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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب األولالبــاب األول
أحكـام أحكـام عامـةعامـة

الفصـل الفصـل األولاألول
مجـال مجـال التطبيـقالتطبيـق

األولى:  تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من اJــادة األولى:اJــادة 
األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في  19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةq يهـدف هـذا اJـرسوم
إلى توضـيح األحكام اخلـاصة اJـطبقـة على اJوظـفX الذين
ينتمـون إلى األسالك اJشتركـة في اJؤسسات واإلدارات
ـعب اJــرتـبــطــة بــهــا وكـذا الـعــمــومــيــة وحتــديـد قــائــمــة الــشـُّ
شــــروط االلـــتـــحـــاق �ـــخـــتــــلف الـــرُّتب ومـــنــــاصب الـــشـــغل

اJطابقة.

2 : : يــكــــون اJــوظــفــــون الــذيـن يــنــتــمــــون إلى اJـادة اJـادة 
األســالك اJشـتـركــة فـي وضعـيـة اخلدمــة لدى اJـؤسسات
الــــعـــمــــومــــيـــــة واإلدارات اJــــــركــــزيـــة الــــــتـــابــــعــــة لـــلــــدولـــة
واJـــصـــالح غـــيـــر اJـــمـــركـــزة الـــتي تـــتـــبـــعـــهـــا واJـــؤســـســات
الـعــمــومـيــة ذات الـطــابع اإلداري واJــؤسـســات الـعــمـومــيـة
ذات الـــطــابـع الـــعــلـــمي والـــثـــقـــافي واJـــهـــني واJـــؤســـســات
الـــعـــمـــومـــيــة ذات الـــطـــابع الـــعـــلـــمي والـــتـــكــنـــولـــوجي وكل
مـــؤســـــســـة عــــمـــومـــيــــــة �ــــكن أن يـــكــــون مـــســـتــــخـــدمـــوهـــا
خـــاضـــعـــX ألحـــكـــام الـــقـــانـــون األســـاسي الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة

العمومية.

اJــادة اJــادة 3 : : تــعـــتــبــر أسالكــا مــشــتــركــة في اJــؤســســات
واإلدارات الــعـمـومــيـة األسالك الـتي تــنـتـمـي إلى الـشـعب

اآلتية :
qاإلدارة العامة -

qالترجمة - الترجمة الفورية -

qاإلعالم اآللي -

qاإلحصائيات -

- الوثائق واحملفوظات.

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 04 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 19  ي  يــــــــــنــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة q q2008  ي يــــــــــتــــــــــضــــــــــمنمن

القــالقـــانانـون األسون األسـاسي اخلـــاص باسي اخلـــاص بـاJـاJــوظوظـفـيـن اJفـيـن اJـنـتـميــنميــن
لألسـلألســالك اJالك اJــــــــــــشــــــــــتــــــــــــركركــــــــــــة فـي اJة فـي اJــــــــــــؤسؤســــــــــــســــــــــات واإلداراتات واإلدارات

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- بـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 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 و11 منهJالسيّما 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�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الـذي يـحـدد كـيفـيـات مـنح الـزيادة االسـتـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 224
اJـؤرخ في 7 جـمـادى األولى عام 1410 اJـوافق 5 ديـسـمـبـر
سـنـة  1989 واJـتـضــمن الـقـانـون األســاسي اخلـاص اJـطـبق
على العـمال اJـنتمـX إلى األسالك اJشـتركة لـلمـؤسسات

qتممJعدل واJا qواإلدارات العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 419
اJـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام 1427 اJـوافق 22 نـوفــمـبـر
سـنـة 2006 واJـتــضـمن تـنــظـيم اJــدرسـة الـوطــنـيـة لإلدارة

qوسيرها

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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15 يــولـــيــــو ســـنــة 2006 واJــذكـــور أعالهq تُـــحــــــدّد الـــنــسب

القـصـوى لـلـموظـفـX اخلـاضـعـX لهـــذا الـقـانـون األساســي
qبـناء عـلى طـلـبهم qاخلـاص الـذيــن من شـأنـهم أن يـوضعـوا
في الــوضـعــيـة الــقـانـونــيـة لـالنـتــدابq أو خـارج اإلطـارq أو
اإلحــالـــة عــلى االســـتــيــــداعq بــالـــنــســـبــة  إلى كـل ســلك وكل

مؤسسة أو إدارة عموميةq كما يأتي:

q% 10 : االنتداب -
q% 5 :خارج اإلطار -

- اإلحالة على االستيداع : 10 %.

الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
األحكام العامة لإلدماج األحكام العامة لإلدماج 

اJــــادة اJــــادة 9 :  :  يــــدمـج اJـــوظــــفــــون الــــذيـن يـــنــــتــــمــــون إلى
األسـالك والــــــرتـب اJــــــنــــــصـــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي اJــــــرســــــوم
الـــتــنــفــيـــــذي رقم 89 - 224 اJــؤرخ في 5 ديــســمـــبــر ســنــة
1989 واJـذكــور أعالهq ويــرســمـون ويــعــاد تـصــنــيـفــهم عــنـد

بـداية سـريـان مـفـعـول هـذا اJـرسومq في األسـالك والرتب
اJطابقةq اJنصوص عليها في هذا القانون األساسي.

اJادة اJادة 10 : :  يـرتب اJـوظفـون اJذكـــورون فـي اJادة 9
أعـــاله فــي الدرجـة اJطـابقة للدرجـــة التـي يحـوزونـــها
فــي رتـبـتـهــم األصـلـيــة. ويـؤخـذ بـاقي األقـدمـيـة اJـكـتـسب
في الـرتـبة األصـلـيـة في احلسـبـان عنـد الـترقـيـة في درجة

االستقبال.

اJـادة اJـادة 11 : : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عُـيّـنـوا قبل أول
يــنـــايــر ســـنــة 2008  بــصــفـــة مــتــربـــصــX ويــرســـمــون بــعــد
اســتـكــمــال الـفــتــرة الـتــجــريـبــيــة كـمــا هي مــحــددة �ـوجب
اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 89 - 224 اJـؤرخ في 5 ديـســمـبـر

سنة 1989 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 12 : : يجـمعq انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ بـــدايـــة ســــريـــان هـــــذا اJـــرســــومq بـــيـن
الـــرتـــبــة األصـــلــيــــة ورتـــبــة اإلدمـــاج في تـــقــديـــر األقــدمـــيــة
اJـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـX في مـنـصب
عــالq بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـX الــذين أُدمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اJطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اJرسوم
التنفيذي رقم 89 - 224 اJـؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989

واJذكور أعاله. 

البـاب الثانـيالبـاب الثانـي
األحكام ااألحكام اJطبقة على شعبة اإلدارة العامةJطبقة على شعبة اإلدارة العامة

اJــــادة اJــــادة 13 : : تـــــشــــتــــمل شـــــعــــبــــة اإلدارة الــــعـــــامــــة عــــلى
األسالك اآلتية :

الفصـل الفصـل الثـانيالثـاني
التوظيف والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف والتربص والترسيم والترقية

والترقية في الدرجةوالترقية في الدرجة

الفــرع األولالفــرع األول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJــادة اJــادة 4 :  : يـــوظف ويـــرقى اJـــوظــفـــون الـــذين يـــســري
عـــلـــيــهـم هــذا الـــقــانـــون األســـاسي اخلــاص حـــسب الـــشــروط

والنسب اJنصوص عليها أدناه.
�ـكـن تـعــديل الــنـسب اJــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ�ـاط
الترقية بنـاء على اقتراح الوزير أو السلـطة اJعنية بعد
qــتـســاويــة األعـضــاء اخملـتــصـةJأخـذ رأي الــلــجـنــة اإلداريـة ا

�وجب مقرر من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
غـيــر أن هـذه الــتـعــديالتq ال �ـكن أن تــتـعــدى نـصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل�ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتـحـان اJـهـني والـتـسـجـيل عـلى قـائـمـة الـتـأهـيل q دون
أن تتعدى هذه النسب 50 % من اJناصب اJطلوب شغلها

كحد أقصى.
الفرع االثانيالفرع االثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اJـادة اJـادة 5 : : تـطــبـيــقـا لـلــمـادتـX 83 و84 من األمـــر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهq يــعـX اJـتــرشـحـون

فـون في األسـالك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا الـذين يــوظـَّ
الـقانـون األساسـي اخلاص بـصفـة متـربـصX �ـوجب قرار
أو مـقرر من الـسلـطة اخملـولة صالحـية الـتعـيX. ويـلزمون
بـاســتـكـمــال الـتـربص الــتـجـريــبي الـذي تـكــون مـدته سـنـة

واحدة.

اJــــــــادة اJــــــــادة 6  : : عــــــــلـى إثــــــــر فــــــــتــــــــرة الــــــــتــــــــربـصq يــــــــرسم
اJـتـربـصــون أو يـخـضــعـون لـتــمـديـد الـتــربص مـرة واحـدة
لــلـــمــدة نـــفـــســهـــاq وإمــا يـــســرّحـــون دون إشـــعــار مـــســبق أو

تعويض.

اJـادة اJـادة 7 : : تُـحـدّد وتـائـر التـرقـيـة في الـدرجة اJـطـبـقة
عـــلى اJــوظـــفــX الـــذين يــنـــتــمــون إلـى األسالك اJــشـــتــركــة
حـــسب اJُـــدد الــثـالث اJــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في اJــادة 11 من
اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 304  اJؤرخ في 29 سبـتمـبر

سنة 2007 واJذكور أعاله.
الفصــل الفصــل الثـالثالثـالث

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اJـادة اJـادة 8 : : تـطـبـيـقـــا ألحـكـام اJـادة 127 من األمـر رقــم
06 - 03 اJؤرخ في 19 جمــادى الثانـية عام 1427 اJوافــق
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 18 : : يوظَّف أو يرقى بصفة متصرف :
1) عـلى أسـاس الـشـهادةq خـريـجـو اJـدرسـة الـوطـنـية
لإلدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام اJرسوم رقم
66 - 306 اJؤرخ في 4 أكتـوبر سنة  1966 واJتـعلق بسير

qدرسة الوطنية لإلدارةJا

qـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتJ2)  عـن طــريق ا
احلائـزون شهادة الـليسـانس في التعـليم العـالي أو شهادة

qمعادلة لها

3) عن طـريق االمــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلـهاq اJـلـحقـون الـرئيـسـيون لإلدارة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

4)  على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJفي حـدود 10% من ا qالـتــأهــيل
اJلـحـقـون الـرئـيـسيـون لإلدارة الـذين يـثـبـتـون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 3 و4
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـــــادة اJـــــادة 19 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
مـــتــصـــرفq اJـــلــحـــقـــون الـــرئــيـــســـيــون لإلدارة اJـــرســـمــون
واحملـــاســبـــون اإلداريــون الـــرئــيـــســيــون اJـــرســمـــون الــذين
حتـصلـوا بـعد تـوظيـفهـم على شـهادة لـيسـانس في الـتعـليم

العالي أو شهادة معادلة لها.

اJـــــادة اJـــــادة 20 : : يــــــوظـف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفــــــة مـــــتـــــصـــــرف
رئيسي :

1) عـــلى أســـاس الـــشــــهـــادةq اJـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون
شـهـادة اJـدرسة الـوطـنـيـة لإلدارة الـذين تـابـعـوا دراسـتهم
في ظل نظام اJرسوم التنفيذي رقم 06 - 419 اJؤرخ في

qذكور أعالهJ22 نوفمبر سنة 2006 وا

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ2) عـن طــريـق ا
qاجستير أو شهادة معادلة لهاJاحلائزون شهادة ا

3)  عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنــاصب اJـطــلـوب شــغــلـهــاq اJـتــصـرفــون الـذين يــثـبــتـون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qتصرفونJا -
qملحقو اإلدارة -
qأعوان اإلدارة -

qالكُتّـاب -
- احملاسبون اإلداريون.

الفصل الفصل األولاألول
XتصرفJسلك اXتصرفJسلك ا

اJادة اJادة 14 : : يضم سلك اJتصرفX ثالث (3) رتب :
qتصرفJرتبة ا -

qتصرف الرئيسيJرتبة ا -
- رتبة اJتصرف اJستشار.
الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـــــادة اJـــــادة 15 : : �ـــــارس اJـــــتـــــصـــــرفـــــونq كـل في مـــــيـــــدان
اختصاصهq نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم.

ويــتـــولـــون بـــهــذه الـــصـــفـــةq مــعـــاجلـــة جـــمــيـع اJــســـائل
Xـتـعـلـقـة بـصالحـيـاتـهـم ويـسـهـرون عـلى تـطـبـيق الـقـوانـJا

والتنظيمات في هذا اجملال.
ويــكـلـفـون زيــادة عـلى ذلكq بــاJـبـادرة بـكل الــتـدابـيـر

الرامية إلى حتسX التسيير اJرتبط �يدان تدخلهم. 

اJـادة اJـادة 16 : : �ـارس اJـتـصـرفـون الرئـيـسـيـونq كل في
مــيـــدان اخـــتـــصـــاصهq نـــشـــاطــات الـــتـــصـــمـــيم والـــتـــقــيـــيس

القانوني.
ويـحفزونq بهـذه الصفةq مـسار اJساعـدة على اتخاذ
الـقـرار من خالل إعـداد دراسـات وتـقـاريـر تـتـعـلق �ـسـائل

خاصة.
ويـحـضّـرونq زيـادة عـلى ذلكq الـنـصـوص الـقـانـونـية
ذات الــطــابع الــعــام أو اخلــاصq وال ســيــمــا مــنــهــا اJـشــاريع
الـتمهيدية لـلقوانX وكذا مشـاريع النصوص التـنظيمية

وجميع األدوات القانونية األخرى ذات الصلة. 

17 : : �ـارس اJتـصرفـون اJـستـشارونq كل في اJادة اJادة 
ميـدان اختصـاصهq نشاطـات التوجـيه والضبط والـتقدير

واالستشراف.
ويـــشــاركـــون بــهـــذه الــصـــفــةq فـي إعــداد الـــســيـــاســات
الـعمـوميـة ويقـومون بـتقـييم مـدى تنـفيـذها عـلى صعـيدي

النتائج واآلثار.
و�كـنـهم زيـادة علـى ذلكq القـيـام بـجمـيع الـدراسات
أو الـتـحـالـيل الـتـي تـتـطـلب كـفـاءة مــتـعـددة الـتـخـصـصـات

في مجال التسيير العمومي.
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اJادة اJادة 26 : :  يدمج بصفـة متصرف مستـشارq لتكوين
الرتبة :

- اJـتــصــرفــون الـرئــيــسـيــون الــذين يــثــبـتــون عــشـر
(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

- بـــــنــــاء عــــلـى طــــلــــبـــــهم q احملـــــلّــــلــــون االقـــــتــــصــــاديــــون
الـــرئــيــســـيــون q الـــذين يــثـــبــتـــون عــشــر (10) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
Xاالقـتــصـاديـ Xرؤسـاء احملــلّـلــ q بـنــاء عـلى طــلـبــهم -

اJرسمون واJتربصون.

الفصــل الفصــل الثــانـيالثــانـي
سلك ملحقــي اإلدارةسلك ملحقــي اإلدارة

(2) Xــادة 27 : :  يــضم ســلك مــلــحــقي اإلدارة رتــبــتــJــادة اJا
: Xاثنت

qرتبة ملحق اإلدارة -
- رتبة ملحق رئيسي لإلدارة.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

28 : : يــكــلف مــلــحــقــو اإلدارة بــالــقــيــام بــدراسـة اJـادة اJـادة 
ومـعــاجلــة جـمــــيع الــشــــؤون اإلداريــة الــتي تــسـنــد إلــيـهم.
كـــــمــــا يـــــحــــــضّــــرون الـــــقـــــــواعــــد واإلجـــــــراءات اJـــــتــــعـــــلـــــقــــة
بـالــقـرارات اJـتــرتـبـة عــلـيـهــا ويـنـفـذونــهـا ويـســهـرون عـلى

احترامها.

اJــادة اJــادة 29 : : زيـــادة عــلـى اJــهــام اJـــســنـــدة إلى مــلـــحــقي
اإلدارةq يــتـولى اJــلـحــقـون الــرئـيــسـيـون لـإلدارة الـتــأطـيـر
والـــتــنـــشــيـط والــتـــنــســـيق في مـــعــاجلـــة الــشـــؤون اإلداريــة

اJتصلة �يدان نشاطهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
 شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 30 : : يوظَّف أو يرقى بصفة ملحق اإلدارة :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

Xاحلـائـزون شهـادة البـكـالوريـا الـذين أتمـوا بنـجـاح سنـت
(2) مـن الـــــــدراســــــة أو الـــــــتــــــكـــــــويـن الــــــعـــــــالـــــــيــــــX فـي أحــــــد
الــتـخــصــصــات الــتي حتــدد قــائــمــتــهــا �ــقــرر من الــســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
يـلزم اJـتـرشـحـون الذين يـتم تـوظـيـفهمq أثـنـاء فـترة
التـربصq �تابـعة تكـوين حتضيـري لشغل اJـنصبq حتدد
مـدتـه ومـحــتـواه وكـيــفـيــات تـنــظـيــمه بـقــرار من الـســلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

4)  على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
اJتصرفـون الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اJــــادة اJــــادة 21 : :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادة بــــصـــــفــــة
متـصرف رئيـسيq اJتصـرفون اJرسـمون الذين حتـصلوا
بـعـد تــوظـيـفـهم عــلى شـهـادة اJـاجــسـتـيـر أو شــهـادة مـعـادلـة

لها.

اJادة اJادة 22 : : يرقى بصفة متصرف مستشار:
1) عن طـــــريـق االمـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــتـــــصـــــرفـــــون
الرئـيسـيـون الذين يـثـبتـون سبع (7) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
 2) على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJـــتـــصــرفـــون الـــرئــيـــســـيــون الـــذين يـــثـــبــتـــون عـــشــر (10)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

اJــــادة اJــــادة 23 : :  حتــــدد الــــســــلــــطــــة اJـــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفـــة
الـــعــمــومـــيــة �ــقــررq قـــائــمــة الــشـــهــادات اJــطـــلــوبــة في كل
XــتــصــرفـJوا XــتــصــرفــJتــخــصص لاللــتــحــاق بــرتـبــتي ا

.Xالرئيسي
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJادة اJادة 24 : :  يدمج بصفة متصرف :
qتربصونJرسمون واJتصرفون اJا -

qــتـربـصـونJــرسـمـون واJاحملــلّـلـون االقــتـصـاديـون ا -
بناء على طلبهم.

يــدمج ويــرسم بــصـفــة مــتــصـرفq عــنــد تــاريخ بــدايـة
ســـريــــان مـــفــــعـــول هــــذا اJـــرســــومq اJـــســــاعـــدون اإلداريـــون
الــرئـيــسـيـون اJــرسـمــون الـذين لــهم شـهــادة لـيــسـانس في

التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ويدمج بـصـفـة متـصـرف متـربصq عـند تـاريخ بـداية
ســـريــــان مـــفــــعـــول هــــذا اJـــرســــومq اJـــســــاعـــدون اإلداريـــون
الـرئـيـسـيـون اJـتـربـصـون الـذين لـهم شـهـادة ليـسـانس في

التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

اJادة اJادة 25 : : يدمج بصفة متصرف رئيسي :
qتربصونJرسمون واJتصرفون الرئيسيون اJا -
- احملــلّــلـون االقــتــصــاديـون الــرئــيــسـيــون اJــرســمـون

واJتربصونq بناء على طلبهم.
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الفصـل الثالثالفصـل الثالث
سلك أعـوان اإلدارةسلك أعـوان اإلدارة

اJادة اJادة 35 : : يضم سلك أعوان اإلدارة ثالث (3) رتب :
qرتبة عون مكتب -
qرتبة عون إدارة -

- رتبة عون إدارة رئيسي.

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــادة اJــــادة 36 : :  يــــتـــولـى أعـــوان اJــــكـــتـب تـــنــــفـــيــــذ اJـــهـــام
العادية ذات الصلة بالنشاطات االعتيادية في اإلدارة. 

اJــــادة اJــــادة 37 : : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســــنـــدة إلـى أعـــوان
اJــكــتبq يــتــولى أعــوان اإلدارة مـعــاجلــة اJــلــفــات في إطـار

السير العادي واJنتظم للمصالح اإلدارية.

اJادة اJادة 38 : : يكـلف أعوان اإلدارة الـرئيـسيون بـتنـفيذ
األعمال اإلدارية ويشاركون في حترير البريد.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 39 : : يـوظف أعوان اJـكتب عن طـريق اJسـابقة
عـــلـى أســـاس االخـــتـــبــــاراتq من بـــX اJـــتــــرشـــحـــX الـــذين
يــثــبــتــون مــســتــوى الــســنــة األولى من الــتــعــلــيـم الــثــانـوي

كاملة.

اJادة اJادة 40 : : يوظَّف أو يرقى بصفة عون إدارة :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـتـرشـحـون الـذين يـثـبـتـون مـسـتـوى الـسـنـة الـثـالـثـة من
qالتعليم الثانوي كاملة

2)  عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلـوب شغـلـهـا q أعوان اJـكـتب الـذين يثـبـتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3)  على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
q ـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJالـتــأهـيل في حـدود 10 % من ا
أعـــوان اJـــكـــتب الـــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشــر (10) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـــــادة اJـــــادة 41 : :  يـــــوظـف أو يـــــرقـى بـــــصــــــفـــــة عـــــون إدارة
رئيسي :

2) عن طـريق االمــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJـــنــاصب اJــطــلــوب شــغـــلــهــاq أعــوان اإلدارة الــرئــيــســيــون
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
3 )  على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
أعـــوان اإلدارة الــرئـــيــســـيــون الـــذين يــثـــبــتـــون عــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

31 : : يــوظـف أو يـرقـى بــصـفــة مــلــحق رئــيــسي اJـادة اJـادة 
لإلدارة :

qـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتJ1)  عـن طــريق ا
اJـتــرشـحـون الـذين يـثـبـتـون شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـيـة
الـتـطــبـيـقـيـة أو شـهـادة مـعـادلــة لـهـا في أحـد الـتـخـصـصـات
الـتي حتدد قـائمـتهـا �ـقرر من الـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

qالعمومية
2 )  عن طريق االمـتحان اJهنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلـهاq مـلـحقـو اإلدارة الـذين يثـبـتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 )  عــــــلى ســــــبـــــيـل االخـــــتــــــيـــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلـهاq مـلـحقـو اإلدارة الـذين يثـبـتون
qعــشــر (10) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه الـــصــفــة

واJسجلون في قائمة التأهيل.

32 : :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة مـلحق اJادة اJادة 
رئــــيـــــسـي لـإلدارةq مـــــلـــــحــــقـــــو اإلدارة اJـــــرســـــمــــون الـــــذين
حتــــصـــــلــــوا بــــعــــد تــــوظـــيــــفــــهم عــــلى شــــــهـــادة الــــــدراســـات
اجلـــامــعــيــة الـــتــطــبــيـــقــيــة أو شـــهـــادة مــعــادلــة لـــهــا في أحــد
الـتـخـصـصــات احملـددة �ـوجب اJـقـرر اJـنـصـوص عـلـيه في

اJادة 31 أعاله.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qــــــــادة 33 : :  يـــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة مـــــــلــــــــحــــــــقي اإلدارةJــــــــادة اJا
اJساعدون اإلداريون اJرسمون واJتربصون.

q ــادة 24 أعالهJ34 : : بــغـض الــنــظــر عن أحــكــام ا اJـادة اJـادة 
يدمج فـي رتبـة اJلـحـقX الـرئـيسـيـX لإلدارةq اJسـاعدون

اإلداريون الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.
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اJـادة اJـادة 49 : :  يـكـلـف الـك§ـتـاب بـإجنــاز الـوثـائق اإلداريـة
وتـبـلــيـغـهـا واحلـفــاظ عـلـيـهـا بــاسـتـعـمـال تــطـبـيـقـات اإلعالم
اآللي في عـمل الـكتـابـة. ويتـولـون زيادة عـلى ذلك إيـصال

اJكاJات الهاتفية وكذا تسجيل البريد وتوزيعه.

اJادة اJادة 50 : : يكلف كُتـاب اJديرية بتأطير أعمال حفظ
الـبـيـانات وتـقـدª الـوثـائق اإلدارية. ويـتـولـون زيـادة على
ذلك اسـتقـبـال اJـكـاJـات الـهاتـفـيـة وإرسـال الـرسـائل وكذا

تنظيم مجموع أعمال الكتابة.

اJــــادة اJــــادة 51 : : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســـنــــدة إلى كُــــتـــاب
اJــديــريـةq يــكــلف كُــتـاب اJــديــريــة الـرئــيــســيـون بــتــنــظـيم
مخـطط االجـتمـاعات وحتـضيـره. ويسـتـعمـلون زيـادة على
ذلك مـجـموع الـبـرامج اJـعـلـومـاتـية في »ـارسـة نـشـاطات

الكتابة. 
الفـرع الفـرع الثانيالثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـادة اJـادة 52 : : يـوظف أعـوان حـفظ الــبـيـانـات عن طـريق
االخــتــبــار اJـهــنيq مـن بـX اJــتــرشــحـX احلــائــزين شــهـادة
الـــكــفـــاءة اJــهــــــنــيــة لـــعــون حـــــفظ الــبـــيــــانـــات أو شــــهــادة

معادلة لها.

اJادة اJادة 53 : :  يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب :
1) عن طــــــريق االخــــــتـــــبـــــار اJــــــهـــــنـيq اJـــــتــــــرشـــــحـــــون
احلائـزون شـهادة الـتـحــكم اJـهـــني في الكـــتـابة أو شـهادة

qمعادلة لها
2) عـن طـريق االمــتـحــان اJـهــنيq في حـدود 30 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغــلـهـاq أعــوان حـفظ الـبــيـانـات الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغــلـهـاq أعــوان حـفظ الـبــيـانـات الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل. 

qادة 54 : :  يرقـى على أسـاس الشـهادة بـصفـة كاتبJادة اJا
أعــــــوان حفظ الـبيـانات اJـرسـمون الـذين حتصــــلوا بـعد
تـوظـيـفـهم عـلى شـهـــادة الــتـحـكم اJـهـني في الـتـخـصص أو

شهادة معادلة لها.

اJادة اJادة 55 : : يوظَّف أو يرقى بصفة كاتب مديرية :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJتـرشـحون احلـائـزون شـهادة تـقـني في األمانـة أو شـهادة
qمعادلة لها

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا
اJتـرشـحون احلـائـزون شـهادة بـكـالـوريا الـتـعـليم الـثـانوي

qأو شهادة معادلة لها
2)  عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغــلـهـاq أعـوان اإلدارة الـذين يـثـبـتـون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3)   عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغــلـهـاq أعـوان اإلدارة الـذين يـثـبـتـون
qعــشــر (10) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه الـــصــفــة

واJسجلون في قائمة التأهيل.
42 : : يــرقى عــلى أســاس الــشــهـادة بــصــفــة عـون اJـادة اJـادة 
إدارة رئــيـسيq أعــوان اإلدارة اJـرســمـون الــذين حتـصــلـوا
بـعد تـوظـيـفـهم عـلى شـهادة بـكـالـوريـا التـعـلـيم الـثـانوي أو

شهادة معادلة لها.
اJــادة اJــادة 43 : :  يــلـــزم اJــتــرشـــحــون الـــذين ¬ تــوظـــيــفــهم
طــبــقـــا ألحــكــام اJــواد 39 و40-1 و41-1 أعالهq أثــنـــاء فــتــرة
التـربصq �ـتابـعة تـكـوين حتضـيري لـشـغل اJنـصب حتدد
مـدتـه ومـحــتـواه وكـيــفـيــات تـنــظـيــمه بـقــرار من الـســلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــادة اJــــادة 44 : :  يـــــدمج فـي رتــــبـــــة عــــون مــــكـــــتبq أعــــوان
اJكتب اJرسمون واJتربصون.

اJـــــادة اJـــــادة 45 : :  يـــــدمـج في رتـــــبــــــة عـــــون إدارةq األعـــــوان
اإلداريون اJرسمون واJتربصون.

qــــادة 46 : :  يــــدمـج في رتــــبـــــة عــــون إدارة رئـــــيــــسيJــــادة اJا
اJعاونون اإلداريون اJرسمون واJتربصون.

الفصـل الفصـل الرابـعالرابـع
سلك الكتسلك الكتّاباب

اJادة اJادة 47 : :  يضم سلك الك§تاب أربع (4) رتب :
qرتبة عون حفظ البيانات   -

qرتبة كاتب -
qديريةJرتبة كاتب ا -

- رتبة كاتب اJديرية الرئيسي.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادة اJـادة 48 : :  يـتــولى أعـوان حــفظ الـبــيـانــات في إطـار
نــشــاطــاتــهم اإلداريــةq حــفظ الــبــيــانــات في احلــاسـوب لــكل

الوثائق اإلدارية.
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اJــــادة اJــــادة 60 : :  يــــدمج فـي رتــــبــــة كــــاتـبq كُــــتــــاب الــــرقن
اJرسمون واJتربصون.

اJادة اJادة 61 : :  يدمج في رتبة كاتب مديرية :
qتربصونJرسمون واJديرية اJكتاب ا -

- الــــكـــــتــــاب اخملــــتــــزلـــــون - الــــراقــــنـــــون اJــــرســــمــــون
واJتربصون.

qـادة 62 : :  يـدمج فـي رتـبـة كــاتب مـديـريــة رئـيـسيJـادة اJا
كتاب اJديرية الرئيسيون اJرسمون واJتربصون. 

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
Xاإلداري Xسلك احملاسبXاإلداري Xسلك احملاسب

63 : : يـضـم سـلك احملـاســبـX اإلداريـX ثالث (3) اJـادة اJـادة 
رتب :

- رتبة مسـاعد محاسب إداريq وهي رتبة آيلة إلى
qالزوال

qرتبة محاسب إداري -
- رتبة محاسب إداري رئيسي.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJادة اJادة 64 : : يكلف مساعدو احملاسبX اإلداريX �سك
الـوثــائق احملـاسـبـيـة. ويـعـدون كـشـوف االلـتـزام بـالـنـفـقـات
ويتـولون حـفظ وتصـنيف اJـستـندات اJـرتبـطة بـتسـيير

اJيزانية.

اJـادة اJـادة 65 : : زيـادة عــلى اJــهــام اJـســنـدة إلـى مـســاعـدي
احملـــــاســـــبـــــX اإلداريــــــqX يـــــكـــــلـف احملـــــاســـــبـــــون اإلداريـــــون
بــتـــحــضــيـــر مــخـــتــلف الـــعــمـــلــيــات اJـــتــعـــلــقــة بـــاJــيـــزانــيــة
واحملــاســـــبــة وتـــســــجــيـــلــهــا ومـــســك الــدفــــاتــر احملــاســـبــيــة
وتـــقــدª الــكــشــوف اإلجــمـــالــيــة الــدوريــة طــبـــقــا لــلــتــشــريع

اJعمول به. 

Xسـنـدة إلى احملـاسـبJـهـام اJـادة 66 : :  زيـادة عـلى اJـادة اJا
اإلداريــــqX يـــكـــلف احملــــاســـبـــون اإلداريـــون الــــرئـــيـــســـيـــون
بــالــتــدقــيق فـي جــمــيع الــعــمـــلــيــات اJــتــعــلـــقــة بــاJــيــزانــيــة

واJالية ومراقبتها ومتابعتها.
ويتولون بهذه الصفةq على اخلصوص اJهام اآلتية :
- السهر علـى احترام التنظـيم الذي يحكم إجراءات

qوكيفيات تنفيذ النفقات العمومية
- جتـمـيع اJعـلـومـات اJـتـعـلـقة بـاJـيـزانـيـة واحملـاسـبة

qاليةJتصل بالسنة اJا

2) عن طــريق االمــتــحـان اJــهــنيq فـي حـدود 30% من
اJنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهاq الـكـتـاب الـذين يثـبـتـون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سـبيل االختـيار q وبـعد التـسجيل في قـائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJالتـأهـيل وفي حدود 10 % من ا
الــكــتــاب الــذين يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 56 : : يـرقى عـلـى أسـاس الـشــهـادة بـصــفـة كـاتب
مديـريةq الكُتـاب اJرسمـون الذين حتصلـوا بعد تـوظيفهم

على شهادة تقني في األمانة أو شهادة معادلة لها.

57 : :  يــوظَّـف أو يـرقـى بــصــفــة كـاتـب مــديــريـة اJـادة اJـادة 
رئيسي :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJــتــرشـحــون احلــائـزون شــهــادة تـقــني ســام في األمــانـة أو
شهادة معادلة لها.

2) عن طـريق االمـتحـان اJـهـني q في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطـلوب شـغـلهـاq كـتاب اJـديـرية الـذين يـثبـتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3)  على سبيل االختـيار q وبعد التسجيل في قائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJالتـأهـيل وفي حدود 10 % من ا
كــتـــاب اJــديــريــة الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 58 : :  يـرقى عـلى أسـاس الـشـهـادة بـصـفة كـاتب
مـــديــــريـــة رئـــيــــسيq كُـــتــــاب اJـــديـــريــــة اJـــرســـمــــون الـــذين
حتـصلـوا بعـد توظـيفهـم على شـهادة تقـني سام فـي األمانة

أو شهادة معادلة لها.
الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJادة اJادة 59 : :  يدمج في رتبة عون حفظ البيانا ت :
qتربصونJرسمون واJأعوان الرقن ا -

- األعــوان الـــتــقـــنـــيــون في اإلعـالم اآللي اJــرســـمــون
واJتربصونq بناء على طلبهم.
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يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـــــادة اJـــــادة 70 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
محـاسب إداري رئيـسيq احملـاسبـون اإلداريون اJـرسمون
الــذين حتــصـــلــوا بــعـــد تــوظــيــفـــهم عــلى شـــهــادة الــدراســات
اجلامعية التطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها.

اJــــادة اJــــادة 71 : :  حتــــدد الــــســــلــــطــــة اJـــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفـــة
الـعـمـومــيـة �ـقـررq قـائـمــة الـشـهـادات اJـطـلــوبـة لاللـتـحـاق

.Xاإلداري Xبسلك احملاسب

الفـرع الفـرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qـادة 72 : : يـدمـج في رتـبــة مـســاعـد مــحـاسب إداريJـادة اJا
مساعدو احملاسبX اإلداريX اJرسمون واJتربصون.

qــــــــادة 73 : :  يــــــــدمـج فـي رتـــــــــبــــــــة مـــــــــحـــــــــاسب إداريJــــــــادة اJا
احملاسبون اإلداريون اJرسمون واJتربصون.

qـادة 74 : : يـدمج في رتــبـة مـحـاسب إداري رئـيـسيJـادة اJا
احملــــــاســـــــبــــــون اإلداريــــــون الـــــــرئــــــيـــــــســــــيــــــون اJـــــــرســــــمــــــون

واJتربصون.

البــاب البــاب الثـالـثالثـالـث
األحكام ااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبةJطبقة على اJناصب العليا في شعبة

" اإلدارة العامة "" اإلدارة العامة "

75 : :  تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 11 (الـفقرة األولى) اJادة اJادة 
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهq حتـدد

اJــنـــاصب الـــعـــلـيـا الـتــابـــعـة لــشــعـــبــة " اإلدارة الـعـامـة "
كما يأتي :

- مــــــــكـــــــلــف بــــــــالـــــــدراســــــــات و�ـــــــشــــــــروع في اإلدارة
qركزيةJا

qركزيةJملحق بالديوان في اإلدارة ا -
qمساعد بالديوان -

- مكلف باالستقبال والتوجيه.

76 : :  يــحـــدد عــدد اJــنــاصب الــعــلــيــا اJــنــصــوص اJـادة اJـادة 
عـلـيــهـا في اJـادة  75 أعالهq بـعــنــوان كل مـؤســسـة أو إدارة
Xــوجب قـرار مـشــتـرك أو مــقـرر مـشــتـرك بـ� qعـمـومــيـة
الــوزيــر اJــكــلـف بــاJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية والوزير أو السلطة اJعنييــن.

- مــسك ســجل االلــتـزام بــالــنــفـقــات وصــرفــهـا طــبــقـا
qللتنظيم

- حتضـيـر وضـعـيـات اسـتـهالك اعـتـمـادات اJـيـزانـية
اJوجهة لهيئات الرقابة اJؤهلة.

ويـسـاهـمـونq زيـادة عـلى ذلكq فـي حتضـيـر مـشـاريع
اJيزانية.

الفـرع الفـرع الثانيالثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJادة اJادة 67 : :  يوظَّف أو يرقى بصفة محاسب إداري :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا
اJــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة تــقـــني في الــتــخــصص أو

qشهادة معادلة لها
2) عن طـريق االمــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
Xاإلداريـ Xمـسـاعـدو احملـاسـبـ qـطـلـوب شـغـلــهـاJــنـاصب اJا
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

qالصفة
3) على سـبـيل االختـيـارq وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJالـتـأهـيل وفـي حدود 10 % من ا
مــسـاعـدو احملــاسـبـX اإلداريـX الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJــــادة اJــــادة 68 : :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادة بــــصـــــفــــة
مـحاسب إداريq مـسـاعـدو احملـاسبـX اإلداريـX اJـرسـمون
الــذيـن حتــصـــلـــوا بــعـــد تـــوظـــيــفـــهم عـــلى شـــهـــادة تــقـــني في

التخصص أو شهادة معادلة لها.

اJـادة اJـادة 69 : :  يــوظَّف أو يــرقى بـصــفـة مــحـاسب إداري
رئيسي :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
qالتطبيقية في التخصص أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJــنــاصب اJــطــلـوب شــغــلــهـاq احملــاســبــون اإلداريــون الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) على سـبيل االختـيار q وبـعد التـسجيل في قـائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJالتـأهـيل وفي حدود 10 % من ا
احملـاسـبـون اإلداريـون الــذين يـثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة .
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: Xساعدون بالديوان من بJا Xادة 83 :  :  يعJادة اJا
1)  كُــتــاب اJــديــريـة الــرئــيــســيــX واJــوظــفـX الــذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاq ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2)  كُـتــاب اJـديــريـة واJــوظـفــX الـذين يــنـتــمـون إلى
رتبة معادلة لهاq ويثبتون ثماني (8) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اJـادة اJـادة 84 :  : يــعـــX اJـكــلــفـون بـاالســتـقـبــال والـتـوجـيه
: Xمن ب

1)  اJـلـحـقـX الرئـيـسـيـX بـاإلدارة واJـوظـفـX الذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاq ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2)  اJـلحقـX باإلدارة واJوظـفX الذين يـنتمون إلى
رتبة معادلة لهاq ويثبتون ثماني (8) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.
البـاب البـاب الـرابـعالـرابـع

األحكام اJطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "األحكام اJطبقة على شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

اJــادة اJــادة 85 : : تـــشــتـــمل شـــعــبـــة الـــتــرجـــمــة - الـــتــرجـــمــة
الفورية على سلك اJترجمX - التراجمة :

الفصـل األولالفصـل األول
سلك اJترجمX - التراجمةسلك اJترجمX - التراجمة

اJـادة اJـادة 86 :  : يــضم سـلك اJــتـرجــمـX- الــتـراجــمـة ثالث
(3) رتب :

qترجم - الترجمانJرتبة ا -
qترجم - الترجمان الرئيسيJرتبة ا -
- رتبة رئيس اJترجمX - التراجمة.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادة اJـادة 87 : : يـكـلف اJــتـرجـمـون - الـتـراجـمـة بـتـرجـمـة
كل مراسلة أو نص أو مـصنفq وبصفـة عامة كل الوثائق
الـــتي يُــــعـــهــــد لـــهم بــــهـــا في إطــــار نـــشـــاطــــات اإلدارة الـــتي
�ـارسون بـها عـملـهم. و�كن أن يُـطلب مـنهم أيـضا الـقيام

عند الضرورة �هام الترجمة الفورية االعتيادية.

-XترجمJسندة إلى اJهـام اJادة 88 :  : زيادة على اJادة اJا
الـتـراجــمـةq يـكـلف اJــتـرجـمـون - الــتـراجـمـة الــرئـيـسـيـون
�ـهـام الـترجـمـة الـفـوريـة أثـنـاء اJـلـتـقـيـات أو الـندوات أو
اJــؤتـــمــرات. و�ـــكـــنــهـم زيــادة عـــلى ذلكq تـــنــســـيق نـــشــاط

العديد من اJترجمX - التراجمة.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادة اJـادة 77 : : يـنــجـز اJـكـلف بـالـدراسـات و�ـشـروع في
اإلدارة اJــركــزيـة كل دراســة خــاصــة ويـعــد تــقـاريــر حتــلـيل
وتـــلـــخـــيص أو يـــتـــولى اإلشـــراف عـــلى مـــشـــروع فـي إطــار

ميدان اختصاصه.

اJــــادة اJــــادة 78 : :  يــــكـــــلـف اJــــلـــــحـق بــــالـــــديـــــوان في اإلدارة
اJركـزيـة بالـقيـام بـجمـيع أعمـال الـدراسات أو الـبحث أو

االستشارة في إطار الصالحيات اخلاصة بالديوان.

اJادة اJادة 79 : : يكلف اJسـاعد بالديوان بتحرير الوثائق
اJتـصلة �ـيدان اختـصاصه وإعـدادها. ويتـولى زيادة على

ذلك متابعة اJلفات الظرفية.

اJــادة اJــادة 80 : : يـــكــلف اJـــكــلف بـــاالســتــقـــبــال والـــتــوجــيه
XـرتـفـقـJبـضــمـان اسـتـقـبـال اجلـمـهـور وإعـالمـهم. ويـوجه ا
نـحــو اJـصـالح اخملــتـصـة ويــقـتــرح كل تـدبـيــر من طـبــيـعـته
حتسX ظروف االستقبال. ويشرفq زيادة على ذلكq على

نشاط األعوان اJكلفX باالستقبال والتوجيه وينسقه.

الفرع الفرع الثانيالثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJادة اJادة 81 : : يعـيّن اJكـلفـون بالـدراسات و�ـشروع في
: Xركزية من بJاإلدارة ا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى األقل
إلى رتـبـة مــتـصــرف رئـيـسي أو رتــبـة مــعـادلـة لــهـا الـذين

qيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
2)  اJـوظفـX الـذين ينـتـمون إلى رتـبـة متـصرف أو
رتبة معـادلة لهاq ويـثبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3)  أعــوان الــقـــطــاع الــعـــام الــذين يــثـــبــتــون تـــكــويــنــا
جـامـعــيـا مـدته أربع (4) سـنـوات أو أكــثـر وخــبـرة مـهــنـيـة

مدتها عشر (10) سنوات على األقل.

اJــــادة اJــــادة 82 : : يـــعــــX اJـــلـــحــــقـــون بـــالــــديـــوان في اإلدارة
: Xركزية من بJا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى األقل

إلى رتـبـة مــتـصــرف رئـيـسي أو رتــبـة مــعـادلـة لــهـا الـذين
qيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  اJـوظفـX الـذين ينـتـمون إلى رتـبـة متـصرف أو
رتـبـة مـعـادلـة لـهـاq الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكـام انتقاليـةأحكـام انتقاليـة

qـــتــرجـم - الــتـــرجـــمــانJــادة 94 :  : يـــدمج فـي رتــبـــة اJــادة اJا
اJترجمون - التراجمة اJرسمون و اJتربصون.

95 : : يـــدمـج في رتـــبـــة اJـــتــــرجم - الـــتـــرجـــمـــان اJــادة اJــادة 
الــــرئــــيــــسيq اJــــتــــرجـــمــــون - الــــتــــراجــــمـــة الــــرئــــيــــســــيـــون

اJرسمون واJتربصون.

- XــــتــــرجــــمـــJــــادة 96 : : يــــدمـج في رتــــبــــة رئــــيس اJــــادة اJا
الــتــراجــمــةq رؤسـاء اJــتــرجــمــX - الــتــراجــمــة اJــرســمـون

واJتربصون.
البـاب البـاب اخلامـساخلامـس

األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا
في في شعبة  " الترجمة - الترجمة الفورية " شعبة  " الترجمة - الترجمة الفورية " 

97 : :  تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 11 (الـفقرة األولى) اJادة اJادة 
من األمـــر رقم 06 - 03 اJـــؤرخ فـي 19 جـــمــادى الـــثـــانـــيــة
qـــذكــور أعالهJــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2006 واJعــام 1427 ا
تــضم شــعــبــة "الــتــرجــمــة - الــتــرجــمــة الــفـوريــة" اJــنــصب

العالي للمكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية.
اJــادة اJــادة 98 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عــلــيـهــا فـي اJـادة 97 أعـالهq بـعــنــوان كل مــؤســسـة أو إدارة
Xــوجب قـرار مـشــتـرك أو مــقـرر مـشــتـرك بـ� qعـمـومــيـة
الــوزيــر اJــكــلـف بــاJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية والوزير أو السلطة اJعنييـن.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــادةاJــــادة  99 :  :  يـــــتــــولـى اJــــكـــــلف بـــــبـــــرامج الـــــتــــرجـــــمــــة
والــتـرجــمـة الــفـوريـة اإلشــراف عـلـى مـجـمــوعـة مـن أعـمـال

الترجمة والترجمة الفورية وتنسيقها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJـــــادة اJـــــادة 100 : : يـــــعـــــX اJـــــكـــــلـف بـــــبـــــرامـج الـــــتـــــرجـــــمـــــة
: Xوالترجمة الفورية من ب

1)  اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى األقل
إلى رتبـة اJـترجم - الـترجـمـان الرئـيسي الـذين يـثبـتون

qثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
XـتــرجـمـJالـذيـن يـنــتـمــون إلى رتـبــة ا XـوظــفـJ2) ا
الـتــراجـمـة الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

اJــادة اJــادة 89 : : يـــكــلف رؤســاء اJـــتــرجــمــX - الـــتــراجــمــة
بتـأطيـر اJتـرجمـX - التـراجمـة واJتـرجمـX - التـراجمة
الــرئــيـســيــX واإلشـراف عــلى أشــغـالــهم. و�ــكن أن يُــطـلب
مــنــهم الــقــيــام �ــهــام الــتــرجـمــة الــفــوريــة أثــنــاء الــلــقـاءات
الــرســمـيــة وتــسـيــيـر مــصــلـحــة لــلـتــرجــمـة الــفــوريـة أثــنـاء

انعقاد ملتقى أو ندوة أو مؤتمر.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية

اJــــادة اJــــادة 90 :  : يـــوظـف اJــــتـــرجــــمــــون - الــــتــــراجـــمــــة عن
Xمـن بــــ qـــــســــابـــــقــــة عـــــلى أســـــاس االخــــتـــــبــــاراتJطـــــريق ا
qاحلائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي XترشحJا

في الترجمة والترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها.

- XــتـــرجـــمــJــادة 91 :  :  يـــوظَّف أو يـــرقى بـــصـــفـــة اJــادة اJا
: Xالتراجمة الرئيسي

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJــتــرشـحــون احلــائــزون شـهــادة مــاجـســتــيـر فـي الـتــرجــمـة
qالفورية أو الترجمة أو شهادة معادلة لها

2)  عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJطـلوب شـغـلهـاq اJـترجـمون - الـتـراجمـة الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3)  على سـبـيل االختـيـار وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
اJترجمون - الـتراجمة الذين يثبتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـــــادة اJـــــادة 92 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
مـــتــــرجم- تـــرجــــمـــان رئــــيـــسيq اJــــتـــرجــــمـــون الـــتــــراجـــمـــة
اJــرســمــون الــذيـن حتـصــلــوا بــعــد تــوظــيــفــهمq عــلـى شــهـادة
اJـاجـسـتـير في الـتـرجـمـة أو الـتـرجمـة الـفـوريـة أو شـهادة

معادلة لها.

- XـــــتـــــرجـــــمــــJـــــادة 93 : : يـــــرقى بـــــصـــــفـــــة رئـــــيس اJـــــادة اJا
التراجمة :

1 )  عن طـــريـق االمـــتـــحــــان اJـــهــــنيq اJـــتــــرجـــمـــون -
الـتـراجمـة الـرئـيـسـيون الـذين يـثـبـتـون سبع (7) سـنوات

 qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 )  عـــلى ســـــبـــيـل االخـــتــيـــار وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغــلــهــاq اJــتــــرجــمـــون - الــتــراجــمــة الــرئــيــســيــون الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
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بــتـــســيــيـــر اJــشــاريع اJـــعــلــومـــاتــيــة الـــكــبــيـــرةq ويــحــددون
مـجمـوع اJهـام الـضروريـة لذلك ويـنظـمونـها ويـنسـقونـها
ويراقـبونـها إلى غـايـة استـكمـالهـا. و�كن أن يـطلب مـنهم
القيام بإجراء اسـتشارات وعمليات التدقيق اJعلوماتية
والنصائح الـتي تخص استراتيـجية تطوير اإلعالم اآللي
في اإلدارة اJـعـنـيــة من حـيث األهـداف واخـتــيـار الـبـرامج

والتجهيزات. 
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط شروط التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية
107 : يــوظَّـف أو يــرقى بــصــفــة مــهــنــدس دولـة اJـادة اJـادة 

في اإلعالم اآللي :
qـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتJ1) عـن طــريق ا 
اJــتــرشــحــون احلـائــزون شــهــادة مــهـنــدس دولــة في اإلعالم

qاآللي أو شهادة معادلة لها
2 ) عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـاq اJـهـنـدسـون الـتـطـبـيقـيـون في
اإلعـالم اآللي الـــــذيـن يـــــثـــــبـــــتـــــون خـــــمس (5) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــادة اJــــادة 108 :: يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مهـنـدس دولة في اإلعالم اآلليq اJـهـندسـون الـتطـبـيقـيون
في اإلعالم اآللي اJـــرســمـــون والــتـــقــنــيـــون الــســـامــون في
اإلعالم اآللي اJرسمون الـذين حتصلوا بعد توظيفهم على
شــهـادة مــهــنــدس دولـة فـي اإلعالم اآللي أو شــهـادة مــعــادلـة

لها. 
اJـــــادة اJـــــادة 109 :  :  يـــــوظَّف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــهـــــنـــــدس

رئيسي في اإلعالم اآللي :
qــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1)  عن طــريق ا 
اJتـرشحـون احلائزون شـهادة اJـاجسـتير في اإلعالم اآللي

qأو شهادة معادلة لها
  2) عن طريق االمـتحان اJهنيq في حدود 30 % من
اJــنـاصـب اJـطــلــوب شــغـلــهــاq مــهـنــدســو الـدولــة في اإلعالم
اآللـي الــــذين يــــثــــبــــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

qالفعلية بهذه الصفة
     3)  عـــلى ســـبــيـل االخــتـــيـــارq وبــعـــد الـــتـــســجـــيل في
قــائــمـــة الــتــأهـــيلq في حــدود 10% مـن اJــنــاصب اJــطــلــوب
شـغـلهـاq مـهـنـدسو الـدولـة في اإلعالم اآللي الـذين يـثـبـتون

qعشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

اJــــادة اJــــادة 110 :  يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــهــنـدس رئــيـسي فـي اإلعالم اآلليq مـهــنــدسـو الــدولـة في
اإلعالم اآللي اJرسمون الـذين حتصلوا بعد توظيفهم على

شهادة اJاجستير في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها.

البـاب السـادسالبـاب السـادس
األحكام اJطبقة على شعبة " اإلعالم اآللي "األحكام اJطبقة على شعبة " اإلعالم اآللي "

اJــــــادة اJــــــادة 101 : : تـــــــضـــم شــــــعـــــــبـــــــة اإلعـالم اآللـي األسالك
اآلتية :

qهندسونJا  - -
qالتقنيون -

qعاونون التقنيونJا -
- األعوان التقنيون.

الفصل األولالفصل األول
سلك اJهندسX في اإلعالم اآلليسلك اJهندسX في اإلعالم اآللي

102 : : يــضم ســلك اJــهــنـدســX في اإلعالم اآللي اJـادة اJـادة 
أربع (4) رتب :

- رتـــبــة مـــهــنـــدس تــطـــبــيـــقيq وهي رتـــبــة آيـــلــة إلى
qالزوال

qرتبة مهندس دولة -
qرتبة مهندس رئيسي -

.XهندسJرتبة رئيس ا -

الفرع األولالفرع األول
حتديد حتديد اJهاماJهام

اJــادة اJــادة 103 :  : يــكــلـف اJــهــنـــدســون الــتـــطــبــيـــقــيــون في
اإلعالم اآللي بـإعداد وضـبط اإلجـراءات التـقـنيـة لـلمـعـاجلة
اإلعالميـة وحتـلـيل حـاجات اJـسـتـعمـلـX وتـصمـيم هـنـدسة
qـعـاجلـة اإلعالمـية. ويـنـفـذون زيـادة على ذلكJمـنـظـومات ا

منظومات استغالل احلاسوب ويحيّنونها.

اJـادة اJـادة 104 : : يـكلف مـهـندسـو الـدولة في اإلعالم اآللي
بــتـنــفـيــذ و/أو اJـشــاركـة في تــنـفــيـذ كل مــشـروع تـصــمـيم
لــلـبــرامج اJــعـلــومـاتــيـة وحتــلــيـلــهـا وتــطــويـرهــا. ويـتــولـون
qـنـظـومـات اإلعالمــيـة وصـيـانـتـهـاJإدارة ا qزيـادة عـلـى ذلك

وكذا وضع قواعد اJعطيات ونظام تسييرها.

اJـادة اJـادة 105 : : زيـادة عـلى اJـهـام اJـسـندة إلـى مـهنـدسي
الـدولـةq يــكـلف اJـهـنـدسـون الــرئـيـسـيـون في اإلعالم اآللي
بتنفيذ أعمال تصميم منظومات معاجلة اإلعالم واقتراح
اJناهج والتقنـيات الضرورية لضبطها. و�كن أن يطلب
منـهم القـيام بـإجراء اسـتشـارات و/أو خبـرات واإلشراف
عـــلـى الـــفــــرق اJــــكـــلــــفــــة �ــــشـــاريـع تـــطــــويــــر اJـــنــــظــــومـــات

اJعلوماتية.
XهندسJسندة إلـى اJهـام اJادة 106 : : زيادة على اJادة اJا
الــرئـيــسـيــqX يـكــلف رؤســاء اJـهــنـدســX في اإلعالم اآللي
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Xـسنـدة إلى الـتقـنـيJهـام اJـادة 118 : : زيـادة عـلى اJـادة اJا
في اإلعالم اآللـيq يـكــلف الـتــقـنـيــون الـســامـون في اإلعالم
اآللي بالتـحليـل العضـوي وترميـز اJعـطيات اJـوجهة إلى

التطبيقات اJعلوماتية في لغة برمجة مالئمة.
 الفرع الثاني الفرع الثاني

 شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اJــــادة اJــــادة 119 :  :  يـــــوظَّف أو يـــــرقى بـــــصــــفـــــة تــــقـــــني في

اإلعالم اآللي :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـتــرشــحـون احلــائـزون شــهــادة تـقــني في اإلعالم اآللي أو
qشهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 %  من
اJناصب اJطلـوب شغلهاq اJعـاونون التقنيون في اإلعالم
اآللـي الــــذين يــــثــــبــــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

qالفعلية بهذه الصفة
3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اJناصب اJطلـوب شغلهاq اJعـاونون التقنيون في اإلعالم
اآللـي الـــذيـن يـــثــــبـــتــــون عـــشـــر (10) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفةq واJسجلون في قائمة التأهيل.

اJادة اJادة 120 :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصفـة تقني
في اإلعالم اآلليq اJــعــاونــون الــتــقــنــيــون في اإلعالم اآللي
اJرسمون الذين حتصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها. 

اJـادة اJـادة 121 : يـوظَّف أو يــرقى بــصــفـة تــقــني سـام في
اإلعالم اآللي :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJتـرشحـون احلـائزون شـهادة تـقـني سام في اإلعالم اآللي
qأو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اJــهـنيq في حـدود 30 % من
اJــنــاصب اJــطــلــوب شـغــلــهــاq الــتــقــنــيــون في اإلعالم اآللي
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارq وبعـد التـسجـيل في قائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
الـــتــقــنـــيــون في اإلعـالم اآللي الــذين يـــثــبــتـــون عــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

111 ::  يـــرقى بـــصـــفـــة رئـــيس اJـــهـــنــدســـX في اJــادة اJــادة 
اإلعالم اآللي :

1)  عن طـــــريـق االمـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــهـــــنـــــدســـــون
الـــرئــيــســيــون فـي اإلعالم اآللي الــذين يـــثــبــتــون ســبع (7)

 qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
  2)  عـــلى ســـبــيـل االخــتـــيـــارq وبــعـــد الـــتـــســجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغـلـهـاq اJــهـنـدسـون الــرئـيـسـيــون في اإلعالم اآللي الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادة اJـادة 112 : :  يـدمـج في رتـبــة مــهـنــدس تـطــبــيـقي في
اإلعالم اآلليq اJـهـنـدســون الـتـطـبــيـقـيـون في اإلعالم اآللي

اJرسمون واJتربصون.

113 :  يــــدمـج في رتـــــبـــــة مـــــهــــنـــــدس دولـــــة في اJــــادة اJــــادة 
اإلعالم اآلليq مهنـدسو الدولة في اإلعالم اآللي اJرسمون

واJتربصون.
اJــادة اJــادة 114 : يـــدمج في رتـــبـــة مـــهــنـــدس رئـــيـــسي في
اإلعالم اآلليq اJــهـــنــدســون الــرئــيــســيــون في اإلعالم اآللي

اJرسمون واJتربصون.
اJـادة اJـادة 115 :  يـدمـج في رتـبــة رؤسـاء اJــهـنــدسـX في
اإلعـالم اآللـيq رؤســـــــــاء اJــــــــــهـــــــــنـــــــــدســــــــــX فـي اإلعـالم اآللي

اJرسمون واJتربصون.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

سلك سلك التقنيX في اإلعالم اآلليالتقنيX في اإلعالم اآللي

اJــادة اJــادة 116 : يــضم ســلـك الــتــقــنـــيــX في اإلعالم اآللي
: (2) Xاثنت Xرتبت
qرتبة تقني -

- رتبة تقني سام.

الفرع الفرع األولاألول
 حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـــــادة اJـــــادة 117 : : يـــــكـــــلـف الــــتـــــقـــــنـــــيـــــون فـي اإلعالم اآللي
بـتـدوين اJـعــطـيـات اJـوجـهــة إلى اJـعـاجلـة ضــمن مـنـظـومـة
مـعــلــومـاتــيـة وإعــداد كــشـوف خــروجــهـا. و�ــكن أن يــكـلــفـوا
بــــوضع مــــنــــظــــومــــات اســــتـــغـالل وحــــيــــدة اJـــركــــز وبــــرامج
مـطابقة لهـاq وكذا تهيئـة ومعاجلة اللـوازم التابعة األخرى

ووسائل التخزين اJعلوماتية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
 سلك األعوان التقنيX في اإلعالم اآللي سلك األعوان التقنيX في اإلعالم اآللي

129 : يــــوضع ســــلـك األعــــوان الــــتــــقـــــنــــيــــX في اJــــادة اJــــادة 
اإلعالم اآللي في طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

130 : : يـــكـــلـف األعـــوان الـــتـــقـــنـــيـــون في اإلعالم اJــادة اJــادة 
اآللي بــكــتــابــة وضــبط الــتــعــلــيــمــات الــضــروريــة لــتــنــفــيـذ

اجملموعات اإللكترونية لإلعالم في لغة برمجة مالئمة.
كـما  �كن تكـليفهم بـاإلشراف على عارضـة مجموعة
إلــكـتــرونـيـة ومــجـمــوع الـعــمـلــيـات الـتـي تـسـمـح بـتـشــغـيل

اآلالت.
الفرع الثانيالفرع الثاني
 أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــادة اJــادة 131 : : يـــدمج في رتــبـــة عــون تــقـــني في اإلعالم
اآلليq األعـــوان الــــتـــقـــنـــيــــون في اإلعالم اآللـي اJـــرســـمـــون

واJتربصون.
الباب الباب السابعالسابع

األحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبةاألحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبة
 "اإلعالم  "اإلعالم اآللي"اآللي"

اJادة اJادة 132 : تطبـيقا ألحكام اJادة 11 ( الـفقرة األولى )
من األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006
واJــذكـور أعـالهq حتـدد قــائــمــة اJـنــاصب الــعــلـيــا في شــعــبـة

"اإلعالم اآللي" كما يأتي :
qعطياتJمسؤول قواعد ا -

qمسؤول الشبكة -
- مسؤول اJنظومات اJعلوماتية.

اJـادة اJـادة 133 : : يـحـدد عـدد اJـنـاصب الـعـلـيـا اJـذكـورة في
qبـعـنــوان كل مـؤســسـة أو إدارة عـمــومـيـة qـادة 132 أعالهJا
�ــوجب قـــرار مــشــتـــرك أو مــقــرر مـــشــتــرك بـــX الــوزيــر
اJـكــلف بـاJـالـيــة والـسـلـطــة اJـكـلـفـة بــالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

والوزير أو السلطة اJعنييـن.
الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

134 : : يــشــارك مــســؤول قـواعــد اJــعــطــيـات في اJـادة اJـادة 
وضـع �ـــــوذج مـــــنـــــظـــــومـــــة تـــــنـــــظـــــيم اإلعـالم وتـــــرمـــــيـــــزهــــا
وتـصــمـيـمــهـا. ويـتــولى زيـادة عــلى ذلك ضـمــان االسـتـغالل

األمثل خملتلف قواعد اJعطيات واالنسجام فيما بينها.

122 : يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة تـقني اJادة اJادة 
ســـــــام فـي اإلعـالم اآلليq الــــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــون فـي اإلعـالم اآللي
اJرسمون الذين حتصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

سام في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

qـادة 123 :  يـدمج في رتـبـة تـقـني في اإلعالم اآلليJـادة اJا
التقنيون في اإلعالم اآللي اJرسمون واJتربصون.

اJــادة اJــادة 124 : يـــدمج فـي رتـــبــة تـــقـــني ســـام في اإلعالم
اآلليq الــتـقــنــيــون الــســامـون فـي اإلعالم اآللي اJــرســمـون

واJتربصون.
الفصل الفصل الثالثالثالث

سلك سلك اJعاونX التقنيX في اإلعالم اآللياJعاونX التقنيX في اإلعالم اآللي
125 :: يـــوضع ســلـك اJــعـــاونــX الـــتـــقــنـــيــX في اJــادة اJــادة 

اإلعالم اآللي في طريق الزوال.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـادة اJـادة 126 :: يـساعـد اJـعـاونـون الـتـقـنيـون في اإلعالم
اآللي الـتــقــنـيــX في اإلعالم اآللـي في مـهــامــهم. ويــكـلــفـون
بهذه الصفةq بإدخال اJعطيات اJوجهة للمعاجلة في نظام
مــعــلــومـاتـي و/أو قـاعــدة مــعــطــيــات واســتــعــمــال الـبــرامج

التطبيقية.
الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط شروط الترقيةالترقية

اJــادة اJــادة 127 : : يـــرقى بــصــفــة مــعـــاون تــقــني في اإلعالم
اآللي : 

1)  عن طريق االمـتحـان اJهـني q األعـوان التـقنـيون
فـي اإلعالم اآلليq الــذين يـثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 ) على سبيل االختـيار q وبعد التسجيل في قائمة

q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 20 % من ا qالـتـأهـيل
األعـوان الـتـقـنـيون في اإلعـالم اآللي الذيـن يثـبـتـون عـشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
الفرع الفرع الثالثالثالث
 أحكام  أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادة اJـادة 128 : يـدمج في رتـبة مـعـاون تـقني في اإلعالم
اآللـيq اJـعــاونـون الــتـقــنــيـون في اإلعـالم اآللي اJـرســمـون

واJتربصون.
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3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
تـــطـــبـــيـــقي في اإلعـالم اآللي الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثامنالباب الثامن

األحكام ااألحكام اJطبقة على شعبة اإلحصائياتJطبقة على شعبة اإلحصائيات

اJــــادة اJــــادة 140 : : تــــضــم شــــعـــبــــة اإلحــــصــــائـــيــــات األسالك
اآلتية :

qهندسونJا -
qالتقنيون -

qعاونون التقنيونJا -
- األعوان التقنيون.

الفصل الفصل األولاألول
Xاإلحصائي XهندسJاXاإلحصائي XهندسJسلك سلك ا

اJادة اJادة 141 : : يـضم سلك اJـهندسـX اإلحصـائيX أربع
(4) رتب :

- رتـــبــة مـــهــنـــدس تــطـــبــيـــقيq وهي رتـــبــة آيـــلــة إلى
qالزوال

qرتبة مهندس دولة -
qرتبة مهندس رئيسي -

.XهندسJرتبة رئيس ا -

الفرع الفرع األولاألول
 حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 142 :: يــكــلـف اJــهــنـــدســون الــتـــطــبــيـــقــيــون في
اإلحـــصــائـــيــات بـــإجنــاز احلـــســابـــات اإلحــصـــائــيـــة والــقـــيــام

بتحليلها عند االقتضاء.

اJادة اJادة 143 : يكـلف مهـندسـو الدولـة في اإلحصـائيات
بـإعـداد األعـمــال اإلحـصـائـيـة وتــنـفـيـذهــا. ويـقـومـون زيـادة

على ذلك بالدراسات في ميدان اإلحصاء. 

اJـادة اJـادة 144 : : زيـادة عـلى اJـهـام اJـسـندة إلـى مـهنـدسي
الدولـةq يـكـلف اJـهـندسـون الـرئـيـسيـون في اإلحـصـائـيات
بــتـحـديــد اJـعـايــيـر الـضــروريـة إلعـداد تـصــمـيم اJــعـطـيـات

واJعلومات اJتصلة �يدان نشاطهم.

XهـندسJسـندة إلى اJهـام اJادة 145 : زيـادة على اJادة اJا
الــرئـيـسـيـqX يـكـلف رؤسـاء اJــهـنـدسـX في اإلحـصـائـيـات
بـــالــقـــيـــام بـــالـــدراســات االســـتـــشـــرافـــيــة وإعـــداد الـــنـــمــاذج
الـــريــــاضـــيـــة فـي إطـــار دراســـات اJــــشـــاريع وكــــذا تـــأطـــيـــر

وتنسيق جميع النشاطات اJتصلة بها.

135 : يــكــلف مــســؤول الــشــبــكــة بــالــســهـر عــلى اJـادة اJـادة 
اسـتمـرارية مـنظـومـة إرسال اJـعلـومات طـبـقا لـهنـدستـها
الـــــتـــــقــــنـــــيـــــة. ويـــــراقبq زيـــــادة عـــــلى ذلـكq أداءات اJــــوارد
وجــاهـزيـتــهـا وأمـنــهـا وكـذا ظــروف اسـتـغاللــهـا وصـيــانـتـهـا

والولوج فيها.

اJـادة اJـادة 136 : : يـكـلف مـسـؤول اJنـظـومـات اJـعـلـومـاتـية
بتـصميم الـبرامج اJـعلومـاتيـة القاعـدية وتـشكيل بـنيـتها
قصد تطوير تطبيقاتها. ويتولىq زيادة على ذلكq ضمان
االنــــســـجـــام بــــX الـــعـــديـــد مـن الـــبـــرامـج اJـــعـــلــــومـــاتـــيـــة أو

البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغاللها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعي Xشروط التعي 

137 :: يــعــــX مـســــؤولــو قـــواعــــد اJــعـــطـــيـات اJـادة اJـادة 
: Xمن ب

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى األقل

qإلى رتبة مهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

2) اJـوظفX الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
تـــطـــبـــيـــقي في اإلعـالم اآللي الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Xمسؤولو الشبكة من ب Xادة 138 : : يعJادة اJا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى األقل

qإلى رتبة مهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

2 ) اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 ) اJــوظــفـــX الــذين يـــنــتــمـــون إلى رتــبـــة مــهــنــدس
تـــطـــبـــيـــقي في اإلعـالم اآللي الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـادة اJـادة 139 : يـعـX مسـؤولـو اJـنـظـومات اJـعـلـومـاتـية
: Xمن ب

 1) اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى األقل
qإلى رتبة مهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

 2) اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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2)  عـلى سبيل االختـيارq وبعـد التسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJهـندسـون الرئـيسـيـون في اإلحصـائيـات الذين يـثبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

151 : يــدمج في رتــبــة مــهــنــدس تـطــبــيــقي في اJـادة اJـادة 
اإلحـصـائيـاتq اJهـندسـون الـتطـبيـقـيون في اإلحـصائـيات

اJرسمون واJتربصون.
اJـــــادة اJـــــادة 152 : يــــــدمج فـي رتـــــبــــــة مـــــهـــــنــــــدس دولـــــة في
اإلحــــصــــائــــيـــــاتq مــــهــــنــــدســـــو الــــدولــــة فـي اإلحــــصــــائــــيــــات

اJرسمون واJتربصون.
اJــادة اJــادة 153 : يـــدمج في رتـــبـــة مـــهــنـــدس رئـــيـــسي في
اإلحـصـائـيـاتq اJـهـندسـون الـرئـيـسـيـون في اإلحـصـائـيات

اJرسمون واJتربصون.
اJــادة اJــادة 154 : يــدمج في رتــبــة رؤســاء اJــهــنـدســX في
اإلحــــصـــائــــيــــاتq رؤســـاء اJــــهـــنــــدســــX في اإلحــــصـــائــــيـــات

اJرسمون واJتربصون.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك سلك التقنيX في اإلحصائياتالتقنيX في اإلحصائيات
اJـادة اJـادة 155 : يـضم ســلك الــتـقـنــيـX فـي اإلحـصــائـيـات

: (2) Xاثنت Xرتبت
qرتبة تقني -

- رتبة تقني سام.
الفرع األولالفرع األول
حتديد حتديد اJهاماJهام

156 : يــــكـــلف الـــتــــقـــنـــيـــون فـي اإلحـــصـــائـــيـــات اJــادة اJــادة 
بـالقـيام �ـختـلف اJهـام التـطبـيقـية ذات الـصلـة بالـنشاط

اإلحصائي.
اJـــــادة اJـــــادة 157 : : يـــــكــــــلف الــــــتـــــقـــــنــــــيـــــون الـــــســــــامـــــون في
اإلحـصائـيات �ـساعـدة اJهـندسX فـي استـغالل اJعـطيات

اإلحصائية.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط شروط التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية
اJـــــادة اJـــــادة 158 : يـــــوظف أو يــــــرقى بـــــصـــــفـــــة تـــــقـــــنـي في

اإلحصائيات :
qــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 )  عن طــريق ا
اJـتـرشـحـون احلــائـزون شـهـادة تـقـني في اإلحـصـائـيـات أو

qشهادة معادلة لها

الفرع الثانيالفرع الثاني
 شروط التوظيف والترقية  شروط التوظيف والترقية 

146 : يــوظـف أو يــرقى بــصــفــة مــهــنــدس دولـة اJـادة اJـادة 
في اإلحصائيات :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJــــتــــرشـــــحــــون احلــــائـــــزون شــــهـــــــادة مــــهــــنـــــدس دولــــة فــي
qاإلحصائيات أو شهادة معادلة لها

2 ) عن طـريق االمـتـحان اJـهـنــيq فــــي حــدود 30 %
من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـاq اJـهـنـدسـون الـتـطـبـيـقـيون
في اإلحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
اJــــادة اJــــادة 147 : يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مـهندس دولـة في اإلحصـائيـاتq اJهـندسون الـتطـبيـقيون
في اإلحــصــائـيــات اJــرســمـون والــتــقــنـيــون الــســامـون في
qــرسـمـون الــذين حتـصـلــوا بـعـد تـوظــيـفـهمJاإلحــصـائـيـات ا
عـــلى شـــهــادة مــهـــنــدس دولـــة في اإلحــصـــائــيـــات أو شــهــادة

معادلة لها.
اJادة اJادة 148 : يوظَّف أو يرقى بـصفة مهندس رئيسي

في اإلحصائيات :
qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتJ1) عـن طــريـق ا

اJـترشحون احلـائزون شهادة اJـاجستير فـي اإلحصائيات
qأو شهادة معادلة لها

2)   عن طـــريـق االمـــتـــحـــان اJـــهــــنيq في حـــدود 30 %
من اJـــنـــاصب اJـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهـــاq مـــهـــنـــدســـو الـــدولـــة في
اإلحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
 3) عـلى سبيل االختـيارq وبعـد التسجـيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 %  من ا qالـتـأهـيل
مـهـنـدسـو الــدولـة في اإلحـصـائــيـات الـذين يـثــبـتـون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
اJــــادة اJــــادة 149 :: يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مـهـنـدس رئـيـسي في اإلحــصـائـيـاتq مـهـنـدسـو الـدولـة في
qــرسـمـون الــذين حتـصـلــوا بـعـد تـوظــيـفـهمJاإلحــصـائـيـات ا
عـــلـى شــهـــــادة اJـــاجــــســتـــيـــر في اإلحـــصـــائــيـــات أو شـــهــادة

معادلة لها.
اJــــادة اJــــادة 150 : يـــرقى بــــصـــفـــة رئــــيس اJـــهــــنـــدســـX في

اإلحصائيات :
  1) عن طـــــريق االمـــــتـــــحـــــان اJــــهـــــنـيq اJــــهـــــنـــــدســــون
الـرئــيـسـيـون في اإلحــصـائـيــات الـذين يـثــبـتـون سـبع (7 )

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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اJــــــــادة اJــــــــادة 163 : يــــــــدمـج في رتـــــــــبــــــــة تــــــــقـــــــــني ســـــــــام في
اإلحــصـــائــيــاتq الـــتــقــنـــيــون الــســـامــون في اإلحــصـــائــيــات

اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث

 سلك اJعاونX التقنيX في اإلحصائيات سلك اJعاونX التقنيX في اإلحصائيات

164 :  : يـــوضع ســلـك اJــعـــاونــX الـــتـــقــنـــيــX في اJــادة اJــادة 
اإلحصائيات في طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
حتديد حتديد اJهاماJهام

اJـــــادة اJـــــادة 165 : : يـــــكـــــلـف اJـــــعـــــاونـــــون الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون في
اإلحـصـائــيـات �ـسـاعـدة الــتـقـنـيـX فـي اإلحـصـائـيـات   في
الـقــيـام �ــهــامـهم واJــشــاركـة في جــمــيع أشـغــال الــتـحــقـيق

والفرز والتدقيق في األشغال اإلحصائية األساسية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط شروط الترقية الترقية 

اJــــــادة اJــــــادة 166 : : يــــــرقـى بـــــــصـــــــفــــــة مـــــــعـــــــاون تــــــقـــــــنـي في
اإلحصائيات : 

1) عن طــريق االمـتـحـان اJــهـنيq األعـوان الــتـقـنـيـون
في اإلحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2) عـلى سبيل االختـيار q وبعـد التسجـيل في قائمة
q ـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJفي حدود 20 %  من ا qالتـأهـيل
األعـوان التـقنـيون في اإلحـصائـيات الـذين يثـبتـون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـــــادة اJـــــادة 167 :  : يـــــدمـج في رتــــــبــــــة مـــــعــــــاون تــــــقـــــنـي في
اإلحــصــائــيــاتq اJــعـــاونــون الــتــقــنــيـــون في اإلحــصــائــيــات

اJرسمون واJتربصون.

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك األعوان التقنيX في اإلحصائياتسلك األعوان التقنيX في اإلحصائيات

اJــــادة اJــــادة 168 :  : يــــوضع ســــلـك األعــــوان الــــتــــقـــــنــــيــــX في
اإلحصائيات في طريق الزوال.

2)  عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـــنــاصـب اJــطـــلــوب شـــغــلـــهــاq اJـــعــاونـــون الــتـــقــنـــيــون في
اإلحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

 3) عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اJـــنــاصـب اJــطـــلــوب شـــغــلـــهــاq اJـــعــاونـــون الــتـــقــنـــيــون في
اإلحـــصـــائـــيـــات الـــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشـــر (10) ســـنــوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واJــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.

اJـادة اJـادة 159 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة تـقني
في اإلحـصـائيـاتq اJـعـاونون الـتـقـنـيون في اإلحـصـائـيات
اJــرســمــون الــذيـن حتـصــلــوا بــعــد تــوظــيــفــهمq عــلـى شــهـادة

تقني في اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها.

اJـادة اJـادة 160 : يـوظَّف أو يــرقى بــصــفـة تــقــني سـام في
اإلحصائيات :

qـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتJ1)  عـن طــريق ا

اJتـرشحون احلـائزون شهـادة تقـني سام في اإلحصـائيات
 qأو شهادة معادلة لها

 2) عن طـريق االمـتحـان اJـهـنيq في حدود 30 % من
اJـنــاصب اJــطـلـوب شــغـلــهـاq الــتـقــنـيــون في اإلحـصــائـيـات
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

3)  عـلى سبيل االختـيارq وبعـد التسجـيل في قائمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
الـتــقـنــيـون في اإلحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون عـشـر (10 )

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJـادة اJـادة 161 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة تـقني
ســـام في اإلحــــصـــائـــيـــاتq الـــتـــقـــنـــيــــون في اإلحـــصـــائـــيـــات
اJرسمون الذين حتصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني

سام في اإلحصائيات أوشهادة معادلة لها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

qـادة 162:  يدمج في رتـبـة تـقني فـي اإلحصـائـياتJـادة اJا
التقنيون في اإلحصائيات اJرسمون واJتربصون.
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3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
تــطــبـــيــقي في اإلحــصـــائــيــات الــذين يــثـــبــتــون ثــمــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
البــاب العــاشرالبــاب العــاشر

األحكام اJطبقة على شعبة "الوثائق واحملفوظات"األحكام اJطبقة على شعبة "الوثائق واحملفوظات"
اJــــادة اJــــادة 175 : : تــــضـم شــــعـــــبــــة الـــــوثــــائـق واحملــــفـــــوظــــات

األسالك اآلتية :
qالوثائقيون أمناء احملفوظات -

qأمناء احملفوظات Xمساعدو الوثائقي - 
 - األعوان التقنيون في الوثائق واحملفوظات.

الفصل األولالفصل األول
سلك سلك الوثائقيX أمناء احملفوظاتالوثائقيX أمناء احملفوظات

اJادة اJادة 176 :  يضم سلك الوثـائقيX أمناء احملفوظات
ثالث (3) رتب :

qاحملفوظات Xرتبة الوثائقي أم  -
qاحملفوظات الرئيسي Xرتبة الوثائقي أم  -  -
- رتبة رئيس الوثائقيX أمناء احملفوظات.

الفرع األولالفرع األول
حتديد حتديد اJهاماJهام

اJــادة اJــادة 177 : يــكــلـف الــوثــائــقــيـــون أمــنــاء احملــفــوظــات
بتكوين أرصدة الـوثائق واحملفوظات اJوكلة لهم وإثرائها
وصيانتها. ويتـولون تصنيفها وفـهرستها حسب القواعد
اJـعمول بهـا. و�كن أن يقومـوا باألبحاث الـوثائقية و/أو

ينسقوا األعمال في هذا اإلطار.
اJــــــــادة اJــــــــادة 178 : زيــــــــادة عــــــــلـى اJــــــــهــــــــام اJــــــــســــــــنــــــــدة إلى
الـوثـائـقـيـX أمـنـاء احملـفـوظـاتq يـكـلف الـوثـائـقـيـون أمـناء
احملـفــوظـات الــرئــيـســيــون بـالــقـيــام بــالـبــحث عن الــوثـائق
واقــــتـــنـــائـــهـــا واحلــــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا وحتــــلـــيـــلـــهـــا واســــتـــغاللـــهـــا
وتـوزيــعــهـا. ويــقــومـونq زيــادة عــلى ذلكq بــتـكــوين قــواعـد
اJــعــطــيـات الــوثــائــقــيــة وتـصــمــيم مــنــظــومــات االسـتــغالل

اJرتبطة بها.
اJــــــــادة اJــــــــادة 179 : زيــــــــادة عــــــــلـى اJــــــــهــــــــام اJــــــــســــــــنــــــــدة إلى
الـوثائـقـيX أمـنـاء احملـفوظـات الـرئيـسـيqX يـكـلف رؤساء
الــوثـــائــقـــيــX أمـــنــاء احملـــفــوظـــات بــتــصـــمــيـم اJــنـــظــومــات
الوثائـقية وتـنظيـمها واسـتغاللهـا. وينجـزونq زيادة على
ذلكq مـلـخصـات أو مـلفـات وثـائقـيـة ويعـدون كل مـطبـوعة

تتصل بقطاع النشاط.
الفرع الفرع الثانيالثاني

 شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية
Xــادة 180 :: يــوظَّـف أو يــرقى بـــصــفــة وثـــائــقي أمــJــادة اJا

محفوظات :

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

169 :  : يــــــــكـــــــلـف األعـــــــوان الــــــــتـــــــقــــــــنـــــــيــــــــون في اJــــــادة اJــــــادة 
اإلحــــصـــــائــــيــــات بـــــجــــمـــــيع أشـــــغــــال احلــــســـــاب والــــتـــــرقــــيم

والتحقيق اJيداني وكذا الفرز اليدوي.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 أحكام انتقالية أحكام انتقالية

اJــــــــادة اJــــــــادة 170 :  : يــــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة عــــــــون تــــــــقــــــــنـي في
اإلحـــصــــائـــيــــاتq األعـــوان الـــتــــقـــنـــيــــون في اإلحـــصــــائـــيـــات

اJرسمون واJتربصون.

الباب الباب التاسعالتاسع
األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا

في في شعبة شعبة "اإلحصائيات" "اإلحصائيات" 

اJادة اJادة 171 : تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 (الـفقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهq تـضم

شـعـبة "اإلحـصائـيـات" اJنـصب العـالي لـلمـكـلف بالـبرامج
اإلحصائية.

اJـادة اJـادة 172 : : يــحــدد عــدد اJــنـاصـب الـعــلــيــا اJــنــصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 171 أعالهq بـعـنـوان كل مـؤسـسـة أو إدارة
Xــوجب قـرار مـشــتـرك أو مــقـرر مـشــتـرك بـ� qعـمـومــيـة
الــوزيــر اJــكــلـف بــاJــالــيــة والــســلــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية والوزير أوالسلطة اJعنييـن.
الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 173 : : يــتـــولى اJــكـــلف بــالـــبــرامج اإلحــصـــائــيــة
إدارة مـــجــمـــوعـــة من أعـــمـــال اإلحـــصــائـــيـــات وتـــنــســـيـــقـــهــا

واإلشراف على التحاليل والدراسات اJرتبطة بها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

Xشروط التعيXشروط التعي 
اJـادة اJـادة 174 : : يـعـX اJـكـلـف بـالـبـرامج اإلحــصـائـيـة من

:Xب
1)  اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى األقل

إلى رتـــبـــة مـــهـــنـــدس رئـــيـــسـي  في اإلحـــصـــائـــيـــات الـــذين
qيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة

في اإلحــصـائــيـات الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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1)  عن طـريق االمـتـحـان اJـهـنيq الـوثـائـقـيـون أمـناء

احملـفوظـات الرئـيـسيـون الذين يـثـبتـون سبع (7) سـنوات
 qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اJــنــاصب اJــطــلـوب شــغــلــهــاq وبــعـد الــتــســجــيل في قــائــمـة
الــتــأهــيلq الــوثــائــقــيــون أمــنــاء احملــفــوظــات الــرئــيــســيــون
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.
الفرع الفرع الثالثالثالث
 أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

X185 : يـــــــــدمــج فـي رتــــــــبـــــــــة وثــــــــائـــــــــقـي أمــــــــ اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
مــحــفــوظــاتq الــوثــائــقــيـون أمــنــاء احملــفــوظــات اJــرســمـون

واJتربصون.
X186 : يــــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة وثـــــــــائــــــــقـي أمــــــــ  اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
مـــحــفـــوظـــات رئـــيـــسيq الـــوثــائـــقـــيـــون أمــنـــاء احملـــفـــوظــات

الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.
اJـادة اJـادة 187 : يـدمج بــصـفـة رئــيس الـوثــائـقـيــX أمـنـاء
احملـفـوظــاتq من أجل تـكــوين الـرتــبـةq الـوثــائـقـيــون أمـنـاء
احملفوظات الرئـيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك سلك اJساعدين الوثائقيX أمناء احملفوظاتاJساعدين الوثائقيX أمناء احملفوظات

اJادة اJادة 188 : : يضم سـلك اJسـاعديـن الوثـائقـيX أمـناء
احملفوظات رتبة مساعد وثائقي أمX محفوظات.

الفرع األولالفرع األول
 حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 189 : يــكـــلف اJــســاعــدون الــوثــائــقــيــون أمــنــاء
احملــــفــــوظــــات بـــاســــتـالم الــــوثــــائق اإلداريــــة وتــــســــجــــيــــلــــهـــا
وتـصـنـيــفـهـا وحــفـظـهــا في األرشـيف وكـذا حتــيـX جـردهـا.
ويـــــشـــــاركـــــونq زيـــــادة عـــــلـى ذلكq فـي تـــــكـــــوين الـــــرصـــــيـــــد

الوثائقي وتسييره.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقية شروط التوظيف والترقية 
اJـادة اJـادة 190 : : يـوظَّف أو يـرقى بـصـفة مـسـاعـد وثـائقي

أمX احملفوظات :
qــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 )  عن طــريق ا
اJـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـتـطـبـيـقـيـة في عـلم اقـتـصـاد اJـكـتـبـات أو شـهـادة مـعـادلـة

qلها

qـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـاراتJ1)  عن طــريق ا

احلائـزون شهادة الـليسـانس  في علم اقتـصاد اJكـتبات أو
 qشهادة معادلة لها

 2)  عن طـــريـق االمـــتـــحـــان اJـــهــــنيq في حـــدود 30 %
من اJـناصب اJـطلوب شـغلـهاq مـساعدو الـوثائـقيـX أمناء
احملفـوظـات الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
 3 ) عـــلى ســـبــيـل االخــتـــيـــار q وبــعـــد الـــتـــســجـــيل في
قــائـمــة الــتـأهــيلq في حـدود 10 %  من اJــنــاصب اJـطــلـوب
شــغــلـهــاq مــســاعــدو الــوثــائــقــيــX أمــنــاء احملــفـوظــات الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

  اJــادة   اJــادة 181 ::  يـــرقى عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادة بـــصـــفـــة
وثـائـقيـX أمـنـاء مـحفـوظـاتq مـساعـدو الـوثـائقـيـX أمـناء
احملـفوظـات اJـرسـمون الـذين حتـصـلوا بـعـد توظـيـفـهم على
شــهــادة لــيـــســانس فـي عــلم اقــتـــصــاد اJــكــتـــبــات أو شــهــادة

معادلة لها. 
Xــادة 182 ::  يــوظَّف أو يــرقى بــصــفــة وثــائـقـي أمـJــادة اJا

محفوظات رئيسي :
qــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1) عن طــريق ا  
احلائـزون شهـادة اJـاجسـتيـر في علـم اقتـصاد اJـكتـبات أو

qشهادة معادلة لها
  2) عن طـــريـق االمـــتـــحـــان اJـــهــــنيq في حـــدود 30 %
مـن اJـــنــــاصب اJــــطـــلــــوب شـــغــــلـــهــــاq الـــوثــــائـــقــــيـــون أمــــنـــاء
احملفـوظـات الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
 3)  عــــــلى ســــــبـــــيـل االخـــــتـــــيــــــارq في حـــــدود 10 % من
اJــنــاصب اJــطــلـوب شــغــلــهــاq وبــعـد الــتــســجــيل في قــائــمـة
الـتــأهـيلq الـوثـائــقـيـون أمـنــاء احملـفـوظـات الـذيـن يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

اJــــادة اJــــادة 183 :: يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
وثــائــقي أمــX مــحـفــوظــات رئــيــسيq الــوثـائــقــيــون أمــنـاء
احملـفوظـات اJـرسـمون الـذين حتـصـلوا بـعـد توظـيـفـهم على
شــهـادة اJـاجـســتـيـر في عــلم اقـتـصــاد اJـكـتــبـات  أو شـهـادة

معادلة لها.
اJـادة اJـادة 184 : يـرقـى بـصـفـة رئــيس الـوثـائـقــيـX أمـنـاء

احملفوظات :
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الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
األحكـام اJطـبقـة علـى اJنـاصب العـليـا في شعـبة "الـوثائقاألحكـام اJطـبقـة علـى اJنـاصب العـليـا في شعـبة "الـوثائق

واحملفوظات"واحملفوظات"

اJادةاJادة  196 : : تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 (الـفقرة األولى)
من األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006
واJـــذكــــور أعالهq تــــضـم شـــعــــبــــة "الـــوثــــائق واحملــــفــــوظـــات"

اJنصب العالي للمكلف بالبرامج الوثائقية. 

اJـادة اJـادة 197 : : يـحـدد عـدد اJـنـاصب الـعـلـيـا اJـذكـورة في
qبــعـنـوان كل مـؤسـسـة  أو إدارة عـمـومـيـة qـادة 196 أعالهJا
�ــوجب قـــرار مــشــتـــرك أو مــقــرر مـــشــتــرك بـــX الــوزيــر
اJـكــلف بـاJـالـيــة والـسـلـطــة اJـكـلـفـة بــالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

والوزير أو السلطة اJعنييـن.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 198 :  :  يــتــولى اJـــكــلف بــالـــبــرامج الــوثـــائــقــيــة
إدارة وتــنـسـيق مـجـمــوعـة من األعـمـال اJـتــمـثـلـة في جـمع

اJعلومات الوثائقية واستغاللها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

Xشروط التعيXشروط التعي
اJـادة اJـادة 199 :  :  يــعـــX اJــكـــلـف بـالــبـرامـج الـوثــائـقــــيـة

: Xمن ب
1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى األقل

إلى رتــبــة الــوثــائــقي أمـــX احملــفــوظــات الــرئــيــسي الــذين
qيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2) اJــوظــفــX الــذين يــنــتـــمــون إلى رتــبــة الــوثــائــقي

أمـX احملـفــوظـاتq الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
األحكام اخلاصة اJطبقة على شعبة اخملبر والصيانةاألحكام اخلاصة اJطبقة على شعبة اخملبر والصيانة

اJـادةاJـادة  200 :  :  تــوضع األسالك الـتــابـعـة لــشـعـبــة اخملـبـر
والصيانة في طريق الزوال.

غـير أن اJـوظـفX الـذين يـنتـمون إلـى أسالك شعـبة
اخملـبر والصـيانـة يخـضعـون إلى األحكام اJـنصـوص علـيها

في هذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 201 :  :  تـضم شـعــبـة اخملــبـر والـصــيـانـة األسالك
اآلتية :

qهندسونJا -
qالتقنيون -

2 )  عن طريق االمـتحان اJهنيq في حدود 30 % من
اJناصب اJـطلـوب شغلـهاq األعـوان التقـنيـون في الوثائق
واحملفـوظـات الـذين يثـبـتـون سبع (7) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3 )  على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
األعـــوان الــــتــــقـــنــــيــــون في الــــوثــــائق واحملــــفــــوظـــات الــــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
  اJــادة   اJــادة 191 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة بــــصـــفـــة
مـسـاعد وثـائـقي أمـX محـفـوظـاتq األعـوان التـقـنـيون في
الـــوثــائق واحملـــفـــوظــات اJـــرســـمــون الـــذين حتـــصـــلــوا بـــعــد
تـوظيفهم على شـهادة الدراسات اجلامـعية التطـبيقية في

علم اقتصاد اJكتبات أو شهادة معادلة لها. 

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

X192: يـــدمج فـي رتــبـــة مـــســاعـــد وثـــائـــقي أمــ اJــادة اJــادة 
مــحــفـوظــاتq اJــســاعـدون الــوثــائـقــيــون أمــنـاء احملــفــوظـات

اJرسمون واJتربصون.
الفصل الثالثالفصل الثالث

سلك األعوان التقنيX في الوثائق واحملفوظاتسلك األعوان التقنيX في الوثائق واحملفوظات

اJــــادةاJــــادة  193 : : يــــوضع ســــلـك األعــــوان الــــتــــقـــــنــــيــــX في
الوثائق واحملفوظات في طريق الزوال.

الفرع الفرع األولاألول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادةاJـادة  194 : : يــكــلف األعــوان الــتـقــنــيــون في الــوثـائق
واحملـفــوظـات بـفـرز الــوثـائق وتـســجـيـلــهـاq وإعـداد جـذاذات
الـــــــدوريـــــــاتq واجلـــــــردq ووضـع الـــــــوثـــــــائـق فـي مـــــــتـــــــنـــــــاول

اJستعملqX وكذا أشغال التجليد والترميم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادةاJـادة  195 :  : يـدمج في رتـبـة عـون تـقـني في الـوثـائق
واحملفـوظاتq األعوان الـتقـنيـون في الوثـائق واحملـفوظات

اJرسمون واJتربصون.
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اJـادةاJـادة  205 :  : زيـادة عـلى اJـهـام اJـسـندة إلـى مـهنـدسي
الـــدولــــةq يـــكـــلـف اJـــهــــنـــدســــون الـــرئــــيـــســــيـــون فـي اخملـــبـــر

والصيانة �ا يأتي :
- في فــرع "اخملـــبــر" : يــصـــمّــمــون مـــنــاهج الــتـــحــلــيل
وأدواتـهـا ويــشـرفـون عـلـى األعـمـال ويـســهـرون عـلى إجنـاز

 qوكلة إليهمJبرامج النشاط ا
- في فـــرع "الــصـــيــانـــة" : يـــعــدّون مـــخــطط الـــعــنـــايــة
والـــصــيـــانــة ويـــشـــرفــون عـــلى أشـــغــال الـــصــيـــانـــة اJــعـــقــدة

ويسهرون على تطبيق مقاييس الصيانة.

XهندسJسندة إلـى اJهـام اJادة  206 :  : زيادة على اJادةاJا
الــــرئــــيــــســـيــــqX يــــكــــلف رؤســــاء اJــــهــــنــــدســـX  فـي اخملــــبـــر

والصيانة �ا يأتي :
- في فــرع "اخملـبــر" : يــقـومــون بـاإلبــداع والــتـرشــيـد
في أيـة أداة ضـروريــة لـلــتـحـكم فـي عـمـلــيـات الـتــحـلـيل أو
الـدراســات أو األبـحـاث الالزمـة إلجنـاز األهـداف اJـسـطـرة

qفي ميدان نشاطهم
- في فــرع "الـصــيـانــة" : يـعــدون اJـقــايـيس اJــتـعــلـقـة
بـالصـيانـة واالسـتعـمال الـرشـيد لـلتـجـهيـزات ويشـاركون

في ترقية الصيانة في قطاع نشاطهم.
الفـرع الثـانيالفـرع الثـاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJـادةاJـادة  207 :  :  يـرقّى عن طــريق االمـتـحـان اJـهـنيq في
حـدود اJـناصب اJـطـلوب شـغـلهـاq بـصفـة مهـنـدس دولة في
اخملــبـر والــصـيــانـةq اJــهـنــدســون الـتــطـبــيـقــيـون في اخملــبـر
والـصـيـانـة الـذين يـثـبتـون خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

اJــــادة اJــــادة 208 :  : يـــرقّـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مـــــهـــــنــــدس دولـــــة في اخملـــــبــــر والـــــصــــيـــــانــــةq اJـــــهــــنـــــدســــون
التطـبيقـيون في اخملبـر والصيـانة اJرسـمون والتـقنيون
الـسامـون في اخملبـر والصـيانـة اJرسـمون الـذين حتصـلوا

بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في التخصص.

اJادةاJادة  209 :  : يـرقى بصفـة مهـندس رئيـسي في اخملبر
والصيانة :

1) عن طريق االمـتحـان اJهـنيq مهـندسـو الدولة في
اخملـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
 2) على سـبـيل االختـيـار وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
مهندسو الدولة في اخملبر والصيانة الذين يثبتون عشر

 q(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qعاونون التقنيونJا -
qاألعوان التقنيون -

- األعوان.

الفصل األول الفصل األول 
سلك مهندسي اخملبر والصيانةسلك مهندسي اخملبر والصيانة

اJـادةاJـادة  202 :  : يــضم ســلك مــهـنــدسي اخملـبــر والــصـيــانـة
أربع (4) رتب :

qرتبة مهندس تطبيقي -
qرتبة مهندس دولة -

qرتبة مهندس رئيسي -
.XهندسJرتبة رئيس ا -

الفـرع األولالفـرع األول
 حتديـد اJهـام حتديـد اJهـام

اJــادةاJــادة  203 :  : يــكــلـف اJــهــنـــدســون الــتـــطــبــيـــقــيــون في
اخملبر والصيانة حسب تخصصهم �ا يأتي :

- فـي فـرع اخملــبـر : يــقــومـون بــجـمــيع الــدراسـات أو
الـــقـــيـــاســـات أو الـــتــجـــارب أو الـــتـــحـــالـــيـل أو الـــرقـــابــة أو
الــتـــدخالت اJــتــصـــلــة �ــيـــدان نــشــاطـــهمq ويــقـــومــونq عــنــد
االقــتــضــاءq بــجــمع اJــعــطـيــات وتــلــخــيص نــتــائج أعــمـالــهم

qواستغاللها
- فـي فــــرع الـــصــــيــــانــــة : يــــســـهــــرون عــــلى الــــعــــنــــايـــة
qـــعـــدات الــتـي تــســـلم لـــهم وصـــيـــانــتـــهــاJبــالـــتــجـــهـــيــزات وا
ويــــقــــومــــون بـــــالــــكــــشـف عن عـــــيــــوب اJــــنــــشـــــآت وجــــوانب

قصورها والتبليغ بها وتداركها عند االقتضاء.
�ـكن أن يـكلف اJـهـنـدسون الـتـطـبـيقـيـون في اخملـبر
والـــصــيــانـــةq زيــادة عــلـى ذلكq بــتـــطــبــيـق قــواعــد الـــصــحــة

واألمن.

204 :  :  زيــــــــادة عـــــــلـى اJــــــــهـــــــام اJــــــــســـــــنــــــــدة إلى اJــــــادةاJــــــادة  
اJهندسX التـطبيقيqX يكلف مهندسو الدولة في اخملبر

والصيانة �ا يأتي :
- فـي فـــرع "اخملــــبـــر" : يــــقــــومـــون بــــإجـــراء اخلــــبـــرات

qواستغالل نتائجها
- في فـرع "الصيـانة" : يـطوّرون أشغـال البحث في

الصيانة ويشاركون في إعداد مخططات التدخل.
�ــــــكن أن يــــــكـــــلـف مـــــهـــــنــــــدســـــو الــــــدولـــــة فـي اخملـــــبـــــر
والـصيـانةq زيـادة على ذلكq بـتكـييف الـقواعـد واJقـاييس

في مجال الصحة واألمن.
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اJــــــادةاJــــــادة  215 :  :  يـــــــرقّـى بــــــصــــــفـــــــة تــــــقــــــنـي فـي اخملــــــبــــــر
والصيانة :

1) عن طـريق االمتحـان اJهنيq اJعـاونون التـقنيون
في اخملـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اJناصب اJـطلوب شـغلهـاq اJعـاونون التـقنيـون في اخملبر
والـصـيانـة الـذين يـثبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة واJسجلون في قائمة التأهيل. 

216 :  :  يـــرقّـى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــادةاJــادة  
تــقــني فـي اخملــبــر والــصــيــانــةq اJــعــاونــون الــتــقــنــيــون في
اخملبـر والصيانـة اJرسمـون الذين حتصلـوا بعد تـوظيفهم

على شهادة تقني في التخصص.

اJــــادةاJــــادة  217 :  : يــــرقـى بـــصــــفــــة تــــقــــني ســــام فـي اخملــــبـــر
والصيانة : 

1 ) عـن طـــريق االمـــتـــحــــان اJـــهـــنيq الـــتــــقـــنـــيـــون في
اخملـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) عـلى سبـيل االختـيـارq وبعـد التـسجـيل في قائـمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJفي حـدود 20% من ا qالـتــأهــيل
التقـنيون في اخملـبر والـصيانـة الذين يـثبتـون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

218 :  :  يـــرقّـى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــادةاJــادة  
تــقــني ســام في اخملــبــر والـصــيــانــةq الــتـقــنــيــون في اخملــبـر
والـصـيـانـة اJرسـمـون الـذين حتـصـلوا بـعـد تـوظـيـفهـم على

شهادة تقني سام في هذا التخصص.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
سلك اJعاونX التقنيX في اخملبر والصيانةسلك اJعاونX التقنيX في اخملبر والصيانة

الفرع الفرع األولاألول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادةاJـادة  219 :  :  يـكــلف اJـعـاونــون الـتـقـنــيـون في اخملـبـر
والصيانة حسب تخصصهم �ا يأتي :

اJــــادةاJــــادة  210 :  : يـــــرقّى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مـهـنـدس رئـيـسي في اخملـبـر والـصـيـانـةq مـهـنـدسـو الـدولة
فـي اخملــبـــر والــصـــيـــانــة اJـــرســمـــون الــذيـن حتــصـــلــوا بـــعــد

توظيفهم على شهادة اJاجستير في التخصص.

211  :  : يـــرقّى بـــصـــفـــة رئـــيس اJـــهـــنــدســـX في اJــادةاJــادة  
اخملبر والصيانة :

 1) عن طـــــريـق االمـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــهـــــنـــــدســـــون
الرئيسيـون في اخملبر والصيانـة الذين يثبتون سبع (7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
 2)  على سـبيل االختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJــهـــنــدســون الــرئـــيــســيـــون في اخملــبـــر والــصــيـــانــة الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة. 
الفصل الفصل الثانيالثاني

 سلك التقنيX في اخملبر والصيانة سلك التقنيX في اخملبر والصيانة

اJـــــادةاJـــــادة  212 :  :  يـــــضـم ســـــلك الـــــتــــــقـــــنـــــيـــــX في اخملـــــبـــــر
: X(2) اثنت Xوالصيانة رتبت

qرتبة تقني -
- رتبة تقني سام.

الفرع الفرع األولاألول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJـادةاJـادة  213 :  : يــكـلف الــتـقـنــيـون في اخملــبـر والـصــيـانـة
حسب تخصصهم �ا يأتي :

- في فـرع "اخملـبـر" : يـنفـذون أشـغـاال دقيـقـة تـتـطلب
اسـتعـمال عـتـاد معـقـد وحتضـير األجـهـزة اJطـلـوبة ألشـغال
XـعــاونـJالـتــحـلــيل. ويــكـلــفــون زيـادة عــلى ذلك بــتـأطــيــر ا

qفي اخملبر Xواألعوان التقني Xالتقني
- في فرع "الـصـيانـة" : يـقومـون بـكل مهـمـة تصـليح
لألجـهزة واJـعدات وفـحصـهـا دوريا. ويـكلـفونq زيـادة على
ذلكq بـتأطـير اJعـاونX الـتقـنيـX واألعوان الـتقـنيX في

الصيانة.
اJـادة اJـادة 214 :  :  يــكـلـف الـتـقــنـيــون الـســامـون فـي اخملـبـر

والصيانةq حسب تخصصهم �ا يأتي :
- في فــرع "اخملـبــر": يــجـرون الــتـحــالــيل واJـعــاجلـات
XــســتــخــدمـJمــســتــوى ا Xاألولــيــة ويــشــاركــون في حتــســ

qللمخبر وفي اختيار التجهيزات التقنية Xالتابع
- في فــرع "الـصـيـانــة" : يـقـومـونq زيــادة عـلى اJـهـام
XـوضوعJا XسـتخـدمJبتـأطيـر ا qXسـندة إلى الـتقـنيـJا

حتت سلطتهم.
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222 :  :  يـــرقّى بــــصـــفـــة عــــون تـــقـــنـي في اخملـــبـــر اJــادةاJــادة  
والصيانة :

1) عـن طـــــريق االمـــــتـــــحــــــان اJـــــهـــــنيq أعـــــوان اخملـــــبـــــر

والـصـيـانـة الـذين يـثـبتـون خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة
qالفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اJـنـاصب اJطـلـوب شغـلـهاq أعـوان اخملـبر والـصيـانـة الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة واJسجلون في قائمة التأهيل.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك أعوان اخملبر والصيانةسلك أعوان اخملبر والصيانة

اJـادةاJـادة  223 :  :  يــكــلف أعــوان اخملــبـر والــصــيــانــة حـسب
تخصصهم �ا يأتي :

- فـي فـــرع " اخملــــبـــر " : اســــتـــعــــمـــال الــــعـــتــــاد واJـــواد
الالزمــة لــلــتــحـالــيل وصــيــانــة احملالت والــعــتـاد. ويــكــلــفـون
زيـــادة عـــلـى ذلكq بـــاJـــهـــام اخملــــتـــلـــفـــة اJـــتــــصـــلـــة بـــحـــاجـــات

qصلحةJا

- في فـــرع " الــصـــيـــانــة ": الـــقـــيــام �ـــهـــام الــصـــيـــانــة
االعتيـادية التي تـكتسي طابـعا متكـررا وتنفيـذ كل مهمة

لها صلة بحاجات اJصلحة على ضوء التعليمات.

الفصل الفصل السادسالسادس
أحكـام انتقـاليـةأحكـام انتقـاليـة

اJـادة اJـادة 224 :  :  يـدمـج في رتـبــة مــهـنــدس تـطــبــيـقي في
اخملــبـر والــصـيــانـةq اJــهـنــدســون الـتــطـبــيـقــيـون في اخملــبـر

والصيانة اJرسمون واJتربصون.

اJادة اJادة 225 :  :  يـدمج في رتبـة مهـندس دولـة في اخملبر
والــــصـــيـــانــــةq مـــهـــنــــدســـو الــــدولـــة في اخملــــبـــر والـــصــــيـــانـــة

اJرسمون واJتربصون.

اJــادة اJــادة 226 :  :  يــدمـج في رتــبــة مـــهــنــدس رئـــيــسي في
اخملــبــر والــصــيــانــةq اJــهــنــدســون الــرئــيــســيــون في اخملــبــر

والصيانة اJرسمون واJتربصون.

اJــادة اJــادة 227 :  : يــدمج في رتــبــة رئــيس اJــهــنــدســX في
اخملبـر والصيـانةq رؤساء اJـهندسـX في اخملبر والـصيانة

اJرسمون واJتربصون.

- في فــــرع "اخملــــبـــر" : يــــقـــومــــون بــــتـــركــــيب أجــــهـــزة
بـــســيــطــة وتـــنــفــيــذ عـــمــلــيــات مـــتــســلــســـلــة من الــتـــحــالــيل

qفصلةJوالقياسات حسب التعليمات ا

- في فــرع "الـصـيـانــة" : يـقـومـونq زيــادة عـلى اJـهـام
اJــوكــلــة إلى األعــوان الــتــقــنــيــX في الــصــيــانــةq بــتــأطــيــر

اJستخدمX اJوضوعX حتت سلطتهم.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 شروط الترقية شروط الترقية

220 :  :  يــرقى بــصــفــة مــعــاون تـقــنـي في اخملــبـر اJـادةاJـادة  
والصيانة : 

1) عن طـريق االمـتـحـان اJـهـني q األعـوان الـتـقـنـيون
في اخملـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2) عـــلــى ســـبـــيـل االخـــتــيـــار q وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغـلـهـا q األعــوان الـتـقــنـيـون في اخملــبـر والـصـيــانـة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قـبل ترقـيـتـهمJ qتـابـعة بـنـجاح تـكـوينـاq حتـدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

الفصل الفصل الرابعالرابع

 سلك األعوان التقنيX في اخملبر والصيانةسلك األعوان التقنيX في اخملبر والصيانة

الفرع الفرع األولاألول
 حتديد اJهام حتديد اJهام

اJــادةاJــادة  221 :  :  يـــكــلف األعـــوان الـــتــقـــنــيـــون في اخملـــبــر
والصيانةq حسب تخصصهم �ا يأتي :

- في فــرع " اخملـبــر ": يـنـفــذون عـمـلــيـات مــتـسـلــسـلـة
عــلى أجــهــزة بــسـيــطــة ويــحـضّــرون اJــواضــيع الــتي جتـري

qالتجربة عليها

- فـي فــــــرع " الـــصــــيــــانــــة ": يــــقــــومـــون بــــعــــمــــلــــيـــات
الــصـــيــانــة االعــتــيــاديــة. ويــنــجـــزون بــهــذه الــصــفــةq حــسب
التـعلـيمـاتq كل إصالح لـلعـتاد أو الـتجـهيـزات التي تـسلم

لهم.
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الفرع الفرع األولاألول
حتديد اJهامحتديد اJهام

236 :  :  يــكــلف رئــيـس اخملــبــر بــإدارة وتــنــســيق اJـادة اJـادة 
نشاطات اخملبر في مؤسسة أو إدارة عمومية.

اJـادة اJـادة 237 :  :  يـكـلف رئيس مـصـلحـة الـصيـانـة بإدارة
وتنسيق نشـاطات الصيانة والـتصليح والفحص الدوري
لـــلــعـــتـــاد والـــتـــجــهـــيـــزات اخملـــتــلـــفـــة في مـــؤســـســة أو إدارة

عمومية.
الفرع الفرع الثانيالثاني

Xشروط التعي Xشروط التعي 

: Xرؤساء اخملبر من ب Xادة 238 :  :  يعJادةاJا

1) اJــوظــفــX اJــرسـمــX الــذين يــنــتــمــون عــلى األقل
إلـى رتــبــة مـــهــنـــدس رئــيــسـي في اخملــبـــر والــصــيـــانــةq في
اخـــتـــصــــاص اخملـــبــــرq الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات

qأقدمية بصفة موظف

2)  اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
في اخملــــبــــر والــــصــــيــــانــــةq في اخــــتــــصــــاص اخملــــبــــرq الــــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
qفي اخــتــصــاص اخملــبــر qتـــطــبــيــقي في اخملــبــر والـــصــيــانــة
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

239 :  :  يــعـــــX رؤسـاء مــصــــلــحـة الــصــــيــانـــة اJـــادةاJـــادة  
: Xمن ب

1)  اJــوظـفــX اJـرســمــX الـذين يــنـتــمــون عـلى األقل
إلـى رتــبــة مـــهــنـــدس رئــيــسـي في اخملــبـــر والــصــيـــانــةq في
اخــتــصــاص الــصـيــانــةq الــذين يــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات

qأقدمية بصفة موظف
2)  اJوظفX الذيـن ينتمون إلى رتبة مهندس دولة
فـي اخملــبــر والــصـــيــانــةq في اخـــتــصــاص الــصـــيــانــةq الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3) اJــوظـــفـــX الــذين يـــنـــتــمـــون إلى رتـــبـــة مــهـــنــدس
qفي اخـتـصـاص الـصـيـانة qتـطـبـيـقي في اخملـبـر والـصـيـانـة
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

اJــادة اJــادة 228 :  :  يـــدمج في رتــبــة تــقـــني ســام في اخملــبــر
والــصــيــانــةq الـتــقــنــيـون الــســامــون في اخملــبـر والــصــيــانـة

اJرسمون واJتربصون.

اJـــــادة اJـــــادة 229 :  :  يــــــدمـج في رتــــــبــــــة تــــــقــــــني فـي اخملــــــبـــــر
والـصــيـانــةq الـتــقـنــيـون في اخملــبـر والــصـيــانـة اJــرسـمـون

واJتربصون.

اJـادة اJـادة 230 :  : يـدمج في رتـبـة مـعـاون تـقـني في اخملـبـر
والــصـيــانــةq اJـعــاونــون الـتــقـنــيــون في اخملـبــر والــصـيــانـة

اJرسمون واJتربصون.

231 :  :  يــدمج في رتــبــة عــون تــقــني فـي اخملــبـر اJـادة اJـادة 
والــصـــيــانـــةq األعـــوان الــتـــقــنـــيـــون في اخملـــبــر والـــصــيـــانــة

اJرسمون واJتربصون.

qـادة 232 :  :  يـدمج في رتـبـة عـون اخملـبـر والـصـيـانةJـادة اJا
أعوان اخملبر والصيانة اJرسمون واJتربصون.

اJـــادة اJـــادة 233 :  :  �ـــــكــن اJــوظـــــفــX الـــــذين يــنـــــتــمــون
إلـى مـخــتــلف رتب شـعــبــة "اخملـبــر والــصـيــانــة"q �ـســتـوى
تـأهــيل مـســاوq طـلب اإلدمــاج في الـرتب الــتـابــعـة لــقـانـون
أساسي خاص آخرq شريطة أن يكون تخصصهم يتماشى

واJهام اJوكلة إلى رتبة االستقبال.

الباب الباب الثالث عشرالثالث عشر

األحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبةاألحكام اJطبقة على اJناصب العليا في شعبة
 اخملبر والصيانة اخملبر والصيانة

اJــــادة اJــــادة 234 :  : تــــطــــــبـــيــــقــــا ألحــــكــــام اJـــادة 11 (الــــفــــقـــرة
األولى) من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 15 يـولـيـو سـنة
2006 واJـــذكـــور أعالهq حتــــدد اJـــنـــاصب الـــعــــلـــيـــا الـــتـــابـــعـــة

لشعبة " اخملبر والصيانة " كما يأتي :

qرئيس مخبر -

- رئيس مصلحة الصيانة.

اJاJـادة ادة 235 :  : يـحـــدد عـــدد اJــنـاصب الـعـلــيـا اJـذكـورة
في اJـــــادة  234 أعـالهq بــــعـــــنـــــوان كل مـــــؤســـــســــة  أو إدارة
عـمـومـيـةq �ــوجب قـــرار مـشـــتـرك أو مـقـــرر مـشــترك
بـX الوزيـر اJكـلف باJـالـية والـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

العمومية والوزير أوالسلطة اJعنييـن.
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2)  على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
احملــلــلــون الــذين يــثـبــتــون عــشـر (10) سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

246 :  :  يـــرقّـى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــادة اJــادة 
مـحـلل رئــيـسيq احملـلــلـون اJـرسـمــون الـذين حتـصــلـوا بـعـد
توظـيفهم عـلى شهادة اJـاجستـير في التـخصص أو شهادة

معادلة لها.

: Xادة 247 :  : يرقّى بصفة رئيس احملللJادة اJا

1) عن طريق االمتحـان اJهنيq احملللون الرئيسيون
الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

qالصفة

2) على سـبـيل االختـيـارq وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
سـنوات احملـلـلـون الـرئـيـسـيـون الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10) 

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصــل الثــالثالفصــل الثــالث

أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اJـادة اJـادة 248 :  : يـدمج بـصـفـة مـحـللq احملـلـلـون اJـرسـمون
واJتربصون.

اJـادة اJـادة 249 :  :  يــدمج بــصـفــة مــحــلل رئـيــسيq احملــلــلـون
الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.

250 :  : يـــدمج بـــصـــفـــة رئــيـس احملــلـــلـــqX رؤســاء اJــادة اJــادة 
احملللX اJرسمون واJتربصون.

الباب الباب اخلــامس عشــراخلــامس عشــر

تصنيف الرتب والزياداتتصنيف الرتب والزيادات
االستداللية االستداللية للمناصب العلياللمناصب العليا

الفصـل الفصـل األولاألول
تصنيف تصنيف الرتبالرتب

اJـــادة اJـــادة 251 :   :  تـطــبـــيــــقـا لــلــمـادة 118 من األمـــر رقم
qـذكـور أعالهJـؤرخ في 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJ06 - 03 ا

يــحـــدد تــصــنـــيف رتب األسـالك اJــشــتـــركــة لـــلــمـــؤســســات
واإلدارات العموميةq طبقا للجدول اآلتي :

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
Xاالقتصادي Xطبقة على سلك احملللJاألحكام اخلاصة اXاالقتصادي Xطبقة على سلك احملللJاألحكام اخلاصة ا

240 :  :  يــوضع ســلك احملـلــلــX االقـتــصــاديـX في اJـادةاJـادة  
طريق الزوال.

Xالـذين يـنـتمـون إلى سـلك احملـلـل XـوظفـJغـيـر أن ا
االقتصـاديX يـخضعـون إلى األحكـام اJنصـوص علـيها في

هذا اJرسوم.

اJـادةاJـادة  241 :  :  يـضم ســلك احملـلــلـX االقـتــصـاديـX ثالث
(3) رتب :

qرتبة محلل -
qرتبة محلل رئيسي -
.Xرتبة رئيس احمللل -

الفصــل األول الفصــل األول 
حتديد اJهـامحتديد اJهـام

اJادة اJادة 242 :  :  يكلف احملـللون االقتـصاديونq كل حسب
تخـصصهq بالـقيـام بالتـحالـيل اJتعـلقـة �جمـوع العـناصر
الــــعـــامــــة اJــــســـاهــــمـــة فـي حتـــديــــد الــــنـــشــــاط االقـــتــــصـــادي.
وينجزون احلسـابات االقتصادية اJتصلة بكل مشروع أو
بــــرنــــامـج اســــتــــثــــمــــاري ويــــقـــومــــون بــــكـل الــــتــــحــــقــــيــــقـــات

االقتصادية.

اJـادة اJـادة 243 :  :  يـكلـف احمللـلـون الـرئـيـسـيونq كـل حسب
تـخـصـصهq بـالـقـيــام بـكل دراسـة عـامـة أو خـاصـة ضـروريـة
لـكل عـمل تخـطيـطي وإعداد الـعنـاصـر والتـدابيـر اJتـعلـقة

بتنفيذ السياسة االقتصادية.

244 :  :  يـــــكـــــلـف رؤســـــاء احملـــــلـــــلـــــqX كـل حـــــسب اJـــــادة اJـــــادة 
تـــخـــصـــصـهq بـــتـــصـــمـــيم كل مـــشـــروع دراســـة يـــتـــعـــلـق بــأي
موضـوع يتصـل بنشـاط معX وإعـداد أية أداة تـخطيط أو
تـهــيـئــة ضـروريــة لـتــنـفــيـذ مــخـطــطـات الــتـنــمـيــة والـقــيـام
بــأعــمــال الــتــلــخــيص والــبــرمــجــة في اJــيــدان االجــتــمــاعي
واالقـتـصـادي وإجنـاز أيـة دراسة أو تـقـريـر  أو حـصـيـلة أو

مخطط سنوي أو متعدد السنوات في مجال التنمية.

الفصــل الثــانيالفصــل الثــاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJادة اJادة 245 :  : يرقّى بصفة محلل رئيسي :

 1) عن طــــريق االمـــتـــحــــان اJـــهـــنيq احملــــلـــلـــون الـــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
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التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

اJتصرفون

ملحقو اإلدارة

أعوان اإلدارة

الكتاب

احملاسبون اإلداريون

12

14

16

9

10

5

7

8

5

6

8

10

5

8

10

537

621

713

418

453

288

348

379

288

315

379

453

288

379

453

الرتــبالرتــب

متصرف
متصرف رئيسي

متصرف مستشار
ملحق اإلدارة

ملحق رئيسي لإلدارة
عون مكتب
عون إدارة

عون إدارة رئيسي
عون حفظ البيانات

كاتب
كاتب مديرية

كاتب مديرية رئيسي
مساعد محاسب إداري

محاسب إداري
محاسب إداري رئيسي

1 - شعبة " اإلدارة العامة " - شعبة " اإلدارة العامة "

التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

12اJترجمون - التراجمة

14

16

537

621

713

الرتــبالرتــب

اJترجم - الترجمان
اJترجم - الترجمان الرئيسي
رئيس اJترجمX - التراجمة

2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

اJهندسون

التقنيون

اJعاونون التقنيون

األعوان التقنيون

11

13

14

16

8

10

7

5

498

578

621

713

379

453

348

288

الرتــبالرتــب

اJهندسون التطبيقيون
مهندسو الدولة

اJهندسون الرئيسيون
XهندسJرئيس ا

تقني
تقني سام

معاون تقني

عون تقني

3 - شعبة "  - شعبة " اإلعالم اآللي "اإلعالم اآللي "
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التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

اJهندسون

التقنيون

اJعاونون التقنيون

األعوان التقنيون

11

13

14

16

8

10

7

5

498

578

621

713

379

453

348

288

الرتــبالرتــب

اJهندسون التطبيقيون
مهندسو الدولة

اJهندسون الرئيسيون
XهندسJرئيس ا

تقني
تقني سام

معاون تقني

عون تقني

4 - شعبة "  - شعبة " اإلحصائيات "اإلحصائيات "

التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

الوثائقيون أمناء احملفوظات

مـــســــاعـــدو الـــوثــــائـــقـــيــــX أمـــنـــاء
احملفوظات

األعـوان الـتـقـنـيـون في الـوثـائق
واحملفوظات

12

14

16

10

7

537

621

713

453

348

الرتــبالرتــب

وثائقي أمX محفوظات
وثائقي أمX محفوظات رئيسي

رئيس الوثائقيX أمناء احملفوظات

مساعد وثائقي أمX محفوظات

عون تقني في الوثائق واحملفوظات

5 - شعبة "  - شعبة " الوثائق واحملفوظات "الوثائق واحملفوظات "

التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

اJهندسون

التقنيون

اJعاونون التقنيون
األعوان التقنيون

أعوان اخملبر

11

13

14

16

8

10

7

5

4

498

578

621

713

379

453

348

288

263

الرتــبالرتــب

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
XهندسJرئيس ا

تقني
تقني سام

معاون تقني
عون تقني
عون مخبر

6  - شعبة " اخملبر والصيانة " (في طريق الزوال) - شعبة " اخملبر والصيانة " (في طريق الزوال)
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التصنيفالتصنيف
الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

األسالكاألسالك

12احملللون االقتصاديون

14

16

537

621

713

الرتــبالرتــب

محلل اقتصادي
محلل رئيسي
Xرئيس احمللل

7 -  سلك احملللX االقتصاديX (في طريق الزوال) -  سلك احملللX االقتصاديX (في طريق الزوال)

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اJناصب العليااJناصب العليا

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اJركزية

ملحق بالديوان في اإلدارة اJركزية

مساعد بالديوان

مكلف باالستقبال والتوجيه

8

8

4

4

195

195

55

55

الفصل الثاني الفصل الثاني 
الزيادة الزيادة االستداللية للمناصب العليااالستداللية للمناصب العليا

اJـادة اJـادة 252 : تطـبـيـقــا لـلـمـادة 3 من اJـرسـوم الـرئـاسـي رقـم 07 - 307 الــمؤرخ فـي 29  سـبـتمـبـر سـنة 2007 واJـذكور
أعالهq حتدد الزيادة االستداللية للمناصب العليا اJشتركة للمؤسسات واإلدارات العموميةq طبقا للجدول اآلتي :

1 - شعبة " اإلدارة العامة " - شعبة " اإلدارة العامة "

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

8195مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

2  - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "  - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

مسؤول قواعد اJعطيات

مسؤول الشبكة

مسؤول اJنظومات اJعلوماتية

8

8

8

195

195

195

3  - شعبة " اإلعالم اآللي"  - شعبة " اإلعالم اآللي"
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الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

8195اJكلف بالبرامج اإلحصائية

4 - شعبة " اإلحصائيات" - شعبة " اإلحصائيات"

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

8195اJكلف بالبرامج الوثائقية

5 - شعبة " الوثائق واحملفوظات" - شعبة " الوثائق واحملفوظات"

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJناصب العليااJناصب العليا

رئيس مخبر

رئيس مصلحة الصيانة

8

8

195

195

6 - شعبة " اخملبر والصيانة " - شعبة " اخملبر والصيانة "

اJـادة اJـادة 255 :  : يــخـضع اJــنــصب الــعــالي رئــيس مــكـتب
فـي اإلدارة اJـــركـــزيـــة اJـــنـــصـــوص عــــلـــيه في اJـــادة 85 من
اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 89 - 224 اJـؤرخ في 5 ديـســمـبـر
سنة 1989 واJذكور أعالهq إلى نص تـنظيـمي خاص يحدد

شروط التعيX والزيادة االستداللية اJتعلقة به.

qـــرســومJــادة 256 :  : تــلـــغى األحــكـــام اخملــالـــفــة لـــهــذا اJــادة اJا
السـيـمـا اJـرســـوم الـتـنــفـيـذي رقــم 89 - 224 اJـــؤرخ في

5 ديسمبر سنة  1989 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 257 : : يـسـري مــفـعـول هـذا اJــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008. 

اJـــــادة اJـــــادة 258 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

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

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

الباب السادس عشرالباب السادس عشر
أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اJــادة اJــادة 253 :: يـــســتــفــيــد اJــوظــفـــون اJــعــيــنــون بــصــفــة
قانونية في اJناصب العليا للملحق بالديوان في اإلدارة
اJــركـــزيــةq واJـــســـاعــد بـــالــديـــوانq واJـــكــلـف بــاالســـتــقـــبــال
qورئــيس مـصــلـحــة الـصــيـانـة qورئـيس اخملــبـر qوالــتـوجــيه
قــبل أول يــنــايــر ســنـة q2008 الــذين ال يــســتــوفــون شـروط
الـتعـيX اجلـديـدةq من الزيـادة االستـداللـية احملـددة �وجب
اJــادة 252 أعالهq إلى غــــايـــة إنـــهـــاء مــــهـــامـــهم فـي اJـــنـــصب

العالي اJشغول.

Xالــعــالــيـ XــنــصــبــJــادة 254 :  : يــســتــفــيـد شــاغــلــو اJــادة اJا
لرئيس مشـروع واJكلف بالدراسات في اإلدارة اJركزية
اJـنـصـــوص عـلـيـهـمـا �ـــوجب اJـرســـوم الـتـنـفـيـــذي رقــم
89 - 224 اJــــؤرخ في 5 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1989 واJــــذكــــور

أعالهq الــذين يــكــونـون في وضــعــيــة الـقــيــام بــاخلـدمــة عــنـد
تـــاريخ بـــدايــة ســـريــان مـــفـــعــول هـــذا اJــرســـومq مــدة ســـنــة
واحـــدةq من الـــزيـــادة االســـتـــداللــيـــة اJـــرتـــبـــطـــة بـــاJــنـــصب
الـعالي لـلـمكـلف بالـدراسـات وباJـشروعq واحملـددة �وجب
اJـادة 252 أعالهq وذلك في انــتـظـار اJــصـادقـة عــلى الـقـرار

الوزاري اJشترك اJنصوص عليه في اJادة 76 أعاله. 
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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.


