوصفي المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم  034-30المؤرخ في  19سبتمبر
عليها
 ،1330سالف الذكر؛
 الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية ؛ األساتذة الباحثون ،األساتذة الباحثون اإلستشفائيون الجامعيون ،الباحثون الدائمون المنتمونعلى األقل إلى رتب أستاذ مساعد قسم "ب" و أستاذ مساعد إستشفائي جامعي و ملحق
بالبحث،على التوالي .
 ( .............................دون تغيير ) ».
تعدل النقطة  0من التعليمة المشار إليها أعاله كما يأتي:
«  -3مس وأل ال أدي المرجع :
 -1.3الص ف  11ما وق :
يمثل مستوى التأهيل الموافق للصنف  66فما فوق الصنف المرجعي ولذلك فإن جميع
المستخدمين الذين لهم صفة الموظفين أو األعوان المتعاقدين المصنفين في الصنف  66فما فوق
من الشبكة المنصوص عليها في المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم  034-30المؤرخ في
 19سبتمبر  ،1330سالف الذكر ،يستفيدون من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  033-99المؤرخ في
 4أكتوبر  ،6999المعدل والمتمم ،سالف الذكر .
يمكن أن يستفيد كذلك من االمتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي سالف الذكر،
األعوان العموميون المسيرون بقانون أساسي خاص و ذلك شريطة إثباتهم لمستوى تأهيلي يوافق
الصنف  66فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم 034-30
المؤرخ في  19سبتمبر  ،1330سالف الذكر.
-2.3الممارسون الطبيون الم خصصون
لل علي العال والبحث العلم :

الصحة العمومية ،األسات ة والبامثون ال ا عون

تم تمييز ،بصفة خاصة ،الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ،األساتذة
والباحثين التابعين للتعليم العالي والبحث العلمي والمنتمين على األقل لرتبة ممارس متخصص
مساعد ،أستاذ مساعد قسم "ب" ،أستاذ مساعد استشفائي جامعي و ملحق بالبحث ،على التوالي.
على هذا المستوى ،لم ينص على إدراج مستخدمين آخرين من رتب معادلة لإلستفادة من نفس
االمتيازات.
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 -3.3ما

اصة ( ............................. :دون تغيير ).

- 1.3الوظائف العليا

الدولة والم اصب العليا :

يستفيد شاغلوا وظيفة عليا في الدولة أو منصب عالي كما هو منصوص عليه في المادة 4
من المرسوم التنفيذي رقم  033-99المؤرخ في  4أكتوبر ،6999المعدل و المتمم ،سالف الذكر،
من التعويضات والتدابير التحفيزية استنادا إلى رتبتهم األصلية ،شريطة إثباتهم لمستوى تأهيل
يوافق الصنف  66فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم
 034-30المؤرخ في  19سبتمبر  ،1330سالف الذكر .
يطبق هذا اإلجراء كذلك ،على شاغلي المناصب العليا المصنفين أو المصنفين و تدفع
رواتبهم استنادا إلى وظيفة عليا في الدولة .
على سبيل المثال ،فإن المتصرف الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة أو يشغل منصبا عاليا
في إحدى الواليات المعنية ،يستفيد من التعويض النوعي عن المنصب والذي يتم حسابه على
أساس الراتب الرئيسي المرتبط برتبة متصرف وليس على أساس الراتب الرئيسي المرتبط
بالوظيفة العليا أو الراتب المرتبط بالمنصب العالي المشغول .
من جهة أخرى ،وفي الحالة الخاصة بشاغل وظيفة عليا أو منصب عالي و ال ينتمي إلى
رتبة موظف أو رتبة خاضعة إلى قانون أساسي خاص ( حالة القضاة ) ،فينبغي أن يستفيد المعني
من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية استنادا إلى رتبة موظف الموافقة لمستوى تأهيله والتي
كان باإلمكان توظيفه فيها ».
تعدل النقطة  4من التعليمة المذكورة أعاله كما يأتي :
«-4طبيعة ال دا ير ال عويضية وال حفيزية :
تتمثل التدابير التحفيزية كما هو منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  033-99المؤرخ
في  4أكتوبر  ،6999المعدل والمتمم ،سالف الذكر ،في امتيازات ذات طابع مالي ومادي
وامتيازات مرتبطة بمسار الحياة المهنية ،تمنح وفقا للصنف أو مستوى التأهيل الموافق لتصنيف
منصب العمل أو مكان ممارسته .
 -1.1يما يخص ال ظاس ال عويض :
 - 1.1.1ال عوي

ال و

ل الم صب :

يتم حساب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي المرتبط بالرتبة
األصلية أو المنصب المشغول .ينبغي التوضيح أن الراتب الرئيسي للرتبة األصلية أو المنصب
المشغول ،يوافق الراتب األساسي يضاف إليه ،حسب الحالة ،الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة
المتحصل عليها أو تعويض الخبرة المهنية المكتسبة من قبل الموظف أو العون العمومي.
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 ( .............................دون تغيير ).
 – 2.1يما يخص ا م يازا المااية :
- 1.2.1السكل الوظيف للضرورة القصوأل للمصلحة :
يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 033-99
المؤرخ في  4أكتوبر  ،6999المعدل والمتمم ،سالف الذكر ،الذين ينتمون لرتب الموظفين أو إلى
مناصب متعاقدين مصنفين في الصنف  66فما فوق أو الذين يثبتون مستوى تأهيلي يوافق الصنف
 66فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم  034-30المؤرخ
في  19سبتمبر  ،1330سالف الذكر ،من سكن وظيفي للضرورة القصوى للمصلحة ،كما يستفيد
من نفس االمتياز  ،شاغلوا وظيفة عليا في الدولة أو منصب عال .
- 2.2.1ال عوي

ل السكل :

في حالة عدم توفر السكن وريثما يوضع تحت التصرف :
 يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية  ،األساتذة والباحثونالتابعون للتعليم العالي والبحث العلمي والمنتمون على األقل إلى رتب ممارس متخصص مساعد،
أستاذ مساعد قسم ب ،أستاذ مساعد استشفائي جامعي و ملحق بالبحث ،على التوالي ،من تعويض
شهري عن السكن يحدد مبلغه بـ  1 500دج ؛
 تستفيد األصناف األخرى من المستخدمين المنتمين إلى رتب الموظفين أو إلى مناصبالمتعاقدين المصنفين في الصنف  66فما فوق أو الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف  66فما
فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة  0من المرسوم الرئاسي رقم  034-30المؤرخ في 19
سبتمبر  ،1330سالف الذكر ،من تعويض شهري عن السكن يحدد مبلغه بـ  1 000دج .
 ( .............................دون تغيير ) ».
تتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  9أفريل  6991المشار إليها أعاله ،بالنقطتين
 9و  1و تحرران كما يأتي :
 -9أمكاس اصة الف رة مل األوم جانف  2002إل غاية  31ايسمبر :2011
إن الموظفين الذين تم إدماجهم  ،توظيفهم أو ترقيتهم في رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف
إبتداء من  6جانفي  1332و قبل تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 166-60
المؤرخ في  9جوان  1360سالف الذكر ،و الذين لم يستفيدوا من اإلمتيازات المذكورة في
المرسوم التنفيذي رقم  033-99المؤرخ في  4أكتوبر ،6999سالف الذكر ،نظرا لتطبيق المادة
 13من المرسوم الرئاسي رقم  034-30المؤرخ في  19سبتمبر  ،1330سالف الذكر ،يستفيدون
على سبيل التسوية ،من هذه اإلمتيازات للفترة الممتدة من  6جانفي  1332إلى غاية  06ديسمبر
 ، 1366طبقا للكيفيات المبينة أدناه :
4

 -1.9يما يخص ال ظاس ال عويض :
ل الم صب وال يل
 - 1.1.9مالة الموظفيل ال يل اس فااوا مل قب مل ال عوي ال و
رتب لها مس وأل تأدي يعاام أو يفوق رتبة م صرف:
ت إاماجه أو ترقي ه
في هذه الحالة ،فإن المعنيين الذين استفادوا من قبل من هذا اإلمتياز والذين تم ترقيتهم
في الدرجة أو في الرتبة أو تم إدماجهم في رتب أعلى في الفترة الممتدة من  36جانفي 1332
إلى غاية  06ديسمبر  ،1366لهم الحق في استحقاقات ،على سبيل التسوية ،بالنسبة للفترة
المذكورة أعاله.
توافق هذه االستحقاقات المبلغ الناتج عن الفرق بين التعويض النوعي الجديد عن المنصب
والذي يحتسب على أساس األجر األساسي لرتبة اإلدماج أو الترقية ،حسب مكان التعيين،
و التعويض النوعي عن المنصب المستفاد منه سابقا.
تجدر اإلشارة ،إلى أن األجر األساسي المرتبط بالوضعية الجديدة للرتبة ،يحتسب طبقا
للتصنيف السابق للرتبة المعنية وحسب شبكة األجور سارية المفعول عند تاريخ 06
ديسمبر.1330
على سبيل المثال ،يستفيد المتصرف الرئيسي الذي تم إدماجه أو ترقيته إلى رتبة متصرف
مستشار من استحقاقات على سبيل التسوية .توافق هذه االستحقاقات المبلغ الناتج عن الفرق بين
التعويض النوعي الجديد عن المنصب الذي يحتسب على أساس األجر األساسي الموافق للتصنيف
السابق لرتبة متصرف مستشار ( )6/13و التعويض النوعي عن المنصب المستفاد منه سابقا من
طرف المعني.
تطبق نفس طريقة الحساب على حاالت اإلدماج األخرى أو الترقية سواء طرأ عليها تغيير
في تسمية الرتب أم ال .
على سبيل المثال  ،يستفيد المفتش الرئيسي للميزانية الذي أدمج بصفة مفتش رئيسي محلل
للميزانية و الذي استفاد من ترقية في الدرجة ،من استحقاقات على سبيل التسوية .توافق هذه
االستحقاقات المبلغ الناتج عن الفرق بين التعويض النوعي الجديد عن المنصب الذي يحتسب على
أساس األجر األساسي الموافق للتصنيف السابق لرتبة مفتش رئيسي للميزانية ( )4/69و التعويض
النوعي عن المنصب المستفاد منه سابقا ،بالنظر لكون التغيير طرأ فقط على تسمية الرتبة .
ل الم صب
ال و
 2.1.9مالة الموظفيل ال يل ل يس فيدوا مل قب مل ال عوي
رتب لها مس وأل تأدي يعاام أو يفوق رتبة
وال يل ت إاماجه  ،توظيفه أو ترقي ه
م صرف :
في هذه الحالة  ،فإن المعنيين الذين إلتحقوا برتبة توافق مستوى تأهيل رتبة متصرف فما
فوق قبل  6جانفي  ،1361سواء عن طريق اإلدماج (مثال :المساعد اإلداري الرئيسي الحائز على
ليسانس والمدمج في رتبة متصرف ) ،أو عن طريق الترقيـــة (مثال :المساعد اإلداري الرئيسي
الذي تم ترقيته إلى رتبة متصرف) أو عن طريق توظيف جديد بين  6جانفي  1332و 06
ديسمبر  ،1366يستفيدون من استحقاقات  ،على سبيل التسوية  ،للفترة سالفة الذكر.
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توافق هذه اإلستحقاقات التعويض النوعي عن المنصب الذي يحتسب على أساس األجر
األساسي لرتبة اإلدماج ،الترقية أو التوظيف حسب مكان التعيين .
تجدر اإلشارة ،إلى أن األجر األساسي للوضعية الجديدة للرتبة يحتسب وفقا للتصنيف السابق
للرتبة المعنية حسب شبكة األجور سارية المفعول عند تاريخ  06ديسمبر .1330
ينبغي التأكيد على أن الرتب التي ال توافق المستوى التأهيلي لمتصرف قبل  36جانفي
 1361و التي تم إعادة تكريسها في القوانين األساسية الخاصة الجديدة مع تغيير في التسمية ،ليست
معنية بهذه األحكام.
 – 3.1.9مالة الموظفيل الم ميل إل رتب مديثة ال شأة و ال يل له مس وأل تأدي يعاام
أو يفوق رتبة م صرف:
يتعلق األمر بالموظفين الذين تم إدماجهم ،توظيفهم أو ترقيتهم في رتب حديثة النشأة
ويحوزون على مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف .على سبيل المثال ،رتبة أستاذ رئيسي
في التعليم الثانوي ،رتبة أستاذ محاضر قسم "ب" و مفتش محلل للميزانية.
و عليه ،فإن الموظفين المنتمين لهذا النوع من الرتب ،يستفيدون من استحقاقات على سبيل
التسوية ،بالنسبة للفترة الممتدة من  6جانفي  1332إلى غاية  06ديسمبر  ،1366والتي تحسب
وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في النقطتين  6.6.9و  1.6.9أعاله.
كذلك و بما أن األمر يتعلق برتب جديدة لم تكن محل تصنيف في الشبكة السابقة المنصوص
عليها في المرسوم رقم  99-29المؤرخ في  10مارس  ،6929المتضمن القانون األساسي
النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية ،فإنه ينبغي اإلستناد في حساب التعويض النوعي
عن المنصب إلى األجر األساسي الناتج عن التصنيفات المحددة طبقا للجدول أدناه:

التصنيف الحالي
61
60
64
69
61
60
قسم فرعي 6
قسم فرعي 1
قسم فرعي 0
قسم فرعي 4
قسم فرعي 9
قسم فرعي 1
قسم فرعي 0

التصنيف ساري المفعول عند تاريخ
1330/61/06
6/69
6/61
6/60
4/62
6/69
4/69
223
913
913
6333
6323
6613
6123
6

على سبيل المثال ،يستفيد الموظفون الذين تم إدماجهم أو توظيفهم في الرتبة الجديدة مفتش
محلل للميزانية ( رتبة معادلة لرتبة متصرف حسب مستوى التأهيل المعمول به قبل  6جانفي
 ) 1361من استحقاقات على سبيل التسوية .توافق هذه االستحقاقات التعويض النوعي عن
المنصب ،الذي يحتسب على أساس األجر األساسي الموافق للتصنيف ( )6/69طبقا لجدول
التطابق أعاله.
ينبغي التأكيد في األخير،على أن الرتب المنشأة حديثا والتي ال توافق المستوى التأهيلي
لرتبة متصرف قبل 6جانفي  ،1361غير معنية بهذه األحكام.
-1.1.9مالة األ وان الم عاقديل ال يل له مس وأل تأدي يعاام أو يفوق رتبة م صرف :
إن األعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار أحكام المادة  63من المرسوم الرئاسي
رقم  032-30المؤرخ في  19سبتمبر  ،1330الذي يحدد كيفيات توظيف األعوان المتعاقدين و
حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي
المطبق عليهم ،في مناصب شغل تعادل أو تفوق رتبة متصرف إبتدءا من  36جانفي  ،1332و
قبل تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم  166-60المؤرخ في  9جوان  1360سالف
الذكر ،والذين لم يستفيدوا من االمتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 033-99
المؤرخ في  4أكتوبر  ،6999سالف الذكر ،بالنظر لتطبيق أحكام المادة  04من المرسوم الرئاسي
رقم  032-30المؤرخ في  19سبتمبر  ،1330سالف الذكر ،يستفيدون على سبيل التسوية،من هذه
االمتيازات للفترة الممتدة من  6جانفي  1332إلى غاية  06ديسمبر  1366و وفقا لنفس الكيفيات
المنصوص عليها في النقطتين 6.6.9و  1.6.9أعاله.
 – 2.9يما يخص ا م يازا المااية ومسار الحياة المه ية :
تطبق األحكام الواردة في النقطتين  1.4و  0.4من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة
في  9أفريل  ،6991المذكورة أعاله ،على الموظفين واألعوان العموميين المنصوص عليهم في
النقطة  6.9من هذه التعليمة ،على سبيل التسوية ،ابتداء من  6جانفي  1332إلى غاية  06ديسمبر
 1366بالنسبة للذين لم يستفيدوا ال من اإلمتيازات المادية و ال من اإلمتيازات الخاصة بالمسار
المهني ،خالل هذه الفترة .
 -1تاريخ السريان :
طبقا ألحكام المادة  1من المرسوم التنفيذي رقم  166-60المؤرخ في  9جوان ،1360
المذكور أعاله ،تسري أحكام هذه التعليمة ابتداء من  6جانفي  1361باستثناء أحكام النقطة 9
أعاله .
أرجو أن تتفضلوا باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتطبيق الحسن لهذه التعليمة وإعالم مصالح
المديرية العامة للوظيفة العمومية أو المديرية العامة للميزانية،حسب الحالة ،بكل الصعوبات التي
تواجهكم عند تطبيقها .
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