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مرسوم تنفيذي رقم  ١٦5–١٩مؤّرخ ﰲ  ٢٢رمضان عام

بالنسبة للموظف اﳌوجود ﰲ وضعية اﻹحالة عﲆ

 ١٤٤٠اﳌواف ـق  ٢7مايو سنة  ،٢٠١٩يحدد كيفيات

اﻻستيداع أو اﳋدمة الوطنية أو ﰲ عطلة مرضية طويلة

تقييم اﳌوظف.

اﳌّدة يؤخذ ﰲ اﳊسبان تقييمه للسنة التي سبق إحالته
عﲆ إحدى هذه الوضعيات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌاّدة  : ٤طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٠٠من اﻷمر رقم ٠٣–٠٦

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،

اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو
سنـة  2٠٠٦واﳌ ـذك ـور أعـ ـﻼه ،ﲢـ ـدد اﳌ ـؤس ـسـ ـات واﻹدارات
العمومية ،ﲟوجب قرار أو مقرر من الوزير أو اﳌسؤول
اﳌعني ،حسب اﳊالة ،مناهج تقييم اﳌوظفﲔ بعد استشارة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى
الثانية عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن

بالوظيفة العمومية ،وفقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ

القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية ،ﻻ سيما اﳌادة

أحكام هذا اﳌرسوم والقوانﲔ اﻷساسية اﳋاصة التي ﲢكم

 ١٠٣منه،

مختلف أسﻼك اﳌوظفﲔ.

اللجان اﻹدارية اﳌتساوية اﻷعضاء ،وموافقة السلطة اﳌكلفة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩٧–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

الفصل الثاني
معايير التقييم
اﳌاّدة  : 5يتم تقييم اﳌوظف وفقا ﳌعايير تهدف عﲆ
وجه اﳋصوص ،إﱃ تقدير :
* احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية
اﻷساسية ،من خﻼل :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٩٩–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول رمضان عام  ١٤١٠اﳌوافق  2٧مارس سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
بسلطة التعيﲔ والتسيير اﻹداري بالنسبة للموظفﲔ وأعوان
اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات العمومية
ذات الطابع اﻹداري التابعة لها،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٠٣من اﻷمر رقم
 ٠٣–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية عام  ١٤2٧اﳌوافق ١٥
يوليو سنة  2٠٠٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ
ﲢديد كيفيات تقييم اﳌوظف.

– اﻷمانة وعدم التحّي ـز،
– تنفيذ اﳌهام اﳌوكلة له،
– اﻻلتزام بالتوقيت واﻻنضباط،
– السلوك اﶈترم واﳌسؤول،
– اللباقة ﰲ عﻼقته مع اﳌسؤولﲔ السّلميﲔ وزمﻼء
العمل واﳌرؤوسﲔ ومستعمﲇ اﳌرفق العام.
* الكفاءة اﳌهنية ،من خﻼل :
– ال ـت ـح ـك ـم ﰲ م ـي ـدان ال ـنشاط واﳌن ـاهج وال ـت ـق ـن ـي ـات
واﻹجراءات ذات الصلة،
– قدرات التحليل والتلخيص وحل اﳌشاكل،

الفصل اﻷول

– قدرات التعبير الكتابية والشفهية،

أحكام عامة

– قدرات اﻻستباق والتكيف واﻻبتكار.

اﳌاّدة  : ٢يخضع اﳌوظف ،أثناء مساره اﳌهني ،إﱃ
تقييم متواصل ودوري من طرف مسؤوليه السّلميﲔ ،يهدف
إﱃ ت ـق ـدي ـر مؤه ـﻼت ـه اﳌه ـن ـي ـة وف ـق ـا ﳌن ـاهج ت ـق ـي ـي ـم ب ـالـنـظـر
ﳋصوصيات رتبة انتمائه وطبيعة نشاطات الهيكل الذي
ينتمي إليه.
اﳌـاّدة  : 3يـتـم تق ـيـيم اﳌـوظ ـف اﳌـوج ـود ف ـي وضـعـيـة
انتداب أو خارج اﻹطار ،من طرف الهيئة اﳌستقبلة حسب
القواعد التي ﲢكم الوظيفة التي يشغلها.

* الفعالية واﳌردودية ،من خﻼل :
– ﲢقيق اﻷهداف اﶈددة،
– الفعالية ﰲ تأدية اﳌهام وآجال تنفيذها.
* كيفية اﳋدمة ،من خﻼل :
– روح العمل اﳉماعي،
– القدرة عﲆ التواصل،
– روح اﳌبادرة والديناميكية.

 ٦شّوال عام  ١٤٤٠هـ
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اﳌاّدة  : ٦طبقا ﻷحكام الفقرة  2من اﳌادة  ٩٩من اﻷمر

اﳌاّدة  : ١٢يـت ـم سن ـوي ـا إعـ ـداد ب ـطـاق ـة ت ـق ـييم م ـن ق ـبـل

رقم  ٠٣–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية عام  ١٤2٧اﳌوافق
 ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌذكور أعﻼه ،يمكن أن تنص القوانﲔ

اﳌسؤول السلّمي اﳌباشر أو اﳌسؤول السلّمي اﻷعﲆ ويصادق
عليها مسؤول اﳌصلحة التي ينتمي إليها اﳌوظف اﳌعني،

اﻷساسية اﳋاصة ،نظرا ﳋصوصيات بعض اﻷسﻼك ،عﲆ

وتودع ﰲ ملفه اﻹداري.

معايير أخرى باﻹضافة إﱃ تلك التي نصت عليها اﳌادة ٥
أعﻼه.

تتضمن بطاقة التقييم جزءين :
– اﳉزء اﻷول ،ويخصص للنقطة اﳌرقمة،

الفصل الثالث
سير التقييم
اﳌاّدة  : 7يتم تقييم اﳌوظف سنويا عﲆ إثر مقابلة
التقييم اﳌهني .وينتج عنه :

– اﳉزء الثاني ،ويخصص للتقدير ذي الطابع العام.
اﳌاّدة  : ١3تتم عملية تقييم اﳌوظفﲔ خﻼل السنة
اﳌعنية ،ويجب إﲤامها ﰲ أجل أقصاه واحد وثﻼثون )(٣١
مارس من السنة اﳌوالية.

– نقطة مرقمة ﲢدد حسب سّلم تنقيط ،يعّد نظرا
ﳋصوصي ـات السلك ال ـذي ي ـن ـت ـمي إل ـي ـه اﳌوظ ـف وط ـب ـيـعـة
نشاطات اﳌصلحة التي ينتمي إليها،
– تقدير ذو طابع عام.
اﳌاّدة  : ٨تتمحور مقابلة التقييم اﳌهني للموظف
حول :
– نـ ـتـ ـائـ ـجـ ـه اﳌهـ ـن ـي ـة خ ـﻼل السن ـة اﳉاري ـة ،ب ـال ـن ـظ ـر
لﻸهداف التي ﰎ ﲢديدها له وشروط تنظيم وسير الهيكل
الذي ينتمي إليه،
– اﻷهداف اﶈددة له للسنة اﳌقبلة ،وآفاق ﲢسﲔ
نتائجه اﳌهنية،
– قدراته عﲆ شغل وظائف التأطير،
– تطلعاته اﳌهنية وآفاق تطور مساره اﳌهني،
– احتياجاته ﰲ مجال التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى.
اﳌاّدة  : ٩يتم إعﻼم اﳌوظف بتاريخ مقابلة تقييمه
اﳌهني قبل سبعة ) (٧أيام ،عﲆ اﻷقل ،من هذا التاريخ.
اﳌاّدة  : ١٠ﲡ ـري مـقـ ـاب ـل ـة الـت ـقـيـيم اﳌه ـني م ـن ق ـبـل

الفصل الرابع
أهداف التقييم
اﳌاّدة  : ١٤يهدف تقييم اﳌوظف إﱃ :
– الترقية ﰲ الدرجات،
– الترقية عﲆ أساس اﻻختيار إﱃ رتب أعﲆ،
– صرف اﳌن ـ ـح وال ـ ـت ـ ـع ـ ـويضات اﳋاصة ب ـ ـاﳌردودي ـ ـة
وﲢسﲔ اﻷداء،
– منح اﻷوسمة الشرفية واﳌكافآت.
ويؤخذ التقييم بعﲔ اﻻعتبار للتعيﲔ ﰲ مناصب عليا
وكذا اﻻستفادة من دورة تكوين أو ﲢسﲔ اﳌستوى.
ك ـ ـم ـ ـا يؤخ ـذ ب ـ ـعﲔ اﻻع ـ ـت ـ ـبـ ـار ل ـ ـل ـ ـفصل ب ـ ـي ـن اﳌوظـ ـفﲔ
اﳌتساوي ـن ف ـي الـ ـتـ ـرتـ ـيب ،أث ـن ـاء اﻻم ـت ـح ـان ـات اﳌه ـن ـي ـة أو
الترقية عﲆ أساس الشهادة.
اﳌاّدة  : ١5تتم ترقية اﳌوظف ﰲ الدرجات مع اﻷخذ
ﰲ اﳊسبان تقييمه خﻼل السنتﲔ اﻷخيرتﲔ ،من خﻼل جدول
ت ـرق ـي ـة ي ـع ـد سن ـوي ـا ،ي ـتضم ـن ت ـرتـيب اﳌوظـفﲔ اﳌعـنـيﲔ
نظرا إﱃ تقييمهم.

اﳌسؤول السّلمي اﳌباشر للموظف و/أو اﳌسؤول السّلمي

يضبط اﳉدول عند تاريخ  ٣١ديسمبر من السنة التي

اﻷعﲆ ،ويترتب عليها عرض حال ،يوّقع عليه اﳌسؤول الذي

تسب ـق ت ـلك ال ـتي ت ـت ـم ف ـي ـه ـا ال ـت ـرق ـي ـة ب ـعـد أخـذ رأي الـلـجـنـة

أجراه.

اﻹدارية اﳌتساوية اﻷعضاء.

يتضمن عرض اﳊال ،عﲆ وجه اﳋصوص ،تقديرا ذا

ي ـم ـك ـن ال ـل ـج ـان اﻹداري ـة اﳌتساوي ـة اﻷعضاء اﳌخ ـتصة

طابع عام حول القيمة اﳌهنية للموظف وكذا اﻻقتراحات

إضافة معايير أخرى للفصل بﲔ اﳌوظفﲔ اﳌتساوين ﰲ

والتوصيات اﳌتعلقة بتطوير مساره اﳌهني.

الترتيب.

اﳌاّدة  : ١١تبلّغ النقطة اﳌرقمة للموظف اﳌعني ﰲ

اﳌاّدة  : ١٦تتم ترقية اﳌوظف عﲆ سبيل اﻻختيار
إﱃ رتبة أعﲆ مع اﻷخذ ﰲ اﳊسبان تقييمه ﰲ اﳋمس)(٥

اﻹدارية اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة التي يمكنها ،بناء

سنـ ـوات اﻷخـ ـيـ ـرة ،مـ ـن خـ ـﻼل إعـ ـداد قـ ـائـ ـمـ ـة الـ ـتأهـ ـيـ ـل طـ ـب ـق ـا

عﲆ طلب اﳌعني ،اقتراح مراجعتها عﲆ السلطة التي لها

لـ ـ ـلشروط اﶈددة ﲟوجب الـ ـ ـق ـ ـان ـ ـون اﻷساسي اﳋاص ال ـ ـذي

صﻼحية التعيﲔ.

يحكم رتبة انتمائه.

أجل خمسة عشر ) (١٥يوما ،عﲆ اﻷقل ،قبل اجتماع اللجنة
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تضب ـط ق ـائ ـم ـة ال ـتأه ـي ـل ع ـن ـد تـاريـخ  ٣١ديسم ـبـر مـن
السنة التي تسبق تلك التي تتم فيها الترقية ﰲ الرتبة،
بعد أخذ رأي اللجنة اﻹدارية اﳌتساوية اﻷعضاء.
تؤخذ ﰲ اﳊسبان اﻷقدمية اﳌكتسبة ﰲ الرتبة وﰲ
منصب عا ٍ
ل أو منصب متخصص وكذا اﻷقدمية العامة ﰲ
اﳌؤسسات واﻹدارات ال ـ ـع ـ ـم ـ ـوم ـ ـيـ ـة ،لـ ـلـ ـفصل بﲔ اﳌوظـ ـفﲔ
اﳌتساوين ﰲ الترتيب.
اﳌاّدة  : ١7يتوقف صرف العﻼوات والتعويضات اﳋاصة
باﳌردودية وﲢسﲔ اﻷداء للموظف عﲆ التقييم الدوري له من
طرف مسؤوليه السّلميﲔ بالنظر إﱃ إنضباطه ،ومردوديته،
وأدائ ـه اﳌه ـني وك ـي ـف ـي ـات اﳋدم ـة ،وال ـذي ي ـن ـتج ع ـن ـه نـقـطـة
مرقمة.

 ٦شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٩يونيو سنة  ٢٠١٩م

– بناء عﲆ تقرير وزيرة الصناعة واﳌناجم،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ٠٩–١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال
عـ ـام  ١٤٣٧اﳌوافـ ـق  ٣غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠١٦واﳌتـعـلـق بترقية
اﻻستثمار ،اﳌعّدل ،ﻻ سيما اﳌادة  ١١منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩٧–١٩اﳌؤرخ ﰲ ٤
رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن تعيﲔ
الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

تؤخذ ﰲ اﳊسبان النقاط اﳌرقمة اﳌتحصل عليها
دوريا ،وفقا للفقرة أعﻼه ،ﰲ التقييم السنوي للموظف.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٩٤–٩٦اﳌؤّرخ ﰲ

اﳌاّدة  : ١٨يؤخذ تقييم اﳌوظف ﰲ اﳊسبان عند منحه

 ١٤شوال عام  ١٤١٦اﳌوافق  ٣مارس سنة  ١٩٩٦واﳌتضمن

أوسم ـة شرف ـي ـة و/أو م ـك ـافآت ،وف ـق ـا ل ـلشروط وال ـك ـي ـفـيـات

إنشاء ال ـ ـغ ـ ـرف ـ ـة اﳉزائ ـ ـري ـ ـة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـج ـ ـارة والصن ـ ـاعـ ـة ،اﳌعـ ـّدل

اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ١٩عندما يبرز تقييم اﳌوظف احتياجا للتكوين
أو ﲢسﲔ اﳌستوى ،يمكن اﻹدارة اﳌستخدمة ،تنظيم دورة
تـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـوي ـ ـ ـن أو ﲢسﲔ اﳌست ـ ـ ـوى ل ـ ـ ـف ـ ـ ـائ ـ ـ ـدت ـ ـ ـه وف ـ ـ ـق الشروط
والكيفيات اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول.
الفصل اﳋامس
أحكام ختامية
اﳌاّدة  : ٢٠ﲢدد تعليمات من السلطة اﳌكلفة بالوظيفة
العمومية ،عند اﳊاجة ،كيفيات تطبيق هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢١ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
رر بـاﳉـزائر ﰲ  22رمـضان عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧مايو
ح ّ
سنة .2٠١٩
نور الدين بدوي
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hـــــــــــــــــــــــــــ

واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٥٥–٠٦اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٦رمضان ع ـ ـ ـ ـام  ١٤2٧اﳌواف ـ ـق  ٩أك ـت ـوب ـر سن ـة 2٠٠٦
واﳌتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق بصﻼح ـ ـي ـ ـات اﳌج ـ ـلس ال ـ ـوط ـ ـني ل ـ ـﻼست ـ ـث ـ ـم ـ ـار
وتشكيلته وتنظيمه وسيره،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٥٦–٠٦اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٦رمضان ع ـ ـ ـ ـام  ١٤2٧اﳌواف ـ ـق  ٩أك ـت ـوب ـر سن ـة 2٠٠٦
واﳌتعلق بصﻼحيات الوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار
وتنظيمها وسيرها ،اﳌّعدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٥٧–٠٦اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٦رمضان ع ـ ـ ـ ـام  ١٤2٧اﳌواف ـ ـق  ٩أك ـت ـوب ـر سن ـة 2٠٠٦
واﳌتضم ـ ـن تشك ـ ـي ـ ـل ـ ـة ﳉن ـ ـة ال ـ ـط ـ ـع ـ ـن اﳌخـ ـتصة ﰲ مـ ـجـ ـال
اﻻستثمار وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٤–١٧اﳌؤّرخ ﰲ ٦

جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥مارس سنة  2٠١٧واﳌتعلق
ﲟتابعة اﻻستثمارات والعقوبات اﳌطبقة ﰲ حالة عدم احترام
اﻻلتزامات والواجبات اﳌكتتبة ،ﻻ سيما اﳌادة  ١٥منه،

مرسوم تنفيذي رقم  ١٦٦–١٩مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٩مايو سنة  ،٢٠١٩يتضمن تشكيلة
ﳉنة الطعن اﳌختصة ﰲ مجال ترقية اﻻستثمار
وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١١من القانون
رخ ﰲ  2٩شوال عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ٣غشت
رقـم  ٠٩–١٦اﳌؤ ّ
سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد
تشكيلة ﳉنة الطعن اﳌختصة ﰲ مجال ترقية اﻻستثمار
وتنظيمها وسيرها ،التي تدعى ﰲ صلب النص “اللجنة”.

