جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أحمد دراية أدرار

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسـ ــم الحق ــوق

ترقية الموظف العام
فـــــــي التشريع الجزائري
مذكرة ماستر في تخصص  :قانون إداري
تحت إشــراف:

من إعـــداد الطالبة

أ.د لعلى بوكميش

حدراوي اكرام

أعضاء لجنة المناقشـــــــــــــــــــة:
بن زيطة عبد الهادي

أستاذ محاضر (أ)

جامعة أدرار

رئيسا

بوكميش لعلــــــــــــــــــى

أستاذ التعليم العالي

جامعة أدرار

مشرفا ومقررا

أستاذ مساعد أ

جامعة أدرار

مناقشا

االليــــــــــــــــــــــــــــل أحمــــــد

الموسم الجامعي0202/0202 :

الى من افضلها على نفسي فلقد ضحت من اجلي ولم تدخر جهدا
في سبيل اسعادي على الدوام
(امي الحبيبة)
الى من كلله هللا بالهيته والوقار  ...الى من علمني العطاء بدون
انتظار ..الى من احمل اسمه بكل افتخار
ارجو من هللا ان يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد
طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم اهتدى بها اليوم وفي الغد والى
االبد......
(والدي العزيز)
كما هدي ثمرة عملي هذا الى استاذي الذي اشرف على مذكرتي
السيد  :لعلى بوكميش.
الى اخوتي  .....سندي وعضدي ومشاطري افراحي احزاني .
الى كل اساتذتي قسم الحقوق  .....الى كل من علمني حرف ......
الى كل الزمالء والزميالت بالدراسة ،وكل من عرفتهم خالل
مسيرتي العلمية.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى اله صحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ،وبعد......

فاني اشكر اهلل تعالى على فضله حيث اتاح لي انجاز هذا العمل بفضله  ،فله
الحمد أوال واخ ار كما اشكر كل الذين مدوا لي يد المساعدة ،خالل هذه الفترة،
وفي مقدمتهم استاذي المشرف.
على مذكرة تخرجي االستاذ الدكتور لعلى بوكميش الذي لم يذخر جهدا في
مساعدتي وتقوية عزيمتنا باستمرار على مواصلة البحث فله من االجر ومني
كل التقدير حفظه اهلل ومتعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه.

كما اشكر القائمين على جامعة احمد دراية بادرار من اساتذة وموظفين ووفقهم

اهلل لكل خير لما يبذالنه من اهتمام بطالب في كل الميادن وعلى راسهم اساتذة
وموظفوا قسم الحقوق والعلوم السياسية.

قائمة المختصرات:

ج:

الجزء

دتن

دون تاريخ النشر

ددن

دون دار نشر

دط

دون طبعة

ص

الصفحة

صص

من الصفحة الى الصفحة

جدر

الجريدة الرسمية

ط

الطبعة

ق الو ظ ع

قانون الوظيفة العمومية

دسط

دون سنة الطبع

المقدمـــــــــــــة

مقدمة
تعمل االدارة لبلوغ وظيفتها االدارية في كافة المجاالت على االستعانة بمن يقوا

بدال عنها بنشاطها االداري من خالل تكليف أشخاص يعملون بإسم ولمصلحة االدارة
،وهذا الطائفة من االشخاص اصطلح على تسميتها الموظفين العمومين ،فالموظف
يعتبر الحلقة الرئيسية في عمل االدارة ،وهو المسير للمرفق العام والمنفذ للخطر

والحريص على تحقيق االهداف المسطرة وهو الواجهة والصورة الحية عن االدارة
والدولة أمام مواطنها،حي ث يقوم الموظف بالمبادرة وأخذ الق اررات،والرقابة الذاتية وتحمل

المسؤوليات على دراجة الوعي والتأهيل ،ولقد اعترف االكاديميون بان كفاءة أداء
المؤسسات تتوقف على كفاءة العنصر البشري فيها ،ويرجع إدراك أهميية العنصر

البشري الى عدة عوامل من أهمهما تطور الفكر التنظيمي والضغوطات المتزايدة
الناتجة عن المنافسة االقتصادية ونمو النقابات العمالية والقوانين والتشريعات
الحكومية.
ومن هذا المنطلق تأتي اهمية الترقية التي تعتبر حاف از ماديا ومعنويا والتي تنعكس
على الزيادة في ال ارتب أو األجر ،فهي تعتبر من اهم األمور التي يشهدها الفرد خالل
مسيرته المهنية حيث أنه عبر مساره الوظيفي يسعى وراء الترقية بشتى الطرق لتحسين

مستواه سواء بخضوعه لفترات تكوينية او تدريبية عامة او متخصصة.

وعليه فان المشرع الجزائري يسعى للمحافظة على استقرار مؤسساته من خالل

تنظيم الوظيفة العامة وتطويرها وتحسينها

وايجاد النصوص والتشريعات الالزمة

لمواجهة المستجدات والتكيف معها ،وصوال الى تطوير الموظف العام باعتباره أهم
عناصر االدارة العامة.
وسعى ايضا الى تطوير نظام الوظيفة العمومية الي يعتبر المحرك الرئيسي
لسياسة الدولة ،وهي العصب الحقيقي لتحقيق التنمية وأهدافها ،لذا حرص على تكييف
تشريعاته مع المستجدات الداخلية والخارجية وتعيين قوانينه مع كل تطور يشهده

المجتمع الجزائري.
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المقدمـــــــــــــة
سنحاول من خالل درستنا هذه الوقوف على االساس الطبيعية القانونيية لترقية

الموظف العام في إطار األمر الرئاسي رقم  60/60المؤرخ في 6660/60/51
المتضمن القانون االساسي للوظيفة العموميية  ،ومناقشة المسائل القانونية التي ترتبط
بعملية الموظف العام ،لتحديد مدى نجاجة نظام الترقية في الجزائر.
وهذا ما جعلنا نطرح اإلشكالية الرئيسية للدراسة التالية:
كيف عالج المشرع الجزائري نظام ترقية الموظف العام؟
من خالل االجابة على التساؤالت اآلتية:
 مالمقصود بترقية الموظف العام في التشريع الجزائري؟وما أنواعها؟
 ماهي إجراءات ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري؟

 هل للموظف العام الحق في الطعن في حالة عدم استفادته من الترقية؟
أهمية موضوع الدراسة:
انطلقت بدايات هذه الدراسة من فكرة أهمية الترقية للموظف العام ،والتي تهدف
الى غرس الحماس في نفوس الموظفين تشجيعهم على بذل ما في وسعهم لتقديم أفضل
الخدمات،فالترقية تحقق أهداف معنوية لما تنمية من مهارات وخبرات لدى االفراد حيث
أنهم يتوقفون أن هذه المكتسبات سوف تساعدهم

على تحقيق تطلعات ورغبات

العاملين الذين يرمون الى تقلد مناصب عليا خالل حياتهم الوظيفية  ،وهذا ما يحقق
نفى ماديا بتجسيد في زيادة راتبهم.
أسباب اختيار البحث:
هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية سنحاول ذكر بعض منها:
االسباب الموضوعية:
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المقدمـــــــــــــة
 -الترقية هي وسيلة االستراتيجية التي تمكن االدارة من تحسين وتطوير أداء

عامليها ،واتخاذ االجراءات االزمة من أجل تصحيحه وتطويره للوصول الى النتائج
المطلوب تحقيقها.
تدعيم الدراسات السابقة حول موضوع الترقية في االدارة العامة الجزائرية.االسباب الذاتية:
 فسبب اخ تيار الموضوع هو أنه ضمن اختصاص في مجال الدراسة لكونيطالب .
 -انطلقت فكرة هذا البحث من األهمية البالغة للترقية وفوائدها في محيط العمل،

فهي تعمل على جنب االفراد للعمل ،وتنمي مهارتهم وتحقيق تطلعات الموظفين الذين
يسعون الى تقلد وظائف عليا ،كما تساعد على سيادة روح االنضباط والنظام باعتبارها

وسيلة يستعملها الرؤساء ،لترغيب الموظفين.
أهداف البحث :تهدف دراسة الترقية الى:

 الوقوف على واقع ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري على مستوىاالدارات العمومية،ومعرفة النظام القانوني للترقية في الوظيفة العمومية في الجزائر.

 -ابراز مدى مساهمة عملية الترقية في توفير الموظفين العاملين ذات الكفاءة

العالية.
 مدى تكريس النصوص القانونية الخاصة بالترقية في الواقع الوظيفي.منهج البحث:
اعتمدنا في درستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي ،باالضافة الى المنهج
التحليلي معتمدا على النصوص التشريعية واالجتهادات الفقهية  ،حيث حاولنا وصف
موضوع الترقية إلبراز أثره على المؤسسة واالفراد ،وكشف العالقة التي تربط بين

عملية نظام ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري.وبين جذب العاملين ذات
الكفاءات والمؤهالت الممتازة لخدمة المرافق العمومية.
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صعوبات البحث:
ال يخلو اي عمل او بحث نقوم به من الصعوبات والعوائق ومن بين أهم
الصعوبات والعوائق التي واجهتنا نذكر مايلي:نقص المراجع المتعلقة بموضوع الترقية

على مستوى نظام ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري عدا الجرائد الرسمية،
وبعض الكتب القديمة ،وكذا عدم إمكانية االعتماد على المراجع االجنبية بقدر كبير،
نظر للخوصية التي يتميز بها موضوع درستنا،لذا كانت معظم المراجع المعتمدة عليه

من الوثائق القانونية.
تقسيمات البحث:
وحتى نتمكن من االجابة على االشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم الموضوع الى

فصلين حيث جاء الفصل االول بعنوان أساس ترقية الموظف العام ،أما الفصل الثاني
بعنوان موانع الترقية والرقابة على قرار الترقية في التشريع الجزائري.
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المبحث األول الطبيعة القانونية لترقية الموظف العام
المطلب االول مفهوم الترقية

الفرع االول:تعريف الترقية وأهميتها
الفرع الثاني :انواع الترقية

المطلب الثاني :التكيف القانوني للترقية وموقف المشرع الجزائري منها

الفرع االول  :التكييف القانوني للترقية

الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من الترقية
المطلب الثالث:معايير الترقية

الفرع االول:الترقية باألقدمية

الفرع الثاني :الترقية بالكفاءة

الفرع الثالث :الترقية باألقدمية والكفاءة معا.

المبحث الثاني:الضوابط التي تحكم ترقية الموظف العام
المطلب االول:شروط واجراءات الترقية
الفرع االول:شروط الترقية

الفرع الثاني :اجراءات الترقية

المطلب الثاني :مبادئ وآثار الترقية
الفرع االول :مبادئ الترقية
الفرع الثاني:آثار الترقية.

خالصة

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:
تمهيد:

نتعرض في هذا الفصل الى أساس ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري حيث
يستفيد الموظف خالل مساره المهني من مجوعة من الحقوق أثناء تأدية مهامه،
وبالمقابل يترتب عليه مجموعة من الواجبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة

العمومية ،والقوانين االساسية الخاصة ،وتعتبر الترقية من أهم ركائز الوظيفة العمومية،
ولها أثر بالغا في الحياة المهنية للموظفين لما لها من تحفيز في الزيادة في الراتب
الشهري ،والكفاءات والعالوات ومنح االوسمة الشرفية ،وقد نص قانون الوظيفة

العمومية بصفة عامة الى أن تفصلها ورد فيالقوانين االساسية الخاصة،والتي تتمثل في
الترقية على مختلف انواعها،او الترقية في الدرجة،والت تكرس من خالل المخططات

السنوية لتسير الموارد البشرية من كل سنة مالية تقوم اإلدارة بإعدادها بحسب

احتياجاتها حسب ما تسمح به ميزانية الدولة.

1

ولإللمام واإلحاطة بجوانب وأساس ترقية الموظف العام ثم تقسيمه الى الطبيعة

القانونية لترقية الموظف العام(المبحث االول)ثم الضوابط التي تحكم ترقية الموظف
العام(المبحث الثاني).

1

االمر 500/00

امؤرخ في 5600/60/66المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة

العمومية،الجريدة الرسمية  60صادرت بتاريخ.5600/60/60
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الفصل األول:
المبحث االول :الطبيعة القانونية لترقية الموظف العام

ان وجود الترقية مقترن بالوظيفة العامة ،فالترقية هي احدى مزايا الوظيفة العامة

التي هي عبارة عن مبغى او عمل معين يقتضي من شاغله القيام بواجبات محددة
وتحمل مسؤوليات معينة كما يعتبر آخرون المهنة العامة لها صفة الدوام،أو االستقرار

فيكرس الموظف العام لها كل جهده منذ التحاق بها الى نهاية خدمته حيث يكسب
خالل ذلك مرتبة،ويترقى في السلم اإلداري وبشكل تدريجي.

بينما يعتبرها البعض االخر بانها ليست أكثر من عمل مؤقت يستمر الموظف فيه

لفترة زمنية قصيرة،ومن تم تكون العالقة التي تربط الموظف بالدولة او االدارة عالقة
تعاقدية اي نجد نظام الترقية غير مطبق في هذا النظام ،كما ان الوظيفة العمومية

تفرض على الموظف الع ام مسؤليات وواجبات يجب القيام بها فإنها في الوقت ذاته
ترتب له حقوق ومزايا جمة.

باالضافة الى ان تقضي سنة االدارة في مختلف البلدان ان يغادر الموظفون خدمة

المرافق عند بلوغهم سنا معينا ،وهذا السنة تترك فرغا في شتى وظائف الدولة ،ويجب
عليها ان تقوم بملئه نوملء الوظائف الصغيرة الى دراجة ووظيفة أكبر،باإلضافة الى

التعين في الوظائف.

1

ومن أجل االحاطة بجونب وأبعاد الطبيعية القانونية للترقية التي تتضمن كل من
مفهوم الترقية( المطلب االول) الذي يتضمن التريف واالهمية واالنواع لإللمام بموضوع

المبحث ثم تطرقنا الى التكييف القانوني وموقف المشرع الجزائري منها( المطلب

الثاني) ،باإلضافة الى معايير الترقية(المطلب الثالث).

1

وليد سعود القاضي ،ترقية الموظف العام (دراسة مقارنة) الطبعة االولى ،دار الثقافة للنشر

والتوزيع ،األردن،6665ص.06
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الفصل األول:
المطلب االول :مفهوم الترقية

ان الترقية وسيلة ضرورية ،ألنها تزرع نوعان التنافس االيجابي والحيوي والحركة

بين موظفي االدارة لتحقيق نتائج مرضية،وقسمنا هذا المطلب الى فرعين :تضمن الفرع
االول تعريف الترقية وأهميتها .زالفرع الثاني انواع الترقية.

الفرع االول :تعريف الترقية وأهميتها:

اوال التعريف اللغوي :يختلف تعريف الترقية اللغوي ،فالترقية لغة تفيد معن الصعود
واالرتقاء ،فهو اسع فعل رقى ،يرقي ترقية ،فترقي يعني ،ترفيع ،نبل سمو ،كما يفيد

معنى تحرير العمال ورفعهم الى مستوى أعلى.

1

ثانيا التعريف الفقهي :لقد اختلف الفقه في تعريف الترقية رغم اتفاقهم على
مضمونها،فيري البعض بانها تؤدي الى تغير مركز الموظف من حيث تقدمه على
غيره في درجات السلم اإلداري عن طريق نقله الى درجة أعلى حسب نظام ترتيب

الوظائف 2،او انها شغل الموظف لوظيفة أعلى حيث الدرجة من الوظيفة السابقة التي
كان يشغلها قبل الترقية.

3

كما تم تعريف الترقية أنها صعود الموظف في السلم الرئاسي وزيادة سلطاته

ومسؤلياته ،ولكنها تعني أيض زيادة مرتبة وامتيازته4،اوهي صعود الموظف من وظيفة

الى أخرى أسمى في التدرج الوظيفي مع حصوله على درجة او مرتبة مالية اعلى

ومرتب اكبر 5.لذلك نجد الترقية تتحقق في كل حالة يتقلد فيها الموظف وظيفة تعلو
1

معجم الكنز الوسيط :اصدار مجمع اللغة العربية ،ط،0ج،5دار السابق للتأليف والنشر،لبنان

2

سليمان محمد الطماوي،مبادئ القانون االداري،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي،القاهرة،ب

3

الجديدة،

5606،ص006

ط،6660،ص.11
مصطفى

ابو

زيد

االسكندرية،6661،ص.06
4
5

فهمي،الوسيط

القانون

في

االداري،

دار

الجامعة

محمد فؤاد عبد الباسط ،القانون االداري،دار الفكر الجامعي،االسكندرية،ب ط،ب س،ص.06
محمد رفعت عبد الوهاب ،القانون االداري ج،5دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،بدون

ط،6666،ص.06

8

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

عن وظيفة السلم االداري ،حتى ولو لم يصاحب هذا التقليد تحقيق اي نفع مادي لهذا
الموظف وكافة هذا نفس ما رأى الدكتور.
ثالثا:التعريف القضائي :لقد استقر القضاء االداري على تعريف واعتبار واجراء أو
نظام الترقية على انه تقلد الموظف العام لدرجة أعلى من التي كان عليها في السلم

االداري،ولولم يترتب على ذلك زيادة في مرتبه.

1

رابعا :التعريف التشريعي :لقد اولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة بموضوع الترقية

،كونها ركيزة من ركائز الوظيفة العامة،واذ عليها يتوقف حسن سير عمل المؤسسات
واالدارة العمومية وحتى يشجع الموظفين على مضاعفة جهودهم والرفع من مستوى

أدائهم.حيث نص في المادة  16على مايلي":تتمثل الترقية في التحاق بمنصب عمل
أعلى حسب التسلسل السلمي وتترجع إما تغيير الرتبة في سلك ذاته او بتغير

السلك".......

2

وقد اعتبرها المشرع الجزائري من خالل االمر ،60/60حق من حقوق الموظف
العمومي "،للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خالل حياته

المهنية".

3

وتطرق المشرع الجزائري للترقية في الدرجة حيث نص":الترقية في الدرجات تمثل

في االنتقال من درجة الى درجة أعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر
والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم"،وتطرق للترقية في الرتبة حيث نص":تتمثل
الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني،وذلك باالنتقال من رتبة الى رتبة

1

سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون االداري (دراسة مقارنة)،دار الفكر العربي ،مصر

2

الفقرة 5و 6من المادة  16من المرسوم التنفيذي الملغي رقم  16/01الؤرخ في  60مارس 5601

،5660،ص.660

والمتضمن القانون االساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية.

33

المادة  00من االمر  60-60المؤرخ في  51جويلية  6660والمتضمن القانون االساسي

للوظفة العمومية.

9

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

اعلى مباشرة في نفس السلك وفي السلك االعلى مباشرة حسب مجموعة من
الكيفيات"..........

1

خامسا أهمية الترقية :للترقية اهمية كبيرة بالنسبة لإلدارة الموظفين في نفس الوقت
وتبدو هذه االهمية فيمايلي:
-5

2

بالنسبة لإلدارة  :للترقية أهمية بالغة بالنسبة لإلدارة وذلك في تحقيق

مايلي:

 الكشف عن قدرات االفراد الموظفين وعن انجازتهم مما يعني دعم فاعلية إدارة

الموارد البشرية في التخطيط لسياساتها المختلفة.
 تمكين االدارة من استثمار وتوظيف نظام الترقية لتطيط برامجها االنتاجية ودفع

العاملين لتحقيق أعلى مستويات االنتاجية رغبة منهم في الحصول على مركز وظيفي
أعلى.
 تحقيق االستقرار الوظيفي للموظفين في المؤسسة وجلب العمالة المطلوبة في

المستقبل.

 اظهار وجه المنظمة وسمعتها بصورة مشرفة وجذابة ففي حين يتجه نظام

الترقيات الى تحفيز االفراد الموظفين بصفة فردية فان التصنيف الفعلي له يعطي

مؤش ار صادقا على ايمان االدارة بأهمية الحاجات العادية والمعنوية التي يرغب االفراد
الموظفين في اشباعها ومن خالل الحوافز المادية التي يحملون عليها لقاء المبتغى

الوظيفي االعلى من ناحية أخرى.
-6

بالنسبة للموظفين:تبرز اهمية الترقية وانعكاساتها على نفسية الموظفين

وكذا مستوى أدائهم من خالل مايلي:

3

 رفع الروح المعنوية للموظفين الحاليين
 توفير الحوافز ألصحاب الكفاءات لزيادة االنتاج والتمييز في العمل
1
2

المادتين 560و 560من نفس االمر.

محمد حسن قاسم جعفر ،نظرية الترقية في الوظيفة العمومية واثرها في فعالية االدارة ،مصر

،دار النهضة العربية ،ص.65
3

محمد حسن قاسم جعفر :نفس المرجع ،ص061
11

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

 ضمان استمرار الموظفين من أصحاب الكفاءات في العمل في المنظمة.
 حفظ الدوران الوظيفي ،والمحافظة على الخبرات داخل المنظمة
 زيادة االستقرار واالمن الوظيفي للموظفين.

الفرع الثاني:انواع الترقية:

يرتبط مفهوم الترقية عموما بتنظيم اداء كل موظف أثناء مساره المهني وهو تقييم
مستثمر ودوري يهدف الى تقدير مؤهالته المهنية وفقا لمناهج مالئمة  ،غالبا ما يؤدي
الى الترقية في الدرجات او الرتب ،وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في امر -60

 60المتعلق بالقانون االساسي للوظيفة العمومية حيث يترتب نوعين من الترقية هما
الترقية في الرتبة والترقية في الدرجات على التوالي وهو ما سنحاول ان نوجزه فيما

يلي

1

اوال :الترقية في الدرجات:
عرف المشره الجزائري الترقية في الدرجات على انها تتمثل في االنتقال من درجة
الى الدرجة األعلى مباشرة،وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تحدد عن

طريق التنظيم2،طبقا للمادة  560من االمر .60-60

ومنه فالترقية في الدرجة هي الترقية بالمعنى الحقيقي حيث يترتب عليها تغيير في

الوظيفة وتتم باالختيار وفقا للكفاءة في العمل مصحوبة بزيادة في الراتب  ،ولكن هذه
الزيادة ليست هي االساس الحقيقي لهذا النوع في الترقيات بل هي النتيجة للترقية بما
يستتبعها من زيادة في المسؤوليات والواجبات.

وبما أن الترقية تؤثر إيجابا في زيادة الراتب فإن المشرع الجزائري قصد إصدار في

هذا السياق المرسوم الرئاسي رقم

3

 066-60المؤخر  66سبتمر 6666الذي يحدد

1

المادة 560-560من االمر .60-60

3

المرسوم الرئاسي رقم  066/60المؤرخ في  66سبتمبر  ،6666الذي يحدد الشبكة االستداللية

2

المادة  560من االمر .60-60

لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،الجريدة الرسمية ،العدد ،05،6660الصادر بتاريخ 06

سبتمبر ،6660المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم ،600-56المؤرخ في 60سبتمبر .6650
11

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم بالمرسوم
الرئاسي رقم 6600 -56المؤرخ في  60سبتمبر  ،6656حيث يبن في نص المادة
56

1

منه ان الترقية في الدرجة هي االنتقال من درجة الى درجة أعلى منها مباشرة

بصفة مستمرة في حدود  56درجة حسب مدة تتراوح بين  06و 66سنة وبما ان
الترقية في الدرجات ال ترتبط إال باالرتفاع في لألقدمية التي تحدد االقدمية المطلوبة

للت رقية في كل درجة ثالثة مدد ترقية ،دني ومتوسطة وقصوى طبقا للجدول أدناه.
الجدول رقم (: )10يوضح المدة الدنيا ،المدة الوسطى،المدة القصوى
الترقية في الدرجة
من درجة الى أعلى

منها مباشرة

المجموع  56درجة

المدة المتوسطة

المدة الدنيا

المدة القصوى

سنتان و 0أشهر

0سنوات

6سنوات و 0اشهر

06سنة

00سنة

 66سنة

المصدر :المرسوم الرئاسي رقم  066-60المؤرخ في  66سبتمبر ،6660يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات

الموظفين ونظام دفع رواتبهم،الجريدة الرسمية العدد  05لسنة )6660

من خالل الجدول أعاله نخلص الى ان الموظف في بداية مشواره المهني أي بعد

تعينه وتنصيبه في وظيفة يبدأ العدد التصاعدي باحتساب االقدمية فمتى توفرت فيه
الشروط القانونية من اجل الترقية في الدرجة اي بلوغ العدد المذكور في الجدول أعاله
بحيث اذا كان الموظف جدير في اداء وظيفته ويتمتع بالمؤهالت الكافية من اجل
ترقية مع توفر األقدمية تتم مباشرة في مدة التقل عن سنتين وستة اشهر أاما عن
الموظف الذي يحل بالتزاماته وواجباته الوظيفية ،فانه ال يمكن حرمانه من الترقية في

الدرجة ،لكن تكون الترقي ة حب المادة المتوسطة او البطيئة أي محصورة بين ثالثة
سنوات ،وثالثة سنوات و 0أشهر.

ونستنتج من ذلك أن صيغة الترقية في الدرجات ترتبط بفكرة المسار المهني

للموظف العام ،ولهذا فالموظف بحكم طبيعة مركزه القانوني ،اي مالزمته للوظيفة
العمومية مدة حياته المهنية يحق له ان يطمح في تحسين مستواه بصفة تدريجية طوال
هذه المدة ،بدون ان يتوقف هذا التعين على التغير في طبيعة عمله او مدى مسؤوليته،

1

المادة  56من المرسوم الرئاسي .066-60
12

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

وال على تطور منصبه او رتبته ،وبالتالي فالترقية في الدرجات ال ترتبط اال بارتفاع

االقدمية،1وللتوضيح اكثر سوف نحاول بيان هذا النوع من الترقية والمتمثل في الترقية
في الدرجات فيما يلي:

مثال :عن الترقية فإنتقال من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة

لدينا موظف توفرت فيهم االقدمية المطلوبة لإلنتقال من الدرجة الثالثة الى الدرجة

الرابعة مع العلم ان هؤالء الموظفين تحصلو في استمارة التنقيط الخاصة بهم على

عالمة مقدرة ب56/56

الجدول رقم (: )10يوضح المدة الدنيا والمدة الوسطى ،المدة القصوى
الترقية في الدرجة
من الدرجة الثالثة
الى الرابعة

المدة الدنيا

المدة المتوسطة

المدة القصوى

 60موظفين

 60موظفين

 66موظفين

المصدر :المرسوم الرئاسي رقم  066-60المؤرخ في  66سبتمبر ،6660يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات
الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،الجريدة الرسمية العدد  05لسنة .6660

مع العلم ان جميع الموظفين قد حصلو على نقطة  56/56فكيف يتم الفصل بين

هؤالء الموظفين

ومن هم الموظفين الذين يتم اختيارهم للترقية في المدة الدنيا

،المتوسطة والقصوى؟

في هذه الحالة هناك معايير تستخدمها اللجنة االدارية للمتساوية االعضاء للفصل

بين الموظفين  ،وتتمثل هذه المعايير على التوالي :االقدمية في آخر درجة ،الشهادات
والمؤهالت،الحالة العائلية (متزوج،او اعزب)،السن،عدد االوالد.

فات سابقة الذكر يتم اللجوء الى اجراء عملية القرعة للفصل بينهم من أجل ترقيتهم

الى الدرجة الرابعة ،2وذلك تطبيقا للمادة  55من المرسوم الرئاسي 066-60نجد ان

1
2

المادة 56من المرسوم الرئاسي .066 - 60
المادة  55من المرسوم .066/60

13

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

االقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة تحد ثالثة منذ ترقية على األكثر دنيا ومتوسطة
وقصوى  ،وتكون تباعا حسب النسب 6و6و 6من ضمن  56موظفين .

1

ثانيا الترقية في الرتية:
يختص هذا النوع من الترقية على جميع النصوص القانونية المنظمة للوظيفة

العمومية وحسب ما جاء افي المرسوم رقم  16/01المؤرخ في 5601/60/60

المتضمن القانون االساسي النموذجي لعمال المؤسسات واالدارات العمومية المادة

16منه على مايلي ":تتمثل الترقية في اإللتحاق بمنصب على التسلسل السلمي ويرجع
إما بتغيير في ا لرتبة حسب القواعد الواردة في هذا القانون االساسي العام وفق للكيفيات
الت تحددها القوانين االساسية العامة.

2

وكذا المادة  560من االمر  60-60والتي نصت على مايلي ":تتمثل الترقية في

الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك باالنتقال من رتبة الى رتبة االعلى
مباشرة في نفس السلك او السلك االعلى مباشرة.

3

وتعني الترقية في نظر الدكتور رضوان بوجمعة ان يرقى الموظف الذي قضى

الحد األدنى المقرر بواسطة القانون في درجة الوظيفة الى درجة الوظيفة التي تعلوها

مباشرة وذلك متى كان محددا في عمله.

مما سبق نالحظ ان المشرع الجزائري ذكر كيفيات الترقية في الرتبة على سبيل
الحصر ،وفي مايلي سنقوم بشرح كل نوع على حدى:
 -5الترقية على أساس الشهادات:
-6

تتم الترقية على اساس الشهادات الى رتبة أعلى مباشرة للموظفين الذين

تحصلو خالل مسارهم المهني على شهادات عليا والمؤهالت في حدود الوظائف

1
2

المادتين  60و 60من االمر .60-60
المادة  16من المرسوم

 16/01المؤرخ في  5601/60/60المتضمن القانون االساسي

النموذجي لعمال المؤسسات واالدارات العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد ،50الصادر في
،5601/60/66ص .016
3

المادة  560من االمر .60-60
14
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الفصل األول:

الشاغرة المطابقة لتأهليهم الجديد .ويشترط في هذا النوع من الترقية ان يتحصل
الموظف على الشهادة بعد توظيفيه وليس قبل التوظيف.

1

باالضافة الى ذلك فمن بين الموظفين الذين تحصلو خالل مسارهم المهني على

الشهادات والمؤهالت المطلوبة المادة  560من االمر  60-60المؤرخ في
 6660/55/51االنتقال من رتبة الى الرتبة االعلى في نفس السلك او السلك االعلى
مباشرة وفي هذا االطار فقد اعتبرت المادة  5602سالفة الذكر الترقية على اساس
الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلو خالل مسارهم المهني على الشهادات
والمؤهالت المطلوبة كإحدى كيفيات الترقية الى الرتبة االعلى ،وذلك تماشيا لمجهودات
الموظفين وتشجيعا لهم الى الرفع المستمر تأهيليهم مما يضمن تحسين نوعية أدائهم

وبالت الي أداء وظيفتهم وهكذا فان باإلمكان ترقية الموظفين الى الرتب األعلى من رتبهم
األصلية،التي توافق مستوى الشهادة او المؤهل المتحصل عليه من قبلهم وذلك

بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي لإللتحاق برتب الترقية وعلى
هذا االساس وضمان للتطبيق المنسجم ل هذا المبدأ على كافة فئات الموظفين ،مهما

كان القانون االساسي الخاص الذي يحكمها.

 ينبغي التأكد أن تجسيد الترقية على أساس الشهادة سالفة الذكر،متوقف علىتوفير الشروط التالية:

 -5ان يكون نمط التوظيف على اساس الشهادة او المسابقة على اساس الشهادة

او على اساس االختبارات منصوص عليه في القانون االساسي الخاص الذي يحكم

رتبة الترقية

 -6ان يكون تاريخ الحصول على الشهادة او المؤهل الجديد (تاريخ المداومة او
النجاح) الحقا لتاريخ توظيف المعني.

1

المواد  55-56-66من المرسوم الرئاسي رقم  066-00المؤرخ في  66سبتمبر  6660المحد

للشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،جريدة رسمية رقم  65الصادرة بتاريخ
،6660/66/06ص.56
2

المادة  560من االمر رقم.60-60
11
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الفصل األول:

ويجدر التأكد على أنه يوجد بعين االعتبار في عملية الترقية تاريخ اول تعيين
الموظف في وظيفة عمومية.

1

مثال :موظف برتبة ملحق رئيسي لإلدارة تحصل على شهادة الليسانس في الحقوق

بعد التوظيف تتم ترقيته مباشرة الى رتبة متصرف وهي الرتبة التي تتوافق مستوى
تأهيل الشهادة.

 -0أن يتناسب تخصص الشهادة او المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات

المطلوبة لإللتحاق برتبة الترقية.
 -6ان تتم عملية الترقية في نفس التي تنتمي اليها الرتبة األصلية للموظف.

2

فمثال  :عون حفظ البيانات يمكن ترقيته في حدود المناصب الشاغرة الى رتبة
متصرف (شعبة االدارة العامة) اذا تحصل أثناء الخدمة على شهادة الليسانس طبقا
للتعديل الجديد من الدستور .6650

 -1اال يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقف على متابعة تكوين معين
 -0ان يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية ،ويكون مدون في المخطط

السنوي لتسير الموارد البشرية للمؤسسة او اإلدارة العمومية المعينة للسنة الحالية ،التي
تتم فيها الترقية ،وطبقا ألحكام التعليمية الوزاري المشتركة  65المؤرخ في
 6651/56/60التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرمية الى تعزيز التوازنات
الدخلية للبالد.

3

مع االشارة أنه يتعين على االدارة المسيرة في هذه الحالة التي يكون فيها عدد

الموظفين ،يفوق عدد المناصب المالية الشاغرة اعتمادا اوال تاريخ الحصول على
الشهادة اي قيمة الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين ثم في حالة استمرار
1

عمار بوضياف  ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ،الطبعة االولى،دار النشر والتوزيع

2

رشيد حباني ،دليل الموظف والوظيفة العمومية ،دراسة تحليلية مقارنة ألحكام االمر ، 60-60د

3

التعليمة الو ازرية المشتركة الرقم 65المؤرخة في  6651/56/60التي تحدد كيفيات تجسيد

الجزائر ،ص.550
س ط،ص .06

الرمية الى تعزيز التوازنات الدخلية للبالد.
التدابير العملية ا
16
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الفصل األول:

التساوي في الترتيب ،باقي المعايير االخرى المحددة في المنشور رقم  60المؤرخ في
 6655/66/60المتعلق بنعايير االنتقاء في المسابقة على اساس الشهادة التوظيف
في رتب الوظيفة العمومية.

1

طبقا الحكام المنشور رقم  56المؤرخ في " 6656/60/60المتعلق بالمصادقة

على المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية "2وكذا المنشور رقم  5056المؤرخ في

 " 5660/55/61المتعلق بتعين الموظفين في رتبة أعلى" ،وكذلك نص المنشور رقم
 66المؤرخ في  6650/55/06المتعلق بالترقية على اساس الشهادة.

3

-6الترقية عن طريق التكوين المتخصص:

تتضمن النصوص التنظيمية للوظيفة العمومية ترقية الموظفين الين يخضعون

لدورات تكوينية متخصصة وذلك من خالل نص المادة  560من القانون االساسي
للوظيفة العمومية التي نصت على الترقية بعد التكوين المتخصص.

4

فالمشرع نص على هذا النوع من الترقية من أجل تحسين المعارف والكفاءات

االساسية للموظفين واثرائها وتعميقها وضبطها مع تجديد معلومات الموظفين بالتكيف
والوظيفة الجديدة.

ومن اجل تجسيد هذا النوع من الترقية تقوم االدارة ،او المؤسسة العمومية المعنة
باعداد مخطط قطاع ي سنوي او متعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد
المعلومات وفق أهداف المؤسسة اواالدارة العمومية المعنية واالحتياجات االولية بالنظر
الى التطور المترابط بين المؤهالت االدارية والتقنية ومخصصات الميزانية.لهذا العرض

 ،وفي هذا االطار تقوم مصالح الوظيفة ا لعمومية بالتخطيط والتنسيق لهذه العمليات
لتحديد المعاهد المتخصصة والمناصب الخاصة ال سيما التكوين المتخصص حسب
1

المنشور رقم  60المؤرخ في 6655/66/60المتعلق بمعايير االنتقاء في المسابقة على أساس

الشهادة.
22

المنشور رقم  5056المؤرخ في  ،5660/55/61الصادر عن المديرية العامة للوظيفة

العمومية.
3
4

العليمة رقم  66المؤرخة في  6650/55/06المتعلقة بالترقية على اساس الشهادة .

المادة  560من االمر 60-60ز
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الفصل األول:

المخطط السنوي1.ولتنظيم هذا النوع من الترقية استحدث المرسوم رقم  66-60المؤرخ
في  60مارس  5660المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتحديد معلوماتهم
الذي من مميزاته انه منح امتيازات للموظفين الذين يتابعون تكوين متخصص من بينها

الترقية في السلك او الرتبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون االساسي
الخاص الذي يخضع له هذا السلك او هذه الرتبة.

2

ثالثا :الترقية عن طريق االمتحان المهني او الفحص المهني:

بناء على نص  560من االمر  60-60التي تنص على ان الترقية في الرتبة

تكون وفقا لعدة كيفيات من بينها الترقية عن طريق االمتحان المهني او الفحص
المهني وهو يطابق ما جاءت به الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ،وتطبيقا لهذه

المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم  660-61المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات
واالمتحانات واالختبارات المهنية في المؤسسات و االدارات العمومية من أجل تحديد
القواعد المشتركة التي تطبق في مجال المسابقة واالمتحانات واالختبارات المهنية

واجرائها وسيتربص لإللتحاق بمجموع أسالك الموظفين ورتبهم في المؤسسات واالدارات
العمومية.

3

تتم الترقية عن طريق المسابقات واالمتحانات المهنية حسب المناصب المخصصة

في مخطط لتسيير الموارد البشرية ومن كل سنة بنسبة معينة حسب القوانين االساسية
الخاصة ومع التسجيل في الجدول السنوي للموظفين خالل مساره المهني وتتم الترقية

في رتبة الى رتبة أعلى بعد استشارة اللجنة االدارية المتساوية االعضاء وهذه الترقية

11

المادة  60من المرسوم التنفيذي  66-60المؤرخ في 0مار  5660المتعلق بتكوين الموظفين

وتحسين مستواهم وتحديد معلوماتهم ،الجريدة الرسمية،العدد ،50الصادرة بتاريخ 60مارس .5660

2

المادة  60من المرسوم  66-60المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتحديد معلوماتهم،

3

المادة االولى من المرسوم التنفيذي رقم  660-61المؤرخ في  06سبتمبر  5661المتعلق

الجريدة الرسمية،العدد ،50الصادرة بتاريخ 60مارس 5660

بكيفيات تنظيم المسابقات واإلمتحانات المهنية في المؤسسات واالدارات العمومية ،الجريدة

الرسمية،العدد،10الصادر بتاريخ 66أكتوبر .5661
18
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الفصل األول:

تعبر عن الجهد والكفاءة من قبل االدارة للموظف لكي يبذل جهد اكبر وينجز عمله
على أكمل وجه ويحافظ على االنضباط لتحسين األمثل وسير االدارة على أحسن وجه.
رابعا:الترقية عن طريق االمتحان المهني والفحوصات المهنية:
الذي يسمح للموظفين الذين اثبتوا أقدميته في الرتبة أو أقدمية في الرتبة مقترنة

بتكوين متخصص باإلستفادة من الرتبة أعلى بعد إجراء إمتحان مهني.

1

وتخصص هذه الترقية لفئة الموظفين والعمال المهنيين المثبتين في رتبهم االصلية،

والذين يثبتون خمسة سنوات ( 1سنوات) من المدة الفعلية بهذه الصفة وفي الغالب
توجد بعض النصوص القانونية تشترط ()60سنوات مثل الترقية لرتبة مستشار،شرط
تأخر المناصب المطلوبة شغلها،طبقا للفقرة  66من المادة260مكرر ( )66من

المرسوم التنفيذي رقم /66/60المؤرخ في  6660/65/56والمتضمن القانون االساسي
الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في االدارات والمؤسسات العمومية
،وهذا النوع من الترقية يخضع لشرط واجراءات سير وتنظيم إمتحان الوظيف الخارجي

في حدود المناصب الشاغرة.

باإلضافة مما سبق ذكره نجد انه كما تتم الترقية عن طريق االمتحان المهني

للموظفين الذين يثبتون اقدمية تتراوح بين 1و 0سنوات حسب السلك او الترقية والقوانين
االساسية الخاصة تفتح االدارة العمومية المعنية باالمتحانات المهنية بقرار او متعدد

عن طريق السلطة التي لها صالحية التعيين تتم االجراءات بنفس اجراءات التوظيف

الخارجي ويتم اشهار قائمة في حدود المناصب الشاغرة في مخطط التوظيف للسنة
الحالية ،الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية داخل االدارة ويتم تبليغ الموظفين

المهنيين خالل عشرة  56ايام لتأكيد مشاركتهم ،وبعدها يتم استقبال طلب المرشحين
بعد ذلك لدراسة ملفاتهم عن طريق اللجنة االدارية المتساوية االعضاء مع اجاباتهم
بخصوص الطعون المرفوعة تعقد االدارة اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد والمراكز

1

رشيد حباني :مرجع سابق ص .06

2المادة 60مكرر من المرسوم التنفيذي رقم /606/50المؤرخ في ، 6650/65/66يعدل ويتمم

المرسوم التنفيذي رقم  66/60المؤرخ في  6660/65/56والمتضمن القانون االساسي للموظفين .
19
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الفصل األول:

التابعة للتكوين المهني1،حسب كل سلك ورتبة مخصصة لإلمتحان المهني ،ويتم
االعالن عن الناجحين بعد المداومة على النتائج النهائية واعداد محضر قائمة
الناجحين نهائيا من قبل االدارة المعنية وبعد االجراءات التنظيمية يتم اعداد مشاريع
ق اررات او مقررات الترقية وترسل ة المصلحة المتعلق بإعداد رواتب األجور وبعدها

بإعداد رواتب األجور وبعدها الى الخزينة العمومية ليتقاضى الموظف راتبه الشهري ،
وهذا بعد اتمام االجراءات مع الوظيف العمومي والمراقب المالي.

خامسا :الترقية على اساس الإلختبار:

نصت على هذا النوع من الترقية المادة  560من االمر  60/60في بندها

الخامس والمتمثل موضوعوها في الترقية على سبيل االختيار عن طريق التسجيل في

قائمة التاهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية االعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون

االقدمية المطلوبة ،2فهذا النوع من الترقية يعطي لإلدارة فرصة في تحفيز بعض
الموظفيها الذين امضو ف الخدمتها مدة معينة حددها التنظيم كما يعطي لها السلطة

التقديرية في اختيار الموظف الجدير بالترقية حيث يتم اختيارهم بناء على معيار
االقدمية في الرتب ومعدل النقاط السنوية بعدد المناصب المفتوحة الشاغرة في مخطط
التوظيف للسنة المالية الحالية،وتتوقف هذه الترقية على متابعة تكوين مسبق طبقا

للمادة  "566تتوقف كل ترقية من فوج الى فوج اعلى مباشرة اي ماهو منصوص عليه
في المادة  60من هذا االمر على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين
االساسية الخاصة او الحصول على الشهادة المطلوبة.

كما حدد التعليمة رقم 00المؤرخة في 56مارس  6665كيفية اعداد قوائم التأهيل

لإللتحاق برتبة أعلى معايير أساسية وموضوعية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى عرفه
الدكتور أيمن محمد عقيقي حسب المادة  66من القانون المصري "ان حصول العامل
على مرتبة يغير في آخر تقرير عن مستواه كمنحة ترقيته باالختيار وذلك في حالة

عدم وجود من حصل على مرتبة ممتازة في آخر تقريراته.
1

هاشمي خرفي ،الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية،وبعض التجارب االجنبية دار

هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر6656،ص.11

2

المادتين  566-560من االمر .60-60
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الفصل األول:
ويتمثل في:
-االقدمية المكتسبة في الرتبة األصلية:

يمكن أخذ بعين االعتبار األقدمية العامة يشغل منصب عالي والذي يشكل آخر

معيار امتياز آخر ترقية في الدرجة الرتبة المعنية.
-الترقية االستثنائية:

تطبيق الترقية االستثنائية على بعض الموظفين الذين يثبتون كفاءة عالية وتأهيل

خاص حسب ماورد في المادة  10من القانون االساسي 56/00ويمكن الموظف ان
يحصل على ترقية استثنائية اذا أثبت تأهيال خاصا بعد االطالع على ملف المعني

وعلى تقرير المصلحة المسيرة واستشارة لجنة الموظفين ومهما يكن االمر فان التعيينات
التي تتم بناء على التاهيل ال يمكن ان تتجاوز  %1من عدد المناصب المطلوب

شغلها وقد نصت التعليمة رقم  1666المؤرخة في  ،5661/61/51الصادر عن

المديرية العامة للوظيفة العمومية ،واحاطتها بشروط إجرائية مقيدة تقتضي إلثبات القيام

بعمل شجاع او بطولي نضالي أو إثبات استحقاق مميز وتقديم تقرير محلل عن

ظروف القيام بهذا العمل االستثنائي الحصول على راي موافقة اللجنة االدارية
المتساوية االعضاء.

وقد نصت المادة  550من االمر  60-60على مايلي "يمكن الموظف الذي قام

اثناء تأدية مهامه بعمل شجاع مثبت قانونيا او قام بمجهودات استثنائية ساهمت في
تعين أداء المصلحة ،ان يستفيد من اوسمة شرفية او مكافآت بعد استشارة لجنة خاصة

تنشأ لدى السلطة ال و ازرة المختصة بهذا تشكيل مدة اللجنة وسيرهما وصالحيتها
الخاصة عن طريق التنظيم".

2

باإلضافة الى ذلك نجد أيضا الترقية على سبيل االختيار عن طريق التسجيل في

قائمة التأهيل الذي يسمح للموظفين الذين أثبتو االقدمية المطلوبة باالستفادة من الترقية

1التعليمة رقم  666المؤرخة في  ،5661/61/51الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية
2

المادتين  501-550من االمر .60-60
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الفصل األول:

الى رتبة أعلى وتتم الترقية على اساس االختيار طبق للمادة  11للفقرة( )6من المرسوم
رقم  16/01المؤرخ في .5601/60/60
" تتم الترقية على اساس االختيار من بين النوظفين الذين تتوفر فيهم بعض

الشروط االقدمية وتثبتو الخبرة المهنية الكافية عن طريق التسجيل في جدول السنوي
للترقية بعد استشارة لفئة الموظفين "

1

وكذا عرفت المادة  560الترقية على سبيل االختبار الفقرة رقم "2 66وعلى سبيل

االختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية األعضاء
من بين الموظفين الذين يثبتون األقدمية المطلوبة"...

يشترط ان يكون الموظف قد أمضى في الوظيفة المرقى منها المدة الالزمة التي

يتطلب القانون ويطلق عليها المدة البيئية وهي في التشريع الجزائري محددة بالمرسوم
الرئاسي رقم  ،066/60والمرسوم التنفيذي رقم  606/50المؤرخ في 6650/55/66

والمتضمن القانون االساسي الخاص بالموظفين واالسالك المشتركة في المؤسسات

والهيئات االدارية ،قد حددت االقدمية المطلوبة ب56سنوات من الصفة الفعلية بهذه

الصفة شرط توفر المناصب الشاغرة المتخصصة لهذه الترقية بعد استشارة لجنة

الموظفين وموافقتها.

 -وما يعاب على هذا النظام عدة نقائص فنذكر منها:3

 طابعه السنوي الذي يجعل منه مجرد عمل موسمي مبرمج من الناحية االدارية
خالل الثالثي األخير من كل سنة واعداد جدول الترقية النهائي قبل  56/05من السنة
الماضية.

1

المرسوم رقم  16/01المؤرخ في  5601/60/60المتضمن القانون االساسي النموذجي لعمال

2

المادة  560من االمر .60-60

المؤسسات واإلدارات العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد، 50الصادر في ،5601/60/66ص.565
3

المرسوم الرئاسي رقم  066/ 60والمرسوم التنفيذي رقم  606/50المؤرخ في 6650/55/66

المتضمن القانون االساسي الخاص بالموظفين واألسالك المشتركة في المؤسسات والهيئات

االدارية.
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الفصل األول:

 طابعه الشمولي الذي يرجع الممارسة االدارية أكثر منه الى محتوى النصوص
فالعالقة تشمل كل المعايير مجتمعة بدون ان يتمكن المسير من معرفة نقاط القوة
ونقاط الضعف التي يتميز بها كل موظف.

1

المطلب الثاني :التكييف القانوني للترقية وموقف المشرع الجزائري منها
أكد المشرع الجزائري على ان الترقية الوظيفية هي عبارة عن حق وهذا ما نظمه
االمر  60-60غير ان الفقهاء اختلفوا في تكييف الطبيعة القانونية للترقية فيما ان

كانت حق او واجب لذلك سوف نتطرق في هذا المطلب الى فرعين:
 الفرع االول :نتكلم عن التكييف القانوني للترقية
 الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من الترقية

الفرع االول :التكييف القانوني للترقية

كاما كانت هناك واجبات وظيفية فبأحرى تقابلها حقوق فحصول الموظف على
مرتب شهريا هو حق مقابل واجب ينبغي القيام به وهو القيام بإدارة الوظيفة على أكمل
وجه فال يمكن ان تتصور ان يعمل موظف مجانا دون حصوله على مقابل مالي او

راتب هذا االخير اال بعد منحه من قبل االدارة بل هو حق له مقابل من خالل قيامه
باالعمال المطلوبة منه ،هذا ما يجعلنا نتسائل فيما اذا كانت الترقية حقا للموظف العام

او منحه له من قبل االدارة 2باالستناد الى الفقه االداري نجد أنه إدراج موضوع الترقية
تحت عنوان حقوق الموظف العام ،واعتبرها من أحد الحقوق المهمة للموظف العام
،وذلك ألنه من المعروف ان التزام الموظف بأداء واجباته الوظيفية يؤدي الى تحسين
أداء الوظيفة العامة تحقيقا لضمان حسن أداء الوظيفة العامة ،وبالتالي حسن سير

المرافق العامة وهذا حق يقابله واجب.

فاذا كانت الترقية حق الموظف مستمدة من العالقة التنمية التي تربط الموظف

بإدارة تتمثل في التزامها بترقية من استوفى الشروط الموضوعية والشخصية التي تنص
عليها من ضمان حسن سير المرفق العام والمقابل فقد تعد الترقية واجبا على الموظف
1
2

هاشمي خرفي،مرجع سابق،ص.561

وليد سعود القاضي ،مرجع سابق ،ص.60
23

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

يتجلى في عدم امتناعه او تنازله عنها ما دامت شروط الترقية قد توفرت فيه ،وتم
اختياره من قبل االدارة.
حيث انه سرعان ما يشدد هذا التكيف ،حيث يذهب بعض الفقهاء الى ان الترقية

الوظيفية ال تعد حقا يتوافق مع مفهوم الحق بأنه مكنة قانونية محددة تحقق مصلحة
مشروعة تخول صاحبها القيام بعمل او إخبار آخر على أدائه.

1

حيث يؤكد جانب من الفقه على  ":القاعدة ان الترقية ليست حقا للموظف ولو

استوفى شروطها ،فحقه ينحصر في ان يلتزم االدارة حدود القانون وهي تستعمل سلطة
الترقية ،فال ترتقي إال من توفرت فيه الشروط القانونية.

2

كما ان وجود وظيفة شاغرة للترقية ال يعني باي حال من االحوال التزام االدارة

وشرفية الموظف العام المؤهل للترقية ،وذلك ألن تقدير مالئمة شغل الوظيفة الشاغرة

مسألة جوازية في يد االدارة 3بمعنى أن االدارة تملك سلطة استثنائية في ترقية الموظف
او عدم ترقيته ،أي السلطة التقديرية في ذلك بشرط ان ال يكون في االمر تعسف او

انجاز النقطة 4.حيث يالحظ ان سلطة االدارة في ترقية الموظف حتى تطبيق على
المبادئ السلمية التي يجب ان تقوم عليها الترقية ،فالترقية ليست حقا مطلقا للموظف
وبالتالي ال يجوز للموظف ان يطلب الترقية او يتخلى عنها متى يشاء وذلك لكون
تقدير ترقية الموظف يتم من قبل االدارة التي ينتمي اليها ومن رؤسائه االداريين،حيث

تتوقف تقديرها على عدة اعتبارات تشمل وجود وظيفة شاغرة وتوفر الكفاءة في

الموظف،ومنه نستنتج ان الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف العام 5وقد خصص

المشرع الجزائري الفصل االول من الباب الثاني من االمر  60-60المتعلق بالوظيفة

العمومية لضمانات وحقوق الموظف حيث نص صراحة على ان الترقية هي حق

1

وليد سعود القاضي :المرجع السابق ،ص.60

3

سيعود القاضي ،المرجع نفسه في ص60

2

وليد سعود القاضي المرجع نفسه ص60

4

هاشمي خرفي ،المرجع السابق ،ص050

5

وليد سعود القاضي المرجع نفسه ،ص.60
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الفصل األول:

للموظف العام خالل حياته المهنية 1لكن بالرغم من انها متصلة بصفة طبيعية بفكرة
المسار المهني إال أنه ال يمكن اعتبارها حقا تخضع ممارسة لميكانيومات آلية محظى
،فهي تتوقف اما على السلطة التقديرية التي تتمتع بها االدارة المختصة في هذا المجال

وأما على اجراءات انتقائية نسبية االلزام تجاه نفس االدارة 2والمعرفة التكييف القانوني
بدقة فسوف تتطرف إلى نظامي الوظيفة العمومية إلى وظيفة أعلى والمتمثالن في:

اوال:النظام المغلق

بعتبر النظام المغلق أن الترقية هي حق،حيث يضمن هذا النظام للموظفين حقوقهم

وامتيازتهم،ويحميهم من كل االخطأ التي تط أر في الوظيفة العمومية ،غير ان الموظف
في هذا النظام ال يرتبط لوظيفة معينة بل يمكن نقله من قبل االدارة الى أي وظيفة

أخرى وترقيته الى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها.

يتسم هذا النظام بالدوام واالستقرار حيث يندرج الموظفون في الوظيفة العامة حسب
تدرجهم الوظيفي ويتمتعون بمزاياها حتى تنتهي خدمتهم فيقوم هذا النظام على ضمان

حقوقهم وترقيتهم وصوال الى التقاعد،فان الموظف ال يعين في االدارة لشغل منصب
معين ولمدة معينة ،ولكن ينخرط في هيئة من الهيئات التابعة للسلم االداري

فيمكنه

من شغل مناصب متنوعة انطالقا من هذه الهيئة عن طريق ترقية منظمة3.لهذا النظام

خاصية تتميز في وجود السلك الوظيفي اي التدرج في الوظيفة العامة حيث يلتحق
الموظف العمومي من يوم تعيينه ويندرج في سلمه الوظيفي مرتقبا بصفة منظمة

بموجب قواعد الترقية.

1
2
3

المادة  00من األمر .60-60

هاشمي خرفي ،المرجع السابق ،ص.506
موسى بودهان:قانون الوظيف العمومي(،النظام القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر)،دار

االمة،للباعة والنشر،الطبعة االولى،الجزائر،6655،ص.66
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الفصل األول:
ثانيا :النظام المفتوح

يعتبر هذا النظام والترقية الخاصة بالموظف العام تعيينا جديدا في منصب أعلى
وشروط أفضل وال يعتبرها حقا مكتسبا يناله الموظف بمجرد قضائه فترة زمنية في
الوظيفة وانما ترتبط بالصالحية.

1

ولقد العالقة الوظيفية في ظل هذا النظام عالقة تعاقدية حيث ينتج من هذه العالقة

أثار م ن بينها أن االدارة تسير فيه المشروعات الخاصة،فال تعلرف نظاما للترقية وال
لألجر والمرتبات ويعرف هذا االخير الوظيفة ويقوم وصفا مجردا ،وبعد يبحث عم مدى
توفر المؤهالت والخبرات الالزمة التي تشغل في التعين او الترقية،ومن تم يتم ترقية
الموظفين في هذا النظام على اساس الجدارة و التأهيل فقط دون اعتماد اساس
االقدمية كما يتميز هذا النظام ايضا بمرونته وذلك ألن االدارة استدعت الحاجة الى

االستغناء عن موظفيها بكل سهولة و اذا احتاجت الى كفاءات اخرى بإمكانها
الحصول عليهم خارج الجهاز الوظيفي.

الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من الترقية

نستنتج موقف المشرع الجزائري تجاه الترقية الوظيفية من خالل النصوص

التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العامة أهمها.

2

المرسوم  16/01المتضمن القانون االساسي النموذجي لعمال المؤسسات

واإلدارات العمومية الذي يخصص الفصل االول من الباب الرابع للترقية وحصرها في

المواد من  16الى  ،06كما نص على الترقية في القانون رقم 56/003المؤرخ في

1

دمان ذبيح عاشور ،شرح القانون االساسي العام للوظيفة العمومية ،أحكام األمر الرئاسي

2

المواد من  16الى  06من المرسوم التنفيذي 16/01المؤرخ في  60مارس ، 5601المتضمن

60/60المؤرخ في ،6660/60/51د س ط،الجزائر،ص.00

القانون االساس النموذجي لعمال المؤسسات واالدارات العمومية الجريدة الرسمية،العدد  50الصادر
بتاريخ  66مارس .5601
3

القانون رقم 56 /00المؤرخ في اوت  ،5600والمتضمن القانون االساسي للعامل ،العدد.06
26
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الفصل األول:

اوت  5600بأنها تتمثل في الاللتحاق بمنصب عمل أعلى حسب التسلسل السلمي
وتترجم اما بتغيير الرتبة في السلك ذاته او بتغيير السلك"
باإل ضافة الى النصوص فقد نص المشرع الجزائري على الترقية في االمر -60

 60المتضمن القانون االساسي للوظيفة العامة حيث جاء في المادة  00منه :ان
الموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خالل حياته

المهنية"كما تناول المشرع الترقية في نص المادتين  560و 560مبينا انواع الترقية اي
الترقية في الدرجة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة "560تتمثل الترقية في الدرجات
في االنتقال من درجة الى درجة أخرى أعلى مباشرة"

كما يبين ان الترقية هي عبارة عن عملية انتقال من رتبة الى رتبة اعلى منها

مباشرة او من درجة الى درجة اعلى منها مباشرة"

1

بالرجوع الى القوانين االساسية نجد ان المشرع نص على الترقية في مختلف

النصوص المتعلقة بالوظيفة العامة،فمثال بالنسبة للموظفين المنتمين لألسالك شبه
الطبيين للصحة العمومية وانطالقا من المرسوم التنفيذي  66-55المتعلق بهذه الفئة

نجد ان هذا االخير قد خ صص فيه الفرع االول من الفصل الثالث للتوظيف و
الترقية،حيث نصت المادة  6منه على أنه":يرقى الموظفون الذين يحكمهم القانون
االساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم"...

2

ويبين في نفس المرسوم ان الترقية تكون على اساس االمتحان او على اساس

االختيار

3

وقد نص المرسوم  506 -60المتعلق باالستاذ الباحث على ترقية الموظف العام

وذلك من خالل نص المادة  ":50يعفى من التربص االساتذة الباحثون الذين تمت
ترقيتهم الى رتبة أعلى مباشرة في نفس السلك او في سلك أعلى مباشرة"

1

1

المادة  00من االمر .60-60

2المادة  66من المرسوم التنفيذي رقم  565-55المؤرخ في  66مارس ،6655المتضمن لألسالك
شبه الطبيين للصحة العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد 50الصادر بتاريخ  66مارس .6655

3

المادة  61من المرسوم التنفيذي .565-55
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الفصل األول:

قد جاءت في المادة  56فيها"تحديد وتأثر الترقية في الدرجات المطبقة على
االساتذة الباحثين كما يلي:
-حسب المدة الدنيا بالنسبة لألساتذة

 بالنسبة للمدة الدنيا او المتوسطة بالنسبة لألساتذة المحاضرين.-حسب المدة القصوى والدنيا بالنسبة لألساتذة الباحثين وقد كفل المشرع الجزائري

الترقية في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للوظيفة العمومية والقوانين
االساسية الخاصة نظ ار لألهمية القصوى لها.

2

المطلب الثالث :معايير الترقية
عرفت الوظيفة العامة للترقية كما بينت أسبابها المتمتلة في الترقية باالقدمية او

الترقية بالكفاءة ،والترقية بالكفاء واالقدمية معا ،وكان لكل فقيه رأي في هذه االسس
النظام التي تتبناه اما النظام المغلق او النظام المفتوح،وكذلك حسب العالقة التي تربط
الموظف باالدارة عالقة تعاقدية او تنظيمية حيث لكل معيار مزايا وعيوب تجعله

يختلف عن االخر .ان تحديد االسس والمعايير التي يجب أخذها في االعتبار عند
اجراء عملية اختيار الموظف االهل للترقية ضرورة حتمية تفرض نفسها لالبتعاد عن

تحيز.

باالضافة الى ذلك نجد ان من اهم الموضوعات التي تأخذ عند وضع سياسة
الترقية في المؤسسة هو التوفيق بين مبدأين هامين هما االقدمية والكفاءة.

3

لتحديد اساسيات موضوعيات وعادال لنظام الترقية راجع لسببين هما:

االول:يتمثل في حاجة الجهاز االداري ومتطلباته لشغل الوظائف الشاغرة

1

المادة  50من المرسوم التنفيذي رقم ، 506-60المؤرخ في  66ماي ، 6660المتضمن القانون

2

المادة  56من المرسوم التنفيذي  506-60المؤرخ في  66ماي  6660المتضمن القانون

3

نوري منير ،الوجيز في تسير الموارد البشرية(وفق القانون االساسي العام للوظيفة العمومية في

االساسي الخاص باألساذ الباحث ،الجريدة الرسمية العدد ،60الصادر بتاريخ  66ماي .6660

االساسي الخاص باألستاذ الباحث  ،الجريدة الرسمية ،العدد ،60الصادر بتاريخ  66ماي .6660

الجزائر)،ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية ،الجزائر ،6651،ص.06
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الفصل األول:

والثاني:هو حماية الجانب االنساني للموظفين من أجل تكريس مبدأ المساواة وخلق
الرضا بين الطرفين.
والحقيقة ان نجاح اي أساس او معيار الترقية البد وان توازن االدارة بين مصلحتها

ومصلحة الموظفين في تنظيم المعايير،فهذه المعايير تجري عادة ثالثة اسس هي:

االقدمية والكفاءة او الجمع بينهما ،بحيث تهدف من خاللها الى الوصول الى ايجاد

الموظف األجدر او األصلح لشغل هذه الوظائف.

1

وسنتطرق في هذا المطلب الى دراسة أسس ومعايير الترقية من خالل الفروع
االتية:

 الفرع االول :الترقية باالقدمية
 الفرع الثاني الترقية بالكفاءة
 الفرع الثالث :الترقية باألقدمية والكفاءة معا.

الفرع االول  :الترقية باألقدمية:

الترقية على اساس االقدمية تتخذ هذه الطريقة من مدة خدمة الموظف أساس
للترقية من وظيفة الى اخرى وتقوم على اساس افتراض ان هناك عالقة وثيقة بين

طول مدة الموظف وبين كفاءته و صالحيته اي ان االقدمية تعتبر قرينة على الكفاية
وهذا المعيار يؤدي الال االدارة بوضع قواعد عامة تتبع لترقية العاملين االكفاء.

2

أوال :مفهوم معيار االقدمية:

يقصد باالقدمية صالحية الموظف العام للترقية الى الوظيفة االعلى الشاغرة بعد

قضائه فترة زمنية معينة يحددها القانون في وظيفته الحالية ،اذلك فانها تتم وفقا لذلك
والحق في هذه الترقية يعتبر نابعا من القانون ولهذا تنعدم فيها سلطة االدارة التقديرية
فما عليها اال ان تطبيق هذه القوانيين واللوائح على كل من يستوفي المدة الالزمة.

3

1

عبد العزيز السيد الجوهري الوظيفة العامة لدراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري ديوان

2

نوري منير :المرجع السابق،ص.11

المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،دون سنة للنشر ،ص.16
3

نوري منير :نفس المرجع ،ص.06
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ويقوم هذا المعيار على قرينة مفترضة مفادها طول مدة الخدمة التي قضاها
الموظف في الخدمة االدنى حيث يعد ذلك دليال على كفاءته وخبرته التي تؤهله للترقية
الى الوظيفة االعلى الشاغرة فهذا طريقة لالنتقال بصورة آلية الى الوظائف العليا بين

أقدم العاملين في الوظيفة االدنى ،ويعد هذا االسلوب و اضحا وبسيطا ألن الترقية فيه
واضحة ومحددة وهي مجرد مرور وقت زمني معين.

1

وبموجب اسلوب االقدمية يتم ترقية الموظف في الخدمة اي اليقل بالضرورة على

ان االفراد ذوي الخدمة اال طول أكثر كفاءة ومن الناحية العلمية قد تكون اطول مدة
الخدمة في بعض الوظائف دليل على زيادة معارف وخبرات العاملين .الى ان اطول
مدة ال يجوز اعتبارها مقياسا في اكتساب الموظف خبرات ومهارات خاصة فيما يتعلق

ببعض الوظائف الكتابية،وتحدد االدارة التي تتبع اسلوب االقدمية كأساس لترقية
العاملين لديها مدة زمنية إلنتقاله من درجة الى اخرى في السلم الوظيفي فترة من

سنتين وستة أشهر أدناها الىثالثة سنوات وستة اشهر أقصاها كما هو محدد في االمر
، 60-60وبذلك تتوقف اية عملية ترقية للموظف على تلك الفترة كشرط للترقية.

ومن الدواعي التي تتخذها االدوات باستخدام هذا االسلوب انه يتسم بالموضوعية

إلبتعاده عن المحاباة والتحيز.
ثانيا :تقيم معيار االقدمية:
اذا كانت االقدمية على اساس المدة التي قضاها الموظف في الخدمة حيث يتم

ترتيب الموظفين داخل الوحدة االدارية الذين يشغلون وظائف تدخل في نوعية واحدة
بحسب اقدميتهم فان هذا المعيار تترتب عليه نتائج ايجابية وسلبية كالتالي:

أ -المزايا يمتاز هذا المعيار بمايلي:

2

 .5تحقق المساواة والعدالة بين جميع الموظفين في الترقية.فالقانون ينص عادة
على المدة الالزمة للترقية من درجة أدنى الى درجة اعلى وما على االدارة اال
ان تطبق هذا الشرط على كل من يتوفر فيه ،وبذلك يمنع هذا االسلوب من
1
2

نوري منير :نفس المرجع ،ص.06
محمد ابن قاسم ،مذكرات في الوظيفة العامة ،الطبعة الثانية ،الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية

،5606ص566
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االنحراف او تعسف استعمال السلطة من قبل الرؤساء االداريين النه يعتمد
على معيار موضوع عادل.
 .6توفير االقدمية االستقرار النفسي للموظف وتضمن له مستقبل وظيفي وهذا

االمر يؤدي الى انصراف كل موظف للقيام بالوجبات الموكلة اليه دون خوف
من مستقبله وتبعث االطمئنان في نفوس الموظفين النهم يعملون بترقيتهم في

تاريخ معين وبذلك ينصرفون الى اعمالهم ويرتبون حياتهم على اساس
االطمئنان بهذه العملية.
 .0يتسم نظام االقد مية بالسهولة والبساطة في عملية التطبيق كما يشجع
العاملين على البقاء في االدارات وعدم تركها إلحتمال فقدهم ألقدميتهم عند ترك
العمل مما يعني ان هذا االسلوب قد يقلل من دوران العمل  .وانه سهل ومقبول
لدى الموظفين والنقابات العمالية.

 .6االخذ بهذه الطريقة يدفع باالدارة الى االهتمام بتدريب الموظفين ألعدادهم
وتهيأتهم للوظائف الجديدة التي سيرقون اليها ،باالضافة الى ان الترقية بناءا

على االقدمية تعتبر مكافأة من جانب المصلحة للموظف مقابل السنوات التي

قضاها في خدمتها ،كما ان االقدمية تعد دليل على الصالحية والكفاءة ومن ثم
استحقاق الترقية.

ب -المساوئ:

لقد نتج عن هذا المعيار المساوئ التالية:

1

 .5هذا المعيار اليعمل على تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الموظفين بل
يؤدي الى الظلم الن جميع الموظفين سيرقون بما فيهم المجد والغير المجد.ومن

تم فهو معيار مجحف بحقوق الموظف المنتج التي تزيد معدالت انتاجيته وآدائه
عن باقي الموظفين حيث ان المساواة تفترض المساواة في الواجب.

 .6ليست االقدمية دليال على الكفاءة باالستمرار بل قد دليال على العكس ،فكون
ان الموظف مطمئن الى ترقيته االلية من شأنه ان يعمل الى حفزه الى العمل
1

محمد ابن قاسم ،المرجع السابق ،ص.561
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والجد وانما الى الكسل والخمول في آداء وجبات وظيفية ،االمر الذي يقتل روح
االبداع واالبتكار والتميز بين الموظفين وهم بالمقابل يؤثر سلبا على ادائه
الوظيفي مما تشع في الجهاز االداري روح االهمال والكسل.

 .0توجد بعض الصعوبات في تطبيق هذا النظام من ناحية احتساب االقدمية
هل من تاريخ التعين او تاريخ االستالم العمل مثل هذه الصعوبات يفرضها الواقع
العملي مما يلزم المشروع الى وضع ضوابط للترقية باالقدمية االمر الذي يخرج

عن فكرة الجوهرية القائمة على اساس البساطة والسهولة في تطبيقه.
 .6تدني مستوى االداء واالمر بالمصلحة العامة وحسن سير العمل في الجهاز
االداري وذل ك لترقية موظفين ال يتمتعون بالكفاءة الالزمة لشغل الوظائف

العليا .كما ان هذا المعيار ال يصلح أصال لتطبيق في الوظائف العليا ذات الطابع
القيادي والتي تتطلب قدرات شخصية قيادية ادارية عالية،وهي صفات ال يمكن

لألقدمية المطلقة ان تكتشف عنها.

 .1يعاقب على االسلوب انه يجعل الترقي يتم بصورة آلية النه يؤدي الى

إضعاف روح الحماس لدى الموظفين وتغلق الطريق على الكفاءات الممتازة التي

يمكن ان تؤدي خدمات جليلة لإلدارة.
 .0يعمل هذا النظام على افساد الوظائف لمن يستحقونها وذلك لعدم وجود
معيار واضح للكفاءة كما انه يستعد الفروق واالستعدادات بين الموظفين ويجعل

الترقية شبه آلية،كما انه يضعف من تأثير وفاعلية الرؤساء في معاملة مرؤؤسهم

حين ال رأي لهم في تقرير امور الترقية كما انه يقضي على المنافسة بين
الموظفين.
 .0ان اتخاذ االقدمية سبيال لإلستدالل على الصالحية يعد أم ار منتقدا فمن
الممكن ان يكون االحداث اكثر صالحية واألقدم أدنى كفاءة ألن الصالحية ال
تقاس بعدد سنوات الخدمة فحسب و انما ايضا باالستعدادات والمواهب
الشخصية والقدرة الخالقة على حسن أداء العمل وذلك من االمور التي يتفاوت

فيها االشخاص.
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فالخبرة في ليست بكم حظيت في العمل و انما كيف تؤدي العمل؟ ومن هنا فان
االعتماد على االقدمية لن يوصل الى االصالح وانما يمكن ان يكون معوقا
اساسيا لإلستدالل على المدى الطويل.

1

 .0اما فيما يتعلق بان كل فرد أعباء المستقبلية على اساس ما يتوقعه من زيادة
في الدخل نتيجة حصوله على ترقية كلما مضى به الزمن في خدمة المصلحة

،ول هذا حرمانه من الترقية وتفضيل شخص اخر معناه العجز في مواجهة االعباء
وهذا كفيل بان يحيله الى شخص غير منتج فهول قول فيه خلط بين أمرين
مختلفين :حق الموظف في زيادة مرتبه كلما تقدم به الزمن في وظيفة وترقيته الى
وظيفة أعلى من التي يشغلها [فاالول] فاالمر االول يمكن عالجه بمنح عالوات
دورية للموظف يمكنه بواسطتها مواجهة الزيادة في االعباء التي تواجهه أما فيما
يخص االمر الثاني وهو الخاص بالترقية من وظيفة الى اخرى أعلى منها في

الوجبات والمسؤوليات فال يجوز للموظف ان يرتب أي أمل عليها إال اذا كان
جدي ار بها وكان ثمة وظيفة أعلى شاغرة.

2

الفرع الثاني :الترقية بالكفاءة( القدرة اوالجدارة)

ان نظام الجدارة واالستحقاق هو االساس الثاني الذي يعزز أحقية الترقية ،اذ

اعتمدت الكثير من االدارات على اتخاذها اساسا لحصول العاملين على فرص التقدم
ما دامت هي مصدر االنتاج وزيادته وقد يكون ذلك واضحا لو اعتبر قياس الكفاءة
موضوعية

ألسس

عادلة

ومدروسة

تشجع

العاملين

على

اداء

مداركهم

وكفاءتهم .فالموظف النشيط الذي يتميز بالديناميكية والمبادرة والقيام بالعمل على أفضل

وجه ،والملتزم بالتعليمات والمنضبط في سلوكه ،والذي سجله صواب ق ارراته يكون هو

االجدر بالترقية بغض النظر عن كون غيلره أسبق منه للعمل في المؤسسة ،فالمهم هو
الكفاءة.

3

1

محمد ابن قاسم المرجع السابق ،ص.556

3

علي غربي ،تنمية الموارد البشرية ،الجزائر ،شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،6666،

2

محمد ابن قاسم ،نفس المرجع ،ص.551

ص.66
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ويمكن للكفاءة ان تتخذ مظاهر أخرى تتمثل بالقدرة على التحصيل في االمتحانات
التي تعقد خصيصا لغايات الترقية سواء الكتابية منها او الشفوية ،او انجازات الموظف
من حيث تأهيله لنفسه باستمرار خاصة في مجال العمل،كحضوره دورات تدريبية،او
متابعته للدراسة والحصول على نتائج جيدة ،وكلما كانت هذه االنجازات متصلة بطبيعة

عمله كلما كانت معايير موضوعية أكثر ،حتى ولو كان التأهيل والتطور ال يتصل

مباشرة بالعمل فانه ال يمكن اغفال أهمية ذلك ألنه ال يمكن إال ان ينعكس على حسن

االداء ولو بصورة غير مباشرة.

1

اوال  :مفهوم الجدارة وتطورها:
الجدارة :وتعني "رجحان الكفاءة " وتعرف كذلك بان صفات ذتية في الشخص

،تتكون من عناصر عدة ما يتصل بدرجة المعرفة من المعلومات االدارية والفنية ومنها

ما يصل بالذكاء والنشاط وحسن السمعة وغير ذلك من شتى العناصر والمقومات
االخرى التي تتجمع من في الشخص وتاريخ حياته الوظيفية2.فيقصد بهذا المعيار
اختيار أكفأ العناصر لتولي الوظائف الشاغرة ذات المستوى االعلى من حيث
المسؤوليات والسلطات الوظيفية من طرف سلطة االدارة في اختيار االكفأ سواء كانت

هذه السلطة مطلقة او مقيدة بشروط اجراءات معينة.

3

ويالحظ ان أسلوب االختيار المطلق كان يطبق في الماضي بصورة كبيرة في
أنظمة الخدمة المدنية المقارنة مثل الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا اال ان االمر

تغير واتجهت قوانين التوظيف الى الحد من السلطات المطلقة لإلدارة.

4

ورغم ان هذه الطريقة تمنح االدارة السلطة التقريرية في اختيار من تشاء من

الموظفين االكفاء والممتازين ليتقلدوا اهم المناصب والوظائف الرئيسية إال انه يعنيها ان
تفتح الباب على مصرعيه للوساطة والمحسوبية مما يؤدي الى االنحراف بالسلطو عند
1

علي غربي ،نفس المرجع ،ص61

3

عبد العزيز السيد الجوهري ،المرجع السابق ،ص.00

2

4

على غربي ،المرجع السابق ص .00

نوري منير  ،المرجع السابق ،ص.00
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االختيار ويشيع الكراهي ة لدى الموظفين الذين لم يقع عليهم االختيار وتغلب اعتبارات
الرد والقرابة على الكفاءة ومن تم تكون سبيال لضياع حقوق االصلح (االكفاء) فعال
وطريق إلشاعة الفوضى دون ضوابط موضوعية.

1

ثانيا:معايير قياس الكفاءة

ان آلخذ بسلطة االدارة المقيدة في اختيار الموظف االكفاء للترقية يقتضي وضع
معايير موضوعية عادلة لقياس هذه الكفاءة بحيث تكون هذه المعايير بمثابة الضوابط

القانونية الت تحد من فرص الحيز او اساءة استعمال السلطة في الترقية ألغراض
شخصية بعيدة عن مصلحة العمل في الجهاز االداري.

2

ومقتضى هذه الطريقة ال يعول في ترقية الموظف اساسا على االقدمية لكن على

اجتهاده وتفانيه وابتكاره في عمله،بحيث لو خال مركز رئيسي وتنافس عليه موظف
قديم وموظف جديد كفء فضل هذا االخير رغم حداثته،وهكذا يمكن ان تظفر االدارة
بالعناصر الصالحة في المناصب الرئيسية.

3

وتوجد في هذا الصدد ثالثة طرق لقياس الكفاءة وهي:

أ -امتحانات الصالحية (االمتحانات التنافسية):

فهي تمثل احدى الوسائل التي يمكن من خاللها قياس الكفاءة ومدى صالحية

الموظف للترقية الى الوظائف العليا،والهدف االساسي من هذه االمتحانات هو الكثف
عن ما حصل الموظف من المعلومات خاصة بالوظيفة الحالية التي يشغلها،والخبرات

التي اكتسابها ،باإل ضافة الى الكشف عن صالحيته للوظيفة المراد ترقيته اليها.

4

وهذه االمتحانات من حيث الشكل يمكن ان تكون مفتوحة او مغلقة فاألول تعني

تلك االمتحانات التي تقوم على اساس المنافسة بين موظفي المؤسسة او المصلحة

1

محمد ابن قاسم،المرجع السابق،ص.66

3

نوري منير ،المرجع السابق ،ص .555

2

4

على غربي،المرجع السابق ،ص.566

عمار بو ضياف ،المرجع السابق، 6651،ص .560
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العامة،التي توجد بها الوظا ئف العليا الشاغرة،وبين غيرهم ممن يعملون بالمصالح
االخرى ويستوفون شروط الترقية.

1

اما االمتحانات المغلقة (او المقيدة) فهي تعني تلك االمتحانات التي تقتصر على

الموظفين العاملين دخل الجهاز االداري التي توجد فيه الوظائف الشاغرة ضمن نطاق
نفس المؤسسة او المصلحة ال عامة دون غيرهم ممن يعملون بالمصالح األخرى ،تسمى

في القانون الجزائري باالختيارات المهنية.

2

ب -الوضع تحت التجربة :يبنى هذا المعيار على اساس قيام الموظف بصفة مؤقتة
بمهام الوظيفة الجديدة التي سيرقى اليها،وذلك على سبيل التجربة لفترة معينة حتى يتم

التثبيت من صالحياته لشغلها.

وبناء على هذه المدة اما ان يرسم بصفة نهائية في الوظيفة الجديدة وذلك إلثبات
الكفاءة لشغلها او يعاد الى الوظيفة السابقة لعدم صالحيته ،اويرشح لشغل وظيفة

أخرى تتالءم مع مهارته وقدراته واستعدادته.

3

ج -التقارير الدورية لقياس كفاءة الموظفين:

تعرف التقارير الدورية بـأنها تحليل دقيق لعمل الموظف يتضمن ما يؤديه من

اختصاصات وما يتحمله من مسؤوليات لوظيفة الحالية وتكتب هذه التقارير من قبل
الرؤساء المباشرين للموظف وقد تكون هذه التقارير علنية او سرية.

لكن التقارير العلنية تحقق أكثر أهداف منها السرية وذلك من ناحية:ضمان التقسيم

الموضوعي من قبل الرؤساء لمرؤوسيهم وتمسكهم بالحياة والنزاهة و الموضوعية،مما

يحقق العدالة بين الموظفين وكذلك اطالع المواطن على أخطائه وعيوبه واتخاذ

االجراءات المالئمة لتصليحها وتقويمها.

4

1

عمار بوضياف ،نفس المرجع  ،ص566

3

دمان بيج عاشور ،المرجع السابق ،ص.501

2

4

عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص.500
دمان عاشور  ،نفس المرجع ص.500
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الفرع الثالث:الترقية باألقدمية والكفاءة معا:

الترقية على اساس الجميع بين االقدمية والكفاءة،بحيث يمكن ان تعتبر االقدمية

اساس الترقية في المراكز الدنيا وخاصة الروتينية منها كعامل حاسم أكثر من الكفاءة ،
وان يعتد بالكفاءة أكثر من االقدمية في الترقية للمراكز العليا،كما ان السياسة المعقولة

في الترقية هي ت لك السياسة التي تجمع وتوازن بين كال العاملين،االقدمية والكفاءة
حيث تكسب ثقة االفراد وايمانهم بعدالة الترقية وتدل على ان عامل الكفاءة لن ساء

استعماله كما يحدث في الكثير من االحوال بل توضع مقاييس محكمة لقياسها واللجوء

اليها في اقرار الترقية.

1

تعتمد بعض االنظ مة طريق الجمع بين معياري االقدمية والجدارة ويكون الترقية

باالقدمية بالنسبة للوظائف الدنيا وتكون على أساس الجدارة للوظائف العليا وتضاف
الى ذلك شروط أخرى وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة وعدد المرشحين لشغلها وهو ما
أخذ به المشرع الجزائري في نظام الترقية في المادة  560من االمر  60-60المذكور.

ومن جهة معيار الترقية في االدارة االسالمية ،فقد كان هو االختيار المؤسس على

الصالحية ذلك ان الترقية كانت تتمثل اختيار جديدا ،ولذا الزم ان تعتمد في اجرائها

على ذات المبادئ التي يستند اليها في التعيين بداية،ولذلك لم يكن لألقدمية اعتبار
ملحوظ في االختيار،اللهم إال اذا كشفت بشكل قاطع عن صالحية الموظف،وقتها ال
يكون لها إال دور ثانوي في االختيار كما يقول ابن تيمية":هو معرفة االصالح،وذلك
انما يتم بمعرفة مقصودة الوالية ومعرفة طريق المقصود،فإذا عرفت المقاصد والوسائل

تم االمر"

2

ولقد كان الوازع الديني يمثل في االدارة االسالمية مانعا قويا من االنحراف في

االختيار ،وضمانة باللغة الحصول االصالح(األكفأ) على حقه ،مما يجعل االختيار
يجري على اسس موضوعية يصعب تحقيقها في وقتينا هذا.
1

عبد العزيز الجوهري ،مرجع سابق ،ص.556

3

عبد العزيز الجوهري :نفس المرجع ،ص.606

2

عبد العزيز الجوهري :نفس المرجع ،ص.606
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الفصل األول:

لقد كان ايمان رجل االدارة االسالمية ان االختيار امانة ومسؤولية امام اهلل،ومسألة
الضمير ان لم تنشط عليه القواعد الدنيوية رقابة،إال انها ال تعتمد مكنون النفس وما
تخفي الصدور ألن مجالها ليس كالقواعد القانونية تقف على حد التصرفات

الظاهرة،وانما لها نطاق واسع للحكم على تصرفات االنسان الظاهرة والباطنية.هذا عند
االدارة االسالمية ف ي معيار الترقية،اما عند الفقهاء في العصور الحديثة،فقد حاولوا
التخفيف من عيوب الترقية سواء بطريقة االقدمية او طريقة االختيار،وذلك عن طريق

ما يعرف بنظام تقارير الكفاءة.

1

حيث تنظم القوانين االساسية للوظيفة العامة في الدولة المسار المهني للموظفين

وعالجت ذلك كاألمر  60/60المتضمن القانون االساسي للوظيفة العمومية في
الجزائر،انه يخض ع كل موظف،اثنا مساره المهني الى تقيم مستمر ودوري يهذف الى
تقرير مؤهالته المهنية وفق لمناهج مالئمة وهو ما نصت عليه المواد  60الى 566

من االمر رقم  60/60المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائرية.

2

باالضافة مما سبق ذكره سالفا،نجد ان موضوع الترقية يثير الكثير من الجدال

حول االساس االمثل الذي يمكن ان تقوم عليه فالمعيار لقديم المعمول به يقوم على
اسس شخصية وتفضيالت ذاتية وصالت وروابط القرابة ،باالضافة الى االعتبارات
السياسية والحزبية وان كان على حساب المصلحة العامة.

3

وهكذا فان الترقية لم تخضع العتبارات موضوعية بحيث ينظر اليه كاسلوب اداري

اجتماعي يهدف الى تحقيق الصالح العام،

ومن اجل القضاء على المعايير التي تطور العمل ثم البحث على اسس علمية

يمكنه االعتماد عليها في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالرتبة وهي:

1

عبد الحكيم سواكر،الوظيفة العمومية في الجزائر،دراسة تحليلية على ضوء أراء الفقه واجتهاد

2

عبد الحكيم سواكر،نفس المرجع،ص .666

القضاء االداريين  ،مطبعة مزوار الوادي طبعة اولى،6655،ص.661

3

بودهان

موسى

قانون

والتوزيع،الجزائر،6656،ص.505

العمومي،دار

الوظيف
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الفصل األول:

 اقدمية الشخص او عدد السنوات التي قضاها في وظيفته الحالية او التي
قضاها في خدمة المؤسسة.
 كفاءة الشخص او نجاحه في الفترة الماضية ثم قدرته على القيام باعباء

ومسؤوليات الوظيفة الجديدة.

 الجمع بين االقدمية والكفاءة.

1

المبحث الثاني :الضوابط التي تحكم ترقية الموظف العام:

نتعرض في هذا المبحث الى ضوابط ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري،

وذلك اعتمادا على العالقة القائمة بين الموظف واالدارة والمبنية على الملف االداري
الذي فرضه االمر  60-60فعلى االدارة تكوين ملف لكل موظف يحتوي على
مجموعة من الوثائق كالشهادات والمؤهالت ووثائق الحالة المدنية ووضعية الموظف

االدارية.

2

و إلحاطة الموظف بوضعيته فرض قانون الوظيفة العامة بموجب المادة  60من

تبليغ الق اررات المتعلقة بالوضعية االدارية للموظف كان يستفيد من الترقية او يتعرض
لعقوبة تأديبية او يخصم من راتبه،او ان يتم تحويله لمصلحة اخرى،كما فرض القانون
نشر ق اررات التعيين و الترسيم والترقية ،وانهاء المهام في النشرة الخاصة بالق اررات

التابعة لإلدارة.

3

فالموظف حين التحاقه بالوظيفة العامة كان يحمل مؤهال معينا ومعلومات محددة

في زمن معين ومن المطلوب تثمينها وتطويرها بين الفترة واألخرى ،فيكتسب الموظف
بعملية التكوين مهارات جديدة ومعلومات معمقة في شؤون لها عالقة وطيدة بوظيفته.

1

بودهان موسى :المرجع السابق ،ص506

3

المادة  60من القانون .60/60

2

4

رشيد حباني :المرجع السابق  ،ص11
رشيد حباني  ،نفس المرجع ،ص.06
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الفصل األول:
المطلب االول:شروط الترقية واجراءاتها:

يخضع الموظف العام الى مجموعة من الشروط واالجراءات لترقيته في الدرجة او

الرتبة وردت هذه الشروط في النصوص القانونية والتنظيمية وهذا ما سنتناوله في
الفرعين التاليين:

1

 الفرع االول شروط الترقية
 الفرع الثاني اجراءات الترقية

الفرع االول :شروط الترقية

من البدي هي القول انه ال يجوز ترقية موظف من وظيفة الى وظيفة اعلى منها إال

بوجود شغور في تلك الوظيفة االعلى وأال يكون قرار الترقية معدوما.وتوفر المؤهالت
العلمية المطلوبة في الموظف واجتياز امتحان الترقية بنجاح في البرنامج التدريس

وتوفر االقدمية المطلوبة في الموظف المترشح ،فالنظام الترقية على العموم يشترط

أمرين هما:المدة واجتياز البرنامج التكويني،خلو الموظف من موانع الترقية طبقا لمبدأ
المسار المهني الذي يقوم عليه نظام الوظيفة العمومية فان الموظف مدعو لإلستفاد

من الترقية في الدرجة خالل مساره المهني بل أكثر من ذلك فان االمر يعد حقا
بالنسبة لهذا االخير"

2

يرقى الموظف من رتبة الى اخرى خالل مساره المهني انطالقا من البنية الهيكلية

التي تميز السلك الذي ينتمي اليه وما تتضمنه هذه البنية من وظائف متكاملة تأطيرية
كانت او غير تأطيرية.

3

وقد حاول المشرع الجزائري تنظيم وتأطير الترقية في الرتبة ،حيث تضمنتها جميع

النصوص القانونية الى تنظيم الوظيفة العمومية ومنها االمر رقم  60-60الذي نص
على هذا النوع من الترقية.

4

1

محمد يوسف المعداوي ،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة ،التشريع الجزائري،ديوان

2

وليد سعود القاضي،المرجع السابق ،ص506

المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط،6ب س ،ص.06
3
4

عالء الدين عشي :مدخل القانون االداري ،ج،6دار الهدى ،الجزائر،6656،ص.06
عالء الدين عشي :نفس المرجع ،ص01
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الفصل األول:
أوال :شروط الترقية في الرتبة:

تتمثل شروط الترقية على اساس الشهادة في حصول الموظفين خالل مسارهم

المهني على الشهادات والمؤهالت المطلوبة،حيث خالل مزاولة الموظف للوظيفة كفل
له القانون حق متابعة دراسات جامعية والتي تسمح له بإحراز مؤهالت وشهادات تتيح

له تقلد وظائف أعلى وذلك في حدود المناصب الشاغرة المخصصة للتوظيف الخارجي
والمقيدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،وهذا في اطار المنشور رقم

 5056المؤرخ في  5660/55/51المتعلق بتعين الموظفين في رتبة اعلى والذي يعد
انه يسمح لل موظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم بااللتحاق برتبة أعلى في إطار
القوانين االساسية الخاضعين لها.

1

أما بالنسبة للترقية عن طريق تكوين المتخصص لقد نصت القوانين االساسية

العامة للوظيفة العمومية على ترقية الموظفين الذين يخضعون لدورات تكوينية
متخصصة ومنها المادة  560من االمر رقم  60-60التي نصت في بنده الثالث على
الترقية بعد التكوين المتخصص.

فهذا النوع من الترقية يمنح على تحسين المعارف والكفاءات االساسية للموظفين

بعد خضوعهم لتكوين متخصص ،ومن اجل تجسيد هذا النوع من الترقية تقوم المؤسسة
او االدارة العمومية المعنية باعدا د مخطط قطاعي سنوي او متعدد السنوات في التكوين
والتحسين المستوى وتحديد المعلومات وفق اهداف المؤسسة او االدارة العمومية المعنية

واالحتياجات االولية بالنظر الى التطور المترابط بين المؤهالت االدارية والنقدية
ومخصصات الميزانية لهذا الغرض،وفي هذا االطار تقوم مصالح الوظيفة العمومية

بتخطيط وتنسيق هذه العمليات لتحديد المعاهد المتخصصة والمناصب الخاصة السيما

التكوين المتخصص حسب المخطط السنوي ،ولتنظيم هذا النوع من الترقية أحدث
المرسوم التنفيذي رقم  66-60المؤرخ في  60مارس  5660المتعلق بتكوين الموظفين

وتحسين مستواهم وتجد يد معلوماتهم ،هذا المرسوم منح امتيازات للموظفين الذين تابعوا

تكوينا متخصصا ،وتتمثل هذه االمتيازات في االلتحاق بسلك او برتبة عليا،يمكن ان
1

عالء الدين عشي  :المرجع السابق ،ص06
41
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يدوم هذا التكوين ( )0سنوات ،ويتم تسجيل الموظفين في قائمة التأهيل عن طريق
االختيار مع تخفيض في االقدمية التي تساوي هذه الدورة التكوينية.

1

تتمثل الشروط االساسية للترقية عن طريق التكوين المتخصص فيما يلي:

 اعداد مخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين
المستوى،وتجديد المعلومات والمصادقة عليها

 اعداد مخطط تسير الموارد البشرية للسنة المالية المعينة والمصادقة عليه
 اعداد القرار او المقرر فتح تكوين متخصص لاللتحاق بالرتب المخصص بها

مناصب مالية بعنوان السنة المالية المعينة.

 اجراء اعالن اشهاري لهذه العملية لتمكين الموظفين الذين يستوفون الشروط

القانونية من تقديم ترشحاتهم.
 اعداد قرار تعيين في الرتبة المعنية بعد نجاح الموظفين في الدورة التكوينية

المتخصصة بعد اعالن ذلك من طرف اللجنة الخاصة المؤهلة.

2

اما الترقية عن طريق امتحان مهني نظ ار الهميتها فقد اهتم المشرع الجزائري

بتنظيمها وحسن سيرها ولهذا الغرض صدر المرسوم التنفيذي رقم  566/56المؤرخ في
 6656/66/61المحدد كيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية في المؤسسات
واالدارات العمومية و اجراءاتها 3وفي هذا االطار اصدرت المديرة العامة للوظيفة
العمومية تعليمية رقم 6650/65المؤرخة في  ،6650/56/66وتهدف هذه التعليمة
الى توضيح كيفية تطبيق االطار القانوني الساري المعمول به مع االحترام الصارم

لالحكام التنظيمية المنصوص عليها.

في هذا المجال وهذا قصد اعطاء امتيازات للموظفين الذين لهم امكانيات
والمؤهالت التي تسمح لهم باالستفاد من الترقية الى الرتبة أعلى.
1

المادة ،560االمر .60-60

3

المرسوم التنفيذي رقم  566/56يحدد كيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات والفحوص المهنية

2

المادة ،560االمر .60-60

في المؤسسات واالدارات العمومية واجراءاتها المؤرخ في  61ابريل ،6656ج رقم  60الصادر

بتاريخ -60مايو .6656
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وفيما يخص الترقية على سبيل االختيار فتكون عن طريق التسجيل في قائمة
التأهيل ،بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية االعضاء،من استفادة الموظفين الذين يثبتون
االقدمية المطلوبة مع عدم جواز استفادة الموظف من الترقية على سبيل االختيار

مرمرتبتن متتاليتين.

اذ لم يحدد المشرع الجزائري المقصود بهذه العبارة هل يقصد بها طليلة الحياة

المهنية ام في الرتبة فقط؟

غير ا ن الموظف الذي تمت ترقيته في إطار أحكام المادة  560من االمر رقم
 60-60المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية بعض من التربص قانون
،1اذ يعتبر إجراء جديد لم يكن منصوصا عليه في ظل القوانين السابقة.

ثانيا :شروط الترقية في الدرجة:
يترجم تعويض الخبرة بزيادة استداللية تبعا لوتيرة الترقية ،ويشترط على الموظفين
من اجل االنتقال الى الدرجة التي تعلوها مباسرة ان تتوفر فيهم الشروط القانونية

المعمول بها وهي االقدمية التي تترواح مابين سنتين وستة اشهر كحد ادنى،وثالثة

سنوات وستة اشهر كحد اقصى لالنتقال من درجة الى درجة أخرى تعلوها مباشرة،
سنوات االقدمية هذه موزعة على ثالث وتائر هي المدة الدنيا المدة المتوسطة،والمدة

القصوى ،وتكون تبعا النسب اربعة (،)66واثنان( )66من ضمن عشرة( )56موظفين
على اساس المدة الدنيا ،واربعة( )66موظفين على اساس المدة المتوسطة

،وموظفين( )66على اساس المدى القصوى،2وهذا طبقا لما نصت عليه المادة  56من
المرسوم رقم  066-60التي كان نصها كما يلي":يستفيد الموظف من الترقية الى
الدرجة اذا توفرت لديه في السنة المعتبرة االقدمية المطلوبة في المدة الدنيا،المتوسطة

والقصوى تكون تباعا حسب النسب  6و  6و 6من ضمن ( )56موظفين"....

1
2

3

المادة ،560االمر . 60-60

المرسوم الرئاسي رقم  066/60المحدد للشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع

رواتبهم،المؤرخ في  66سبتمبر ،6660الجريدة الرسمية رقم  05الصادر في  06سبتمبر.6660
3

المرسوم الرئاسي رقم ،066/60المادة .56

43

أساس ترقية الموظف العام

الفصل األول:

كما يشير نفس المرسوم الرئاسي رقم  066-60الى انه في حالة ما اذا أقرت
القوانين االساسية الخاصة وتيرتين فقط للترقية في الدرجة،فان النسب تكون بنسبة

(،)60واربعة( )66من ضمن عشرة ( )56موظفين1،اي ترقية ( )60موظفين على
اساس المدة الدنيا،واربعة ( )66موظفين على اساس المدى القصوى،وهذا ما يؤكده

نص الفقرة الثانية من المادة  56حيث نص على....":واذا كرس القانون االساسي

الخاص وتيرتين )66(،للترقية في الدرجة ،فان النسب تحديد على التوالي بنسبة
(،)60واربعة ( )66ضمن عشرة موظفين"،وتكون الترقية من درجة الى اخرى بالمدة

القصوى حق مكتسب ،وهذا ما نصت عليه المادة  50من نفس المرسوم تتم الترقية في

الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى.

2

قد يستفيد الموظف الذي يمارس مهامه في بعض مناطق التراب الوطني ،تخفيضا
في األقدمية لإللتحاق بالمنصب االعلى والترقية في الدرجات،وهذا من تكفل به أحكام

مرسوم  566-06المؤرخ  61أكتوبر  5606المتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي
الدولة ،الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية في الخدمة بوالية الساورة
والواحات،عمال بالمرسوم السالف الذكر صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 65

جانفي  5660يحدد الشروط تطبيق المرسوم رقم  566-06المؤرخ  61جانفي 5606
يحدد الشروط تطبيق المرسوم رقم  566-06المؤرخ  61اكتوبر  5606والذي منح
للموظفين الذين يمارسون اعمالهم في الواحات والساورة،حقا في الزيادة السنوية

باالقدمية.

على الوجه التالي:
 شهرين بالنسبة للمنطقة االولى (االغواط) -ثالث اشهر بالنسبة للمنطقة الثانية (بشار)

 اربعة اشهر بالنسبة للمنطقة الرابعة (ادرار ،تمنراست،اليزي ،تندوف).هذهالزيادة في االقدمية تحسب الترقية في الدرجة كاملة أما في الترقية الى رتبة أعلى
1
2

المرسوم الرئاسي رقم ،066/60المادة .56
المرسوم ارئاسي رقم ،066/60المادة 50
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الفصل األول:

تحتسب في تخفيض االقدمية المشروطة لإللتحاق بالمنصب المعني في حدود الزيادة
المذكورة أعاله،هذا االمتياز يجوز استعماله في الترقية في الدرجات في كل تعيين او
ترقية الى رتبة أعلى او منصب عالي.

وتتم ترقية الموظف الذي يوجد في عطلة مرضية طويلة المدى على اساس المدة

المتوسطة خارج جدول الترقية.

1

كما يمكن للموظف المنتدب طول مدة انتدابه ان يرقى في رتبته االصلية على

اساس المدة المتوسطة وهذا طبقا لنص المادة  60من المرسوم التنفيذي رقم 16/01
المتعلق بالقانون االساسي النموذجي لعمال المؤسسات واالدارات العمومية كما اشارة

الى ذلك االمر  60-60المتعلق بالقانون االساسي العام للوظيفة العمومية.

2

يرقى الموظف الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة او منصب عالي،ترقية قانونية
على اساس المدة الدنيا في رتبته االصلية وهذا حسب ما جاء في نص المادة  56من

المرسوم رقم  066-60حيث نصت على":يستفيد الموظف صاحب منصب عالي او
وظيفة عليا في الدولة من الدرجة في الترقية بقوة القانون حسب المدة الدنيا"3

1
2

وليد سعود القاضي ،المرجع السابق ،ص.60

حيث جاء في نص المادة  500من االمر رقم  60-60المتعلق بالقانون االساسي العام للوظيفة

العمومية:طاالنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه االصلي او ادارية االصلية مع
مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في االقدمية وفي الترقية في الدرجات".....

3

المرسوم الرئاسي رقم  ،066/60المادة .56
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الفصل األول:
الفرع الثاني :اجراءات الترقية:

ان الترقية في الرتبة او الدرجة تؤدي الى االنتقال الى رتبة أعلى او درجة أعلى

مباشرة وتؤدي الى تعديل في المركز القانوني للموظف لما يترتب عليه من زيادة في
المسؤليات واالمتيازات والمكافآت من حيث الجانب المعنوي والمادي والحفاظ على

االستقرار العائلي وتتم هذه اإلجراءات وفق مراحل منصوص عليها في التنظيم
المعمول به.

اوال :اجراءات الترقية في الرتبة:

تتم اجراءات الترقية بعدة طرق طبقا للتنظيم المعمول به

-5

بالنسبة لإلجراءات الترقية على اساس الشهادة:فهي تتم بناء على طلب

الموظف مرفوق بالشهادة والمؤهالت المتحصل عليها قيد العمل الى االدارة،فيتم ترقيته

الى رتبة أعلى مباشرة في حدود المناصب المالية المتوفرة خالل السنة الحالية.
-6

1

اما اجراءات الترقية عن طريق تكوين متخصص:نجد انها تخضع لنفس

االجراءات الخاصة بالترقية على اساس الشهادة دون تقديم طلب الن االدارة هي التي

نظمت التكوين بناء على البرنامج واحتياجات التي وظفتها للترقية،وتتم الترقية بقرار

فردي للموظف المعين الذي تتوفر فيه الشروط.
-0

2

اجراءات الترقية عن طريق االمتحان المهني او الفحص المهني:

حيث تعلن االدارة عن اجراءات مسابقة عن طريق االمتحان المهني او الفحص
المهني للموظفين المرسمين والذين تتوفر فيهم شروط االقدمية المطلوبة بناء على
طلبهم في المشاركة في المسابقة في حدود المناصب الشاغرة والنسب الخاصة بهذه

العملية بعد المصادقة على المخطط السنوي للموارد البشرية وينظم االمتحان على
مستوى الجامعات او المراكز او المعاهد المعتمدة ،والمؤهلة من قبل المديرية العامة

للوظيفة العمومية،وبعد اعالن النتائج يعيين الموظفين الناجحين بق اررات فردية.

1
2
3

دمان ذبيح عاشور :المرجع السابق ،ص.00
دمان ذبيح عاشور،نفس المرجع ،ص01

دمان ذبيح عاشور،نفس المرجع ،ص.66
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اجراءا ت الترقية عن طريق االختيار:تقوم االدارة بإحصاء الموظفين

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية عن طريق االختيار بعد المصادقة على
المخطط السنوي للموارد البشرية والذين يثبتون اقدمية 56سنوات عن طريق التسجيل

في قائمة األهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية االعضاء في حدود ( )%56لكن
االمر 60-60ترك مدة االقدمية خاضعة للقونين االساسية الخاصة طبقا للمادة 560

الفقرة الثالثة منه ":علىسبيل االختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي
اللجنة المتساوية االعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون االقدمية المطلوبة"

وتتم هذه الترقية الى غاية  56/05من السنة الماضية 1تجمع فيها كل ملفات

الموظفين ويتم نشر هذه القوائم في مكان العمل،ويمكن الطعن فيها بالنسبة للموظفين
الغير المسجلين وتتوفر فيهما االقدمية المطلوبة وبعد دراسة هذه الطعون من قبل
االدارة حسب االسالك والرتب وفق ترتيب حسب درجة االستحقاق،مع االخذ بعين

االعتبار االق دمية المكتسبة في الرتبة االصلية،وبعدها يتم استدعاء أعضاء اللجنة
المتساوية االعضاء 2مع تحديد جدول االعمال ويوم االجتماع وبعد درستها وفحص
هذه القوائم حسب الجدول الخاص بالترقية يتم تنقيط حسب كل حالة.

تاريخ اول تعيين في الرتبة الحالية ،تعبر عن االقدمية المطلوبة.التعينات في المناصب العليا او الوظائف العليا التي تقلدها الموظف.-العقوبات التي تم تسليطها على الموظف.

1

االحالة على االستيداع :لقد نظمها المشرع الجزائري في الفصل الرابع تحت عنوان وضعية

االحالة على االستيداع من المادة  561الى المادة  510من االمر رقم  60-60المتعلق بالوظيفة

العامة ،حيث عرفها في نص المادة :561تتمثل االحالة على االستيداع في ايقاف مؤقت لعالقة

العمل"..
2

المادتين  60-65من المرسوم التنفيذي رقم  56/06المؤرخ في  56يناير ،5606يحدد

اختصاص اللجان المتساوية االعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،الجريدة الرسمية رقم  60الصادر

في يناير  ،5606واالمر رقم  60/60المصدر السابق،المادة .00
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الفصل األول:
ثانيا :اجراءات الترقية في الدرجة:

قصد تنفيذ الترقية واتمامها على وجه االكمل بعد توافر الشروط الالزمة لها والمدة

وفق القوانين المعمول بها وتحديد االسس والمعايير الواجب احترامها تقوم االدارة
المستخدمة بإجراءات هامة كفيلة لجعل عملية الترقية أكثر موضوعية وشفافية من

الناحية الشكلية والقانونية 1وهي:
 التنقيط

 التسجيل في شروط الترقية.
 -5اجراءات التنقيط :كل موظف مرسم ومتحصل على الدرجة االولى له الحق في
النقطة السنوية اذا يخضع اثناء قيامه بالخدمة لذا فان صالحية التنقيط الذي يتم من
السلطة التي لها صالحية التعيين هي التي تمارس صالحية التنقيط وذلك بناء على

اقتراح الترتيب السلمي للموظف طبقا لنص المادة  01من المرسوم رقم  216/01بعد
استشارة المسؤول المباشر على الموظفين حسب السلم االداري،وبالتالي فهو الجدير
بمالحظاته وتقيمه والنقطة هي التي تثبت القيمة المهنية للموظف وطريقة أداء خدمته

حيث يرتب الموظفين على شكل مجموعات حسب نقط التقيم المقدمة من طرف
السلطة المختصة وعلى ضوء هذه النقاط والتقديرات يتم تحديد المدة التي سيرتب فيها

كل موظف حسب المدد الثالث"دنيا،متوسطة،قصوى"بحيث يقوم رئيس المصلحة
بوضع جدول التنقيط المرقم من  6الى  66للموظف المعني،حسبما نصت عليه المادة
 06من المرسوم .16/10

3

1ان تقيم الموظف يعتمد على عنصرين وهما التنقيط والتقدير العام.تشهدف االستمارة السنوية لتقيم

االداء اكتشاف القدرات الحقيقية للموظف ومعارفه المهنية ومستوى االداء الذي يتميز به،حيث نظم
المشرع الجزائري عملية تقييم الموظف ضمن الفصل الرابع من الباب الرابع تحت عنوان "تقيم

الموظف" في المواد 60و 60من االمر  60-60السابق الذكر.
2

المرسوم الرئاسي رقم  16/01المؤرخ في  60مارس ،5601المتضمن القانون االساسي النموجي

لعمال المؤسسات واالدارات العمومية ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية رقم ،50المادة .01

3

المرسوم الرئاسي رقم ،16/01المادة .60
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الفصل األول:

وأصبح في القانون الجديد التنقيط رقم  6الى  66وتحضير بطاقات التقييم السنوي
لجميع الموظفين باقتراح من الرئيس السلمي،توفر الترقية في الدرجات تتضمن تقديراته
ومؤهالته ومعارفه و اسلوب في العمل والتي تتوفر فيها ومقدرة الموظف على أداء

مهامه.

ويبلغ الموظف بالنقطة ويطلع عليها تم يوقع على استمارة التنقيط وله الحق في

طلب توضيحات او تقديم مالحظاته الكتابية،اما التقدير العام فليس له الحق في طلب
اعادة النظر في النقطة المرقمة في حالة اعتراض الموظف عليها كما للجنة االدارة
المتساوية االعضاء ان تطلع على التقدير العام ،اما الموظفين المنتدبين لدى إجراءات

أخرى يتم تنقيطهم من هذه األخيرة من اإلدارة المستقبلة وترسل بطاقات التنقيط إلى
إدارتهم األصلية وتتم هذه العملية في اخر كل سنة مالية أي  56/05تقوم مصلحة
الموظفين بفرز كل ملفات الموظفين التابعين لها وهذا قصد ملئ بطاقات التنقيط

السنوية لكل موظف مع مراعاة تاريخ االستفادة من الترقية في السنة الماضية اخذين
بعين االعتبار توفر المدة الدينا للترقية الذي يأخذ في الحسبان العقوبات المسلطة على
الموظف والغيابات وقرار األقدمية أخر درجة تقدم بطاقات التنقيط مرفقة بقرار أخر

درجة لكتاتب اللجنة اإلدارية المساوية األعضاء وهذا اإلعداد الجدول الترقية لكل

سلك والذي بدوره يقوم بعرضه أمام اللجنة اإلدارة المساوية األعضاء 1للدراسة

والمصادقة واعداد محضر يتم اإلمضاء عليه من طرف المسؤول الذي له صالحية

التعين ،تقوم مصلحة الموظفين بأعداد الق اررات الفردية لكل موظف تم ترقية حسب

المدد الثالث.

 -0التسجيل في شروط الترقية:
تتم المصادقة على قوائم التأهيل من قبل اللجنة االدارية المتساوية االعضاء ويتم
اعداد محضر يمضى عليه الرئيس الذي له صالحية التعين،ويقوم باعداد قرار فردي

لكل موظف تم ترقية الى منصب أعلى.
11

المرسوم التنفيذي رقم ،56/06المؤرخ في  56يناير ،5606يحدد اختصاص اللجان المتساوية

االعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية،رقم .60
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-بعض االستثناءات في الرتبة:

هناك حاالت يستثنى فيها التنقيط لبعض الموظفين وهي كاآلتي:

أ) الموظفين الذين يشغلون المناصب العليا ووظائف عليا،يتم ترقيتهم في المدة
الدنيا.

ب) االشخاص المتربصين في التجريب.
وهذا بعد حصول الموظف على قرار الترقية في الدرجة االعلى مباشرة يعاد

تصنيفه وفقا للرقم االستداللي للدرجة التي يجوزها في رتبته االصلية ويحتفظ بباقي

االقدمية في رتبته االصلية وقد نصت المادة  51من المرسوم الرئاسي رقم "0661/60

يعاد تصنيف الموظف الذي رقي الى رتبة اعلى في الدرجة الموافقة للرقم االستداللي

للدرجة التي بحوزته في رتبته االصلية ويحتفظ بباقي األقدمية ويؤخذ في الحسبان عند
الترقية في الرتبة الجديدة،ويتم تطبيق الموظفين انطالق من المجموعات االربعة
المنصوص عليها في المادة  60من القانون االساسي العام للوظيفة العمومية،كما

حددت المادة  66من المرسوم الرئاسي [المؤرخ في  ]666/66/66رقم 0662/ 60
المؤرخ في .6660/66/66

االطار المرجعي الذي يوزع ضمنه الموظفون على المجموعات واالصناف

واألقسام الفرعية خارج الصنف والكيفية التي يرتبون بها وكذا الرقم االستداللي االدنى
والرقم االستداللي االقصى الخاص بكل صنف من االصناف السبعة عشر واالقسام

الفرعية السبعة عشر والتي تتضمنها السلسلة االستداللية للمرتبات.

3

ويتضمن كل صنف وكل قسم فرعي  56درجة تتم فيها ترقية الموظف بصفة

منظمة من درجة الى الدرجة التي تعلوها حسب مدة تتراوح بين  06و 66سنة وتجدر
االشارة الى ان نظام التصنيف أقر كذلك مبدأ إحتساب الخبرة المهنية التي قد يكون
الموظف اكتسباها قبل ترسيمه وذلك بمعدل  %5.6من الراتب االساسي عن كل سنة

نشاط في االدارات والمؤسسات العمومية  %6.0من الراتب االساسي من كل سنة
1
2
3

المرسوم الرئاسي رقم ،066/60المادة .51
المرسوم الرئاسي رقم ، 066 /60المادة 66
المرسوم الرئاسي رقم .066/60
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الفصل األول:

نشاط في قطاعات اخرى،بترتيب مناصب العمل والوظائف و االسالك في احدى
االصناف و االقسام المذكورة ومن هنا نستخلص ان الدرجة في مفهومها تطابق
تعويض الخبرة او األقدمية عن فترة ممارسة عمل في الصنف والقسم اللذان رتب فيهما

او الوظيفة او السلك.

1

تسطر الترقية بالدرجات من الناحية العلمية على زيادة استداللية تضاف الى الرقم

االستداللي الذي يكون في حوزة الموظف وقت ادراجه في الجدول السنوي
للترقية،وباإلمكان ان يساوي المبلغ االقصى لتعويض الخبرة بنسبة  %16من االجر
االساسي ،وتجسيد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في ترقيته الى درجة
أعلى من اكتساب نقاط الرقم االستداللي تضرب في قيمة النقطة االستداللية

61.66دج وتضاف لراتبه.
كما يمكن ايضا ترقية الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه ان يرقى في رتبته

االصلية في الدرجة على اساس المدة المتبوعة ،وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 60

من المرسوم التنفيذي .162/01كما اشارت اليه المادة  500من االمر 3 60/60حيث

نصت على " االنتداب هو حالة الموظف الذي خارج سلكه االصلي وادارته مع مواصلة
استفادته في هذا السلك من حقوقه في االقدمية وفي الترقية في الدرجات"...كما ان
الموظفين الذين تابعو دورات تكوينية يمكن ترقيتهم في الدرجة بحيث أنه تمنح الدرجة
إضافية للموظفين الذين تحصلوا لدورة تكوينية بغرض تحسين المستوى او تحديد

المعلومات لمدة تسعة ( )66أشهر او أكثر في الجزائر او خارج الجزائر.

وهذا طبقا لما جاء في نص المرسوم رقم  66/60المؤرخ في 5660/60/60

المتعلق بتكوين الموظف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ،كما منح المشرع
امتيازات خاصة بالموظفين الذين يمارسون مهامهم في بعض مناطق التراب
الوطني،حيث يستفدون من تخفيض في االقدمية لإللتحاق برتبة أعلى بالمنصب العالي

1

المرسوم التنفيذي رقم ، 506/60الصادر في  60مايو  ،6660المتضمن القانون االساسي

2

المرسوم التنفيذي رقم ، 16/01المادة .60

الخاص باالستاذ الباحث ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية.

3

المادة  500من االمر ، 60/60السالف الذكر.
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الفصل األول:

والترقية في الدرجة وهذه االمتيازات تتراوح بين شهرين وستة  60اشهر حسب المنطقة
"،طبقا للمادة  00من المرسوم التنفيذي رقم  066/61المؤرخ في  5661/56/66كما
يرى ايضا الموظف الذي شغل منصب عالي او وظيفة عليا في الدولة من الترقية في

الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا خارج النسب المنصوص عليها في المادة 56

و 56من المرسوم الرئاسي رقم  1066/60المتعلق بالشبكة االستداللية لمرتبات
الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

المطلب الثاني :مبادئ وآثار الترقية

تعتبر الترقية عامال مهما للعامل او الموظف ألنها تعتبر من الحوافز التي لها

دور مهم في اثارة الدافعية لدى العاملين ليحسنوا أدائهم ويزيدوا إنتاجهم،اذ البد للعامل
اذا يعطى مبر ار اوسببا لترقية الى عامل أفضل بما يترتب على ذلك من مزايا،ورغم ان
الغالب ان يرافق الترقية في الوظيفة زيادة في االجور ،إال ان ذلك لوحده ليس معنى
دقيق للترقية ،اذ ان شغل الموظف ألعباء وظيفة أكبر ومسؤوليات ذات نوعية مختلفة

هو شرط اساسي الحتساب ذلك ترقية.

خالفا ما تم التطرق اليه سالفا في المطلب السابق من خالل دراستنا للمعايير

وأسس الترقية،سوف نتطرق في هذا المطلب الى مبادئ وآثار الترقية من خالل الفروع
اآلتية:

2

 الفرع االول:مبادئ الترقية
 الفرع الثاني:آثار الترقية.

1
2

المرسوم الرئاسي رقم ،066/60المادة  56و.56
محمد أنس جعفر:مرجع سابق،ص .06
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الفصل األول:
الفرع االول :مبادئ الترقية:

المبادئ المستخلصة من القواعد الوظيفية التي تسهم في عملية الترقية على

الوظائف العامة وهي:
 توفر مبدأ القناعة بالوظيفة العامة خدمة عامة للوطن وللموطن ،وان مزياها من

مراتب ورواتب وبدالت ونحوهما انما هي لألعمال والوظائف وليست لألشخاص،
ولذلك يتساوى المواطنون الذين تتوفر لديهم شروط شغلها.

 عدم التفريق بين موظف وآخر في الترقية على هذه الوظائف مادام ان الجدارة

والكفاءة متوفرة لديهما ،وان الفيصل في تفضيل أحدهما ينبغي ان يكون على اساس م
يتوفر لديه من مقومات ومؤهالت تزيد عما لدى زميله االخر.

 شمول إجراءات الترقية بالمفاضلة او المسابقة جميع الموظفين المستحقين

للترقية بمن في ذلك موظفون الفروع في المناطق والمحافظات،وأال يستبعد اي منهم اال
بإقرار خطي منه بعدم رغبته في الترقية اما لعدم مناسبة مقر الوظيفة المطروحة للترقية

له او نحو ذلك.

1

 لكل م ن التدريب وتقارير االداء الوظيفي دور في ترقية الموظفين ،ولذلك ينبغي

أال يقتصر تدريب الموظفين على البعض دون البعض االخر  ،او على موظفي
المراكز الرئيسية دون الفروع ،بل ينبغي ان تتاح فرصة التدريب ألكبر عدد ممكن من
الموظفين كما ينبغي ان يكون تقرير االداء موضوعيا يعكس الصورة الحقيقية لوضع
الموظف وان يكون واقعيا وبعيدا عن المحسوبية واالرتجالية ،فاعداد التقرير الوظيفي

امانة في عنق المسؤول او المشرف وينبغي عليه ان يؤدي هذه االمانة بجدية وعدالة

واخالص علي الجهة االدارية االتحتكار الوظائف وتحول دون ترقية الموظفين من
ذوي الكفاءة عليها بحجة شغلها بالتعيين او النقل من خارج الجهة من اجل زيادة القوى
العاملة لديها ،اذ يمكنها ترقية هؤالء ومن ثم شغل وظائفهم بالتعيين او بالنقل في حالة

عدم وجود مستحقين للترقية عليها من ذوي الكفاءة.

1

نوري منير :مرجع سابق ،ص .06
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الفصل األول:

 بالنسبة للترقية الى الوظائف القيادية التي تتم الترقية عليها باإلختيار وهي
المرتبة الحادية عشرة فما فوق فينبغي ان يكون هذا االختيار موضوعيا وعادال وفي
اطار مبدأ الجدارة ومصلحة العمل وان يتم تحري الدقة في ذلك عن طريق معايير

واضحة يحددها صاحب الق ارر في حالة التساوي بين أكثر من موظف في عوامل
الجدارة او الكفاءة باعتبار ان معايير المفاضلة او المسابقة ال تطبق على الترقية على

هذه الوظائف.

1

 واخي ار فان الجهة االدارية اذا قررت اللجوء الى اسلوب الترقية او غيره في شغل
وظائفها فينبغي ان تأخذ بعين االعتبار حق جميع الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط

شغل الوظائف وعدم التفضيل بينهم إال لسبب موضوعي واضح،وان تبذل قصارى
جهدها في دقة االختيار بان يتم شغل الوظائف باألصلح واألفضل من بينهم ووفق
مبادئ الجدارة والعدالة والمساواة.

2

الفرع الثاني :أثار الترقية:

لكل نظام او سياسة اثار ونتائج تتراتب على تطبيقها سواء كانت مادية او معنوية
مثلما هو الحال بالنسبة للترقية،لكل من الضروري ان تعد ادارة االفراد نظام جيد

ومعروف لترقية العاملين بالمؤسسة ،ومن اهم ما يصاحب الترقية هي الزيادات
والمكافآت والعالوات باالضافة الى االجرة االساسية للعامل المرقي،وعادة يترتب على
ذلك عدة نتائج:

3

 زيادة في دخل الموظف في الوقت الحاضر والمستقبل
 يمنح للعامل المرقى الى مناصب اعلى في نفس المستوى التنظيمي عالوات

ترتبط بتقدير المنصب المرقى اليه.

1

سعيد مقدم ،الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسير الموارد البشرية واخالقيات

2

سعيد مقدم ،المرجع السابق،ص.06

المهنة ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،6656،ص.06
3سليمان محمد الطماوي :المرجع السابق ،ص.100
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الفصل األول:

 زيادة في الصالحيات والمسؤوليات الوظيفية التي رقي اليها،ويجب ان يكون
هناك توازن بين االعباء والمسؤوليات الجديدة التي ستترتب على الترقية،وبين المقابل
المادى والمعنوي او المزيا االخرى،وعادة يهدف برنامج الترقية الى تحقيق هدفين:

1

أ -خلق حافز قوي لدى العاملين لبذل قصارى جهدهم ،وشعورهم باالستقرار

والطمأنينة نتيجة التقدم المستمر في مستوى معيشتهم.
ب-

ضمان بقاء االشخاص االكفاء في خدمة المؤسسة لشغل الوظائف

االعلى لضمان بقاء الكفاءات العالية وعدم تركها للوظيفة بحثا عن فرص ترقية في
مؤسسة اخرى.ولنجاح سياسة الترقية يجب مرعاة النواحي اآلتية:

 ضرورة وجود توصيف دقيق للوظائف يوضح المسؤوليات والشروط الواجب

توافرها في من يشغلها،لتحقيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب
 ضرورة وضع قواعد للترقية من وظيفة الى أخرى وان تكون هذه القواعد

واضحة ومعروفة لكل العاملين وضرورة وجود برامج تدريبية ،وتنمية العاملين الذين
يصلحون للترقية لوظائف اخرى ،مع تعريف العاملين بمجاالتها المتاحة مستقبال.

2

من خالل عرض الترقية يتضح ان زيادة االجر والمكانة االجتماعية،لهما االثر

الكبير على العامل ،حيث يسعى هذا االخير الى اشباع حاجاته المادية والنفسية.

1
2

سليمان محمد الطماوي :المرجع السابق ،ص.066

احمية سليمان ،التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري ،ديوان المطبوعات

الجامعية ،بدون طبعة،بدون سنة،ص.11
3

3

محمد أنس قاسم :المرجع السابق ،ص.566
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الفصل األول:
خالصة الفصل االول:

درستنا لهذا الفصل خلصنا الى تطور نظام الترقية في الوظيفة
من خالل ا

العمومية،حيث قمنا بدراسة مفهوم الترقية وطبيعتها وأهميتها واهدافها وأيضا انواعها.
وتطرقنا كذلك الى شروط واجراءات الترقية ،باإلضافة الى ذلك من معايير وأسس

ومبادئ وأثار الترقية،توصلنا الى ان الترقية مهمة بالنسبة للموظفين في حياتهم
المهنية،بحيث يطمح كل موظف الى تقلد أعلى المناصب في الوظيفة اإلدارية وهذا ما
يحقق له االطمئنان و االمن واالستقرار العائلي ويحقق له االهداف التي سطرها خالل

حياته ،وهذا ما يحفز الموظف على تقديم قصارى جهده وحسن التسيير واالنضباط
وابتكاراته وخبراته،وهذا ما ينعكس على االدارة باإليجاب في التطور.

وقد وضع المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية وفي كل جهة زمنية يقوم بإدخال

تعديالت تتماشى مع نظام الترقية،التي تطرقنا اليها في الفصل االول،وتبقى موانع
الترقية ونظام الرقابة على قرار الترقية في التشريع الجزائري ،وهذا ما سنتطرق اليه في

الفصل الثاني من هاته المذكرة.
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المبحث االول :موانع الترقية

المطلب االول:الموانع المتعلقة بالنظام التأديبي
الفرع االول :المساءلة التأديبية

الفرع الثاني:توقيع بعض العقوبات

المطلب الثاني:الموانع المتعلقة بالوضعيات القانونية االساسية للموظف العام
الفرع االول :وضعية خارج االطار

الفرع الثاني :االحالة على االستيداع

المبحث الثاني:الرقابة على قرار الترقية في التشريع الجزائري
المطلب االول:الرقابة االدارية على قرار الترقية في التشريع الجزائري

الفرع األول :رقابة جهاز مفتشيه الوظيف العمومي على قرار الترقية

افرع الثاني :رقابة بناء على الّتظلم

المطلب الثاني  :الرقابة القضائية على قرار الترقية في التشريع الجزائري
الفرع االول:دعوى الغاء قرار الترقية
الفرع الثاني:دعوى التعويض.
خالصة

موانع الترقية والرقابة على قرار الترقية في التشريع الجزائري

الفصل الثاني:

تمهيد:
تتضمن معظم التشريعات المقارنة عدة موانع قانونية للترقية بمقتضاها يمنع على
االدارة ترقيته الموظف رغم توافر جميع الشروط المتطلبة للترقية فيه،بسبس وجود عائقا
او مانع يحول دون ذلك ،ومن امثلة هذه الموانع احالة الموظف الى المحاكمة التأدبية

او الجنائية،والوقوف عن العمل ،وتوقيع بعض العقوبات التأدبية عليه.
وهذه الموانع عادة ما تكون محددة بنص القانون وعلى سبيل الحصر بحيث ال

يجوز لإلدارة ان تضيف اليها اية موانع اخرى،وذلك ما اوجب وجود اليات للرقابة على
ق اررات الترقية.

1

فهل تضمن القانون الجزائري مثل هذه الموانع للترقية؟

وهل فرض رقابة على قرار الترقية؟
لذا سنعالج هذا الفصل في مبحثين ،األول نتكلم فيه عن الموانع القانونية للترقية

في الوظيفة العمومية ،والثاني نتكلم فيه عن الرقابة على قرار الترقية في التشريع
الجزائري.

11

عصمت عبد الكريم خليفة،نظام الترقية في الوظيفة العمومية ،بحث للحصول على ما جستر

االدارة

والمالية

العامة

االدارية،ب،س،ص.500

،جامعة

،معهد

الجزائر
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الحقوق

والعلوم

السياسة

والعلوم

الفصل الثاني:

موانع الترقية والرقابة على قرار الترقية في التشريع الجزائري

المبحث االول :موانع الترقية
لقد حصر المشرع الجزائري الموانع التي تحول دون ترقية الموظف العام في

نوعين من الموانع تتمثل في موانع تأديبية تتعلق ببعض الحاالت التأديبية التي يتعرض
لها الموظف العام عند ارتكابه خطأ مهني او بموانع تتعلق ببعض الوضعيات

القانونية.

المطلب االول:الموانع المتعلقة بالنظام التأديبي
قد يصدر عن الموظف أثناء مساره المهني أخطاء تأديبية تستوجب
المساءلة،وتوضع بعض العقوبات التأديبية.

الفرع االول:المساءلة التأديبية

نص المشرع الجزائري ضمن الباب السابع من االمر رقم  60/60المتضمن
القانون االساسي العام الوظيفة العمومية ":بشكل كل تخل عن الوجبات المهنية او

مساس باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة دون المساس عند االقتضاء بالمتابعات

الجزائية.
حيث صنف العقوبات التأديبية حسب جسامة االخطاء المهنية التي يرتكبها

الموظف الى اربعة درجات وهذا ما تضمنته المادة  500من االمر ، 60/60حيث
وضعت اجراءات التي تتعلق بالترقية والمتمثلة في :

1

-5

العقوبة من الدرجة الثانية :الشطب من قائمة التأهيل.

-0

العقوبة من الدرجة الرابعة:التنزيل الى المرتبة السفلى

-6

العقوبة من الدرجة الثالثة:التنزيل من درجة درجتين

اوال :الشطب من قائمة التأهيل

يتم توقيع عقوبة الشطب من قائمة الترقية على الموظف كعقوبة من الدرجة الثانية
والتي تطلب القانون ضرورة استشارة اللجنة المتساوية االعضاء.
-شروط الشطب من قائمة الترقية

يشترط لشطب اسم الموظف من قائمة الترقية ضرورة توافر الشروط االتية:

1

المادة  500من االمر .60/60
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يجب ان يكون الموظف قد ارتكب جريمة تأديبية تستوجب معقابته

بالشطب من قائمة الترقية
-6

يجب ان يتخذ قرار الشطب من قائمة الترقية بمعرفة السلطة المختصة

-0

يجب على السلطة التأديبية استطالع رأي اللجنة المتساوية االعضاء

بالتعيين باعتباره السلطة التأديبية المختصة،وأن يكون القرار معلال.
المختصة قبل توقيع عقوبة الشطب من قائمة الترقية.

1

أثار الشطب من قائمة الترقية:

يترتب على صدور قرر من السلطة التأديبية بتوقع عقوبة من قائمة الترقية

الموظف ،وحذف اسمه من القائمة،وبالتالي عدم ترقية الموظف خالل مدة صالحية

هذه القائمة .ولما كانت مدة صالحية القائمة سنة واحدة،فاننا نرى ان مدة الشطب من
القائمة ال تكون اال من هذه السنة فقط،وبالتالي فليس هناك ثمة ما يمنع من اعادة
ادراج اسم الموظف في القائمة ال ترقية الجديدة للسنة التالية،اذا ما رأت االدارة ذلك

وتوفرت فيه شروط استحقاق الترقية.
ثانيا :التنزيل من درجة الى درجتين

ويقصد به خفض درجة الموظف المعاقب الى درجة أسفل من الدرجة التي كان

يشغلها مباشرة،وهذا الجزاء له أثر على مركزه الوظيفي من حيث االختصاص وفرض
الترقية والعالوات الدورية حيث انه يحتفظ له براتبه له كان يتقاضاه عند توقيع الجزاء

وإلمكانية تطبيق هذا الجزاء البد ان يكون الموظف المعاقب يشغل الدرجة ما فوق
االولى في سلم الوظائف،2ألنه يستحيل توقيع هذا النوع من الجزاء اذا لم تتوفر في
الموظف بعد المدة التي تسمح له بالترقية الى الدرجة االولى.3

1

المواد من  506الى  500من االمر رقم .60/60

3

محمد الطاهر كاوجة ،االجراءات القانونية لتأديب الموظف العام،مذكرة ماستر،تخصص قانون

2

المواد من  500الى  501من االمر 60-60

إداري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة ،الجزائر،6656،ص.10
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ثالثا :التنزيل الى الرتبة سفلى مباشرة:
لم يسبق للمشرع تناولها فهي تعد بمثابة سقوط حر للموظف لما بناه خالل مدة من

الزمن وارتقائه من درجات تجعل منه بين لحظة واخرى في اسفلها وهي ضريبة قوية
تصيب الموظف ماديا ومعنويا بحجم هذه العقوبة وقوتها فان االخطاء التي توازيها

ليست من الهين،وعليه فهي عقوبة رادعة مانعة.
الفرع الثاني :توقيع بعض العقوبات
اوال :الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

باستعراضنا نصوص من قانون العقوبات الجزائري،نجد ان المشرع الجزائري قد
جعل من بعض المخالفات التأديبية جرائم جنائية والسبب في ذلك يرجع الى تأتي هاته
الجرائم على حسن سير المرفق العام وكرامة الوظيفة اذ يتعلق االمر ب:

جريمة تعسف رجال االمن في استعمال سلطاتهم في مجال التفتيش كدخول منزل

أحد الموظفين بغير رضاه وفي غير الحاالت المقررة قانون 1وكذلك نص على جريمة
امتناع الموظف او القاضي عند الفصل فيما يجب عليه ان يقضى فيه بين االطراف
بعد ان يكون قد طلب ذلك.

2

نجده ينص على جرئم موظفي االدارة البريد لجرائم فتح واختالس واتالف ارسائل

او المساعدة على ذلك او افشاء محتوى البرقيات،ونجده ينص على جريمتي ممارسة
المهام من قبل الموظف دون ادالء اليمين القانونية اذا كان القانون يشترط ذلك وكذلك

جريمة استم ارره في مزاولة مهامه رغم عزله او ايقافه عن وظيفته،كما تطرق المشرع
الى جرائم أخرى قد يرتكبها الموظف وهي مثال جريمة التحريض كما نجد يحرم كل

تزوير المحررات العمومية او الرسمية التي يقوم به موظف عمومي وكذلك اذا قام
بتسليم وثائق كجوازات السفر او بطاقات التعريف في غير الحاالت التي حددها
القانون.

3

1

االمر رقم ، 510/00الصادر في  60يونيو سنة 5600والمتضمن قانون العقوبات،ج ر ج ج

2

المادة ،500االمر رقم .510/00

رقم .50
3

محمد الطاهر كاوجة،مرجع سابق ،ص10
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ك ما نص على جريمة خيانة االمانة وكذلك جريمة عدم احترام ضباط الحالة
المدنية او قوانين الزواج او دفن الموتى.

1

ثانيا :االخطاء التأديبية في القانون االساسي العام للوظيفة العمومية
باستعراض مواد االمر  60/60المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية

نجده حصر االخطاء التأديبية التالية الذكر:

فيعتبر خطأ اخالل كل باالنضباط العام يقوم به الموظف يمكن ان يمس بالسير

الحسن للمصالح ،2وكذلك المساس سهوا او اهماال بأمن المستخدمين ،او امالك الدولة

طبقا لنص المادة  506من االمر  60/60المتعلق بالوظيفة العامة،كما يعتبر خطأ

الق يام بتحويل غير قانوني للوثائق االدارية او اخفاء المعلومات ذات الطابع المهني
التي من الواجب تقديمها خالل عمله اورفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في اطار
تأدية المهام المرتبطة بوظيفة دون مبرر مقبول او قيامه بإفشاء االسرار المهنية او
استعمال تجهيزات او أمالك االدارة ألغراض خارجة عن المصلحة،كما تعتبر أخطاء
تدريبية ومهنية االستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت مقابل تأدية خدمة في اطار

ممارسة وظيفة أو ارتكاب اعمال عنف او تزوير الشهادات او المؤهالت او كل وثيقة
سمحت له بالتوظيف او بالترقية التي او جمع بين الوظيفة التي يشتغلها ونشاط مربح

آخر.

3

ثالثا :المخالفات التي وردت في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

لقد عنى القانون رقم  65/60المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،عناية خاصة

بالموظف وذلك ألنه وجه االدارة وبالتالي وجه الدولة،اذ نجده قد احصى عدة جرائم
ومخالفات يرتكبها الموظف،اذ يعتبر جريمة كل اختالس او اتالف عمدي دون مبرر
للممتلكات العمومية او الخاصة وذلك طبقا لنص المادة  66منه.
1

المادة  ،665االمر .60/60

3

المادة ،505-506االمر 60/60

2

4

المادة  ،500االمر .60/60
المادة ،500االمر 60-60
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كما يعتبر مخالفة يرتكبها الموظف في حالة مطالبة او تلقي او اشتراط او االمر
بتحصيل مبالغ مالية يعلم انها غير مستحقة االداء وكل موظف يمنح اعفاءات او

تخفيضات في الضرائب دون ترخيص من القانون.1

وكذلك يعتبر خطأ يستحق المتابعة التأديبية كل استعمال للنقود او خرق للقوانين

والتنظيمات بغرض الحصول على منابع غير مستحقة ،وكذلك تلقى فوائد من العقود

التي يكون فيها مدي ار او مشرفا،2وكذا في حالة قبوله لهدية او مزية غير مستحقة من
شأنها ان تؤثر في اجراء او معاملة وذلك لضمان عدم التشكيك في المرفق العام وذلك

طبقا لنص المادة  00من االمر  65/60المتعلق بالوقاية من الفساد

ومكافحته.باإلضافة الى المخالفات التي وردت في القوانين المنظمة لبعض شؤون

الموظفين،3وكذا المرسوم رقم  505/00الذي ينظم العالقات بين االدارة والموظفين في
المادة  66منه،4باإلضافة الى المرسوم التنفيذي رقم  506/00المتضمن القانون
االساسي الخاص باألستاذ الباحث في نص المادة  66منه.5

حيث نص ذلك االمر رقم  60/60المتعلق بالوظيفة العامة":يوقف فو ار الموظف
الذي كان محل متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه.

6

وبالتالي ال تسوى وضعيته االدارية اال بعد ان يصبح الحكم المترتب على

المتابعات الجزائية نهائيا،هذا يؤدي كذالك الى توقيف النظر في الترقية الموظف الى

حين صدور الحكم النهائي،وفي حالة تبرئته من التهم المنسوبة اليه يرفع مانع الترقية
مباشرة بعد تسوية وضعيته االدارية.
1

المادة ،505-506االمر 60/60

2

المواد  ،01،00،06المرسوم رقم .16/01

4

المرسوم رقم  505/00الصادر في  66جويلية  5600الخاص بتنظيم العالقات بين االدارة

5

المرسوم التنفيذي  506/60المؤرخ في  60ربيع الثاني عام  5666الموافق  0مايو سنة 6660

3

المادتين ،60-60المرسوم رقم 16/01

والمواطن ،ج ر ج رقم 60

يتضمن القانون االساسي الخاص باالستاذ الباحث ج رج رقم  60الصادر في  66ماي .6660

6

المادة ،506االمر 60/60
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المطلب الثاني:الموانع المتعلقة بالوضعيات القانونية االساسية للموظف العام
اذا كان االصل في العالقات الوظيفية قيام الموظف بعمله بصفة مستمرة ،ومقابل

استفادته من راتبه المقرر قانونيا ومن حقه في الترقية ،اال انه وخروجا عن القاعدة

العامة في توقف العالقة الوظيفية مؤقتا لسبب من االسباب التي حددها القانون.1تحت

عنوان الوضعيات القانونية االساسية للموظف.فالطبيعة القانونية والتنظيمية التي تربط

الموظفين باالدارة تفترض بالضرورة ان تكون وضعيتهم مطابقة تماما ألحكام والقانون
االساسي التابعين له،وقد نصت المادة  00من المرسوم رقم  16/01المؤرخ في 60

مارس  5601على مايلي  ":يوضع كل عامل في اطار القوانين والتنظيمات المعمول
بها في احدى الحاالت االتية :الخدمات الفعلية،االنتداب،وضعية خارج االطار ،االحالة

على االستيداع،الخدمة الوطنية،نص عليها المشرع في المادة  560من قانون الوظيفة

العمومية ضمن الباب السادس من االمر  60/60وسوف نتطرق في هذا المطلب الى
كل من وضعية خارج االطار في الفرع االول،اما الفرع الثاني وضعية االحالة على

االستيداع.

الفرع االول :وضعية خارج االطار

قام المشرع الجزائري بتعريف هذه الوضعية في المادة  566من االمر 60/60

المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية والتي نصت على وضعية خارج

االطار وهي الحالة التي يمكن ان يوضع فيها الموظف منه بعد استفاذ حقوقه في
االنتداب في اطار أحكام المادة  501في وظيفة ال يحكمها القانون االساسي.

وبالتلي فهي الحالة التي تقتصر على الموظفين المنتمين الى الفوج (أ) المنصوص

عليه في المادة الثامنة( )60من هذا القانون االساسي العام للوظيفة العمومية.

2

وهي من الناحية االجرائية ال تختلف عن االنتداب فكالهما يتم بقرار اداري فردي

من ا لسلطة المخولة في حين تختلف وضعية خارج االطار من حيث المدة التي ال
يمكن ان تتجاوز  61سنوات وال يستفيد المعنيون من الترقية في الدرجات.
1
2

1

عمار بوضياف :مرجع سابق ،ص561
علي تيكوش السعيد وجعفر خولة ،النظام القانوني لترقية الموظف العمومي،مذكرة ماستر ،جامعة

محمد بوضياف ،المسيلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق،6650،ص.60
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الفرع الثاني :االحالة على االستيداع
تعتبر االحالة على االستيداع الوضعية القانونية التي يتم من خاللها االيقاف

المؤقت لعالقة العمل بين الموظف والمؤسسة او االدارة العمومية المستخدمة،بحيث
تؤدي هذه الوضعية الى توقيف راتب الموظف وحقوقه في االقدمية وفي الترقية في

الدرجات وفي التقاعد،غير ان الموظف في هذ ه الوضعية يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها
في رتبته االصلية عند تاريخ احالته على االستداع وال يمكنه ان يتقاضى من خالل

هذه الفترة اي راتب وال يمكنه ان يمارس اي نشاط مربح،2وقد نصت على هذه
الوضعية التي تحول دون ترقية الموظف العام المادة  561من االمر  60/60حيث

جاء فيها ":تتمثل االحالة على االستيداع في ايقاف مؤقت لعالقة العمل اذ تؤدي هذه

الوضية الى توقيف راتب الموظف وحقوقه في االقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي

حالة التقاعد،غير ان الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في
رتبته االصلية عند تاريخ احالته على االستيداع.

نميز بين صورتين من االحالة على االستيداع تتمثل في:

3

أوال :االحالة على استيداع بقوة القانون

تكون االحالة على االستيداع بقوة القانون في الحاالت التالية:

-في حالة تعرض أصول الموظف او زوجته او احدى االبناء المتكفل لحادث او

إلعاقة او مرض خطير وهذا اعتبار انساني قدرة المشروع،فالمرض متى كان خطي ار
او في حالة تعرض أحد أصول الموظف او زوجته إلعاقة نتج عنها تشتت ذهن

الموظف وتضعف معنوياته،ومن ثم يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي وعلى نطاق الخدمة
العمومية ،فيكون من المستعين االعتراف له بحق توفيق العالقة بينه وبين االدارة
المستخدمة ليتسنى له متابعة وضعية المرض الخطير وحالة االعاقة الخاصة بأحد

االصول او بالزوجة او بأحد المتكفل بهم.
1

سعيد مقدم،مرجع سابق،ص.00

3

عمار بوضياف :المرجع السابق ،ص.560

2

4

4

احمد بوضباف الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر،ب ن ،الجزائر , 6656ص516

احمد بوضياف:المرجع السابق ،ص500
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 السماح للزوجة الموظف بتربية طفل يقل عمره عن  1سنوات،وقد راعى المشرعفي هذه الحالة االعتبار االنساني مركزين هما مركز االم الموظفة وطفلها الذي لم
يتجاوز عمره خمس سنوات.

1

 السماح للموظف بااللتحاق بزوجة اذا اضطر الى تغيير إقامته بحكم مهنته،وقد كرس المشرع في هذه الحالة مبدأ دستوريا في حق كل مواطن ان تحظى

أسرته بحماية الدولة ،والمجتمع.

2

-لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

3

 -اما عن الفترة المحددة لإلجابة على االستداع في جميع هذه الحاالت سالفة

الذكر ،تقدر بمدة دنيا قدرها  60أشهر قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس سنوات
خالل كامل الحياة المهنية للموظف العام.

4

ثانيا :االحالة على االستيداع بطلب الموظف

نص على هذا النوع من االجابة االمر  60-60في المادة ":560يمكن للموظف

ان يستفيد من االحالة على االستيداع ألغراض شخصية السيما القيام بدراسات او
اعمال او بحث بطلب منه بعد سنتين من الخدمة الفعلية.
غير انه اليجوز للموظف المتربص وال للموظف المرسم الذي لم يستوفي المدة

القانونية تقديم طلب من أجل االستفادة من هذه االحالة.

تحدد هذه االحالة بمدة دنيا قدرها ستة أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين خالل

مدة مسار المهنيي للموظف العام.

5

1

عمار بوضياف :المرجع السابق ،ص.506

3

هاشمي خرفي :المرجع السابق ص566

5

المادة  06من قانون  65-50المؤرخ في  60مارس ، 6650المتضمن التعديل الدستوري لسنة

2

رشيد حباني :المرجع السابق ،ص06

4

المادة  ، 560من االمر .60-60

6650
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ويفهم من خالل نص المادة  501ا لمذكورة أنه حتى يكون الموظف العام أمام

وضعية خارج االطار يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط تكمن في:1

 ضرورة استفادة الموظف حقه في االنتداب االداري موضوع المادة ،501اي سبق
له االستفادة من حالة االنتداب .

 تتم وضعية االحالة خارج االطار بطلب من الموظف المعني أي بارادته ورغبته.
 يجب ان تكون الوظيفة المراد االلتحاق بها ال تخضع ألحكام قانون الوظيفة
العامة.

 كما انه اليمكن ان يوضع خارج االطار اال الموظفين المنتميين الى الفوج (أ)

المنصوص عليهم في أحكام المادة  60من القانون االساسي العام للوظيفة

العمومية،أي الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات
التصميم والبحث والدراسات او ما يعادله.

 تكرس هذه الوضعية بقرار اداري فردي لمدة ال تتجاوز  1سنوات حيث ،ال
يستفيد الموظفين الذين يوضعون في حالة خارج االطار من الترقية في

الدرجات.2

غير ان الموظف الذي يوجد في وضعية خارج االطار يتقاضى راتبه ويقيم من
قبل المؤسسة او الهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.بعد انتهاء مدة االحالة على
االستيداع يعاد إدراج الموظف في سلكه ويعين في المنصب الذي كان يشغله او في
منصب مماثل ،وينطلق من جديد تطور مساره المهني من المستوى الذي كان عليه
من قبل االحالة على االستيداع.

3

نخلص في االخير الى ان الموظف هو كل عون يعيين في وظيفة عامة ودائمة

،وأن نشاطه يتصف باالستم اررية والدوام غير أنه في بعض االحيان قد يحدث وان
يتوقف الموظف عن نشاطه باتخاذه لوضعية خارج االطار والتي يترتب عليها توقيف

1
2
3

المادة  501من االمر 60-60
المادة  ،565من االمر .60-60
المادة  ،565من االمر .60-60
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راتبه،كما تعت بر أحد الموانع التي تمنعه من حقوقه في االقدمية وفي الترقية وفي
الدرجات.

1

تجدر االشارة الى ان الموظف الذي يوجد في حالة االستيداع،ال يمكنه طليلة هذه

الفترة ممارسة اي نشاط مربح مهما كانت طبيعته فال يعقل ان يتقطع الموظف عن

أداء عمله االصلي ليتفرغ لنشاط آخر،فهذا التصرف محظور ويعرضه للمتابعة،2وقد
أجازت المادة  515من االمر  60-60لإلدارة في اي وقت القيام بتحقيق للتأكد من
حقيقة االسباب التي يكون الموظف قد قدها تدعيما لطلب االحالة على االستيداع.

3

سواء كانت االحالة على االستيداع بقوة القانون او ادارية فان تكريسها يتم بقرار

اداري فردي ،يصدر من السلطة المختصة بذلك.

4

من خالل مماسبق نخلص الى ان الموظف الذي يتوقف مؤقتا عن أداء نشاطه
الوظيفي بسبب وضعية االحالة على االستيداع.يتوقف راتبه وحقوقه في االقدمية

والترقية وفي الدرجات وفي التقاعد ،ويحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبه االصلية
عند تاريخ االحالة على االستيداع.

5

ويكون استرجاعه لهذه الحقوق مرهونا بإنقضاء مدة هذه الوضعية اي ان بانتهاء

المدة القانونية لهذه الوضعية يعاد ادماج الموظف في رتبته االصلية بقوة القانون ولو
كان زائد عن العدد،وهي نفس الضمانة المقررة في وضعية االنتداب كشكل من أشكال

حماية الموظف تجاه التصرفات االدارية.
1

6

ناصر عرفاوي ،عبد الرؤوف بولنوار ،تنظيم المسار المهني العام وفق أحكام االمر 60-60

مذكرة ماستر تخصص قانون عام (منازعات ادارتها،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
،5661/61/60الجزائر ،6650،ص.06
2

مريم قديري ،الوضعيات القانونية واالساسية للموظف ،مذكرة ماستر ،تخصص قانون إداري،كلية

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،6650،ص65
333
4
5
6

دمان ذبيح عاشور ،المرجع السابق ،ص.00

نوري منير ،المرجع السابق ،ص.66
المادة ،561من االمر .60-60

رشيد جباني ،المرجع السابق ،ص.06
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المبحث الثاني :الرقابة على قرار الترقية في التشريع الجزائري
من المسلم به ان االدارة يقع على عاتقها اصدار قرار الترقية الموظف في حالة

استفائه لجميع شروطها واستفاء موانعها عنه ،اال انها االدارة قد ترتكب بعض االخطاء
والتي قد يترتب عليها ان تصبح ق اررتها مشوبة بعيوب تنعتها بعدم المشروعية ،

وتخضع جميع اعمالها للرقابة ،وذلك تطبيقا لمبدأ سيادة القانون،فالق اررات االدارية
تعتبر من أهم وأكثر الرسائل التي تستخدمها االدارة في تسيير مرافقها فهي أداة من
أدوات التعامل الي ومي لها،وعن طريقها تنشئ وتعدل وتلغي المراكز القانونية

للموظفين.

1

مما ال شك فيه ان هدف الحصول على الترقية يعتبر من أهم وأسمى االهداف

التي يسعى الموظف العام لتحققها كونها تحقيق له مزايا مادية ومعنوية وتسهم في
تحسين وضعه في مجال العمل الوظيفي،وبالتالي فان الموظف العام احوج ما يكون

للضمانات التي تؤدي للحفاظ او للدفاع عن حقوق الموظف.2

لذا كفل المشروع ضمانات للدفاع عن حقوق الموظف العام بصورتين اساسيتين

هما الرقابة االدارية ،والرقابة القضائية،وسوف نتعرض لهما في هذا المبحث من خالل
تقسيمه الى مطلبين متتالين:

 المطلب االول:الرقابة االدارية.
 المطلب الثاني  :الرقابة القضائية.

1
2

دمان ذبيح عاشور،المرجع السابق ،ص.666

نوري منير،المرجع السابق،ص.566
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المطلب االول:الرقابة االدارية على قرار الترقية في التشريع الجزائري
يقصد بالرقابة االدارية الرقابة التي تمارسها االدارة على أعمالها وتصرفاتها حيث

تراقب نفسها بنفسها وتراجع ق ارراتها التي تتصف بعدم المشروعية او غير المالئمة

،وذلك حتى تستطيع تقويم وتصحيح ما تكتشفه من أخطاء في تصرفاتها واالدارة تقوم

الصورة بصورة تلقائية ،او بناء على تظلم من أصحاب الشأن او من خالل هيئة

خارجية تتولى الرقابة على أعمالها.1

الفرع األول رقابة جهاز مفتشيه الوظيف العمومي على قرار الترقية

توجد على مستوى كل والية مفتشية الوظيف العمومي موضوعة تحت تصرف

المدير العام للوظيفة العمومية ،يضطلع هذا االخير بالمهام المخولة له في مجال عمل

الهياكل المركزية والمصالح غير المركزية للمديرية العامة للوظيفة ،ومن ابرز السمات
التي تتميز بها مفتشية الوظيفة العامة أنها عبارة عن جهاز دائم للتفتيش والرقابة

والتقييم،وقد تغيير نمط هذه الرقابة بمرور الزمن لكونها كانت رقابة سابقة وأصبحت
االن رقابة الحقة.

اوال :الرقابة السابقة

وهي تلك الرقابة التي تمارس حيال موضوع القرار قبل ان يستكمل مقومات

اصداره ،وبذلك تعتبر الرقابة السابقة مرحلة يمر بها القرار قبل أن يصبح نافذا وقابال
للتنفيذ ،فيكون القرار االداري القاضي بالترقية الغيا اي عديم االثر اذا لم يتضمن
تأشيرة سابقة لجهاز الوظيفة العامة ،فاالمر بالعرف سواء كان وزي ار او وليا او رئيس

مجلس الشعبي البلدي او مدير مؤسسة ال يستطيع توقيع قرار تعيين او ترقية او اي

قرار آخر يمس المسار المهني للموظف العام مالم يؤشر هذا القرار مسبقا من قبل

جهاز مفتشية الوظيفة العمومية.2

1
2

موسى بودهان ،المرجع السابق ،ص.656

عمار بوضياف :مرجع سابق ،ص.05
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الفصل الثاني:

حيث ورد في االمر  500 /00المؤرخ في  5600/0/6المتضمن القانون
االساسي العام للموظف العام أن ":الق اررات االدارية المتعلقة بمهنة الموظف تنشر
ضمن شروط المحددة بموجب مرسوم وذلك بعد اكتسائها بالتأثيرات القانونية.

1

تجسيدا لنص هذه المادة ورد في نص المادة  0من المرسوم  561/00المؤرخ في

 5600/0/6المتعلق بتحرير ونشر بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي او الفردي
التي تهم وضعية الموظف ،نص على ان ق اررات التعيين والترسيم والترقية وايقاف

الموظفين تتخذ بعد األشيرات المطلوبة قانونا ويكون ذلك من قبل الجهات المخولة
ومنها مفتشية الوظيفة العامة.

2

يؤدي نظام الرقابة السابقة الى المحافظة على مبدأ المشروعية والمساهمة في

ارساء دولة القانون،ألن القرار اليرى النور اال اذا كان مشروعا ،اال ان هذا النظام ال

يخلو من العيوب المتمثل في:3

 تؤدي الى انتشار البيروقرطية بمفهومها السلبي أمام كثرة الملفات الفردية التي

تم احالتها على جهاز الوظيفة العانة من ملفات التعيين والتثبيت والترقية
واالنتداب)....

 مما يستغرق وقت طويل لدراسة الملفات والتأشيرة عليها او رفضها او طلب

وثيقة أخرى.

4

 يتصف بالجهود ولم يعد يتماشى ومقتضيات التنمية االدارية
 كما يعاب غلى الرقابة السابقة أنها تعتبر تدخال من جانب جهة الرقابة

ممايؤدي الى بطئ االجراءات واصابتها بالجمود.1
1

المادة  06من االمر  500/00المؤرخ في ،5600/0/6المتضمن القانون االساسي للموظف

2

المادة  60من المرسوم  561/00المؤرخ في  ،5600/0/6المتعلق بتحديد ونشر بعض الق اررات

العام الجريدة الرسمية ،العدد  60الصادر بتاريخ .5600/0/0

ذات الطابع التنظيمي او الفردي،التي تهم وضعية الموظفين جريدة الرسمية ،العدد ،60صادرة في

.5600/0/0
3
4

عمار بوضياف :المرجع السابق،ص.05

عمار بو ضياف ،نفس المرجع،ص06
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 لهذا استحدث المشرع نوعان جديدا من الرقابة لمختلف أجهزة الوظيفة العامة
تتمثل في الرقابة الالحقة على مختلف التصرفات القانونية والق اررات االدارية التي

تصدر خالل الحياة المهنية للموظف العام.2

ثانيا :الرقابة الالحقة

نظ ار لما وجه الى نظام الرقابة السابقة من انتقادات ،كونه نظاما غير مجدي

،وغير نافع ويتعين استبداله،خاصة امام تزايد عدد الموظفين وتنوع الجهات االدارية
الخاضعة للرقابة ولعل مثل هذه االطروحات أقنعت المشرع الذي تبنى منذ  5جويلية

 5661نمطا جديدا للرقابة االدارية عن طريق مفتشيه الوظيفة العمومية هو نمط
الرقابة االدارية الالحقة،اي الرقابة البعدية.3

اكد هذا التوجه من خالل اصداره المرسوم  4500-61المؤرخ في  66افريل

 5661المعدل والمتمم للمرسوم  561-00والمتعلق بتحرير بعض الق اررات ذات
الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها بالنص على أن ":تعفى
من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية جميع الق اررات الفردية التي تتعلق

بسير الحياة المهنية للموظفين واألعوان العموميين في الدولة بما فيها قرار الترقية.....
نفهم من خالل نص المادة ان المشرع استبعد الرقابة واستبدلها بنظام الرقابة

الالحقة حيث استحدث آلية جديدة من آليات تسيير الموارد البشرية سميت بالمخطط
السنوي لتسير الموارد البشرية.

5

1

عمار بو ضياف  ،المرجع السابق ،ص06

3

عمار بو ضياف :نفس المرجع ،ص01

2

عمار بو ضياف ،نفس المرجع ،ص01-06-00

4

المادة  0من المرسوم  500/61مؤرخ في  5661/6/66المعدل والمتمم للمرسوم 561/00

والمتعلق بتحرير بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
ونشرها ،الجريدة الرسمية العدد ،60الصادرة بتاريخ .5661/61/66

5

عمار بوضياف،نفس المرجع ،ص.01
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وهذا ما جاءت به المادة  0مكرر من المرسوم السابق،التي او جبت على
المؤسسات واالدارات العمومية في اطار تسيير الحياة المهنية للموظفين واألعوان
العموميين في الدولة،ان تعد مخططا سنوي التسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب

المالية المتوفرة وطبقا ألحكام القوانين االساسية والتنظيمية المعمول بها،1يكمن هدف
هذه المخطط في ضبط العمليات التي يجب القيام بها خالل السنة المالية،السيما ما
يتعلق منها بالتوظيف والترقية والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،االحالة

على التقاعد.2

فقد كرس المشروع اذن نظام الرقابة البعدية لمصالح الوظيف العمومي سواء فيما

يخص تنفيذ مخطط التسيير او فيما يتعلق بالرقابة على قانونية التصرفات القانونية
التي تصدرها االدارة في هذا االطار ،حيث تمارس المصالح التابعة للسلطة المكلفة

بالةظيفة العمومية في اطار صالحياتها،الرقابة البعدية على تنفيذ مخطط التسيير

وعلى قانونيته الق اررات الفردية المتخذة في هذا االطار.

وبهذه الصفة منح المشرع المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العامة القيام
بأي تحقيق في الوثائق ،او في عين المكان بصفة مباغتة او بعد التبليغ ،كما يمكن

لها ان تطلب تبليغا بأي قرار السيما قرار الترقية او اي وثيقة ثبوتية تتعلق بتسيير
الموارد البشرية في المؤسسة او االدارة المعنية.

3

يجب ان ترسل نسخة من المقررات المتعلقة بسير الحياة المهنية المكلفة بالوظيفة

العمومية خالل  56ايام تلي تاريخ توقيع على المقرر.4

من خالل مما سبق نجد ان العملية االدارية الفردية من تعيين وتثبيت وترقية

وتحويل وانتداب وغيرها لم تعد تخضع للرقابة السابقة ،اي للتأشيرة المسبقة لجهاز
الوظيفة العمومية،مما حقق العبء عن هذا الجهاز وأكسب القطاع المستخدم ق ار ار كبي ار
من الوقت،الى جانب أنه يسطر في الجوانب االجرائية حيث اصبح في ظل االصالح

1

المادة  0مكرر  5من المرسوم .500-61

3

المادة  0مكرر ،6من المرسوم 500-61

2

4

عمار بوضياف ،المرجع السابق ،ص00

المادة  0مكرر  0من المرسوم .500/61
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الجديد من السهل الحصول على مختلف الق اررات المتعلقة بالوظيفة العامة من ترقية
وتثبت وغيرها.

1

الفرع الثاني :رقابة بناء على التظلم
بما ان القرار االداري هو افصاح االدارة عن اردتها الملزمة بما لها من سلطة

بمقتضى القوانين واللوائح،بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكننا
وجائ از قانونا ،وكان الباعث اليه ابتغاء مصلحة عامة فان هذا القرار قد يشوبه عيب
في أحد اركانه يؤدي الى الحاق ضرر بالمخاطب بالقرار ،ففي هذه الحالة يمكن لدى
المصلحة ان يتظلم من هذا القرار طالبا من الجهة االدارية التي أصدرته او الجهة

االدارية التي تعلوها الغائه او تعديله ،او سحبه.

2

وقد أجاز المشرع بموجب نص المادة  006من قانون االجراءات المدنية واالدارية

للشخص المتضرر من الق ارر االداري تقديم تظلم للجهة االدارية مصدرة في القرار في

االجل المحدد قانونا.3

اوال :مفهوم التظلم:

لقد تعددت التعريفات التي قيلت في التظلم االداري،ذهب جانب من الفقه الى

تعريفه بأنه الغاء صاحب الشأن الى الجهة االدارية المختصة ،والتي أصدرت القرار
طالبا منها تعديله او سحبه.

وبالتالي فان التظلم يؤدي الى حصول ذوي الشأن على حقوقهم ورفع الظلم لكون

جهة االدارة هي خضع شريف ،عليه ينبغي عليها ان ترفع الظلم عنهم وتعطي لكل
ذي حق حقه.4

1

رشيد حباني ،المرجع السابق ،ص.00

2

محمد الصغير بعلي،النظام القضائي الجزائري،دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر ،6666،

3

المادة  006من القانون  66/60المؤرخ في  6660/66/61المتضمن لقانون االجراءات المادنية

ص.566

واالدارية ،الجرية الرسمية ،العدد ،65الصادر بتاريخ .6660/66/60

4

وليد سعود القاضي ،مرجع سابق ،ص.060
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اذ يمكن تعريف التظلم بان التماس يتقدم من الشخص المتضرر من القرار للجهة
االدارية المخت صة طالبا اعادة النظر فيه،إما الغائه او سحبه بسبب انطواء ذلك القرار
على مخالفة صريحة ألحكام األنظمة والقوانين.1

يكون التظلم خالل أربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخص نسخة من القرار االداري

الفردي او من تاريخ نشر القرار االداري الجماعي او الشخصي،ويكون المتظلم حينها
إزاء احدى هذه الحاالت.

منح المشرع الجزائري للموظف الحق في التظلم امام الجهة االدارية مصدرة القرار

الترقية ،وذلك فضال لما يكتسبه التظلم من اهمية في توطيد العالقة بين الموظف

واالدارة ،

نخلص على مشروعية العمل فقط ،بل على مالئمة أيضا لظروف المكان
والزمان،فهي رقابة شاملة ،واالصل عدم خضوعها لشكليات واجراءات مالم يقضي

القانون بخالف ذلك .2كما تتميز بالسرعة وساطة االجراءات بما يمكن من تحقيق
غايتها في آجال معقولة.
اذن يتضح لنا أن التنظيم المقدم من الموظف قد يترتب عليه استجابة الجهة

االدارية للتظلم،او رفضها له،أو انشاؤها عن الرد على التظلم ،وفي الحالة األخيرة
يستوي االمر مع رفع المتظلم،وفي مقابل ذلك فان الموظف إما ان يسلم بالقرار

الصادر من جهة االدارية او يلجأ للقضاء االداري طالبا الغاء ذلك القرار الذي ال
يتناسب مع مصلحته،بل يتعارض معها ،وهذا ما سنتعرض له في المطلب القادم.

1
2

وليد سعود القاضي  :المرجع السابق ،ص .060

سعد نواف العنزي ،حقوق الموظف وواجباته ،دار المطبوعات الجامعية،امام كلية

الحقوق،االسكندرية،6660،ص.566
333

3

سعد نواف العنزي،نفس المرجع ،ص506
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الفصل الثاني:

المطلب الثاني  :الرقابة القضائية على قرار الترقية في التشريع الجزائري
ان الرقابة القضائية على ق اررات الترقية هي رقابة مهمة ،للوقوف على مشروعية

الضوابط التي خول المشروع جهة االدارة اضافتها بالنسبة للترقية ،وللوقوف على ما اذا
كان قرار الترقية قد استمد من عناصر صحيحة وقام على سبب يبرره ويؤدي الى

النتيجة التي خاص اليها.

1

تعتبر الرقابة القضائية من أهم الضمانات المقررة للموظف العام فهي تمنع االدارة
من التعدي على حقوق وحريات االفراد بصفة عامة،والموظفين بصفة خاصة ،ويقصد

بها رقابة مشروعية الق اررات الصادرة عن االدارة من طرف القاضي االداري المختص
بالفصل في المنازعات االدارية  ،فان القا ضي االداري يقوم بمرقبة الطعون القضائية

التي تقدم له من طرف المدعى – الموظف -الذي صدر في حقه قرار اداري غير

مشروع.
من خالل مما سبق يتضح لنا ان دور الرقابة القضائية يتمثل في الزام جهة االدارة

بإحترام القانون،فإختصاص جهة القضاء االداري بالنظر في المنازعات االدارية يكون

ضمن الحدود التي رسمها القانون وبالتالي ال يجوز للقضاء ان يتدخل في شؤون
السلطة االدارية.

2

حدود الرقابة على ق اررات الترقية التي خولها المشرع للقضاء االداري هي رقابة

مشروعية ال رقابة مالئمة حيث يمارس القضاء االداري رقابة على تلك الق اررات من

خالل رقابة االلغاء ورقابة التعويض ورقابة فحص المشروعية.

1

3

عمار بوضياف،مرجع سابق ،ص .00

2

محمد الصغير بعلي :الوجيز في المنازعات االدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة ،الجزائر

3

يقصد بالرقابة المشروعية قيام القاضي بفحص شرعية قرار اداري في مجال نظره لدعوى قضائية

،6661،ص.560

معروضة عليه حين يرتبط القرار بموضوع هذه الدعوى ارتباط السبب بالنتيجة ،بحيث يمتنع على

القاضي تطبيق هذا القرار على موضوع هذه الدعوى في حال كان االخير غير مشروع.
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الفرع االول :دعوى الغاء قرار الترقية
قرار الترقية هو قرار اداري يعتبر منتجا ألثاره القانونية اعتبا ار من تاريخ

صدوره،يسري على المستقبل فقط ومن تم فان القاعدة العامة هي عدم رجعية الق اررات
االدارية،اال ان هذه القاعدة يرد عليها استثناءات تتمثل فيما يلي:

 -5الق اررات االدارية التي تصدر تنفيذا للقوانين التي نصت عليها بأثر رجعي.
 -6الق اررات التي تصدر تنفيذا ألحكام صادرة عن جهة القضاء والتي تتضمن

الغاء ق اررات ادارية خاصة بالترقية يتحدد تاريخ استحقاق الموظف للترقية من التاريخ

الذي يحدده الحكم القضاء النهائي.

1

مما سبق يتضح ان دعوى االلغاء هي دعوى يرفعها أحد االفراد الى القضاء

االداري ،يطلب بموجبها الغاء قرار اداري مخالف للقانون  ،وازالة االثار المترتبة عنه
حينها يقوم القاضي االداري بمراقبة مدى مشروعية الق اررات التي تصدر االدارة عن
طريق رفع دعوى االلغاء.

يعتبر قرار الترقية من الق اررات الفردية التي تقوم بإنشاء مركز قانوني جديد

للموظف ،وهو ترقيته الى درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها ،وأن الطعن في
قرار الترقية

يتسم بالطابع الشخصي فال يجوز قبول الطعن بإلغاء القرار االمن

صاحب المصلحة مباشرة.

2

الفرع الثاني:دعوى التعويض.
تعريف دعوى التعويض:

هي دعوى يقوم برفعها أحد االشخاص الى جهة القضاء طالبا تعويضه عما

أصابه من ضرر ،نتجة تصرف االدارة،والتعويض هو الجزاء على قيام وتحقيق
المسؤولية االدارية،وذلك حينما تتوفر اركان المسؤولية المتمثلة بالخطأ ،والضرر

1111

نور الدين بن كدة ،مبدأ المشروعية في القرار االداري،مذكرة ماستر في الحقوق ،تخصص

قانون اداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،الجزائر،ص.66

2

عمار عوابدي ،النظرية العامة للمنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائري (نظرية الدعوى

االدارية) ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،الجزائر،5666،ص.166
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والعالقة السببية بينهما وعادة تتجسد التعويضات بمبالغ مالية يلتزم بدفعها المسؤول

عن الضرر للمضرور،وذلك تعويضا له بهدف جبر الضرر الواقع على المضرور.1

من المعلوم ان االدارة عند قيامها بنشاطاتها االدارية تلجأ الى القيام بالعديد من

التصرفات واالعمال االدارية التي ترد أساسا الى اعمال مادية وأخرى قانونية

 2فاالعمال القانونية التي تقوم فيها االدارة بأعمال ذات أثر قانوني،هي االعمال التي
تتجه وتفصح فيها االدارة عن ارادتها ونيتها في ترتيب اثر قانوني،مثل تعديل مركز

قانوني قائم والمتمثل في قرار الترقية وهو قرار ينتج اثر قانوني قائم والمتمثل في قرار

الترقية وهو قرار ينتج أثر قانوني وهو ترقية موظف من درجة الى درجة أعلى.

ففي هذاه الحالة يحق للموظف المعني بقرار الترقية ان يطلب التعويض اذا اعترى

ق ارره أحد العيوب كعيب انحراف في السلطة والذي تقوم به االدارة عند اصداره قرار
الترقية لتحقيق أغراض شخصية،وبذلك تقوم بإحداث ضرر لمن له مصلحة في هذا
القرار،وعيب مخالفة القانون كترقية موظف ال تتوفر فيه شروط الترقية،وكذلك عيب

الشكل واالجراءات ،لكن يجب ان تكون هذه االخرى جوهرية في قرار الترقية،حيث
تعتبر خطأ جسيما يقع عبء تحمله على االدارة ،وذلك بنعويض الموظف المتضرر

من هذا العيب،وكذلك عيب االختصاص والذي يتمثل في إصدار قرار الترقية من
الشخص غير المختص،وتكون مخالفا للقانون،وقد يحدث هو أيضا ضر ار جسيما في

حق الموظف.

3

في االخير عيب السبب والذي يقوم عليه قرار الترقية،وهو الذي يضر بالموظف
أكثر من العيوب االخرى ألنه هو االساس في القرار االداري ،حيث اذا كان سبب

القرار غير موجود او غير صحيح فانه يترتب على هذا القرار ضرر لمن صدر في

1

محمد الصغير بعلي ،النظام القضائي الجزائري،دار العلوم للنشر والتوزيع،الجزائر

،6666ص.00-00
2
3

وليد سعود القاضي ،مرجع سابق ،ص.011

وليد سعود القاضي ،نفس المرجع ،ص.010
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حقه  ،فمن الظلم البين حرمان الموظف من تعويض الضرر الذي لحق به دون سبب
صحيح.

1

شروط رفع التعويض:
 -5ان يؤثر القرار االداري لغير المشروع على المركز القانوني للطاعن كان يعدل

بالحقوق او االلتزمات ويؤثر عليها بالزيادة او النقص،كالقرار الصادر بترقية الموظف.
 -6ان تتوفر اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما.

البد ان يكون القرار االداري او قرار الترقية منسوبا بعيب من العيوب التي تلحق

القرار االداري ،وهنا يتحقق خطأ االدارة وأن يلحق بالموظف ضرر من جراء ذلك
القرار،سواء كان ماديا او معنويا،وأن يكون هناك عالقة سببية تربط بين الخطأ الغرر،

اما بخصوص رفع دعوى التعويض تكون أمام مجلس الدولة حسب المادة  665من
قانون االجراءات المدنية واالدارية والمادة  66من قانون مجلس الدولة.

قد اوردت المادة  2066استثناءات عن القاعدة تتمثل في ان الدعاوي ترفع وجوبا

أمام المحاكم االدارية في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين او اعوان الدولة او غيرهم
من االشخاص العاملين في المؤسسات العمومية االدارة ،امام المحكمة التي يقع في
دائرة اختصاصها مكان التعي ين وبالنسبة الى اجراءات رفع دعوى التعويض فهي ال
تختلف عن اجراءات رفع دعوى االلغاء التي أوجب القانون اتباعها.

1
2

المادة  665من القانون العضوي 66-60
المادة  066من القانون العضوي 66-60
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خالصة الفصل الثاني:
من خالل ما سبق يتضح لنا ان الحماية االدارية حق من حقوق الموظف العام في

قرار الترقية الصادر بحقه من خالل اعادة النظر في ق اررات الترقية من طرف االدارة
مصدرة القرار وذلك بتعديله او تصحيحه او إلغائه للحيلولة دون اللجوء للقضاء والولوج

في متاهات ونفقاته،فهي عبارة عن تظلم منظم عبر نصوص التشريع ،لكن هذا ال

يمنعه من اللجوء الى القضاء عن طريق رفع دعوى قضائية (دعوى االلغاء،دعوى
التعويض) اذا ارتأى ان هناك اجحاف في حقه ولم تقم االدارة بإنصافه.

81

الخاتمـــــــــــــة
الخاتمة:
يعد موضوع ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري من أهم الموضوعات التي

اولى المشرع الجزائري لها اساس قانونينا ينظمها وذلك من خالل االمر 60-60
المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل السادس تحت عنوان

الترقية في الدرجات والترقية في الرتب ،ومن خالل الدراسة التي قمنا بها توصلنا الى

النتائج التالية:
اوال :النتائج
 تعتبر الترقية غاية يطمح اليها الموظفون ،ألنها تفسح امامهم المجال للوصول

الى المناصب العليا ،تحفزهم لبذل أكبر قدر من الجهد للترقية والتمتع بمزاياها المادية
والمعنوية ،فهي تلعب دور كبي ار في الحياة المهنية للموظف واالدارة العمومية معا.

 ان المشرع اهتم بموضوع الترقية أهمية بالغة وذلك من خالل وضع أسس

معينة تسمح للموظف المؤهل من ترقيته خالل مساره المهني.
 ان الترقية ال ت عد أن تكون أكثر من مجرد طموح للموظف فهي ليست بحق

مكتسب بل تمنح حقا له اعتبا ار من صدورها بقرار من الجهة المختصة.

 ان التطبيق العملي لمعيار االقدمية أثبت فشله اذا كان مطبقا لوحده كأساس
لترقية الموظفين بالرغم من سهولة تطبيقه ومزاياه،لذا يجب اعتماد معيار الكفاءة

كمعيار مكمل لألقدمية،وكذا نظام تقييم الموظف على اساس المؤهل العلمي.

 غير انه وبالرغم من توفر شروط الترقية بالنسبة للموظف في بعض االحيان اال

ان توفر بعض االسباب تحول دون ترقيته وهي ما تعرف بموانع الترقية اذ هذه الموانع
مؤقتة بطبيعتها ،فالموظف ال يحرم من الترقية بشكل دائم.
 اجراء التحقيق االداري مع الموظف ال يعتبر من موانع الترقية

 وجود اللجنة االدارية المتساوية االعضاء والتي تساهم في الدفاع عن حقوق
الموظفين والتي تشكل ضمانة لهم.

 لقد حددت نصوص القانون العام للوظيفة العمومية انماط الترقية بدقة وبينت

الكيفيات ا لتي تتم على أساسها ترقية الموظف العام ،اال ان المشرع أحال في الكثير
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من االحيان كيفيات تطبيق أحكام هذه النصوص الى القوانين االساسية الخاصة ،والتي
ظهرت فيها اختالالت كثيرة سببها سوء الفهم والغموض وهذا ما يستدعي اللجوء الى
مراجعتها وتعديلها.

 -وبعد عرضنا ألهم ا لنتائج التي توصلنا لها من هذه الدراسة فانه يبقى لنا سوى

الحاق بعض التوصيات التي يجب االخذ بها ،وهي كاالتي:
ثانيا :التوصيات:
 ضرورة العمل على اختيار أنسب المعايير لترقية الموظفين ،والتي تكون

متالئمة مع طبيعة الوظيفة المرقى لها ،مما ينعكس ايجابا على تطوير الجهاز االداري
واالرتقاء به وبالتالي تجنب الفساد.

 اصالح نظام التقسيم الذي يعتمد عليه في الترقية وذلك من خالل التركيز على

المعايير الموضوعية وتصنيفها حسب أنواع الوظائف وطبيعتها.
 البد من اعتماد الدورات التكوينية للموظفين لتحسين المستوى ،وتحديد

المكتسبات العل مية والمعرفية في ظل التطورات الجديدة والسريعة ،لخلق نوع من
الرضى لدى الموظف وتحفيزه.
 شرح اجراءات الترقية وكيفيتها لجميع الموظفين.
 التكافؤ في فرص الترقية.
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قائمة المصادر والمراجع
اوال النصوص القانونية والتنظيمية

 /5الدستور الجزائري  ،6650المعدل بموجب القانون  65/50المؤرخ في  60مارس
،6650المتضمن التعديل الدستوري لسنة .6650

 /6دستور  6666للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم
الرئاسي رقم  666-66مؤرخ في  06ديسمبر سنة  ،6666يتعلق باصدار التعديل

الدستوري ،المصادق عليه في استفتاء اول نوفمبر سنة  ،6666الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية العدد  06صادر بتاريخ  06ديسمبر سنة .6666

/0االمر  500/00الصادر في 66جوان  5600المتضمن القانون االساسي العام
للوظيفة العمومية،الجريدة الرسمية .60

 /6االمر رقم ، 510/00الصادر في  60يونيو  5600والمتضمن قانون
العقوبات،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية رقم .50
 /1االمر  60-60المؤرخ في  51جويلية  6660والمتضمن القانون االساسي العام
للوظيفة العمومية  ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية رقم .60

 /0القانون رقم  65/60الصادر في  66فبراير ، 6660المتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية رقم .56

/0القانون رقم  55/66المؤرخ في  65ابريل  5666والمتعلق بعالقات العمل ج ر رقم
المؤرخة في  61ابريل .5666

/0القانون  66/60المؤرخ في 61فيفري  6660المتضمن قانون االجراءات المدنية
واالدارية ،الجرية الرسمية ،العدد ،65الصادر بتاريخ 60افريل .6660
/6قانون  65-50المؤرخ في  60مارس ، 6650المتضمن التعديل الدستوري لسنة
6650
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ثانيا :المراسم الرئاسية:
/5المرسوم الرئاسي رقم  16/01المؤرخ في 60مارس 5601المتضمن القانون
االساسي النموذجي لعمال المؤسسات واالدارات العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد .50

/6المرسوم الرئاسي رقم  066/60المؤرخ في  66سبتمبر  ،6660المحدد للشبكة
االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،الجريدة الرسمية الجمهورية

الجزائرية،العدد .05
ثالثا :المراسم التنفيذية:

 /0المرسوم التنفيذي رقم  660-61المؤرخ في  06سبتمبر  5661المتعلق بكيفيات
تنظيم المسابقات واإلمتحانات المهنية في المؤسسات واالدارات العمومية ،الجريدة

الرسمية،العدد،10الصادر بتاريخ 66أكتوبر 5661

/0المرسوم التنفيذي  66-60المؤرخ في 0مار  5660المتعلق بتكوين الموظفين
وتحسين مستواهم وتحديد معلوماتهم ،الجريدة الرسمية،العدد ،50الصادرة بتاريخ

60مارس .5660

/0المرسوم  500/61مؤرخ في  5661/6/66المعدل والمتمم للمرسوم 561/00
والمتعلق بتحرير بعض الق اررات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية

الموظفين ونشرها ،الجريدة الرسمية العدد ،60الصادرة بتاريخ .5661/61/66

 /6المرسوم التنفيذي رقم  56/ 00المؤرخ في  61اوت  5600المتضمن القانون
االساسي العام للعامل العدد .06

/1المرسوم التنفيذي رقم  56/06المؤرخ في  56يناير ،5606يحدد اختصاص اللجان
المتساوية االعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية

رقم . 60

/0المرسوم  505 /00الصادر في  66يويليو ،الخاص بتنظيم العالقات بين االدارة
والمواطن ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية رقم .60

 /0المرسوم التنفيذي  506-60المؤرخ في 60ربيع الثاني عام  5666الموافق 60
ماي  6660المتضمن القانون االساسي الخاص باألستاذ الباحث  ،الجريدة الرسمية،

رقم ،60الصادر بتاريخ  66ماي .6660
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 /0المرسوم التنفيذي رقم  506/56يحدد كيفيات تنظيم المسابقات واالمتحانات
والفحوص المهنية في المؤسسات واالدارات العمومية واجراءاتها المؤرخ في  61ابريل
،6656جريدة الرسمية رقم  60الصادر بتاريخ -60مايو .6656

 /6المرسوم التشريعي رقم  16/01المؤرخ في  60مارس  5601المتعلق بتربص
الخبرة المهنية،جريدة رسمية،العدد ،50الصادرة في  66مارس .5601
رابعا التعليمات الوزارية:

/0التعليمة رقم  01المؤرخ في  6665/60/ 56التي تحدد كيفية اعداد قوائم التأهيل
لإللتحاق بالرتبة األعلى المعايير االساسية والموضوعية.

 /6التعليمة الو ازرية المشتركة الرقم 08المؤرخة في16اكتوبر  6666المعدلة والمتممة
بالتعليمة الو ازرية المشتركة رقم  60المؤرخة في  60ماي  ،6660تحدد كيفيات تنظيم
المسابقات ،االمتحانات واالختيارات المهنية.

ب -المراجع
أوال الكتب العامة:

-5

احمية سليمان ،التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري ،ديوان

المطبوعات الجامعية ،بدون طبعة،بدون سنة.

-6

احمد بوضباف الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر،ب ن ،الجزائر

6656
-0

بودهان موسى:قانون الوظيف العمومي (،النظام القانوني للوظيفة العمومية في

-4

دمان ذبيح عاشور ،شرح القانون االساسي العام للوظيفة العمومية ،أحكام األمر

-1

سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون االداري (دراسة مقارنة)،دار الفكر

الجزائر)،دار االمة،للباعة والنشر،الطبعة االولى،الجزائر.6655،
الرئاسي 60/60المؤرخ في ،6660/60/51د س ط،الجزائر.
العربي ،مصر ..5660،

-0

سليمان محمد الطماوي:مبادئ القانون االداري،دراسة مقارنة ،دار الفكر

العربي،القاهرة،بدون طبعة.6660،
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-0

عمار

بوضياف ،المرجع في المنازعات االدارية ،جسور للنشر والتوزيع

الجزائر .6650،
-8

عمار بوضياف  ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ،الطبعة االولى جسور

-9

عمار عوابدي ،ا لنظرية العامة للمنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائري

للنشر والتوزيع الجزائر .6651

(نظرية الدعوى االدارية) ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،الجزائر.5666،

 -01عالء الدين عشي :مدخل القانون االداري ،ج،6دار الهدى ،الجزائر.6656،

 -00عنزي سعد نواف ،حقوق الموظف وواجباته ،دار المطبوعات الجامعية،امام
كلية الحقوق،االسكندرية.6660،

 -56محمد

الصغير

بعلي،النظام

القضائي

الجزائري،دار

العلوم

للنشر

والتوزيع،الجزائر .6666

 -01محمد الصغير بعلي :الوجيز في المنازعات االدارية ،دار العلوم للنشر
والتوزيع،عنابة ،الجزائر .6661،
 -04محمد يوسف المعداوي،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة ،التشريع
الجزائري ،الطبعة الثالثة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .5600،

 -51عمار عوابدي  :االساس القانوني لمسؤولية االدارة عن أعمال موظيفيها ،الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع .5606،

 -01عبد العزيز السيد الجوهري الوظيفة العامة لدراسة مقارنة مع التركيز على
التشريع الجزائري ديوان المطوعات الجامعية,الجزائر,دون سنة للنشر.

الكتب المتخصصة:

 -5سعيد مقدم  ،الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسير الموارد
البشرية واخالقيات المهنة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر.6656،

 -6محمد انس قاسم ،مذكرات في الوظيفة العامة ،الطبعة الثانية ،الجزائر:ديوان
المطبوعات الجامعية .5606

 -0رشيد حباني ،دليل الموظف والوظيفة العمومية ،دار النجاح للكتاب
الجزائري.6656،
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 -6هاشمي حزفي ،الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية،وبعض التجارب
االجنبية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.6656،
 -1وليد سعود القافي ،ترقية الموظف العام (دراسة مقارنة) الطبعة االولى ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،األردن.6665

 -0نوري منير ،الوجيز في تسير الموارد البشرية(وفق القانون االساسي العام للوظيفة
العمومية في الجزائر) ،ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية ،الجزائر .6651،

 -0غربي علي  ،واخرون ،تنمية الموارد البشرية ،الجزائر ،شركة دار الهدى للطباعة
والنشر والتوزيع.6666،

الرسائل والمذكرات:

 -5احمد يوسف محمد علي  ،التظلم االداري وميعاد دعوى االلغاء،رسالة دكتورة
،جامعة طنطا.
 -6عصمت عبد الكريم خليفة،نظام الترقية في الوظيفة العمومية ،بحث للحصول على
ما جستر االدارة والمالية العامة ،جامعة الجزائر ،معهد الحقوق والعلوم السياسة والعلوم

االدارية،سنة .5606
 -0علي تيكوش السعيد وجعفر خولة ،النظام القانوني لترقية الموظف العمومي،مذكرة

ماستر ،جامعة محمد بوضياف،المسيلة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم

الحقوق.6650/6650،

 -6محمد الطاهر كاوجة ،االجراءات القانونية لتأديب الموظف العام،مذكرة
ماستر،تخصص قانون إداري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي
مرباح،ورقلة ،الجزائر.6656،

 -1مريم قديري ،الوضعيات القانونية واالساسية للموظف ،مذكرة ماستر ،تخصص
قانون إداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة .6650،

 -0ناصر عرفاوي ،عبد الرؤوف بولنوار ،تنظيم المسار المهني العام وفق أحكام
االمر  60-60مذكرة ماستر تخصص قانون عام (منازعات ادارتها،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة ،5661/61/60الجزائر .6650،
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 -0نور الدين بن كدة ،مبدأ المشروعية في القرار االداري،مذكرة ماستر في الحقوق
،تخصص قانون اداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر
بسكرة،الجزائر.6651
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:الملخص
هدفت هذه الدراسة الى بحث ودراسة موضوع ترقية الموظف العام في التشريع الجزائري والذي يعتبر من اهم المواضيع التي تخص

 لما لهذا النظام من اهمية للموظف العام واإلدارة وذلك باالعتماد على المنهج التحليلي من خالل تحليل اهم، الموظف العام واإلدارة
. المعايير والمبادئ التي يمر بها الموظف العام خالل نظام الترقية

:حيث انه بعد جمع المادة العلمية وتحليلها وتفحص المواد القانونية التي نصت على الترقية توصلت الدراسة الى اهم النتائج التالية

 اولى المشرع الجزائري موضوع الترقية اهمية بالغة بسبب الوعي باألثر االيجابي الذي تتركه الترقية في نفسية الموظفين الحاليين في

المؤسسة مما جعل المشرع الجزائري يعتمد في تصنيفه ألنواع الترقية على معيار الكفاءة واألقدمية يحققه معا نظ ار لما يحققه هذا المعيار

.من مزايا االدارة العمومية

. أن نظام الترقية يعتبر من االنظمة التي تخدم طموحات االدارة وأفرادها
 أن الترقية لها اثر معنوي ومادي بليغ في نفسية الموظفين وفي مسارهم المهني من جهة ويعود أثرها على االدارة بالمنفعة والتطور
. واالزدهار

:وعلى ض وء النتائج المتوصل اليها قدمت الدراسة جملة من التوصيات ابرزها ما يلي

. نوصي باالهتمام الواسع بالموظف المراد ترقيته وذلك بتكوينه وتدريبه لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب
. شرح اجراءات الترقية لكافة الموظفين
.  اعالن برامج ترقية لكافة الموظفين

 ألنها تعطي تنافسية كبيرة بين الموظفين في البحث عن، المعيار االن سب للترقية هو معيار الكفاءة للترقية في الرتبة االعلى مباشرة
.الشهادات العليا وكذا ابتكار عمليات جديدة في العمل

، التشريع الجزائري، الترقية، ترقية الموظف العام، الموظف العام:الكلمات المفتاحية
Summary:
This study aimed to research and study the issue of promoting the public employee in the Algerian legislation, which
is considered one of the most important topics that pertain to the public employee and the administration, because this system
is of importance to the public employee and the administration, by relying on the analytical approach by analyzing the most
important standards and principles that the public employee passes through the system upgrade.
After collecting and analyzing the scientific material and examining the legal materials that stipulated the promotion,
the study reached the following most important results:
 The Algerian legislator attached great importance to the issue of promotion because of the awareness of the positive
impact that promotion leaves on the psyche of the current employees in the institution, which made the Algerian legislator
rely, in his classification of the types of promotion, on the criterion of efficiency and seniority, which he achieves together
due to the benefits of this standard of public administration.
 The promotion system is one of the systems that serve the aspirations of the administration and its members.
 Promotion has a significant moral and material impact on the psyche of employees and their career path on the one hand,
and its impact on management is due to benefit, development and prosperity.
In light of the findings, the study made a number of recommendations, the most prominent of which are the following:
 We recommend giving extensive attention to the employee to be promoted by training him to put the right man in the
right place.
 Explanation of promotion procedures for all employees.
 Announcing promotion programs for all employees.
 The most appropriate criterion for promotion is the efficiency criterion for promotion to a higher rank directly, because it
gives great competition among employees in the search for higher degrees as well as the innovation of new processes at
work.
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