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 شــــــــــــــكر وعــــــــــــــــــــــــرفان

 

 نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان والتقدير إلى..............     

مه اإلرشاد ـــعلى تكرمه باالشراف على رسالتنا وتقدي الليل احمدــــ األستاذ المحترم   
باط بكل ـــي االنضطيلة إعداد هذه المذكرة بالرغم من تقصيرنا الواضح فح لنا والنص

وات ـــــــوال سنـــــد عليها طــــــــألخذ بيدنا والشماته، وقبل ذلك نجدد له الشكر على ايتعل
مة  ـــــديد العزيــــــــــوتج و الماستر( على نصحه لنا بالثبـــــــاتة سواءا )الليسانس أـــالدراس

 لمواصلة الدراسة والتطلع نحو أحسن مستوى دراسي.

 

 قررة في الدراسة.مــــتزويدنا بالمعارف ال اتذة كلية الحقوق الذين كان لهم فضلــ الى أسـ

 

 ـــ الى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على مناقشة مذكرتنا .

 

تهيئة الظروف المالئمة  للدراسة، وأخص  على ــــ الى كل العاملين  في جامعة ادرار
 والتواصل معـــــــهمبالهم للطلبة ــــن استقــــوق على حســية الحقـــفي أمانة كلـــبالذكر موظ

وحسن  ،انضباطهم وتيسيرهم لنا استعـارة الكـــــتب كتبة الجامعية علىمين بالــــــــملاوالع
 تعاملهم معنا في التزويد بالمراجع.
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 مقدمة

يم ــــقـح الـــعية ترجــــية يستند إلى مرجـومـــفة العمــــصحيح أن العمل داخل الوظي
رها من ـــــية على غيـــــدمة العمومـــــــام والخــــح العــــالمعنوية المرتبطة بالصال واالمتيازات
ص الراتب كأحد العناصر ــية للموظف وباألخــوق المالــــالمادية، إال أن الحق االعتبارات

رى ـــــاألخناصر عم من بين الــــبقى األهـــام يـــعي للموظف الـــــون األساســـلة للقانـــــالمشك
امة، بل إنه يمثل نقطة الصراع بين الموظف ــيفة العـــانون األساسي للوظـــكلة للقــالمش

شأنه تحقيق الرضا بين سباق بين فئات الموظفين، مما يتطلب ضبطا من لوالدولة، وا
ف في ــللموظ االنشغالعل هذا ــية، ولــبين، كما هو منشود في قطاع التر فـئات الموظـــف

ة في ـــفة العامــــــيـــام الوظـــية نظــظر إلى خصوصــالية له ما يبرره بالنـــبط حقوقه المــض
ة اإلدارة والتشبع بمبادئ الصالح ـــيطة في خدمــــــــــف جل حياته النشـــــــرس الموظــأن يك
 العام.

ديد ــــــــــــر للعــقــــتــمسالع الــــــــوع انطالقا من الواقـــذا الموضـــة هــــرنا دراســـــــوقد اخت
رواتب ــــع الـــــــــــــــــــــــــة توزيـــــــــــــور في عدالــــالقصبب ـــومية بســــــالعم ةيفـــــــمن قطاعات الوظ

تبارات التي تهم ــــعادل في طلـــيعة اإلالمرتب العيبقى  حــيث والمفارقات التي احدثتها،
ــية،  ــباته اإلجتماعـــــشية ومتطلـــين احتــياجاته المعيـــسي في تـــأمـــــــالموظــف كمــورد رئـــي

ب في ــة يصــــل الدولـــهم باتساع تدخــــسع دائـــــــرتــظــــفين الذيــن ال زالت تتـوالعناية بالمو 
 ئةــــــــــيــــداء الهين أــــتحس

ات ذلك على االستقرار الوظيفي وبالتالي استمرارية ـــــــــوانعكاس ة ـــــاإلداري 
  .المرافق العامة بانتظام
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ا من طرح االشكالية ــــــــانطالق هذا الموضوع للخوض في سعينا وبتلك االسباب
ارقاتها التي أثرت ــــام، وماهي مفــــف العـــــوظـية للمـــــوق المالـــــمثل الحقــــفيما تت  التالية:

 على استقراره عموما وباألخص قطاع التربية ؟

يش ـــــــوذج يعــــــكنم رــــفي الجزائ يةــــاع التربـــــقطسة على وقد اقتصرنا في الدرا
ديد ـــالعفي عليه ية كقطاع حساس ولما لذلــك من تأثــــير اشكالية هذه المفارقات المال

ثة خصوصا، المرسوم التنفيذي ـــــــــــــوهي دراسة في اطار القوانين الحدي ،من االصعدة
فين المنتمين ــبالموظون األساسي الخاص ــانبالق لقـوالمتع والمتمم المعدل 80-513

 1لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية. 

وع، إنتـــهجنا المنـــهج التحـــليلي ـــالموضل جوانب ـــة بكـــة منا لإلحاطــــــــــومحاول   
من أجل تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالوظيفة والموظف العام ومرتبه. 

ذه ــــــي هــوع فــــــــــــية الوقـــــفــــى خلـــى من هذه  الدراسة هو الوقوف علــــدف المتوخـــواله
د ـــة االدالء بما قـــــــبي ومحاولــــير السلـــــين ذات التأثـــفـــية بين الموظـــــــــالمفارقات المال

 ونية.ـرة القانـــيكون صوابا في سد هذه الثغ

 جهة ضيق الوقت هذا الموضوع من واجهتنا بعض الصعوبات في تناولولقد       
ع ـــلة المراجـق رىــــــخة أــبحث، ومن جهـــيفة والــة والوظـــين الدراســيق بـــة التوفـــومحاول
ثر على النصوص ـــــمد أكــــــتــــنا نعـــــلــــذي جعــال يءـــالش، وعـــي الموضــف ةــصصـــالمتخ
  .مراجـــــع عامــــةي ــــف رة ـــــــناثــــــات المتـــوملض المعـــــــصه، وبعـــي تخــــــــية التـــــــــــالقانون

 

 
                                                           

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين  2880أكتوبر  11المؤرخ في  513-80المرسوم التنفيذي  1

 ،المعدل والمتمم بالمرسوم 2880لسنة  35الخاصة بالتربية الوطنية، الجريدة الرسمية رقم الك المنتمين لألس

 .2812، سنة54رقم،ج ر 2812ماي 25المؤرخ في  248-12الرئاسي رقم 
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في   هناــــعــــوض اله ــــــــــــكال أعــــر االشــروحة عبــالمط التساؤالتعن  ةولإلجاب
 :الرئيسية في ما يلي خطوطهاتتمثل إطار خطة 

 مدخل مفاهيمي حول الوظيفة العمومية والموظف العام :التمهيدياالفصل  ــ 

 : مفهوم الوظيفة العامةالمبحث االول      

 فهوم الموظف العام: مالمبحث الثاني      

 : الحقـــــــــــوق المالـــــــــــــــــية للمـــــوظــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــامالفصل االولـــ 

 : تعريف الراتب ومكوناتهالمبحث االول 

 :أساليب تحديد الراتبالمبحث الثاني 

 سالك قطاع التربية: مفارقات الحقوق المالية لبعض موظفي االفصل الثانيـــ 

 : موظفي التعليم والتربيةالمبحث االول 

    : موظفي التسيير والرقابة على المؤسسات التربوية      المبحث الثاني 
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 فصل تمهيدي: مدخل مفاهيمي حول الوظيفة العمومية والموظف العام 

ين ـــى بـــــبة األولأن اصبحت تحتل اليوم المرت ،نتج عن سياسة الدولة التدخلية       
ألن الوظيفة العمومية تستعمل عددا من األعوان يتزايد بقدر تزايد عدد  ،أرباب العمل

  1المؤسسات العمومية.

الي ـــوبالت ،ةــــــــــق العامــــــلذلك أصبح للوظيفة العمومية أثر بالغ في تسيير المراف
ت ـــــــتماعي واالقتصادي، وقد وعاالج للموظفين دور كبير في بعث الحياة في وسطهم

سارعت إلى و الدول المتطورة هذا الدور، إيمانا منها بقدسية رسالة الموظف وأهميتها، 
إحاطته بعناية مميزة ووضعت األنظمة الخاصة به محددة طرق إختياره وكل ما يتعلق 

هوم ــــــــــــخل مفدـــــذا المـــــــه يـالج فــــــوسنع 2نوية.ــة والمعـــوقه الماديــني وحقــــبمساره المه
 بحث ثاني.ممبحث أول، ومفهوم الموظف العام في  العامة يفةـــــــــالوظ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض االتجارب  1

 .7، ص0818، دارهومة، الجزائر،5األجنبية،الطبعة
 .1991فوزي حبيش، الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين، دار النهضة العربية، بيروت،   2
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 المبحث األول: مفهوم الوظيفة العامة

، فقد وجدت على صور وأشكال منذ الوظيفة العامة ليست وليدة العصر الحديث      
ود ــــرف بوجــتـــــــــــــظم، يعــــيرتبط وجودها بأي مجتمع من وذلك ألن الوظيفة العامةالقدم، 

ير ـــــــحكام ومحكومين، إال انها برزت أكثر واحتلت مكانة لم تحتلها من قبل بعد أن تغ
دور الدولة القديمة من دور الحياد الى موقف التدخل، وبعد أن ازدادت األعباء الملقاة 

 1على عاتقها.

ضـــــمن  متهاـــــــــــظنفي هذا المبحث نحاول تعريف الوظيفة العمومية واأكثر وللتفصيل 
 مطلب ثاني.في  طلب أول، ونتعرف على طبيعتها وتطورها في التشريع الجزائري.م

 المطلب األول: تعريف الوظيفة العمومية وأنظمتها.

ة ــــطالح الخدمــــله اصــــــإن تعبير الوظيفة العامة المتداول في اغلب الدول يقاب 
 دولــــــــــــــــــــــلـين اــــلف بـــتـــمة هذه الوظيفة تخــخرى، إال أن طبيعة وأنظأفي دول  المدنية

 ، وانظمتها في فرع ثاني.فرع أولضمن  وسنتناول تعريف الوظيفة العامة

 الفرع األول: تعريف الوظيفة العمومية 

ين ــــــيقا وشامال، ذلك أن قوانــــــــــــــعريفا دقيصعب تعريف الوظيفة العمومية ت   
ذا التعريف، إال أنه يمكننا ــــــــــــلم تقدم مثل ه الوظيفة العامة وأنظمتها في أغلب الدول

تألف من ــــوهي تدولة، ــــــــ" هي كيان قانوني قائم في إدارة اللعامةالقول بأن الوظيفة ا
 ل ـــينة مقابـــسة، توجب على القائم بها إلتزامات معـــــجانمجموعة أعمال متشابهة ومت

                                                           
 .7،ص1903العامة)دراسة مقارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة  1
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يفة الدائمة ـــــــــفالوظ، تةــــوتكون الوظيفة العمومية دائمة أو مؤق، تمتعه بحقوق محددة"
هي ــــــــــــيفة المؤقتة فـــــمحدد بزمن معين،  أما الوظغير هي التي تقتضي القيام بعمل 

حدثة في ــــون مستـــــــهي في زمن محدد، أو تكـــت، ينتـــــام بعمل مؤقـــــالتي تقتضي القي
 .1رض مؤقتـــــل لغـــــــــــــاألص

تلفة وفق ــــوفي اطار مفهوم الوظيفة العمومية تتخذ هذه األخيرة عدة معاني مخ
بيعة ـــــــــــيث طــــــيل أو من حــالمعيار المعمول به والنظرة المعتمدة لها في الرؤية والتحل

لي ـــــــــــــــــــــعاني بين الشكـــــونوعية مستوى العالقات القائمة في المجتمع، تتراوح هذه الم
 والعضوي والمادي.

يزاتها ــــهر ممــــاص يظـــتعبر الوظيفة العمومية عن نظام قانوني خ الناحية الشكليةمن 
ان الدولة في مختلف االدارات والمؤسسات ويطبق مع المعيار العضوي على كافة أعو 

والهيئات العمومية ذات الطابع االداري أو على بعضهم فقط اعتبارا للوضعية القانونية 
ومية من الناحية ـــــصد بالوظيفة العمــيق الناحية العضويةمن ، و الخاصة التي يوجد بها

جم نوعا ما ـــنوني منســــالعضوية مجموع مستخدمي االدارة الخاضعين بدورهم لنظام قا
تقوم الوظيفة العمومية بنشاط ذو طبيعة أصلية مقارنة  الناحية الماديةمن ، أما ومتنوع

م مع عمل ــني الدائـــيز بالتنسيق المهــــتمترى ـــــات األخـــات القطاعــــن نشاطـــم ارهـــــــــبغي
 2السلطات العمومية لإلدارة.

 لوظيفة العموميةالفرع الثاني: أنظمة ا

يتجاذب العالم المعاصر تياران مختلفان في تنظيم الوظيفة العامة، أحدهما تأخذ  
 ى ـــدول ويسمــــــــرها من الــــــيــــندا وغــوفنل وسويسراندا ــــــية وكــــــات المتحدة االمريكــــبه الوالي

                                                           
 .11،10فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  1
 .64،67، ص0818سعيد مقدم، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية، دار هومة، الجزائر،   2
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 ".الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة  ظامنـــ" 

ان ـــبايكا واليـــــرا وبلجتــــــجلية كفرنسا وانـــية الغربـــخر تأخذ به أغلبية الدول األوروبواآل
 ". نظام الوظيفة العامة ذات البنية المغلقةوغيرها وكافة الدول العربية ويسمى" 

 أوال: نظام الوظيفة العامة المفتوح

اصة تختلف عن تلك التي بامتيازات خ ال تتمتع اإلدارة العامة في هذا النظام 
تتمتع بها االدارة الخاصة، وتبعا لذلك فإن الوظيفة العامة في القطاع العام التختلف 

 ائف العامة ـــــــــلق فإن الوظــعن الوظيفة الخاصة في القطاع الخاص، ومن هذا المنط

م لقانون الذي يحكاق ـتم وفــفي هذا النظام هي مجموعة من األعمال المتخصصة، ت
الل الموظفين بقانون خاص بهم ـــواء، ذلك أن استقــــاإلدارة العامة والخاصة على الس

ألوف يعتبر في نظر االمريكيين ـــجبات وضمانات متمايزة تختلف عن الموبحقوق ووا
 إمتيازا خطيرا وتعديا على الحقوق الفردية والحرية والمساواة.

 ويتميز هذا النظام بما يلي:

ن تم ــــفها، ومــــالزمة لها وتوصيلل اإلدارة العامة على تحديد الوظائف اــ إقتصار عم
رتب على ـــــتــتحديد طرق إختيار أفضل المرشحين إلشغال هذه الوظائف، وعليه فال ي

أن االدارة ال تلتزم  ااإلدارة مهمة اعداد أو تدريب الموظف لزيادة كفائته او تأهيله، كم
 ة أعلى، وله أن يتقدم لها كمنافس جديد مع غيره.بترقية الموظف الى وظيف

 وليس لها صفة الدوام واإلستقرار.ــ أن الوظيفة العامة مؤقتة 
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ــ أنه يمكن لإلدارة في أي وقت تشاء، أن تصرف الموظف من الخدمة دون أن يكون 
 1ذلك تعسفا، وبالمقابل يحق للموظف أن يستقيل من وظيفته في أي وقت شاء.

 م الوظيفة العامة المغلقثانيا: نظا

بموجب هذا النظام تعتبر الوظيفة العامة سلكا أو مهنة يلتحق بها الموظف في  
باكورة حياته العملية، وينقطع لها مبدئيا مدى الحياة، فالوظيفة العامة تؤلف كيانا قائما 

ن، هــــــوالم بذاته وعالما متميزا وسلكا خاصا في المجتمع يختلف عن سائر الوظائف
تيازات ـــــــوالموظفون في النظام المغلق يؤلفون طبقة خاصة داخل المجتمع تتمتع بام

ها ــــــــل في القطاع الخاص، إنهم عمال الدولة ينفذون رغباتيخاصة بها النجد لها مث
 وأوامرها ويؤلفون جزءا اليتجزأ من بنيانها االداري، ويمتاز هذا النظام بمايلي:

الزمة لها كما ونوعا، لل اإلدارة العامة على مهمة تحديد الوظائف اــ عدم اقتصار عم
أكثر تأهيال  يصبحواوتحديد شروط اشغالها، بل يتعدى ذلك إلى إعداد الموظفين لكي 

 .كفاءتهملممارسة وظائفهم، وكذلك تدريبهم أثناء عملهم وزيادة معلوماتهم ورفع 

يبدأ فيها  هاــــــــــــــــلكا أو مهنة قائمة بحد ذاتــ اعتبار الوظيفة العامة في النظام المغلق س
الموظف في مستهل حياته الوظيفية، ثم يتدرج من منصب الى آخر، وتزداد مسؤولياته 

فة التي ــــــــــــــــــوواجباته ويرتفع راتبه تبعا لذلك، أما مصير الموظف ليس وقفا على الوظي
ظام ـــى واستمر في عمله، فالوظيفة اذا في هذا النيشغلها، فإذا ما ألغيت، نقل الى أخر 

 .واالستقرارتتميز بالديمومة 

موميين يختلف عن قانون ــــــــــــوجوب تضمين هذا النظام، نظاما خاصا بالموظفين الع ــ
 العمل الذي يخضع له موظفو القطاع الخاص.

 يه الشروط االزمة.ــرت فـــــــ إلتزام االدارة بترقية الموظف إلى وظيفة أعلى إذا ما توف
                                                           

 08فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  1
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ــ حق اإلدارة في هذا النظام برفض إستقالة الموظف والتزامه بمتابعة عمله واالستمرار 
 1أو ضمنيا. عن عمله مالم تقبل استقالته صراحةفيه، وليس للموظف حق االنقطاع 

 : طبيعة الوظيفة العمومية وتطورها في التشريع الجزائريالمطلب الثاني

مستقرة من كل الغير ها مباشرة ،وبالنظر الى وضعيتها ر وغداة استقاللالجزائ 
ى ــــــــبقة علـــثنائية المطـــــــــــــثة والنظم االستو الجوانب خصوصا أمام تعدد القوانين المور 

وقلة عدد الموظفين الجزائريين من جهة أخرى االمر الذي كاد أن ، الموظفين من جهة
ررت السلطات ـــــقد قــــالكثير من المرافق العامة، أمام هذا الوضع المع شلـــــليؤدي الى 

 مع السيادة. هاالعمومية اإلبقاء بالعمل بالقوانين السالفة قبل االستقالل اال ما تنافى من

نظام الوظيفة العمومية المغلق الموروث في إطار المحافظة على  وعليه تبنت الجزائر
ومنذ ذلك الحين ومع مرور الوقت 2،لمدنية وضمان  استمرارهتوازن واستقرار الخدمة ا

 والمحاوالت قائمة لتحسين أو لتطوير نظام الوظيفة العامة في الجزائر.

 الفرع األول: طبيعة الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري

 بنية المغلقة الذيــــــتبنت الجزائر غداة اإلستقالل نظام الوظيفة العمومية ذات ال 
خذ لحقبة اإلستعمارية، ولقد روعي في األالمفعول في ا أفرزته األحكام القانونية السارية

 بهذا النظام جملة من األهداف منها:

ل طبيعي على حرمان ــــــــــــــــــــــ تكريس مبدأ ديمقراطي لإللتحاق بالوظيفة العمومية كرد فع
 طيلة الفترة اإلستعمارية.األهالي الجزائريين من تولي الوظائف العمومية 

 ــ ضمان التكوين، وترشيد الوظائف العمومية.

                                                           
 06، صفوزي حبيش، المرجع السابق  1
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عمومية أحكام ـــــــتضمين القوانين األساسية للوظيفة ال تمومحاولة لتحقيق هذه االهداف 
فة العمومية في ـــتسمح بترتيب وتنظيم الحياة المهنية لألعوان العاملين في قطاع الوظي

 باإلدارة على أنها عالقة تنظيمية قانونية. إطار تكييف عالقة الموظف

 الفرع الثاني: تطور الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري.

، طبعت مسارها في مراحل مختلفة االوظيفة العمومية في الجزائر عرفت تطور  
 85،1-84يةـــــــــمنذ االستقالل الى غاية صدور القانون االساسي العام للوظيفة العموم

 اهم مراحل هذا التطور في مايلي:ل وتتمث

 (9122/ 9126أوال: المرحلة اإلنتقالية ) 

ية ـومــــيفة العمــــــــــــترة من حياة الوظـــذه الفــــعت هــمن المميزات االساسية التي طب 
داة ـــــــــــا غتهــــــــــيلة التي ورثــــركة الثقــــمة، كالتـــــبمعطيات عملية قائ االجزائرية، إصطدامه

واضطرارها الى تمديد العمل بأحكامها، فقد عانت الوظيفة العمومية في هذه  االستقالل،
ية ــــيفة العمومــــــــالفترة من نقائص عديدة منها: انعدام التوازن واالنسجام في هياكل الوظ
اثرها من جهة ــنــــــتـبسبب كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية الموروثة منها والجديدة، ل

كذلك المعاناة من ندرة ، لدى األعوان المكلفين بتطبيقها من جهة أخرى تأهيلال،ونقص 
خالفهم ـــــــــــعوبة إستـــي وصــالتأطير بسبب فعل الهجرة المكثفة للعديد من التأطير الفرنس

 2بمؤهالت كافية. بموظفين جزائريين

ؤرخ ــالم 39/066الوظيفة العمومية هو األمر ارفي هذه المرحلة كان المرجع في إط
فة العمومية الفرنسية، المتضمن القانون األساسي العام للوظي 1939فيفري 86في 

لى خلفيات هذا األمر بالنسبة للقانونين الدستوري واالداري الفرنسي، كان من ا وبالنظر

                                                           
، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية)ج ر رقم 2886جويلية سنة  13المؤرخ في   85-86األمر  1

 .2886،سنة 46
 .185سعيد مقدم، نفس المرجع السابق، ص 2
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الداخلية والخارجية للدولة  عب االقيام بعملية فرز ما يتعارض مع السيادةـــــــــــــــالص
ال ــــتتسم في مجتبار أن األمرية المذكورة أعاله المطبقة في الجزائر ـــالجزائرية، باع

 1ية بالنزعة التمييزية واالستعمارية.ــــــمومـــــــــيفة العــــالوظ

وص بأحكام دال بعض النصــــــقالل استبــداة االستــــرية غــــلذلك حاولت السلطات الجزائ
المتعلق بالحماية  1945اوت 51جزائرية بإلغائها أو تعديلها، مثل القانون المؤرخ في 

 1940في ـــــــــــــــانـــج84رخ في ؤ الم 81-40لقدماء المجاهدين، واالمر رقم  االجتماعية
المؤرخ في  40/168واألمر رقم ظفين في مناصبهم،و المتعلق بإعادة ادماج بعض الم

رنسية والمغربية فين التابعين لالطارات الفــاج الموظــــعلق بادمــــوالمت 1940برسبتم 10
ؤرخ في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 385-40وم رقمـــوالمرس، والتونسية ضمن االطارات الجزائرية

 2ة العمومية.الذي يحدد اإلجراءات الكفيلة باإللتحاق بالوظيف 1940جويلية17

 9122/9187ثانيا: مرحلة التطور والتكيف 

والتي اتصفت باإلصالح والتكيف  1944انطلقت هذه المرحلة أساسا في عام  
توخيا لتحقيق التنسيق واالنسجام مع التأكيد على الإلبقاء على المبادئ األساسية التي 

ي، وسلم االسالك والرتب، ـــــيان الهرمـــــــنــية، كالبــــية الفرنســــتقوم عليها الوظيفة العموم
 والفصل بين الرتبة والوظيفة.

يفة العمومية ــــــــــوشهدت هذه المرحلة مراجع لألهم المبادئ العامة التي تقوم عليها الوظ
نين في تولي ــــــــتالمواطية الوظيفة العمومية، ومساواة طديمقرا الجزائرية وهي: اقرار مبدأ

طة ــــنية بواســـــــــــــــــمية، حق الموظف في المشاركة في تسيير حياته المهعمو الوظائف ال
وقد توجت هذه المرحلة أساسا بصدور األمر رقم ن اإلستشارية واإلدارية والتقنية، اللجا
وظيفة ـــــــــــــــــالمتضمن القانون األساسي العام لل 1944جوان 80المؤرخ في  44-155

                                                           
 114سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  1
 113،114سعيد مقدم، المرجع السابق، ص 2
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طاع ــــــــاطات قـــــــــــــــلتتوالى بعده مختلف القوانين األساسية الخاصة بفروع نشالعمومية، 
 الوظيفة العمومية.

طة ـــــفة العمومية بواســوبالرغم من معالجة العديد من النقائص في مجال الوظي
رية ـــــجزائية لالدارة الـــــــــر السلبــبعض الظواه م، إال انه بقي قاصرا اما155-44األمر 
 منها:

ال ـــي مجــمة فــــاسة محكـــــياب سيـــين، وغــــفــــالتذبذب الحاصل في الحياة المهنية للموظ
 التكوين، باإلضافة الى التباعد واالنفصال العميق بين القطاع العمومي للوظيفة العامة

 1القطاعين. بين واالقتصادي، كذالك تسجيل إختالالت في سياسة االجور والمرتبات

ترة صدور قانون ـــــــــــــــــــــــ، شهدت هذه الف155-44وأمام تصدع نظام الوظيفة العمومية 
خاص بالمؤسسات العمومية، تمثل في قانون التسيير االشتراكي للمؤسسات ومجموعة 

المحدد  51-73مها االمرــــــــــــــــــــ، من أه1973النصوص المتعلقة بالعمل الصادر عام 
 للشروط العامة لعالقات العمل في القطاع الخاص.

يير فيه، ـــاط التســــميز هذه الفترة هو عدم استقرار عالم الشغل، فتعددت سبل وانم وما
 ور.ــــوظهرت الحاجة ملحة الى إعادة تنظيم وتوحيد عالم الشغل تفاديا لمزيد من التده

 9187/9111ثالثا: مرحلة توحيد عالم الشغل 

مل على إعادة ـــــهدف هذه المرحلة هو توحيد عالم الشغل من جهة والعكان  
جباته في مختلف قطاعات اتنظيمه وتطويره من جهة أخرى، ومنها حقوق العامل وو 

الشغل دون تمييز بينها في محاولة يائسة لإلستجابة لمتطلبات المجتمع ومقتضيات 
 .في مجال التسيير التنمية التي تتطلب ديناميكية ومرونة أكثر

                                                           
 156سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  1
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 1903، صدر في سنة 1970ألحكام القانون األساسي العام للعاملوتطبيقا 
 39-03القانون األساسي النموذجي لعمال االدارات والمؤسسات العمومية بالمرسوم 

المتضمن  156-44وم ـــــــ، حيث نص على الغاء المرس1903مارس 05المؤرخ في 
ي العام للوظيفة ـــــون األساســــــــــــــــــــــــالمتضمن القان 155-44كيفيات تطبيق األمر رقم 

المتعلق بتحديد  1903مارس  05المؤرخ في  48-03العمومية،ثم صدور المرسوم 
 مايلي: 39-03، ولعل أهم ماميز القانون 39-03ات التطبيق الفوري للمرسوم إجراء

 ــ الجمع بين مفهوم الموظف والعامل

حيث شمل العديد من  1903طاق تطبيق القانون األساسي النموذجي لعام ـــ توسيع ن
ابعة للدولة والجماعات ـــــــــــــــالمؤسسات واالدارات العمومية التي تتكون من المصالح الت

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري ومصالح المجلس الشعبي الوطني 
 يئات العمومية، والقضاة .والمجلس االعلى للمحاسبة، واله

ظهر خلل في عدم مراعات نوعية ومهام مختلف  39-03وفي سياق تطبيق القانون 
فروع النشاطات بين كافة العمال باختالف انتماءاتهم القطاعية وطبيعة المهام، وهي 

المنشود قانونا مع  الحالة التي ضاعفت لدى الموظف حساسية عدم التجانس والتقارب
راء، على حساب العالقة النوعية التي تربطه بالدولة بصفة عامة، مجموع األج
 على احتوائها. 39-03المرسوم رقم  العمومي بصفة خاصة، والتي عجزوبالمرفق 

أمام كل ذلك كان لزاما على السلطات العمومية الشروع وفق منطق الدولة الحديثة، في 
، لذلك طرح مشروع تمهيدي إصالح منظومة الوظيفة العمومية إصالحا عميقا وشامال

 . 1999للقانون األساسي للوظيفة العمومية لدى المجلس الشعبي الوطني عام 
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 صدور القانون األساسي العام للوظيفة العمومية رابعا:

 85-84م ـــــبعد مخاض عسير صدر القانون االساسي للوظيفة العمومية باألمر رق
ي ـمادة ف 006ت ـــــــــبابا، ضم 11 حيث شمل على 0884جويلية  13المؤرخ في 

، اسية السابقة في معالجة عدة محاورمحاولة لسد الثغرات التي عرفتها القوانين األس
وف ــــيد بين صفـــــبخاصية التوحالقانون الجديد حيث جاء  ،39-03فألغي القانون 

من ـــل ضـــأدخف، الموظفين التابعين لسلك الوظيفة العمومية لضمان إحترافية االدارة
  1االصالح االداري وخدمة االدارة والرفع من مستوى معيشة الموظفين.

 .المبحث الثاني: مفهوم الموظف العام

 إن اإلدارة كما يقول األستاذ)قالدن( هي "إدارة األشخاص وليست إدارة األشياء" 

ن الدولة كم من  لديها"، ي ما يساويه الموظف العام"تساو ا يقول بعض علماء اإلدارة وا 
هذا المنطلق فإن االهتمام بدراسة الوظيفة العامة يستتبع االهتمام بدراسة الموظف العام 

يطلق  ريــــــمالها عنصر بشـأع يللوظيفة، والمعنى لها ، مالم يشغلها أو يؤد ال قيمةإذ 
نقف ريفه و ـــــــمن هذه المكانة التي حظي بها الموظف نحاول تع 2الموظف"، "اسم عليه 

 عند الطبيعة القانونية للموظف العام في التشريع الجزائري.

 .المطلب األول: تعريف الموظف العام

اليوجد تعريف عام موحد لتسمية" الموظف العام" في األنظمة الوظيفية العربية  
منها واألجنبية حيث أن لكل دولة نظاما خاصا بموظفيها والعاملين لديها، إال أن الفقه 

                                                           
نشر ــــــــــــــسور للـــــــــــــــــــــــتشريع الجزائري، الطبعة االولى،جـــــــــــــــــعمار بوضياف، الوظيفة العامة في ال  1

 .64، ص 0813والتوزيع،الجزائر،
 61فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  2
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ها ر ر التي البد من توافــــــــالقضاء يجمعون أو يتفقوا على مجموعة من العناصالحديث و 
 مصطلح الموظف.خص حتى يمكن أن نطلق عليه صفة أو في الش

ريف ــــــــــ، ثم التعرع أولــــففي  هيــف الفقـــالل التعريــــف من خــة الموظــوسنحاول معرف
 .ثانيفرع  في التشريعي للموظف العام

 الفرع األول: التعريف الفقهي للموظف العام 

 قدم الفقه تعريفات متنوعة للموظف العام بأنه "شخص يعهد إليه وظيفة دائمة 
 1يقوم بخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

عايير ن توافر المـــــــــــــــووفقا لهذا التعريف الفقهي وحتى نكون بصدد موظف عام البد م
 التالية: 

دولة والتكون ـــــــــــديمومة الوظيفة أو الخدمة الدائمة، حيث ينقطع الموظف لخدمة الــ  
إستعانتها به عارضة، وعليه اليعتبر األعوان المؤقتين أو االعوان المتعاقدين من قبيل 

  الموظفين العموميين.

 .أحد أشخاص القانون العام لدولة أوأن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره ا ــ 

 رسم من قبل السلطة المختصة.يــ أن يعين و  

 العام. الفرع الثاني: التعريف التشريعي للموظف 

المتضمن القانون  155-44للوظيفة العامة في الجزائر هو األمر  أول تشريع  
ف العام في ــــــــــــــللوظيفة العامة، ومن خالله عرف المشرع الموظ االساسي العام للعام

المادة االولى منه " يعتبر موظفين األشخاص المعينون في وظيفة دائمة الذين رسموا 
ية التابعة ــــــــــــفي درجة التسلسل في االدارات المركزية التابعة للدولة، والمصالح الخارج
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ات لهذه اإلدارات، والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفي
أنه حتى تنطبق صفة الموظف نص بصريح العبارة ــال أشار ومن هناتحدد بمرسوم".

 توافر الشروط التالية:  البد من

 .التعيين بوظيفة دائمةهذا يتعلق  ، وأنــ صدور قرار التعيين

 ــ أن يصدر القرار المتضمن ترسيم الشخص المعين في أحد درجات التسلسل اإلداري.

 القانون األساسي العام للوظيفة العامة، فقد عرف لمتضمن ا 85-84أما األمر 

ية ـــيفة عمومـــي وظنه بأنه" يعتبر موظفا كل عون عين فــالموظف في المادة الرابعة م
في السلم اإلداري، الترسيم هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت  دائمة ورسم في رتبة
 الموظف في رتبته".

من االمر لمجال تطبيق القانون األساسي  0ي المادة وأشار المشرع قبل ذلك ف
ذكورة أن الموظف مت المادة الـــضوي، فنصــــللوظيفة العمومية معتمدا على المعيار الع

 يمارس نشاطا في المؤسسات واإلدارات العمومية.

، النكون أمام موظف 85-84ر ـــــمـمن األ 0والمادة  6وعليه وبالنظر لمضمون المادة
 إال بعد توافر الشروط التالية:عام 

 .ـــ أن يصدر قرار تعيين عون عمومي في وظيفة عامة

 . ــ أن يصدر قرار بترسيم العون العمومي في أحد درجات التسلسل الوظيفي

 1م بالمؤسسات واالدارات العمومية..الخ.ــ أن يتعلق قرار التعيين والترسي
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 .العام  المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للموظف

ة، جدال كبيرا بين فقهاء ـــف العام بالدولــــيثير موضوع العالقة التي تربط الموظ 
لفة حول الوضع القانوني ـــــــــــــــــــــــــــــــارا مختــــــوطرح كل منهم نظريات وأفكالقانون واالدارة، 

التباين في أنظمة و تعدد ال للموظف، وطبيعة ارتباطه باإلدارة، ويعود هذا اإلختالف الى
 1الوظيفة العمومية التي تحكم أوضاع الموظفين وتحدد حقوقهم وواجباتهم.

وضمن هذا اإلطار قامت نظريات عديدة تحدد عالقة الموظف بالدولة يمكن تلخيصها 
 في ثالث نظريات وهي:

 .ـ عالقة إلزام وتكليف أوال

هي "تكليف ملزم للقائم بها، فة العامة ـقامت هذه النظرية على أساس أن الوظي 
وعليه أن يشغلها ويقوم بتأدية األعمال المنوطة بها، سواء قبل أم لم يقبل، على أساس 

دون سواها، وقد جاءت دساتير  ارــــــــــــــــاالعتبأن المصلحة العامة هي التي تؤخذ بعين 
الذي ينص  1946ؤقت لعام ــــــــــــــبعض الدول لتؤكد هذه النظرية، كالدستور العراقي الم

 تكليف للقائمين بها. على أن الوظيفة العامة

ن تبنتها بعض الدول إال أنها لم تط  االنتقاداتبق فعليا بسبب ــــــــــاال أن هذه النظرية وا 
غال وظيفة معينة من دون ــــبأشا خصوصا من حيث أن الزام الموظف التي وجهت له

ال عن أن هذا اإللزام قد ــــالى المصلحة العامة، فض اءةلإلسرضاه وموافقته قد يدفعه 
 يضر في بعض األحيان بمصالحه الشخصية ويحد من حريته الفردية.
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 .عالقة عقدية : ثانيا

فيها، هي عالقة ـــــــتقوم هذه النظرية على أساس أن العالقة بين الدولة وموظ 
ن لم ينص نظام الموظفين صر  احة على صفة هذه العالقة، عقدية بصورة ضمنية، وا 

ويبرر أصحاب هذه النظرية بقولهم: إن االعالن من قبل الدولة عن رغبتها في شغل 
شاغلها في نظام الموظفين نفسه،  ، وحقوقراتبها وواجباتهاوظيفة ما، مع تحديد 

ديم المستندات ـــوبالمقابل إقدام المواطن على ترشيح نفسه لهذه الوظيفة، وتق
إن وجد، كل ذلك هو بمثابة موافقة على  لالمتحانه، وخضوعه المطلوبة من

العمل في هذه الوظيفة، وقبوله لشروطها سلفا، وهكذا فإن العقد قد استوفى شرطيه، 
 وهما القبول وااليجاب، من قبل طرفي العقد، أي الموظف والدولة.

و عقد إذعان، وقد تباينت نظريات الفقهاء حول طبيعة هذا العقد بين أنه عقد مدني، أ
ى ـــعل لالنتقادأو عقد إداري، إال أن النظرية العقدية بكافة أشكالها وصورها تعرضت 
ة ــقد شريعــــــــــــــــــــأساس أن العقد يقوم على تبادل رضى حقيقي بين الطرفين، ثم إن الع

حقق في هذه الشيئ الذي لم يالمتعاقدين اليجوز تعديله أو إلغاؤه إال بموافقة الطرفين، 
 النظرية.

أمام هذه االنتقادات التي القتها كذلك هذه النظرية جاء الفقهاء بنظرية أخرى، تتمثل 
 1في النظرية القانونية النظامية.

 .ــ عالقة قانونية نظامية ثالثا

الموظف بمقتضى هذه النظرية، في مركز قانوني موضوعي، تنظم  يعتبر 
نى بتحديد حقوقه وواجباته، وقد استقر الفقه بعد عالقته بالدولة قوانين وأنظمة تع
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تخلصه من النظرية العقدية، على أن تعيين الموظف يشكل قرارا فرديا صادرا عن إرادة 
دد ـــــــان لهذا األمر، ويتحـــــــــــالدولة وحدها، وهو بمثابة أمر، وأن قبول الموظف هو إذع

مركز خاص ـــــــــــــتع بــــــــــــــــــــــوالنظام، وهو يتممركز الموظف تجاه اإلدارة بواسطة التشريع 
ة ــــخاصبات ـــــــــــــوبسلطات واسعة، كمشاركته في السلطة العامة، ويخضع بالمقابل لواج

 رها وقدـــــــــــــــــوغيوالخضوع للسلطة الرئاسية  لإلدارةتسيير المرفق العام والوالء  كواجبات
 الفقهي، مثل فرنسا ولبنان وكذلك الجزائر. االتجاهن وضعية كثيرة في هذا سارت قواني

 :همهاوينتج عن اعتبار الموظف في وضع قنوني تنظيمي عدة آثار أ

 اإلدارة. اتجاهـــ تحدد التشريعات واألنظمة مسبقا مركز الموظف القانوني 

 مة الوظيفية.ــ تملك اإلدارة وحدها وفي أي وقت حق تعديل التشريعات واألنظ

 ــ أن الوظيفة مساهمة اختيارية في تسيير المرافق العامة.

ن قدم االستمرار في ــ مراعاة لمبدأ  العمل اإلداري تبقى عالقة الموظف بالدولة قائمة وا 
 استقالته من الوظيفة.

 ــ تملك اإلدارة حرية نقل الموظف من وظيفة الى أخرى.

تعتمد نظام القضاء المزدوج بفصل المنازعات  يختص القضاء اإلداري في الدول التي
 الناشئة عن رابطة الموظف بالدولة.

نتيجة عدة عوامل بحيث سجلت تداخل عناصر عقدية في  رية تطورتاال ان هذه النظ
روابط الوظيفة العامة، نتيجة ظهور نقابات الموظفين وأثرها  الفاعل في تحديد حقوق 

 1الموظفين وواجباتهم.
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 المالية للموظف العام  ول: الحقوقالفصل األ 

للموظف العام هي الحقوق المالية، حيث أنها من جهة هي إن من أهم الحقوق  
ف أو ــــــــــالدافع األول للتوظيف ،فهي تعبر عن المقابل للخدمة المؤداة من طرف الموظ
ف ــــــــــــــــــبانتمائه الى الوظيفة العامة، ومن جهة أخرى هي الضامن الطبيعي لكل موظ

لمواجهة التكاليف والمتطلبات األساسية للحياة او العيش الكريم، وتتعدد الحقوق المالية 
بين الحقوق الثابتة في إطار ما يسمى بالراتب أو األجر، والحقوق االستثنائية في اطار 

المختلفة التي يمكن أن يتحملها الموظف في اطار تأدية  ما يسمى بتعويض المصاريف
اليف ـــــمهامه، أو خارج تأدية المهام كالتعويض الخاص بتخفيف بعض األعباء أو التك

 االجتماعية.

اط ـــــــــــــوسنتناول خالل هذا الفصل أهم هذه الحقوق المالية خصوصا تلك التي تمثل نق
تقاطع بين كل الموظفين على اختالف فئاتهم، اال وهو الحق في الراتب أو األجر، من 

 .، وأساليب تحديد المرتب في مبحث ثانيمبحث أولفي  ماهو الراتب ومكوناته حيث

 .المبحث األول: تعريف الراتب ومكوناته

تتعدد التسميات المستخدمة في األنظمة العربية بالنسبة لما يدفع للموظفين من  
 أموال مقابل عملهم في خدمة الدولة، فهناك من يستعمل لفظ راتب، وهناك من يستعمل

اع ـــــــحسب قط باألحرىلفظ أجر حيث أن مرجع االختالف هو محل أداء الخدمة، أو 
ديد ـــالعمل، وبالرغم من محاولة التفرقة بين المصطلحين إال ان االستعمال لهما في الع

من االنظمة او الدول أصبح يفيد نفس المعنى وهو المقابل المالي دون تمييز بين أجر 
 1أو راتب.

 مكوناته في مطلب ثاني.و ، تعريف الراتب في مطلب أول سنحاولمبحث في هذا ال
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 .المطلب األول: تعريف الراتب وأهميته

في الدول،  االقتصاديةللراتب تعاريف متعددة ومتباينة تختلف باختالف االنظمة  
بهذا المطلب  ولإلحاطة، االجتماعيةوحسب المنظور من حيث األهمية االقتصادية أو 

،وعلى من جهة ونظرة المشرع من جهة أخرى في فرع أولرة الفقه للراتب نقف عند نظ
 .همية الراتب إجتماعيا واقتصاديا في فرع ثانيأ

 والتشريع. تعرف الراتب في الفقه :الفرع األول

الوقوف على ماهو المرتب وألن جل التشريعات على إختالفها لم تقدم من أجل  
ا باإلشارة الى عناصره فقط، وأحيانا باإلشارة تعريف مفصل للمرتب حيث أكتفت أحيان

الى أحقيته بعد أداء الخدمة ،لذالك نحاول تعريـــفه من جانــــب الفــــقه ، ثـــم ماجـــــاء به 
 التشريع. 

 تعريف الراتب في الفقه.أوال: 

ية ـــــــــــــيه ونظرته للراتب من الناحـــــــب كل فقــــــف الفقهية حسيتعددت التعار  
 ريفات.ـــــــــــــــــ، لذلك نأخذ منها ابرز التع يةـــــــادية واالجتماعية والسياســــــــــــــــاالقتص

بأنه أحد عناصر النظام الذي يخضع له الموظفين،  روجيه جريجوار الفقيهفقد عرفه 
ام ــــار نظفهو ليس أجرا مدفوعا كمقابل لقيمة الخدمة المؤداة بل هو احتمالي في اط

نى ـــــــالمراكز القانونية الموضوعية العامة غير الشخصية، التشريعية او االئحية بالمع
ية ــــــــــالفني لهذه التعبيرات حيث المرتب يسمح للموظف باإلحتفاظ بالمكانة اإلجتماع

 المقابلة لصفة وظيفته.
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" تعتبر ر فيقولــــــــوبين األجبالمقارنة بينه  يفصل في التعريفف روزييه األستاذويعرفه 
الوظيفة العامة، تقليدية كحرفة وعلى ذلك فالمرتب ليس مقابال للعمل أو الخدمة مثل 
  1األجر، ولكنه وسيلة تسمح للموظف بأن يحتفظ بالمكانة اإلجتماعية المقابلة لوظيفته.

ذه ـــمعينة، هتب يتميز عن األجر بخصائص ار من الثابت أن النظام القانوني للو       
ف ـــــــالئحية التي تربط الموظلالخصائص ترجع الى قواعد الحسابات العامة، والصفة ا

تقارب مع النظام الموظفين ي لراتب بالشخص العام، إال أن التطور في النظام القانوني
 .ارب بينهماــــــبالتقلكنه أقر بين األجر والراتب في بادئ األمر  ففرق ،رالقانوني لألج

بأنه " أول  في عبارات أدبية  فيعرفه الدكتور مصطفى أبو زيد فهميأما     
قرر للموظف هو حقه في أن يتقاضى من الحكومة ما يقيم به أوده وأود ـــــــق يتـــــــــــــــــح

صص الموظف لوظيفته كل وقته، وأن يتفرغ ــــــــــن غير المعقول أن يخـــــــأسرته، إن م
ة دون أن يتقاضى من الدولة عوضا عن ذلك ــــــــــــــــــــــــــــــيام بأعبائها في نزاهة تامـــــــــلها للق
 باء الحياة.ــــــــــــــــــــعين به في مواجهة أعـــــــــــــــيست

بلغ ـــــــــــــــــــفالمرتب ماهو سوى مبلغ من المال يتسلمه الموظف العمومي شهريا، هذا الم
بائها، ومن ــــخر طبقا للدرجة التي يشغلها وللوظيفة التي يقوم بأعيختلف من موظف آل

نما ـالمعروف أن الموظف اليتقاضى ن فس الرقم الذي يحدده له قانون موظفي الدولة، وا 
ن ك ألـــــــــــــــــــــــــــــاالوقات مبلغا أكبر وفي البعض اآلخر مبلغا أقل، وذل ضيتسلم في بع

يه ـــــــــــــــرتب األصلي الذي يحدده القانون يستقطع منه بعض المبالغ ويضاف الـــــــــــــــــالم
عانة غالء المعيشة.  2بعض المبالغ كاإلعانة اإلجتماعية وا 

 

                                                           
 .00، ص1900ان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،حماد محمد شطا، النظرية العامة لألجور والمرتبات، ديو   1
 53، 56حماد محمد شطا، المرجع السابق،  ص  2
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 .تب في التشريع الجزائرياتعريف الر  ثانيا:

 ة العموميةبالنسبة للمشرع الجزائري وفي كل التشريعات التي نظمت الوظيف 

 . (85-84،  واألمر39-03،  والمرسوم10-70،  قانون155-44) االمر

ية ـــلم يضع تعريفا واضحا للمرتب بينما دائما كان يشير إلى أحقفي كل هذه القوانين 
المتضمن  85-84الموظف في الراتب بعد أداء عمله، كما أشار في ذلك الى القانون 

في نصها ))للموظف الحق بعد  50لعمومية في المادة القانون األساسي العام للوظيفة ا
 1 أداء الخدمة في الراتب((.

قسام تي تخص الراتب من مجموعات وأصناف، أنيفات الإلى مختلف التصكما يشير 
 ".116،113،114اد "و ودرجات وأرقام استداللية الم

 مية خاصةاسي العام للوظيفة العمو المتضمن القانون األس 85-84من خالل القانون و
كة ــــــمن  الشبــــــالمتض 586-87الرئاسي رقم  ، ومن خالل المرسوم50و 87المواد 

 منه 86،84،87 وادــــوظفين ونظام دفع رواتبهم خاصة  الماالستداللية لمرتبات الم
 نستنتج التعريف التالي:

ه القوانين الراتب هو المقابل المالي الذي يدفع للموظف بعد أداء الخدمة والذي تحدد
أهيل، ـــــــــــــــــنف الموظفين حسب مستوى التصواللوائح وفق شبكة استداللية للرواتب ت

قابل ـــــباإلضافة الى التعويضات الخاصة بظروف كل وظيفة، بحيث يضمن هذا الم
 مستوى معيشي الئق.

 

                                                           
 ، 60يتضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية)ج.ر.رقم 0884 يوليو 13مؤرخ في  85-84االمر 1

 (. 0884سنة
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 .الفرع الثاني: أهمية الراتب

يفة، ـــيار الفرد للوظـــالتي توجه اخت اتيأتي الراتب أو األجر في طليعة االعتبار  
األساسي في تأمين احتياجاته  اعتمادهالرئيسي للموظف وعليه يكون  يعتبر المورد ألنه

 1.االجتماعيةالمعيشية ومتطلباته 

فين ــــــــففضال عن أنه يمثل نقطة الصراع بين الموظ ،كما أن للمرتب أهميات متعددة
بين فئات الموظفين مما نتج عنه ظهور طرق ووسائل ملتوية والدولة فإنه يمثل سباقا 

الرضا بين يق لزيادة دخل فئة في غفلة عن األخرى مما يتطلب ضبطا من شأنه تحق
 االجتماعــــية يةـــاألهم ذه األهمية للراتب خصوصافئات الموظفين، ويمكننا أن نبين ه

 .السياسيةاالقتصادية و 

رتب ــــــيقول االستاذ)دي لوبادير( أن من خصائص الم ،االجتماعيةهمية لألفبالنسبة 
بة ــــــــ، بحيث أن لهذ المرتب صفة مركاجتماعيبالنسبة للموظف أن له معنى وهدف 

بأن يتيح للموظف على خالف األجر، فهو ليس مقابال للعمل المؤدى ولكنه يهتم أوال 
 2المقابلة لوظيفته. االجتماعيةبالمكانة  االحتفاظ

ر األساسي ــــــافة الى األجـــــــــــــــــــــإضئلية التي أقرتها جل التشريعات ل العالوات العاولع
واألهمية  االجتماعيةرة ــــــــــلخير دليل على النظوالتعويضات المرتبطة بطبيعة الوظيفة 

 كاإلجازاتألجر، وعة اــــــــــــازات مدفـــــللمرتب، ويعطي التفسير المقنع لإلج االجتماعية
غة في حياة الموظف ــبال اجتماعيةية ــــبت ما للرواتب من أهمـــــية، كل هذا يثـــــالمرض

ياتية، وعليها كذلك تحدد ـــــــدد قدرتهم الشرائية لسد متطلباتهم وحاجاتهم الحــوعليها تح
سكن والتعليم ويات من هم على نفقتهم في المأكل والمشرب وفي المـــــمستوياتهم ومست

يدهم بقواعد االلتزام ــــــــــــــــوالصحة والرفاهية االجتماعية بوجه عام،وتحدد كذلك مدى تق
                                                           

 .109فوزي حبش، المجع السابق، ص  1
 07حماد محمد شطا،  المرجع السابق، ص  2
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بأخالقيات الوظيفة، فقد أثبتت الدراسات أن الرشوة والفساد واستغالل الوظيفة وغيرها 
ين من مظاهر الفساد واالنحراف الوظيفي، إنما يتفشى بصورة اكبر بين صفوف الموظف

 الحياتية االجتماعية.الذين يتقاضون رواتب ضئيلة التكفيهم لسد احتياجاتهم 

من التأثير الكبير للمرتبات  فبالرغم السياسيةاالقتصادية  األهميةأما عن 
وتكلفتها على التنمية االقتصادية حيث تتحمل الوظيفة العامة عبئها األكبر ألن عدد 

بالرغم من كل ذلك إال انه  1من الشعب العامل،الموظفين يمثل في الواقع جزءا هاما 
زنا كلما زادت جهود الموظف وارتفعت نسبة انتاجيته كما امتو و كلما كان عادال، كافيا، 

ذه ـــــعدى هــــتـ، وتب االقتصاديــــت على الجانـــــس الوقــــــــــــونوعا مما يؤثر إيجابا في نف
ف مدى ونسبة والء ــــي ذلك أن المرتب عليه يتوقـــــــــــــنب السياسمية الى الجاــــــــــــــــــااله

سة أو الدولة التي يعمل فيها، بحيث أن الوالء يستوجب الكفاف كحد ــــالموظف للمؤس
 وما القولأدنى، وما ثورات الشعوب في مختلف دول العالم إال خير دليل على ذلك، 

ير المكتفي ماديا، ــــاال برهان ساطع على أن االنسان الجائع غيون ــــــــــــــــــــــلالمأثور لناب
 لصا لوطنه وأمته وللمؤسسة التي يعمل بها.ـــــــــاليمكن أن يكون مخ

ن العديد من الدراسات اثبتت أن التسرب الوظيفي او تنقل الموظفين من أ اكم
دول أخرى تعود وهجرتهم بصورة عامة من وطنهم األم الى مؤسسة الى أخرى، بل 

في أوطانهم، ولقد و بابها الرئيسية إلى قلة األجور التي يتقاضونها في مؤسساتهم أـــــــــأس
بهت عدة دول لهذه اآلثار السلبية التي تنتج عن وجود رواتب متدنية للموظفين ــــــــتن

لتحديد  عت سياسة مراجعة األجور سنويا على ضؤ دراسات تقوم بها في كل سنةــــــــفاتب
 يشة.ــــــمستوى ارتفاع كلفة المع

 

                                                           
 85حماد محمد شطا، المرجع السابق، ص  1
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 المطلب الثاني: مكونات الراتب 

إذا كان المرتب هو المقابل االجمالي الذي يتقاضاه الموظف شهريا فإن هذا  
جزئيين رئيسيين وهما الراتب الرئيسي في فرع أول،  المرتب ينقسم عموما الى 

 والعالوات والتعويضات في فرع ثاني.

 ول: الراتب الرئيسيالفرع األ  

ين كل ـــــترك بـــــــــــــــــــالمرجعي المشمن الراتب الراتب الرئيسي هو ذلك الجانب  
الراتب،  األنه المرجع لبقية العالوات التي يشتمله الموظفين حسب الصنف والدرجة،
عدي، مايطلق عليه االجر القا ن: الراتب االساسي اووينقسم الراتب الرئيسي الى قسمي

 .ومنحة الخبرة المهنية

زامات ـــــــــــعدي للمرتب والذي يكافئ االلتاالجزء االول القهو لراتب االساسي فا
ويسمى بالقاعدي ألنه يعتبر القاعدة االولى في الراتب، ويحصل   1القانونية للموظف،

قطة ــــــــمن ضرب الرقم االستداللي األدنى حسب الصنف لشبكة المرتبات في قيمة الن
 االستداللية المعمول بها.

المقابل المالي الذي يثمن الخبرة المهنية للموظف  هي منحة الخبرة المهنية أما
ن ـــــــــبحكم أقدميته طوال مساره المهني، وتتجسد هذه الترقية في الدرجة في االنتقال م

ب مدة درجة حس 10درجة الى درجة أعلى منها مباشرة داخل نفس الصنف في حدود 
 2سنة.60و  58تتراوح بين 

                                                           
،المحدد للشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين 0887سبتمبر 09مؤرخ في  586-87مرسوم رئاسي  84المادة  1

 ، المعدل والمتمم.0887لسنة (41ونظام دفع رواتبهم)ج.ر.
 سالف الذكر. 586-87مرسوم رئاسي  18،11المادة 2
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ثر دنيا ــــــــــــــــــــوتحدد األقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثالث مدد ترقية على األك
  ومتوسطة وقصوى، طبقا للجدول التالي:

 المدة القصوى المدة المتوسطة المدة الدنيا الترقية في الدرجة
 اشهر 4سنوات و5) سنوات(5) (أشهر4 )سنتان و من درجة الى درجة أعلى منها

 سنة 60 سنة 54 سنة 58 10المجموع 
درجة ــــــأما طريقة حساب المقابل المالي للدرجة فينتج عن ضرب الرقم االستداللي لل

 .دج 63ضرب قيمة النقطة االستداللية   المحدد في الشبكة االستداللية للمرتبات

جر القاعدي+منحة الخبرة المهنية(، فينتج عن أما طريقة احتساب الراتب الرئيسي)األ
حاصل ضرب الرقم االستداللي االدنى للصنف يضاف اليه الرقم االستداللي المطابق 

 1دج. 63للدرجة المشغولة في قيمة النقطة االستداللية 

 .العالواتو  التعويضاتالفرع الثاني: 

الثاني منه والمتمثل إلى جانب الراتب الرئيسي في المرتب نجد الجانب الرئيسي  
حيث يتقاضاها الموظف كمداخيل إضافية في شكل  في العالوات والتعويضات،

ية ــــــــــــــــــــــــــــيصطلح عليه بالمنح كل ذلك يناسب خصوص أو ما 2عالوات أو تعويضات،
ف ــــــوظروف الوظيفة أو ما يدفع كتعويض عن بعض المصاريف التي قد ينفقها الموظ

 .والتعويضات الفرع العالوات إطار تأدية مهامه، وسنتناول ضمن هذا في

دخل في الراتب متعددة حسب القطاعات ونوع ـــــــــــالتعويضات التي تفــ  التعويضات وال:أ
الوظيفة، وهي تكافئ التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات وكذا مكان 

 .586-87( من المرسوم 87لمادة)اممارسة العمل والظروف الخاصة به.
                                                           

 سالف الدكر. 586-87 مرسوم رئاسي 83المادة  1
 
 .031هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  2
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تتعلق بطبيعة الوظيفة أو  باالضافة الى تعويضات أخرى مشتركة بين فئات الموظفين
 ثالثة مجموعات وهي:المنصب، وعموما يمكن تصنيف التعويضات الى 

  ـــ التعويضات المرتبطة بالمنصب  

 .ـــ التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية  

 .ذات الطابع اإلجتماعي ـــ التعويضات  

وهي تعويضات بمثابة مداخيل مكملة للمرتب التعويضات المرتبطة بالمنصب: أ(
  باختالف طبيعة الوظيفة أو المنصب ومنها مايلي: أهدافها تختلف

     ب ــــــــ: تستفيد منها معظم االسالك والمناصب حستعويض التبعية الخاصةــ (1
 رير ضرورةـــــــــــــــــــهي متعددة وتعتمد معايير مختلفة لتبخصوصية السلك أو القطاع ، و 

عطاء االولوية لبعض القطاعات حتى منحها  مثل تثمين بعض المناصب واالسالك، وا 
بط ببعض المناصب، ــــــــــتحافظ على مواردها البشرية، كذلك طبيعة النشاط المرت

 ضاء السلك الديبلوماسي(.ـــــــمثل)موظف المديرية العامة للوظيف العمومي، وأع

 في قطاع التربية عدة منح منها:) منحة الخبرة البيداغوجية، منحة قابل هذه المنحةيو 
لجة اوالمعوي ــــــــالدعم الترب حةــــــــــــمن، منحة التأهيل، الخبرة التسييرية، منحة التوثيق

 البيداغوجية.

طة ـــــــــعض األنشــــــــطبيعة الخاصة ببترتبط هذه المنحة بال :ــ تعويض الضرر(0
 روف الصحية(.ــــــــدام الظــوالمخاطر والمشاق التي تتضمنها)صعوبة األداء، الوسخ، انع

وب: خصصت هذه المنحة للموظفين الخاضعين بحكم طبيعة ــ تعويض العمل بالتنا(5
يجعلهم مضطرين لنظام عمل تناوبي هم والطابع االستمراري الذي يتميز به طنشا
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 16-01اعة حددت بالمرسوم ــــــــــــــــس (06مل )في فرق تضمن العمل يوم كا لالنخراط
 .1901مارس 15المؤرخ في 

بين بالعمل ــــــــــــــــ: أسست لفائدة الموظفين المطالــ التعويض الجزافي للخدمة المستمرة(6
ات ـــــــات المديريـــــــــــــــراس وكاتبــــــــين والحــــــخارج األوقات القانونية العادية كبعض السائق

 37-01دثت بمرسوم رقم ــتجمع مع الساعات اإلضافية، استح الوغيرهم، كما أنها 
 1901.1مارس  08المؤرخ في 

 التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية:(أ

صعوبة من ناحية هي تلك التعويضات المخصصة لبعض المناطق التي تتميز ب     
اب ـــــعة في الهضـــــالمناخ بصفة عامة، السيما المناطق الجنوبية وبعض الواليات الواق

وي ــــة التوازن الجهســـــــــالعليا والمناطق السهبية، وهي عامل تحفيز يندرج في إطار سيا
ما لجلب أعواـــــــــإما لتشجيع الموظفين على البقاء في ه ن جدد عن طريق ذه المناطق وا 

 2النقل بصفة طوعية.التوظيف أو 

 يلي: ماالمشتركة بين مختلف القطاعات وأهم هذه المنح 

حسب  %53ل الى ـــــــــــــ: وتحسب بنسبة مئوية متفاوتة تصةمنحة المنطقة الجغرافي (1
 وتمنح لكل موظف.، 1909الراتب االساسي لسنة  أساسهاالمناطق ، 

ة متفاوتة يئو ما يصطلح عليه بمنحة الجنوب وتحسب بنسب م : أومنحة االمتياز (0
 ى،ـاألعلالى  ( لشبكة االجور0حسب المناطق وحسب االصناف بدءا من الصنف )

 . %138تصل هذه النسبة الى و 

                                                           
 .030هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  1
 .036هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  2
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الى  0في الصنف لموظفيندج ل 0888ة جزافية بمبلغ ي منحه :السكن منحة( 5
 اعلى. 

  التعويضات ذات الطابع اإلجتماعيج( 

 هذه التعويضات المنح العائلية المختلفة وهي كاآلتي: وتشمل 

 سنة في كل الحاالت 17سنه اقل من :تمنح لكل طفل المنحة العائلية(1

 تفيدين من دعم المنح العائلية.سدج للم488دج او 588بمبلغ 

:هي منحة تضاف الى المنحة العائلية للطفل الذي بلغ سنوات 18منحة الطفل +(0
 أطفال. 85دج في حدود 11.03بمبلغ سنوات 18

 دج088: تمنح للموظف الزوج الذي البعمل زوجه منحة األجر الوحيد(5

 .دج3.38: تدفع للزوج الذي ليس له أطفال بمبلغ:منحة الوضعية العائلية(6

 ثانيا: العالوات 

 ةمكافئحيث تمثل  1العالوات هي منح مالية دورية، تكافئ المردودية واألداء،
ة للموظف الجاد في عمله، هدفها حث الموظفين اآلخرين على تحسين أدائهم، تشجيعي

ح في شكل عالوات للحث على ــــــــكما نصت على ذلك القوانين في أن تخصص من
 2المردودية وتحسين األداء.

                                                           
،المحدد للشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين 0887سبتمبر 09مؤرخ في  586-87، مرسوم رئاسي 7المادة   1

 عدل والمتمم.، الم(41ونظام دفع رواتبهم)ج.ر.
 
المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة  0884جويلية  13المؤرخ في  85-84، االمر 106المادة 2

 (.64العمومية)ج.ر.رقم
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على اساس   فين،ــــــــــــــــوتحسب هذه العالوات بنسبة مئوية متفاوتة حسب فئات الموظ
   ى سبيل المثال:                  نأخذ عل تقييم الممنوحة من الرئيس المباشر.:نقطة ال

 %68أساتذة قطاع التربية منحة تحسين األداء التربوي تخصــ 

 %58 دية وتخص العمال المهنيينــ منحة المردو 

 %68 ــ منحة تحسين أداء التسيير وتخص المقتصدين لقطاع التربية

 منح التشجيعية تحسب شهريا وتدفع كل ثالثة أشهر.مع العلم أن هذه ال  

وللتوضيح أكثر فيما يخص مكونات الراتب نأخذ بعض نماذج الرواتب الشهرية لبعض 
-13المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم لقطاع التربية وفق نظامهم التعويضي  ظفينالمو 
 كاآلتي:1 0813اكتوبر  19المؤرخ في  071

 وي.عالوة تحسين األداء الترب -
 تحسين األداء في التسيير. عالوة -
 عالوة المردودية. -
 تعويض التأهيل. -
 تعويض التوثيق التربوي. -
 تعويض الخبرة البيداغوجية. -
 تعويض الخدمات التقنية. -
 تعويض الضرر. -
 تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية. -
 تعويض تسيير مؤسسة تعليمية. -
 تعويض التسيير المالي والمادي. -

                                                           
المتمم للمرسوم التنفيذي 2813لسنة 33، ج ر رقم 2813اكتوبر 15مؤرخ في  271-13المرسوم التنفيذي رقم  1

يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك الخاصة  الذي 2818فبراير24المؤرخ في  70-18رقم 

 بالتربية الوطنية.
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 مع توضيح أساس أو طريقة الحساب ة عن كشوف رواتبأمثل

                       
 كشف راتب أستاذ التعليم الثانوي                     

 
 العائلية: متزوجالحالة  أستاذ التعليم الثانوي  الرتبة:

/  91الصنف:
 (87)ر.استداللي16الدرجة

 18 عدد االطفال:

 19 س:91االطفال + 887: االدنى الرقم االستداللي
 ــــــــــــــــــــــــــلغالمبـ أساس الحساب تعيــــــــــــــــــــــــــــــــــين المنحـــــــــــــــــــــــــــــة

 62.191.11 دجX 58الرقم االستداللي االدنى األجر القاعدي
 6.291.11 دجX 58الرقم االستداللي للدرجة منحة الخبرة المهنية

 Xاعدي+منحة الخبرة المهنية()االجر الق) منحة الخبرة البيداغوجية
 ((%(X 5))الدرجة

6.171.71 

 9.811.11 منحة جزافية حسب متغيرة حسب جدول المنحة الجزافية التكميلية
 6.111.11 منحة جزافية ثابتة منحة السكن

 9171X18% 9.876.11االجر القاعدي لشبكة االجور لسنة منحة المنطقة الجغرافية
 1.111.11 منحة جزافية حسب متغيرة حسب جدول منحة التوثيق
 X 58%اعدي+منحة الخبرة المهنية()االجر الق) منحة التأهيل

 (حسب الصنف 
96.781.11 

 5.611.11 (X98%اعدي+منحة الخبرة المهنية()االجر الق) منحة الدعم والمعالجة البيداغوجية
 X 71%اعدي+منحة الخبرة المهنية()االجر الق) منحة االمتياز ) الجنوب(

 متغيرة حسب الصنف
66.712.11 

دج للطفل للراتب الذي 211دج  أو 111 منحة االطفال
 دج 98111يفوق

9.811.11 

 99.68 اطفال1دج في حدود 99.68 سنوات 91إضافة لمنحة االطفال +
 711.11 دج ثابتة بشرط عدم عمل الزوجة711 منحة الدخل الوحيد

 8.112.88 الخام المستحق بدون المنح العائليةمن  %1نسبة اقتطاع الضمان اإلجتماعي
 2.188.81 تستخرج من جدول خاص بالضريبة اقتطاع الضريبة
 79.926.18 المجموع الخــــــــــــــــــــــــــــــلم 27.986.61 الوعاء الضريبي
وعاء الضمان 

 االجتماعي
 95.186.18 طاعاتمجموع االقت 87.781.71

 28.171.17 ــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــافي الدفـــــــــصـــــــــــ
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 كشف راتب عامل مهني مستولى أول                     

 
 الحالة العائلية: أعزب أستاذ التعليم الثانوي  الرتبة:

 11عدد االطفال:  16/ الدرجة:   19الصنف:
 11س: 91االطفال + 611الرقم االستداللي: 

 ـــــــــــــــــــلغالمبــــــ أساس الحساب تعيــــــــــــــــــــــــــــــــــين المنحـــــــــــــــــــــــــــــة
 1.111.11 دجX 58الرقم االستداللي االدنى األجر القاعدي

 686.11 دجX 58الرقم االستداللي للدرجة برة المهنيةمنحة الخ
 X 1.11 منحة الخبرة البيداغوجية
 8.811.11 منحة جزافية حسب متغيرة حسب جدول المنحة الجزافية التكميلية

 168.61 (من)االجر القاعدي+منحة الخبرة المهنية%91نسبة منحة دعم نشاطات االدارة
 6.191.11 (X68%حة الخبرة المهنية(اعدي+من)االجر الق) منحة الضرر
 X 1.11 منحة السكن

 9171X18% 818.11االجر القاعدي لشبكة االجور لسنة منحة المنطقة الجغرافية
 X 1.11   منحة التوثيق
 X 1.11 منحة التأهيل

 X 1.11 منحة الدعم والمعالجة البيداغوجية
 X 1.11 منحة االمتياز ) الجنوب(

دج للطفل للراتب الذي 211دج  أو 111 منحة االطفال
 دج 98111يفوق

1.11 

 1.11 اطفال1دج في حدود 99.68 سنوات 91إضافة لمنحة االطفال +
 1.11 دج ثابتة بشرط عدم عمل الزوجة711 منحة الدخل الوحيد

 9.771.68 من الخام المستحق بدون المنح العائلية %1نسبة اقتطاع الضمان اإلجتماعي
 111.11 تستخرج من جدول خاص بالضريبة بةاقتطاع الضري

 611.68 من %9 اقتطاع التعاضدية
 61.168.61 المجموع الخــــــــــــــــــــــــــــــلم 97.112.11 الوعاء الضريبي

 6.691.68 مجموع االقتطاعات 61.168.61 وعاء الضمان االجتماعي
 97.816.27 ي الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
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 المبحث الثاني: أساليب تحديد الراتب

ف وبالتالي ــــمن خالل ما تعرضنا له من أهمية للحقوق المالية للموظ 
ام والذي ـــــــللراتب، كان البد أن نقف على أساليب تحديد هذا العنصر الجد ه

الموظف، خصوصا من حيث السلطة التي تملك تحديد يعني الكثير في حياة 
اط ـــــــكتلة االجور أو نظام المرتبات في مجال الوظيفة العامة، وحتى في النش
ة ــــــــــالخاص، ذلك أن األجر أو المرتب في الوظيفة العامة هو الصورة المقابل
ر ـــــــــملألجر في النشاط الخاص بل األخير هو األسبق في الظهور، وظل األ

لدولة ـــــلة، فأصبح لاألمير الى الدو  اختصاصاتأجزاء من  انتقلتهكذا حتى 
ن ــــــــــــرجال يسيرون هذه المهام لحساب المصلحة العامة، وبالتالي يؤجرون م

الخزانة العامة وبهذا وحده اكتسب األجر الخاص صفة العمومية، وسمي مرتبا، 
 ن.بين النظامي االنفصالثم حدث 

ارب ــــــــــــــــبا دورهما في تقــــــــي قد لعــــــتل النقابـــــوالتك االجتماعيال أن المد  إ
ي النظامين من جديد وبناءا على ذلك أصبح كل من النظامين مؤثر عل ــــوتالق

 وصا فيــــــــــــــين خصـــدت مظاهر النظامــــــــــاآلخر وليس هذا فحسب بل ولقد توح
 1.االجتماعيمناقشة قضية الحد األدنى واألجر 

 المطلب االول: نظريات تحديد الراتب والعوامل المؤثرة

بات في الوظيفة ـــــــــــــــعليه العمل في مجال تحديد المرت ما يجريلتحديد  
التقليدية منها أو المعاصرة، باإلضافة الى  سوآءاالعامة، ظهرت عدة نظريات 

واقعية لها األثر البالغ في نظام المرتبات العمومية والمرتبطة عوامل موضوعية 
 بظروف تكوينه.

                                                           

 151مرجع، صنفس الحماد محمد شطا،    1 
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 يد الراتبدالفرع األول:أهم نظريات تح

أمام تعدد نظريات تحديد الراتب خصوصا منها التقليدية والعصرية على  
و مايعرف بالنظرية الجبرية، غرار " نظرية حد الكفاف، نظرية العرض والطلب أ

 ساومة الجماعية"، سنتوقف عند أهم هذه النظريات وهي:ظرية المون

حبها )ريكاردو(، تفترض هذه : وهي نظرية تقليدية لصاأوال: نظرية حد الكفاف
أن ثمن العمل يتوقف على كفاف العامل، فاألجور تساوي مقدار السلع  النظرية

تمكين  الالزمة لتغذية وكساء العامل وأسرته، وتمثل ما يتكلفه المجتمع من أجل
 1العمال من البقاء وتخليد جنسهم.

ره يعني التكاثر ـــــــادة أجــــــــــــــــأسست هذه النظرية على ان رفع مستوى العامل بزيو 
فاض األجر ــــــدوره الى انخـــالالنهائي، وفي هذا زيادة لعرض العمل الذي يؤدي ب

  من جديد حتى يثبت عند الكفاف.  

رات ــــــــــبريـــهو مجرد تعلى أساس أن حد الكفاف ة للنقد  وتعرضت هذه النظري
 وهو تعبير عن الطبيعة االستغاللية الجافة للنظام الرأسمالي. إلستغالل العمال،

بها )ماركس( وهو من ـــــــاحرية لصــــــهذه النظثانيا:نظرية المساومة الجماعية: 
المساومة الجماعية على أساس المعارضين لنظرية حد الكفاف، واعتمد نظريته 

مود وبالتالي القدرة على المساومة ــــــــــأن تكتل العمال يزيد من قدرتهم على الص
 الجماعية ألنها أكثر ضمانا وأكثر قدرة من المساوم الفردي.

مل المأجور وربطت بكثير من ــــوابرزت هذه النظرية أهمية النقابة في نظام الع
 عار، وكشفت عن وجود حد أدنى ــــــــوعالقته باألرباح واألس ـــــرــبين األج االقتدار

                                                           
 155ص ، نفس المرجع حماد محمد شطا، ،  1
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 المعيشة يتالئم والتطور اإلقتصادي والحضاري أجري إجتماعي يضمن مستوى
قدمة، الفي ميدان األجور في ــــلبلد ما، وهو ما أخذت به اآلن جميع الدول المت

 1مة كذلك.النشاط الخاص فحسب، بل وفي المرتبات في الوظيفة العا

 الفرع الثاني: السلطة التي تحدد المرتبات والعوامل المؤثرة في تحديده

بات في الوظيفة ـــــــــدد المرتــــينقسم الفقه اإلداري بالنسبة للسلطة التي تح 
ب عنصر من ـــــ، فالغالبية العظمى منه ترى أن المرتاتجاهاتالعامة الى ثالثة 

قى السلطة ـــــــــتي تربط الموظف بالدولة، وبالتالي تبال عناصر العالقة التنظيمية
ور الذي طرأ ــــــالكاملة للدولة بتنظيمه دون تفاوض، وقلة هي التي أدركت التط

قرر ـــــــــــب يتــــبفعل القوانين الصادرة في شؤون الموظفين وخلصت الى أن المرت
مية مع ــمرتب للعالقة التنظيتعاقديا، وفريق ثالث يؤيد الفريق األول بإخضاع ال

 2األخذ بعين االعتبار بعض الظواهر الجديدة في ميدان األجور والمرتبات.

 وبين هذا وذلك، نجد العديد من العوامل لها األثر البالغ في تحديد المرتبات.

لقد أقرت العديد من قوانين الوظيفة العامة ـــ  اوال: السلطة التي تحدد المرتبات
ة هي عالقة تنظيمية قانونية وبالتالي أعلى سلطان ــــــــــلموظف بالدولأن عالقة ا

رد حيث تعد الدولة مركزا اليملك الموظف في مواجهته ــــالدولة على ارادة الف
بالتعديل، أو التمسك بحقوق مكتسبة، إال   رد المطالبة ــــــــــــــــــمناقشة أو حتى مج

 وعليه فإن:مية إلى حق شخصي إذا انقلب أي من حقوقه التنظي

ــــ النظام القانوني للمرتب يجوز تعديله في أي وقت عن طريق النصوص التي 
 .تحكمه

                                                           
 .139حماد محمد شطا، المرجع السابق، ص 1
 101حماد محمد شطا، المرجع السابق، ص  2
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مرتبات زمالئه بل جماعي، إال ـــل دولة تعديل مرتب موظف بعينه بالمخالفةللـــ ال يجوز 
لطة ـــــــــــاس الســــــــــــــــــلتأسيس القانون االداري على أس امتدادأن هذه األفكار والتي كانت 

ت األجر من ـــــــوالقوى الجديدة التي حول االجتماعيةتعد تساير التغيرات  لم أصبحت أو
ذا أخرجت هذه ــــــــــــدخل ألحد عناصر اإلنتاج الى دخل انسان)منظور اجتماعي(، وهك

 من حيث الواقع. ناولوضمي 1قديا، العوامل المرتب من العالقة التنظيمية لتجعله تعا

 العوامل المؤثرة في تحديد المرتبات ثانيا:

الرواتب واألجور وكيفية احتسابها،  إذا كان لسياسة الدولة دور هام في تحديد       
ار عند تحديد مستويات األجور ـــــــــــأن تؤخذ بعين اإلعتب فان هناك عوامل عديدة ال بد

 وأهمها:

فاض هذا المستوى، فكلما ـــــــــــــــــــــالسائدة ومدى ارتفاع أو إنخمستوى كلفة المعيشة ــ  أ 
ارتفعت األسعار قلت القيمة الشرائية لألجور مما يؤدي بالضرورة الى ارتفاع معدالت 

 األجور والرواتب والعكس صحيح.

زاد العرض على الطلب  قاعدة العرض والطلب على القوى العاملة بحيث أنه كلماب ــ ـ
عت نسبة الطلب على العرض ـــــــــــــــخفضت نسبة معدالت األجور والرواتب، وكلما ارتفان

وفر فيهم الكفاءات والخبرات ـــــــــــــــاضطرت الدولة إلى رفع معدالت األجور لتحفيز من تت
 االزمة للعمل لديها والمساهمة في برامجها التنموية.

بحيث أنه كلما ارتفعت  واالستثمارية ودخلها القومي، إمكانات موارد الدولة الماديةج ـــ 
 والعكس صحيح. كلما زاد إحتمال ارتفاع الرواتب هذه الموارد وزادت هذه اإلمكانات

                                                           
 .100ص حماد محمد شطا، المرجع السابق،  1
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اص والقطاعات األخرى في ـــــاع الخـــــدة في القطـــــــمستويات األجور والرواتب السائد ــ 
يمكن  في سوق العمل حقيقية ال الدول المجاورة بوجه خاص، ذلك أن المنافسة

 تجاهلها.

 يترتب عليها من واجبات ومسؤوليات وصعوبات . طبيعة الوظائف وماهـ ــ 

نقابات الموظفين والنقابات المهنية والتي تلعب دورا هاما في تحديد سياسة الرواتب وـــ ـ
اوضات دورية مع ية حيث تعقد هذه المنظمات مفـــــــــواألجور السيما في الدول الرأسمال

اص على السواء تمهيدا لتحديد معدالت الرواتب ـــــــــــــأرباب العمل في الدولة والقطاع الخ
 1واألجور للموظفين.

 المطلب الثاني: نظام المرتبات في التشريع الجزائري

تطور النظام الجزائري للمرتبات بصفة مميزة تحت ظل إصالحين هامين عرفتهما      
 لعمومية خالل العقود الثالثة الماضية وهما:الوظيفة ا

مال االدارات ـــــاسي النموذجي لعــــــــــون االســـــــــــامل، والقانـــــــــــــ القانون االساسي العام للع
 يةموالمؤسسات العمو 

 الساري المفعول. 85-84ـــ القانون األساسي العام للوظيفة العمومية االمر

  طر نظام المرتبات في التشريع الجزائريالفرع األول: أ

عة مراسيم ـــــــــــــتناولت ارب 85-84من االمر 104،116،0طبقا ألحكام المواد  
 .إعادة النظر في نظام المرتبات في إطار مستقل عن القطاع االقتصادي 2رئاسية 

                                                           
 .00،05فوزي حبيش، المرجع السابق، ص  1
،المحدد للشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع 0887سبتمبر 09مؤرخ في  586-87مرسوم رئاسي   2

 ، المعدل والمتمم.(41رواتبهم)ج.ر.
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سيير وعلى أساس مبادئ أكثر تالؤما مع خصوصيات الوظيفة العمومية ومقتضيات الت
 العمومي.

فين ـــبات الموظـــــرتــــــــــــــوتشمل الشبكة االستداللية لم أوال: الشبكة االستداللية للمرتبات
لية الاما فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استداللية دنيا وأرقام استدـــنافا وأقســأص

 لية للمرتباتجدول الشبكة االستدال  حسب، للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته
 .أدناه

المجموعة
 الرقم فالص 

االستدالل
 ي

 االدنى

 الرقم االستداللي للدرجات

االولى
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخمسة 
السادسة 
السابعة 
 

الثامنة
التاسعة 
العاشرة 
الحادي 
 

عشر
 

ا
لثاني 

عشر
 

 د
 

9 088 18 08 58 68 38 48 78 08 98 188 118 108 
6 019 11 00 55 66 33 44 77 00 99 118 108 151 
1 068 10 06 54 60 48 70 06 94 180 108 150 166 
5 045 15 04 59 35 44 79 90 183 110 150 163 130 
8 000 16 09 65 30 70 04 181 113 158 166 130 175 
2 513 14 50 67 45 79 93 118 104 160 130 175 109 

 089 191 176 137 159 100 186 07 78 30 53 17 560 8 ج
7 579 19 50 37 74 93 116 155 130 171 198 080 003 

 031 058 089 100 147 164 103 183 06 45 60 01 610 1 ب
91 635 05 63 40 91 115 154 139 101 086 007 069 070 

 
 
 
 

 أ

99 690 03 38 73 188 103 169 176 199 006 069 076 099 
96 357 07 36 01 187 156 141 100 013 060 049 093 500 
91 370 09 30 07 114 163 175 080 051 048 009 510 567 
95 401 51 40 95 106 133 104 017 060 079 511 560 575 
98 444 55 47 188 155 147 088 055 044 588 555 544 688 
92 715 54 71 187 165 170 016 038 003 501 537 590 600 
98 740 50 74 116 130 191 009 047 583 565 501 619 637 

خـــــــــــــــــ
ــــــــــارج 
الصــــــــــ
ـــــــــــــن
 330 310 643 619 570 504 079 055 604 168 95 67 958 9فرعيقسم  ف

 396 363 693 664 594 567 097 060 190 169 99 38 998 6فرعي قسم

                                                                                                                                                                          

الذي يحدد  000-98،المعدل للمرسوم التنفيذي 0887سبتمبر 09المؤرخ في  583-87المرسوم الرئاسي      
 مرتبات الوظائف العليا

الذي يحدد النظام التعويضي للموظفين واالعوان  0887سبتمبر09المؤرخ في  584-87المرسوم الرئاسي      
 العموميين الممارسين  وظائف عليا.
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 455 308 300 673 600 549 517 046 011 130 184 35 1833 1فرعي قسم
 473 419 345 384 638 596 550 001 003 149 115 34 1103 5فرعي قسم
 708 448 488 368 608 608 548 588 068 108 108 48 1088 8فرعي قسم
 740 786 468 374 310 660 506 508 034 190 100 46 1008 2فرعي قسم

 000 016 768 444 390 310 666 578 094 000 160 76 1608 8قسم فرعي

 انيا: شبكة مستويات التأهــــــــــيلث 

الرتب في مختلف المجموعات  شبكة مستويات التأهيل هي التي يتم فيها تصنيف    
و االصناف واألقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة 

 التوظيف المقررة لاللتحاق بالوظيفة حسب اآلتي:

 لتأهيلمستويات ا األصناف المحموعات
 
 
 
 

 د

 ـــ السنة السادسة من التعليم األساسي أو أقل 1
 ــ السنة السابعة من التعليم األساسي 0

 ــالسنة الثامنة من التعليم األساسي.
 وــ شهادة التكوين المهني المتخصص)السنة السابعة  أ 5

 شهرا( 10الثامنة من التعليم االساسي+تكوين  
 ليم األساسي.ــــالسنة التاسعة من التع

 ــ شهادة التعليم األساسي أو شهادة التعليم المتوسط 6
 إلى 10ــ شهادة الكفاءة المهنية)السنة التاسعة من التعليم األساسي+ 3

 شهرا من التكوين(.   10
 ـــ السنة األولى من التعليم الثانوي.

 ـــ شهادة التحكم المهني. 4
 لثانوي.ــ السنة الثانية من التعليم ا

 
 

 ج
 

 ــ السنة الثالثة من التعليم الثانوي. 7
 شهرا من التكوين.10ـــ السنة الثانية من التعليم الثانوي+
 شهرا من التكوين. 06ـــ السنة األولى من التعليم الثانوي+

 ــ البكالوريا. 0
 ــ شهادة تقني.

 
 ب

 شهرا من التكوين. 06ــ البكالوريا+ 9
 ني سام.ـــ شهادة تق 18

 شهرا من التكوين. 54ــ البكالوريا +
 
 

 سنوات(.5()بكالوريا+DEUAشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية)ـــ  11
 سنوات من التكوين العالي.5ـــ البكالوريا + 
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 ـــ ليسانس. 10 أ
 (LMD)ليسانس نظام "ل م د" ـــ 

 . (DES)ـــ شهادة الدراسات العليا
 وطنية لإلدارة نظام قديم.شهادة المدرسة الـــ 
 

15 
 

 سنوات من التكوين العالي.3البكالوريا +  ــ
 (.LMDــ ماستر نظام "ل م د" )

 ــ ليسانس + مابعد التدرج المتخصص.
 
 
 
 
 
 
 أ

 ــ ماجستير 16
 ــشهادة المدرسة الوطنية لالدارة )النظام الجديد(

 ــ صنف مخصص لرتبة الترقية 13
 الطب العام ــدكتوراه في 14
 ــ صنف مخصص لرتبة الترقية 17

صـــــــــــــــــــــــنف        
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج ال

 

قسم 

  1فرعي
 ــ ماجستير)لاللتحاق برتبةالتعليم العالي والبحث العلمي(

 ــ دكتوراه
 ــ دكتوراه دولة

قسم 
 0فرعي

 (.DEMSــ شهادة الدراسات التطبيقية المتخصصة )

قسم 
 5فرعي

 ( لاللتحاقDEMSــ شهادة الدراسات التطبيقية المتخصصة )
 برتب التعليم العالي والبحث العلمي.

قسم 
 6فرعي

 ــ قسم فرعي متخصص لرتب الترقية.

قسم 
 3فرعي 

 (.DESMــ دكتوراه في العلوم الطبية )

قسم 
 4فرعي 

 ـ التأهيل الجامعي.ـ

قسم 
 7فرعي 

 ــ قسم فرعي متخصص لرتب الترقية.

 

 االستدالليةثالثا: القيمة النقدية للنقطة 

النقدية للنقطة االستداللية هي العنصر االساسي الذي ينتج عنه المقابل  القيمة      
ستداللي المالي للراتب الرئيسي أو الراتب األساسي، والذي يحصل من ضرب الرقم اال

 االدنى للصنف في قيمة النقطة االستداللية.
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قيمة النقطة االستداللية  0887سبتمبر  09المؤرخ في  586-87وقد حدد المرسوم
 دج، دون تحديد المعايير التي تضبطها حيث أحال ذلك إلى مرسوم مستقبلي. 63ب:

 ية الفئات العليا واألعوان المتعاقدينصو صالفرع الثاني: خ

ومي ـــــف العمــــــــلى خصوصية بعض المهام التي قد تفرض على الموظبالنظر ا 
ف ــــــكالتأطير المختلف أو ممارسة مسؤولية باسم الدولة سن المشرع ما يسمى بالوظائ

العليا والمناصب العليا للدولة كضمان في إطار تنظيم المؤسسات العمومية، باإلضافة 
باألعوان المتعاقدين المرشحين للعمل في قطاع  الى سن المشرع أنظمة قانونية خاصة

 الوظيفة العمومية.

 أوال: المناصب العليا للدولة

ب ــأنشأت مناص ة لرتب الموظفين،بزيادتا على التعيين في الوظائف المناس           
فل ـــــــح بضمان التكــ، هذه المناصب ذات طابع هيكلي أو وظيفي وتسم1نوعية للتأطير

النشاطات اإلدارية والتقنية في المؤسسات واإلدارات العمومية، ويقتصر التعيين بتأطير 
ات ــــــــفي المناصب العليا على الموظفين فقط، واستثناءا يمكن بالنسبة لنشاطات الدراس

وتأطير المشاريع يمكن شغله ممن ليس لهم صفة الموظف، ويستفيد شاغلو المناصب 
ابل ــــــــالمرتبط برتبتهم من نقاط إستداللية إضافية تعكس المقإضافتا الى الراتب  العليا،

 المالي الممنوح لهم في إطار ممارسة أو تقلد المنصب العالي.

                                                           
 .018سعيد مقدم، المرجع السابق، ص 1
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عة ـلية التابـــــــيا الهيكــــــــــيميز بين المناصب العل 1، 587-87ويميز المرسوم الرئاسي 
سات ــــيا في المؤســـــــــــب العلـــــــــــمناصللمصالح المركزية وغير الممركزة واالمركزية، وال

 العمومية.

 :: فتقدر الزيادة االستداللية المرتبطة بها حسب المعيار اآلتيأما الفئة األول

 ـــ مستوى التأهيل المطلوب لاللتحاق بالمناصب. 

 ـــ أهمية المسؤوليات المرتبطة بالمنصب العالي أو طبيعة النشاطات.

 يد الزيادة االستداللية حسب الحالة:ويتم تحد  

 نين األساسية الخاصة فيما يتعلق بالمناصب العليا الوظيفية، اــ إما عن طريق القو 

ما في النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة   ـــ وا 
 .لدولة فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكليا في واالمركزية

 ول اآلتي حجم الزيادة االستداللية.دوفي كلتا الحالتين يبين الج
 95 91 96 99 91 1 7 8 2 8 5 1 6 9 المستويات

 الزيادة
 الستداللية

68 18 58 88 88 918 958 918 688 168 518 518 818 818 

ي : فتشمل المؤسسات العامة ذات الطابع االداري، وذات الطابع العلمأما الفئة الثانية
والثقافي والمهني، وذات الطابع العلمي التكنولوجي، وكل مؤسسة خاضعة ألحكام 

 القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.

 وقد صنفت الى ثالثة أصناف هي: أ، ب، ج.

                                                           
منح الزيادة اإلستداللية لشاغلي  المحدد لكيفية 0887سبتمبر09المؤرخ في  587-87المرسوم الرئاسي  1

 المناصب العليا في المؤسسات واإلدارات العمومية.
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، 1ات سلمية: م، مصنف أ الى أربعة أقسام يشمل كل قسم على خمسة مستويوينقسم ال
  .5-، م0-، م1-م

ويات ــــــفين ب،ج الى ثالثة أقسام يشمل كل قسم منها على أربعة مستوينقسم كل الصن
وى من هذه ــــــــقة لكل مستــــــــية الموافـــــــــــــ، وحددت الزيادة االستدالل 0-، م1-، م1م، م

  1كاآلتي: حسب الجدول المستويات

 

م كل الصنفين ب،ج الى ثالثة أقسام يشمل كل قسم منها على أربعة مستويات وينقس
، وحددت الزيادة االستداللية الموافقة لكل مستوى من هذه  0-، م1-، م1م، م

  2المستويات كاآلتي:

" 1يوافق المستوى"م" منصب المسؤوول األول في المؤسسة، والمستوى"م
لعام عند اإلقتضاء، أما منصب مساعد المسؤول األول أو األمين ا

 توافق المناصب العليا األخرى في التدرج السلمي. 1-، م6-، م9-مالمستويات 

                                                           
 .040،045هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  1
 .040،045هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  2

 1-م 6-م 9-م 9م م السلمية االقســـــــــــــــــــــــــــــــــــام/المستويات االصناف
 
 

 أ

9 9611 861 516 681 982 
6 9117 218 121 697 919 
1 758 817 118 971 991 
5 899 568 682 985 16 

 
 ب

9 818 187 698 961  
6 816 119 99 917  
1 566 681 986 19  

 
 ج

9 185 696 968 82  
6 618 987 918 25  
1 681 981 11 85  
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 ثانيا: الوظائف العليا في الدولة

يم للمؤسسات واإلدارات العمومية، ـــــــــار التنظـــــــتنشأ وظائف عليا للدولة في إط 
مة في ـية باسم الدولة قصد المساهــــــــــــــسؤولة مــــــوتتمثل الوظيفة العليا للدولة في ممارس

عداد وتنفيذ السياسات العمومية، ويعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى  تصور وا 
، واليخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة

 صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.

ة بناء على الرقم ــــــــــــــــــــيا في الدولــــــمبلغ الراتب المستحق لممارسة الوظائف العل يحدد
دية للنقطة ـــــــــــــــــــــــــاالستداللي المناسب لعدد السنوات الممارسة مضروب في القيمة النق

 االستداللية.

اءة الجدول المنصوص عليه ويستخلص الرقم االستداللي المناسب لعدد السنوات من قر 
 الشار اليه أعاله. 583-87من المرسوم  5في المادة 

 00-98وم ــــــــــــــــــدج طبقا للمرس 19أما القيمة النقدية للنقطة االستداللية فقد حددت ب:
فين، ــــــــــــــــوهي تختلف عن القيمة النقدية الخاصة بالموظ 1998جويلية03المؤرخ في 
 68ى هذا المرتب الرئيسي حسب األصناف واألقسام تعويض شهري يساوي يضاف ال

 من المرتب االساسي للجدول اآلتي: %33أو  38أو 

 النسبة المئوية االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناف واألقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   
 %68 0أ   ،   1أ

 %63 0، ج1، ج0، ب1ب
 %38 1، ه0، د1د
 %33 ، ز0، و1، و0ه
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 ثالثا: األعوان المتعاقدون

والتي  85-84من االمر  08األعوان المتعاقدون هي الفئة التي نصت عليها المادة 
األعوان متعاقدين في مناصب  ؤالءــهبحيث يوظف  استثنائيةيمكن اللجوء إليها بصفة 

 الحاالت اآلتية: شغل مخصصة للموظفين في 

 نإنشاء سلك جديد للموظفيتوظيف أو في انتظار تنظيم مسابقة ـــ           

 أو لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.            

ى ـــــعل 580-87من المرسوم  05ويصنف األعوان المتعاقدون طبقا ألحكام المادة 
 أساس مستوى تأهيلهم في إحدى الشبكتين اآلتيتين:

  فيما    ، 586-87لشبكة االستداللية للمرتبات المحددة بموجب المرسوم الرئاسي ا ـــ
غل ـــــإستثنائية لش فةــــــــــــبص همـــــــدين الذين يمكن اللجوء إليــــــوان المتعاقــــــــــاألع يخص:
د جــديــ مخصصة للموظفين في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو انشاء سلك مناصب

م ـــــن  قد يتـــدين الذيــــالشغور المؤقت لمنصب العمل، أو األعوان المتعاق أو لتعويض
 توظيفهم بصفة إستثنائية في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

 ات               ـــــــــــــــلنشاط قةبـــ الشبكة االستداللية المعروضة أدناه بالنسبة لمناصب الشغل المطا
                   1الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات واالدارات العمومية.

 االرقام االستداللية األصناف مناصب الشغل         
 عامل مهني من المستوى األول
 عون الخدمة من المستوى األول

 حارس

 
1 
 

 
088 
 

 019 0 سائق السيارة من المستوى األول

                                                           
 .043هاشمي خرفي، المرجع السابق،  ص  1
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 وى الثانيعامل مهني من المست
 سائق السيارة من المستوى الثاني
 عون الخدمة من المستوى الثاني

 
5 
 
 

 
068 

 045 6 سائق السيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة
 عامل مهني من المستوى الثالث
 عون الخدمة من المستوى الثالث
 عون الوقاية من المستوى األول

 
3 
 

 
000 
 

 513 4 عامل مهني من المستوى الرابع
 560 7 عون الوقاية من المستوى الثاني

                                           

رة ـــــــــــخاصية في راتب األعوان المتعاقدون هو المنحة الخاصة بتعويض الخبولعل أهم 
 %1.68ية، بل عل أساســـــــــــــــــــتحسب وفق نقاط أو ارقام استدالل المهنية بحيث أنها ال

من الراتب األساسي عن كل سنة من النشاط في المؤسسات واإلدارات العمومية ونسبة 
من  %48دود ـــــــــــعن كل سنة من الممارسة في قطاعات النشاط األخرى في ح 8.7%

 الراتب الرئيسي.
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 موظفي أسالك قطاع التربية بعضالفصل الثاني: مفارقات الحقوق المالية بين 

ري فيها ـــــــــــــــــــبية شبه استقرار طوال المرحلة التي كان يسر رف قطاع التلقد ع 
المتضمن القانون األساسي الخاص لعمال قطاع التربية،  69-98المرسوم التنفيذي 

هذا االستقرار كان نتيجة عاملين أساسيين، االول بسبب الراتب الشهري المقبول الى 
صر ـــن يقتاكامل الثاني هو القيد النقابي حيث ف العيش، والعيــــــــحد ما مقارنة بتكال

في  أصالين" المقيد ــــاد العام للعمال الجزائريئة واحدة "االتحــــــالعمل النقابي على هي
ية، حيث عرف ـــــوتكريس التعددية النقاب 1994وبعد صدور دستور ، إال أنه نشاطه

 .به، بل وحسب االسالك قطاع التربية تأسيس فروع نقابية خاصة

فة ـــيــريع الوظــــالح تشــترحت إلصــــوتزامن ذلك مع التعديالت الهامة التي إق  
ام ــــي العــون األساســـــمن القانــضـــالمت 85-84ومية والتي توجت بصدور األمرــالعم
امل أو ــــلشرائية للعدرة اــــيزت بتراجع القـيفة العمومية، هذه المرحلة بالذات تمـــــللوظ

دور القانون ـــية في صـــــالموظف بصفة عامة، حينها كان أمل موظفي قطاع الترب
ديد، كان أملهم التميز في قانون الوظيفة العمومية الجو اسي لقطاعهم تماشيا ـــــاألس
ات ـــاعض القطـــــــــتج على غرار بعـــــــالمالية)الراتب( كقطاع استراتيجي منوق ــالحق
 .رى،ـــــومية األخــــــالعم

اسي ـــون األســـمن القانـــالمتض 513-80ظر رقمـــعد صدور القانون األساسي المنتــوب
ب رأي ــــــوحس ثـــحي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية،
، فضال عن المفارقات النقابيين لم يكن يلبي طموحاتهم من ناحية التصنيف في الراتب
ناف رتب ــين اصـــة بــارنـــــالمالية التي أحدثها مقارنة بالقطاعات األخرى من جهة، ومق

وارق ـــــدراك الفـــراك من أجل استـــــدأ الحــاسالك قطاع التربية في حد ذاتها، ومن هنا ب
 .ل لهالمعد  068-10و 513-80 لمالية بين الموظفين بين المرسوم التنفيذيا
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 المبحث األول: موظفي التعليم والتربية 

القاعدية في قطاع التربية والتي تعنى مباشرتا  موظفي التعليم والتربية هي الفئة 
يز المشرع ـــبالعملية التربوية البيداغوجية الموجهة للتلميذ محور العملية التربوية، وقد م

متها ـــــى مهــــلقانونية، فالفئة األولظفي التربية كل حسب مهامه او بين موظفي التعليم وم
نصب ـــــتوية ــــة تربـــــــتها إداريـــــــــالتلميذ فقط، أما الفئة الثانية فمهم وتربية الرئيسية تعليم

تربية إلستدراك الفوارق ـــــــــــبصفة غير مباشرة على التلميذ، ولعل أول حراك في قطاع ال
يث لجــــــأت للعديـــد من ـــــــــــــــالف اطـــــوارها، حليم على اختــــــــــــة التعــــــــالية كان من فئــــالم

 وارق.ــالفهذه ات واالحتجاجات لدفع الوزارة الوصية الستدراك ـــرابـاالض

 المطلب األول: موظفي التعليم

، توسط، الثانوي"تتنوع فئة موظفي التعليم بين األطوار التعليمية " االبتدائي، الم 
 ،74،78،49،45،40،33،36،38،60،61في مواده) 513-80وحسب المرسوم رقم

أن الفوارق المالية عليمهم، اال ــــــــفإن مهتهم األساسية هي تربية التالميذ وت 1(53،56
مما أدى الى طلب  نةـــــمتبايت ـــــــــــرتب بين هذه األسالك كانالتي عكستها تصنيفات 

 كها.استدرا

 الفرع األول: موظفي التعليم األساسي والمتوسط

موظفي التعليم األساسي والمتوسط هم فئة التدريس التي تضمن التعليم والتربية  
ث ــــحي من العمر في إطار ما يسمى بمرحلة التعليم اإلجباري، 14للتالميذ حتى سن 

 متوسط الطور الثالث.يضم التعليم األساسي الطور األول والثاني، ويضم التعليم ال

 
                                                           

انون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين المتضمن الق2880أكتوبر 11المؤرخ في  513-80المرسوم التنفيذي  1

 ، المعدل والمتمم..2880لسنة  35لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية، جريدة رسمية رقم
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 االبتدائيأوال: أسالك التعليم 

لك ــية، وســــسلكين هما سلك معلمو المدرسة اإلبتدائ االبتــدائيويضم التعليم  
 أساتذة المدرسة اإلبتدائية وذلك حسب الجدول اآلتي:

 ـــــــــــــــــــــيفالتصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الرتب           األسالك            
 الرقم االستداللي االدنى التصنيف

 معلم مساعد معلمو المدرسة اإلبتدائية
 معلم المدرسة اإلبتدائية

8 
91 

157 
581 

 أساتذة المدرسة اإلبتدائية أساتذة المدرسة اإلبتدائية
 أستاذ رئيسي المدرسة اإلبتدائية

99 
96 

517 
818 

ه أن هناك مفارقات كبيرة بين األصناف والتي نالحظ من خالل الجدول أعال
المدرسة اإلبتدائية بين رتبة معلم مساعد  يتعكس مفارقات مالية سواءا في سلك معلم

بينما الثاني في الصنف  87ومعلم المدرسة االبتدائية حيث صنف األول في الصنف 
التلميذ مع  بين موظفين يقومون بنفس المهمة وهي تربية وتعليم، وهو فرق كبير 18

يم ـــيفة التعلـــــــــــــية بوظـــــــــــــــلم المدرسة اإلبتدائـــــــــلف معــــــفارق إستثنائي حيث يمكن أن يك
حدودية هذا النوع من مالمكيف بالرغم من في التربية التحضيرية أو التعليم المتخصص 

 اتـــــــــــــس المهام وحجم الساعنفاألقسام بمعنى أن الوظيفتين في نفس السلك يقومون ب
 (ساعة أسبوعيا.58)

ونفس الشيئ بين أستاذ المدرسة اإلبتدائية واألستاذ الرئيسي للمدرسة اإلبتدائية 
را، ــــــيف مؤخــــــــــــحيث اعتمد المشرع في هذه التصنيفات الشهادات المعتمدة في التوظ

والخبرة المهنية  المعاهد التكنولوجية سابقا،متجاهال الشهادات السابقة التي تعود الى 
وارق ـــــهذه الف ــــدراكــــالستات ـــــــــيا واحتجاجــــراكا نقابـــد حـــالذي ول   الشيءيها، ــلحامل
 .االختالالتجة هذه ــــــــــــومعال
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 5131-80وأمام ذلك سارعت الوزارة الوصية الى بعض الحلول بتعديل المرسوم
ة معلم مساعد في طريق الزوال بحيث وضعت رتب 0682-10سوم التنفيذي رقم بالمر 

النجاح في شهادة  ية بعدـــــــــوفتحت باب ترقية المعلم المساعد الى معلم المدرسة اإلبتدائ
دماج معلم ية، ــــة اإلبتدائـــــرســـــدبة أستاذ المــــالمدرسة اإلبتدائية في رت يالكفاءة العليا، وا 

 16تهاءا باستحداث منصب أستاذ مكون في المدرسة االبتدائية ويصنف في الصنفان
 3حيث يضاف الى مهامهم كمدرسين مهام التكوين والتنسيق مع مفتشي المواد.

 ثانيا: أسالك التعليم المتوسط

يكلف أساتذة التعليم المتوسط أو االساسي بتربية التالميذ والتعليم حسب مادة  
ساعة  00ون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نصاب  عملهم باإلختصاص ويمارس

 4من التدريس في االسبوع.

سلكين: األول هو اساتذة التعليم  513-80وتضم هذه الفئة حسب المرسوم التنفيذي 
 األساسي برتبة واحدة، والثاني اساتذة التعليم المتوسط برتبتين حسب الجدول ادناه:

 التصنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف   الرتب           األسالك            
 الرقم االستداللي االدنى التصنيف

 أستاذ التعليم األساسي
 

 99 أستاذ التعليم األساسي
 

517 

 أستاذ التعليم المتوسط التعليم المتوسطأساتذة 
 أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط

96 
91 

818 
887 

                                                           
،المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية  513-80المرسوم التنفيذي   1

 الوطنية، سالف الذكر.
المتضمن القانون 513-80،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 0810ماي09مؤرخ في  068-10يالمرسوم التنفيذ 2

 .0810لسنة 56األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية، جريدة رسمية 
 سالف الذكر. ،068-10المرسوم التنفيذي  35المادة 3 
 الذكر. ، سالف513-80المرسوم التنفيذي 38المادة  4
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مفارقات بين أصناف أساتذة التعليم المتوسط لمختلف عاله ظ من خالل الجدول ايالح
حيث رتب أساتذة التعليم االساسي وهم أول المدرسين في الطور الثالث خريجي  الرتب،

 1المعاهد التكنولوجيا، صنفو في األخير ووضعو كرتبة في طريق الزوال.

تم التعديل بالمرسوم التنفيذي وأمام اإلحتجاج من طرف هذه الفئة من األسالك 
تاذ ـــيم األساسي في رتبة أســــــــذة التعلـــــــــــــــــ، حيث تم النص على إدماج أسات10-068
ين ـــال وفقا لإلتفاقية المبرمة بـــــــــليم المتوسط بعد النجاح في متابعة تكوينا مؤهــــــــــــــــالتع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باإلضافة الى استحداث رتبة ية الوطنية و ــــوزارة الترب
 .444الرقم االستداللي  13أستاذ مكون في التعليم المتوسط حيث صنف في الصنف 

مهمة تأطير الطلبة األساتذة في المدارس العليا والتنسيق  للتدريسويضاف الى مهمته 
 التربوية التكوينية.مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات 

 الفرع الثاني: موظفي التعليم الثانوي

هم في ــــامـــون مهــــارســاه، ويمــــدول أدنـــالك حسب الجـــتضم هذه الفئة ثالثة أس 
ميذ ومنحهم حسب اإلختصاص الثانويات حيث يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتربية التال

لهم ــــــــــــــــــــتكنولوجيات االعالم واالتصال وتقييم عم تعليما طبقا للمواد وتلقينهم استعمال
 2ساعة. 10المدرسي، ويحدد نصابهم األسبوعي للعمل 

 

 

 
                                                           

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك ، 513-80المرسوم التنفيذي  30المادة  1
 سالف الذكر.الخاصة بالتربية الوطنية، 

 ، السالف الذكر.513-80المرسوم التنفيذي  49المادة   2
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 أوال: سلك أساتذة التعليم الثانوي

 وتصنف رتب هذا السلك حسب الجدول اآلتي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــيفالتصنـــــــــــــــــــــــــــــ   الرتب           األسالك            
 الرقم االستداللي االدنى التصنيف

 االساتذة التقنيون في الثانويات
 

 رئيس ورشة-أستاذ تقني في الثانوية
 رئيس أشغال-أستاذ تقني في الثانوية

99 
96 

517 
818 

 أستاذ التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي
 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي

91 
95 

887 
269 

رتب أساتذة التعليم ــــــمن خالل الجدول أعاله نالحظ المفارقات في التصنيفات المقابلة ل
ات مع الفرق في ـــــويــــــــــــــالثانوي، حيث يشترك أساتذة هذه الرتب بتعليم التالميذ في الثان

ون في ــيــــــــــــــــــنــــتقذة الـــيقية لألساتــــمة التطبــــوي والمهـــــالمهمة النظرية ألساتذة التعليم الثان
لب ــــت طــــــــاضافة الى مهمةالتنسيق لألساتذة الرئيسيون، هذه الفروقات حرك الثانويات،

ض ـــــــــــــعل تمت بعـــث بالفـوم، حيـــذا المرســـالواردة في ه االختالالتهذه الفئات بتعديل 
 "رئيس ورشةوضع رتبة أستاذ تقني في الثانوية "ب 068-10مرسومالتعديالت بصدور ال

 اتو ـــــــفي طريق الزوال، وترقية أستاذ تقني في الثانوية الى أستاذ التعليم الثانوي الذين أثب
 سنوات لرؤساء الورشات.18سنوات خدمة فعلية لرؤساء األشغال، و 83

 ثانيا: سلك األساتذة المبرزون

يضم هذا السلك رتبة وحيدة وهي رتبة أستاذ مبرز،  513-80حسب المرسوم 
ويكلف بتربية التالميذ وتعليمهم باإلضافة الى مساعدة المفتشين في عمليات التكوين 

ية، أما رافــات اإلستشــون في الدراســوي، ويشاركـــيم الثانــــــــالتي تنظم لفائدة أساتذة التعل
 .715رقم استداللي 14فون في الصنف، يصن1تدريسساعة  13عملهم األسبوعي 

                                                           
بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة  المتعلق بالقانون األساسي الخاص 513-80،المرسوم التنفيذي 76المادة 1

 السالف الذكر. بالتربية الوطنية،
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ب هذا السلك ـــى جانــــال 068-10وتماشيا مع التعديالت التي أحدثها المرسوم 
يم الثانوي، حيث ـــــاستحث ضمن سلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ مكون في التعل
تشي ــــــمع مفيق ــــــيكلف بمهمة التدريس خصوصا ألقسام اإلمتحان باإلضافة الى التنس

التربوية والتكوينية وضمان إنجاز أنشطة الدعم  المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات
م ــــــبرق 14ف ــــفي الصن صنفواباه أنهم ــــاالنت وما يثـــــيريذ، ـــــالح التالمــــدراك لصــواالست

س ـــــبا في نفــــون تقريــــــتركث يشـــــيـح رز،ـــالمب تماما كما صنف األستاذ 715استداللي 
 المهام.

 المطلب الثاني: موظفو التربية

ين، وفئة مستشاري ـــــية والمشرفـــ: فئة مساعدي التربتنقسم هذه الفئة الى فئتين
ل القسم وخارجه، ـــالتربية والنظار، حيث تشترك الفئتين في مهمة تأطير التالميذ داخ

التربية والنظار باإلضافة الى تأطير التالميذ يتابعون  ويختلفون في أن فئة مستشاري
 عمل األساتذة وحضورهم ومتابعة البرامج.

 الفرع األول: أسالك مستشاري التربية والنظار

لكان في مهمة مساعدة مدير المؤسسة التربوية في المهام البيداغوجية سيتفقان ال 
ت التربوية، إال انه وبحكم مكان واالدارية ، ويسهرون على حسن سير المخابر والمحال

عمل النظار الذي اليكون اال في الثانويات،بينما عمل المستشار يكون في الثانوية كما 
 في المتوسطة.
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 أوال: سلك مستشاري التربية

يضم هذا السلك رتبتين، رتبة مستشار التربية ورتبة المستشار الرئيسي للتربية،  
التالميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على مواضبنهم يكلف مستشار التربية بمرافقة 

رة ــــــــــــالل المذاكــــة وخـــومداومتهم على الدروس واالشراف على تأطيرهم أثناء الحرك
ة في مهامهم البيداغوجية ــــــــــــاظر الثانويـــــــــالمحروسة، ويساعدون مدير المتوسطة ون

 1سن سير المخابر في المتوسطات والثانويات.ويسهرون على ح واالدارية،

ية، ــــــشاري التربــــــام مستـــــهـفس مـــوم بنـــــه يقــــــية فإنــربــــللت يــــأما المستشار الرئي
ي ــفون فـــم يصنـهــــب فـــــــــي الرتــيف فـــنــبة للتصــــوية، أما بالنســــلهم في الثانــاال أن عم

ة، إال أن ـــــمن المفارقــــــــــــــا تكـنـدون فرق، وه 370ي ــــــبرقم استدالل 15س الصنف ــنف
أضاف تعديل على هذه األسالك بإضافة رتبة جديدة  068-10رسوم التنفيذي ـــــــالم

ن فو ـيس للتربية، حيث يكلــــشار رئـــــب الرتبتين السابقتين تتمثل في رتبة مستـــــالى جان
رون ـــــــل األساتذة ومتابعته ويسهـظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمـــــــبالتن

ضاء ـــــت وينوبونه عند اإلقتــتحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقي
 .401برقم استداللي  16في الصنف ، ويصنفون باستثناء وظيفة اآلمر بالصرف

 ثانوياتسلك نظار ال ثانيا:

بة وحيدة وهي رتبة ناظر الثانوية، ويكلف بالتنظيم يضم سلك نظار الثانويات رت 
ذة ومتابعته، ويسهرون تحت سلطة ـــــــــالبيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل االسات

ن سير المخابر ــــــــــمية وحســـــمدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعلي
ون عنه في حالة ــــــة وينوبـــــــهام اإلداريــــــــــــوالورشات، كما يساعدون مدير الثانوية في الم

                                                           
المتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة  513-80المرسوم التنفيذي  04المادة   1

 بالتربية الوطنية،السالف الذكر.
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 1حدوث مانع باستثناء وظيفة اآلمر بالصرف، ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.
ق ــــــــــــــومنصب ناظر الثانوية هو المنصب الذي يرقى اليه استاذ التعليم الثانوي  بطري

 سنوات. 18على سبيل اإلختيار بعد خدمة سنوات، أو 3حان المهني بعد خدمة اإلمت

ومن خالل التمعن في مهام ناظر الثانوية السابق ذكرها خصوصا في أنه ينسق عمل 
أساتذة التعليم الثانوي ومتابعة عملهم، كما أنه نائب مدير الثانوية في كل المهام ماعدا 

نف ــــقة في الحقوق المالية لهذه الفئة إذ أنها تصر تبدو المفاصفة اآلمر بالصرف، وهنا 
ون ـــ، ومن بين أساتذة التعليم الثانوي من هم مصنف401برقم استداللي 16في الصنف 

هذه الفئة،  احتجاج، الشيء الذي صعد من 14في الصنف نفسه، بل في الصنف 
بة ـــ أن تصنيف هذه الرت، اال513-80وم سوبالرغم من التعديالت التي جرت على المر 

 حيث بقية مطالبها للتعديل قائمة.، لم يراجع

 الفرع الثاني: سلك مساعدي التربية والمشرفين

ذاكرة ـــــــــوخالل المثناء الحركة مهمتها األساسية تأطير التالميذ اهذه األسالك  
مية، ــــــــــــــــــتعليالمحروسة والسهر على احترام قواعد النظام واإلنضباط داخل المؤسسة ال

ام المؤسسة، ـــــــــــــــــــــــــويقومون بالخدمة في النظام النصف داخلي والظام الداخلي وفق نظ
ويساهمون في المهام ذات الطابع اإلداري، ويمارسون أنشطتهم في الداخليات اإلبتدائية 

سم الى رتبتين، ــــئة تنقــــــــفإن هذه الف 513-80والمتوسطات والثانويات وحسب المرسوم 
رد باإلضافة ــــــــــرتبة مساعد التربية ورتبة المساعد الرئيسي للتربية، هذا األخير الذي ينف

يط ــــــــــــــحروسة وتنشـــــــيكلف بتوجيه التالميذ أثناء المذاكرة الم الى المهام المذكورة أعاله
 ضيري والتطبيقي لمساعدي التربية.أعمالهم والمشاركة في التكوين التح

                                                           
ن األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المتعلق بالقانو 513-80المرسوم التنفيذي ،90،95المادة  1

 السالف الذكر. الخاصة بالتربية الوطنية،
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ويوظف المساعدون التربويون عن طريق المسابقة على أساس اإلختبارات لمن يثبت 
ة مساعد رئيسي للتربية ملة، وهي الفئة التي ترقى الى رتبمستك مستوى الثالثة ثانوي

 1عن طريق االمتحان المهني أو عن طريق اإلختيار) التأهيل(.

وي ــــــــــــــــــــبالنسبة للمساعد الترب 560برقم استداللي  7الصنف  هذه الفئة فيوصنفت 
 بالنسبة للمساعد الرئيسي للتربية. 579برقم استداللي  80والصنف 

الميذ في ـاشر مع التـــــــــــهة في التعامل المبـــــــــــــئة من جــــــــــــــــــوأمام صعوبة مهمة هذه الف
ذه ـــــــــــــــــــــــــــ، دخلت هرى رفع مستواهم الى شهادات جامعيةــــــجهة أخ انضباطهم، ومن

-10الفئة في احتجاج لرفع تصنيفها في الراتب، وبالفعل أخذ التعديل في المرسوم 
لب حيث أضاف رتبتين جديدتين في السلك وهي رتبة مشرف تربوي ــــــــــــــــــــــــــالمط 068

، ورتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 653برقم استداللي  18نفـــــــــــــــــــــــــفي الص
 ،690يــــــــــــــبرقم استدالل 11

حون ـــــــــــــــــــــــــتبار المترشـــاس اإلخــــق على أســـحيث يوظف لرتبة مشرف تربوي عن طري
ادة على ــــية، ويضاف الى مهامهم زيالحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيق

المؤسسة في التظاهرات  جمهام الساعد الرئيسي للتربية مرافقة التالميذ عند تنقلهم خار 
التربية  فر ـــــــأو النشاطات التربوية، بينما رتبة المشرف الرئيسي للتربية يرقى اليها مش

 37لية.سنوات من الخدمة الفع 18عن طريق اإلختيار)التأهيل( بعد 
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 الخاصة بالتربية الوطنية،السالف الذكر.

  
 
 



30 
 

 والرقابة للمؤسسات التربوية المبحث الثاني: موظفي التسيير 

الهم ـــوية التصــــــــــدور هام في العملية الترب يةكان لموظفي التعليم والتربإذا  
قل ــــوية دور اليــــات التربسالمباشر مع التلميذ، فإن لموظفي التسيير والرقابة للمؤس

مية عن سابقيه ، بل هو الضامن والمؤطر للفئات األخرى، سواءا من حيث ـــــــــــــــــــــــأه
تنسيق عملهم عن طرق ادارة المؤسسة ، أو عن طريق مراقبة تطبيق التعليمات 

 القانونية في الميدان.

 المطلب األول: موظفي التسيير االداري واإلقتصادي للمؤسسة التربوية

م موظفي التعليم والتربية تحتاج يقوم بها ـــيـإن العملية التربوية المحضة الت 
صادي  ــــــــيير االداري واالقتـــــيئه موظفو التســـــــــــيدها، هذا الوسط يهــــــــــوسط مالئم لتجس

للمؤسسة التربوية، حيث يسهرون على إدارة المؤسسة داخليا بين مختلف المصالح أو 
 امليها والشركاء االجتماعيين.المرافق، وخارجيا بين المؤسسة ومتع

 الفرع األول: موظفي التسيير اإلداري

همة ـــثلها أو من يديرها وفق المــــقلة من يمــــالشك أن لكل مؤسسة عمومية مست 
ب ـــوية حســـسات التربــــدراء المؤســــــهمة مــــذه المـــحيث يقوم به التي أنشئت من أجلها،

ة رؤساء المصالح من إستشارة  ومستــــشار التوجــــيه المــــدرسي ساعدبمالتعليم،  أطوار
  والمهني والمقتصد في الجزئية االدارية باإلضافة الى مهامهم الرئيسية.

 أوال: أسالك مديري المؤسسات التربوية 

مدراء المؤسسات التربوية أو رؤسائها هم الموظفون المعينون من طرف السلطة   
همة، وتنصيبهم بهذا التعيين يصبحون الممثل الشرعي للمؤسسة في الوصية لهذه الم

  كل تعامالتها وفق المهام المنوطة بها في إطار التربية والتعليم.
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ر ـــة ومديــر الثانويــن مديــويتفرع مدراء المؤسسات التربوية حسب األطوار، بدءا م
والتربوية والمالية، بحيث المتوسطة اللذان يشتبهان كليتا من حيث المهام االدارية 

يكلفون بالتأطير البيداغوجي والتسيير اإلداري والتنشيط التربوي، ويكونون آمرين 
 بالصرف لميزانية المؤسسة.

باإلضافة الى مهام التأطير البيداغوجي والتسيير أما مدير المدرسة اإلبتدائية 
دارس ـــية في المـــــم المدرســـــلمطاعير اـــــــم مكلفون بتسيـــــاإلداري والتنشيط التربوي فه

 1اإلبتدائية.

ارسون ــــــــــــهم يمـــــــالمدراء لكل األطوار موظفين موكلين من الدولة، فإنوبصفة هؤالء 
فين واألعوان العاملين في المؤسسة وهم مسؤولون على ـــــــيع الموظــسلطتهم على جم

 2ى الممتلكات.حفظ النظام وأمن األشخاص والحفاظ عل

 وتصنف هذه الفئة حسب الجدول التالي:

 التصنيف          الرتب             االسالك            
 الرقم االستداللي االدنى الصنف

 818 96 مساعد مدير المدرسة االبتدائية مديرو المدارس االبتدائية 
 269 95 مدير المدرسة االبتدائية

 222 98 المتوسطةمدير  مديرو المتوسطات
 891 92 مدير الثانوية مديرو الثانويات

من خالل جدول تصنيف المدراء أعاله نستخلص مفارقة ، هي أن كل أصناف 
رتب المدراء حسب األطوار الثالث تساوي تماما صنف أكبر رتبة أستاذ لكل طور، في 

الذي ينتمي  الطورحين أن رتبة مدير إلي طور هي في األصل ترقية من سلك أساتذة 
 اليه.

                                                           
المتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك 513 -80نفيذيالمرسوم الت 1،فقرة135المادة  1

 الخاصة بالتربية الوطنية،السالف الذكر.
المتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك 513 -80المرسوم التنفيذي 2،فقرة 135المادة  2

 . الخاصة بالتربية الوطنية،السالف الذكر
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فصنف مدير مدرسة ابتدائية يعادل صنف استاذ مكون في المدرسة االبتدائية 
، وصنف مدير متوسطة يعادل صنف استذ مكون في 401برقم استداللي 16الصنف 

، وصنف مدير الثانوية يعادل صنف 444برقم استداللي 13التعليم المتوسط الصنف 
 .715الرقم االستداللي  14لصنف ا استاذ مكون في التعليم الثانوي

 ولعل هذه المفارقة كانت سبب االحتجاج القائم من طرف مدراء المؤسسات منذ صدور

ض األساتذة في الرغبة للترقية ــــــ.ومانتج عنه من عزوف بع068-10المرسوم التنفيذي
وم الى مدير مؤسسة، وقد استدرك نسبيا هذا الفارق بعد اربع سنوات منذ صدور المرس

ذي أسس نظام تعويضي ـــــــــــــــــــال 0711-13المذكور أعاله، بصدور مرسوم تنفيذي رقم 
 0813يسري أثرها من شهر سبتمبرجديد لبعض الفئات حيث استحدث منحة جزافية 

 دج لمدير المدرسة اإلبتدائية 5888كاآلتي:     ــ  

 دج لمدير المتوسطة 6888ــ              

 دج لمدير الثانوية 3888ــ              

 الفرع الثاني: موظفي التسيير المالي والمادي

للمؤسسة التربوية هي الفئة التي يطلق عليها وظفي التسيير المالي والمادي م 
موظفي المصالح الإلقتصادية والتي يسند اليها مهمة التسيير المالي والمادي للمؤسسة، 

تعلق بالجرد العام لممتلكات المؤسسة، والجرد بحيث يشمل التسيير المادي كل ما ي
ل المصلحة ــــــــــــالدائم في اطار عملية تسيير المخزونات المختلفة، باالضافة الى عم

ة في اطار ضبط تسيير عمال خدمات الحفظ والصيانة، واالشراف على إطعام الداخلي
فيذ ـــــــــــــمثل في تنـــالمالي فيتوايواء التالميذ الداخليين او النصف داخليين، أما التسيير 

                                                           
 المتضمن تعويض جزافي جديد لموظفي التأطير االداري لموسسات قطاع التربية. 071-13وم التنفيذي المرس  1
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يق القانون ــــــــــــار تطبــــــــــــــيام بكل العمليات المحاسبية في إطالميزانية وما يتبعها من الق
 1المتضمن قانون المحاسبة العمومية. 98/01

 وتضم هذه الفئة من الموظفين ثالثة أسالك وهي:

اعد المصالح ـــــــــــــــتين، رتبة مســــــــــــويضم رتب ية:مساعدو المصالح اإلقتصاد سلكــ 9
دة المقتصد ــــصادية، يكلفون بمساعــــــــــاإلقتصادية، ورتبة مساعد رئيسي للمصالح اإلقت

ي ادي فــالي والمــــــــــــــــــــــــيير المــــــــــــالرئيسي أو المقتصد أو نائب القتصد المسير في التس
 المؤسسات التعليمية، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية ويشاركون في الخدمة الداخلية.

دون ــــــــــــــوزيادة على المهام الموكلة الى مساعدي المصالح اإلقتصادية، يكلف المساع
طة، ـــــــــالرئيسيون للمصالح اإلقتصادية عند الحاجة بالتسيير المالي والمادي في متوس

 حملون صفة العون المحاسب المعتمد.حيث ي

بة نائب ـــــــ: وتضم هذه الفئة رتبتين،رتبة نائب مقتصد ورتــ سلك نواب المقتصدين 6
ية، ــــــــــــــــــــــويشاركون في الخدمة الداخل مقتصد مسير، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية
يرون ــــــواب المقتصدون المسويكلف ن، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات

فة أعوانا ــــــــــون بهذه الصــــــــــــــــــــبالتسيير المالي والمادي في المؤسسات التعليمية، ويكون
صدين ــــــــــواب المقتــــــــــــــــــمحاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التالميذ وفي تكوين ن

طات وفي مراكز ـــــــــــــــــــــــــــويمارسون أنشطتهم في المتوس ومساعدي المصالح اإلقتصادية،
 2التوجيه المدرسي والمهني.

                                                           

 1998لسنة  53جريدة رسمية،المتضمن قانون المحاسبة العمومية1998اوت  13المؤرخ في  01-98القانون   1
اسي الخاص بالموظفين المتعلق بالقانون األس513513-80، المرسوم التنفيذي 101،100،100،109المادة  1

 المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية،السالف الذكر.
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صد رئيسي، ــــــــــــــــــيضم هذا السلك رتبتين: رتبة مقتصد ورتبة مقت ـــ سلك المقتصدين:1
الصفة  ويكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه

ند الحاجة ـــــــــأعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التالميذ ويمكن أن يكلفو ع
ظام ـــــــــبالتسيير في مؤسسة أخرى، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات السيما ذات الن
 الداخلي أو نصف داخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.

ون الرئيسيون فزيادة على المهام الموكلة الى المقتصدين، يكلفون ما المقتصد أ
، وفي بطهاــــــــــبالمشاركة في لجان تقويم المحررات المحاسبية للمؤسسات التعليمية وض

تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي، ويمارسون مهامهم في الثانويات السيما 
  1ذات النظام الداخلي أو النصف داخلي.

 ويصنف موظفي المصالح اإلقتصادية حسب الجدول اآلتي:

 التصنــــــــــــــــــيف        الرتب            األسالك             
 الرقم االستداللي االدنى الصنف

 مساعدو المصالح اإلقتصادية
 

 مساعد المصالح اإلقتصادية
 مساعد رئيسي للمصالح اإلقتصادية

8 
7 

157 
181 

 ب المقتصديننوا
 

 نائب مقتصد
 نائب مقتصد مسير

91 
99 

581 
517 

 المقتصدون
 

 مقتصد
 مقتصد رئيسي

91 
95 

887 
269 

ذه ـــــــــــوالمهام الموكلة الى ه قراءة الجدول أعاله من حيث تصنيف الرتب من خاللــ 
الفئات نجد مفارقات كبيرة في التصنيف خصوصا لدى سلك مساعد رئيسي للمصالح 

لك ــــــــــــــقتصادية ونائب مقتصد  حيث يقومون بنفس مهام المقتصد، أما بالنسبة لساإل
ندما ــــــــــــالمقتصدين ومقارنتها مع األسالك التربوية األخرى في التعليم الثانوي والتي ع

، وهنا 715برقم استداللي 14مهمة التكوين صنف فيها المنصب بالصنفأضيف لها 
                                                           

المتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين 513،513-80،المرسوم التنفيذي 153،154المادة   1

 لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية،السالف الذكر.
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ن ـــــــــــــقتصد الرئيسي والذي يحمل كذلك مهمة التكويبالنسبة للمقتصد والمتبدو المفارقة 
 ستينـــــــــــوأحيانا العمل في مؤس باإلضافة إلى مهامه خصوصا التسيير المالي والمادي

ن ـــعلى التوالي، وم 16و 15اجباريا، بالرغم من كل هذا بقي تصنيفهما بين الصنف 
ئة من منحة يستفيد منها كل أسالك موظفي التربية والتعليم، جهة أخرى حرمت هذه الف

ما ــــممن األجر الرئيسي  %60وهي منحة الخبرة البيداغوجية والتي تصل نسبتها الى 
حة  ـاحدث فرق كبير في الراتب بين الفئتين بالرغم من مطالبة فئة المقتصدين لهذه المن

دة ــــــاالستجابة دخلت هذه الفئة في أكبر مأو مايعادلها ولسنوات عديدة ، ونتيجة لعدم 
إضراب عرفه قطاع التربية حيث وصل الى مدة اربعة أشهر كاملة ومتواصلة من شهر 

ير في ــ، الشيئ الذي نتج عنه اضطراب خط 0813الى شهر ديسمبر  0813سبتمبر
 وية،ــــــــــــــتربالعملية التربوية، بتجميد كل االعمال المادية والمالية في المؤسسات ال سير

ئة ــالى أن أبدت الوزارة الوصية استجابتها واعترافها بالمفارقة الكبيرة في الراتب لهذه الف
 وبالتالي اقرار أحقيتها في المنحة.
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 طلب الثاني: موظفي التفتيشمال

من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية عبر أداء العمل على أحسن وجه   
يش حسب ـــــــفي التفتـــــــــــــــــــــــــــــــفئات الموظفين السابق ذكرهم، أنشأ المشرع فئات موظلكل 

 التخصص لكل األطوار.

 الفرع األول: مفتشي اإلدارة والمواد التعليمية

 فئة مفتشي اإلدارة والمواد التعليمية موزعة حسب االطوار كاآلتي:

 تعليم الثانويـــ مفتشي اإلدارة والمواد لل

 ـــ مفتشي اإلدارة والمواد للتعليم المتوسط

 ـــ مفتشي التعليم اإلبتدائي.

 أوال: مفتشي التعليم الثانوي لإلدارة والمواد

مفتشي التعليم الثانوي تقتصر مهمتهم على الطور الثانوي حسب تخصص كل 
ب ـــــــــة حسـنية الوطومفتش التربي ـــ مفتشي التربية الوطنية لإلدارة  مفتش حيث نجد: 
ي من هذا ـــــــرع الثانـــــــــــــسنتطرق اليهم في الف ،الماليومفتشي التسيير  المواد التعليمية،

 المطلب.

نف من المفتشين بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية للطور صويكلف هذا ال
يت ــــــــعليمات والبرامج والمواقتيق الـــــــــــــــــــــــالثانوي، خصوصا التسيير اإلداري العام وتطب

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية  الرسمية، واستعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال
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عة أنشطتهم ــــــــــــللمنظومة التربوية، كما يقومون بتكوين موظفي اإلدارة والتربية ومتاب
 1التحقيق.وتقييمها، كما يمكن أن يتم تكليفهم بمهام 

 ثانيا: مفتشي التعليم المتوسط لإلدارة والمواد

ليم المتوسط مهامه في إختصاص المواد التعليمية أو اإلدارة، يمارس مفتش التع 
ويكلف بهذه الصفة وحسب اإلختصاص بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية 

جيات اإلعالم واإلتصال وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولو 
كما يقوم بتكوين  ظومة التربوية،ــــــــم المنــــــطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحك

موظفي التعليم واإلدارة والتربية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة التسيير 
اصه ـــحث في مجال إختصــــــالبمال ــــــــــالتسيير اإلداري في المتوسطات، ويشارك في أع

 2ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.

 ثالثا: مفتشي التعليم اإلبتدائي

دائي، ــــتـــــــسلك مفتشي التعليم اإلبتدائي يضم رتبة وحيدة هي مفتش التعليم اإلب 
 دلــــــذي عــال 068-10يذي ـــوهذه الرتبة وحسب التعديل الذي جاء في المرسوم التنف

 واد،ـــــــبة هي) المــــــأصبحت تضم ثالث تخصصات في نفس الرت 513-80المرسوم 
اإلدارة، التغذية المدرسية(، ويكلف بهذه الصفة وحسب التخصص بالسهر على حسن 

                                                           
لمتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة ا513-80المرسوم التنفيذي  174المادة   1

 السالف الذكر. بالتربية الوطنية،

 
لمتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة 513-80المرسوم التنفيذي  171المادة  2

 السالف الذكر. بالتربية الوطنية،
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سير المؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي وتطبيق التعليمات 
 1مية واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال.والبرامج والمواقيت الرس

 أما بخصوص تصنيفات رتب هذه الفئة فهي كاالتي: 

 التصنــــــــــــــــــيف        الرتب            األسالك             
 الرقم االستداللي االدنى الصنف

 222 98 مفتش التعليم اإلبتدائي مفتش التعليم اإلبتدائي

 891 92 مفتش التعليم المتوسط ليم المتوسطمفتش التع

 مفتش التربية الوطنية
 

 مفتش التربية الوطنية
 

98 826 

 

 الفرع الثاني: مفتشي التسيير المالي والمادي 

هذه الفئة من المفتشين تتوزع بين طورين تعليميين )التعليم المتوسط و التعليم  
المالي والمادي من حيث مدى تطبيق الثانوي( حيث يمثلون جهة الرقابة على الجانب 

 التعليمات والتنظيمات في الواقع.

 أوال:مفتشي التسيير المالي والمادي للتعليم الثانوي

مفتش التسيير المالي والمادي للتعليم الثانوي يصنف ضمن فئت مفتشي التربية  
السهر حيث يمارسون أنشطتهم في الثانويات التابعة لمقاطعتهم ، يكلفون ب الوطنية،

وين ـــــــون بتكــــــــــــــــــــــــعلى حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات، كما يقوم
بة ـــــــــمراقموظفي المصالح االقتصادية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، وكذا 

                                                           
المتعلق  513-80المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،068-10م التنفيذيالمرسو  14مكرر،168المواد  1

 بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصةبالتربية الوطنية، سالف الذكر.

. 
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في التسيير المالي والمادي في الثانويات، ويشاركون في الدراسات اإلستشرافية و 
 1ويمكن تكليفهم بهام التحقيق. مال البحث في مجال إختصاصهم،ـــــــأع

 .740برقم استداللي  17ويصنفون من حيث الراتب في الصنف 

 لي والمادي للتعليم المتوسطاثانيا: مفتشي التسيير الم

 068-10ذي رقمـــيوم التنفـــــــــــــــــــــــــــــــبالمرس يةــهذه الرتبة استحدثت في قطاع الترب
 هي والمادي مهامه في تخصصالتربية والتعليم المتوسط للتسيير المالمفتش ارس ـــــــــويم2
شاركة في موي ماعدا مهمة الــــــــنس مهام مفتش التسيير المالي والمادي للتعليم الثاـــفــــــبن

ون ــــــــــــــــــــال إختصاصهم، ويمارســمال البحث في مجــــــــــــــــات االستشرافية وفي أعــالدراس
برقم  14ي الصنف ـــيث الراتب فــــــمن حفون ــــــــــــطات، ويصنــــــــــــــــــــــــــهم في المتوســــــــمهام
يف نالحظ المفارقة  باعتبار تشابه المهام ، مع ـــــــــــــــ.ومن خالل التصن715دالليــــــــاست
كم أقدمية سبع ـل الرتبتين للتفتيش هو ترقية من رتبة مقتصد رئيسي بحـــــــــلم أن أصالع
ثني عشر سنة لمفتش التربتـــــش التعليم المتـــح لمفـــرشتوات للـــسن ية الوطنية ــــــــــــــــــــــوسط وا 

ية هي عدم فسح المجال لمفتش التعليم المتوسط انــــــــــــــــــــــة الثــــــفارقـــي، والمـــــللتسيير المال
 للتسيير المالي. تش التربية الوطنيةـــــــــللترقية الى مف

  

                           

            
                                                           

المتعلق بالقانون  513-80المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،.068-10المرسوم  00مكرر168المادة  1

 ساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصةبالتربية الوطنية، سالف الذكر.األ
 513-80المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ، المرجع السابق.068-10المرسوم  05مكرر168المادة  2

 ذكر.المتعلق بالقانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصةبالتربية الوطنية، سالف ال
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 الخاتمة

رقاتها بين مختلف امن خالل تناولنا لموضوع الحقوق المالية للموظف العام ومف
ع ــــــــة في التشريـــــــيفة العامــــي للوظـــون األساســالقانطور ـــبتأسالك قطاع التربية، بدءا 

ام ــــمــــــالي اإلهتــــــــــــــــالجزائري في إطار محاوالت اصالحية لنظام الوظيفة عموما، وبالت
يق  ــــــــــــــــــوال لتحقـــبالموظف من حيث الضمانات والحقوق  وترشيد العمل العمومي وص

 586-87يــدور المرسوم الرئاسـن هذا االصالح مع صــوتزامنه ــوة مــــداف المرجـــهاأل
 ى ــــوحيفين ونظام دفع رواتبهم، مما ـــبات الموظــــية لمرتـــكة االستداللــــمن الشبــضــالمت

              .نـــو األحســالى إهتمامات السلطة العامة بمراجعة الحقوق المالية "الراتب" نح

فة ـــــام للوظيـــــي العـون االساسنــمن القاـــالمتض 85-84يق القانون ــــوبعد تطب 
الي ــة وبالتـــــهم الماديــــسن وضعيتــــفين لم تتحــلب الموظــبت الواقع أن أغــية أثـــــالعموم

يفة ـــــــاع الوظــــل قطــدها جـــتي شهــجاجات الـــات واالحتــك االضرابــالمعنوية بدليل تل
لها ـــــدات التي ترســـــالل التوعـــمر من خــــيوم، وقد تستـــــدها الـــية، ومازال يشهـــــالعموم

ي ـــحت فــوالتي نج ،يمات النقابية وعلى رأسها نقابات قطاع التربيةــظـديد من التنـــالع
أنظمتها التعويضية ل ــوتعدي باتها،ــجابة لطلــترض االســـي فـــف اجاتهاــاحتجديد من ـــالع

ر ـــراب سيـــطاضكهة ــــبية من جـــيرات سلــــك تأثـــق ذلــــــوراف بل وبأثر رجعي لسنوات، 
العملية التربوية وبالتالي ضعف المستوى الدراسي للتلميذ، ومن جهة أخرى فتح شهية 

ث ــير مشروعة، حيـــروعة أو غـــون مشـــد تكي قـــوالت لالحتجاجاترى ـــالقطاعات األخ
 يـــة الضغط التــــورقاعي، ـــتمـل اجــــكــلق مشــغط وخــــــوة الضـــي قــية فــأصبحت الشرع

 (فئة العمال المهنيين) يفة العامةـــــــتفتقد اليها أضعف فئة من حيث الراتب في الوظ
 97811لغ بــــري مــهـله الشـــدخاوز ــــلم يتجذا ــــه ناـومالى ي همــــــد منـل العديث الزاــحي
من خالل التعديالت في و  د من احتجاجاتهم،ــم من العديــــة،  بالرغــاب عائلـــكأرب  دج

 ات بل ــــمفارق الذي يؤكد ثبوت الشيءاألنظمة التعويضية الخاصة ببعض األسالك، 
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مة الجديدة ـــــــية المترتبة عن االنظـــوص القانونــــالنصيق ـــالالت في تطبـــختوااوزات ــتج
ذه ــــبل بسبب هـــــي المستقـم الوضع فــــئ بتفاقـــــــمما ينب للمرتبات والمنح والتعويضات،

ناف ـــيب اصـــــــــبح ترتــــيث أصــح ية،ــــــوق المالــــــمل الحقــــفي مج واالختالالت الفـــوارق
ادات ــــنى، بما أن الزيــاس بدون معـــوهي األس داللية لألجورــكة االستـــب في الشبــــــتالر 

كة ـــد الشبــــارج قواعـــي وخــــغط النقابـــــية تحت الضــــحت عشوائــــــور أصبــــــــــــــــــــــــفي األج
 رحـــط عنا الىـــــيء الذي يدفـــــالشية، ــــزافوأحيانا ج يةـــوصانا خاصـــح أحيـــية بمنـــمـــالرس
 وهي: يةـــفـمة الوظيــــظـاق اصالح االنـــــفي سي ياتــــــالتوصض ــــــبع

  ــ ضبط جدول واحد للمرتبات يشمل كل كسب للموظف، بحيث اليترك أي كسب مادي 
 .خارج هذا الجدول، حتى تكون كل مجموعة وظيفية رقيبة على األخرى

تثمين المعيار اإلجتماعي للمرتب من خالل رفع الحد األدنى لمستوى يضمن العيش ــ  
 .الكريم ألبسط موظف

ــ مرونة النصوص القانونــــية وتعديــلها تبعا لتغـــير الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي، مع 
 إعطاء االولوية للمتغير اإلجتماعي في إطار فلسفة الوظيفة العمومية.

راك   ــــية بإشــــمة التعويضـــديد الرواتب واألنظــــداية في تحــني االتجاه العقدي من البـــ تب
 في ذلك واعتماد الحجة واإلقناع.بها المعنيين 

 تحقيق المساوات في الحقوق المالية بين الموظفين،  يل هذه التوصيات تساهم فولع

 التخصصال ـــــــــــــفية، ومجــظيعلى ضوء فحوى المهام التي تنطوي عليها كل رتبة و 
بعات المرتبطة ـــوالتأهيل المطلوب لإللتحاق بها، والتصنيف السلمي والمسؤليات والت
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بها، وهو الشرط األساسي لقيام إدارة فعالة، قادرة على االستجابة لتطلعات المواطنين، 
 1للصالح العام. وبالتالي اإلرتقاء بالمرافق العمومية، مع ضمان استمراريتها خدمة

ع فيه أكثر و لدراسة مسائل أخرى ذات ــــــية للتوســـــــمــوقد كشف الموضوع عن وجود أه
أخالقيات المهنة بين الحقوق والواجبات للموظف، وحقوق الموظف وفلسفة  الصلة مثل

 المصلحة العامة.

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2812رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية، دار النجاح للكتاب، الجزائر،   1
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 قائـــــــــــمة المــــــــــــــــــــــراجع                              

 أوال: النصوص القانونية

 ألساسيةالنصوص اــ 9 

  .0814مارس 87المؤرخة في  16، الجريدة الرسمية رقم 0814نص التعديل الدستوري لسنة  ـــــ 

 النصوص التشريعيةـــ   6

، القانون األساسي للوظيفة العمومية ضمنالمت 15/84/1944المؤرخ في  44/155ـــــ األمر رقم 
 .64الجريدة الرسمية رقم 

القانون األساسي العام للوظيفة  المتضمن 0884جويلية  13المؤرخ في  84/85ــــ األمر رقم 
  .46 الرسمية رقم، الجريدة العمومية

 النصوص التنظيميةــ  1

الشبكة اإلستداللية  المتضمن 0887سبتمبر09المؤرخ في  586-87رقم  ــــ المرسوم الرئاسي
.المعدل والمتمم بالمرسوم 0887، سنة41رقم  )ج  ر(، لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

 .0816سنة 30،)ج ر(رقم 0816سبتمبر00المؤرخ في  044-16الرئاسي رقم 

القانون األساسي النموذجي لعمال  المتضمن 1903مارس05المؤرخ في  03/39ـــ المرسوم
 15، الجريدة الرسمية رقم سسات واإلدارات العموميةالمؤ 

القانون األساسي الخاص  لمتضمنا 0880أكتوبر11المؤرخ في  513-80المرسوم التنفيذي رقمــــ 
 .39الجريدة الرسمية رقم  بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية

دل المرسوم التنفيذي رقم الذي يع 0810يوما09المؤرخ في  068-10ـــــ المرسوم التنفيذي رقم 
بالموظفين المنتمين  القانون األساسي الخاصالمتضمن  0880أكتبر  11المؤرخ في 80-513

 .56، الجرية الرسمية رقم لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية
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 بــــتـــــثانيا: الك

 ة ــــية، الطبعة الثالثة، دار هومــــ هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائر  

 .0818للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،    

  ية، ــــبوعات الجامعــــــــوان المطــــــــــــبات، ديــــــور والمرتـــــــــــــظرية العامة لألجــــطا، النـــحماد محمد شــــ  
 .1900الجزائر،

 ة بين التطور والتحول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعيةـــ سعيد مقدم، الوظيفة العمومي   

 .0815الجزائر،    

ات ـــــــــوان المطبوعــــــــــــــــــ"، دي  دراسة مقارنة  ة "ــــامـــــيفة العــري، الوظـــوهــــيد الجــــــ عبد العزيز الس   
 .1903الجامعية،الجزائر، 

الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الطبعة األولى، جسور للنشر والتوزيع،  ـــ عمار بوضياف،   
 .0813الجزائر، 

 .1991لبنان، ـــ فوزي حبش، الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين، دارالنهضة العربية، بيروت  
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 سلفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا

 شكر وعرفان

 1مقدمة:...................................................................

 6مدخل مفاهيمي حول الوظيفة العمومية والموظف العام.................. فصل تمهيدي:

 3المبحث االول: مفهوم الوظيفة العامة......................................

 3ريف الوظيفة العامة وأنظمتها.......................................المطلب االول: تع

 3الفرع االول: تعريف الوظيفة العمومية................................................

 4الفرع الثاني: أنظمة الوظيفة العمومية................................................

 7ة العامة المفتوح....................................................أوال: نظام الوظيف

 0ثنيا: نظام الوظيفة العامة المغلق....................................................

 9المطلب الثاني: طبيعة الوظيفة العمومية وتطورها في التشريع الجزائري................

 9عة الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري...........................الفرع االول: طبي

 18الفرع الثاني: تطور الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري...........................

 18..............................................1940/1944أوال: المرحلة االنتقالية 

 11.......................................1970/ 1944والتكيف ثانيا: مرحلة التطور

 10......................................1970/1998ثالثا: مرحلة توحيد عالم الشغل

 16......................84/85رابعا: صدور القانون االساسي العام للوظيفة العمومية 

 16...........................................المبحث الثاني: مفهوم الموظف العام...

 16المطلب االول: تعريف الموظف العام.............................................
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 13الفرع االول: التعريف الفقهي للموظف العام........................................

 13.................................الفرع الثاني: التعريف التشريعي للموظف العام....

 17المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للموظف العام....................................

 17اوال: عالقة الزام وتكليف..........................................................

 10....................................ثانيا: عالقة عقديـــــــة..........................

 10ثالثا: عالقة قانونية نظامية.......................................................

 08الفصل االول: الحقوق المالية للموظف العام .....................................

 08...........................المبحث االول: تعريف الراتب ومكوناته................

 01المطلب االول: تعريف الراتب وأهميته............................................

 01الفرع االول: تعريف الراتب في الفقه والتشريع الجزائري............................

 01..................اوال: تعريف الراتب في الفقه...................................

 05ثانيا: تعريف الراتب في التشريع الجزائري........................................

 06الفرع الثاني: أهمية الـــــــــــــراتب....................................................

 04...........................المطلب الثاني: مكونات الـــــــــــراتب....................

 04الفرع االول: الراتب الرئيسي....................................................

 07الفرع الثاني: التعويضات والعالوات.............................................

 07...............اوال: التعويضات................................................

 00أـــ التعويضات المرتبطة بالمنصب............................................. 

 09ب ــ التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية....................................
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 58ج ــ التعويضات ذات الطابع االجتماعي.........................................

 58ثانيا: العــــــــــالوات...............................................................

 56المبحث الثاني: أساليب تحديد الراتب............................................

 56المطلب االول: نظريات تحديد الراتب والعوامل المؤثرة............................

 53لفرع االول: أهم نظريات تحديد الراتب..........................................ا

 53اوال: نظرية حد الكفاف.........................................................

 53ثانيا: نظرية المساومة الجماعية.................................................

 54السلطة التي تحدد المرتبات  والعوامل المؤثرة في تحديده............. الفرع الثاني:
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 57ثانيا: العوامل المؤثرة في تحديد المرتبات........................................

 50لمرتبات في التشريع الجزائري.............................المطلب الثاني: نظام ا

 50الفرع االول: أطر نظام المرتبات في التشريع الجزائري...........................

 59اوال: الشبكة االستداللية للمرتبات...............................................

 68............................................ثانيا: شبكة مستويات التأهيل.......

 61ثالثا: القيمة النقدية للنقطة االستداللية...........................................

 60الفرع الثاني: خصوصية الفئات العليا واألعوان المتعاقدين.......................

 60....................................اوال: المناصب العليا للدولة................

 63ثانيا: الوظائف العليا للدولة....................................................

 64ثالثا: األعوان المتعاقدين......................................................
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 60سالك قطاع التربية...الفصل الثاني: مفارقات الحقوق المالية بين بعض موظفي أ

 69المبحث االول: موظفي التعليم والتربية.........................................

 69المطلب االول: موظفي التعليم.................................................

 69.الفرع االول: موظفي التعليم االساسي والمتوسط...............................
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 46ارة والمواد التعليمية...................................الفرع االول: مفتشي االد

 46اوال: مفتشي التعليم الثانوي لالدارة والمواد.....................................
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