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اHـادة اHـادة 9 :  : يـسـتـفـيـد شــاغـلـو اHـنـاصب الـعــلـيـا الـتـابـعـة
لــلـمــؤســســات الــعـمــومــيــة اHــذكــورة في اHـادة 7 أعالهq من
زيـــادات اســـتــــداللـــيــــة حـــسـب تـــصــــنـــيف اHــــؤســـســــة الـــتي

ينتمون إليها واHستوى السلّمي اHوافق لها.

يــــوافـق اHــــســـتــــوى "م" مــــنــــصب اHــــســــؤول األول في
اHؤسسة.

ويـــوافق اHـــســـتــوى " مَ "مـــنــصـب مـــســـاعـــد اHـــســؤول
األول أو األمW العامq عند االقتضاء.

وتـــــــخــــــــصص اHــــــــســـــــتــــــــويـــــــات "م-1" و "م-2 و "م-3"
لـــلــمـــنــاصب الـــعــلــيـــا األخــرى حـــسب رتــبـــتــهــا فـي الــتــدرج

السلّمي.

اHــادة اHــادة 10 : : يـــســتـــفــيـــد شـــاغــلـــو اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا في
اHـــؤســـســات الـــعـــمــومـــيـــة  الــتي ال }ـــكن تـــصـــنــيـــفـــهــا فــي
اجلدول اHنـصــوص عـليه فــي اHـادة 8 أعـالهq مـن الـزيـادة
االسـتـداللـيــة الـواردة فــي اجلـــدول اHـنـصــوص عـلـيـه فـي

اHادة 3 أعاله.

اHــادة اHــادة 11 : : }ــكن لــشــاغـــلي اHــنــاصـب في اHــؤســســات
العمومية اHـصنفة وظائف عليا في الدولة االستفادة من
الراتب اHـقابل في جـدول الزيـادة االستـدالليـة اHنـصوص

عليها في اHادة  8 أعالهq إذا كان أكثر نفعا.

اHـادة اHـادة 12 : : يـتم تـصـنـيف اHـؤسـسات الـعـمـومـيـة على
أساس اHعايير اآلتية :

qؤسسةHطبيعة ومشتمالت مهام ا -

- االختصاص اإلقليمي للمؤسسة.

اHــادة اHــادة 13 : : يـــحــدد تــصـــنــيف كـل مــؤســـســة عــمـــومــيــة
وشـروط االلـتـحاق بـاHـنـاصب الـعـلـيـا الـتـابـعـة لـها �ـوجب
قــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة والــســلــطــة

الوصية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 14 :  : حتدد قـيـمـة الـنـقـطـة االستـداللـيـة اHـطـبـقة
عــلى شـبـكــات الـزيـادة االسـتــداللـيـة اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
اHـادتW 3 و8 من هـذا اHـرسـوم بــخـمـسـة وأربــعـW ديـنـارا

(45 دج). 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادةاHــادة  15 : : يـــعــاد تـــصــنـــيف اHـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة
اHــــصـــنــــفــــة في إطــــار اHـــرســــوم رقم 86-179 اHــــؤرخ في 5
غــــشت ســــنـــة 1986 و اHــــتـــعــــلــق بــــالـــتــــصـــنــــيف الــــفـــــرعي

qـسـتـخـدمـــةHلـلـمـنـاصــب الـعــلـيـــا فــي بـعض الـهــيـئــــات ا
عـنــد تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا اHـرسـومq طـبـقـا لـلـجـدول
اHنـصوص عـليه في اHادة 8 أعالهq ضمن الـصنف والـقسم

.WوافقHا

اHــادة اHــادة 16 : : تــكــون الـــزيــادة االســتــداللــيـــة مــانــعــة لــكل
الـــعـالوات والــتــعــويــضـــات اHــرتـبـطـة بــاHـنـصب الـعـالي

وال سيّما تعويض اHسؤولية.

اHــــادة اHــــادة 17 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHـرســومq ال سـيـمـا األحــكـام اHـتـعـلــقـة بـتـصــنـيف اHـنـاصب

العليا ودفع رواتبها.

18 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008. 

اHادة اHادة 19 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئرسوم رئـاسي اسي رقم رقم 07 -  - 308  م  مـؤرخ في ؤرخ في 17 رم رمـضـان عامان عام
1428 اHوافق  اHوافق 29 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة q2007 يحq يحـدد كيفياتدد كيفيات

تــــــــــــــوظوظــــــــــــيـف األعف األعــــــــــــــوان اHوان اHــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــا  قــــــــــــديـديــن وحن وحــــــــــــــقــــــــــــوقوقــــــــــــــهـــمهـــم
وواجوواجــــــبــــــــاتاتــــــهـــم  والهـــم  والــــــــعــــــنـنـــــــــاصاصــــــر اHر اHــــــــشــــــكّــــــلـلـــــــــة لة لــــــرواترواتــــــــبــــــهــمهــم
والقواعد اHتعوالقواعد اHتعـلقة بتسييلقة بتسييـرهم وكذا النظام التأديبيرهم وكذا النظام التأديبي

اHطبق عليهــم.اHطبق عليهــم.

qإن رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 77 - 6 و125

q(الفقرة األولى) منه
- و�قتضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في  19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانـون األســاسي الـعـام لــلـوظـيــفـة الـعــمـومـيــة q ال سـيـمـا

qواد من 19 إلى 24 منهHا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة q2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Hــرتــبــات

اHوظفW و نظام دفع رواتبهم.

يرسم ما يأتي:يرسم ما يأتي:

اHـادة األولى: اHـادة األولى:  تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـواد 19 إلى 24 من
األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام1427



18 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1861
30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون األساسي
العـام للوظيـفة العـموميةq يـهدف هذا اHـرسوم إلى حتديد
كـــــيــــفـــــيــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان اHـــــتــــعـــــاقــــديـن وحــــقـــــوقــــهم
وواجـــبـــاتــهـم والــعـــنـــاصـــر اHــشـــكّـــلـــة لــرواتـــبـــهم والـــقـــواعــد
اHتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اHطبق عليهم.

الفصل األولالفصل األول
عقد العملعقد العمل

اHـادة اHـادة 2 : : }ـكن اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة في
إطـــار اHــواد 19 و20 و21 من األمــر رقم 06-03 اHــؤرخ في
19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سـنة 2006

qحــسب احلــالــة ووفق احلــاجــات qأن تــقـــوم qــذكــور أعالهHوا
qـدة مـحـددة أو غـيـر مـحـددةH بـتـوظـيف أعـوان مـتـعـاقـدين
بـالـتوقـيت الـكـامل أو الـتـوقـيت اجلـزئي طـبقـا لـلـكـيـفـيات

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : : يـوظف األعوان اHـنصـوص علـيهم في اHادة
2 أعالهq �وجب عقد مكتوب.

يجب أن يوضح العقدq على اخلصوصq ما يأتي:

qتسمية منصب الشغل -

qطبيعة ومدة عقد العمل -

qتاريخ بداية السريان -

q(توقيت كامل أو جزئي) احلجم الساعي -

qعند االقتضاء qالفترة التجريبية -

qتصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب -

.Wمكان التعي -

ويــوضح الـعـقــدq زيـادة عـلـى ذلكq الـواجـبــات اخلـاصـة
التي }كن أن ترتبط �نصب الشغل.

اHادة اHادة 4 : : يعتبر عقدا محدد اHدة كل عقد مخصص :
qلشغل منصب شغل مؤقت -

qنصب شغلH ؤقتHلتعويض الشغورا -
- في انـتـظـار تنـظـيم مـسابـقـة أو إنـشاء سـلك جـديد

qWللموظف
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا.

اHادة اHادة 5 : : يعتبر عقدا غير محدد اHـدة كل عقد موجه
إلى شـغـل مـنـصب شـغـل دائمq  عـنـدمـا تـبـرر ذلك طـبـيـعة

النشاطـات أو ضرورات اخلدمة.

اHـادة اHـادة 6 : : يـؤدي األعـوان اHـتـعـاقـدون الـذين يـوظـفون
بالتوقيت الكامل مدة العمل القانونية.

غـيـر أن اHـؤسـسات واإلدارات الـعـمـومـية }ـكـنـها أن
تــلــجــأ إلى تــوظــيف أعــوان مــتــعــاقــدين }ــارســون عــمــلــهم

بالتوقيت اجلزئي Hدة خمس (5) ساعات في اليوم.

اHادة اHادة 7 : : ال يـجوز لألعـوان اHتـعـاقدين الـذين يؤدون
مـدة العـمل الـقانـونيـة �ارسـة أي نـشاط مـربح  في إطار

خاصq مهما تكن طبيعته.

اHادة اHادة 8 : : تُـشغل مـنـاصب الشـغل اHطـابـقة لـنشـاطات
احلـفظ أو الـصـيـانة أو اخلـدمـات في اHـؤسـسات واإلدارات
الـعمـوميـة كـما هـو منـصـوص علـيه في اHادة 19 من األمـر
رقم  06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور

أعـالهq بعقـد محدد أو غير محدد اHدة.

ال يـجــوز أن يـتــعـدى الــعـقــد احملـدد اHــدة سـنــة واحـدة.
و}ــكن أن يــجـدد مــرة واحــدة حــسب األشـكــال نــفـســهــا Hـدة

سنة واحدة على األكثر.

يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
بــالــنــســبــة لــكل قــطــاع عــلى مــســتــوى اإلدارة اHــركــزيــة أو
اHـــصـــالـح غـــيــــر اHـــمــــركـــزة أو الـالمـــركــــزيـــة واHــــؤســـســـات
الـــعــمــومــيــة �ــوجب قــرار مـــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلّف
بــاHـالــيــة والــوزيــر اHـعــني والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـشــتـمل قــائـمــة مـنـاصـب الـشــغل اHـطــابـقـة
لـنشـاطات احلـفظ أو الـصيـانة أو اخلـدمـات في اHؤسـسات

واإلدارات العمومية على ما يأتي:
qهنيونHالعمال ا -

qأعوان اخلدمة -
qسائقو السيارات ورؤساء احلظائر -

- أعوان الوقاية واحلراس.

اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــوظف األعــــوان اخلـــاضــــعــــون إلى نــــظـــام
الـتــعـاقــد كــمـا هــو مـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 20 من األمـر
رقم  06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 واHـــذكـــور
أعالهq بــــصـــفـــة اســــتـــثــــنـــائـــيــــةq �ـــوجـب عـــقـــد مــــحـــدد اHـــدة

وبالتوقيت الكامل.

حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اHـادة �ـوجب قـرار من
السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

11  : : يـــوظف األعــــوان اخلـــاضـــعــــون إلى نـــظـــام اHــادة اHــادة 
الـتــعـاقــد كــمـا هــو مـنــصـوص عــلــيه في اHـادة 21 من األمـر
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رقم  06-03 اHــؤرخ في 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2006  واHـــذكــور
أعالهq بــصــفــة اســتــثــنــائــيــةq �ــوجب عــقــد مـحــدد اHــدة في

حدود آجال إجناز العمليات التي تكتسي طابعا مؤقتا.

يـحــدد تـعــداد مـنــاصب الـشــغل ومـدة الــعـقــود �ـوجب
قــرار مـــشــتـــرك بــW الـــوزيــر اHـــكــلّـف بــاHـــالــيـــة والــوزيــر

اHعني والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 12 : : نـظـرا إلى طـبــيـعـة بـعض مــنـاصب الـشـغل
أو اخلـصــوصـيــات اHـرتــبـطــة �ـتــطـلـبــات اخلـدمــةq }ـكن أن
يــطـلـب من األعـوان اخلــاضــعــW إلى نــظـام الــتــعــاقــد الـذين
وُظّــفـوا بــالــتـوقــيت الـكــاملq الـقــيـام بــالـعــمل لــيال أو عـمل
الــسـاعـات اإلضـافــيـة طـبـقــا لـلـتـشــريع والـتـنـظــيم اHـعـمـول

بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHـادةاHـادة  13 : :  فـي إطـار الــتـشــريع والــتـنــظــيم اHـعــمـول
qإلى نظام التـعاقد لهم احلق Wفإن األعـوان اخلاضعـ qبـهما

على اخلصوصq فيما يأتي:

qراتب بعد أداء اخلدمة -

qاحلماية االجتماعية والتقاعد -

- الـــعــطل والـــغــيــابـــات اHــرخـص بــهــا  وأيـــام الــراحــة
qالقانونية

qاالستفادة من اخلدمات االجتماعية -

qارسة احلق النقابي� -

qارسة حق اإلضراب� -

- احلــــمـــايــــة من الــــتـــهــــديـــد أو اإلهــــانـــة أو الــــشـــتم أو
الــــقـــــذف أو االعــــتــــداءq من أي طـــــبــــيــــعــــة كــــانـتq الــــتي قــــد

qيتعرضون لها أثناء �ارسة نشاطهم أو �ناسبتها

- ظـروف العـمل الـكـفـيلـة بـحـفظ كـرامتـهم وصـحـتهم
وسالمتهم البدنية واHعنوية.

اHـادة اHـادة 14 :  : يـتـعـW عـلى األعـوان اخلـاضـعW إلـى نـظام
qــعـمــول بـهــمـاHفي إطـار الــتـشــريع والــتـنــظـيم ا qالـتــعـاقــد

احترام واجباتهمq ال سيما ما يأتي:

qارسة نشاطهم بكل إخالص و دون حتيز� -

- االمـتناع عن كل فـعل ال يتمـاشى وطبيـعة منصب
qحتى خارج اخلدمة qشغلهم

qبسلوك الئق ومحترم qفي كل الظروف qالتحلي -

qتنفيذ تعليمات الهيئة السلّمية -
- مــراعـــاة تــدابــيــر الـــنــظــافــة واألمن الـــتي تــقــررهــا

qاإلدارة
- عـــدم إفــشـــاء أي حــدث عـــلــمـــوا بــه أو أي وثـيــقـة
أو معلومة يحوزونـها أو يطلعون عليـها �ناسبة �ارسة
نـشـاطـهمq أو ُ}َـكّـنُـوا الـغـيـر من االطـالع عـلـيـهـاq بـاسـتـثـناء

qضرورات اخلدمة
qالسهر على حماية الوثائق اإلدارية وأمنها -

- احلفاظ على �تلكات اإلدارة.

اHـادة اHـادة 15 : : }كن أن يـسـتفـيـد األعوان اخلـاضـعون إلى
نـظــام الــتـعــاقـد مـن عـمــلـيــات حتــسـW اHــســتـوى أو جتــديـد

اHعارف التي تبادر بها اإلدارة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط التوظيف وكيفياتهشروط التوظيف وكيفياته

اHــادة اHــادة 16 : : ال }ـــكن ألي كـــان أن يــوظف بـــصــفـــة عــون
متعاقد إذا لم تتوفر فيه الشروط اآلتية:

qأن يكون جزائري اجلنسية -
- أن يـبــلغ من الـعــمـر ثـمــاني عـشـرة (18) ســنـة عـلى

qاألقل عند تاريخ التوظيف
- أن تــتـوفــر فـيه األهــلـيــة الــبـدنــيـة والــعـقــلـيــة وكـذا
اHـــؤهالت الـــتي يـــقـــتـــضـــيـــهــا االلـــتـــحـــاق �ـــنــصـب الــشـــغل

qطلوبHا
- أن يــــكــــون في وضــــعـــــيــــة قــــانــــونــــيــــة إزاء اخلــــدمــــة

qالوطنية
- أن يـتــمـتـع بـحـقــوقه اHـدنــيـة وأن يــكـون عــلى خـلق

qحسن
- أال حتـمل صــحـيــفـة ســوابـقه الــقـضــائـيـة مـالحـظـات

تتنافى و�ارسة منصب الشغل اHطلوب.

اHـــــادة اHـــــادة 17 : :  يـــــجـب عـــــلى كـل مـــــرشح Hـــــنـــــصـب شـــــغل
خـــاضع إلـى نـــظـــام الـــتـــعـــاقـــد أن يـــقــــدم مـــلـــفـــا إداريـــا قـــبل

توظيفه.

اHـادة اHـادة 18 :  : يــتم تـوظـيف األعـوان اHــتـعـاقـدينq حـسب
احلالةq عن طريق :

- االنـــتـــقـــاء بـــنـــاء عـــلـى دراســـة اHـــلف فـــيـــمـــا يـــخص
qدةHطلوب شغلها �وجب عقد محدد اHمناصب الشغل ا

- اخـــتــــبـــار مـــهــــني فـــيــــمـــا يـــخـص مـــنـــاصـب الـــشـــغل
اHطلوب شغلها �وجب عقد غير محدد اHدة.
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اHـادة اHـادة 19 : : يـخـضع تـوظـيف األعـوان اHـتـعـاقـدين إلى
إجراء اإلعالن. 

غـيـر أنه }ـكن الــقـيـام بـالـتـوظــيف اHـبـاشـر لألعـوان
اHـــتـــعـــاقـــدين اعـــتـــبـــارا Hـــقـــتـــضـــيـــات اخلـــدمـــة أو طـــبـــيـــعـــة

النشاطات اHرتبطة ببعض مناصب الشغل.

اHــادة اHــادة 20 : : يــحـــدد تــشــكــيل اHـــلف اإلداري وكــيــفــيــات
تنظيم التـوظيف وكذا إجراءات اإلعالن اHنـصوص عليها
في اHــواد 17 و18 و19 أعالهq �ـــوجـب قـــرار من الـــســـلـــطـــة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الفترة التجريبيةالفترة التجريبية

اHـادة اHـادة 21 :  : يـخـضع كـل عـون يـوظف �ـوجب عـقـد إلى
فترة جتريبية مدتها :

qدةHستة (6) أشهر فيما يخص العقد غير احملدد ا -

- شـهران (2) فـيـما يـخص الـعـقد الـذي تـسـاوي مدته
qسنة (1) واحدة أو تفوقها

- شـهـر (1) واحـد فــيـمــا يـخص الــعـقــد الـذي تــتـراوح
مدته بW ستة (6) أشهر وسنة (1) واحدة.

ويـخـضع الـعـون اHـتـعـاقدq خالل الـفـتـرة الـتـجـريـبـية
لنفس الواجبـات ويستفيد من نفس احلقوق التي يتمتع

بها األعوان اHتعاقدون اHثبتون.

اHـادة اHـادة 22 : : يــثـبّت الــعــون اHـتــعـاقــد إذا كــانت الـفــتـرة
التجريبية مجدية.

وفي حـالـة الـعـكسq يـفـسخ الـعـقـد دون إشـعـارمـسـبق
أو تعويض.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الراتبالراتب

اHـادة اHـادة 23 : : يـصــنف األعــــوان اخلــاضـعــون إلــى نــظـام
الـــتــعــاقـــــد وتــدفـع رواتـــبــهمq حـــسب احلــالـــة وعــلى أســاس

: Wاآلتيت Wفي إحدى الشبكت qمستوى تأهيلهم

- الـشــبـكــة االسـتــداللـيــة Hـنــاصب الـشــغل احملـددة في
اHادة 45 أدناهq فيمـا يخص األعوان اHتـعاقدين الذين يتم
توظـيفـهم في مـناصب الـشغل اHـرتـبطـة بنـشاطـات احلفظ
أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات فـي إطــار اHــادتـW 19 أو 21 من
األمــــــر رقم  06-03 اHــــــؤرخ في 15 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006

qذكور أعالهHوا

- الشـبـكــة االسـتـدالليـة لـلمـرتبـات احملــددة �وجــب
اHــــــرســــــــوم الــــــرئــــــاســـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
واHــــذكـــــور أعالهq فــــيــــمـــــا يــــخــص األعــــوان اHـــــتــــعــــاقــــديــن
اآلخريـن الذين يتــم توظيفهم فــي إطار اHادتW 20 أو21
مـن األمـــر رقم 06-03 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006

واHذكور أعاله.

اHــــادة اHــــادة 24 :  : يـــشـــتــــمل راتب األعـــوان اخلــــاضـــعـــW إلى
نظام التعاقد على العناصر اآلتية :

- الـراتـب األسـاسـي الــنـاجت عـن حـاصـل ضـرب الــرقم
االســتـداللي الـقــاعـدي اHـطـابق لــصـنف تـصــنـيف مـنـصـب
الــشــغـل في قــيــمــة الـــنــقــطــة االســتـــداللــيــة احملــددة �ــوجب
اHــــــــرســــــــوم الــــــــرئــــــــاسـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

qذكور أعالهHوا
- تــعـويض اخلـبـرة اHـهــنـيـة الـتــي حتـتــســب بـنـسـبـة
1,40  % من الراتب األسـاسي عن كـــل سنة من الـنشــاط

في اHــؤسـسـات واإلدارات الــعـمــومـيـة ونــسـبـة 0,70 % عن
qـمـــارســة فـي قــطــاعــات الـنــشــاط األخـرىHكـل سـنـة مـن ا

qفي حدود أقصاها 60 %  من الراتب األساسي
- وعند االقـتضاءq كل عالوة أو تـعويض يحددان عن

طريق التنظيم.

25 : : يــســتــفــيــد األعــوان اخلــاضــعــون إلى نــظــام اHـادة اHـادة 
qـعـمـول بـهـمـاHفي إطـار الـتــشـريع والـتـنـظـيم ا qالـتــعــاقــد

من :
-  تــعــويــضــات مــقــابل اHــصــاريف الــتي يــنــفــقــونــهـا

qناسبة �ارسة نشاطهم�
-  اHنح ذات الطابع العائلي.

اHـادة اHـادة 26 : : يـحـتـسب الـراتب بـنــسـبـة سـاعـات الـعـمل
اHنـجزةq إذا كـان الـعون اHـتعـاقد }ـارس عـمله بـالتـوقيت

اجلزئي.

qوإذا كـانت مدة الـعـقد تـشـتمل عـلى جـزء من الشـهر
يدفع راتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد أيام العمل. 

اHـادة اHـادة 27 :  : تـنـقـسم مـناصب الـشـغل اHـنـصوص عـلـيـها
في اHــادة 9 أعالهq إلـى عــدة مـــســـتـــويـــات حـــسب مـــســـتــوى

التأهيل اHطلوب.

اHادة اHادة 28 : : ينقسم مـنصب شغل العمال اHهنيW إلى
أربعة (4) مستويات :

qستوى األولHعمال مهنيون من ا -
qستوى الثانيHعمال مهنيون من ا -
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qستوى الثالثHعمال مهنيون من ا -
- عمال مهنيون من اHستوى الرابع.

اHــادة اHــادة 29 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
األول من ضـمن اHــرشـحـW الــذين يـثــبـتـون لــيـاقـة بــدنـيـة

تتماشى والنشاط الواجب �ارسته.

اHــادة اHــادة 30 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــثـــانـي من ضــــمن اHـــرشــــحـــW الــــذين يـــثــــبـــتــــون شـــهـــادة

التكوين اHهني اHتخصص.

اHــادة اHــادة 31 :  : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــثـــالث من ضـــمن اHـــرشـــحــW الـــذين يـــثـــبــتــــــون شـــهــادة
الــكـفــــاءة اHـهــنـيــة أو شـهـادة الــتـكــوين اHـهــني اHـتــخـصص
qوخــــبــرة مـــهــنـــيــة مــدتـهــا خـمس (5) ســنـوات عـلى األقل

في نفس التخصص.

اHــادة اHــادة 32 : : يــوظف الــعــمــال اHـــهــنــيــون من اHــســتــوى
الـــرابع مـن ضـــمن اHــــرشـــحــــW الـــذين يــــثـــبـــتــــون شـــهـــــادة
الـتحكــم اHهنــي أو شـهادة الكفاءة اHـهنية و خبـرة مهنية
مدتها خمس (5) سنوات على األقلq في نفس التخصص.

اHـادة اHـادة 33 : : يـنــقـسم مــنـصب شــغل أعـوان اخلــدمـة إلى
ثالثة (3) مستويات :

qستوى األولHأعوان اخلدمة من ا -
qستوى الثانيHأعوان اخلدمة من ا -
- أعوان اخلدمة من اHستوى الثالث.

اHـادة اHـادة 34 : : يـوظف أعــوان اخلـدمـة من اHـسـتـوى األول
مـن ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يـــثــبـــتــون مـــســتـــوى الــســـنــة

السادسة من التعليم األساسي.

اHـــــادة اHـــــادة 35 : : يـــــوظـف أعـــــوان اخلـــــدمـــــة مـن اHـــــســـــتـــــوى
الـــثــانـي من ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يــثـــبــتـــون مــســـتــوى
السـنة الـتـاسعـة من التـعلـيم األسـاسي أو شهـادة التـكوين
اHـهـني اHـتـخـصص ذات الـصـلـة بـاHـهـام اHـرتـبـطة �ـنـصب

الشغل اHطلوب.

اHـــــادة اHـــــادة 36 :  : يـــــوظـف أعـــــوان اخلـــــدمـــــة مـن اHـــــســـــتـــــوى
الــثـــالث من ضــمـن اHــرشــحـــW الــذيـن يــثــبـــتــون مـــســتــوى
الـــســنــة األولى من الــتــعــلـــيم الــثــانــوي أو شــهــادة الــكــفــاءة
اHــهــنــيــة ذات الــصــلــة بــاHــهـــام اHــرتــبــطــة �ــنــصب الــشــغل
اHـطــلـوب أو شــهــادة الـتــكـوين اHــهـنـي اHـتــخـصص وخــبـرة
مـــهــنــيــة مـــدتــهــا خــمس (5) ســنــوات عــلـى األقلq في نــفس

التخصص.

اHـادة اHـادة 37 : : يـنـقـسم مـنــصب شـغل سـائـقي الـسـيـارات
ورؤساء احلظائر إلى ثالثة (3) مستويات :

qستوى األولHسائقو السيارات من ا -
qستوى الثانيHسائقو السيارات من ا -

- سـائــقـو الـسـيــارات من اHـسـتــوى الـثـالث ورؤسـاء
حظائر.

اHـادة اHـادة 38 : : يـوظـف سـائــقــو الـســيـارات مـن اHـســتـوى
األول مـن ضـــمن اHـــرشـــحــــW الـــذين لـــهـم رخـــصـــة ســـيـــاقـــة

(الصنف ب).

39 :  : يـــــــــوظـف ســــــــائــــــــقــــــــو الــــــــســـــــيــــــــارات من اHــــــادة اHــــــادة 
الــــمـــســـتــــوى الــــثـــاني مـن ضـــمن اHـــرشـــحـــW الــــذين لـــهـم
رخـــصـــة ســـيــاقـــة ( وزن ثـــقــيــل) أو رخـــصــة ســـيـــاقــة (نـــقل

عمومي).

اHـادة اHـادة 40 : : يـوظـف سـائــقــو الـســيـارات مـن اHـســتـوى
الـثالث ورؤسـاء احلـظـائـر من ضمن اHـرشـحـW الـذين لهم
رخــصــة ســيــاقــة ويــثــبــتــون شــهــادة الــتــعــلــيم األســاسي أو
شهـادة الـتـعلـيم اHـتـوسط وخـبرة مـهـنـية مـدتـهـا خمس (5)

سنوات على األقلq بصفة سائق سيارة.

41 : : يــــنـــقـــسم مـــنـــصـب شـــغل أعـــوان الـــوقـــايـــة اHــادة اHــادة 
واحلراس إلى ثالث مستويات :

qاحلراس -
qستوى األولHأعوان الوقاية من ا -

- أعوان الوقاية من اHستوى الثاني.

42 : يُــــــــوظف فـي مــــــــنـــــــصـب شـــــــغـل احلـــــــارس اHــــــادة اHــــــادة 
اHـــرشـــحـــون الــــذين يـــثــــبـــتـــون لـــيـــاقــــة بـــدنـــيـــة تــــتـــمـــاشى

والنشاط الواجب �ارسته.

اHادة اHادة 43 : : يـوظف أعوان الـوقايـة من اHسـتوى األول
مـن ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يـــثــبـــتــون مـــســتـــوى الــســـنــة
األولى من الـتعليم الـثانوي وتـكوينا في اHـيدان أو خبرة
مـهـنــيـة مــدتـهــا سـنــة واحـدة عـلـى األقلq في مـنــصب شـغل

عون الوقاية.

اHــــادة اHــــادة 44 : : يــــوظـف أعــــوان الــــوقــــايــــة من اHــــســــتــــوى
الـــثــانـي من ضــمـن اHــرشـــحــW الـــذين يــثـــبــتـــون مــســـتــوى
الـسنـة الـثالـثة من الـتعـليـم الثـانوي وتـكويـنا في اHـيدان
أو خـبرة مهـنية مـدتها سـنتان (2) عـلى األقلq في منصب

شغل عون الوقاية.

45 : تــــصـــــنـف مــــنـــــاصـب الــــشـــــغـل اHــــطـــــابـــــقــــة اHــــادة اHــــادة 
لـنشـاطات احلـفظ أو الـصيـانة أو اخلـدمـات في اHؤسـسات
واإلدارات الــعـــمــومــيــة وتـــدفع رواتــبــهــاq حـــسب مــســتــوى

التأهيل اHطلوبq طبقا للشبكة االستداللية أدناه:
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األرقام االستدالليةاألرقام االستدالليةاألصنافاألصنافمناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوي األول
- عون اخلدمة من اHستوى األول

- حارس

- سائق السيارة من اHستوى األول 

- عامل مهني من اHستوي الثاني
- سائق السيارة من اHستوى الثاني

- عون اخلدمة من اHستوى الثاني

- سائق السيارة من اHستوى الثالث ورئيس حظيرة

- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون اخلدمة من اHستوى الثالث
- عون الوقاية من اHستوى األول

- عامل مهني من اHستوى الرابع

- عون الوقاية من اHستوى الثاني

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

الفصل السادسالفصل السادس
أيام الراحة القانونية والعطل والغياباتأيام الراحة القانونية والعطل والغيابات

اHــادة اHــادة 46 : : لألعـــوان اخلــاضـــعـــW إلى نـــظــام الـــتــعـــاقــد
احلـق في أيــام الــراحــة الــقــانــونـــيــة اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHـــــواد من 191 إلى 193 من األمـــــر رقم 06-03 اHـــــؤرخ في

 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.

ولــــهـم احلقq زيــــادة عـــــلى ذلـكq في عـــــطــــلــــة ســـــنــــويــــة
مـدفـوعـة األجـر كـما هـو مـنـصـوص عـليه فـي اHواد من 194
إلى 205 من األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 15 يـولـيــو سـنـة

2006 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 47 :  : }ــنع تــأجـــيل الــعـــطــلــة الــســـنــويــة أو جــزء
منها من سنة إلى أخرى.

WوظفHفيما يخص األعوان ا qغير أنه }كـن اإلدارة
�ــــوجب عـــقـــد غــــيـــر مـــحـــدد اHـــدةq إذا اقــــتـــضت ضـــرورات
اHـصـلــحـة ذلكq أن تـرتب الـعـطـلـة الـسـنـويـة أو تـؤجـلـهـا أو

جتزئها في حدود أقصاها سنتان (2).

اHــادة اHــادة 48 :  : لألعـــوان اخلــاضـــعـــW إلى نـــظــام الـــتــعـــاقــد
احلق في غـــيــاب خــاص مــدفــوع األجــر كـــمــا هــو مــنــصــوص
عــلــيـه �ــوجب اHــادة 212 من األمــر رقم 06-03 اHــؤرخ في

15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.

ويـــمــــكن أن يــســتــفــيــدواq زيــادة عــلى ذلكq شــريــطــة
تـقـد¤ اHــبـررات اHـسـبـقـةq مـن رخص الـغـيـاب دون فـقـدان

راتبهم :

- أثـنــاء مـدة انـعـقـاد دورات اجملـالس الـتي }ـارسـون
qفيها عهدة عمومية انتخابية

- ألداء مـهمـة تتصل بـتمـثيل نـقابي طـبقـا للـتشريع
qعمول بهHا

- للمشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي
أو ثقافي.

اHـادة اHـادة 49 : : }كن أن يـسـتفـيـد األعوان اخلـاضـعون إلى
نظام التعاقـد من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة
األجـرq ألســبـاب الــضـرورة الــقـصــوى اHـبــررة قـانــونـاq في

حدود عشرة (10) أيام في السنة.

50 : : }ـــــكـن أن يــــســـــتـــــفـــــيـــــد األعــــوان الـــــذين ° اHــــادة اHــــادة 
تــوظـيـفـهم �ـوجـب عـقـد غـيـر مــحـدد اHـدة واHـزاولـون اHـدة
qمن رخص غــيـاب دون فـقـدان راتـبـهم qالـقـانـونـيــة لـلـعـمل
Hـتـابــعـة الــدراسـة في حـدود حــجم سـاعي ال يــتـجـاوز أربع

(4) ساعات في األسبوع.
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اHـادة اHـادة 51 : :  لـلعـون اHـتـعـاقد الـذي ° تـوظـيـفه �وجب
عقد غير مـحدد اHدةq احلق في عطلة خاصة مدفوعة األجر
Hـدة ثالثـW (30) يـــومـــا مـــتـــتـــالـــيـــة ألداء مـــنـــاسك احلج في

البقاع اHقدسة.

اHـادة اHـادة 52 : : تـسـتـفـيـد اHرأة الـتي ° تـوظـيـفـهـا �وجب
عــــقـــد مـــحـــدد أو غـــيــــر مـــحـــدد اHـــدةq خـالل فـــتـــرة احلـــمـل و

الوالدةq من عطلة أمومة وفقا للتشريع اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 53 : : لألم اHـــــرضــــعــــة احلقq ابــــتـــــداء من تــــاريخ
Wفي الـتـغـيب سـاعـت qـدة سـنـةH و qانـتـهـاء عـطـلـة األمومـة
مــدفــوعــتي األجــر كل  يـوم خالل الــســتـة (6) أشــهــر األولى
وســاعــة واحــدة مــدفــوعـــة األجــر كل يــوم  خالل الــســتــة (6)

أشهر اHوالية.

}كن توزيع هذه الغـيابات على مدار الـيوم حسبما
يناسب اHعنية.

اHادة اHادة 54 : : تعتبر فترة عمل :
qفترة العمل الفعلي -

qفترة العطلة السنوية و عطلة األمومة -
- الـــراحـــات الـــقـــانــونـــيـــة و الـــرخص االســـتــثـــنـــائـــيــة

للغيابات اHنصوص عليها  في اHادتW 48 و49 أعاله.

اHادة اHادة 55 :  : }ـكن العون اHـتعاقـد الذي ° توظـيفه Hدة
غــيـر مـحــددة و الـعـامـل بـالـتــوقـيت الـكــامل أو بـالــتـوقـيت
q(2) مـن اخلــدمـة Wبــنـاء عــلى طــلــبه و بــعـد ســنــتـ qاجلــزئي
االســـتــفــادة من عـــطــلــة غــيـــر مــدفــوعـــة الـــراتـب عــلـى إثـــر
تـعــرض أحـد األصـول  أو الــزوج  أو أحـد األطـفـال اHـتـكفل
بهم حلادث أو مرض خـطير أو لتربية طفل يقل عمره عن

خمس (5) سنوات.

اHـادة اHـادة 56 : : تـمـنح الـعـطـلة غـيـر اHدفـوعـة الـراتب Hدة
ال }ـــكن أن تــــتـــجــــاوز ســـنـــة (1) واحـــدة و جتـــدد في حـــدود

أقصاها ثالث (3) سنوات.

اHـادة اHـادة 57 : : بعـد انـقـضـاء فـتـرة الـعطـلـة غـيـر اHـدفـوعة
الراتبq يـعـاد إدماج الـعـون اHتـعـاقدq بـناء عـلى طـلبهq في

منصب شغله األصلي.

اHـادة اHـادة 58 : : ال }ـكن إعـادة إدمـاج الـعون اHـتـعـاقـد الذي
اسـتــفـاد من عــطـلــة غـيــر مـدفـوعــة الـراتـب في حـالــة إلـغـاء

منصب الشغل.

الفصل السابعالفصل السابع
النظام التأديبيالنظام التأديبي

اHادة اHادة 59 :  : يشكل كل تخلّ عن الـواجبات التنـظيمية
أو الـــتــــعـــاقــــديـــةq وكل مــــســـاس بـــاالنــــضـــبــــاطq أو خـــطـــأ أو
مــخــالــفــة يــرتـــكــبــهــا الــعـــون اHــتــعــاقــد أثـــنــاء أو �ــنــاســبــة

�ارسة نـشاطهq خطـأ مهـنيا ويـعرض مـرتكبه إلى عـقوبة
تـــأديـــبـــيــــة دون اHـــســـاسq عــــنـــد االقـــتــــضـــاءq بـــاHــــتـــابـــعـــات

اجلزائية.

60 : : تــتــمــثـل الــعــقــوبــات الــتــأديــبــيــة الــتي قــد اHـادة اHـادة 
يـتـعـرض لهـا الـعـون اHـتـعـاقـدq حـسب درجـة جـسـامـة اخلـطأ

اHرتكبq فيما يأتي: 
qاإلنذار الكتابي -

qالتوبيخ -
- الـــــتــــوقــــيـف عن الـــــعــــمل مـن أربــــعــــة (4) أيــــام إلى

qثمانية (8) أيام
- فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض.

اHـادة اHـادة 61 : : حتــدد الــعـقــوبــة الــتـأديــبــيــة اHـطــبــقــة عـلى
األعوان اHتعاقـدين حسب درجة جسـامة اخلطأ و الظروف
الـتي ° فـيـهـا ارتـكـابـه و مـسـؤولـيـة الـعـون اHـعـني و آثـار

اخلطأ على سير اHصلحة والضرر الذي حلق بها.

اHـــــادة اHـــــادة 62 : : تـــــصـــــدر الـــــســـــلـــــطـــــة اإلداريـــــة اخملـــــتـــــصـــــة
الـعقـوبات الـتأديـبيـة اHنـصوص علـيهـا في اHادة 60 أعاله.

ويجب أن تبرر وتبلغ إلى اHعني باألمر.

اHــادة اHــادة 63 :  : يــبــلـغ الــعــون اHــعــني بـــالــقــرار اHــتــضــمن
الـعــقــوبــة الـتــأديــبـيــة في أجل ال يــتــعــدى ثـمــانــيـة (8) أيـام
ابـتــداء من تــاريخ اتــخـاذ هــذا الــقـرارq و يــحــفظ في مــلـفه

اإلداري.

اHــادة اHــادة 64 : : ال }ـــكن اتـــخـــاذ قـــرار فــسـخ الــعـــقـــد بــدون
إشـعـار مسـبـق أو تـعويـضq في حـالـة ارتـكـاب خـطأ مـهـني
جـسـيمq إال بـعــد مـثـول الـعـون اHــعـني أمـام جلـنــة  تـأديـبـيـة

استشارية متساوية األعضاء.

اHــادة اHــادة 65 :  : لــكل عــون مــتـــعــاقــد صــدر في حــقه إجــراء
تــــأديــــبي }ــــكن أن يــــتــــرتب عــــلــــيـه فــــسخ عــــقــــدهq احلق في

االطالع على ملفه التأديبي.

كما يجوز له أن يستعW �دافع يختاره بنفسه.

اHــــادة اHــــادة 66 : : حتــــدد تــــشــــكــــيـــلــــة الــــلــــجــــنـــة الــــتــــأديــــبــــيـــة
Wـــتـــســـاويـــة األعــــضـــاء وكـــيـــفـــيـــات تـــعـــيـــHاالســـتـــشـــاريـــة ا
أعضائهاq بقرار من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 67 : : يوقف الـعون اHـتعـاقد فـورا عنـدما يـكون
مــحــل مــتــابـعـات جـزائـيـة ال تـسـمـح بـبـقـائه في مـنـصـبه.
وال تـــســـوّى وضـــعـــيـــته اإلداريـــة إال بــــعـــد أن يـــصـــبح احلـــكم

اHترتب على اHتابعات اجلزائية نهائيا.

وال يـتـقـاضى الـعـون اHـعـني أثـنـاء مـدة الـتوقـيف أي
راتب ما عدا اHنح ذات الطابع العائلي.
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اHادة اHادة 68 : : إذا تغيب العـون اHتعاقد مدة عشرة (10 )
أيـام مـتتـاليـة دون مبـرر مـقبـولq تتـخـذ السـلطـة اإلدارية
qـنصبHاخملتـصـة إجـراء فـسخ عـقـد الـعـمل بـسـبب إهـمـال ا

. Wبعد إعذاره مرت qدون إشعار مسبق أو تعويض

الفصل الثامنالفصل الثامن
نهاية النشاطنهاية النشاط

اHــــادة اHــــادة 69 :  : تـــنــــتــــهي عـالقـــة الــــعــــمل بــــعـــنــــوان نــــظـــام
التعاقد بفعل :

qانتهاء العقد -
qقبولة بصفة قانونيةHاالستقالة ا -

qفسخ العقد دون إشعارمسبق أو تعويض -
qسبق و التعويضHالتسريح مع اإلشعار ا -

qالتقاعد -
- الوفاة.

70 :  : }ـكـن الــعـون اHــتــعــاقــد االســتــقـالــة في أي اHـادة اHـادة 
وقـت شـريـطــة تـقــد}ه إلشـعــار مـســبق مـدتـه عـشـرة ( 10 )

أيام. 

وخالل هــذه الــفــتــرةq يــتــعــW عــلى الــعــون أداء اHــهـام
والواجبات اHرتبطة �نصب شغله  بصفة عادية. 

اHـادة اHـادة 71 : : }ـكـن تـسـريح األعـوان اHـتـعـاقـدين بـسـبب
إلــغـــاء مــنـــصب الــشـــغلq بــعـــد إشــعـــار مــســـبق مــدتـه شــهــر

واحد.

وفي هـــذه احلــالـــةq يــســـتــفـــيــــد الـــعــــون من تـــعــويض
الــتــسـريح �ــبـلـغ يـســــاوي آخــر راتب شــهـــري خـالص من
اشـتـراكــات الـضـمـان االجـتـمـاعـي عن كل سـنـة  نـشـاط في

حدود أقصاها سنة واحدة.

اHــادة اHــادة 72 :  :  تـــعــدّ الــهــيـــئــة اHــســتـــخــدمــةq عــنـــد نــهــايــة
الــنــشـــاطq شــهــادة عـــمل تــبــW تـــاريخ الــتــوظـــيف وتــاريخ
نهايـة عالقة الـعمل وكـذا منـصب أو منـاصب الشـغل التي

° شغلها والفترات اHوافقة لها.

الفصل التاسعالفصل التاسع
أحكام انتقالية و ختاميةأحكام انتقالية و ختامية

اHـادة اHـادة 73 : : يـصــنف األعــوان اHــؤقـتــون واHــتـعــاقـدون
الـــعــامـــلـــون في اHــؤســـســـات واإلدارات الــعـــمـــومــيـــةq عـــنــد
تــــاريـخ بــــدايــــة ســــريـــــان مــــفــــعــــول هــــذا اHـــــرســــومq وتــــدفع

رواتبهمq وفق مستوى تأهيلهمq وحسب احلالة :
- إمــا ضــمن الــشــبـكــة االســتــداللـيــة Hــنــاصب الــشـغل

qادة 45 أعالهHنصوص عليها في اHا

-  وإمــــا ضــــمن الــــشــــبــــكــــة االســــتــــداللــــيــــة لــــلــــرواتب
اHنصوص عـليها �ـوجب اHرسوم الرئاسي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007  واHذكور أعاله.
كـمـا يـســتـفـيــدون من تـعـويض اخلــبـرة اHـهــنـيـة الـتي
حتــسـب ضــمن الـــشــروط اHـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في اHــادة 24

أعاله.

اHادة اHادة 74 :  : في انـتظار صـدور النصوص الـتنظـيمية
الــــتي حتـــكم األنــــظـــمـــة الـــتــــعـــويـــضـــيـــةq يـــحـــتــــفظ األعـــوان
اHـــــــؤقــــــتـــــــون واHــــــتـــــــعــــــاقـــــــدون  بــــــاالســـــــتــــــفـــــــادة من اHـــــــنح
والــتـعــويــضــات الــتي كــانت تــدفـع لــهم عــنــد تـاريـخ بــدايـة
ســريـــان مـــفـــعـــول هـــذا اHـــرســومq بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتــعـــويض
الـتكميـلي عن الدخل وتعـويض التبـعة أو كل تعويض من
نـــفـس الـــطــــبــــيــــعــــةq كـــمــــا هــــو مــــحــــدد فـــي اHـــــادة 19 مــن
اHـــــــــرســـــــوم الـــــــرئـــــــاسـي رقـــم 07 - 304 اHــــــــــؤرخ فــي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

واHذكور أعاله.

ويـــبــقى احــتـــســاب الــعالوات والـــتــعــويــضـــات طــبــقــا
لـلـتـنـظـيم اHـطــبق عـنـد تـاريخ بـدايـة سـريـان مـفـعـول  هـذا

اHرسوم.

75 : : يـــتـم تـــنـــفـــيـــذ نـــظــــام دفع رواتب األعـــوان اHــادة اHــادة 
اHـنـصــوص عـلـيـهم في اHـادة 73 أعالهq مع احــتـرام احلـقـوق

اHكتسبة.
إذا كـــان راتب الـــعـــون اHــتـــعـــاقــد أو اHـــؤقت يـــقل عن
الـراتب الـذي كـان يـدفع له عـنـد تـاريخ بـدايـة سـريـان هذا
اHـرسـوم أو يـسـاويهq فــإنه }ـنح فـارقـا في الـدخل يـسـاوي

.Wالراتب Wوجود بHمبلغه الفرق ا
ويسـتفـيد الـعون اHـعـنيq زيادة عـلى ذلكq من زيادة
فـي تــعـويـض اخلــبـرة اHــهــنــيــة نــســبــتــهـا 10 % من الــراتب

األساسي.
ويــدفع فــارق الــدخـل والــزيــادة في تــعــويض اخلــبــرة

اHهنية �بلغW ثابتW إلى غاية نهاية نشاط العون.
اHــــادة اHــــادة 76 : :  يــــبـــقـى اHـــســــتـــخــــدمــــون األجـــانـب الـــذين
وظـــفـــوا فـي إطــار تــعـــاقــدي خــاضـــعــW لـــلــتــنـــظــيم اHـــطــبق

عليهم.
اHـادة اHـادة 77 :  :  يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
78 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـاجلـزائر في 17 رمـضان عام  1428 اHـوافق 29

سبتمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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