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مقدمة 
استنسازا  لدوزىا يف تطىيس الكىادز البشسيُ و سعًا ميا لتدلًل الصعىبات اليت تعرتض        

مىظفًيا وحتىل دوٌ فَنَه لبعض اليصىص الكاىىىًُ و التيظًنًُ اليت تؤطس  احلًاَ املَيًُ أو 

يف تطبًكَا إٌ تعلل األمس مبَامَه املىكلُ هله، وحتكًكا ألٍداف زمسياٍا أٍنَا السعٌ 

لتطىيس الكىادز و السفع مً مستىّ املعسفُ و املَازات لديَه، يسسىٌ أٌ أضع بني أيديكه ٍره 

املطىيات البسًطُ علَا تساٍه يف اإلجابُ علِ استفسازاتكه و تيفض الغباز علِ اللبس الرٍ 

ميكً أٌ يشىب فَه أو تطبًل أٍ ىص قاىىىٌ  ، مع أملٌ أٌ أكىٌ قد وفكت يف استًعاب 

شسحيُ كبريَ ممً يبحثىٌ دوما عً مً يسافكَه لًتنكيىا مً فَه ما يدوز مً حىليا 

  .   مجًعا 
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النصوص القانونية و التنظيمية التي تسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين ألسالك الممارسين 
   الطبيين العامين و المتخصصين في الصحة العمومية

 المتضمن القانون األساسي الخاص للموظفين المنتمين 2009-11-24:  المؤرخ في 393-09: المرسوم التنفيذي رقم - 

 (70العدد  ).ألسالك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية 

 المتضمن القانون األساسي الخاص للموظفين المنتمين 2009-11-24:  المؤرخ في 394-09: المرسوم التنفيذي رقم -  
 ( 70العدد  ).ألسالك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

 المتضمن القانون األساسي الخاص للموظفين المنتمين ألسالك 2010-02-18:  المؤرخ في 77-10: المرسوم التنفيذي رقم -  
. الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية

 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين 2011 ماي 24 المؤرخ في 199-11المرسوم التنفيذي رقم - 
. الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

 لعالوة اإلنتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات 2002 أبريل 06 المؤرخ في 119-02المرسوم التنفيذي رقم -  
. العمومية للصحة ويحدد كيفية منحها

 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة 187-11المرسوم التنفيذي رقم - 
. العمومية

 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين العاميين في الصحة 188-11المرسوم التنفيذي رقم - 
. العمومية

.  المتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 194-13المرسوم التنفيذي رقم - 
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مختلف رتب الممارسين الطبيين و الطبيين المتخصصين 
 :و تصنيفها القديم و في المقابل التصنيف الجديد الذي يتم حساب على أساسو الراتب 

 

 الـرتـب األســالك

 القديــم الـتصنيف الـجديـد التصنـيـف

ـف
صن

ال
 

 الرقم

ـف االستداللي
صن

ال
 

سـم
الق

 

 الرقم

 االستداللي

الممارسون الطبيون 
 المتخصصون

 1080 / / 1200 5ف.ق ممارس متخصص رئيس

 1000 / / 1125 4ف.ق ممارس متخصص رئيسي

 920 / / 990 2ف.ق ممارس متخصص مساعد

 الممارسون الطبيون العامون

 

 658 1 19 990 2ف.ق طبيب عام رئيس 

 658 1 19 930 1ف.ق طبيب عام رئيسي

 658 1 19 713 16 طبيب عام

 593 / / 762 17 صيدلي عام رئيس 

 593 / / 666 15 صيدلي عام رئيسي

 593 1 18 578 13 صيدلي عام

 593 / / 762 17 جراح أسنان عام رئيس 

 593 / / 666 15 جراح أسنان عام رئيسي

 593 1 18 578 13 جراح أسنان عام
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ممارس متخصص مساعد : كيفية مراقـبة راتـب / أوالً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
× ٍى حاصل ضسب السقه اإلستداللٌ األدىِ لصيف تستًب الستبُ " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قًنُ اليكطُ اإلستداللًُ

 
 

  
 

   
 :  /                                        التصنيف القديم 2-قسم فرعي:التصنيف الجديد 

   920:                                        الرقم اإلستداللي القديم990: الرقم اإلستداللي الجديد 
 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 

 . لكل شهر  دج     X 45.00 = 44.550.00 990 = األجر القاعدي الشهري
 .  دج 534.600.00 = األجر القاعدي السنوي

 304-07نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات ادلبني يف ادلرسوم الرئاسي  : الخـبرة المـهـنية 

 

 
  . 06:  ممارس متخصص مساعد  يف الدرجة :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 .دج للشهر الواحد  13.365.00=  دج X 45.00 297= الخبرة المهنية 

 دج X 12 = 13.365.00 X 12 = 160.380.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية
 
 
 

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

 ( دج45) قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني= الخبرة المهنية 

 تعويض الخبرة المهنية خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج57.915,00  = .................................13.365,00 + 44.550,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 694.980,00 =  .......................12( ×13.365,00 + 44.550,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 
 
 

 على أساس سلم تعويض المنطقة من الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب 
 . 1989األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. ادلوظفني العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
  الذي يعمل يف  بلدية العبادلة بوالية بشار يستفيد من لممارس متخصص مساعدتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال  

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقة

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 . دج شهرياً X 24.50 % =           2.254.00 9200.00= تعويض المنطقة الشهري  

. في السنة.  دج27.048.00 = شهر X 12  دج2.254.00 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة
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  منحة الجنوب(المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2   

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

 التعويض ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب      
: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي

 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

 
 :تــــــذكـــــــير ىــــــــــــــــــام

  من المرسوم 03 المعدلة للمادة 211-13 من المرسوم التنفيذي رقم 04أما بالنسبة للمستخدمين المشار إليهم في المادة 
:   ويتعلق األمر بــــ 300-95التنفيذي رقم 

الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية األساتذة الباحثون و األساتذة الباحثون االستشفائيون الجامعيون و الباحثون        
.  الدائمون الذين لهم على األقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي و ملحق بالبحث

  من الراتب الرئيسي الحالي للذين يعملون في بلديات مقار  %120يتقاضون تعويضا نوعيا عن المنصب شهريا يحسب على أساس 
 .بشار، البيض، وورقلة، وغرداية: واليات

  من الراتب الرئيسي الحالي للذين يعملون في مجموع البلديات  %120يتقاضون تعويضا نوعيا عن المنصب شهريا يحسب على أساس 
 .بشار، وورقلة، وغرداية: األخرى في واليات

  أما أولئك العاملين في واليات النعامة، األغواط، و الوادي بمجموع البلديات المنتمية لهذه الواليات يتقاضون تعويضا نوعيا عن المنصب
.  من الراتب الرئيسي ، ونفس الشيء بالنسبة لبعض بلديات بسكرة و الجلفة %100شهريا يحسب على أساس 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب
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  6 يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة للممارس متخصص مساعدحساب التعويض النوعي عن المنصب  : مثال

 
   

:  من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـالممارس المتخصص المساعد يستفيد أي              

 (كل شهر). دج69.498,00 = % 120 × 57.915,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج250.290,00 =      12×  20.857,50   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
       ويتعلق األمر بـ 300-95 من ادلرسوم التنفيذي رقم 03 ادلعدلة للمادة 211-13 كم ادلرسوم التنفيذي رقم 04ادلذكورون يف أحكام ادلادة 

الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية األساتذة الباحثون و األساتذة الباحثون االستشفائيون الجامعيون و         
.  الباحثون الدائمون الذين لهم على األقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي و ملحق بالبحث

دج  1.500,00: بـ يقدر للسكن تعويض من                                       
.  دج1.500.00  يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ ممارس متخصص مساعد : مثال
 

 
 
 

   :عـــــــــالوة االنـــــتــــــــــفاع- 4

 الذي يؤسس عالوة اإلنتفاع لفائدة بعض ادلستخدمني 06/04/2002: ادلؤرخ يف 02/119: ادلرسوم التنفيذي رقم    حددت مبوجب أحكام
دتنح عالوة اإلنتفاع : " منو ونصت على أنو  (3)التابعني للمؤسسات العمومية للصحة و حيدد كيفيات منحها، السيما مادتو الثالثة 

للمتخصصني اإلستشفائيني اجلامعيني و ادلتخصصني يف الصحة العمومية مقابل ختليهم عن ممارسة النشاط التكميلي وإتقاهنم وممارستهم يف 
:  ادلصاحل ذات النشاطات ادلكثفة وذات اخلطر الكبري وحتسب كما يف اجلدول أدناه 

 الممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة والخطر الكبير  المستفيدون
  دج12.000.00 "رئيس مصلحة"ممارس متخصص يف الصحة العمومية 

  دج10.000.00 "رئيس وحدة"ممارس متخصص يف الصحة العمومية 
  دج8.000.00 ممارس متخصص يف الصحة العمومية

  .سنوات (05)على أن يبدأ في االستفادة من ىذه العالوة الذين يتبثون خبرة مهنية أكثر من خمس  : تذكير ىام

 %120   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية
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 سنوات وال يشغل أي منصب عال من عالوة انتفاع 05 لو خربة مهنية تفوق مخس ممارس متخصص مساعديستفيد : مثال
، على أن يقدم ادلعين التزاما مكتوبا ممضيا من قبلو يلتزم من خاللو عدم العمل يف ادلؤسسات  دج شهريا8.000.00بــ تقدر 

.   اخلاصة وشيو العمومية و عدم ممارسة أي نشاط تكميلي وإال ال ديكنو اإلستفادة من ذات العالوة

   :تعـــــويض الــــــــتـأىـــــــيـل-5

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 199- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)حددت ادلادة اخلامسة  
 ين يفتـخصصين املالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني ادلتخصصني يف الصحة العمومية من : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التأىيل شهري حسب النسب التالية

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون 
ادلتخصصون يف الصحة 

 العمومية

 35%ممارس متخصص مساعد 

 40%ممارس متخصص رئيسي 

 50%ممارس متخصص رئيس 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التأىيل يستفيد من 06 مصنف يف الدرجة مـمـارس متخصـص مسـاعد: مـثـال 

  

    شهرياً دج X 35 % = 20.270.25 (13.365.00+ 44.550.00)= ومنو تعويض التأىيل الشهري 
  دج سنوياً 243.243.00=  شهرا                   X 12  دج20.272.25=  ومنو تعويض التأىيل السنوي 

   :تعـــــويض التـــــوثـــــــــــــــــــيق-6

 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 199- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)حددت ادلادة السادسة  
ين الطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني ادلتخصصني يف : " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين يفتـخصصامل
:  تعويض التوثيق شهري حسب المبالغ الجزافية اآلتيةالصحة العمومية من 

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون 
ادلتخصصون يف الصحة 

 العمومية

  دج8.000ممارس متخصص مساعد 

  دج10.000ممارس متخصص رئيسي 

  دج12.000ممارس متخصص رئيس 

 %35في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي=  تعويض التأىيل
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:  وفقا للمبالغ اجلزافية احملددة يف اجلدول السابق و ىي كاآليتمن تعويض التوثيق يستفيد مـمـارس متخصـص مسـاعد: مـثـال 

  

    دج .8.000ومنو  ادلمارس ادلتخصص ادلساعد من مبلغ جزايف كتعويض عن التوثيق شهريا يقدر بــ 
 .  سنوياً دج 96.000.00=  شهرا              X 12  دج8.000=             ومنو تعويض التوثيق السنوي 

   :تعـــــويض الـــــــــــــــــــتأطـــــــــــــــــير-7

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 199- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (07)    حددت ادلادة السابعة 
: " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين يفتـخصصين املالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:  تعويض التأطير شهري حسب النسب التاليةيستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني ادلتخصصني يف الصحة العمومية من 
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة   السلك

ادلمارسون الطبيون 
ادلتخصصون يف الصحة 

 العمومية 

 35%ممارس متخصص مساعد 

 40%ممارس متخصص رئيسي 

 50%ممارس متخصص رئيس 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويــــــــض التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطير يستفيد من 06 مصنف يف الدرجة مـمـارس متخصـص مسـاعد: مـثـال 

  

    شهرياً دج X 35 % = 20.270.25 (13.365.00+ 44.550.00)= ومنو تعويض التأطري الشهري 
 دج سنوياً  243.243.00=  شهرا                   X 12  دج20.272.25=             ومنو تعويض التأطري السنوي 

   :تعـــــويض اإللزام في العالج المتخصص- 8

 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 199- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)   حددت ادلادة الرابعة 
: " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين يفتـخصصين املالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011

تعويض اإللزام في العالج المتخصص شهريا حسب يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني ادلتخصصني يف الصحة العمومية من 
:  النسب التالية

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة   السلك

ادلمارسون الطبيون 
ادلتخصصون يف الصحة 

 العمومية 

 30%ممارس متخصص مساعد 

 40%ممارس متخصص رئيسي 

 45%ممارس متخصص رئيس 

 

 ( دج 12.000 دج أو 10.000 دج أو 8.000)مبلغ جزافي شهري حسب الرتبة =  تعويض التوثيق

 %35في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي=  تعويض التـــــــــــــــــــأطـــــــــــــــير
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:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض اإللزام في العالج المتخصص يستفيد من 06 مصنف يف الدرجة مـمـارس متخصـص مسـاعد: مـثـال 

  

: وباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق مبمارس متخصص مساعد فإنو يستفيد ادلعين من 
    شهرياً دج X 30 % = 17.374.50 (13.365.00+ 44.550.00)=  تعويض اإللزام يف العالج ادلتخصص الشهري 

  دج سنوياً 208.494.00=  شهرا               X 12  دج17.374.50=  ومنو تعويض اإللزام يف العالج ادلتخصص السنوي 

 

   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 9

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقدد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون وىي كاآليت

 

المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية -

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
  – طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

المستعجلة  مصلحة اإلعانة الطبية 
الجـراحــة الـعـامــة واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة  - 

بـعد الـعـمـلـيات  ، قاعـة الـعـمـليـات الجـراحـيـة)
( الجراحية واإلنعاش

طـب الـــنـــســاء والـــتـــولـــيـــد واألمـــومـــة  - 

( قـــاعــة العمليات الجراحية وقاعة الوالدة)

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )طب الـنـسـاء والــتـولـيـد واألمــومـة  -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

 

 % 45أو % أ40أو %30في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي= تعويض اإللزام في العالج المتخصص 
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 يعمل يف مصلحة اجلراحة العامة و بإعتبار أن ذات ادلصلحة تدخل الممارس المتخصص المساعدويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 
 يقدر بــ تعويض عن خطر العدوىضمن ادلصاحل ادلصنفة يف ادلستوى األول ذات اخلطر العال و بالتايل يستفيد ادلعين من 

. ، شهريا دج7.200
 

 
 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

 
  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2

         
األجر اخلاضع لالشرتاك أذا  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد       

 دج 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05لكل طفل يف حدود 

 على يتحصل فإنو 2 خارج الصنف قسم فرعي يف مصنف باعتباره و  الممارس المتخصص المساعد يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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 10 واحد يفىق عنره 03 و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء السادسة له الدرجة ممارس متدصص مساعدنفس املثال السابق  

.  سهىات05سهىات ، وله خربة مههًة تفىق 

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 44.550,00األجر القاعدي  

 دج 13.365,00( 6د)  اخلربة ادلهنية
 دج 57.915,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 2.254,00  تعويض ادلنطقة
 دج 69.498,00التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.500,00منحة السكن  
 دج8.000.00 (التخلي عن النشاط التكميلي)عالوة االنتفاع 

 دج 20.270,25تعويض التأىيل 
 دج 8.000,00تعويض التوثبق 
 دج 20.270,25تعويض التأطري 

 دج 7.200,00تعويض خطر العدوى 
 دج 17.374,50تعويض اإللزام يف العالج ادلتخصص 

 دج 154.367,00مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  
 

المنح العائلية 
 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن

 دج 800.00منحة الزوجة  
 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 213.993,25  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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طبـيب عـام رئيـسي : كيفية مراقـبة راتـب / ثانياً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 لطبيب عام رئيسي : األجـر القاعـدي 

 19/1كرتبة طبيب عام :                                         التصنيف القديم 1-قسم فرعي:  التصنيف الجديد 
   658:                                        الرقم اإلستداللي القديم930:   الرقم اإلستداللي الجديد 

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
 . دج     لكل شهر  X 45.00 =          41.850.00 930= األجر القاعدي الشهري 
 يف السنة.    دج X12=  502.200.00   41.850.00= األجر القاعدي السنوي  

 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 419:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 09:  طبيب عام رئيسي متحصل على الدرجة :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 

 . دج للشهر الواحد 18.855.00=  دج      X 45.00 419= الخبرة المهنية الشهرية 

دج يف السنة  X 12 = 18.855.00 X 12 = 226.260.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج60.705,00  = .................................18.855,00 + 41.850,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 728.460,00 =  .......................12( ×18.855,00 + 41.850,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب 
 . 1989أساس سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  بلدية العبادلة 19/1  تصنيف الرتبة القدمي طبيب عام رئيسيتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبوالية بشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 . دج شهرياً X 24.50 % =       1.612.10 دج 6580.00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج19.345.20 = شهر X 12  دج1.612.10 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة
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  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

 التعويض ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب      
: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي

 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  9 يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة طبيب عام رئيسيحساب التعويض النوعي عن المنصب  : مثال

 
   

:  من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـطبيب عام رئيسي يستفيد أي              

 (كل شهر). دج30.352,50    = % 50×  دج60.705,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج364.230,00 =   12×  دج30.352,50   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  
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  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000,00  يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ طبيب عام رئيسي : مثال
 

 
 
 

   :تعـــــويض الــــــــتـأىـــــــيـل- 4

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)حددت ادلادة الرابعة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التأىيل شهري حسب النسب المدرجة في الجدول أدناه و على أساس الراتب الرئيسي

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة   السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

 45%طبيب عام، صيديل عام، جراح أسنان عام   

 45%، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي  طبيب عام رئيسي

 50%طبيب عام رئيس  

 45%صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التأىيل يستفيد من 09 مصنف يف الدرجة طبيب عام رئيسي: مـثـال 

  

    شهرياً دج X 45 % = 27.317.25 (18.855.00+ 41.850.00)= ومنو تعويض التأىيل الشهري 
  دج سنوياً 327.807.00=  شهرا                   X 12  دج27.317.25=  ومنو تعويض التأىيل السنوي 

   :تعـــــويض التـــــوثـــــــــــــــــــيق-5

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)حددت ادلادة اخلامسة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من  : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التوثيق شهري حسب المبالغ الجزافية اآلتية

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية

 

 % 45في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي=  تعويض التأىيل
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النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية

  دج4.000طبيب عام، صيديل عام، جراح أسنان عام   

  دج5.000، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي  طبيب عام رئيسي

  دج6.000طبيب عام رئيس، صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

:  وفقا للمبالغ اجلزافية احملددة يف اجلدول السابق و ىي كاآليتمن تعويض التوثيق يستفيد طبيب عام رئيسي: مـثـال 

  

    دج 5.000 شهريا يقدر بــ كتعويض عن التوثيق من مبلغ جزايف طبيب عام رئيسيومنو  
 .  سنوياً دج 60.000.00=  شهرا              X 12  دج5.000=             ومنو تعويض التوثيق السنوي 

   :تعـــــويض دعم نشاطات الصحة- 6

 مـــايــــو 05ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
: " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:  تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسب التاليةحيسب 
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

صيديل عام، جراح أسنان عام  
 ، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي، صيديل عام رئيس، 

جراح أسنان عام رئيس 

%35 

 
.   طبيب عام رئيسطبيب عام رئيسي،طبيب عام، 

%45 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض دعم نشاطات الصحة يستفيد من 09 مصنف يف الدرجة طبيب عام رئيسي: مـثـال 

  

:  فإنو يستفيد ادلعين من طبيب عام رئيسيوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 45 % = 27.317.50 (18.855.00+ 41.850.00)=  تعويض دعم نشاطات الصحة الشهري  

 دج سنوياً 327.807.00=  شهرا                 X 12  دج27.317.50=  ومنو تعويض دعم نشاطات الصحة السنوي 
 
 
 

 ( دج 6.000 دج أو 5.000 دج أو 4.000)مبلغ جزافي شهري حسب الرتبة =  تعويض التوثيق

 % 45 أو % 35في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقدد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون وىي كاآليت

 

المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

 
 يعمل يف مصلحة االستعجاالت الطبية و بإعتبار أن ذات ادلصلحة تدخل ضمن طبيب عام رئيسي   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 

 يقدر بــ تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى األول ذات الخطر العالادلصاحل ادلصنفة يف 
 .، شهريا دج7.200
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  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

 
  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2

         
األجر اخلاضع لالشرتاك أذا  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد       

 دج 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05لكل طفل يف حدود 

 تعويض على يتحصل فإنو 1قسم فرعي  خارج الصنف يف مصنف باعتباره و  الطبيب العام الرئيسي يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ يقدر شهري

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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 10 واحد يفىق عنره 03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (9 )التاسعة له الدرجة طبًب عام رئًسٌنفس املثال السابق  

سهىات  

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 41.850,00األجر القاعدي  

 دج 18.855,00( 9د)  اخلربة ادلهنية
 دج 60.705,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 1.612,10  تعويض ادلنطقة
 دج 30.352,50التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 27.317,25تعويض التأىيل 
 دج 5.000,00تعويض التوثبق 

 دج 27.317,25تعويض دعم نشاطات الصحة 
 دج 7.200,00التعويض عن خطر العدوى 

 دج 99.799,10مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  
 

المنح العائلية 
 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن

 دج 800.00منحة الزوجة  
 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 162.215,35  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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طبـيب عـــــــــــــــــــــــــــــــــام  : كيفية مراقـبة راتـب / ثالثاً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 طبيب عام : األجـر القاعـدي  

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  19/1:                                         التصنيف القديم 16:   التصنيف الجديد 
  658:                             الرقم اإلستداللي القديم713:    الرقم اإلستداللي الجديد   
  الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامةX 45.00 دج . 
  713= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =      32.085.00  دج     لكل شهر . 
  يف السنة.  دج 385.020.00 =  12 × 32.085.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 107:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 03:  متحصل على الدرجة طبيب عام :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 

 . للشهر الواحد دج 4.815.00=  دج                                 X 45.00 107= الخبرة المهنية الشهرية
 . دج يف السنةX 12 = 4.815.00 X 12 = 57.780.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج36.900,00  = .................................4.815,00 + 32.085,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 442.800,00 =  .......................12( ×4.815,00 + 32.850,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب 
 . 1989أساس سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  بلدية العبادلة بوالية 19/1  تصنيف الرتبة القدمي طبيب عامتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 :ىو لرتبتو ادلوافق األساسي فاألجر وعليو 1 القسم 19الصنف  يف طبيب عام يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب
(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 6.580,00
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       1.612.10 دج 6580.00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج19.345.20 = شهر X 12  دج1.612.10 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

      
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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 ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب         

: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي التعويض
 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  3يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة طبيب عام حساب التعويض النوعي عن المنصب  : مثال

 
   

: من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـطبيب عام  يستفيد أي              

 (كل شهر). دج18.450,00 = % 50×  دج36.900,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج221.400,00 =  12×  دج18.450,00   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000,00يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ طبيب عام  : مثال
 

 
 

 
 

 

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية
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   :تعـــــويض الــــــــتـأىـــــــيـل- 4

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)حددت ادلادة الرابعة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التأىيل شهري حسب النسب المدرجة في الجدول أدناه و على أساس الراتب الرئيسي

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة   السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

 45%، صيديل عام، جراح أسنان عام   طبيب عام

 45%طبيب عام رئيسي، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي  

 50%طبيب عام رئيس  

 45%صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التأىيل يستفيد من 03 مصنف يف الدرجة  طبيب عام: مـثـال 

  

    شهرياً دج X 45 % = 16.605.00 (4.815.00+ 32.085.00)= ومنو تعويض التأىيل الشهري 
  دج سنوياً 199.260.00=  شهرا                 X 12  دج16.605.00=  ومنو تعويض التأىيل السنوي 

   :تعـــــويض التـــــوثـــــــــــــــــــيق-5

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)حددت ادلادة اخلامسة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من  : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التوثيق شهري حسب المبالغ الجزافية اآلتية

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية

  دج4.000، صيديل عام، جراح أسنان عام   طبيب عام

  دج5.000، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي  طبيب عام رئيسي

  دج6.000طبيب عام رئيس، صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

:  وفقا للمبالغ اجلزافية احملددة يف اجلدول السابق و ىي كاآليتمن تعويض التوثيقيستفيد  طبيب عام: مـثـال 

  

 % 45في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي=  تعويض التأىيل

 ( دج 6.000 دج أو 5.000 دج أو 4.000)مبلغ جزافي شهري حسب الرتبة =  تعويض التوثيق
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    دج 4.000 شهريا يقدر بــ كتعويض عن التوثيق من مبلغ جزايف  طبيب عامومنو  
 .  سنوياً دج 48.000.00=  شهرا              X 12  دج4.000=             ومنو تعويض التوثيق السنوي 

   :تعـــــويض دعم نشاطات الصحة- 6

 مـــايــــو 05ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
: " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:  تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسب التاليةحيسب 
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

صيديل عام، جراح أسنان عام  
 ، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي، صيديل عام رئيس، 

جراح أسنان عام رئيس 

%35 

 
.   طبيب عام رئيس، طبيب عام رئيسي،طبيب عام

%45 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض دعم نشاطات الصحة يستفيد من 03مصنف يف الدرجة  طبيب عام: مـثـال 

  

: فإنو يستفيد ادلعين من  طبيب عاموباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 45 % = 16.605.00 (4.815.00+ 32.085.00)=  تعويض دعم نشاطات الصحة الشهري  

 دج سنوياً 199.260.00=  شهرا                X 12  دج16.605.00=  ومنو تعويض دعم نشاطات الصحة السنوي 
 

   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 

 % 45 أو % 35في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

  
يعمل يف مصلحة االستعجاالت الطبية و بإعتبار أن ذات ادلصلحة تدخل ضمن ادلصاحل  طبيب عام  ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 

،  دج7.200 يقدر بــ تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى األول ذات الخطر العالادلصنفة يف 
. شهريا
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 :التعويضية الجزافية المنحة- 8

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 
 .شهرياً،حسب اجلدول أعاله دج 1.500.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 16مصنف يف الصنف  الطبيب العام      وباعتبار أن 

 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 
 

 
 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

 
  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2

         
األجر اخلاضع لالشرتاك أذا  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد       

 دج 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05لكل طفل يف حدود 

 300,00 بـ يقدر شهري تعويض على يتحصل فإنو 16 الصنف يف مصنف باعتباره و الطبيب العام يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 
 
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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سهىات   10 واحد يفىق عنره 03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (3) له الدرجة الثالثة طبًب عامنفس املثال السابق  

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 32.085,00األجر القاعدي  

 دج 4.815,00( 3د)  اخلربة ادلهنية
 دج 36.900,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 1.612,10  تعويض ادلنطقة
 دج 18.450,00التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 16.605,00تعويض التأىيل 
 دج 4.000,00تعويض التوثبق 

 دج 16.605,00تعويض دعم نشاطات الصحة 
 دج 7.200,00التعويض عن خطر العدوى 
  دج1.500.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 66.972,10مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  
 

المنح العائلية 
 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن

 دج 800.00منحة الزوجة  
 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 105.583,35  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

صـــــــــــــــــــيدلي عـــــــــــــــــــــــــــــــــام  : كيفية مراقـبة راتـب / رابعا

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 صــــــيدلي عـــــــــــــــــــــــــــــام : األجـر القاعـدي  

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  18/1:                                             التصنيف القديم 13:التصنيف الجديد 
  593:                             الرقم اإلستداللي القديم578:    الرقم اإلستداللي الجديد   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  578= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           26.000.00 دج          لكل شهر  . 
  يف السنة.      دج 312.000.00 =  12×  دج  26.000.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 81:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 03:  متحصل على الدرجة صيدلي عام :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 3.645.00=  دج                                 X 45.00 81= الخبرة المهنية الشهرية
.  دج يف السنةX 12 = 3.645.00 X 12 = 43.740.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج29.645,00  = .................................3.645,00 + 26.000,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 355.740,00 =  .......................12( ×3.645,00 + 26.000,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 



36 
 

 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  بلدية العبادلة بوالية 18/1  تصنيف الرتبة القدمي  عامصيدليتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 :ىو لرتبتو ادلوافق األساسي فاألجر وعليو 1 القسم 18الصنف  يف صيدلي عام يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب
(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 5.930,00
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       1.452.85 دج 5.930,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج17.434.20 = شهر X 12  دج1.452.85 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

      
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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 ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب         

: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي التعويض
 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  3يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة  عام  صيدليحساب التعويض النوعي عن المنصب : مثال

 
   

: من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـصيدلي عام  يستفيد أي              

 (كل شهر). دج14.822,50 = % 50×  دج29.645,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج177.870,00 =  12×  دج14.822,50   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000,00يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ صيدلي عام  : مثال
 

 
 

 
 

 

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية
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   :تعـــــويض الــــــــتـأىـــــــيـل- 4

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)حددت ادلادة الرابعة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التأىيل شهري حسب النسب المدرجة في الجدول أدناه و على أساس الراتب الرئيسي

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة   السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

 45%، جراح أسنان عام   صيديل عام، طبيب عام

 45%طبيب عام رئيسي، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي  

 50%طبيب عام رئيس  

 45%صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التأىيل يستفيد من 03 مصنف يف الدرجة  صيدلي عام: مـثـال 

  

    شهرياً دج X 45 % = 13.340.25 (3.645.00+ 26.000.00)= ومنو تعويض التأىيل الشهري 
  دج سنوياً 160.083.00=  شهرا                 X 12  دج13.340.25=  ومنو تعويض التأىيل السنوي 

   :تعـــــويض التـــــوثـــــــــــــــــــيق-5

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)حددت ادلادة اخلامسة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من  : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التوثيق شهري حسب المبالغ الجزافية اآلتية

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية

  دج4.000، جراح أسنان عام   صيديل عام، طبيب عام

  دج5.000، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي  طبيب عام رئيسي

  دج6.000طبيب عام رئيس، صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

:  وفقا للمبالغ اجلزافية احملددة يف اجلدول السابق و ىي كاآليتمن تعويض التوثيقيستفيد  صيدلي عام: مـثـال 

  

 % 45في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي=  تعويض التأىيل

 ( دج 6.000 دج أو 5.000 دج أو 4.000)مبلغ جزافي شهري حسب الرتبة =  تعويض التوثيق
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    دج 4.000 شهريا يقدر بــ كتعويض عن التوثيقمن مبلغ جزايف  صيدلي عامومنو  
 .  سنوياً دج 48.000.00=  شهرا              X 12  دج4.000=             ومنو تعويض التوثيق السنوي 

   :تعـــــويض دعم نشاطات الصحة- 6

 مـــايــــو 05ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
: " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:  تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسب التاليةحيسب 
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

، جراح أسنان عام  صيديل عام
 ، صيديل عام رئيسي، جراح أسنان عام رئيسي، صيديل عام رئيس، 

جراح أسنان عام رئيس 

%35 

 
.   طبيب عام رئيسطبيب عام، طبيب عام رئيسي،

%45 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض دعم نشاطات الصحة يستفيد من 03مصنف يف الدرجة  صيدلي عام: مـثـال 

  

: فإنو يستفيد ادلعين من صيدلي عام وباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 35 % = 10.375.75 (3.645.00+ 26.000.00)=  تعويض دعم نشاطات الصحة الشهري  

 دج سنوياً 124.509.00=  شهرا                X 12  دج10.375.75=  ومنو تعويض دعم نشاطات الصحة السنوي 
 

   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 

 % 45 أو % 35في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

 
 و بإعتبار أن ذات ادلصلحة تدخل ضمن ادلصاحل ادلصنفة مصلحة الصيدليةيعمل يف  صيدلي عام   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 

 .، شهريا دج5.800 يقدر بــ تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى الثاني ذات الخطر العاليف 
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 :التعويضية الجزافية المنحة- 8

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

 .شهرياً،حسب اجلدول أعاله دج 1.500.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 13مصنف يف الصنف  صيدلي عاموباعتبار أن 
 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 
 

 
 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

 
  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2

         
األجر اخلاضع لالشرتاك أذا  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد       

 دج 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05لكل طفل يف حدود 

 300,00 بـ يقدر شهري تعويض على يتحصل فإنو 13 الصنف يف مصنف باعتباره و صيدلي عام يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 
 
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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سهىات   10 واحد يفىق عنره 03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (3) له الدرجة الثالثة صًدلٌ عامنفس املثال السابق  

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 26.000,00األجر القاعدي  

 دج 3.645,00( 3د)  اخلربة ادلهنية
 دج 29.645,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 1.452,85  تعويض ادلنطقة
 دج 14.822,50التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 13.340,25تعويض التأىيل 
 دج 4.000,00تعويض التوثبق 

 دج 10.375,75تعويض دعم نشاطات الصحة 
  دج1.500.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 5.800,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 52.291,35مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 83.647,60  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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جـــــــــــــراح أســـــــــــــــنان عـــــــــــــام رئـــــــــــــــيسي  : كيفية مراقـبة راتـب / خامسا

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 جراح أسان عام رئيسي : األجـر القاعـدي 

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  18/1:                                             التصنيف القديم 15:التصنيف الجديد 
  593:                             الرقم اإلستداللي القديم666:    الرقم اإلستداللي الجديد   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  666= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           29.970.00لكل شهر  دج           . 
  يف السنة.      دج 359.640.00 =  12×  دج  29.970.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 167:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 05:  متحصل على الدرجة جراح أسان عام رئيسي :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 7.515.00=  دج                                 X 45.00 167= الخبرة المهنية الشهرية
.  يف السنةدج X 12 = 7.515.00 X 12 = 90.180.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج37.485,00  = .................................7.515,00 + 29.970,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 449.820,00 =  .......................12( ×3.645,00 + 26.000,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  بلدية 18/1 تصنيف الرتبة القدمي جراح أسان عام رئيسيتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةالعبادلة بوالية بشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 األساسي فاألجر وعليو 1 القسم 18الصنف  يف جراح أسان عام رئيسي يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب

(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 5.930,00 :ىو لرتبتو ادلوافق
 
 
 
 



47 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . دج شهرياً X 24.50 % =       1.452.85 دج 5.930,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج17.434.20 = شهر X 12  دج1.452.85 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

      
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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 ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب         

: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي التعويض
 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  5يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة  جراح أسان عام رئيسيحساب التعويض النوعي عن المنصب  : مثال

 
   

: من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـ جراح أسان عام رئيسي يستفيد أي              

 (كل شهر). دج18.742,50 = % 50×  دج37.485,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج224.910,00 =  12×  دج18.742,50   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000,00يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ  جراح أسان عام رئيسي : مثال
 

 
 

 
 

 

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية
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   :تعـــــويض الــــــــتـأىـــــــيـل- 4

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)حددت ادلادة الرابعة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التأىيل شهري حسب النسب المدرجة في الجدول أدناه و على أساس الراتب الرئيسي

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة   السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

 45%، جراح أسنان عام   صيديل عام، طبيب عام

 45%  جراح أسنان عام رئيسيطبيب عام رئيسي، صيديل عام رئيسي، 

 50%طبيب عام رئيس  

 45%صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التأىيل يستفيد من 05مصنف يف الدرجة  جراح أسان عام رئيسي: مـثـال 

  

    شهرياً دج X 45 % = 16.868.25 (7.515.00+ 29.970.00)= ومنو تعويض التأىيل الشهري 
  دج سنوياً 202.419.00=  شهرا                 X 12  دج16.868.25=  ومنو تعويض التأىيل السنوي 

   :تعـــــويض التـــــوثـــــــــــــــــــيق-5

 1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)حددت ادلادة اخلامسة  
 ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011 مـــايــــو ســـنـــة 05ـــوافـق ملا

يستفيد ادلوظفون ادلنتمني لسلك ادلمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية من  : " ، حيث نصت على انه العموميةالصحة 
:  تعويض التوثيق شهري حسب المبالغ الجزافية اآلتية

    
النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية

  دج4.000، جراح أسنان عام   صيديل عام، طبيب عام

دج 5.000  جراح أسنان عام رئيسي، صيديل عام رئيسي، طبيب عام رئيسي  

  دج6.000طبيب عام رئيس، صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيس 

:  وفقا للمبالغ اجلزافية احملددة يف اجلدول السابق و ىي كاآليتمن تعويض التوثيقيستفيد صيدلي عام : مـثـال 

  

 % 45في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي=  تعويض التأىيل

 ( دج 6.000 دج أو 5.000 دج أو 4.000)مبلغ جزافي شهري حسب الرتبة =  تعويض التوثيق
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    دج 5.000 شهريا يقدر بــ كتعويض عن التوثيقمن مبلغ جزايف  جراح أسان عام رئيسيومنو  
 .  سنوياً دج 60.000.00=  شهرا              X 12  دج5.000=             ومنو تعويض التوثيق السنوي 

   :تعـــــويض دعم نشاطات الصحة- 6

 مـــايــــو 05ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 02ــــؤرّخ يف امل 188- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
: " ، حيث نصت على انه العمومية الصحة ين العامني يفالطيب ادلمارسني سلك ين لـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:  تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسب التاليةحيسب 
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك

ادلمارسون الطبيون العامون 
 يف الصحة العمومية 

، جراح أسنان عام  صيديل عام
، صيديل عام رئيس، جراح أسنان عام رئيسي ، صيديل عام رئيسي، 

جراح أسنان عام رئيس 

%35 

 
.   طبيب عام رئيسطبيب عام، طبيب عام رئيسي،

%45 

 

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض دعم نشاطات الصحة يستفيد من 05مصنف يف الدرجة  جراح أسان عام رئيسي: مـثـال 

  

: فإنو يستفيد ادلعين من  جراح أسان عام رئيسيوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 35 % = 13.119.75 (7.515.00+ 29.970.00)=  تعويض دعم نشاطات الصحة الشهري  

 دج سنوياً 157.437.00=  شهرا                X 12  دج13.119.75=  ومنو تعويض دعم نشاطات الصحة السنوي 
 

   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 

 % 45 أو % 35في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

 
 و بإعتبار أن ذات ادلصلحة تدخل مصلحة جراحة األسنان يعمل يف جراح أسان عام رئيسي   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 

 يقدر بــ تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى الثاني ذات الخطر العالضمن ادلصاحل ادلصنفة يف 
 .، شهريا دج5.800
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 :التعويضية الجزافية المنحة- 8

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

شهرياً،حسب اجلدول  دج 1.500.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 15مصنف يف الصنف  جراح أسان عام رئيسيوباعتبار أن 
 .أعاله

 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 
 

 
 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

 
  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2

         
األجر اخلاضع لالشرتاك أذا  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد       

 دج 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05لكل طفل يف حدود 

 يقدر شهري تعويض على يتحصل فإنو 15 الصنف يف مصنف باعتباره و جراح أسان عام رئيسي يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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 واحد يفىق عنره 03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (05 )اخلامسة له الدرجة جراح أسهان عام رئًسٌنفس املثال السابق  

سهىات   10

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 29.970,00األجر القاعدي  

 دج 7.515,00( 5د)  اخلربة ادلهنية
 دج 37.485,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 1.452,85  تعويض ادلنطقة
 دج 18.742,50التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 16.868,25تعويض التأىيل 
 دج 5.000,00تعويض التوثبق 

 دج 13.119,75تعويض دعم نشاطات الصحة 
  دج1.500.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 5.800,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 115.683,35مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 154.879,60  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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 سلك شبو الطـبـيـين
  يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك 2011 مارس 20:  المؤرخ في 121-11: المرسوم التنفيذي رقم ، 

 . شبو الطبيين للصحة العمومية 

  المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك 2011 مارس 20 المؤرخ في 122- 11المرسوم التنفيذي رقم 
 .القابالت في الصحة العمومية

  المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك شبو 2011 ماي 24:  المؤرخ في 200-11:  المرسوم التنفيذي رقم ، 
 . الطبيين للصحة العمومية 

  المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك القابالت 2011 ماي 24:  المؤرخ في 201-11: المرسوم التنفيذي رقم ، 
 . في الصحة العمومية 

  المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك 2011 جوان 02:  المؤرخ في 210-11: المرسوم التنفيذي رقم ، 
 . الفيزيائيين للصحة العمومية 

  المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك األعوان 2011 أوت 15:  المؤرخ في 289-11: المرسوم التنفيذي رقم ، 
 .الطبيين في الصحة العمومية

  المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك 2013 جوان 26:  المؤرخ في 225-13: المرسوم التنفيذي رقم ، 
 . النفسانيين في الصحة العمومية 

  المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك 2011 جويلية 14:  المؤرخ في 255-11: المرسوم التنفيذي رقم ، 
 . البيولوجيين في  الصحة العمومية 

  المتعلق بتعويض المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات الصحية2013 ماي 20:  المؤرخ في 195-13: المرسوم التنفيذي رقم ،  . 
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 :بعض الرتب و تصنيفها القديم و في المقابل التصنيف الجديد الذي يتم حساب على أساسو الراتب 

 الـرتـب الشعبة

 القديــم الـتصنيف الـجديـد التصنـيـف

ـف
صن

ال
 

 الرقم

ـف االستداللي
صن

ال
 

سـم
الق

 

شعبة 
 العالج

 1 10 379 8 مساعد تمريض للصحة العمومية 

 1 13 418 9 مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية 

 / / 578 13 ممرض ممتاز للصحة العمومية

 1 15 537 12 ممرض متخصص للصحة العمومية

 1 14 498 11 ممرض للصحة العمومية

 1 14 453 10 ممرض حاصل على شهادة دولة

 1 13 418 9ممرض مؤىل 

شعبة  
الطبية 
 التقنية 

 / / 578 13 مشغل أجهزة التصوير الطبي الممتاز للصحة العمومية

 1 15 537 12 مشغل أجهزة التصوير متخصص الممتاز للصحة العمومية

 1 14 498 11 مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية

 1 14 453 10 مشغل أجهزة التصوير حاصل على شهادة دولة

 1 13 418 9 مشغل أجهزة التصوير الطبي مؤىل
 / / 578 13مخبري ممتاز للصحة العمومية 

 1 15 537 12مخبري متخصص للصحة العمومية 

 1 14 498 11مخبري للصحة العمومية 

 1 14 453 10مخبري حاصل على شهادة دولة 

 1 13 418 9مخبري مؤىل 
 / / 578 13محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية  

 1 15 537 12محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية  

 1 14 498 11محضر في الصيدلة للصحة العمومية  

 1 14 453 10محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة  

 1 13 418 9محضر في الصيدلة مؤىل  
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 الـرتـب الشعبة

 القديــم الـتصنيف الـجديـد التصنـيـف

ـف
صن

ال
 

 الرقم

ـف االستداللي
صن

ال
 

سـم
الق

 

شعبة 
 الطبية

 / / 578 13 مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية

 1 15 537 12 مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية

 1 14 498 11 مساعد اجتماعي للصحة العمومية

 1 14 453 10 مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة

 1 13 418 9مساعد اجتماعي مؤىل 
 / / 578 13 مساعد طبي رئيس للصحة العمومية 

 1 15 537 12 مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية 

 1 14 498 11 مساعد طبي للصحة العمومية 

 1 14 453 10 أمين طبي حاصل على شهادة دولة 

 1 13 418 9أمين طبي مؤىل  

 القابالت 

 

 

 / / 666 15 قابلة رئيسية في الصحة العمومية

 / / 621 14 قابلة متخصصة في الصحة العمومية

 1 15 578 13 قابلة في الصحة العمومية

 1 15 537 12 قابلة رئيسية 

 1 14 498 11 قابلة 
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ممــــــرض ممــــــــتاز للصحة العمومية  : كيفية مراقـبة راتـب / سادساً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 ممرض ممـــــتــــــاز للصحة العمومية  : األجـر القاعـدي 

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  15/1:                                             التصنيف القديم 13:التصنيف الجديد 
  434:                             الرقم اإلستداللي القديم578:    الرقم اإلستداللي الجديد   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  578= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           26.010.00لكل شهر  دج           . 
  يف السنة.      دج 312.120.00 =  12×  دج  26.010.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 145:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 05:  متحصل على الدرجة ممرض ممتاز للصحة العمومية :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 6.525.00=  دج                                 X 45.00 145= الخبرة المهنية الشهرية
.  يف السنةدج X 12 = 6.525.00 X 12 = 78.300.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج32.535,00  = .................................6.525,00 + 26.010,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 390.420,00 =  .......................12( ×6.525,00 + 26.010,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  15/1 تصنيف الرتبة القدمي ممرض ممتاز للصحة العموميةتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبلدية العبادلة بوالية بشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 فاألجر وعليو 1 القسم 15الصنف  يف ممرض ممتاز للصحة العمومية يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب

(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 4.340,00 :ىو لرتبتو ادلوافق األساسي
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       1.063.30 دج 4.340,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج12.759.60 = شهر X 12  دج1.063.30 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

      
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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 ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب         

: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي التعويض
 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  5يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة  ممرض ممتاز للصحة العموميةحساب التعويض النوعي عن المنصب : مثال
 
   

: من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـ ممرض ممتاز للصحة العمومية يستفيد أي              

 (كل شهر). دج16.267,50 = % 50×  دج32.535,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج195.210,00 =  12×  دج16.267,50   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000,00يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ  ممرض ممتاز للصحة العمومية: مثال
 

 
 

 
 

 

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية

 



62 
 

   :تعـــــويض اإللزام شبو الطبي- 4

 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)   حددت ادلادة الرابعة 
تعويض اإللزام حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011

.  على أساس الراتب الرئيسي % 25شبو الطبي ويصرف شهريا وفق نسبة 
    

:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض اإللزام شبو الطبي يستفيد من 05 يف الدرجة 13مصنف الصنف  ممرض ممتاز للصحة العمومية: مـثـال 

 
 

: فإنو يستفيد ادلعين من  ممرض ممتاز للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 25 % = 8.133.75 (6.525.00+ 26.010.00)=  الشهري  اإللزام شبو الطبي تعويض 

 دج سنوياً 97.605.00=  شهرا                X 12  دج8.133.75=  السنوي  اإللزام شبو الطبيومنو تعويض 
   :تعـــــويض دعم نشاطات شبو الطبية- 5

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)   حددت ادلادة اخلامسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:   على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسبتين اآلتيتيندعم نشاطات شبو الطبية
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك
ادلوظفون ادلنتمني ألسالك 

شبو الطبيني للصحة 
 العمومية 

 30%  فما دون10ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 25%  فما فوق11ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 

: وفق ادلعادلة اآلتية دعم نشاطات شبو الطبية يستفيد من تعويض05 يف الدرجة 13مصنف الصنف  ممرض ممتاز للصحة العمومية: مـثـال 

  

:  فإنو يستفيد ادلعين من 05 يف الدرجة 13مصنف الصنف  ممرض ممتاز للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 25 % = 8.133.75 (6.525.00+ 26.010.00)= الشهري   دعم نشاطات شبو الطبية تعويض 

 دج سنوياً 97.605.00=  شهرا                X 12  دج8.133.75=  السنوي  دعم نشاطات شبو الطبيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض التقنـــــــــــــية- 6

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

للموظفين شبو الطبيين للصحة العمومية المصنفين في األصناف .  على أساس الراتب الرئيسي % 10التقنية ويصرف شهريا وفق نسبة 
.  فما فوق11
    

  % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض اإللزام شبو الطبي

 % 30 أو % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التقنية يستفيد من 05 يف الدرجة 13مصنف الصنف  ممرض ممتاز للصحة العمومية: مـثـال 

 
 

: فإنو يستفيد ادلعين من  ممرض ممتاز للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 10 % = 3.253.50 (6.525.00+ 26.010.00)=  الشهري     التقنية تعويض 

 دج سنوياً 39.042.00=  شهرا                X 12  دج3.253.50=  السنوي  التقنيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 

المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

  % 10في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض التقنية
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و بإعتبار أن ذات ادلصلحة مصلحة جراحة العامة  يعمل يف ممرض ممتاز للصحة العمومية   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 

 تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى األول ذات الخطر العالتدخل ضمن ادلصاحل ادلصنفة يف 
. ، شهريا دج7.200يقدر بــ 

 :التعويضية الجزافية المنحة- 8

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

شهرياً،حسب  دج 1.500.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 13مصنف يف الصنف  الممرض الممتاز للصحة العموميةوباعتبار أن 
 .اجلدول أعاله

 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 
 

 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2
األجر اخلاضع لالشرتاك  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد          

 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000أذا كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05دج لكل طفل يف حدود 

 تعويض على يتحصل فإنو 13 الصنف يف مصنف باعتباره و ممرض ممتاز للصحة العمومية يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ يقدر شهري

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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واحد  03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (05 )اخلامسة له الدرجة ممرض ممتاز للصحة العنىمًةنفس املثال السابق  

سهىات   10 يفىق عنره

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 26.010,00األجر القاعدي  

 دج 6.525,00( 5د)  اخلربة ادلهنية
 دج 32.535,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 1.063,30  تعويض ادلنطقة
 دج 16.267,50التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 8.133,75تعويض اإللزام شبو الطيب 

 دج 3.253,50تعويض التقنية 
 دج 8.133,75تعويض دعم نشاطات شيو الطبية 

  دج1.500.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 7.200,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 46.551,80مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 80.798,05  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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ممــــــرض متخصص للصحة العمومية  : كيفية مراقـبة راتـب / سابعاً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 ممرض متخصص للصحة العمومية : األجـر القاعـدي  

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  15/1:                                             التصنيف القديم 12:التصنيف الجديد 
  434:                             الرقم اإلستداللي القديم537:    الرقم اإلستداللي الجديد   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  537= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           24.165.00لكل شهر  دج           . 
  يف السنة.      دج 289.980.00 =  12×  دج  24.165.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 107:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 04:  متحصل على الدرجة ممرض متخصص للصحة العمومية :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 4.607.00=  دج                                 X 45.00 107= الخبرة المهنية الشهرية
.  يف السنةدج X 12 = 4.607.00 X 12 = 55.284.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج28.772,00  = .................................4.607,00 + 24.165,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 345.264,00 =  .......................12( ×4.607,00 + 24.165,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  15/1 تصنيف الرتبة القدمي ممرض متخصص للصحة العموميةتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبلدية العبادلة بوالية بشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 فاألجر وعليو 1 القسم 15الصنف  يف ممرض متخصص للصحة العمومية يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب

(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 4.340,00 :ىو لرتبتو ادلوافق األساسي
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       1.063.30 دج 4.340,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج12.759.60 = شهر X 12  دج1.063.30 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

      
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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 ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب         

: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي التعويض
 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  4يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة  ممرض متخصص للصحة العموميةحساب التعويض النوعي عن المنصب :مثال
 
   

: من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـ ممرض متخصص للصحة العمومية يستفيد أي              

 (كل شهر). دج14.386,00 = % 50×  دج28.772,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج172.632,00 =  12×  دج14.386,00   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ  ممرض متخصص للصحة العمومية:مثال
 

 
 

 
 

 

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية

 



71 
 

   :تعـــــويض اإللزام شبو الطبي- 4

 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)   حددت ادلادة الرابعة 
تعويض اإللزام حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011

.   على أساس الراتب الرئيسي لجميع أسالك شبو الطبيين للصحة العمومبة % 25شبو الطبي ويصرف شهريا وفق نسبة 
:  وفق اآلتيةتعويض اإللزام شبو الطبي يستفيد من 04 يف الدرجة 12مصنف الصنف  ممرض متخصص للصحة العمومية: مـثـال 

 
: فإنو يستفيد ادلعين من  ممرض متخصص للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 

    شهرياً دج X 25 % = 7.193.00 (4.607.00+ 24.165.00)=  الشهري  اإللزام شبو الطبي تعويض 
 دج سنوياً 86.316.00=  شهرا                X 12  دج7.193.00=  السنوي  اإللزام شبو الطبيومنو تعويض 

   :تعـــــويض دعم نشاطات شبو الطبية- 5

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)   حددت ادلادة اخلامسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:   على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسبتين اآلتيتيندعم نشاطات شبو الطبية
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك
ادلوظفون ادلنتمني ألسالك 

شبو الطبيني للصحة 
 العمومية 

 30%  فما دون10ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 25%  فما فوق11ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 

وفق  دعم نشاطات شبو الطبية يستفيد من تعويض 04 يف الدرجة 12مصنف الصنف  ممرض متخصص للصحة العمومية: مـثـال 
: ادلعادلة اآلتية

  

:  فإنو يستفيد ادلعين من 04 يف الدرجة 12مصنف الصنف  ممرض متخصص للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 25 % = 7.193.00 (4.607.00+ 24.165.00)= الشهري   دعم نشاطات شبو الطبية تعويض 

 دج سنوياً 86.316.00=  شهرا                X 12  دج7.193.00=  السنوي  دعم نشاطات شبو الطبيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض التقنـــــــــــــية- 6

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

للموظفين شبو الطبيين للصحة العمومية المصنفين في األصناف .  على أساس الراتب الرئيسي % 10التقنية ويصرف شهريا وفق نسبة 
.  فما فوق11
    

  % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض اإللزام شبو الطبي

 % 30 أو % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التقنية يستفيد من 04 يف الدرجة 12مصنف الصنف  ممرض متخصص للصحة العمومية: مـثـال 

 
 

: فإنو يستفيد ادلعين من  ممرض متخصص للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 10 % = 2.877.20 (4.607.00+ 24.165.00)=  الشهري     التقنية تعويض 

 دج سنوياً 34.526.40=  شهرا                X 12  دج2.877.20=  السنوي  التقنيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 

المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

  % 10في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض التقنية
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و بإعتبار أن ذات مصلحة طب النساء و التوليد  يعمل يف ممرض متخصص للصحة العمومية   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 
تعويض عن خطر  و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى الثاني ذات الخطر العالادلصلحة تدخل ضمن ادلصاحل ادلصنفة يف 

. ، شهريا دج5.800 يقدر بــ العدوى
 :التعويضية الجزافية المنحة- 8

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

 دج 1.500.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 12مصنف يف الصنف  ممرض متخصص للصحة العموميةوباعتبار أن 
 .شهرياً،حسب اجلدول أعاله

 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 
 

 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2
األجر اخلاضع لالشرتاك  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد          

 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000أذا كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05دج لكل طفل يف حدود 

 تعويض على يتحصل فإنو 12 الصنف يف مصنف باعتباره و ممرض متخصص للصحة العمومية يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ يقدر شهري

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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 03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (04 )الرابعة له الدرجة ممرض متخصص للصحة العموميةنفس املثال السابق  

سهىات   10 واحد يفىق عنره

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 24.165,00األجر القاعدي  

 دج 4.607,00( 4 ) اخلربة ادلهنية
 دج 28.772,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 1.063,30  تعويض ادلنطقة
 دج 14.386,00التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 7.193,00تعويض اإللزام شبو الطيب 

 دج 2.877,20تعويض التقنية 
 دج 7.193,00تعويض دعم نشاطات شيو الطبية 

  دج1.500.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 5.800,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 41.012,50مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 71.495,75  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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ممــــــرض للصحة العمومية  : كيفية مراقـبة راتـب / ثامناً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 ممرض للصحة العمومية : األجـر القاعـدي  

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  14/1:                                             التصنيف القديم 11:التصنيف الجديد 
  الرقم اإلستداللي القديم498:    الرقم اإلستداللي الجديد                             :/   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  498= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           22.410.00لكل شهر  دج           . 
  يف السنة.      دج 268.920.00 =  12×  دج  22.410.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 174:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 07:  متحصل على الدرجة ممرض للصحة العمومية :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 7.830.00=  دج                                 X 45.00 174= الخبرة المهنية الشهرية
.  يف السنةدج X 12 = 7.830.00 X 12 = 93.960.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج30.840,00  = .................................7.830,00 + 22.410,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 370.080,00 =  .......................12( ×7.830,00 + 22.410,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  بلدية 14/1 تصنيف الرتبة القدمي ممرض للصحة العموميةتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةالعبادلة بوالية بشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 األساسي فاألجر وعليو 1 القسم 14الصنف  يف ممرض للصحة العمومية يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب

(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 3.920,00 :ىو لرتبتو ادلوافق
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       960.40 دج 3.920,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج11.524.80 = شهر X 12  دج960.40 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 : التعويض النوعي عن المنصبحساب كيفية
 

       
 

      
 

 نسبة التعويض النوعي عن المنصب المحددة لكل منطقة× الراتب الرئيسي للمعني =  التعويض النوعي عن المنصب

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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 ودينح ،"(ادلهنية اخلربة + القاعدي األجر") للرتبة ادلطابق الرئيسي األجر أساس على ،شهرياً  للمنصب النوعي التعويض حيسب         

: كاأليت  التعيين ومكان جهة من التأىيل لمستوى وفقا خمتلفة مقادير حسب للمنصب النوعي التعويض
 : بالنسبة للمنطقة الثانية 

 40  % (بشار، ورقلة، غرداية ).الوالية مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 50  % (بشار، البيض،ورقلة، غرداية) التابعة إلقليم الواليات بلديات باقـي في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من.  

 20  % (النعامة، الوادي، األغواط ).اتوالي مقر في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % (النعامة، الوادي، األغواط ).ات والي بلديات األخرى في في يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من 

 30  % بلديات واليتي الجلفة و بسكرة وىي  بعضفي يعملون الذين للموظفين بالنسبة الرئيسي األجر من: 

ىي البسباس، رأس الميعاد، سيدي خالد، أوالد جالل، الشعيبة، الدوسن،ليوة، مخادمة، : بالنسبة لبلديات بسكرة- 1
.   أورالل، مليلي، أوماش، الحوش، الفيض، عين الناقة، بوشقرون، ليشانة، برج بن عزوز، فوغالة، الغروس، زريبة الوادي

أم العظام، القطارة، سد الرحال، دلدول، عمورة، مسعد، فيض البطمة، محبر، تاعظيمت، : بالنسبة لبلديات الجلفة- 2
.   دويس، عبن الشهذاء، اإلدريسية، بني يعقوب، زكار، سلمانة

  7يعمل في بلدية العبادلة مصنف في الدرجة  ممرض للصحة العموميةحساب التعويض النوعي عن المنصب :مثال
 
   

: من التعويض النوعي عن المنصب شهريا يقدر بـ ممرض للصحة العمومية يستفيد أي              

 (كل شهر). دج15.420,00 = % 50×  دج30.840,00  =لشهري               التعويض النوعي عن ادلنصب ا
 (خالل السنة). دج185.040,00 =  12×  دج15.420,00   =السنة خالل ادلنصب عن النوعي التعويض تعويض وبالتايل 
 

 .يخضع التعويض النوعي عن المنصب الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة               
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 دج 1.000يعمل يف بلدية العبادلة يستفيد إذا مل دينح لو سكن وظيفي من منحة سكن تقدر بـ  ممرض للصحة العمومية:مثال
 

 
 

 
 

 

 %50   العبادلة النسبة المئوية المخصصة للمنطقة التي يعمل بها× الراتب الرئيسي للمعني الحالي  = التعويض النوعي عن المنصب  

 رابطة وجود تبث ما إذا المستخدمين، أحد على تقتصر السكن منحة أو وظيفي سكن من االستفادة أن إلى اإلشارة درـتج و

 .ضالغر ولنفس مزدوجة بصفة االمتياز ىذا منح يمكن ال وبالتالي السقف نفس تحت العيش مع بينهما زوجية
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   :تعـــــويض اإللزام شبو الطبي- 4

 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)   حددت ادلادة الرابعة 
تعويض اإللزام حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011

.   على أساس الراتب الرئيسي لجميع أسالك شبو الطبيين للصحة العمومية % 25شبو الطبي ويصرف شهريا وفق نسبة 
:  وفق اآلتيةتعويض اإللزام شبو الطبي يستفيد من 07 يف الدرجة 11مصنف الصنف  ممرض للصحة العمومية: مـثـال 

 
: فإنو يستفيد ادلعين من  ممرض للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 

    شهرياً دج X 25 % = 7.710.00 (7.830.00+ 22.410.00)=  الشهري  اإللزام شبو الطبي تعويض 
 دج سنوياً 92.520.00=  شهرا                X 12  دج7.710.00=  السنوي  اإللزام شبو الطبيومنو تعويض 

   :تعـــــويض دعم نشاطات شبو الطبية- 5

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)   حددت ادلادة اخلامسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:   على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسبتين اآلتيتيندعم نشاطات شبو الطبية
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك
ادلوظفون ادلنتمني ألسالك 

شبو الطبيني للصحة 
 العمومية 

 30%  فما دون10ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 25%  فما فوق11ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 

: وفق ادلعادلة اآلتية دعم نشاطات شبو الطبية يستفيد من تعويض 07 يف الدرجة 11مصنف الصنف  ممرض للصحة العمومية: مـثـال 

  

:  فإنو يستفيد ادلعين من 07 يف الدرجة 11مصنف الصنف  ممرض للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 25 % = 7.710.00 (7.830.00+ 22.410.00)= الشهري   دعم نشاطات شبو الطبية تعويض 

 دج سنوياً 92.520.00=  شهرا                X 12  دج7.710.00=  السنوي  دعم نشاطات شبو الطبيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض التقنـــــــــــــية- 6

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (06)   حددت ادلادة السادسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

للموظفين شبو الطبيين للصحة العمومية المصنفين في األصناف .  على أساس الراتب الرئيسي % 10التقنية ويصرف شهريا وفق نسبة 
.  فما فوق11

 
    

  % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض اإللزام شبو الطبي

 % 30 أو % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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:  وفق ادلعادلة اآلتيةتعويض التقنية يستفيد من 07 يف الدرجة 11مصنف الصنف  ممرض للصحة العمومية: مـثـال 

 
 

: فإنو يستفيد ادلعين من  ممرض للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 10 % = 3.084.00 (7.830.00+ 22.410.00)=  الشهري     التقنية تعويض 

 دج سنوياً 37.008.00=  شهرا                X 12  دج3.084.00=  السنوي  التقنيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 7

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 

المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

  % 10في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض التقنية
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و بإعتبار أن ذات ادلصلحة مصلحة طب النساء و التوليد  يعمل يف ممرض للصحة العمومية   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 
 تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى الثاني ذات الخطر العالتدخل ضمن ادلصاحل ادلصنفة يف 

. ، شهريا دج5.800يقدر بــ 
 :التعويضية الجزافية المنحة- 8

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

شهرياً،حسب اجلدول  دج 1.500.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 11مصنف يف الصنف  ممرض للصحة العموميةوباعتبار أن 
 .أعاله

 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 
 

 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2
األجر اخلاضع لالشرتاك  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد          

 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000أذا كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05دج لكل طفل يف حدود 

 شهري تعويض على يتحصل فإنو 11 الصنف يف مصنف باعتباره و ممرض للصحة العمومية يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ يقدر

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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واحد يفىق  03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (04 )الرابعة له الدرجة ممرض للصحة العموميةنفس املثال السابق  

سهىات   10 عنره

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 22.410,00األجر القاعدي  

 دج 7.832,00( 7 ) اخلربة ادلهنية
 دج 30.840,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 960,40  تعويض ادلنطقة
 دج 15.420,00التعويض النوعي عن ادلنصب 

 دج 1.000,00منحة السكن  
 دج 7.710,00تعويض اإللزام شبو الطيب 

 دج 3.084,00تعويض التقنية 
 دج 7.710,00تعويض دعم نشاطات شيو الطبية 

  دج1.500.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 5.800,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 43.184,40مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 75.735,64  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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ممــــــرض مؤىـــــــــل  : كيفية مراقـبة راتـب / تاسعاً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 مـــمرض مــــــــــــــــــــــؤىــــــــــــــــــــل : األجـر القاعـدي  

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  13/1:                                             التصنيف القديم 09:التصنيف الجديد 
  الرقم اإلستداللي القديم418:    الرقم اإلستداللي الجديد                             :/   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  418= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           18.810.00لكل شهر  دج           . 
  يف السنة.      دج 225.720.00 =  12×  دج  18.810.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 42:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 02:  متحصل على الدرجة ممرض للصحة العمومية :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 1.890.00=  دج                                 X 45.00 42= الخبرة المهنية الشهرية
.  يف السنةدج X 12 = 1.890.00 X 12 = 22.680.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج20.700,00  = .................................1.890,00 + 18.810,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 284.400,00 =  .......................12( ×1.890,00 + 18.810,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين ، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  بلدية العبادلة بوالية 13/1 تصنيف الرتبة القدمي ممرض مؤىلتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 لرتبتو ادلوافق األساسي فاألجر وعليو 1 القسم 13الصنف  يف ممرض مؤىل يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب

(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 3.540,00 :ىو
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       867.30 دج 3.540,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج10.407.60 = شهر X 12  دج867.30 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة
 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 
 
 

  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
دج  1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 
  . إلن تصنيفو ال يسمح بذلكال يستفيد من ىذا اإلمــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــياز مـــــــمرض مـــــــــــــــــــــــــــــــؤىــــــــــــــــــــــــــــل                     

 

  الممرض المؤىل من التعويض النوعي عن المنصب ألن تصنيفهم ال يعادل المستوى ألتأىيلي المطلوبال يستفيد

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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   :تعـــــويض اإللزام شبو الطبي- 4

 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)   حددت ادلادة الرابعة 
تعويض اإللزام حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011

.   على أساس الراتب الرئيسي لجميع أسالك شبو الطبيين للصحة العمومية % 25شبو الطبي ويصرف شهريا وفق نسبة 
:  وفق اآلتيةتعويض اإللزام شبو الطبي يستفيد من 02 يف الدرجة 09مصنف الصنف  ممرض مــــــــــــــــؤىـــــــــــــــــــل: مـثـال 

 
: فإنو يستفيد ادلعين من  ممــــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــؤىــــــــــــــــــــلوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 

    شهرياً دج X 25 % = 5.175.00 (1.890.00+ 18.810.00)=  الشهري  اإللزام شبو الطبي تعويض 
 دج سنوياً 62.100.00=  شهرا                X 12  دج5.175.00=  السنوي  اإللزام شبو الطبيومنو تعويض 

   :تعـــــويض دعم نشاطات شبو الطبية- 5

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)   حددت ادلادة اخلامسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:   على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسبتين اآلتيتيندعم نشاطات شبو الطبية
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك
ادلوظفون ادلنتمني ألسالك 

شبو الطبيني للصحة 
 العمومية 

 30%  فما دون10ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 25%  فما فوق11ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 

: وفق ادلعادلة اآلتية دعم نشاطات شبو الطبية يستفيد من تعويض 02 يف الدرجة 09مصنف الصنف  ممــــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــؤىـــــــــل: مـثـال 

  

:  فإنو يستفيد ادلعين من 02 يف الدرجة 09مصنف الصنف  ممرض مؤىلوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 
    شهرياً دج X 30 % = 6.210.00 (1.890.00+ 18.810.00)= الشهري   دعم نشاطات شبو الطبية تعويض 

 دج سنوياً 74.520.00=  شهرا                X 12  دج6.210.00=  السنوي  دعم نشاطات شبو الطبيةومنو تعويض 
   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 6

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 

  % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض اإللزام شبو الطبي

 % 30 أو % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

و بإعتبار أن ذات ادلصلحة تدخل ضمن ادلصاحل مصلحة جراحة األسنان  يعمل يف ممرض مؤىل   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 
،  دج5.800 يقدر بــ تعويض عن خطر العدوى و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى الثاني ذات الخطر العالادلصنفة يف 

. شهريا
 :التعويضية الجزافية المنحة- 7

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف
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 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

 .شهرياً،حسب اجلدول أعاله دج 3.100.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 09مصنف يف الصنف  ممرض مؤىلوباعتبار أن 
 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 

 
 

 
 

 
 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2
األجر اخلاضع لالشرتاك  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد          

 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000أذا كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05دج لكل طفل يف حدود 

 بـ يقدر شهري تعويض على يتحصل فإنو 09 الصنف يف مصنف باعتباره و ممرض مؤىل يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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 10 واحد يفىق عنره 03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (02 )الثانًة له الدرجة ممرض مؤىلنفس املثال السابق  

سهىات  

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 18.810,00األجر القاعدي  

 دج 1.890,00( 02 ) اخلربة ادلهنية
 دج 20.700,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 867,30  تعويض ادلنطقة
ال يستفيد من ىذا االمتياز التعويض النوعي عن ادلنصب 

ال يستفيد من ىذا االمتياز منحة السكن  
 دج 5.175,00تعويض اإللزام شبو الطيب 

 دج 6.210,00تعويض دعم نشاطات شيو الطبية 
  دج3.100.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 5.800,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 31.502,30مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 53.913,55  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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مســـــاعد تمــــريــــــض للصحة العمومية : كيفية مراقـبة راتـب / تاسعاً 

 

 وىو مجـــموع األجــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــدي مضاف إليو الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبــرة المهــــــــنية: الراتب الرئيسي. 

 

 (األجر األساسي) : األجـر القاعـدي  

 الذي يحدد 2007 سبتمبر 29 المؤرخ في 304- 07 من المرسوم الرئاسي رقم 05    طبقاً ألحكام المادة 
هو حاصل ضرب الرقم اإلستداللي األدنى لصنف ترتيب الرتبة " الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين تنص على أنو 

."   قيمة النقطة اإلستداللية× 

 
 

  
 

   
 مساعد تمريض للصحة العمومية : األجـر القاعـدي  

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة   
  10/1:                                             التصنيف القديم 08:التصنيف الجديد 
  الرقم اإلستداللي القديم379:    الرقم اإلستداللي الجديد                             :/   

 . دج X 45.00الرقم اإلستداللي الموافق لتصنيف الجديد المعني = األجر القاعدي : قاعـدة عـامة 
  379= األجر القاعدي الشهري X 45.00 =           17.055.00لكل شهر  دج           . 
  يف السنة.      دج 225.720.00 =  12×  دج  18.810.00= األجر القاعدي السنوي. 
 نذىب إىل اجلدول اخلاص بالشبكة اإلستداللية اجلديدة للمرتبات  : الخـبرة المـهـنية. 

  . دجX 45.00الرقم اإلستداللي الموافق للدرجة المتحصل عليها المعني = الخبرة المهنية : قاعـدة عـامة   

 . 19:  ، الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة ىو 01: متحصل على الدرجة  مساعد تمريض للصحة العمومية :مـثـال

  دج X 45.00الرقم اإلستداليل ادلقابل للدرجة = اخلربة ادلهنية 
 . للشهر الواحد دج 855.00=  دج                                 X 45.00 19= الخبرة المهنية الشهرية
.  يف السنةدج X 12 = 855.00 X 12 = 10.260.00اخلربة ادلهنية الشهرية  = الخبرة المهنية السنوية

 الخبرة المهنية + (األساسي )األجر القاعدي = الراتب الرئيسي 

 ( دج45)قيمة النقطة اإلستداللية × الرقم اإلستداللي الموافق للرتبة = األجر القاعدي 

 األجر القاعدي خاضع القتطاع الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل اإلجمالي : مالحظة هامة

I –  الـــــــــــــــــــــــــــراتــــــب الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي 
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 حساب الراتب الرئيسي : 

 

 ةالـمهني الخـبرة + القـاعدي األجـر = الرئيسي الراتب

  دج17.910,00  = .................................855,00 + 17.055,00= ي الشهر الرئيسي الراتب          
 دج 214.920,00 =  .......................12( ×855,00  +17.055,00 )= السنوي  الرئيسي الراتب         

 
 

 على أساس تعويض المنطقةمن الضروري معرفة التصنيف القدمي لرتبة ادلعين، ألنو ال زال وحلد إعداد ىذا الدليل حيسب    
 . 1989سلم األجور لسنة 

  :تـعويض المنطـقـة/- 1

 وىي منحة يستفيد منها مجيع ادلوظفني 1982-05-15:  ادلؤرخ يف 183-82:    أنشئت مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
. العاملني يف ادلناطق الصحراوية احلارة و بعض ادلناطق األخرى القاسية بالوطن

حددت طريقة حساب ىذه ادلنحة بعد أن قسم ادلناطق ادلستفيدة إىل ثالثة مقاطعات و كل مقاطعة قسمت إىل ثالث 
:  مناطق أيضا كما يلي

النسبة لكل منطقة عدد النقاط المجموعات الفرعية المجموعات 

 1المجموعة أالمجموعة أ 
 2المجموعة أ
 3المجموعة أ

500 
450 
400 

35% 
31.5% 
28% 

 1المجموعة بالمجموعة ب 
 2المجموعة ب
 3المجموعة ب

350 
300 
250 

24.5% 
21% 

17.5% 

 1المجموعة ج المجموعة ج 
 2المجموعة ج 
 3المجموعة ج 

200 
150 
100 

14% 
10.5% 
07% 

 

II -التعـويـضات و المـنـح المختـلـفـة 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور = تعويض المنطقة 
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 ادلؤرخ 130- 93   اجلدول التايل يلخص النسب ادلئوية ادلمنوحة لكل منطقة حلساب تعويض ادلنطقة، وادلرسوم التنفيذي رقم 
-82ضمن ضبط قائمة ادلناطق اليت ختول احلق يف تعويض ادلنطقة ادلنصوص عليو يف ادلرسوم رقم ادلت1993 جوان 14يف 

.    ادلذكور أعاله183

 النسبة المئوية لتعويض المنطقةالبلدية الوالية 

 %35كل البلديات أدرار 

 %35كل البلديات تندوف 

 %35تاغيت، إقلي، لواتة، بين خلف، أوالد خضري، قصايب، قنادسة، كرزاز، تيمودي، تبلبالة بشار 

 %31.5بين ونيف 

 %24.5 مرجية، عرق فراج، مشرع ىواري بومدين، بين عباس، تامرتت  العبادلة،

 %21بشار، بوكايس، موغل، حلمر 

بوعالم، سيدي عامر، سيدي سليمان، األبيض سيد الشيخ، لبنود، آرباوات، عني البيض 
. العراك، رقاصة، شقيق، بريزينة، غاسول، كراكدة، بومسغون، شاللة، دلهارة

31.5% 

 %21.   البيض، ستينت، بوقطب، تومسولني، الكاف حلمر، اخليثر

النعامة، عني بن خليل، لبيوض، تيوت، مكمن بن عمار، قصدير، مقرار، قصدير، النعامة 
. جنني بورزق، عسلة

31.5% 

 %21. مشرية، عنب الصفراء، صقيصيفة

 %14والد ابراىيم، تريسني، سيدي أمحد  سعيدة 

احلساسنة، لعمورة، عني السخونة، موالي العريب، عني احلجر، يوب، جنات، سيدي 
. بوبكر، ذوي ثابت، سيدي عمار، والد خالد، عني السلطان

10.5% 

 %07سعيدة 

 
 الذي يعمل يف  10/1 تصنيف الرتبة القدمي مساعد تمريض للصحة العموميةتعويض ادلنطقة بالنسبة :  في ىذا المثال   

:  وحيسب كما يلي  . % 24.5:  يقدر بـ تعويض شهري للمنطقةبلدية العبادلة بوالية بشار يستفيد من 

 %النسبة المخصصة للمنطقة التي يعمل بها المعني  × 1989األجر القاعدي لسلم األجور =    تعويض المنطقة 

 فاألجر وعليو 1 القسم 10الصنف  يف مساعد تمريض للصحة العمومية يصنف  :يلي كما المنطقة تعويض يحسب

(.  1989أنظر الجدول أدناه المتضمن سلم األجور لسنة  ). دج 2.850,00 :ىو لرتبتو ادلوافق األساسي
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 . دج شهرياً X 24.50 % =       698.25 دج 2.850,00= تعويض المنطقة الشهري  
.  دج8.379.00 = شهر X 12  دج698.25 = وبالتايل تعويض ادلنطقة  خالل السنة

 
 يخضع تعويض المنطقة الشتراكات الضمان االجتماعي والتقـــــاعــــــــــــــــد: مالحظــــــــة ىامة

 

  (المنصب عن النوعي التعويض)تعويض الجنوب المتوسط - 2 

 والتابعني ادلؤىلني للمستخدمني ادلمنوحة اخلاصة االمتيازات حيدد الذي 1995  أكتوبر09: يف ادلؤرخ 300-95: رقم التنفيذي ادلرسوم 
النعامة، األغواط،و الوادي وبعض البلديات  غرداية ،ورقلة ،بشار بواليات العاملني العمومية واذليئات وادلؤسسات احمللية واجلماعات للدولة

. 211 -13التابعة لوالييت اجللفة وبسكرة، ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي رقم 
  عليها ص فما فوق من الشبكة اإلستداللية المنصو11يستفيد من ىذا التعويض الموظفين الذين يثبتون مستوى تأىيلي يوافق الصنف 

 .304 – 07 من 03في المادة 

 

 
  مساعدي التمريض للصحة العمومية من ىذا اإلمتياز ألن تصنيفهم أدنى من المستوى المطلوبيستفيدال 

 
 
 

      
 

Source: Barème des salaires applicable à compter du 1er JANVIER 1989. 
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  :السكــن منحـة- 3

ادلوظفون  يستفيد حتضريه، انتظار ويف متوفراً،  الوظيفيالسكن يكون ال عندما    بالنسبة للموظفني العاملني يف واليات اجلنوب ادلتوسط و 
. دج 1.000,00: بـ يقدر للسكن تعويض من فما فوق 11ادلصنفون على حسب التصنيف اجلديد من الصنف 

 
  . إلن تصنيفهم ال يسمح بذلكال يستفيدون من ىذا االمــــتــــــــــــــــــــــياز مساعدي التمريض للصحة العمومية                

 

   :تعـــــويض اإللزام شبو الطبي- 4

 مـــايــــو ســـنـــة 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (04)   حددت ادلادة الرابعة 
تعويض اإللزام حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011

.   على أساس الراتب الرئيسي لجميع أسالك شبو الطبيين للصحة العمومية % 25شبو الطبي ويصرف شهريا وفق نسبة 
:  وفق اآلتيةتعويض اإللزام شبو الطبي  يستفيد من 01 يف الدرجة 08مصنف الصنف  مساعد تمريض للصحة العمومية: مـثـال 

 
: فإنو يستفيد ادلعين من  مساعد تمريض للصحة العموميةوباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 

    شهرياً دج X 25 % = 4.477.50 (698.25+ 17.055.00)=  الشهري  اإللزام شبو الطبي تعويض 
 دج سنوياً 53.730.00=  شهرا             X 12  دج4.477.50=  السنوي  اإللزام شبو الطبيومنو تعويض 

   :تعـــــويض دعم نشاطات شبو الطبية- 5

 مـــايــــو 24ـــوافـق مل ا1432 جـــمـــادى الــــثــــانـــيــــة عـــام 21ــــؤرّخ يف امل 200- 11تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (05)   حددت ادلادة اخلامسة 
تعويض حيسب : " ، حيث نصت على انه العموميةلصحة ل ين لألسالك شبو الطبينيـنــتـمـين امللـلــمــوظـفــ ـنــظـام الـتـعـويـضيللـؤسس امل 2011ســـنـــة 

:   على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا حسب النسبتين اآلتيتيندعم نشاطات شبو الطبية
    

النسبة من الراتب الرئيسي الرتبة  السلك
ادلوظفون ادلنتمني ألسالك 

شبو الطبيني للصحة 
 العمومية

 30%  فما دون10ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 25%  فما فوق11ادلوظفني ادلنتمني إىل الرتب ادلصنفة يف األصناف من 

 

وفق ادلعادلة  دعم نشاطات شبو الطبية يستفيد من تعويض 01 يف الدرجة 08مصنف الصنف  مساعد تمريض للصحة العمومية: مـثـال 
: اآلتية

:  فإنو يستفيد ادلعين من 01 يف الدرجة 08مصنف الصنف  مساعد تمريض للصحة العمومية وباعتبار أن ادلثال ادلقدم يتعلق 

    شهرياً دج X 30 % = 5.373.00 (855.00+ 17.055.00)= الشهري   دعم نشاطات شبو الطبية تعويض 
 دج سنوياً 64.476.00=  شهرا                X 12  دج5.373.00=  السنوي  دعم نشاطات شبو الطبيةومنو تعويض 

  % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض اإللزام شبو الطبي

 % 30 أو % 25في نسبة مئوية تقدر بــ × الراتب الرئيسي = تعويض دعم نشاطات الصحة
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   :تعـــــويض عن خطر العدوى- 6

 2013 مـــايــــو ســـنـــة 20ـــوافـق مل ا1434 عـــام رجب 10ــــؤرّخ يف امل 194- 13تـــنــــفـــيــــذي رقم الــــرســــوم امل (03)    حددت ادلادة الثالثة 

حيدد مدير ادلؤسسة : " ، حيث نصت على انه ادلتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي ادلؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة 
وخيص فقط العاملني " ادلعنية القائمة اإلمسية للمستخدمني الذين حيق ذلم اإلستفادة من التعويض عن خطر العدوى حسب ادلصلحة  والنشاط 

الذين ديارسون بصفة دائمة نشاطات دائمة يف ادلصاحل ذات اخلطر ادلكثف والعايل، وقد أشار اجلدول ادللحق بأحكام ىذا ادلرسوم ذلذه ادلصاحل و 
 :   قيمة التعويض على حسب درجة و مستويات اخلطر لكل مصلحة وادلستخدمون ادلعنيون كما ىو مبني  يف اجلدول أدناه

 

المبالغ المستخدمون المعنيون المصالح و النشاطات مستويات الخطر 
 
 
 

 ستوى األولالم
 خطر عدوى عال 

جدا ونشاطات مكثفة 
 ذات خطر عال

 األمراض االنتانية  - 

ة  الجراحي– االستعجاالت الطبية  - 

 طب أمراض الكلى وتصفية الدم -  
 طب أمراض الرئة والسل  - التخدير واإلنعاش - 

.  المستعجلةمصلحة اإلعانة الطبية - 
قاعة )الجـراحة العامة واالخـتـصاصات الجراحية  - 

بـعد الـعـمـلـيات الجراحية  ، الـعـمـليـات الجراحـيـة
( واإلنعاش

قـــاعــة )طـب الـــنـــســاء والـتـولـيـد واألمـومـة  - 

( العمليات الجراحية وقاعة الوالدة

 األساتذة البـاحثون االستشفائيون الجامعيون -

 تخصصون ولمارسون الطبيون امملا - 

 العامون في الصحة العمومية
 للصحة العمومية ينشبه الطبي - قيمونلما - 

ـيـون في الـتخدير واإلنعاش باألعوان الطـ  – 

. ةللصحة العمومي
 .القابالت في الصحة العمومية -

 
 

 دج 7.200

 
 
 
 

 ستوى الثانيالم
  خطر عدوى عال

الطب العام  - جراحة األسنان - التصوير الطبي

الجـراحــة الـعـامــة  - واالختصاصات الطبية

وحدات الفحص )واالخـتـصـاصــات الجـراحـيـة 
( واالستشفاء

الـفـحص )ولـيـد واألمومة تطب الـنسـاء وال -
( واالستشفاء

لمخابر ا – مخابر التحاليل الطبية والتشخيص -
 .الصيدلة - حقن الدم - رجعيةلما

ستوى المـذكورون في لمـتـخـدمـون المسا  -

. األول
- يةالــنــفــسـانـيـون فـي الـصحة العموم -
ر بخلممون لـشعـبة اتـنمـلـسـتخـدمـون الما

. والصيانة
 الـبـيولـوجـيـون فـي الصحة العمومية - 

الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحة 
 العمومية

 
 

 دج 5.800

 .هنيونلمالعمال ا  - ن تعاقدولماألعوان ا  - .البياضة البس ولممغسل ا  -
 
 

المستوى الثالث 
خطر عدوى متوسط 

  : الصنف األول

  .صالحلمالحفظ وتنظيف ا  - 
 .جمع النفايات - الترميد - حفظ الجثث  - 

ادلوظفون ادلنتمون لألسالك ادلشرتكة، - 
 دج 4.000األعوان ادلتعاقدون، العمال ادلهنيون، السائقني 

:  الصنف الثاني
. نقل ادلرضى  -

سائقو السيارات العاملون يف نقل ادلرضى  
 دج 3.000

:  الصنف الثالث
 .اللوجيستية والصيانة  -

. احلراسة- مكتب الدخول -

متصرفو ادلصاحل الصحبة ، موظفو األسالك 
ادلشرتكة ، األعوان ادلتعاقدين، العمال ادلهنيني  

احلجاب 
 دج 2.500

 
و بإعتبار أن ذات مصلحة طب النساء والتوليد  يعمل يف مساعد تمريض للصحة العمومية   ويف ىذا ادلثال وفرضاً أن 

تعويض عن خطر  و بالتايل يستفيد ادلعين من المستوى الثاني ذات الخطر العالادلصلحة تدخل ضمن ادلصاحل ادلصنفة يف 
. ، شهريا دج5.800 يقدر بــ العدوى
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 :التعويضية الجزافية المنحة- 7

  26: يف ادلؤرخ 70-08: رقم ادلعدل و ادلتمم للمرسوم التنفيذي 2015 يوليو 06 ادلؤرخ يف 176- 15رقم  التنفيذي ادلرسوم 
، العمومية واإلدارات للمؤسسات التابعني العموميني واألعوان ادلوظفني بعض لفائدة تعويضية جزافية منحة تأسيس ادلتضمن ،2008فرباير 

 .ادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي 

 الشبكة يف  17 إىل 1 من األصناف يف ادلصنفني ادلوظفني إىل شهرياً  التعويضية اجلزافية ادلنحة تدفع :التعويض ىذا من المستفيدون 

 للشبكة احملدد 2007 سنة سبتمرب  29: يف ادلؤرخ 304-07: رقم الرئاسي ادلرسوم من 2 ادلادة يف عليها ادلنصوص للمرتبات االستداللية

 ؤرخـــــــــــــــــــمـال 70-08: رقم التنفيذي ادلرسوم يف التعويضية اجلزافية ادلنحة مبالغ حددت و .رواتبهم دفع ونظام ادلوظفني دلرتبات االستداللية

 :اآليت للجدول طبقاً  وذلك أعاله وادلذكور ،2008 سنة فرباير 26يف

 (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف  (دج)الـمبلــغ الصنــــف 
1 7.700,00 5 5.700,00 9 3.100,00 
2 7.400,00 6 5.000,00 10 3.100,00 
 1.500,00 17 إلى 11من  3.800,00 7 6.900,00 3
4 6.400,00 8 3.800,00 

 
 دج  3.800.00 يستفيد من مبلغ منحة جزافية تقدر بـ 08مصنف يف الصنف  مساعد تمريض للصحة العمومية          وباعتبار أن 

 .شهرياً،حسب اجلدول أعاله
 
 

 .تخضع المنحة الجزافية التعويضية الشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد: مالحظة ىامة 

 
 

 
 

 
 
 

  "الوحيد األجر: " الزوجة منحة- 1  

 ،دج 800,00بـ يقدر الزوجة على شهري تعويض من أبناء لو الذي ادلتزوج (ة) ادلوظف يستفيد          
  .دج5,50 : بـ التعويض فيقدر أبناء لو وليس متزوج كان وإذا          

  :نـــــــــــــاب كل على حةـــمن- 2
األجر اخلاضع لالشرتاك  حسب على دج 600,00 أو دج 300,00 بـ يقدر شهري تعويض من ابن كل عن (ة)ادلوظف يستفيد          

 600 دج لكل طفل و إذا كان العكس أي مل يتجاوز دخلو ادلبلغ ادلذكور سابقاً يستفيد من 300 دج يستفيد من 15.000أذا كان يتجاوز 
  ، دج 300 أطفال و السادس يأخذ عليو 05دج لكل طفل يف حدود 

 شهري تعويض على يتحصل فإنو 08 الصنف يف مصنف باعتباره و مساعد تمريض للصحة العمومية يستفيد  فإن الةـــــــاحل ىذه مثل ففي      

  . عن كل ابندج 300,00 بـ يقدر

. سنوات (10)  عشر عمره يتجاوز ابن كل عن دج  11,25 : قدرىا منحة سنوات (10) عشر أعمارىم تتجاوز الذين لألبناء ودينح     
 

III – الـــــمـــــــــــــنــــــــــــــــــــح العـــــــــائـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــية  
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واحد  03و يعنل يف العبادلة و له زوجة ال تعنل وله أبهاء (01 )األوىلله الدرجة  مساعد تمريض للصحة العموميةنفس املثال السابق  

سهىات   10 يفىق عنره

المبلغ الشهري لكل منحة العناصر المشكلة للراتب 
 

األجر الرئيسي 
 دج 17.055,00األجر القاعدي  

 دج 855,00( 01 ) اخلربة ادلهنية
 دج 17.910,00 (الخبرة المهنية+ األجر القاعدي)= األجر الرئيسي 

 
 
 

التعويضات والمنح المختلفة 

 دج 698,25  تعويض ادلنطقة
ال يستفيد من ىذا االمتياز التعويض النوعي عن ادلنصب 

ال يستفيد من ىذا االمتياز منحة السكن  
 دج 4.477,50تعويض اإللزام شبو الطيب 

 دج 5.373,00تعويض دعم نشاطات شيو الطبية 
  دج3.800.00ادلنحة اجلزافية التعويضية 

 دج 5.800,00التعويض عن خطر العدوى 
 دج 20.148,75مجموع التعويـــــــــــــــــــضات و المنـــــــــــــــــــــــــــح المختـــــــــــــــــــــلفة  

 
المنح العائلية 

 دج  900.00 ( أبناء03لديو  ) منحة عن كل ابن
 دج 800.00منحة الزوجة  

 دج 11.25سنوات  10منحة األبناء الذين يفوق عمرىم 
 دج 1.711,25مجموع المـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح العــــــــــــــــائــــــــليـــــــــــــــــــــة 

 دج 39.770,00  (أي قبل إخضاعو جململ االقتطاعات )المجموع العام للراتب الخام 
   

 .يخضع ىذا الراتب إلقتطاعات الضمان االجتماعي و الضريبة على الدخل: مالحظة ىامة 
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    خـــــاتـــــــنُ  

 

 

 

 

.....  يف اىتظاز العدد الكادو بإذٌ اهلل 

 

          ىتنيِ أٌ ىكىٌ ساٍنيا و لى بالكلًل علِ مساعدتكه  علِ تدلًل الصعىبات اليت مً املنكً إٌ 

تعرتض طسيككه  يف فَه بعض اليصىص الكاىىىًُ  والتيظًنًُ ،وكل ما خيص حًاتكه املَيًُ 

بطسيكُ تطبًكًُ  بسًطُ، علَا جتًب علِ تساؤالت البعض وتيفض الغباز علِ أٍ لبس قد يعرتض 

 .   آخسوٌ

        

                                               ىسأل اهلل العلٌ الكديس ليا ولكه التىفًل يازب

 

 

 

 

 

 

 

 

الربيد اإللكرتوىٌ 

drbinsp@gmail.com 

 


