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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
ـادة 184 من األمـر ـادة األولى :  تــطـبــيـقــا ألحـكــام ا ـادة األولى :ا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427 رقم 06-03 ا
تضمن القانون األساسي وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ا
ـرسوم إلى حتديد العـام للوظيـفة العـمومية يـهدف هذا ا

نصب. وظف بسبب إهمال ا كيفيات عزل ا

الفصل األولالفصل األول
نصب نصبتعريف وضعية إهمال ا تعريف وضعية إهمال ا

ــنـــصب كل ــادة 2 : : يـــعــتـــبـــر في وضــعـــيـــة إهــمـــال ا ــادة ا ا
مــــوظف فـي اخلـــدمــــة يـــتـــغــــيب خــــمـــســــة عـــشـــر (15) يـــومـــا

متتالية على األقل دون مبرر مقبول.
يـقـصـد بعـبـارة مبـرر مـقـبول كل مـانع أو حـالـة قوة
ــــعـــنـي مـــثــــبــــتـــ قــــانــــونـــا قـــاهــــرة خــــارجــــ عن إرادة ا

ا يأتي : ويرتبطان على وجه اخلصوص 
- الكوارث الطبيعية

- العجز البدني الناجت عن مرض أو حادث خطير
ـــتـــابـــعـــات اجلــــزائـــيـــة الـــتـي ال تـــســـمح لــــلـــمـــعـــني - ا

نصب عمله. بااللتحاق 
ـنــصب دون مـبـرر ـادة 3 : : الـعـزل بــسـبب إهــمـال ا ـادة ا ا
ـــوجـب قـــرار مــــعــــلل من مـــقــــبــــول إجـــراء إداري يــــتــــخــــذ 
الـسلـطـة الـتي لهـا صالحـيـات التـعـيـ بعـد اإلعـذار بغض

النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية األساسية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
معاينة الغياب وكيفيات اإلعذارمعاينة الغياب وكيفيات اإلعذار

وظف ادة  4 :   :  يتع عـلى اإلدارة معاينـة غياب ا ادة ا ا
ــنـصـب بـوثــيـقــة مــكـتــوبـة ـوجـــود في وضــعـيــة إهــمـال ا ا

تودع فـي ملفه اإلداري.

ـوظف خالل ـادة 5 : : عـنـدمـا تـعــاين اإلدارة غـيـاب ا ـادة ا ا
يــــومي (2) عــــمل مــــتـــتـــالــــيـــ تــــوجه له إعــــذارا إلى آخـــر
نـصب عمله عنـوان مسـجل في ملفـه اإلداري لاللتحـاق 

فورا.
ــنـصـب عـمــله بـعــد انـقــضـاء ـوظف  إذا لم يـلــتـحـق ا
خـمـسة (5) أيـام عـمل ابـتـداء من تـاريخ اإلعـذار األول أو

لم يقدم مبررا لغيابه توجه له اإلدارة إعذارا ثانيا.

ـعـني شخـصـيا وظف ا ادة 6 : : يبـلّغ اإلعـذار إلى ا ادة ا ا
عن طــريق الـبـريـد بـرســالـة ضـمن ظـرف مــوصى عـلـيه مع
إشعار باالستالم أو بأي وسـيلة قانونية منصوص عليها

عمول بهما. في التشريع والتنظيم ا

ـوظـفـون الـعـامـلـون في اخلـارج في بـعض يـسـتفـيـد ا
ــذكـورين في الــفـقـرة ـنــاطق اجلـغــرافـيـة غــيـر األعـوان ا ا

ادة 3 أعاله. األولى من العطلة اإلضافية احملددة في ا

رسوم ادة 5 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا ا ادة ا ا
ـــرســـومـــ الــتـــنـــفـــيــذيـــ رقــم 28-95 ال ســـيـــمـــا أحـــكــام ا
ـوافق 12 يــنــايــر ســنـة ـؤرخ في 10 شـعــبــان عـام 1415 ا ا
ـؤرخ في 9 جـمـادى ـتـمم ورقم 95-300 ا ـعــدل وا 1995 ا

ـــعـــدل ــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1995 ا األولى عــام 1416 ا
ذكورين أعاله فيما يخص العطلة اإلضافية. تمم وا وا

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادة 6 : :  ينـشر هـذا ا ادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـــــوافق 2 حـــــرر بــــاجلـــــزائــــر في13 صــــفـــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أو يحيىأحمد أو يحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 17-321 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
ـوافـق 2 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة 2017 يـحـدد كيـفـيات يـحـدد كيـفـيات ـوافـق  ا 1439 ا

نصب. وظف بسبب إهمال ا نصب.عزل ا وظف بسبب إهمال ا عزل ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ـادتان 99-4 و 143 - بنـاء على الـدسـتور ال سـيـما ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 184 منه ا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ـؤرخ رســوم الـتنـفـيذي رقم 90-99 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ــــركــــزيــــــة والــــواليـــــات لــــلــــمــــوظــــفــــيــن وأعــــــوان اإلدارة ا
ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والبلديـات وا
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ـــعــــني في أجل 12 :  : يـــبـــلّغ قــــرار الـــعـــزل إلى ا ــادة  ــادة ا ا
اليتـعدى ثمـانية (8) أيام ابتـداء من تاريخ تـوقيعه وفق
ــادة 5 أعاله ـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي ا نـــفس الـــكـــيـــفـــيـــات ا

ويحفظ في ملفه اإلداري.

ـادة 13 :  : يـنــبــغي أن يــتـضــمن تــبــلـيغ قــرار الــعـزل ـادة ا ا
ــعـــني بــأن قــرار الــعــزل ــوظف ا وجــوبـــا مالحــظــة تــعـــلم ا
ــكن أن يــكــون مــحل تــظـــلم لــدى الــســلــطــة اإلداريــة الــتي
أصــــدرته وذلك في أجـل شـــهـــرين (2) ابـــتـــداء من تـــاريخ

تبليغه.
ــــالي الـــشــــاغـــر بــــعـــد عـــزل ـــنــــصب ا ــــكن شــــغل ا ال 

عني خالل األجل احملدد في الفقرة السابقة. ا
ـعــزول مـبـررا مــقـبـوال ــوظف ا ـادة 14 :  : إذا قـدم ا ـادة ا ا
ـادة 13 أعاله تـقـوم اإلدارة بـإلـغـاء خالل األجل احملـدد في ا
ـــبــــرر والــــتـــأكــــد من صــــحـــة قــــرار الـــعــــزل بــــعـــد دراســــة ا
ــقــدمــة وبــعــد أخــذ رأي ــعــلــومــات وصـالحــيــة الــوثــائـق ا ا
ـتسـاويـة األعضـاء اخملـتصـة إزاء الـسلك الـلـجنـة اإلداريـة ا

أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.
ــوظـف بـــدون أثــر وفي هـــذه احلـــالـــة يـــعـــاد إدمـــاج ا

مالي رجعي.

15 :  : يــــعـــد بــــاطال وعــــد األثـــر كـل قـــرار عـــزل ــادة  ــادة ا ا
رسوم. نصب يتم بصفة مخالفة ألحكام هذا ا إلهمال ا

ــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة ـــــادة 16 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا ا ـــــادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 2 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 17 -  - 322 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 صــفـر عـام صــفـر عـام
ـوافـق 2 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2017 يـحــدد األحـكـام يـحــدد األحـكـام ـوافـق  ا 1439 ا

ــؤســســات واإلدارات ــتـــربص في ا ــطـــبــقـــة عــلى ا ــؤســســات واإلداراتا ــتـــربص في ا ــطـــبــقـــة عــلى ا ا
العمومية.العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ الوزير األول

ـادتـان 99-4 و143 - بـنـاء عـلى الـدسـتـور ال سـيـمـا ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
تضمن وافق 15 يوليو سنة 2006 وا الثانية عـام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 92 منه ا

ـــتــضــمّـــنــة اإلعــذار إلى يــجب أن تـــشــيــر الـــرســالــة ا
ــعـــني مـن عــزل ــوظـف ا الــعـــواقـب الــتـي يــتـــعـــرض لـــهـــا ا
سـتـخـدم دون أي ضـمـانـة تأديـبـية وشـطب من تـعـداد ا

نصب عمله. إذا لم يلتحق 
ادة 7 :  : يعتبر اإلعذار قانونيا : ادة ا ا

ــــحـض إرادته تــــســــلّم ــــعــــني  ــــوظـف ا - إذا رفض ا
اإلشعار باستالم اإلعذار

ـــوصـى عـــلـــيـــهـــا - إذا امـــتــــنع عن ســـحـب الـــرســـالـــة ا
تضمّنة اإلعذار ا

- عـــنــــدمـــا يـــتــــعـــذر تــــبـــلــــيغ اإلعـــذار بــــســـبـب غـــيـــاب
عني عن مسكنه. وظف ا ا

ــدوّنــة من مــصـالح الــبــريــد فـوق ـالحـظــة ا تــعــتــبـر ا
الظـرف البـريدي أو اإلشـعار بـاالستالم الـلذين أعـيدا إلى

ثابة تبليغ. ذكورة أعاله  اإلدارة في احلاالت ا

8 : : عـــنـــدمــــا ال يـــتم اســـتـالم اإلعـــذار من طـــرف ــادة  ــادة ا ا
عـنـي ويـعـاد الـظـرف إلى اإلدارة حـامــال مالحظــة مثـل ا
ـذكـور" أو "عـنـوان غـيـر مـعروف" "ال يـقـيـم في الـعـنـوان ا
ثـابة الحظـة مع ختم الـبريـد  أو نـحو ذلك تـعتـبر تـلك ا

دليل إثبات تبليغ.

ـنــصب عــمـله ــعــني  ـوظف ا ـادة 9 : : إذا الــتـحـق ا ـادة ا ا
بـعــد اإلعـذارين واســتـأنف عـمــله مع تـقــد مـبـرر مــقـبـول
لــغــيــابه جتــري اإلدارة خــصـمــا مـن راتـبـه بــسـبـب غــيـاب

ؤداة بقدر عدد األيام التي تغيب فيها. اخلدمة ا

نـصبه دون تـقد أي ـوظف  غيـر أنه إذا الـتحق ا
مـبرر مقـبول للـغياب فإنّ اإلدارة زيـادة على اخلصم من
راتـــبه تـــســلّـط عــلـــيه عــقـــوبـــة تــأديـــبــيـــة وفــقـــا لإلجــراءات

عمول بها في هذا اجملال. ا

عني وظف ا ادة 10 : :  في حالة مـا إذا لم يلتحق ا ادة ا ا
ــــنــــصب عــــمــــله بــــالــــرغـم من اإلعــــذارين تــــوقف اإلدارة
صـــرف راتـــبـه وتـــتـــخــــذ كل تـــدبــــيـــر من شــــأنه أن يـــصـــون

رفق ويضمن حسن سيره. مصلحة ا

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات العزلإجراءات العزل

ـنـصبه فـي نهـاية وظف  11 :  : إذا لم يلـتـحق ا ادة  ادة ا ا
ـتــتــالي بــالـرغم الــيـوم اخلــامس عــشـر (15) من الـغــيــاب ا
من اإلعذارين تقوم السـلطة التي لها صالحـيات التعي

بــعـزله فــورا بـقــرار مــعـلل يــسـري ابــتــداء من تـاريخ أول
يوم من غيابه.


