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اJـــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة واإلدارات اJــــركـــزيــــة لــــلــــدولـــة
واJصالح غير اJمـركزة التابعة لها واجلـماعات اإلقليمية
واJـؤسـسـات الـعـمومـيـة ذات الـطـابع اإلداري واJـؤسـسات
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واJـــهـــني
واJــــــؤســـــــســــــات الــــــعـــــــمــــــومــــــيـــــــة ذات الــــــطــــــابـع الــــــعـــــــلــــــمي
والـــتــكــنــولــوجي وكل اJــؤســســـات الــعــمــومــيــة الــتي �ــكن
Jسـتخدميـها أن يخـضعوا ألحكـام القانـون األساسي العام

للوظيفة العمومية.
القسم الثانيالقسم الثاني

الترقية الترقية في الرتب والترقية في الدرجاتفي الرتب والترقية في الدرجات

اJــادة اJــادة 3 :  : يـــرقى اJــوظـــفــون اJـــســيــرون �ـــوجب هــذا
اJــرسـوم حـسب الــشـروط والـنـسـب اJـنـصـوص عــلـيـهـا في

اJواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و 27 و33 أدناه.
و �ـكن تـعـديل الـنسب اJـطـبـقـة على مـخـتـلف أ�اط
الـترقـية بـناء عـلى اقتـراح من الوزيـر اJعـني أو السـلطة
اJـــعـــــنـــيـــة بـــعـــــد أخـــذ رأي الـــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اJـــتـــســـاويــة
األعـضـاء اخملــتـصـةq �ـقـرر من الـسـلـطــة اJـكـلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية.

اJــادة اJــادة 4 : : حتــدد وتـــائـــر الـــتــرقـــيـــة في الـــدرجــة الـــتي
تـــطــــبق عــــلى اJــــوظــــفـــX اJــــنــــتـــمــــX إلى أسـالك الـــعــــمـــال
اJهـنـيـX وسائـقي الـسـيـارات واحلجـابq طـبـقـا لـلـفـتـرات
الـــثــالث اJـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اJـــادة 11 من اJــــرســـوم
الــرئــــاسي رقم 07 - 304 اJــؤرخ في 29  ســبـــتــمــبـــر ســنــة

2007 واJذكور أعاله.

القسم الثالثالقسم الثالث
إعادة إعادة الترتيب والترسيمالترتيب والترسيم

XـــوظـــفـــJــــادة 5 : : يـــدمج ويــــرسم ويـــعــــاد تـــرتـــيـب اJــــادة اJا
اJنـتـمX لـألسالك والرتب اJـنـصوص عـلـيهـا في اJـرسوم
التـنفيذي رقم 89 - 225 اJؤرخ في 5 ديسـمبر سنة 1989
واJذكـور أعالهq في األسالك والـرتب التي يـتضـمّنـها هذا
القانـون األساسي اخلاصq وذلك ابتـداء من تاريخ سريان

هذا اJرسوم.

اJــادة اJــادة 6 :  : يـــرتب اJـــوظـــفـــون اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــهم في
اJــادة 5 أعاله فـي الــدرجـــة الـــتي يـــحـــوزونـــهـــا بــتـــاريخ 31
ديـسـمبـر سـنة q2007 ويؤخـذ بـاقي األقـدميـة في االعـتـبار
عـــــنــــد الــــتـــــرقــــيــــة فـي الــــدرجـــــة في الــــصـــــنف الـــــنــــاجت عن

التصنيف اجلديد.

اJـادة اJـادة 7 : : يــرسم اJـتـربـصـون الــذين وظـفـوا قـبل أول
يـنـايـر سـنـة q2008 بـعـد انـتـهـاء فـتـرة الـتـربص اJـنـصـوص
عـليـهـا في اJـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 89 - 225 اJـؤرخ في 5

ديسمبر سنة 1989 واJذكور أعاله.

مـرسرســــوم توم تــــنـفــــيـذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 05 م مـؤرؤرّخ في خ في 11 م مــــحـرّم عم عـامام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 19  ي  يــــــــنــــــــايايــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q q2008  ي يــــــــتــــــــضــــــــمنمن

XــــــهـهـــــــنــــــيــــــJال اJالالــــــقــــــانانــــــون األسون األســــــاساسـي ي اخلـاخلـــــــاص باص بــــــالالــــــعـعـــــــمــــــال ا
وسـائقـي السيـارات واحلـجاب.وسـائقـي السيـارات واحلـجاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- بنـاء على الـدسـتورq السـيـما اJـادتان 85 - 4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

qادتان 3 و23 منهJالسيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و�قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيــادة االسـتــداللـيــة لـشــاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةJناصب العليا في اJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 225
اJـؤرخ في 7 جـمـادى األولى عام 1410 اJـوافق 5 ديـسـمـبـر
سـنة 1989 واJـتضـمن الـقـانـون األساسـي اخلاص بـالـعـمال

qوسائقي السيارات واحلجاب XهنيJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل الفصل األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اJــاداJــاّدة األولى : األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و23 من
األمــــــر رقم 06 - 03 اJــــــؤرخ في 15 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2006
qـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا
يـهـدف هــذا اJـرســوم إلى حتـديـد األحــكـام اخلــاصـة اJـطــبـقـة
XــهـــنــيــJإلى أسالك الـــعــمـــال ا XــنـــتــمـــJا XــوظـــفــJعــلـى ا

وسائقي السيارات واحلجاب.
القسم األولالقسم األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

2 : : يـــــكـــــون اJــــوظـــــفـــــون اJــــنـــــتـــــمـــــون لألسالك اJــــادة اJــــادة 
اJــــذكـــــورة في اJـــــادة األولى أعـاله في حـــــالــــة خـــــدمــــة لــــدى
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2) عـــــــلـى ســـــــبـــــــيـل االخـــــــتـــــــيـــــــارq في حـــــــدود 20% مـن
اJـنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهـاq الـعمـال اJـهـنـيـون من الـصنف
الــثـــالث الـــذين يـــثــبـــتــون عـــشــر(10) ســنـــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

اJــادة اJــادة 15 : : يُـــرقى بــصــفـــة عــامل مـــهــني مـن الــصــنف
الــثــانيq الــعـــمــال اJــهــنــيــون من الــصـــنف الــثــالثq الــذين
حتـــصــلـــوا بــعـــد تــوظـــيــفـــهم عــلـى شــهـــادة الــتـــكــوين اJـــهــني

اJتخصص (CFPS) ذات عالقة بشعبتهم اJهنية. 

16 : : يــُـرقى بصـــفة عـــامل مـهني من الـصنف اJادة اJادة 
األول :

1) عن طريق االمتحـان اJهنيq العمـال اJهنيون من
الــصــنف الــثــاني الــذين يــثــبــتـون خــمس (5) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) عـــــــلـى ســـــــبـــــــيـل االخـــــــتـــــــيـــــــارq في حـــــــدود 20% مـن
اJـنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهـاq الـعمـال اJـهـنـيـون من الـصنف
الــثـــاني الـــذين يـــثــبـــتــون عـــشــر(10) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

اJــادة اJــادة 17 : : يـــرقى بــصــفـــة عــامل مـــهــني مـن الــصــنف
األولq الـــعــــمـــال اJـــهـــنــــيـــون من الـــصــــنف الـــثــــانيq الـــذين
(CAP) ـهنيةJحتصـلوا بعد تـوظيفـهم على شهادة الـكفاءة ا

ذات عالقة بشعبتهم اJهنية. 

اJادة اJادة 18 : : يرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف :
1) عن طريق االمتحـان اJهنيq العمـال اJهنيون من
الـــصـــنـف األول الـــذين يـــثـــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) على سبيل االختيارq في حدود 20% من اJناصب
اJــطــلــوب شــغــلــهـــاq الــعــمــال اJــهــنــيــون من الــصــنف األول
الذين يثبتون عشر(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه

الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

qادة 19 : : يُرقـى بصـفة عـامل مهـني خارج الـصنفJادة اJا
الـعـمـال اJـهـنـيـون مـن الـصـنف األول الـذين حتـصـلـوا بـعـد
تـوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة األهـلـيـة اJـهـنـيـة (CMP) ذات عالقـة

بشعبتهم اJهنية. 
القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــادة اJــادة 20 : : يــدمـج بــصـــفــة عـــامل مــهـــني من الـــصــنف
الـثالثq الـعمـال اJهـنيـون من الصـنف الثـالث اJرسـمون

واJتربصون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
XهنيJطبقة على سلك العمال اJاألحكام ا XهنيJطبقة على سلك العمال اJاألحكام ا 

اJـادة اJـادة 8 : : يـشــتـمل سـلك الــعـمـال اJـهــنـيـX عـلى أربع
(4) رتب :

qمن الصنف الثالث XهنيJرتبة العمال ا -
qمن الصنف الثاني XهنيJرتبة العمال ا -
qمن الصنف األول XهنيJرتبة العمال ا -

- رتبة العمال اJهنيX خارج الصنف.

القسم األولالقسم األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJادة اJادة 9 :   :  �ارس اJـوظفـون التابـعون لـسلك الـعمال
اJهنيX اJهام اخلاصة �نصب الشغل الذي وظفوا فيه. 

اJــادة اJــادة 10 : : يـــكـــلف الـــعـــمـــال اJـــهـــنــيـــون مـن الــصـــنف
الــثــالث بــالــقــيــام �ــهـام عــاديــة تــتــطــلب تــقـنــيــات مــهــنــيـة

بسيطة.
و�ـكن أن يكـلـفـواq زيـادة على ذلكq �ـخـتـلف أشـغال
qــقــرات أو الـــعــتــاد اإلداريJالــصـــيــانــة واحلـــفظ اخلــاصــة بـــا
وكـــذا بـــكـل األشـــغـــال الـــيـــدويـــة الـــتي لـــهـــا عالقـــة بـــنـــشـــاط

اJصالح.

11 : : إضــافــة إلى اJــهــام اJــنــصــوص عــلــيــهــا في اJـادة اJـادة 
اJادة 10 أعالهq يقوم العمال اJهنيون من الصنف الثاني

بتنفيذ اJهام اخلاصة اJرتبطة بتخصصهم.

اJــادة اJــادة 12 : : يُـــكـــلف الـــعـــمـــال اJـــهـــنــيـــون مـن الــصـــنف
األولq كل حـــسب اخــــتـــصـــاصهq بـــتـــنـــفـــيـــذ كل اJـــهـــام الـــتي

تتطلب التحكم في معارف نظرية وتطبيقية.

XهـنـيJـسنـدة لـلعـمـال اJهـام اJـادة 13 : : فضـال عن اJـادة اJا
مـن الــــصــــنف األولq يُــــكــــلـف الــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيــــون خــــارج
الــصــنفq كل حــسب اخــتــصـاصـهq بـتــنــفــيـذ مــهــام تــتــطـلب
كــفــاءة عــالــيــة. وبــهــذه الـصــفــةq فــهم يــؤطــرون ويــنــســقـون

.XهنيJنشاطات العمال ا

القسم الثانيالقسم الثاني
 شروط الترقية شروط الترقية

اJــادة اJــادة 14 : : يـــرقى بــصــفـــة عــامل مـــهــني مـن الــصــنف
الثاني :

1)  عن طـريق الـفحص اJـهـنيq العـمـال اJهـنـيون من
الــصــنف الــثــالث الـذيـن يـثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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اJـادة اJـادة 29 : : يــدمج بــصـفــة ســائق ســيــارة من الــصـنف
األولq ســائــقــو الــســيــارات من الــصــنـف األول اJــرســمـون

واJتربصون.
الفصل الرابعالفصل الرابع

األحكام األحكام اJطبقة على سلك احلجاباJطبقة على سلك احلجاب

: Xادة 30 : : يشتمل سلك احلجاب على رتبتJادة اJا
qرتبة احلجاب -

.Xرتبة احلجاب الرئيسي -

القسم القسم األولاألول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــادة اJــــادة 31 : : يـــــكـــــلف احلـــــجــــاب بـــــاســـــتــــقـــــبـــــال الــــزوار
Xوتـــوجــــيـــهـــهـم وتـــســـلــــيم الـــوثــــائق اإلداريـــة والــــبـــريـــد بـــ

اJصالح.
32 : : يــكــلف احلــجــاب الــرئــيــســيــونq فــضال عن اJـادة اJـادة 

اJهام اJسندة للحجابq بتنسيق أعمال احلجاب.

القسم القسم الثانيالثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJادة اJادة 33 : : يُرقى عـلى سبـيل االخـتيـار بـصفـة حاجب
رئـيـسـيq احلـجـاب الـذين يــثـبـتـون خـمس(5)  سـنـوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واJــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.
القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـادة اJـادة 34 : : يـدمج بـصــفـة حــاجبq احلـجـاب اJــرسـمـون
واJتربصون.

اJــادة اJــادة 35 : : يـــدمج بــصـــفــة حــاجـب رئــيــسـي q احلــجــاب
الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا

اJـادة اJـادة 36 :  : تـطبـيــقا ألحـكـام اJادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006

واJذكور أعالهq حتدد قائمة اJناصب العليا كما يأتي :
qرئيس حظيرة -
qرئيس ورشة -
qرئيس مخزن -
qرئيس مطعم -

- مسؤول اJصلحة الداخلية.

اJــادة اJــادة 21 : : يــدمـج بــصـــفــة عـــامل مــهـــني من الـــصــنف
الـثـانيq العـمـال اJـهنـيـون من الصـنف الـثاني اJـرسـمون

واJتربصون.

اJــادة اJــادة 22 : : يــدمـج بــصـــفــة عـــامل مــهـــني من الـــصــنف
األولq الـــعــمــال اJـــهــنـــيــون من الـــصــنف األول اJـــرســمــون

واJتربصون.

qـادة 23 : : يـدمج بـصـفة عـامل مـهـني خـارج الـصنفJـادة اJا
العمال اJهنيون خارج الصنف اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
األحكام اJطبقة على سلك سائقي السياراتاألحكام اJطبقة على سلك سائقي السيارات

اJــادة اJــادة 24 :  : يـــشــتـــمل ســلـك ســائـــقي الـــســيـــارات عــلى
: Xرتبت

qرتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني -
- رتبة سائقي السيارات من الصنف األول.

القسم األولالقسم األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 25 :  : يـــكــلـف ســائــقـــو الــســـيــارات من الـــصــنف
الـثـاني بـسـيـاقـة الـسـيـارات الـسـيـاحـيـة أو الـنـفـعـيـة الـتي

يتكفلون بها وبصيانتها العادية.

اJــادة اJــادة 26 : : يـــكــلـف ســائــقـــو الــســـيــارات من الـــصــنف
األول بـسـيـاقـة اJـركبـات ذات الـوزن الـثـقـيل و/ أو الـنقل

اجلماعي التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية.
كمـا �ـكن أن يـكلـفـوا بسـيـاقـة السـيـارات الـسيـاحـية

أو النفعية.
القسم القسم الثانيالثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــــــادة اJــــــادة 27 :  : يــــــرقـى إلـى رتــــــبــــــة ســـــــائق ســـــــيــــــارة من
الــصـنف األولq عـلى ســبـيل االخـتــيـار بـعـد الــتـسـجـيل في
qــطــلــوب شــغــلــهـاJــنــاصب اJقــائــمــة الــتــأهــيل وفـي حــدود ا
ســائــقــوالــســيــارات من الــصــنف الــثــاني الــذين يــثــبــتـون
ثالث (3) سنوات من اخلدمة الـفعلية بـهذه الصفة والذين
حتــصــلـــوا عــلى رخــصــة ســـيــاقــة الــوزن الــثـــقــيل أو الــنــقل

اجلماعي.
القسم القسم الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـادة اJـادة 28 : : يــدمج بــصـفــة ســائق ســيــارة من الــصـنف
الـــــثـــــانـي q ســـــائــــقـــــو الـــــســـــيـــــارات مـن الـــــصـــــنف الـــــثـــــاني

اJرسمون واJتربصون.
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2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف األولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون الخـتصـاصهم عـالقة بـاJهـام اJسـندة

qللمنصب

3)  ســـائــــقـي الـــســــيـــارات مـن الـــصــــنف األول الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

qالصفة

4) ســائــقي الــســيــارات من الــصــنف الــثــانيq الــذين
يــثـــبــتـــون خــمس(5) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

: Xرؤساء الورشات من ب Xادة 45 :  : يعJادة اJا

1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين
qسندة للمنصبJهام اJيكون الختصاصهم عالقة با

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف األولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون الخـتصـاصهم عـالقة بـاJهـام اJسـندة

للمنصب.

: Xرؤساء اخملازن من ب Xادة 46 : : يعJادة اJا

1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين
qسندة للمنصبJهام اJيكون الختصاصهم عالقة با

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف األولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون الخـتصـاصهم عـالقة بـاJهـام اJسـندة

للمنصب.

: Xطاعم من بJرؤساء ا Xادة 47 :  : يعJادة اJا

1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين
qسندة للمنصبJهام اJيكون الختصاصهم عالقة با

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف األولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه
الصـفةq والـذين يـكون الخـتصـاصهم عـالقة بـاJهـام اJسـندة

للمنصب.

48 : : يــعـــــX مــــســؤولــو اJــصــــالح الــداخــلــــيـة اJـادة اJـادة 
: Xمن ب

 qXرسمJخارج الصنف ا XهنيJ1) العمال ا

2) الـــــعــــمــــال اJــــهــــنــــيـــــX من الــــصــــنـف األولq الــــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.

اJادة اJادة 37 : : نظرا للخـصوصيات اJرتبطة �هام بعض
اJــؤسـســات واإلدارات الــعــمــومـيــةq �ــكن إنــشــاء مــنـاصب
عـلـيـا أخـرىq بـقـرار مــشـتـرك بـX وزيـر اJـالـيـة والـسـلـطـة
اJـكـلفـة بـالوظـيـفة الـعـمومـيـة والـوزير اJـعـني أو السـلـطة

اJعنية يحدد مهامها وشروط االلتحاق بها.

اJــادة اJــادة 38 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عـلـيـهـا في اJـادتX 36 و37 أعالهq بـعـنـوان كل مـؤسـسـة أو
Xبــقــرار مـشــتــرك أو مــقـرر مــشــتــرك بـ qإدارة عــمــومـيــة
وزيــر اJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة

والوزير اJعني أو السلطة اJعنية.

القسم األولالقسم األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادة اJـادة 39 :  : يـكـلف رئـيس احلـظـيرة بـتـسـيـيـر حـظـيرة
السيارات من كل األنواع.

وبـهـذه الـصـفـةq يـنـسق نـشـاطـات سـائـقي الـسـيـارات
qفــضال عن ذلك qويــســهــر عـلـى صـيــانــة الــسـيــارات ويــقـيــد
ســجالت اسـتــهالك الـوقـود ومــواد الـتـشــحـيم وغــيـرهـا من

اJواد.

اJـادة اJـادة 40 : : يـكـلّف رئـيس الـورشـة بـإدارة نـشـاط عدة
عـمال مـهنيـX في الورشـة. وبهـذه الصـفةq يـضع مخـططا
لنشاط العمال اJهنيX ويراقب التنفيذ اجليد لألشغال.

اJــــادة اJــــادة 41 : : يــــكـــلـف رئـــيـس اخملـــزن بــــتـــســــيـــيــــر اJـــواد
والــــبـــــضـــــائع اJـــــوضـــــوعـــــة في اخملـــــزنq ويـــــراقب حـــــركــــات
اخملزونات q ويبـرمج جتديدها ويقـيد اJدخالت واخملرجات

بصفة مستمرة.

اJـادة اJـادة 42 : : يــكـلف رئــيس اJـطــعم بــتـنـظــيم وتـنــسـيق
نــشـاطــات اJــطـعـم كـمــا يــحـدد تــشــكـيــلــة الـوجــبــات وكـمــيـة

.Xواد الغذائية الضرورية لتعداد معJا
و يـســهــرq زيــادة عــلى ذلكq عــلى حــسن ســيــر اJــطـعم

وجودة الوجبات.

اJــــادة اJــــادة 43 : : يـــكــــلـف مـــســــؤول اJــــصــــلــــحـــة الــــداخــــلــــيـــة
بــتــنــســيق نـشــاطــات األعــوان اJــكـلــفــX بــصـيــانــة اJــقـرات

واJساحات اخلضراء.
القسم القسم الثانيالثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xرؤساء احلظائر من ب Xادة 44 :  : يعJادة اJا
1) الـعمال اJهـنيX خـارج الصنف اJـرسمqX الذين

qسندة للمنصبJهام اJيكون الختصاصهم عالقة با
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qـرسـومJـادة 52 : : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اJـادة اJا
السـيــمـا أحـكــام اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 89 - 225 اJـؤرخ
في 5 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1989 واJـــذكـــور أعالهq والـــقــرارات

الوزارية اJشتركة اJتخذة لتطبيقه.

53 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـادة اJـادة 
أول يناير سنة 2008.

54 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1429 اJــوافق 19
يناير سنة 2008. 

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الفصل السادسالفصل السادس
تصنيف الرتب والزيادات االستدالليةتصنيف الرتب والزيادات االستداللية

اJرتبطة باJناصب العليااJرتبطة باJناصب العليا

القسم القسم األولاألول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJـادة اJـادة 49 : : تــطـبــيـقـــا ألحـكــام اJـادة 118 من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJـذكــورأعالهq يــحـدد
تصنيف الرتب التابعة ألسالك العمال اJهنيX وسائقي السيارات واحلجابq طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

العمال اJهنيون

سائقو السيارات

احلجاب

1

3

5

6

2

3

1

2

200

240

288

315

219

240

200

219

الرتــبالرتــب

عامل مهني من الصنف الثالث
عامل مهني من الصنف الثاني
عامل مهني من الصنف األول

عامل مهني خارج الصنف

سائق سيارة من الصنف الثاني
سائق سيارة من الصنف األول

حاجب
حاجب رئيسي

القسم الثانيالقسم الثاني
الزيادة الزيادة االستداللية اJرتبطة باJناصب العليااالستداللية اJرتبطة باJناصب العليا

اJــادة اJــادة 50 :  : تـــطـــبـــيــقــــا ألحـــكــــام اJــادة 3 من اJـــرســـوم
الــرئـــاسي رقم 07   - 307 اJــؤرخ في 29  ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2007 واJـذكور أعالهq حتـدد الـزيادة االسـتـدالليـة اJـرتبـطة

بـاJــنــاصب الــعـلــيــا اJــنـصــوص عــلـيــهــا في اJــادتـX 36 و37
أعاله في اJستوى q3 الرقم االستداللي 45.

الفصل الفصل السابعالسابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـادة اJـادة 51 : : تــوضع أسالك الـعــمـال اJــهـنــيـX وســائـقي
الــســيــارات واحلــجـاب اJــســيــرة بــأحــكــام هــذا اJـرســوم في

طريق الزوال.


