
12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 660
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـــلــف وزيـــــر اHــالـــيــــة ووزيـــر الـــشــؤون
الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافq كلّ فـــيـــمـــا يـــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيــــذ هــــذا
اHــــــرســــــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 13
أكتوبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 250 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2010 يــتــضـمنq يــتــضـمن

تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـتــضـى اHـرســوم رقم 79 - 301 اHـؤرخ في  12
صـفر عام 1400 اHوافق 31 ديسـمبـر سنة 1979 واHـتضمن

q1980 هنية لسنةHضبط أجور بعض األصناف ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 81 - 57 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1401 اHــوافق  28 مـــارس ســـنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

qالدائمة وشروطه
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 88 - 219 اHــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1988

qتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 395
اHــــــؤرخ في 14 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق  أول
ديـســمــبـر ســنـة 1990 واHـتــضـمن اســتـفــادة بـعض أصــنـاف
مــوظــفــي الــبــحـث مـن أحــكــام اHـــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
90 -364 اHــؤرخ في 10 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1990 واHـــتـــضــمن

إدمـاج الــتـعــويض اخلـاص اإلجــمـالـي الـذي يـتــقـاضــاه بـعض
مـــوظـــفـي الـــتــــعـــلـــيـم الـــعــــاليq في أســــاس حـــســــاب مـــعـــاش
الـتـقاعــدq واHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 90 - 365 اHـؤرخ في
10 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1990 الــــذي يــــحـــدد شــــروط تـــعــــويض

اإلنـــتـــاج الـــعـــلـــمي والـــتـــربـــوي الـــذي يـــتـــقـــاضـــاه األســـاتــذة
qالتابعون لوزارة اجلامعات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 409
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نـوفـمـبـر سـنـة 1992 واHـتـضـمن تـأسـيس تـعـويض لـصـالح
عـــمـــال الـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والــــتـــقـــني عـن أشـــغـــال الـــبـــحث

qالدائمة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 410
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نــوفــمــبــر ســنـة 1992 واHــتــضــمن تــمــديــد أحــكــام اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 92 - 49 اHـؤرخ في 12 فـبـرايـر سـنـة 1992
واHـــتـــضـــمـن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــصـــالـح أســـاتــذة

qعلى موظفي البحث qWالتعليم والتكوين العالي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qالدائم
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــهــــدف هــــذا اHــرســوم إلـى تــأســيس
نظــام تعويضــي لفائدة الباحث الدائم اخلاضع للمرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 131 اHـؤرخ في 27 ربـيع الـثـانـي عام

1429 اHوافق 3 مايو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
الباحثW الدائمW من اHنـح والتعويضـات اآلتية :

qاألداء العلمي Wمنحة حتس -
qتعويض التوثيق -

qWتابعة العلميHتعويض التأطير وا -
qتعويض اإلبداع العلمي -

- تعويض التأهيل العلمي.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

اHاداHادّة ة 5  :   : يدفــع تـعويـض التـأطير واHـتابعـة العلمـيW شهـرياq للـموظفـW اHذكورين في اHادة 2 أعالهq حـسب الرتب
ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب منـحـة حتسـW األداء الـعلـمي بـنسـبـة متـغيـرة من صـفر (0)  إلى أربعـW باHـائة (40 %) من الـراتب
الرئيسي وتدفع كل ثالثة (3) أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تخضع االستفادة من هذه اHنحة إلى تنقيط وفق معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.
4  :   : يـدفع تـعويض الـتـوثيق شـهـريا لـلـموظـفW اHـذكـورين في اHادة 2 أعالهq حـسب الرتب واHـبـالغ اHبـيـنة في اHاداHادّة ة 

اجلدول اآلتي : 

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

3000

6000

8000

12 000

14 000

16 000

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 20

% 25

% 30

% 45

% 50

% 60

اHـاداHـادّة ة 6  :   : يــدفــع تــعــويـض اإلبــداع الـعــلــمي شــهــريـاq لــلــمـوظــفــW اHــذكـوريـن في اHـادة 2 أعالهq حــسب الــرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 20

% 35

% 35

% 40

% 55

% 60



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 860
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 10

% 15

% 25

% 30

% 40

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.

9  :   : يـــســـتـــمـــر الـــبــــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون الـــذين  اHــاداHــادّة ة 
يشغلون مناصب عليا باHؤسسات العمومية ذات الطابع
الـــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي في االســـتــفـــادة من الـــتـــعــويض
اجلــزافي عن اخلـــدمــة الــدائــمـــة وحتــسب طــبـــقــا لــلــتـــنــظــيم
الـسـاري اHـفـعول في 31 ديـسـمبـر سـنة q2007 في انـتـظار
مـنحهم الزيادة االسـتداللية اHـنصوص علـيها في اHرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

qـرسومHـادّة ة 10  :   : تـلـغى كل األحـكام اخملـالـفـة لهـذا اHـاداHا 
السيما أحكام :

- اHـــرســـوم رقم 79 - 301 اHــــؤرخ في 12 صـــفـــر عـــام
1400 اHوافق 31 ديسمبر سنة 1979 واHذكور أعالهq فيما

qWالدائم Wيخص الباحث
- اHــرســوم رقم 88 - 219 اHـؤرخ في 22 ربـيع األول
qـذكـور أعالهHـوافق 2  نــوفـمـبــر سـنـة 1988 واHعـام 1409 ا

qWالدائم Wفيما يخص الباحث
 - اHـــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

 qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 - 395 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديـسمبـر سنة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 409 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

qWالدائم Wفيما يخص الباحث qذكور أعالهHوا

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 410 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 11  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 251 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
يـتـضمـن  qيـتـضمـن q 2010 ـوافـق 20  أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق  اHعـام عـام 1431 ا
تـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحثتـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحث

االستشفائـي اجلامعـي.االستشفائـي اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة


