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ا�ــادة 12 : يـــبـــلّغ قــــرار الـــعـــزل إلى ا�ـــعــــني في أجل

اليتـعدى ثمـانية (8) أيام� ابتـداء من تاريخ تـوقيعه� وفق

ــكـــيـــفـــيـــات ا�ـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي ا�ــادة 5 أعاله� نـــفس الـ

ويحفظ في ملفه اإلداري.

ا�ـادة 13 : يـنــبــغي أن يــتـضــمن تــبــلـيغ قــرار الــعـزل

وجــوبـــا مالحــظــة تــعـــلم ا�ــوظف ا�ــعـــني بــأن قــرار الــعــزل

�ــكن أن يــكــون مــحل تــظـــلم لــدى الــســلــطــة اإلداريــة الــتي

أصــــدرته� وذلك في أجـل شـــهـــرين (2)� ابـــتـــداء من تـــاريخ

تبليغه.

ــعـــد عـــزل ــاغـــر بــ ال �ــــكن شــــغل ا�ـــنــــصب ا�ــــالي الـــشــ

ا�عني� خالل األجل احملدد في الفقرة السابقة.

ا�ـادة 14 : إذا قـدم ا�ــوظف ا�ـعــزول مـبـررا مــقـبـوال�

خالل األجل احملـدد في ا�ـادة 13 أعاله� تـقـوم اإلدارة بـإلـغـاء

ـــد من صــــحـــة ــعـــد دراســــة ا�ـــبــــرر والــــتـــأكـ قــــرار الـــعــــزل� بــ

ا�ــعــلــومــات وصـالحــيــة الــوثــائـق ا�ــقــدمــة� وبــعــد أخــذ رأي

الـلـجنـة اإلداريـة ا�ـتسـاويـة األعضـاء ا�ـتصـة إزاء الـسلك

أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.

وفي هـــذه احلـــالـــة� يـــعـــاد إدمـــاج ا�ــوظـف� بـــدون أثــر

مالي رجعي.

ـــاطال وعــــد� األثـــر� كـل قـــرار عـــزل ــعـــد بـ ا�ــادة 15 : يــ

إلهمال ا�نصب يتم بصفة مخالفة ألحكام هذا ا�رسوم.

ــــريـــــدة ــادة 16 :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا ا�ــــــرســــــوم في اجلــ ا�ـــ

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا�ــــوافق 2

نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيى
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مـرســوم تــنـفــيـذي رق��م 17 - 322 مـؤرخ في 13 صــفـر عـام

1439 ا�ـواف�ق 2 نــوفـمـبــر سـنـة �2017 يـحــدد األحـكـام

ا�ــطـــبــق�ــة عــلى ا�ــتـــربص في ا�ــؤســســات واإلدارات

العمومية.
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إنّ الوزير األول�

- بـنـاء عـلى الـدسـتـور� ال سـيـمـا ا�ـادتـان 99-4 و143

(الفقرة 2) منه�

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 ا�ؤرخ في 19 جـمادى

الثانية ع�ام 1427 ا�وافق 15 يوليو سنة 2006 وا�تضمن

الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة� ال سـيــمـا

ا�ادة 92 منه�

يــجب أن تـــشــيــر الـــرســالــة ا�ـــتــضــمّـــنــة اإلعــذار إلى

الــعـــواقـب الــتـي يــتـــعـــرض لـــهـــا ا�ــوظـف ا�ــعـــني مـن عــزل

وشـطب من تـعـداد ا�سـتـخـدم� دون أي ضـمـانـة تأديـبـية�

إذا لم يلتحق �نصب عمله.

ا�ادة 7 : يعتبر اإلعذار قانونيا :

ــوظـف ا�ــــعــــني �ــــحـض إرادته تــــســــلّم - إذا رفض ا�ــ

اإلشعار باستالم اإلعذار�

- إذا امـــتــــنع عن ســـحـب الـــرســـالـــة ا�ـــوصـى عـــلـــيـــهـــا

ا�تضمّنة اإلعذار�

- عـــنــــدمـــا يـــتــــعـــذر تــــبـــلــــيغ اإلعـــذار بــــســـبـب غـــيـــاب

ا�وظف ا�عني عن مسكنه.

تــعــتــبـر ا�ـالحـظــة ا�ــدوّنــة من مــصـالح الــبــريــد فـوق

الظـرف البـريدي أو اإلشـعار بـاالستالم الـلذين أعـيدا إلى

اإلدارة في احلاالت ا�ذكورة أعاله� �ثابة تبليغ.

ـــا ال يـــتم اســـتـالم اإلعـــذار من طـــرف ا�ــادة 8 : عـــنـــدمـ

ا�عـن�ي ويـع�اد الـظ�رف إلى اإلدارة حـام��ال مالحظ�ـة� مث�ل

"ال يـقـي�م في الـعـنـوان ا�ـذكـور" أو "عـنـوان غـيـر مـعروف"

أو نـحو ذلك� تـعتـبر تـلك ا�الحظـة مع ختم الـبريـد �ثـابة

دليل إثبات تبليغ.

ا�ـادة 9 : إذا الــتـحـق ا�ـوظف ا�ــعــني �ـنــصب عــمـله

بـعــد اإلعـذارين واســتـأنف عـمــله مع تـقــد� مـبـرر مــقـبـول

لــغــيــابه� جتــري اإلدارة خــصـمــا مـن راتـبـه� بــسـبـب غــيـاب

اخلدمة ا�ؤداة� بقدر عدد األيام التي تغيب فيها.

غيـر أنه� إذا الـتحق ا�ـوظف �نـصبه دون تـقد� أي

مـبرر مقـبول للـغياب� فإنّ اإلدارة� زيـادة على اخلصم من

راتـــبه� تـــســلّـط عــلـــيه عــقـــوبـــة تــأديـــبــيـــة وفــقـــا لإلجــراءات

ا�عمول بها في هذا ا�ال.

ا�ادة 10 :  في حالة مـا إذا لم يلتحق ا�وظف ا�عني

�ــــنــــصب عــــمــــله� بــــالــــرغـم من اإلعــــذارين� تــــوقف اإلدارة

صـــرف راتـــبـه وتـــتـــخــــذ كل تـــدبــــيـــر من شــــأنه أن يـــصـــون

مصلحة ا�رفق ويضمن حسن سيره.

الفصل الثالث

إجراءات العزل

ا�ادة 11 : إذا لم يلـتـحق ا�وظف �ـنـصبه فـي نهـاية

الــيـوم اخلــامس عــشـر (15) من الـغــيــاب ا�ـتــتــالي� بــالـرغم

من اإلعذارين� تقوم السـلطة التي لها صالحـيات التعي�

بــعـزله فــورا� بـقــرار مــعـلل يــسـري ابــتــداء من تـاريخ أول

يوم من غيابه.
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ويـلـزم بـهـذه الـصـفـة قـبل تـرسـيـمه� �ـتـابـعـة تـربص

اختباري بنجاح.

غــيــر أنـه� �ــكن أن يــعـــفى من الــتـــربص االخــتــبــاري

األعــــــوان ا�ـــــوظـــــفـــــون فـي بـــــعـض األسالك والـــــرتـب الـــــتي

تـتـطـلب مـؤهالت خـاصة� طـبـقـا لألحـكـام ا�ـنـصـوص عـلـيـها

في القوان� األساسية اخلاصة ا�طبقة عليهم.

ا�ادة 3 : تنظر الـلجن��ة اإلداري�ة ا�تساوية األعضاء

ا�ـؤهـل�ــة إزاء الـرتـبـة الـتي من ا�ــق�ـرر تـرسـي�م ا�ـتـرب�ص

فــيــه�ــا ف��ي ا�ــســائل ا�ــتــعــلــقــة بــالــوضــعــيـة اإلداريــة الــتي

تخـصه� ال سـيـمـا في مـجـال الـتـرسـيم أو تـمـديـد الـتربص

أو التسريح عند انتهاء فترة التربص.

ا�ـادة 4 : تـؤخــذ األقـدمــيـة الــتي اكـتــسـبــهـا ا�ــتـربص

الـذي � ترسـيـمه في رتبـته� بـعنـوان فـترة الـتربص� في

احلـسـبـان عـنـد احـتـسـاب األقـدمـيـة ا�ـطـلـوبـة لـلـتـرقـيـة في

الرتبة والدرجات وكذا للتعي� في منصب عال.

غــيــر أن فـتــرات انــقـطــاع  الــتـربـص أو تـمــديــده يـتم

خصمها من األقدمية ا�ذكورة أعاله.

الفص�ل الثان�ي

حقوق ا�تربص وواجباته

ا�ـادة 5 :  يــخــضع ا�ــتــربص� خالل فــتــرة الــتــرب��ص

إلى احلـق�ـوق والـواجـبـات ا�ـنـصـوص عـلـيـهـا بـالنـسـبـة إلى

ــوجـب األم��ــــــــــر رق��م 06-03 ا�ــــــــــؤرخ فـي 19 ا�ــــــــــوظ�ـف �ــــــــ

جــمــادى الـثــانـيــة ع�ـام 1427 ا�ـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

وا�ذكور أعاله� و�وجب أحكام هذا ا�رسوم.

ا�ــادة 6 : يــتـــقـــاضى ا�ـــتـــربص بـــعــد اخلـــدمـــة ا�ــؤداة�

الراتب ا�رتبط بالرتبة التي من ا�قرر ترسيمه فيها.

كما له احلق في :

- احلماية االجتماعية�

- أيام الراحة والعطل القانونية�

ــمــــرأة ــــاعــــات الـــــرضــــاعــــة لـــــلــ - عـــــطــــلـــــة األمــــومــــة وسـ

ا�ـتـربـصــة طـبـقـا ألحـكـام ا�ـادتـ� 213 و214 من األمـر رقم

06-03 ا�ؤرخ في 19 جمادى الثانية ع�ام 1427 ا�وافق 15

يوليو سنة 2006 وا�ذكور أعاله.

ا�ـادة 7 : لــلــمــتــربص احلـق في غــيــاب خــاص مــدفـوع

ــــبــــات ــــام كـــــامـــــلـــــة ف��ـي ا�ـــــنـــــاسـ ـــدتـه ثالثـــــة (3) أيـ األجـــــر مــ

ا�ــنـــصــوص عـــلــي��ــهـــا ف��ي ا�ــادة 212 من األمــر رقم 03-06

ا�ؤرخ في 19 جمادى الثانية ع�ام 1427 ا�وافق 15 يوليو

سنة 2006 وا�ذكور أعاله.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 ا�ــــؤرخ في 13

شـــوّال عـــام 1435 ا�ــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 وا�ــــتــــعـــلق

باخلدمة الوطنية�

- و�ــــــقـــــتــــــضى ا�ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304

ا�ــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 ا�ــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة �ـــرتــبــات

ا�ـوظــفـ� ونـظــام دفع رواتـبــهم� ا�ـعــدّل وا�ـتـمّم� ال ســيـمـا

ا�ادة 3 منه� 

- و�قتـضى ا�رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا�ؤرخ

في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا�ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017

وا�تضمن تعي� الوزير األول�

- و�قتـضى ا�رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا�ؤرخ

في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا�ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017

وا�تضمن تعي� أعضاء احلكومة� 

- و�ـقـتـضى ا�ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 ا�ـؤرخ

في أوّل رمــضــان عـام 1410 ا�ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990

وا�ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ� والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة

للموظفـ� وأعوان اإلدارة ا�ركزية والـواليات والبلديات

وا�ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري�

- و�قتـضى ا�رسوم التـنفيذي رقم 96 - 92 ا�ؤرّخ

ـــــنــــــة 1996 ــارس ســ ــــام 1416 ا�ــــــوافق 3 مــــ ـــــوّال عــ في 14 شـ

وا�ـتــعـلق بـتـكـوين ا�ـوظـفــ� وحتـسـ� مـسـتـواهم وجتـديـد

معلوماتهم� ا�عدّل وا�تمّم�

- و�ــــقـــتــــضى ا�ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 194

ا�ـؤرّخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 ا�ـوافق 25 أبـريل

ــقـــات ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم ا�ـــســـابـ

ـــحــــوص ا�ــــهــــنــــيـــــة في ا�ــــؤســــســــات واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفـ

واإلدارات العمومية وإجرائها�

يرسم ما يأتي : 

ا�ــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام ا�ــادة 92 من األمــر

ــــام 1427 ـــانــــيـــــة ع� ــثــ ـــادى الــ رقم 06-03 ا�ـــــؤرخ في 19 جـــــمــ

ا�ـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 وا�ـذكـور أعاله� يــهـدف هـذا

ا�ــرســوم إلى حتـديــد األحــكـام ا�ــطــبـقــة عــلى ا�ــتـربص في

ا�ؤسسات واإلدارات العمومية.

الفص�ل األول

أحكام عامة

ا�ــادة 2 : يــعــ� بــصـفــة مــتــربص كل عــون وظف في

رتـــبــة من رتب الــوظـــيــفــة الــعـــمــومــيــة طـــبــقــا  لــلـــتــنــظــيم

ا�عمول به.
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ا�ادة 13 :  ال �كن أن يـنـتخب ا�ـتـربص في اللـجـنة

اإلداريـة ا�ـتـسـاويـة األعـضـاء ا�ـتـصـة إزاء الـرتـبـة ا�ـقـرر

تــرسـيــمه فــيـهــا . غـيــر أنه� �ـكــنه ا�ــشـاركــة في انـتــخـاب

�ثلي ا�وظف� في هذه اللجنة.

ا�ادة 14 : يلزم ا�تربـص بقضاء فترة التربص كلها

احملــددة �ـــوجب الــقـــانــون األســاسـي اخلــاص الــذي يـــحــكــمه

قبل ترسيمه.

ا�ادة 15 : ال �كن ا�ـتربص أن ينـتدب أو يوضع في

حالة استيداع أو حتت التصرف.

وال �ـــكن نـــقــلـه خــارج إدارتـه ا�ــســـتـــخــدمـــة� مـــا عــدا

للضرورة ا�لحة للمصلحة.

ا�ـادة 16 : عــنــدمــا يــلــزم ا�ــتــربص �ــوجـب الــقــانـون

األساسي اخلـاص الـذي يحـكـمه� �تـابـعة تـكـوين حتضـيري

لـشــغل ا�ـنــصب أو اسـتـيــفـاء إجـراء خــاص قـبل تــرسـيـمه�

فإنّه ال يرسم في رتبته إالّ إذا استوفى هذا اإلجراء.

غـي�ــر أنّ تـرسـي�م ا�ــتـرب�ص ا�ـعـن�ـي يـس�ـري ابـت��ـداء

من تاري�خ نـهاية فـت�رة التـربص� كما هـو منصـوص عليه

ف��ي القانون األساسي اخلاص الذي يحكمه.

الفص�ل الثالث

سير التربص االختباري

ا�ـادة 17 : مع مـراعـاة األحـكــام ا�ـنـصـوص عـلـيـهـا في

الـقــوانـ� األســاسـيـة اخلــاصـة وأحــكـام هـذا ا�ــرسـوم� حتـدد

مــدة الــتـــربص االخــتــبـــاري بــســنـــة مــســتــمـــرة من اخلــدمــة

الفعلية تبدأ فور تنصيب ا�تربص.

ــديــد مـــدة الـــتــربص مـــرة واحــدة ا�ــادة 18 : �ــكـن تــمـ

لـفـتـرة مسـاويـة لـهـا� بعـد رأي الـلـجـنة اإلداريـة ا�ـتـسـاوية

األعضاء ا�تصـة� إذا لم يسمح تقييم ا�تربص بترسيمه

عند نهاية الفترة القانونية للتربص.

وف��ي هــــذه احلـــالـــة ومـع م�ـــراعـــاة أحـــكــــام الـــق�ـــوانـــ�

األســاســيــة اخلــاص�ــة وأحــك��ــام ا���ـادة 19 أدنـاه� فــإن فــت�ـرة

الت��ربص ال �كن أن تتجاوز سنت� (2).

ا�ـادة 19 : ال حتتـسب في فـتـرة الـتـربص كل فـترات

الـعــطل والـغـيــابـات ا�ــنـصـوص عــلـيـهــا �ـوجب أحــكـام هـذا

ا�ـــرســوم� بـــاســتــثـــنــاء فـــتــرات الــعـــطــلـــة الــســنـــويــة وأيــام

الراحة القانونية.

ا�ــادة 20 : بــاســـتــثــنــاء األحـــكــام ا�ــالــفـــة ا�ــنــصــوص

عـلـيــهـا في الــقـوانـ� األســاسـيـة اخلــاصـة� يـوجـه ا�ـتـربص�

فور تنصيـبه� في منصب يوافق الـرتبة التي من ا�قرر

ــابــــعــــة لإلدارة ــتــ ـــا في إحــــدى ا�ــــصــــالـح الــ ـــيــــمـه فــــيــــهـ تــــرسـ

ا�ـــســتـــخــدمــة� �ـــقــرر مـن الــســـلــطـــة الــتي لـــهــا صـالحــيــات

التعي� ا�عنية  .

ــادة ع�ــلـى ذلك� �ـــكن أن يــســـتـــف��ــيـــد� شــريـــط��ــة وزي�ـ

تـقدي�م مـب�ـرر مـس�ـبق� من رخ��ص لـلتـغ��ـيب دون فـق��دان

الراتب� ف����ي احلاالت اآلتية :

- �ــتـــابــعــة دراســات ذات صــلــة بــنــشــاطه ا�ــهــني في

ــجـــــــاوز أربع (4) ســــــاعـــــــات فـي األســـــــبــــــوع� ـــدود  ال تـــــــتـــــ حـــ

وتتماشى مع ضرورات ا�صلحة�

ـــا عــــهــــدة ــارس فــــيــــهـ - �ــــدة دورات ا�ــــالس الـــــتي �ــ

عمومية انتخابية�

- للـمـشاركـة في التـظـاهرات الـدوليـة الـرياضـية أو

الثقافية.

ا�ــادة 8 : يــوضع ا�ـــتــربـص ا�ــســـتــدعى ألداء اخلـــدمــة

الوطنية في وضعية "اخلدمة الوطنية".

عــنــد انــقــضـاء فــتــرة اخلــدمــة الــوطـنــيــة� يــعــاد إدمـاج

ا�تربص بـقوة القـانون في الـرتبة ا�ـقرر تـرسيمه  فـيها

ولو كان زائدا عن العدد.

وتــكـون له األولـويــة في الـتــعـيـ� في ا�ــنـصب الـذي

كـان يـشــغـله قـبل جتــمـيـده إذا كـان ا�ــنـصب شـاغـرا أو في

منصب معادل له.

ا�ادة 9 :  إذا لم يكـمل ا�تـربص فـترة الـتـربص كلـها

ا�طلوبة قانـونا قبل ترسيمه في الرتـبة ا�قرر ترسيمه

فيـهـا� فـإنّ الفـتـرة الـباقـيـة من الـتـربص تسـتـأنف ابـتداء

من تاريخ  إعادة إدماجه في رتبته� عند انتهاء التجنيد.

في حـال تـرسـيـم ا�ـتـربص ا�ـعـني بـعـد انـتـهـاء فـتـرة

الـتـربص هــذه� فـإنّ الـتـرســيم يـسـري ابــتـداء من الـتـاريخ

ا�ـــوافـق لــنـــهـــايـــة ا�ـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة  لـــلـــتــربـص� كـــمـــا هــو

مــنــصــوص  عـــلــيه في الـــقــانــون األســاسـي اخلــاص ا�ــطــبق

عليه.

وفي حـال تمديـد فترة الـتربص� فإنّ تـرسيم ا�عني

إذا � إقـراره� يسـري ابـتداء من الـتـاريخ ا�وافق لـلـنهـاية

الفعلية للفترة اجلديدة للتربص.

ا�ــادة 10 : حتـــتــسـب فــتـــرة اخلـــدمــة الـــوطــنـــيـــة الــتي

أداهـــا ا�ـــتــربـص� فــور تـــرســـيـــمه�  فـي تــقـــديـــر األقـــدمـــيــة

ا�ــطـلــوبــة لـلــتـرقــيــة في الـدرجــات والــتـرقــيــة في الـرتــبـة

وكـذا التعي� في مـنصب عال� طبـقا للتشـريع والتنظيم

ا�عمول بهما.

ــاقــة مـــهــنـــيــة تـــبــ� ا�ــادة 11 : يـــزود ا�ــتـــربص بـــبــطـ

هويته وصفته ا�هنية. 

ا�ــــادة 12 : لــــلـــمــــتـــربـص احلق في االســــتـــقــــالــــة الـــتي

�ــارســهــا طـــبــقــا ألحــكــام ا�ــواد من 217 إلى 220 من األمــر

ــــام 1427 ـــانــــيـــــة ع� ــثــ ـــادى الــ رقم 06-03 ا�ـــــؤرخ في 19 جـــــمــ

ا�وافق 15 يوليو سنة 2006 وا�ذكور أعاله.
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ا�ــادة 26 : يـــتم إصـــدار الــتـــرســيم� أو تـــمــديـــد فــتــرة

الـــتــربص أو تــســريـح ا�ــتــربص� حــسـب احلــالــة� بــقــرار أو

مــقــرر من الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــات الــتــعــيــ�� بــعــد

ـــاويـــة األعــــضـــاء الــــرأي ا�ـــطــــابق لــــلـــجــــنــــة اإلداريـــة ا�ــــتـــسـ

ا�تصة.

ـــد الــــتـــربـص� يــــصـــدر تــــرســــيم أو وفـي حــــالـــة تــــمــــديـ

تسـريح ا�تربص ا�ـعني عند نـهاية فـترة تمـديد التربص

حسب األشكال نفسها.

الفص�ل اخلامس

النظام التأديبي للمتربص

ا�ـادة 27 : يــخــضع ا�ــتــربص إلى الــنـظــام الــتــأديـبي

ــرتـــبـــة الـــتي مـن ا�ـــقــرر ا�ـــنـــصـــوص عـــلـــيه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـ

ترسيمه فيها.

غــيــرأنه في حــالـــة ارتــكــاب خــطــأ مــهــني� ال �ــكن أن

تسلّط عليه إالّ العقوبات التأديبية اآلتية :

الدرجة األولى :

- اإلنذار الكتابي�

- التوبيخ.

الدرجة الثانية :

- الـتوقـيف عن الـعـمل من يـوم واحد (1)  إلى ثالثـة

(3) أيام.

الدرجة الثالثة :

- الـتـوقــيف عن الـعــمل من أربـعـة (4)  إلى ثـمــانـيـة

(8) أيام.

الدرجة الرابعة :

- التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض.

تصـدر العقـوبات الـتأديبـية إزاء ا�ـتربص� من قبل

الــسـلــطــة الـتي لــهــا صالحــيـات الــتــعـيــ� طـبــقــا لـلــتــشـريع

والـــتــــنـــظـــيـم ا�ـــطـــبــــقـــ� عـــلـى  الـــرتـــبــــة الـــتي مـن ا�ـــقـــرر

ترسيمه فيها.

ا�ـادة 28 : �ـكـن تـوقـيف ا�ـتـربص عن مـهـام�ه طـبـقـا

ــكـــام ا�ـــادتـــ� 173 و174 مـن األمـــر رق�م 06-03 ا�ــــؤرخ ألحـ

ف�ي 19 جـمـادى الثـانـيـة ع�ام 1427 ا�ـوافق 15 يـولـيـو سـنة

ـــا ــس�ـــــــه�ـــ 2006 وا���ـــــــذك��ــــــور أع�ـاله� وف�ـق األشـــــــك�ــــــال ن�ـــــــف��ـــــ

اخل���اص��ة با�وظف.

ـــــدد فــــــتـــــرة الــــــتـــــربـص �ـــــدة وفـي هــــــذه احلـــــالــــــة� تـــــمـ

التوقيف.

ويـكـلف بـهـذه الـصـفـة �ـهـام الـرتـبـة الـتي من ا�ـقـرر

ترسيمه فيها� حتت رقابة ومسؤولية مسؤوله السلّمي.

ا�ـادة 21 : يـكلـف ا�سـؤول الـسـلّـمي بـاإلدمـاج ا�ـهني

لــلـــمــتــربص� ويــحـــدد عــلى هــذا األســاس� بـــرنــامج نــشــاطه

ويتابع تنفيذه.

الفص�ل الرابع

تقييم ا�تربص وترسيمه

ا�ــادة 22 : يـــخــضـع ا�ـــتــربـص خالل فـــتـــرة الــتـــربص

لـــتـــقـــيـــيم مـــســـتـــمـــر ودوري� يـــتم تـــقـــديـــره وفق مـــعـــايـــيــر

موضوعية ترتبط خصوصا� ب�ما يأتي :

- قـدراته في أداء ا�ـهـام ا�ــنـوطـة بـالـرتـبـة الـتي من

ا�قرر ترسيمه فيها�

- فعاليته وروح مبادرته�

- كــيــفــيــة أدائـه لــلــخــدمــة وســيــرته� ال ســيــمــا فــيــمــا

يـخص عالقــته مع  رؤسـائـه الـسـلّــمـيــ� وزمالئه وكـذا مع

مستعملي ا�رفق العام�

- مواظبته وانضباطه.

ا�ـادة 23 : بــاسـتــثـنــاء بـعض األسالك الــتي تـقــتـضي

�ـط تـــرســـيم خـــاص� يـــتم تـــقـــيـــيـم ا�ـــتـــربص كل ثـالثــة (3)

أشــهــر من طــرف ا�ــسـؤول الــســلّــمي عن طــريق اســتــمـارة

تقييم فصلية.

ا�ــــادة 24 : يــــبــــلّغ ا�ــــتــــربـص ا�ـــعــــنـي بــــاســــتــــمـــارات

التـقيـيم الفـصلـية في أجل  ثـمانـية (8) أيام بـعد إعـدادها�

و�كنه أن يحتجّ بـشأنها لدى السلطة التي لها صالحيات

الـــتـــعــيـــ� فـي أجل ثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام� ابـــتــــداء من تـــاريخ

تبليغها إياه.

ا�ـادة 25 : عـنـد نـهـايـة فـتــرة الـتـربص� تـعـد الـسـلـطـة

التي لـهـا صالحيـة الـتعـيـ�� بـطاقـة تـقيـيم عـامة لـلـتربص

تــمــثل حــصــيــلــة بـطــاقــات الــتــقــيـيـم الـفــصــلــيــة� بــنـاء عــلى

تـقــريـر مـفـصل لــلـمـسـؤول الـســلّـمي ويـنـبــغي أن يـتـضـمن

إحدى ا�الحظات اآلتية :

- يرسم�

ــلـــمـــدة ـــد الـــتـــربـص مـــرة واحـــدة لــ - يـــخــــضع لـــتــــمـــديـ

نفسها�

- يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض.

يـجب أن تـوضع بطـاقـات الـتقـيـيم ا�ـنـصوص عـلـيـها

في الفقرة أعاله� في ا�لف اإلداري للمتربص.
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- و�قتـضى ا�رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا�ؤرخ

في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا�ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017

وا�تضمن تعي� الوزير األول�

- و�قتـضى ا�رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا�ؤرخ

في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا�ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017

وا�تضمن تعي� أعضاء احلكومة� 

- و�ــــقـــتــــضى ا�ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 132

ا�ـؤرّخ في 13 ذي احلــجـة عـام 1415 ا�ـوافق 13 مـايــو سـنـة

ـــــــة ــتــــــــعــــــــل�ق ب�ــــــــإح��ــــــــداث ن�ــــــــش�ـــــــرات رس�ــــــــم�ــــــــي� 1995 وا�ــــــ

لل�م�ؤسس�ات واإلدارات العمومية�

يرسم  ما يأتي : 

ا�ادة األولى :  تطبـيقا ألحكام ا�ادت� 112 و113 من

ـــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام األمــــر رقم 06 - 03 ا�ــــؤرّخ في 19 جـــمـ

1427 ا�ـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 وا�ذكـور أعاله� يـهدف

هذا ا�رسوم إلى حتديـد طبيعة وخصائص وكيفيات منح

األوسمة الشرفيـة و/أو ا�كافآت للموظف� وكذا تشكيلة

وسير وصالحيات اللجنة اخلاصة ا�كلفة �نحها.

الفصل األول

أحكام عامة

ــشـــرفـــيــة ا�ــادة 2 :  �ـــكن مـــنح ا�ـــوظف األوســـمـــة الـ

و/أو ا�كافآت اآلتية :

- ميدالية الشجاعة�

- ميدالية االستحقاق�

- شهادة وزارية.

ا�ـادة 3 : تـمــنح مـيــدالـيـة الــشـجـاعــة لـلــمـوظف الـذي

تميز� أثناء أو �ـناسبة تأدية مهامه� بعمل شجاع مثبت

قـانونا� معرضـا نفسه خلطـر حقيقي ووشـيك� بهدف إنقاذ

حياة أو �تلكات عمومية أو خاصة.

ا�ادة 4 :  تـمنح ميـدالية االستـحقاق لـلموظف الذي

تـميـز� أثـناء أو �ـنـاسبـة تـأدية مـهامـه� بنـوعـية أعـمال أو

أشـــغــال اســـتــثـــنــائـــيـــة ســاهـــمت في حتـــســ� أداء مـــصــالح

اإلدارة العمومية أو خدمة الصالح العام.

ا�ـادة 5 :  تــمـنح الـشــهـادة الــوزاريـة لـلــمـوظف الـذي

تــمـــيــز بــخــدمــات مــشــرفــة مــقـــدمــة لإلدارة الــعــمــومــيــة أو

لـتـفـانـيه و/أو سـلــوكه ا�ـثـالي ا�ـشـهــود بـهـمـا أثـنـاء تـأديـة

مهامه خالل مساره ا�هني.

ا�ـادة 6 :  �ــكن مــنح األوســمـة الــشـرفــيــة وا�ـكــافـآت

ا�نصـوص عليـها في ا�ادة 2 أعاله� بعد الـوفاة للـموظف�

ا�توف� أثناء أو �ناسبة تأدية مهامهم.

ا�ــادة 29 :  إذا تـــغــيـب ا�ــتـــربص مــدة خـــمــســـة عــشــر

(15) يوما متتالية� على األقل� دون مبرر مقبول� تباشر

الـسـلطـة ا�ـولة صالحـيـات التـعـي�� إجـراء العـزل بـسبب

إهمال ا�نصب� بعد إعذاره مرت� (2).

يـجب عـلـى ا�ـتـربص الـذي اسـتــفـاد من دورة تـكـوين

مـتـخـصص لـشـغل منـصب عـمـومي لـلـمـرة األولى� الذي �

عـزله بـسـبب إهـمـال ا�ـنـصب� أن يـسـدد جـميـع مصـاريف

التكوين طبقا للتظيم ا�عمول به.

ا�ـادة 30 :  ال �ـكن ا�ـتـربص الـذي كـان مـحل عـقـوبـة

ــمـــال الــــتـــســــريـح لــــســــبب تــــأديــــبي أو الــــعــــزل بــــســــبـب إهــ

ا�ــنــصب� أن يــوظف من جــديــد في الــوظـيــفــة الــعـمــومــيـة

مدة ثالث (3) سنوات.

ا�ادة 31 : ينشر هـذا ا�رسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا�ــــوافق 2

نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيى
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مــرســوم تــنــفـيــذي رق��م 17 -323 مــؤرخ في 13 صــفــر عـام

1439 ا�ـواف�ق 2 نــوفـمـبــر سـنـة �2017 يــحـدد طـبــيـعـة

وخـصـائص وكـيـفـيـات مـنح األوسـمـة الـشـرفـية و/أو

ــفــــ�� وكــــذا تــــشــــكــــيــــلــــة وســــيــــر ا�ــــكــــافــــآت لــــلــــمـــــوظــ

وصالحيات اللجنة اخلاص�ة ا�كلفة �نحها.
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إنّ الوزير األول�

- بـنـاء عـلى الـدسـتـور� ال سـيـمـا ا�ـادتـان 99-4 و143

(الفقرة 2) منه�

ـــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 ا�ــــــــؤرّخ في 19 - و�ــــ

جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 ا�ـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

وا�ـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـية�

السيما ا�ادتان 112 و113 منه�

- و�ــــــقـــــتــــــضى ا�ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 405

ا�ـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1425 ا�ـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة

2004 الذي يحدد التنظيم ا�تعلق بخا� الدولة�

- و�ــــــقـــــتــــــضى ا�ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 248

ا�ــؤرّخ في 8 شــعــبــان عــام 1432 ا�ــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة

2011 وا�ــتـــضــمن إنـــشــاء جلـــنــة وزاريـــة مــشـــتــركـــة دائــمــة

لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك ا�ـسـتـعـمـلة

في اجليش الوطني الشعبي�


