
 

 
 

  أمحمد بوقرة بومرداس جامعة
 

 

  

 كمية الحقوق بودواو
 قسم القانون العـــــــــــام

  
 

 

 

 بات نيل شيادة ماستر في القانونممذكرة مقدمة الستكمال متط
 ـــقــــــــام معّمــــقانون عـــــــ :تخصص

 :إشراف األستاذ                                                   :تينإعداد الطالب
 عبد العزيز ىجيرة                                 .         
 ػػاىنةػػػي كػػػػػػػػػػػػػػعبس. 
 

 :لجنة المناقشة
 الصفة الجامعة الرتبة والمقباالسم 

 رئيسا أمحمد بوقرة بومرداس اذة محاضرة ػ ب ػػأست أ/ سعيداني فايزة 
 مشرفا ومقررا أمحمد بوقرة بومرداس اذ محاضر ػ أ ػػػػػػػػػػػػػػأست أ/د. بوطبة مراد 
 ممتحنا أمحمد بوقرة بومرداس اعدة ػ أ ػػػػاذة مسػػػػػػػػأست ةػػأ/ شرفي صفي 

 
 

 السنة الجامعية
2018/2019 

 

 

 

 /بوطبػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػرادد  



 

 أ 
 

 ى:ــــإل أىدي ىذا الجيد المتواضع
 والدي العزيــــــــــــــــزين حفظيما هللا ورعاىما،

 أخواتي وأزواجين وأوالدىم،إخوتي،  

 زوجـــــــــــــــــي وعائلتو الكريمـــــــــــــــــــــــــة،

 كل صديقـاتي وزميالتي المقرّبات.

                                           
 

 



 

 ب 
 

 ى:ــــإل أىدي ىذا الجيد المتواضع
 العزيــــــــــــــــزين حفظيما هللا ورعاىما،  والدي

 إخوتي، أخواتي وأزواجين،

 قرّتي عين العائلة: مريم وإبراىيم، 

 كل صديقـاتي وزميالتي المقرّبات. 

                                              
                                           

 



 

 ج 
 

 كلمة شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
لقبولو   بوطبة مرادنتقّدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور  

، وتقديمو النصح واإلرشاد للوصول إلى ىذا  ينااإلشراف عل
 العمل المتواضع.

وقتيم لقراءة    ، لتخصيص جزء منأعضاء لجنة المناقشةإلى  
 ومناقشة ىذه المذّكرة.

مقطف  و  شريفي عبدالغنيين/ كما ال يفوتنا شكر األستاذ
 في كل وقت.ودعم    مساعدة  لما قّدماه لنا من خيرة

وكل من ساعدنا في إنجاز ىذا العمل من قريب أو بعيد  
، وموظّفي مديرية  عبدوس خالدد/ ونخص بالذكر السيّ 

     أمالك الدولة لوالية بومرداس.



 قائمة المختصرات

 د 
 

 
 قـــــــائمة المختصرات

 
 أّوالــ المختصرات بالمغة العربية

  :الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائريةج.ر 
 :دوف طبعة. د ط 
 بمد النشر دوفب ن:  د 
 دار النشر دوفد ن:  د 
 سنة النشر دوفس ن:  د 
  :الطبعةط 
  :الصفحةص 
  :الدينار الجزائريدج 

 الفرنسيةأّوالــ المختصرات بالمغة 
 Op.cit : Cité avant 

 Ibid : Ibidem 
 P : page 

 
 

 

 

 



 

 

تــــمقدم  



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

2 
 

 
 مقدمـــــــــــــــــــــة:

كبير في الدوؿ  حظى باىتماـت التي مجاالتالأىـ  مف الوظيفة العامة قطاع عتبري
 المورد بتطوير االىتماـ مع حيث تعمؿ عمى توفير مختمؼ الموارد المادية ،المعاصرة
يمعب  فيو ،ورفع مردودية اإلدارةره حجر األساس لتمبية حاجات المواطنيف باعتباالبشري 

عات المرتفقيف لخدمات ذات جودة في ظؿ تطم   العامةالمصمحة  تحقيؽ دورا بارزا في
ؼ العمومي ىو بمثابة العمومية مواكبة التطو رات بفعالية، فالموظ  عالية مما يمـز اإلدارة 

 أداة الدولة لموصوؿ إلى إدارة تتمي ز بالكفاءة والنجاعة. 
 اإلدارة لخدمة الموظؼ حياة ستكر   األنظمة القانونية بعضنجد مف ىذا المنطمؽ 

وىو ما ينطبؽ عمى النظاـ  ،منيا المرجوة األىداؼ ؽيتحقبغية  ودائمة مستمرة بصفة
فقد نظ ـ القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية كؿ ما تعم ؽ بالحقوؽ  ،الجزائري
 المسار ما يخص كؿ أي ،العمومي القطاع الخاصة بموظفي والضمانات والواجبات
مف تاريخ تعيينو ثـ  ما يترت ب عنو مف حقوؽ كالحؽ في تقاضي  لمموظؼ بداية الميني
، الحؽ في الحماية، الحؽ في العطؿ، الحؽ في ممارسة العمؿ النقابي واإلضراب، الراتب

وتعتبر ىذه األخيرة مف أىـ حقوؽ الموظؼ  ،الحؽ في التكويف وكذلؾ الحؽ في الترقية
  العمومي وضماناتو.

تعد  الترقية مف أىـ الحقوؽ الوظيفية المت صمة بالمسار الميني لمموظؼ وتعب ر عف 
ويرجع تكريسيا إلى طبيعة النظاـ المغمؽ الذي يعترؼ بالحياة المينية وييتـ  تقدمو فيو،

بكؿ ما يتعمؽ بالموظؼ، دواـ الوظيفة واستمرارىا الذي يترتب عنو طموحات لمموظؼ في 
تحسيف وضعيتو المادية واالجتماعية، ونظرا العتبار الترقية مف الحقوؽ والحوافز 

لكفاءة المينية لمموظؼ ورفع مستوى األداء والخدمة اإليجابية التي تؤدي إلى تحسيف ا
العامة فكاف لزاما عمى اإلدارة أف تتخذ اإلجراءات الضرورية لحماية ىذا الحؽ المشروع 
وتنمية المورد البشري واستثمار طاقاتو مف جية وضماف مكانتو في اإلدارة ومستقبمو 

 الميني مف جية أخرى.
وىي الترقية  لموظيفة العمومية ثالثة أنواع مف الترقيةكر س القانوف األساسي العاـ 

محور ىذه الترقية في الدرجة  وتعتبر في الدرجات، الترقية في الرتب، والترقية في الفوج،
حيث تكمف أىمية الموضوع في اعتبار الترقية في الدرجة مف الحوافز األساسية الدراسة، 
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ـ في ؼ، وتضمف لو التقد  سار الميني لمموظ  التي تحقؽ مزايا مادية ومعنوية تؤثر في الم
حياتو المينية مف خالؿ صعوده ضمف درجات سم ـ الرواتب، إضافة إلى اعتبار الترقية 
في الدرجة مف وسائؿ مكافأة الموظ ؼ مما يترت ب عنو االرتقاء بمستوى األداء اإلداري 

 ة أخرى. والخدمة العامة مف جية وتحسيف مردودية اإلدارة العمومية مف جي
ما دفعنا إلى اختيار الموضوع ىو عامؿ التخصص الجامعي المتمث ؿ في القانوف 
العػػػػػػػاـ، إضافة إلى اىتمامنا الشخصي بموضوعات الوظيفة، كما الحظنا غياب دراسة 
شاممة لمترقية في الدرجة خاصة الجانب التطبيقي، وىو موضوع تناولتو بالدراسة عد ة 

كعمـ االقتصاد وعمـ االجتماع ومف خالؿ دراستنا سنحاوؿ تناولو مف  عمـو كؿ  مف زاويتو
 الشؽ القانوني.

يعتبر موضوع الترقية في الدرجة موضوعا جديدا لـ تتـ دراستو سابقا عمى مستوى 
الكمية إال  أن و توجد دراسات تناولت موضوع الترقية ونظاميا القانوني بصفة عامة عمى 

النظاـ القانوني ة ماجستير لعمر زعباط تحت عنواف مذك ر  نيامستوى كمي ات أخرى نذكر م
عمى مستوى كمية الحقوؽ، جامعة  2013تم ت مناقشتيا سنة لترقية الموظ ؼ العمومي، 

حيث قاـ بدراسة الترقية عموما بالتطر ؽ لكؿ أنواعيا، موانعيا، أىدافيا،  ػ،1الجزائر ػ
ارتباطيا بالتقييـ والتكويف، أم ا فيما يخص الترقية في الدرجة فقد تضم نت  معاييرىا،

ومذك رة  المذكرة تطو ر ىذا النوع مف الترقية في القانوف الجزائري دوف التفصيؿ فييا.
ماجستير لجبمي فاتح المعنونة بالترقية الوظيفية واالستقرار الميني، دراسة حالة المؤسسة 

بكمية العمـو  2006ريت ػ وحدة الخروب بقسنطينة ػ، نوقشت سنة الوطنية لمتبغ والكب
التي قاـ مف خالليا بدراسة  ،االنسانية والعمـو االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة

الترقية عموما مف الجانب االجتماعي دوف الجانب القانوني، مع تركيزه عمى عالقة الترقية 
منا عدـ إل بمختمؼ  ماـ معظـ الدراسات التي اط معنا عميياباالستقرار الميني، حيث سج 

ىذا إلى تسميط الضوء عمى مف خالؿ ىذه الدراسة نيدؼ جوانب الترقية في الدرجة، و 
  .التطبيقي ياجانبف التفصيؿ والتحميؿ، وتوضيح بشيء موالتعر ض إليو النوع مف الترقية 

كانت أبرزىا ضيؽ خالؿ فترة إنجازنا ليذه الدراسة واجينا جممة مف الصعوبات 
وقت إعداد المذك رة، إعالف عطمة سنوية مبك رة لممؤسسات الجامعية مم ا عرقؿ وأبطأ 

الشعبي ودخوؿ معظـ  عممية الحصوؿ عمى المراجع، إضافة إلى أف  انطالؽ الحراؾ
دارات العمومية في إضرابات متتالية ساىـ بشكؿ كبير في صعوبة المؤسسات واإل
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ىذا بشكؿ  دوف إنجاز الدراسة في وقت مبك رت والمراجع مم ا حاؿ الحصوؿ عمى المعموما
 عاـ، أم ا فيما يخص موضوع البحث، فبقاء العمؿ بالنصوص التنظيمية القديمة يستدعي
اإللماـ واالط الع عمى أكبر قدر ممكف مف المذك رات والمراسالت وغيرىا مف التنظيمات 

اعفا كونيا تتطمب وقتا لمحصوؿ عمييا فيي ذات الصمة بالموضوع، مم ا يستمـز جيدا مض
 متفر قة وغير مرتبطة بفترة زمنية محد دة وثابتة.

 نطرح اإلشكالية التالية: بناء عمى ما سبؽ
تحسين المسار في  03-06 رقم رالترقية في الدرجة في ظل األم مساىمةما مدى 

 عامة ومديرية أمالك عمى مستوى اإلدارة العموميةالميني لمموّظف 
 ؟الدولة لوالية بومرداس خاصة

 وتتفر ع عف ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤالت:
  عف باقي أنواع الترقية؟ وما الذي يمي زىاما ىو مفيـو الترقية في الدرجة 
 آثار الترقية في الدرجة وما عالقتيا ببعض عمميات تسيير المسار الميني؟ ماىي   
  الدرجة؟ماىي الضوابط التي تحكـ الترقية في 
 كيؼ تتـ الترقية في الدرجة عمى مستوى اإلدارات العمومية؟ 

، وذلؾ مف خالؿ عرض اإلطار ة الموضوع اعتمدنا المنيج الوصفيلمعالج
تنظيمية ذات الصمة النصوص القانونية وال مع محاولة تفسير وتحميؿالمفاىيمي 

بحث مف خالؿ دراسة اعتمدنا منيج دراسة حالة في الجانب التطبيقي لمبالموضوع، كما 
 حالة الترقية في الدرجة عمى مستوى مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس.

 فصميف: تناولنا دراستنا فيلإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة 
 ؿ تـ  تخصي  لمترقية في الدرجة اإلطار القانوني صو لمجانب النظري بعنوافالفصؿ األو 

ؿ إلى  تـ  تقسيمو إلى قنا مف خالؿ المبحث األو  تكريس الترقية في الدرجة مبحثيف، تطر 
ليذا النوع  األحكاـ القانونية ، أم ا المبحث الث اني فيتضم ففي المسار الميني لمموظ ؼ

 مف الترقية.
 بعنواف الترقية في  فيتمحور حوؿ الدراسة التطبيقية لمترقية في الدرجة أم ا الفصؿ الث اني

ؿ منو أسالؾ الدرجة بمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس ، يتضم ف المبحث األو 
قنا في المبحث الث اني  مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس كميداف لمدراسة، بينما تطر 

      يذه المديرية.إلى تطبيؽ الترقية في الدرجة ب



 

 
 

:الفصل األّول  
اإلطار القانوني للترقية 

 في الدرجة
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 الفصل األّول: اإلطار القانوني لمترقية في الدرجة
 

 
الدرجة مف الوسائؿ المساىمة في تطوير أداء الموظؼ الذي تعتبر الترقية في 

بمجرد مباشرة ميامو يبدأ اىتمامو ينصب عمى مستقبمو الوظيفي والمكاسب التي يتطم ع ليا 
خالؿ حياتو المينية، وىي كذلؾ مف أىـ الدعامات التي تقـو عمييا الوظيفة العامة في 

مف لمموظؼ نفعا معنويا وماديا مف جية مم ا النظاـ المغمؽ، فيي تشك ؿ تحفيزا إيجابيا تض
 يؤدي إلى زيادة المردودية بالنسبة لإلدارة مف جية أخرى.
المتضمف القانوف  03-06مر األولمعالجة موضوع الترقية في الدرجة في ظؿ 

ؿ لمدراسة النظرية بعنواف  اإلطار األساسي العاـ لموظيفة العمومية خصصنا الفصؿ األو 
ؿ إلى لمترق القانوني مناه إلى مبحثيف، نتطرؽ في المبحث األو  ية في الدرجة، حيث قس 
نستعرض فيو مفيـو الترقية في  في المسار الميني لمموظ ؼ لترقية في الدرجةتكريس ا

ؿ، وآثار الترقية في الدرجة  الدرجة وتمييزىا عف باقي أنواع الترقية في المطمب األو 
 الميني لمموظؼ في المطمب الث اني.وعالقتيا ببعض عمميات تسيير المسار 

لمترقية في الدرجة فيتضمف الضوابط  باألحكاـ القانونيةأم ا المبحث الث اني المعنوف 
جراءات الترقية في الدرجة  ؿ، وا  التي تحكـ الترقية في الدرجة تطرقنا إلييا في المطمب األو 

 في المطمب الث اني.  
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 في الدرجة في المسار الميني لمموّظفلترقية تكريس االمبحث األّول: 
في  ترتبط الترقية في الدرجة بفكرة الديمومة واالستمرارية التي تمي ز الوظيفة العمومية

ؼ بحكـ تكريس حياتو المينية في اإلدارة يحؽ لو تحسيف مستوى ، فالموظ  النظاـ المغمؽ
ف لـ يحصؿ لو تغييراتبو بصفة مس المياـ المرتبطة بمنصب ػػر في طبيعة تمرة، حتى وا 

، حيث نتطر ؽ في ىذا المبحث إلى مفيـو الترقية في الدرجة (1) العمؿ أو ارتقاء في الرتبة
وعالقتيا ببعض عمميات تسيير المسار ، إضافة إلى آثارىا وتمييزىا عف باقي أنواع الترقية

 الميني.
 األّول: مفيوم الترقية في الدرجة وتمييزىا عن باقي أنواع الترقية المطمب

ؿ مفيوـ الترقية في  يتضمف ىذا المطمب فرعيف، حيث نستعرض في الفرع األو 
 الدرجة، أما في الفرع الث اني تمييز الترقية في الدرجة عف باقي أنواع الترقية.

 الفرع األّول: مفيوم الترقية في الدرجة
 المعايير التي تقوـ عمييا. وكذاا يمي إلى تعريؼ الترقية في الدرجة سنتطرؽ فيم

 أّوالـــ تعريف الترقية في الدرجة:
اختمؼ تحديد مفيـو الترقية فمـ تكف ذات رؤية واحدة، فيناؾ مف يحصرىا في 

وىناؾ مف يراىا أن يا  الترقية إلى الوظيفة األعمى مف حيث مستوى المسؤولية والواجبات،
في ترقية الموظ ؼ مف وظيفة إلى أخرى أو ترقيتو مف درجة إلى درجة أعمى، ويرى  تتمث ؿ

الدكتور وليد سعود القاضي أف الترقية في الدرجة ال تستمـز حصوؿ الموظؼ المرق ى عمى 
مسؤوليات وسمطات جديدة، إال أنيا تعتبر قد منحت الموظؼ درجة أعمى مف أقرانو 

ظيفي وقد متو عف غيره مف الموظفيف الذيف كانوا متساوييف ومي زتو عنيـ وغي رت مركزه الو 
 (2)معو في الدرجة.

                                  
المتضمن  03-06تسيير المسار الميني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل أحكام األمر نور الديف حمدي،  (1)

، 02، الجزء 03 مجمد، جامعة الجمفة، مجمة البحوث السياسية واإلدارية ،األساسي العام لموظيفة العموميةالقانون 
 178، ص 2014.06.01الصادرة بتاريخ  05العدد 

، 2012، األردف(،  1ط ) ،عدار الثقافة لمنشر والتوزي ترقية الموظف العام ـ دراسة مقارنة ـوليد سعود القاضي،  (2)
 . 84ص 
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تعني الترقية بالدرجة ترفيع الموظؼ العاـ مف الدرجة الحالية التي يشغميا إلى درجة 
، وىناؾ مف يطمؽ عمييا مصطمح التدر ج (1)أخرى أعمى منيا ضمف نطاؽ الفئة الواحدة

األحياف إكساب العامؿ درجة واحدة ضمف الفئة التي تقع الوظيفي الذي يعني في بعض 
 .(2)فييا وظيفتو

كما يصطمح عمييا الترقية باألقدمية وتؤسس عمى التقد ـ األفقي بالنظر إلى الوقت 
ؿ الموظؼ األقدمية المطموبة فإنو ينتقؿ مف درجة إلى  ،المقضي في اإلدارة فكمما حص 

 .(3)لي كنوع مف االعتراؼ بوفائو لإلدارةأخرى، وىذا ما يترجـ تمقائيا بربح ما
، حيث يمنع القفز مباشرةتكوف الترقية مف درجة إلى الدرجة األعمى منيا 

 (4)بالدرجة.
فيا  المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية عمى  03-06مر األوقد عر 

حسب الوتائر  أن يا االنتقاؿ مف درجة إلى الدرجة األعمى مباشرة وتتـ بصفة مستمرة
 . (5)والكيفيات التي تحدد عف طريؽ التنظيـ

ترقية آلية تتحقق باالنتقال من  مم ا سبؽ يمكف تعريؼ الترقية في الدرجة أن يا:
درجة إلى الدرجة األعمى منيا مباشرة في سمم األجور لنفس الرتبة، فيي التقّدم األفقي 
المتتالي لمرقم االستداللي يصحبيا زيادة في الرّاتب دون تغيير في المسؤوليات عمى أن 

 تمارس ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عمييا قانونا, 
في الدرجة عف االنتقاؿ األفقي لمموظؼ في الصنؼ الذي ينتمي إليو  تعب ر الترقية

مسألة  03-06مر األ، وأحاؿ (6)إذ يضـ كؿ صنؼ درجات توافؽ تقد ـ الموظؼ في رتبتو
                                  

، مذكرة النظام القانوني لترقية الموظف العام "دراسة مقارنة بين األردن والكويت"خالد حماد محمد العنزي،  (1)
 . 45، ص  2011/2012 ،جامعة الشرؽ األوسط كمية الحقوؽ، ،ماجيستير

ت وحدة الخروب الترقية الوظيفية واالستقرار الميني ـ دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمتبغ والكبريفاتح جبمي،  (2)
، 2005/2006 ،، كمية العمـو االنسانية والعمـو االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينةرمذكرة ماجستي قسنطينة ـ

 .  19ص 
(3)

 ESSAÏD TAIB, Droit de la fonction publique, Edition Distribution HOUMA, Alger 2003, 

     P144      
مجمة ،  الترقية الوظيفية في خفض دوران العمل ـ الجامعة اإلسالمية نموذجا ـدور ابراىيـ عمر أحمد بشير،  (4)

ؿ الجامعة اإلسالمية  113، ص 2018 ،ػ الصوماؿ، العدد األو 
تضمن القانون األساسي العام لموظيفة ي 2006.07.15المؤرخ في  03-06 رقم مراألمف  106المادة  (5)

 .2006لسنة  46العدد  ،ج.ر ،العمومية
 .نفسومرجع ال مف 114/02المادة  (6)
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تحديد عدد األصناؼ والحد األدنى واألقصى لكؿ صنؼ وعدد الدرجات وكذا قواعد 
الذي  304-07المرسـو الرئاسي رقـ ، وترجـ ذلؾ بصدور (1)الترقية في الدرجات لمتنظيـ

 يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفيف ونظاـ دفع رواتبيـ.
 ثانيــــاـــ معاييــــــــــــر الترقية في الدرجة:

بالجمع بيف معياري األقدمية والكفاءة لمترقية في الدرجة حيث  03-06مر األأخذ 
موبة في السنة المعتبرة إضافة إلى التقييـ يظير ذلؾ مف خالؿ تقييدىا باألقدمية المط

ح   فيما يمي: ذلؾوسنوض 
 معيـــــــــار األقدمية: . أ

تقـو الترقية باألقدمية بشكؿ أساسي عمى إمضاء الموظؼ لفترة زمنية معي نة في 
القوانيف واألنظمة، وعند انقضاء تمؾ المد ة الزمنية يرقى إلى  وظيفتو وفقا لما تتطمبو

 .(2)الوظيفة أو الدرجة األعمى مباشرة
كما تعني األقدمية صالحية الموظ ؼ لمترقية بعد قضاء فترة زمنية معي نة تحددىا 

ففي ىذه الحالة يستمد الموظؼ حقو في الترقية مباشرة مف ىذه القوانيف ، والموائح القوانيف
والموائح وليس لإلدارة أي سمطة في ىذا الخصوص، فالفكرة األساسية تقـو عمى أف  الوقت 

 .(3)كفيؿ بتحديد كفاءة الموظ ؼ الذي كمما قضى مد ة أطوؿ كمما اكتسب خبرة ودراية
مة ىي  إال  أف ىذا المعيار منتقد كوف ىذه األفضمية غير عادلة ألف  األقدمية المحص 

رورة أف يكوف الموظ ؼ القديـ أحسف أداء وأكثر (4)فاءةالتي قي مت وليس الك ، فميس بالض 
 استحقاقا مف الموظ ؼ الجديد.

وذلؾ  304-07والمرسـو الرئاسي  03-06مر األتـ  األخذ بيذا المعيار مف خالؿ 
منو  12المادة في  304-07، كما نص  المرسـو الرئاسي بنصيما عمى وتائر الترقية

الموظف من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديو في السنة المعتبرة "يستفيد : عمى أن و
، فاألقدمية مف الشروط القانونية لمترقية في الدرجة وكأصؿ عاـ تـ  األقدمية المطموبة ..."

                                  
 .مرجع سابق، 03-06مر األمف ، 115المادة  (1)
 . 115، ص مرجع سابقوليد سعود القاضي،  (2)
 )د ط(، ، )د د ف(، جامعة قسنطينة ، معيد العمـو القانونية واإلدارية،مذكرات في الوظيفة العامةمحمد أنس قاسـ،  (3)

 . 173ص  ،(س فد )
(4)

 ESSAÏD TAIB, op.cit, P 145. 
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تحديد األقدمية المطموبة لمترقية في كؿ درجة بثالث مدد عمى األكثر تتراوح مف سنتيف و 
أشير كحد أقصى، غير أن و قد ترد بعض  6 أشير كحد أدنى وثالث سنوات و 6

 االستثناءات سيجري تفصيميا الحقا.
 معيــــــــــار الكفـــــــــاءة: . ب

يطمؽ عميو أيضا معيار الجدارة التي تعني اجتماع عناصر ذاتية في الشخص 
ؿ بكفاءة الموظ ؼ وحسف سموكو وغيره مف المالئمات المتروكة لمسمطة التقديرية  تتص 

مما يحقؽ مبدأ الشخص المناسب في المكاف المناسب، حيث يقوـ ىذا النظاـ عمى  لإلدارة
أف  الترقية تكوف عمى أساس الكفاءة أو االمتياز أي ما يتوفر لدى الموظ ؼ مف مكنات 

 .(1)وقدرات في أداء عمؿ مميز عف بقية الموظفيف
لكفاءة عمى يعتبر ىذا األسموب استجابة لممنطؽ حيث تقوـ الترقية عمى أساس ا

اعتبار أن يا مكافأة لمموظؼ المنتج والنشيط، ذي السموؾ السميـ، وىو يتمي ز عف األسموب 
السابؽ كوف الترقية محكومة باألداء، فالموظ ؼ النشيط الذي يتمي ز بالديناميكية والمبادرة 

تقاف العمؿ ىو األجدر بالترقية بغض النظر عف وجود موظ فيف أقدـ منو.  (2)وا 
ـ  ا الذي ألـز بإخضاع كؿ موظ ؼ إلى  03-06مر األألخذ بيذا المعيار مف خالؿ ت

، وتعتبر (3)تقييـ مستمر ودوري ييدؼ إلى تقدير مؤىالتو المينية وفقا لمناىج مالئمة
 .(4)الترقية في الدرجة مف بيف أىداؼ ىذا التقييـ

مف خالؿ قد اقتصر عمى معيار األقدمية  03-06مر األوتجدر اإلشارة إلى أف 
حيث ال تؤخذ  (5)إقراره لحؽ الموظ ؼ في الترقية في الدرجة في المد ة القصوى بقوة القانوف

 نتائج التقييـ بعيف اإلعتبار.
                                  

 - 1 -كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر  ،رمذكرة ماجستي ،النظام القانوني لترقية الموظف العموميعمر زعباط،، ( 1)
 .33، ص 2012/2013

مدى االلتزام بمعايير ترقية مدراء مكاتب البريد وأثره عمى مستوى الخدمات البريدية محمد يوسؼ أحمد السباح،  (2)
 .26، ص 2008، اإلسالمية ػ غزة، الجامعة ، كمي ة التجارةر، مذكرة ماجستيفي قطاع غزة

 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  97المادة  (3)
 .المرجع نفسومف  98المادة  (4)
يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات  2007.09.29المؤرخ في  304-07المرسوم الرئاسي رقم مف  13المادة  (5)

 266-14، المعد ؿ والمتمـ بالمرسـو الرئاسي رقـ 2007 لسنة 61العدد  ،ج.ر ونظام دفع رواتبيم الموظفين
 . 2014لسنة  58، ج.ر العدد 2014.09.28المؤرخ في 
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 الفرع الثّاني: تمييز الترقية في الدرجة عن باقي أنواع الترقية
قية ثالث أنواع مف الترقية وتتمث ؿ في الترقية في الدرجات، التر  03-06مراألكر س 

ت عميو بعض القوانيف  في الرتب والترقية في الفوج إضافة إلى نوع أخر مف الترقية نص 
ح مختمؼ  األساسية الخاصة المتمث ؿ في الترقية االستثنائية، ومف خالؿ ما يمي سنوض 

 الجوانب التي تمي ز الترقية في الدرجة عف ىذه األنواع.
 في الرتبة: أّوالــ تمييز الترقية في الدرجة عن الترقية

" تقّدم الموّظف في مساره الترقية في الرتبة عمى أن يا:  03-06مر األعر ؼ 
الميني وذلك باالنتقال من رتبة إلى الرتبة األعمى مباشرة في نفس السمك أو في السمك 

لمموظ ؼ يستفيد منو خالؿ حياتو  اوقد صر ح ذات األمر بكونيا حق   ،(1)األعمى مباشرة "
رغـ  لترقية في الدرجةوأدرجيا ضمف الباب الخاص بحقوؽ الموظ ؼ دوف ا ،(2)المينية

 استفادة جميع الموظ فيف منيا بصفة مستمرة وبقوة القانوف.
 بما يمي: الترقية في الدرجة عف الترقية في الرتبة تتمي ز
  درجة بينما الترقية في الرتبة  12الترقية في الدرجة ىي ترقية أفقية تكوف عمى

 (3)عمودية. ىي ترقية
  تكوف الترقية في الدرجة عمى أساس توف ر األقدمية المطموبة في السنة المعتبرة

باإلضافة إلى التقييـ المستمر والدوري بينما تتـ الترقية في الرتبة بإحدى الطرؽ 
التالية: عمى أساس الشيادة، التكويف المتخصص، امتحاف ميني أو فحص 

 .(4)ميني، عمى سبيؿ االختيار
  الترقية في الدرجة ىي ترقية آلية، فبمجرد توفر شروطيا وانتفاء المانع يدرج

الموظؼ تمقائيا في جداوؿ الترقية عمى عكس الترقية في الرتبة التي ال تعتبر 

                                  
 .مرجع سابق، 03-06مر األمف  107المادة  (1)
 .نفسو المرجع مف 38المادة  (2)
    المؤرخ في 03-06دراسة تحميمية مقارنة ألحكام األمر رقم دليل الموظف والوظيفة العمومية، رشيد حباني،  (3)

 )د ط(،             ، دار النجاح لمكتاب،المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية 2006جويمية سنة  15
 .  113، ص (س فد ) ،(ب فد )

 .سابق مرجع،  03-06مر األمف  107المادة  (4)
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آلية كونيا مقي دة بتقديـ طمب مف طرؼ الموظ ؼ إلدراجو في جداوؿ التأىيؿ 
 إضافة إلى توفر المنصب.

  الدرجة زيادة في الراتب دوف زيادة المسؤوليات يترتب عف الترقية في
، وتجمع بيف األقدمية والكفاءة وتحتؿ األقدمية الدور الرئيسي فييا، (1)والواجبات

أم ا الترقية في الرتبة فيترتب عنيا شغؿ وظيفة ذات مسؤوليات واختصاصات 
ختيار ، ومعيارىا األساسي ىو اال(2)أعمى وغالبا ما ينتج عنيا زيادة في الراتب

 عمى أساس الجدارة واالستحقاؽ.
 ثانياــ تمييز الترقية في الدرجة عن الترقية في المجموعة:

عمى نوع آخر مف الترقية وىو الترقية في الفوج، والمقصود  03-06مراألنص  
مف نفس األمر حيث تـ  تقسيـ الوظائؼ  08بالفوج ىو المجموعة وذلؾ بالعودة إلى المادة 

عا لمستوى التأىيؿ، تدخؿ الترقية في المجموعة في صيغة الترقية في إلى مجموعات تب
 الرتبة فيي ال تختمؼ عنيا كثيرا وىي تتمي ز عف الترقية في الدرجة بما يمي:

  تعب ر الترقية في الدرجة عف االنتقاؿ األفقي لمرقـ االستداللي بينما الترقية في
لتي تتضم ف تصنيؼ أسالؾ المجموعة ىي ترقية عمودية تتـ بيف المجموعات ا

الموظ فيف حسب مستوى التأىيؿ وتكوف باالنتقاؿ مف مجموعة إلى المجموعة 
 األعمى منيا مباشرة.

  الترقية في الدرجة ىي حؽ مكتسب عمى عكس الترقية في المجموعة التي ىي
مقي دة بتقديـ طمب مف طرؼ الموظ ؼ إلدراجو في جداوؿ التأىيؿ إضافة إلى 

 توفر المنصب.
  تعب ر الترقية في الدرجة عف التقد ـ في نفس الرتبة فال يترتب عنيا تغيير في

الصالحيات والواجبات إن ما يقتصر أثرىا عمى الزيادة في الراتب فقط وتقوـ عمى 
أساس األقدمية والكفاءة أم ا الترقية في المجموعة فيترتب عنيا تغيير في 

 راتب، وتقـو عمى أساس الكفاءة.الصالحيات والواجبات يرافقيا زيادة في ال

                                  
(1)

 Jean-Marie Auby, Robert Ducos-Ader, Droit administratif, la fonction publique, les biens 

publics, les travaux publics, cinquième édition, imprimé en France 1979,P 122 
(2)

 Jean-Marie Auby, Robert Ducos-Ader, Ibid, P 118 
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  تتـ الترقية في الدرجة عند توفر شرطي األقدمية والتقييـ بينما تتوقؼ الترقية في
 .(1)المجموعة عمى متابعة تكويف متخصص أو الحصوؿ عمى الشيادة المطموبة

 ثالثاــ تمييز الترقية في الدرجة عن الترقية االستثنائية:
موظفي بعض القطاعات مكافأة لألعماؿ البطولية أو تخص الترقية االستثنائية 

لممخاطر التي قد يتعرضوف ليا في القياـ أو بمناسبة القياـ بمياميـ، وقد كر ست مبدئيا 
الذي أقر  (2)بموجب القانوف األساسي النموذجي لعم اؿ المؤسسات واإلدارات العمومية

ا، وأحاؿ عمى بإمكانية حصوؿ الموظؼ عمى ترقية استثنائية في حالة إ ثباتو تأىيال خاص 
القوانيف األساسية الخاصة إمكانية تحديد دقيؽ لمرتب واألسالؾ التي قد تطب ؽ عمييا ىذه 

اإلبقاء عمى ىذا النوع إال  أف القوانيف األساسية  03-06مر األ. لـ يتضمف (3)الترقيات
ا لطبيعة المياـ الخاصة باألسالؾ المستفيدة مف ىذا اإلجراء قد مددت العمؿ بو نظر 
 (4)المنوطة بأعضائيا ويتعمؽ األمر برجاؿ األمف وموظفي الحماية المدنية.

يدخؿ ىذا النوع مف الترقية في صيغة الترقية في الرتبة، وىي تتمي ز عف الترقية في 
 يمي: الدرجة بما
  الترقية في الدرجة تعب ر عف التقد ـ األفقي لمموظ ؼ بينما الترقية االستثنائية

 بحكـ أنيا تدخؿ في صيغة الترقية في الرتبة فيي ترقية عمودية.و 
 فيي الترقية االستثنائية  ، أم االترقية في الدرجة مقي دة بشرطي األقدمية والتقييـ

بشروط إجرائية تتمث ؿ في: إثبات القياـ بعمؿ  تختمؼ عنيا مف ناحية تقييدىا
شجاع أو بطولي معترؼ بو أو إثبات استحقاؽ شخصي ممي ز، تقديـ تقرير 
ؿ عف ظروؼ القياـ بالعمؿ االستثنائي، وغالبا ما تصدر ىذه  معمؿ ومفص 

                                  
 . سابقمرجع ، 03-06مر األمف  109المادة  (1)
 (،3، )ط ، دار ىومةالوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبيةىاشمي خرفي،  (2)

 195ص  ،2013
يتضمن القانون األساسي النموذجي لعّمال  1985.03.23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم مف  57المادة  (3)

 .1985لسنة  13العدد ، ج.ر المؤسسات واإلدارات العمومية
 . 196، ص سابق مرجعىاشمي خرفي،  (4)
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الترقيات بمناسبة احتفاالت تكريمية تنظ ميا القطاعات المعنية اعترافا بالجميؿ 
 (1)فييا.لبعض موظ

  يقتصر أثر الترقية في الدرجة عمى زيادة في الراتب دوف زيادة مسؤوليات
ا الترقية االستثنائية فيترتب عنيا زيادة في المسؤوليات  وواجبات الموظ ؼ، أم 

 واالختصاصات تصحبيا زيادة في الراتب.
 ار المينيالمطمب الثّاني: آثار الترقية في الدرجة وعالقتيا ببعض عمميات تسيير المس

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى آثار الترقية في الدرجة عمى وضعية الموظفيف، إضافة 
ميا عمى فرعيف.  إلى عالقتيا ببعض عمميات تسيير المسار الميني نقس 

 الفرع األّول: آثار الترقية في الدرجة عمى وضعية الموظفين
حيما فيما يمي:معنوي آخر يترتب عف الترقية في الدرجة أثر مادي و   نوض 

 أّوالــ األثــــــــر المادي:
د الترقية في الدرجة  ، ويقابؿ (2)تثميف الخبرة المينية التي اكتسبيا الموظؼتجس 

 .(3)الدرجة الجديدة تعويضات مالية مف شأنيا تحسيف ظروفو المادية
مبمغ تعويض الخبرة عف فترة ممارسة  يرافؽ الترقية في الدرجة زيادة في الر اتب تمث ؿ

يترجـ رتبة أو الوظيفة أو منصب العمؿ، حيث المياـ في التصنيؼ الذي صن فت فيو ال
ؿ عمييا  فيو، (4)تعويض الخبرة بزيادة استداللية يمث ؿ المقابؿ المالي لمدرجة التي تحص 

، (5)ؿ عميياؼ ويخصص لكؿ درجة رقـ استداللي يوافؽ الخبرة المينية المحص  الموظ  
الرقـ ة و الرقـ االستداللي األدنى لمرتبفيصبح الرقـ االستداللي الجديد يساوي مجموع 

ؿ عمييا. االستداللي المقابؿ لمدرجة  المتحص 

                                  
(1)

 Instruction N° 240/DG/DGFP Du 27 MAI 1995 relative au modalité d’application des 

dispositions du décret exécutif N° 95-126 du 29 AVRIL 1995 modifiant et complétant le décret 

N° 66-145 du 02 JUIN 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes a 

caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires.  
 . مرجع سابق، المعد ؿ والمتمـ 304-07 رقـ مف المرسـو الرئاسي 09المادة  (2)
ساسية الخاصة والقوانين األ 03-06الوظيفة العاّمة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل األمر عم ار بوضياؼ،  (3)

 . 115، ص 2015الجزائر،  ،1ط  جسور لمنشر والتوزيع،مدّعمة باجتيادات مجمس الدولة، 
 . 64، ص مرجع سابقرشيد حباني،  (4)
 .مرجع سابق، 03-06مر األمف  114/03المادة  (5)
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ؿ  تعويض الخبرة ينتج  مف حاصؿ ضرب الرقـ االستداللي المرتبط بالدرجة المتحص 
 عمييا في قيمة النقطة االستداللية. 

 
 

يتحدد الراتب الرئيسي مف خالؿ الرقـ االستداللي األدنى لمرتبة مضافا إليو الرقـ 
ؿ عمييا، وينتج الراتب الرئيسي مف حاصؿ ضرب  االستداللي المرتبط بالدرجة المتحص 

المحد دة بخمسة وأربعيف  (1)راتب الرئيسي في قيمة النقطة االستدالليةالرقـ االستداللي لم
 .(2)دج ( 45دينارا ) 
 

 
 
 

 مثـــــــــــــــــال:
في ىذه الحالة الرقـ تـ  ترقيتو إلى الدرجة األولى،  07موظ ؼ مصن ؼ في الصنؼ 

ؿ عمييا       و ،348االستداللي األدنى لرتبتو ىو  الرقـ االستداللي المقابؿ لمدرجة المتحص 
ح في الشكؿ الموالي 17) الدرجة األولى ( ىو  قيمة النقطة االستداللية و  مثمما ىو موض 

 دج. 45ىي 
 

   

الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين  304-07المصدر: المرسوم الرئاسي رقم 
 .المعّدل والمتمم ونظام دفع رواتبيم

                                  
 .مرجع سابق، 03-06مر األمف  122المادة  (1)
 مرجع سابق.، المعد ؿ والمتمـ 304-07مف المرسـو الرئاسي  08المادة  (2)

 45× الراتب الرئيسي = ) الرقم االستداللي األدنى لمرتبة + الرقم االستداللي المقابل لمدرجة ( 
 دج

قيمة النقطة االستداللية× المتحّصل عمييا  = الرقم االستداللي المقابل لمدرجة الخبرةتعويض   
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 وعميــــــــــــــــو:
 365=  17+  348الرقـ االستداللي الجديد = 

 دج 765=  45×  17تعويض الخبرة = 
 دج 16 425=  45×  365=  45( ×  17+  348الراتب الرئيسي = ) 

بكة  304-07يالحظ مف خالؿ القراءة القانونية لممرسـو الرئاسي رقـ  المحدد لمش 
االستداللية لمرتبات الموظ فيف أف  المقابؿ المالي لمترقية في الدرجة يدخؿ في تكويف 
الراتب الرئيسي، ولـ يطمؽ عميو اسـ تعويض الخبرة، كما أف  الزيادة في الراتب مف درجة 

لكافة األصناؼ، إذ تـ  مراعاة الرقـ االستداللي األدنى  % 05أخرى تقد ر بحوالي إلى 
لمرتبة في الزيادة التي تمنح لمترقية في الدرجة، إال  أف  ىذه الزيادة تعتبر ضئيمة خاصة 

 (1)أن يا تدخؿ في الراتب الخاـ الذي يخضع لالقتطاع.
حالة ممارستو لنشاط مدفوع األجر قبؿ إف  الخبرة المينية التي اكتسبيا الموظ ؼ في 
 توظيفو يستفيد منيا بعد ترسيمو وتحتسب بمعد ؿ:

 1,4%  مف الر اتب األساسي عف كؿ سنة نشاط في المؤسسات
 واإلدارات العمومية.

 0,7%  مف الر اتب األساسي عف كؿ سنة نشاط في القطاعات
 (2)األخرى.

الصادرة عف المديرية  2010.05.02المؤرخة في  05 لكف بالعودة لمتعميمة رقـ
ت عمى قاعدة نظاـ الدرجات في احتساب األقدمية  العام ة لموظيفة العمومية نجدىا نص 

 ،1989.03.13المؤرخ في  02المينية المكتسبة قبؿ التوظيؼ طبقا لممنشور رقـ 
ر لكيفيات تطبي الصادر عف المديرية العامة لموظيفة العمومية               ؽ المرسـو رقـمفس 

 المتعم ؽ بتعويض الخبرة المينية. 1985.03.23لػ  85-58
ويقصد بنظاـ الدرجات احتساب األقدمية المينية بكامميا بالنسبة لمفترات المقضية 
في قطاع اإلدارة العمومية إذا كاف العوف يستوفي شرط المؤى ؿ القانوني المطموب 

ا إذا لـ يستوؼ شرط المؤى ؿ القانوني فتحتسب بنصفيا، كما لاللتحاؽ بالسمؾ المشغوؿ أم  

                                  
جامعة ، ، أطروحة دكتوراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ03-06نظام الموظفين من خالل األمر رقم مراد بوطبة،  (1)

 .311، ص 2017، مارس ة، بف يوسؼ بف خد-1- الجزائر
 .مرجع سابق، المعد ؿ والمتمـ 304-07مف المرسـو الرئاسي  16المادة  (2)
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، (1)تحتسب بنصفيا أيضا بالنسبة لمفترات المقضية في باقي قطاعات النشاط األخرى
قصوى مع عدـ تحسب ىذه األقدمية لترقية الموظ فيف في آخر رتبيـ عمى أساس المد ة ال

 .( 2)في جدوؿ الترقية مراعاة إجراء التسجيؿ
ينص صراحة عمى كيفية احتساب الخبرة  304-07أف المرسـو الرئاسي  رغـ

ت عمى ما يخالفو وىو ما يطرح  المينية قبؿ التوظيؼ فإف  التعميمة سالفة الذكر قد نص 
  إشكاؿ عدـ احتراـ تدر ج القوانيف إضافة أي  النصيف أولى بالتطبيؽ.

 ثانياــ األثــــــر المعنوي:
جة تحفيزا إيجابيا لمموظفيف، فيي تشك ؿ دافعا لتحسيف األداء تعتبر الترقية في الدر 

وجودة الخدمة وذلؾ تطم عا لتقييـ أفضؿ، إضافة إلى أن يا تخمؽ نوعا مف الرضا واالستقرار 
الوظيفي نتيجة التقد ـ المستمر ػػ رغـ الزيادة الضئيمة في األجر ػػ مم ا ينتج عنو حسف سير 

 ت اإلدارية مم ا يرت ب رضا المرتفقيف.المرفؽ العاـ وتسريع العمميا
إف  الغرض مف إقرار الترقية في الدرجة تحفيز الموظفيف الذيف أثبتوا مد ة بقاء أو 

سنة  12عمؿ أو نشاط داخؿ إدارة معين ة. فالموظؼ الذي يمتحؽ بإدارة ما ويقضي فييا 
يث االنتساب مف النشاط واألداء سوؼ لف تكوف درجتو ذاتيا بالنسبة لموظ ؼ آخر حد

لإلدارة ولو كانا في نفس الرتبة ويحمالف ذات المؤى ؿ العممي، فتجربة الموظ ؼ القديـ 
 (3)شفعت لو عف طريؽ الترقية مف درجة إلى أخرى بصفة مستمرة.

 الفرع الثّاني: عالقة الترقية في الدرجة ببعض عمميات تسيير المسار الميني
الميني لمموظ ؼ في الباب الرابع الذي ضـ  عمى تنظيـ المسار  03-06مر األنص  

ـ  التربص الذي يعد  فترة  سبعة فصوؿ تتعم ؽ بالتوظيؼ الذي يمث ؿ بداية العالقة الوظيفة، ث
تجريبية لمموظ ؼ و أتبعيا بالتسيير اإلداري لممسار الميني لمموظ ؼ حيث ألـز اإلدارة 

، وقصد تقدير (4)ياتو المينيةبتكويف ممؼ إداري لكؿ موظؼ قصد استغاللو في تسيير ح
                                  

المؤرخ في  58-85مفّسر لكيفيات تطبيق المرسوم رقم  1989.03.13المؤرخ في  02منشور رقـ ( 1)
 صادر عف المديرية العامة لموظيؼ العمومي.، المتعّمق بتعويض الخبرة المينية 1985.03.23

في المؤرخ  58-85يبّين شروط وكيفيات تطبيق المرسوم رقم  ،1988.05.29المؤرخ في  4589منشور رقـ  (2)
 صادر عف المديرية العامة لموظيؼ العمومي.، المتعّمق بتعويض الخبرة 1985.03.23

 .  115، ص مرجع سابقعم ار بوضياؼ،  (3)
 مرجع سابق .،  03-06مر األمف  93المادة  (4)
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مؤىالتو نص  عمى التقييـ في الفصؿ الرابع والتكويف في الفصؿ الخامس الذي اعترؼ  أن و 
حؽ لمموظ ؼ، كما اىتـ بعممية التحفيز مف خالؿ إقراره لمترقية وتسميـ األوسمة الشرفية 

ح عالقة ومف خالؿ ما يمي والمكافآت في الفصميف السادس والسابع عمى التوالي، سنوض 
 الترقية في الدرجة ببعض عمميات تسيير الميني.

 أّوالــ عالقة الترقية في الدرجة بالتقييم:
" العممية اإلدارية التي تيدف إلى قياس االختالفات يعر ؼ تقييـ األداء عمى أن و: 

الفردية بين العاممين من حيث مدى كفاءتيم في النيوض بأعباء ومسؤوليات وظائفيم 
مكانية تقّمدىم لوظائف ذات مستوى وأعباء ومسؤوليات أكبر من  الحالية من ناحية وا 

 ( 1)ناحية أخرى ".
يعتبر تقييـ األداء مف أىـ العمميات التي تقـو بيا اإلدارة إذ أف نتائجو تؤث ر عمى 
باقي عمميات تسيير المسار الميني كالتثبيت في الوظيفة، منح الحوافز، تحديد 

، حيث يخضع الموظ ؼ أثناء حياتو المينية لعممية تقييـ (2)التدريبية والترقية االحتياجات
مستمرة، فتمتعو بشروط االلتحاؽ بالوظيفة واجتيازه لفترة التربص بنجاح ال يعني بالضرورة 
أنو شخص مثالي ال يحتاج إلى رقابة وتقييـ، فمسألة تقييـ األداء ضرورية لمعرفة مدى 

 (3)ؿ عمى االمتيازات الوظيفية كالترقية.جدارة الموظ ؼ لمحصو 
نجده ربط بيف الترقية في الدرجة والتقييـ حيث نص   03-06مر األبالرجوع إلى 

عمى إخضاع كؿ موظ ؼ إلى تقييـ مستمر ودوري ييدؼ إلى تقدير مؤىالتو المينية وفقا 
 (5)، وتعتبر الترقية في الدرجة مف بيف أىداؼ ىذا التقييـ.(4)لمناىج مالئمة

 

                                  
اإلسكندرية الدار الجامعية ػ  إدارة الموارد البشرية ـ مدخل تحقيق الميزة التنافسية ـ،مصطفى محمود أبو بكر،  (1)

 .297، ص 2008
جامعة أحمد دراية ػ أدرار،  ،مجمة الحقيقة لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية، طرق تقييم أداء العاممينلعمى بوكميش،  (2)

 .93،ص  2010.12.30، الصادرة بتاريخ 16، العدد 09 مجمد
العامة ـ القرارات اإلدارية ـ العقود اإلدارية ـ األموال القانون اإلداري، الكتاب الثّاني، الوظيفة محمد عمي الخاليمة،  (3)

 .80، ص 2012األردف،  (،1)ط ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، العامة
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  97المادة  (4)
 .نفسو المرجعمف  98المادة  (5)
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 ثانياــ عالقة الترقية في الدرجة بالتكوين:
" مجمل النشاطات والوسائل والطرق والدعائم التي تساعد في يعر ؼ التكويف أن و: 

تحفيز العّمال لتحسين معارفيم وسموكيم وقدراتيم الفكرية الضرورية في آن واحد، 
ماعية من جية لتحقيق أىداف المنّظمة من جية، وتحقيق أىدافيم الشخصية واالجت

 (1)أخرى، دون أن ننسى األداء الجّيد لوظائفيم الحالية والمستقبمية.
إف  قيمة التكويف تستمد مف درجة اآلثار اإليجابية التي تنتج بعد تجسيدىا فيي 
تساىـ مباشرة في تحقيؽ األىداؼ الموضوعة مف طرؼ اإلدارة العامة وتتعد اىا إلى 

ىا، فيو يساىـ في تحسيف األداء وتحقيؽ جودة الخدمة ضماف استمرار المؤسسة واستقرار 
 .(2)إضافة إلى أن و يشك ؿ تحفيزا عف طريؽ إمكانات الترقية المعروضة

اىتمامو ليذه العممية  03-06مر األمف أىمية فقد أولى  التكويف نظرا لما يكتسيو 
وبالتالي فإنو يقع عمى عاتؽ  ،(3)فاعترؼ بحؽ الموظؼ في التكويف وتحسيف المستوى

اإلدارة واجب تطبيقو فعميا حيث ألزميا بتنظيـ دورات التكويف وتحسيف المستوى بصفة 
دائمة، والذي ييدؼ أساسا إلى ضماف تحسيف تأىيؿ الموظ ؼ وترقيتو المينية، وتأىيمو 

ـ  بيف الترقية والتكويف وجعميا مف أىداف 03-06مر األ، فقد ربط (4)لمياـ جديدة و، وت
تعم ؽ بتكويف الم 92-96 المرسـو التنفيذي رقـ تجسيد ىدؼ الترقية في الدرجة مف خالؿ

يستفيد الموظفوف الذيف نجحوا في حيث الموظ فيف وتحسيف مستواىـ وتجديد معموماتيـ 
دورات قصيرة المدى لتحسيف المستوى وتجديد المعمومات مف تخفيض في األقدمية لمترقية 

                                  
بالمؤسسة الجامعية ـ دراسة ميدانية التكوين أثناء الخدمة ودوره في تحسين أداء الموظفين محمود بوقطؼ،  (1)

جامعة محمد خيضرػ بسكرة،  ،، مذكرة ماجستير، كمية العمـو االنسانية واالجتماعيةبجامعة عباس لغرور ـ خنشمة
 .13، ص 2013/2014

، جامعة مجمة العمـو اإلنسانية، دور التكوين في تثمين وتنمية الموارد البشريةعبد هللا ابراىيمي، المختار حميدة،  (2)
 .3، ص 2005محمد خيضر ػ بسكرة، العدد السابع، الصادرة في فيفري 

 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  38المادة  (3)
 .نفسوالمرجع مف  104المادة  (4)
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وي مد ة الدورة دوف أف تقؿ ىذه المد ة عف شير واحد، ونفس االمتياز في الدرجة يسا
 (1)يستفيد منو الناجحوف في دورات متوسطة المدى باإلضافة إلى منح درجة إضافية.

 ثالثاــ عالقة الترقية في الدرجة بالتحفيز:
" حّث الموّظفين عمى القيام بمياميم  يمكف تعريؼ تحفيز الموظ فيف عمى أنو:

بكفاءة عالية من خالل استعمال جممة من الوسائل واإلجراءات المادية والمعنوية التي 
كّرسيا القانون والتنظيم من أجل ضمان السير الحسن لممرفق العام وتقديم الخدمة 

لحوافز جممة مف ا 03-06مر األوليذا الغرض كر س ، (2)العامة في أفضل الظروف "
المادية والمعنوية التي تنقسـ إلى إيجابية وسمبية نجد منيا الترقية حيث ربط بينيا وبيف 

 تطوير األداء وزيادة الكفاءة.
الترقية في الدرجة التي تتو ج بزيادة في الر اتب كحافز مادي  03-06مر األأقر 

إيجابي، كما نص  عمى الشطب مف قائمة التأىيؿ كجزاء مف الدرجة الث انية والتنزيؿ مف 
درجة إلى درجتيف كجزاء مف الدرجة الثالثة وىي جزاءات ذات طابع مادي تعد كحوافز 

 (3)بالواجبات القانونية المفروضة عميو.سمبية لدفع الموظ ؼ إلى االلتزاـ 
 لمترقية في الدرجة األحكام القانونيةالمبحث الثّـــــــــــــاني: 

نتطرؽ في ىذا المبحث إلى الضوابط التي تحكـ الترقية في الدرجة ضمف المطمب 
مناىا إلى شروط الترقية في الدرجة وموانعيا ؿ قس  نستعرضيا في فرعيف، أم ا  ،األو 
 المطمب الث اني فنتطرؽ فيو إلى إجراءات الترقية في الدرجة.

 المطمب األّول: الضوابط التي تحكم الترقية في الدرجة
يتـ إدراج الموظ ؼ تمقائيا في جداوؿ الترقية بمجرد توف ر جممة مف الشروط إال  أنو 

وجود أسباب تحوؿ دونيا، سنوضح ذلؾ قد يتعذ ر ذلؾ رغـ توفر الشروط الالزمة نظرا ل
 مف خالؿ الفرعيف اآلتييف:

                                  
وتحسين  يتعّمق بتكوين الموّظفين 1996.03.03المؤرخ في  92-96المرسوم التنفيذي رقم مف  27المادة  (1)

المؤر خ في  17-04المعد ؿ والمتم ـ بالمرسـو التنفيذي  ،1996لسنة  16ج.ر العدد  مستواىم وتجديد معموماتيم
 . 2004لسنة  06ج.ر العدد  2004.01.22

 .287، ص مرجع سابقمراد بوطبة،  (2)
 . 289، ص نفسو المرجع (3)
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 شروط الترقية في الدرجة الفرع األّول:
 شرطي األقدمية والتقييـ نتناوليما فيما يمي:تخضع الترقية في الدرجة إلى 

 أّوالــ شرط األقدميــــــــــــة
والمحد دة  03-06مر األتتـ الترقية في الدرجة حسب الوتائر التي نص  عمييا 

وىي القاعدة العام ة، غير أف  قد ترد حاالت تشك ؿ  304-07بموجب المرسـو الرئاسي 
ح ذلؾ فيما يمي:   استثناءات عمى ىذه القاعدة، وسنوض 

                                                          القاعدة العاّمة في شرط األقدمية: . أ
حيث نص  المرسـو الرئاسي رقـ  ،التي اكتسبيا الموظؼتعكس األقدمية مدى الخبرة 

ـ عمى أف  الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفيف ونظاـ دفع رواتبي 07-304
               مد ة تتراوح بيفحسب درجة  12بصفة مستمرة، في حدود الترقية في الدرجة تتـ 

 ، طبقا لمجدوؿ التالي: (1)سنة 42و 30
  

 المّدة القصوى المّدة المتوسطة  المّدة الدنيا ية في الدرجةالترق
من درجة إلى درجة 
 أشير ( 6سنوات و  03)  سنوات ( 03)  أشير ( 6) سنتاف و أعمى منيا مباشرة

 سنة 42 سنة  36 سنة 30 درجة 12المجموع: 
 

المحدد  2007.09.29المؤرخ في  304-07 المرسوم الرئاسي رقممن  11المادة المصدر: 
الصادرة  61لمشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبيم، الجريدة الرسمية العدد 

 .المعّدل والمتمم() 2007.09.30بتاريخ 

 ،وقصوى ،تتـ الترقية في الدرجة حسب ثالث وتائر عمى األكثر: دنيا، متوسطة
حة  حيث يدرج الموظ ؼ تمقائيا في جداوؿ الترقية عند استيفاء األقدمية المطموبة الموض 

(  10مف ضمف عشرة )  2، 4، 4وتكوف تباعا حسب النسب ، في الجدوؿ أعاله
(  04ة الدنيا، أربعة ) ( موظ فيف عمى أساس المد   04، أي ترقية أربعة ) (2)موظفيف
 حيث، ( عمى أساس المد ة القصوى 02ف ) وموظ في ،طةة المتوسفيف عمى أساس المد  موظ  

                                  
 مرجع سابق.، والمتمـالمعد ؿ  304-07مف المرسـو الرئاسي رقـ  10المادة  (1)
 مرجع سابق.، المعد ؿ والمتمـ 304-07مف المرسـو الرئاسي رقـ  12المادة  (2)
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تكوف الترقية حسب المد ة القصوى حق ا مكتسبا قانونا شريطة أال  يتعر ض الموظ ؼ المعني 
 .(1)لعقوبة الشطب مف قائمة التأىيؿ

في ىذه الحالة يتـ ف، أعداد حقيقيةقد تنتج  تطبيؽ ىذه النسبعند  تجدر اإلشارة أّنو
ضافتيا إلى  وذلؾ ،لمحصوؿ عمى أعداد طبيعية النتائجتصحيح  بأخذ الفاصمة الصغرى وا 
بالنسبة لموتيرتيف الدنيا والمتوسطة أكبر مف الرقـ بعد  ، فإذا كاف الرقـ بعد الفاصمةالكبرى

ـ  المد ة  فإنو يتـ تصحيح المد ة الدنيا كونيا األصمح لمموظ ؼ ،القصوى وتيرةالفاصمة لم ث
طة أم ا في حالة الرقـ بعد الفاصمة بالنسبة لموتيرة القصوى ىو األكبر فإنو يتـ ، المتوس 

ـ    (2).الدنيا المد ة تصحيح المد ة القصوى أو ال كونيا األقرب ث
إال  أف ىذه الوتائر قد يرد عمييا استثناء مف حيث األقدمية والنسب كما ىو الحاؿ  

تتـ ترقيتيـ حسب ثالث وتائر في حدود  بالنسبة لألعواف الدبموماسييف والقنصمييف، حيث
              المرسـو الرئاسيدرجة إال  أف  األقدمية تختمؼ عم ا ىو منصوص عميو في  12
 . (3)( موظفيف10مف ضمف عشرة ) 2، 5، 3وتكوف تباعا حسب النسب  07-304

أنو في حالة تكريس القانوف األساسي الخاص وتيرتيف، فإف  النسب تكوف عمى  كما
، كما أف  ىناؾ (4)( موظفيف 10( ضمف عشرة )  04( و أربعة )  06التوالي ستة ) 

قوانيف أساسية تجمع في الترقية في الدرجة بيف ثالث وتائر ووتيرتيف مثمما  ىو الحاؿ 
باحث الدائـ الذي ينص عمى أف  ترقية المكم فيف لابالنسبة لمقانوف األساسي الخاص ب

بالدراسات والممحقيف بالبحث والمكم فيف بالبحث تتـ حسب ثالث وتائر أم ا أساتذة البحث 
  (5)فتكوف ترقيتيـ في الدرجة حسب وتيرتيف ) المد ة الدنيا والمتوسطة (.

 تتـ ترقيتيـ كاآلتي:حيث ف عمى الترقية في الدرجة، موظ في 06يتنافس  مثـــــــــــــــــال:

                                  
 مرجع سابق.، المعد ؿ والمتمـ 304-07مف المرسـو الرئاسي  13المادة  (1)
             2019.06.20مقابمة مع السي د )ع.خ( رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية بومرداس المساعد، بتاريخ  (2)

 خاصةعف مفتشية الوظيؼ العمومي لوالية البميدة،  )أذف بنشرىا( ومراسمة )بدوف رقـ(، )بدوف تاريخ(، صادرة
 الترقية في الدرجات.ب

يتضمن القانون األساسي الخاص  2009.06.24المؤرخ في  221-09 رقم المرسوم الرئاسيمف  44المادة  (3)
 .  2009لسنة  38، ج.ر العدد باألعوان الدبموماسيين والقنصميين

  .سابق مرجع، المعد ؿ والمتمـ 304-07مف المرسـو الرئاسي  12المادة  (4)
يتضمن القانون األساسي الخاص  2008.05.03المؤرخ في  131-08 المرسوم التنفيذي رقممف  24المادة  (5)

 . 2008لسنة  23، ج.ر العدد بالباحث الدائم
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 (2، 4، 4) في حالة أخذ السمك بثالث وتائر: 
    الدنيا: 

   

  
    المتوسطة:  ؛       

   

  
    القصوى:  ؛       

   

  
 

في ىذه الحالة نقـو بتصحيح النتائج لمحصوؿ عمى أعداد طبيعية، حيث نقـو 
ـ  المتوسطة كونيا بتصحيح المدة الدنيا أو ال مف القصوى  0,2فنأخذ  ،األصمح لمموظ ؼ ث

ف في المد ة ( يرق و 03موظ فيف )ثالثة   مف المتوسطة ونضيفيا إلى الدنيا فينتج: 0,4و
طة وموظ ؼ واحد يرق ى في المد ة القصوى02الدنيا، موظ فيف )  .( يرق ياف في المد ة المتوس 

 :في حالة أخذ السمك بوتيرتين 
     الوتيرة األولى:            

   

  
     الوتيرة الثّانية:؛            

   

  
       

 في الوتيرة األولى وموظ فيف يرق وف موظ فيف (04)أربعة  بعد عممية التصحيح ينتج:
 في الوتيرة الث انية.يرق ياف  (02)

لمرقـ االستداللي  ي إلى رتبة أعمى في الدرجة الموافقةيعاد تصنيؼ الموظ ؼ الذي رق  
، ةالذي يساوي أو يعمو مباشرة الرقـ االستداللي لمدرجة التي يحوزىا في رتبتو األصمي

وىو نفس األمر ، (1)ويحتفظ بباقي األقدمية ليتـ احتسابيا عند الترقية في الرتبة الجديدة
ث يعاد تصنيفو في الدرجة بالنسبة لمموظ ؼ المتعر ض لعقوبة التنزيؿ في الرتبة، حي

 .(2)ازدواجية العقوبةتطبيقا لمبدأ عدـ 
ؿ عمى شيادة أى متو 10الصنؼ  مصن فة فيموظ ؼ ذو رتبة مثـــــــــــــــــال:  ، تحص 

 :13لمترقية إلى رتبة أعمى مصن فة في الصنؼ 
  تطبيقا ف ،68التي يقابميا الرقـ االستداللي  03يحوز الموظ ؼ عمى الدرجة  :1الحالة
نظرا لغياب رقـ  03يحتفظ الموظ ؼ بالدرجة  304-07مف المرسـو الرئاسي  15ممادة ل

 . 03الذي يقابؿ الدرجة  87والرقـ االستداللي الذي يعموه مباشرة ىو  68استداللي يساوي 
  136التي يقابميا الرقـ االستداللي  06يحوز الموظ ؼ عمى الدرجة : 2الحالة، 

نظرا  05يعاد تصنيفو في الدرجة  304-07ف المرسـو الرئاسي م 15لمادة بتطبيؽ ا
  .05مدرجة وىو المقابؿ ل 145 الرقـيعموه مباشرة  ، كما136لغياب رقـ استداللي يساوي 

                                  
  .سابق مرجع، المعد ؿ والمتمـ 304-07المرسـو الرئاسي مف  15المادة  (1)
الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  2016.12.04المؤر خة في  1149 المراسمة رقـ (2)

ية إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية زرالدة استنادا عمى التعميمة رقـ  المؤرخة في  4764الموج 
  موظ فيف المنزليف. الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية المتعمقة بمرتب ال 1986.07.08
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الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين  304-07المصدر: المرسوم الرئاسي رقم 

 ( المعّدل والمتمم ) ونظام دفع رواتبيم

د األقدمية  03-06مر األالجدير بالذ كر أف  رفع األقدمية بالنسبة لممد ة الدنيا ووح 
سنة  42سنة إلى  30( درجة حسب مدة تتراوح بيف 12بالنسبة لكؿ الوتائر في حدود )

بو في ظؿ القانوف األساسي النموذجي لعماؿ المؤسسات  وىذا خالفا لما كاف معموال
( وتائر تتراوح األقدمية فييا مف سنتيف 03نص عمى ثالث) واإلدارات العمومية الذي

درجات حسب مد ة تتراوح مف  10سنوات كحد أقصى في حدود  04( كحد أدنى إلى 02)
 انطالقاوذلؾ  ،، مم ا يترجـ حرص المشر ع عمى شرط األقدمية(1)سنة 35سنة إلى  25

مف فكرة أن و كم ما طالت فترة الخدمة زادت خبرة الموظؼ وبالتالي فمف حقو الحصوؿ عمى 
األقدمية أن و  مد ة ترقية مف جية وتعد  مكافأة لو مف جية أخرى، إال  أن و يؤخذ عمى رفع

سنة  42سنة إلى  30فترة خدمة تكوف مف ؼ قضاء يجب عمى الموظ   12لبموغ الدرجة 
 اليدؼ التحفيزي لمترقية في الدرجة. وىو ما يتناقض مع 

 االستثناءات الواردة عمى شرط األقدمية: . ب
دوف موظ ؼ آخر، غير  لـ يتـ تحديد األقدمية عمى وجو الخصوص بالنسبة لموظ ؼ

 تـ  حصر أو تخفيض مد ة األقدمية في بعض الحاالت تتمث ؿ في:  أنو استثناء

                                  
 مرجع سابق.، 59-85مرسـو رقـ المف  75المادة  (1)
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 :(1)المناصب العميا أو الوظائف العميا .1
د الموظؼ صاحب منصب عاؿ أو وظيفة عميا في الدولة مف الترقية في يستفي

، (2)الدرجة بقوة القانوف حسب المد ة الدنيا خارج النسب المنصوص عمييا لوتائر الترقية
كما يستفيد الموظؼ المنتدب لشغؿ وظائؼ عميا في الدولة أو منصب عاؿ مف الترقية 

المد ة الدنيا، وىذا بقرار أو مقرر فردي خارج في الدرجة في رتبتو األصمية، عمى أساس 
 (3)جدوؿ الترقية الذي يتـ إعداده مف طرؼ اإلدارة األصمية.

 :(4)عطمة مرضية طويمة األمد .2
     تتـ ترقية الموظ فيف الموجوديف في وضعية المرض طويؿ األمد في الدرجة

طة دوف مراعاة اإلجراءات المعموؿ بيا في  جدوؿ  ىذا المجاؿ، وخارجحسب المد ة المتوس 
  (5).304-07 مف المرسـو الرئاسي 11المادة  الترقيات في الدرجة المنصوص عميو في

 تخفيض األقدمية: .3
تـ  منح امتيازات لمموظ فيف الذيف يمارسوف مياميـ في بعض المناطؽ مف الوطف 

(  02حيث يستفيدوف مف تخفيض في األقدمية لمترقية في الدرجة تتراوح مف شيريف ) 

                                  
المناصب العميا ىي مناصب نوعية لمتأطير ذات طابعيف: طابع ىيكمي تنشأ عف طريؽ النصوص التنظيمية  (1)

الخاصة التي  المتعم قة بإنشاء وتنظيـ المؤسسات واإلدارات العمومية أو طابع وظيفي تنشأ بموجب القوانيف األساسية
ا الوظائؼ العميا فتتمث ؿ في  مرجع سابق ـ، 03-06مف أمر  11و 10المادتيف  ـ تحكـ بعض أسالؾ الموظ فيف أم 

عداد وتنفيذ السياسات العمومية ػ المادة  مف  15ممارسة مسؤولية باسـ الدولة قصد المساىمة مباشرة في تصو ر وا 
  .نفسو  المرجع

 مرجع سابق.، المعد ؿ والمتمـ 304-07الرئاسي مف المرسـو  14المادة  (2)
 .  104، ص 2017، دار بمقيس لمنشر، د ذ ط، الجزائر تسيير المستخدمين في اإلدارة العمومية كماؿ زمور، (3)
سنوات قابمة لمتجديد مر ة واحدة عمى أف يمر عمى استئناؼ العمؿ سنة  03العطمة المرضية طويمة األمد ىي  مد ة (4)

               يتعّمق بالتأمينات اإلجتماعية 1983.07.02المؤرخ في  11-83مف القانوف رقـ  16عمى األقؿ، المادة 
، 2011.06.05المؤرخ في  08-11نوف اتمـ بالق، المعد ؿ والم1983.07.05الصادرة بتاريخ  28ج.ر العدد 
 .   2011.06.08الصادرة بتاريخ  32ج.ر العدد 

 3813تعمقة بالترقية في الدرجات، استنادا عمى المنشور رقـ ت،  2019.01.31المؤرخة في  1142المراسمة رقـ ( 5)
حالة عطمة مرضية طويمة بخصوص الترقية في الدرجات لمموّظفين الموضوعين في  1989.04.09المؤرخ في 

 صادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري الموجي ة إلى مديرية التربية لوالية بومرداس ،المدى
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مة  06كحد أدنى إلى ستة )  مة عمى المناطؽ واألصناؼ المفص  ( أشير كحد أقصى مقس 
 (1)في المراسيـ الصادرة بيذا الشأف.

كما يستفيد الموظفوف الذيف نجحوا في دورات قصيرة المدى لتحسيف المستوى 
وتجديد المعمومات مف تخفيض في األقدمية لمترقية في الدرجة يساوي مد ة الدورة دوف أف 

متياز يستفيد منو الناجحوف في دورات متوسطة ىذه المد ة عف شير واحد، ونفس االتقؿ 
 (2)إضافية.المدى باإلضافة إلى منح درجة 

 ثانيــــــا ــ شرط التقييـــــــــــــم
الترقية في الدرجة بشرط التقييـ حيث نص  عمى أن و يخضع كؿ  03-06مر األربط 

موظ ؼ أثناء مساره الميني إلى تقييـ مستمر ودوري ييدؼ إلى تقدير مؤىالتو المينية 
واحدة من أنشطة إدارة الموارد البشرية  ": ، ويعر ؼ تقييـ األداء أن و(3)وفقا لمناىج مالئمة

التي تيدف إلى تقييم مستويات أداء الموّظفين خالل فترة سابقة محّددة بتاريخ بداية 
 .(4)"وتاريخ نياية، من خالل معايير تقييم معّدة مسبقا ومعروفة لمموّظف ولممدير

 (5) :بأن ياتتميز عممية تقييـ األداء 
 ا بشكؿ رسميعممية إدارية مخطط ليا مسبق. 
 نما تيتـ أيضا بنقاط القوة  عممية ايجابية ألنيا ال تسعى إلى كشؼ العيوب فقط ، وا 

 .التي جسدىا الفرد أثناء سعيو لتحقيؽ اليدؼ
 ال تتضمف انجاز الواجبات فقط ، بؿ قياس مدى التزاـ الموظؼ بسموكيات العمؿ 

السموكيات خالؿ فترة المطموب منو والنتائج التي تحققت مف ىذا االلتزاـ بيذه 
 .التقييـ

                                  
-95، المرسـو التنفيذي رقـ 1972لسنة  86ج.ر العدد  1972.10.05المؤرخ في  199-72المرسوم رقم  (1)

 300-95المعد ؿ والمتمـ، المرسـو التنفيذي رقـ  1995لسنة  04العدد  ج.ر 1995.01.12المؤرخ في  28
 330-95المعد ؿ والمتمـ، المرسـو التنفيذي رقـ  1995لسنة  58ج.ر العدد  1995.10.04المؤرخ في 
 .المعد ؿ والمتم ـ 1995لسنة  64، ج.ر العدد 1995.10.25المؤرخ في 

  مرجع سابق.المعد ؿ والمتمـ،  92-96مف المرسـو التنفيذي رقـ  27المادة  (2)
  مرجع سابق.، 03-06مر األمف  97المادة  (3)
    ، (طد )، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، تقييم أداء الموظفين ـ األخطاء القاتمة محم د أحمد اسماعيؿ، (4)

 .3،ص  2013، (د ب ف)
 .65، ص مرجع سابقعمر زعباط، (  5)
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 عممية شاممة وعامة في وقت واحد، أي يشمؿ تقييـ األداء في المنظمة رؤساء 
 .ومرؤوسيف في كافة المستويات اإلدارية

 ف كانت نتائجيا النيائية تستخرج عمى فترات متباعدة، وما  عممية مستمرة يوميا وا 
بالعمؿ  الجزئيات والتحركات المتعمقةالنتائج النيائية إال تعبير عف التحميؿ لكافة 

 .ؼ، وقد يتـ التقييـ عمى أساس سنوي أو نصؼ سنوي أو ربع سنوياليومي لمموظ  

 (1) تكمف أىمية تقييـ األداء كونو يسمح بما يمي:
 .قياس األداء الفعمي وتتب ع مدى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة 
 ئية في أوقاتيا المناسبة.تمكيف اإلدارة مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقا 
 .التعر ؼ عمى نقاط القو ة والضعؼ والتحسيف المستمر 
 .تحفيز الموظفيف لبذؿ مجيود أكثر 
 .تحسيف وتطوير األداء وسرعة اتخاذ القرارات في المؤسسة 
 .زيادة رضا متمقي الخدمة عف مستوى الخدمات المقد مة 
 ج تقييـ األداء.  التوزيع العادؿ لممكافآت والحوافز بناءا عمى نتائ 

 عمى أف  تقييـ الموظ ؼ ييدؼ إلى: 03-06مر األنص  
 ،الترقية في الدرجات 
 ،الترقية في الرتبة 
 ،منح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسيف األداء 
 .(2)منح األوسمة التشريفية والمكافآت 

 الفرع الثّاني: موانع الترقية في الدرجة
دوف تمكينو مف الترقية في الدرجة رغـ توفر قد تطرأ عمى الموظ ؼ أمور تحوؿ 

ر إال   ،الشروط الالزمة، وذلؾ لمد ة معي نة تختمؼ باختالؼ السبب وىذه الموانع ال تتقر 
عية وليس لإلدارة أف تضيؼ و شر موبالتالي فإنيا تخضع لمبدأ ال ،بالنص الصريح عمييا

                                  
، أطروحة تقييم األداء في اإلدارات الصّحية بمديرية الشؤون الصحّية بمحافظة الطائفعبد الوى اب محم د جبيف،  (1)

ورية، مايو العالمية St.Clementsدكتوراه، جامعة   .29ص  ،2009، الجميورية العربية الس 
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  98المادة  (2)
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، فموانع الترقية (1)فة العموميةإلييا موانع أخرى لـ يرد ذكرىا في التشريع المتعمؽ بالوظي
تشك ؿ قيودا قانونية عمى سمطة اإلدارة في ممارسة ىذه الصالحية ويظؿ ىذا القيد مسم طا 

 ، وتتمث ؿ ىذه الموانع فيما يمي:(2)عمى اإلدارة إلى حيف زوالو
 أّوالــ حالة الشطب من قائمة التأىيل:

، يترت ب نتيجة الرتكاب (3)ثانيةيمث ؿ الشطب مف قائمة التأىيؿ جزاء مف الدرجة ال
الموظ ؼ أخطاء مف الدرجة الث انية تتمث ؿ في القياـ بأعماؿ مف شأنيا المساس سيوا أو 
إىماال بأمف المستخدميف و/أو أمالؾ اإلدارة، إضافة إلى اإلخالؿ بالواجبات القانونية 

 (4).03-06مر األمف  181و 180األساسية غير تمؾ المنصوص في المادتيف 
الشطب من المقصود بيذه العقوبة ىو الشطب مف جدوؿ الترقية في الدرجات وليس 

حيث ورد في  03-06مر األمف  163كما ورد في النسخة العربية لممادة قائمة التأىيل 
أي الشطب مف  La radiation du tableau d’avancementالنص الفرنسي عبارة 

وينبغي عمى السمطة التي تممؾ صالحية اتخاذ العقوبة أف تحدد مد ة ، (5)جدوؿ الترقية
مف  176الشطب بسنة واحدة أو سنتيف كحد  أقصى استئناسا بالمد ة المحد دة في المادة 

التي تمث ؿ المد ة المحد دة لرد  االعتبار لمموظ ؼ الذي كاف محؿ عقوبة مف  03-06مر األ
 (6)الدرجة األولى أو الث انية.

 

 

                                  
، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونية والسياسية الترقية في الوظائف العميا بالجزائر،موانع عبد القادر ضياؼ، (  1)

 . 503، ص 2018.09.30الصادرة بتاريخ  ،العدد الرابع جامعة عم ار ثميجي ػ األغواط، المجمد الثاني،
 509ص ، نفسو المرجع(  2)

 .مرجع سابق، 03-06مر األمف  163المادة  (3)
 .نفسو المرجعمف  179المادة  (4)
صادرة عف المديرية العامة لموظيفة  بعقوبة الشطب،تعمقة ت، 2012.08.22المؤر خة في  6462المراسمة رقـ  (5)

ية إلى   ، 2016لسنة  131/618المراسمة رقـ و  رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية مستغانـالعمومية موج 
صادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية  ،االعتبار والترقيةالمتعمقة بالعقوبات التأديبية ومسألة رد 

ية إلى وزير العدؿ حافظ األختاـ ػ   .المديرية العامة لمموارد البشريةواإلصالح اإلداري موج 
 ، مرجع سابق.المتعمقة بالعقوبات التأديبية ومسألة رد االعتبار والترقية 2016لسنة  131/618المراسمة رقـ ( 6)
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 ثانياــ التوقيف التحفظي:
مطة التي ليا صالحية التعييف، وذلؾ بمنع  التوقيؼ التحفظي إجراء تقوـ بو الس 
الموظ ؼ المتابع مف ممارسة ميامو حفاظا عمى مصمحة الييئة المستخدمة في حالة 

 (1)ارتكابو خطأ ميني جسيـ أو المتابعة الجزائية التي ال تسمح ببقائو في منصبو.

 المتابعة التأديبية: في الحالة . أ
عمى أن و في حالة ارتكاب الموظ ؼ خطأ جسيما يمكف أف  03-06مر األنص  

يؤدي إلى عقوبة مف الدرجة الر ابعة، تقوـ السمطة التي ليا صالحيات التعييف بتوقيفو عف 
ميامو فورا، عمى أف يحتفظ بحقو في نصؼ راتبو الرئيسي وكذا مجمؿ المنح ذات الطابع 

، أم ا إذا اتخذت في حؽ الموظ ؼ الموقوؼ عقوبة أقؿ مف عقوبات الدرجة (2)العائمي
الر ابعة، أو إذا تمت تبرئتو مف األعماؿ المنسوبة إليو أو إذا لـ تبت المجنة اإلدارية 
المتساوية األعضاء في اآلجاؿ المحددة يتعي ف عمى اإلدارة المستخدمة إعادة الوضعية 

الموقوؼ إلى ما كانت عميو قبؿ التوقيؼ، وذلؾ بتمكينو مف اإلدارية والمالية لمموظ ؼ 
استرجاع كامؿ حقوقو التي حـر منيا بسبب التوقيؼ التحفظي ) الترقية في الدرجات، 
التسجيؿ في قائمة التأىيؿ لمترقية إلى الرتبة األعمى، المشاركة في االمتحاف الميني، 

 (3)و.وغيرىا مف الحقوؽ( وكذا الجزء الذي خصـ مف راتب

 في حالة المتابعة الجزائية: . ب
عمى أن و يوقؼ فورا الموظ ؼ الذي كاف محؿ متابعات جزائية  03-06مر األنص  

ال تسمح ببقائو في منصبو، فإجراء التوقيؼ ال يتخذ بصفة آلية عند كؿ متابعة جزائية، إذ 
يعود تقدير ما إذا كانت ىذه المتابعة ال تسمح ببقاء الموظ ؼ المعني في منصبو إلى 

مطة التي ليا صالحيات التعي يف أو التسيير، وذلؾ بالنظر إلى طبيعة األفعاؿ المنسوبة الس 
إليو وخطورتيا، ومدى صمتيا بوظيفتو أو تأثيرىا عمييا أو تنافييا مع المياـ المنوطة بو، 

                                  
مطبوعة معد ة مف  المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، 03-06التوقيف التحفظي طبقا لألمر ( 1)

 .2018سنة  طرؼ مفتشية الوظيفة العمومية لوالية بومرداس
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  173المادة  (2)
بكيفية تطبيق بعض اإلجراءات الخاصة بالنظام التأديبي  تعمقة، ت2019.01.16 المؤرخة في 10التعميمة رقـ ( 3)

 .صادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ،لمموّظفين
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أو مساسيا بسمعة اإلدارة ومصداقيتيا، حتى ولو وقعت ىذه األفعاؿ خارج مكاف 
   (1)العمؿ.

( أشير ابتداء مف تاريخ التوقيؼ  6ستة )  ويمكف أف يستفيد خالؿ مد ة ال تتجاوز
مف اإلبقاء عمى جزء مف الر اتب ال يتعدى النصؼ ويستمر الموظ ؼ في تقاضي مجمؿ 
المنح العائمية، وفي كؿ األحواؿ ال تسو ى وضعيتو اإلدارية إال  بعد أف يصبح الحكـ 

 (2)المترت ب عمى المتابعات الجزائية نيائيا.

الفترة الممتدة مف تاريخ التوقيؼ التحفظي لمموظ ؼ بسبب  وتجدر اإلشارة إلى أف  
المتابعة الجزائية، إلى غاية تاريخ الفصؿ النيائي في قضيتو و/أو إعادة إدماجو في 
منصب عممو، تعتبر في كؿ الحاالت فترة عمؿ غير مؤداة، وبالتالي ال تحتسب كفترة 

يما كانت نتيجة المتابعة الجزائية خدمة فعمية، سواء لتقاضي المرتب أو لمترقية وذلؾ م
ؼ الموقؼ بسبب متابعات جزائية مف امتياز ال يستفيد الموظ   حيث، (3)ياالتي كاف محال ل

   (4)إدراجو في جداوؿ الترقية في الدرجة طيمة فترة التوقيؼ.
عمى حرماف  174و 173صراحة مف خالؿ المادتيف  03-06مر األلقد نص 

الموظ ؼ الموقوؼ تحفظيا مف حؽ وحيد يتمث ؿ في جزء مف راتبو يكوف أكبر مف أو 
 10التعميمة رقـ غير أف   ،مف مجمؿ المنح العائميةيساوي النصؼ مع بقاء استفادتو 

لموظيفة العمومية واإلصالح الصادرة عف المديرية العامة  2019.01.16المؤرخة في 
قد  اإلداري، المتعمقة بكيفية تطبيؽ بعض اإلجراءات الخاصة بالنظاـ التأديبي لمموظ فيف

ت عمى أف  التوقيؼ التحفظي ال يقتصر عمى حرماف  نصت عمى خالؼ ذلؾ، حيث نص 
ن ما يتعداه إلى الترقية بنوعييا، فبالرغـ مف أف   ة وظيف الموظ ؼ مف جزء مف راتبو وا 

إال  أنيا في ىذه الحالة قد أحدثت قاعدة جديدة  ،التعميمة ىي تفسير النصوص القانونية
التي  173، ولعؿ  ىذا راجع لمتناقض الوارد في المادة 03-06مر األغير واردة في 

في حالة  بينما وىو جزء مف الر اتب، نصت في فقرتيا الثانية عمى الحرماف مف حؽ وحيد

                                  
 .سابق مرجع، 2019.01.16المؤرخة في  10التعميمة رقـ ( 1)
 .سابق مرجع، 03-06مر األمف  174المادة  (2)
 .سابق مرجع، 2019.01.16المؤرخة في  10 التعميمة رقـ (3)
الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري  2016.07.27المؤرخة في  5619المراسمة رقـ  (4)

 الموجية إلى رئيس المجمس الشعبي لبمدية زرالدة ػ والية الجزائر ػ
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عالوة عمى  لكامل حقوقوصت في فقرتيا الثالثة عمى استرجاعو ن تبرئة الموظ ؼ فقد
استفادة  إمكانيةفقد نصت عمى  174، أم ا بالنسبة لممادة الجزء المخصـو مف مرت بو

 الموظ ؼ مف اإلبقاء عمى جزء مف راتبو مم ا يفيد حرمانو مف باقي الحقوؽ.
 ثالثاــ موانع متعمقة ببعض الوضعيات:

مف خالؿ الباب السادس عمى الوضعيات القانونية األساسية  03-06مر األنص  
لمموظ ؼ، حيث أنو في حالة وضع في بعض منيا فإنو سيحـر مف حقو في الترقية في 

 الدرجة وتتمث ؿ فيما يمي: 
 وضعية خارج اإلطار: . أ

، 144إلى  140عمى ىذه الوضعية مف خالؿ المواد مف  03-06مر األنص  
ا أن يا الحالة التي يمكف أف يوضع فييا الموظ فوف المنتموف إلى المجموعة     ويمكف تعريفي

) أ ( بطمب منيـ بعد استنفاد حقوقيـ في االنتداب اإلرادي، وتكوف في وظيفة ال يحكميا 
القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، وال يستفيد الموظ فوف الذيف يوضعوف في حالة 

  (1)قية في الدرجات.خارج اإلطار مف التر 

 اإلحالة عمى االستيداع: . ب
تتمث ؿ اإلحالة عمى االستيداع في إيقاؼ مؤقت لمعالقة الوظيفية، مم ا يترت ب عنو 
فقداف الموظ ؼ لبعض الحقوؽ كتوقيؼ الر اتب وحقوقو في األقدمية وفي الترقية في 

يا في رتبتو األصمية الدرجات وفي التقاعد، غير أف  الموظ ؼ يحتفظ بالحقوؽ التي اكتسب
 (2)عند تاريخ إحالتو عمى االستيداع.

 :(3)رابعاــ حالة العجز الطّبي

ال يمكف لمموظ ؼ االستفادة مف الترقية في الرتبة أو في الدرجة خالؿ فترة العجز 
الطب ي عمى اعتبار أف  فترة العجز ىي فترة خدمة غير مؤداة وال يمكف احتسابيا لمترقية 

                                  
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  141، 140المادتيف  (1)
 المرجع نفسو.مف  145المادة  (2)
العجز هو الذي ٌضطر الموّظف إلى االنقطاع عن وظٌفته وٌقدّر مداه باعتبار ما بقً من قدرة الموّظف على العمل  (3)

    القانوف رقـمن  33و 31وحالته العاّمة وعمره وقواه البدنٌة والعقلٌة وكذا مؤهالته وتكوٌنه المهنً، المادتٌن 
    .1983.07.02المؤرخ في  83-11
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في الرتبة، غير أن و يمكف إدراج التعويضات الخاصة بالموظ ؼ المتواجد في الدرجة أو 
 (1)في حالة العجز في التقاعد.

 المطمب الثّاني: إجراءات الترقية في الدرجة
حيا فيما  لية وصوال إلى إجراءات نيائية نوض  تمر الترقية في الدرجة بإجراءات أو 

 يمي:
 اإلجراءات األّولية لمترقية في الدرجة الفرع األّول:

يتـ التحضير لعممية الترقية في الدرجات مف طرؼ المسؤوؿ عف تسيير 
حيث تتمث ؿ ، (2)وذلؾ بتحضير وضعية المستخدميف الموجوديف في المؤسسة ،المستخدميف

لية في كؿ مف تقييـ األداء والتسجيؿ في جداوؿ الترقية.  اإلجراءات األو 
 يم األداء:أّوالــ تقي

عمى أف  تقييـ األداء يتـ بصفة دورية ينتج عنو تقييـ منق ط  03-06مر األنص  
، إال  أن و (4)، عمى أف تحدد كيفيات تقييـ األداء عف طريؽ التنظيـ(3)مرفؽ بمالحظة عام ة

المتعم ؽ بإعطاء  149-66في غياب صدور ىذا التنظيـ بقي العمؿ بأحكاـ المرسـو رقـ 
المتعم قة بتطبيؽ النظاـ الجديد لتنقيط الموظ فيف  05الترقية، التعميمة رقـ  النقط وطرؽ

يتضم ف القانوف األساسي النموذجي لعم اؿ المؤسسات  59-85وترقيتيـ والمرسـو رقـ 
 إضافة إلى االستناد عمى تعميمات خاصة بكؿ قطاع. (5)واإلدارات العمومية.

ف ىما: عنصر رقمي يتمث ؿ في العالمة يعتمد تقييـ األداء عمى عنصريف متكاممي
ؿ عمييا الموظ ؼ إثر عممية التنقيط التي يخضع ليا، والتقدير العاـ الذي يمث ؿ  التي يتحص 

 (6)المالحظة العام ة التي يحظى بيا مف قبؿ السمطة المختصة بالتنقيط.

                                  
 مرجع سابق.، 2019.01.31المؤرخة في  1142المراسمة رقـ ( 1)
تسيير الموارد البشرية دروس نظرية وتطبيقية، الديواف  الترقية في الدرجات واعتماد الخبرة المينية،شنيوني عمر،  (2)

 .1، ص (س ف د)، (د ب ف) )د ط(، اصؿ وترقيتو،الوطني لتطوير التكويف المتو 
 مرجع سابق. ،03-06مر األمف  101المادة ( 3)
 .نفسو المرجعمف  103المادة ( 4)
 .207ص  مرجع سابق،ىاشمي خرفي، ( 5)
 .208ص  ،نفسو المرجع (6)
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 صالحية التقييم: . أ
( 1)لمسمطة السم مية المؤى مةعمى أف  سمطة التقييـ والتقدير تعود  03-06مر األنص  

ؿ ىذه  149-66دوف تحديدىا، إال  أف  مرسـو رقـ  قد حد د الجية المختصة بالتقييـ فخو 
الصالحية لرئيس المصمحة بعد األخذ برأي مسؤولي الموظ ؼ مت بعا في ذلؾ الترتيب 

النقطة أكثر وىذا ما يبرز تعدد الجيات المقترحة لمنقطة مم ا يساىـ في إعطاء ( 2)السم مي
حيث  1968.07.03المؤرخة في  05، وىو نفس ما أقرتو التعميمة رقـ (3)موضوعية

مطة السم مية ال يمكنيا تنقيط الموظ ؼ في حالة غياب اقتراح مسؤولو  ت عمى أف  الس  نص 
مطة  85/59أم ا المرسـو رقـ ، (4)المباشر فقد نص  عمى أف النقطة تمنح مف طرؼ الس 

وقد بي ف المرسـو التنفيذي  ،(5)التعييف بناء عمى اقتراح الرئيس السم مي التي ليا صالحية
المتعم ؽ بسمطة التعييف والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظ فيف وأعواف اإلدارة  99-90رقـ 

المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري أف  سمطة التعييف 
ا يخص مستخدمي اإلدارة المركزية، الوالي فيما يخص مستخدمي إلى الوزير فيمتعود 

الوالية، رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما يخص مستخدمي البمدية، ومسؤوؿ المؤسسة 
العمومية ذات الطابع اإلداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة، كما يمكف أف تمنح لكؿ 

مستخدميف الموضوعيف تحت مسؤوؿ مصمحة سمطة التعييف وسمطة التسيير اإلداري لم
سمطتو عمى أف يتمقى تفويضا بقرار مف الوزير المعني بعد أخذ رأي السمطة المكم فة 

 (6)بالوظيفة العمومية.

                                  
 .مرجع سابق ،03-06مر األمف  101المادة (  1)
ج.ر العدد  النقط وطرق الترقية،يتعّمق بإعطاء ، 1966.06.02المؤرخ في  149-66مف مرسـو رقـ  01المادة ( 2)

 .1966لسنة  46
، 2011ػ، جواف 1جامعة الجزائر ػ ،كمية الحقوؽ بف عكنوف  مذكرة ماجستير، تقييم الموّظف العمومي،عادؿ ذبيح، ( 3)

 .79ص 
 تنقيط الموّظفين وترقيتيم.لالمتعّمقة بتطبيق النظام الجديد  1968.07.03المؤرخة في  05التعميمة رقـ ( 4)
 مرجع سابق.، 59-85مف المرسـو  85المادة  (5)
تعّمق بسمطة التعيين والتسيير ي 1990.03.27المؤر خ في  99-90المرسـو التنفيذي رقـ مف  02و 01المادتيف  (6)

،    اإلداري بالنسبة لمموّظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
 . 1990لسنة  13ج ر العدد 
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وعمى ىذا فإف  تقييـ الموظ ؼ يتـ مف طرؼ السمطة التي ليا صالحية التعييف بعد   
االقتراح فقط رغـ أن و أقرب أخذ رأي المسؤوؿ المباشر إال  أف  دور ىذا األخير يبقى مجرد 

 (1)شخص لمموظ ؼ وبالتالي فيو الجدير بمالحظتو وتقييمو.
 سمطة  أم ا في حالة تواجد الموظ ؼ في إحدى الوضعيات القانونية األساسية فإف  

 كوف كما يمي:تختمؼ حسب وضعيتو وت التقييـ
 وضعية القيام بالخدمة: .1

بالخدمة ىي وضعية الموظ ؼ الذي عمى أف  وضعية القياـ  03-06مر األنص  
يمارس فعميا في المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إلييا، المياـ المطابقة لرتبتو أو 

إال  أن و أضاؼ حاالت إضافية مف بينيا تواجد ، (2)مياـ المناصب العميا والوظائؼ العميا
التقييـ في ىذه يكوف ، (3)الموظ ؼ في عطمة أمومة، عطمة مرضية أو حادث ميني

 قييـإجراء الت الحاالت مف طرؼ مسؤوؿ المؤسسة أو الييئة التابع ليا غير أن و يتعذ ر عميو
فعميا مم ا يؤدي إلى إجحاؼ في حؽ ألن يا فترات عمؿ غير مؤداة  ؛بصفة موضوعية

بالنسبة لمساره الميني، وعميو فحفاظا عمى حقوؽ الموظ ؼ مف جية، وتجنبا  الموظ ؼ
فإنو يتـ اعتماد آخر تنقيط لمموظ ؼ قبؿ وضعو  ،حاؼ في تقييمو مف جية أخرىألي  إج

    (4)في الحاالت المذكورة سابقا.
 وضعية االنتداب: .2

االنتداب ىو حالة الموظ ؼ الذي يوضع خارج سمكو األصمي و/أو إدارتو األصمية 
في الدرجات وفي مع مواصمة استفادتو في ىذا السمؾ مف حقوقو في األقدمية وفي الترقية 

، حيث يمكف أف يكوف إم ا بقوة (5)التقاعد في المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إلييا

                                  
 .297ص  مرجع سابق،مراد بوطبة، ( 1)
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  128المادة ( 2)

 .نفسو المرجعمف  129المادة ( 3)
عف المديرية العامة لموظيفة  صادرة ،بتقييم الموّظف تعّمقت ،2013.11.27المؤرخة في  1076المراسمة رقـ  (4)

ية إلى المدير العاـ لألمف الوطني.  العمومية الموج 
 مرجع سابق. ،03-06مر األمف  133المادة ( 5)
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اإلدارة مسؤوؿ بقوة القانوف أو بطمب مف الموظ ؼ، ويتـ تقييـ الموظ ؼ المنتدب مف طرؼ 
  (1)العمومية أو المؤسسة أو الييئة التي انتدب إلييا.

 وضعية خارج اإلطار: .3
 مسؤوؿ تواجد الموظ ؼ في وضعية خارج اإلطار فإف  تقييمو يتـ مف طرؼ في حالة

 (2)المؤسسة أو الييئة التي وضع لدييا في ىذه الوضعية.

 وضعية اإلحالة عمى االستيداع: .4
ال يتـ تقييـ الموظ ؼ المحاؿ عمى االستيداع كوف ىذه الوضعية تمث ؿ إيقافا مؤقتا 

قييمو السابؽ لتواجده في ىذه الوضعية باعتباره مف لمعالقة الوظيفية غير أنو يحتفظ بت
 (3)الحقوؽ المكتسبة.

 وضعية الخدمة الوطنية: .5
الحالة القانونية لمموّظف أو العون تعر ؼ وضعية الخدمة الوطنية عمى أن يا: " 

المترّبص المستدعى ألداء واجب الخدمة الوطنية، تقرر بقرار فردي من الّسمطة 
 ،(4)فييا الموّظف بحقو في الترقية في الدرجة واألقدمية لمتقاعد "المختّصة، ويحتفظ 

في الفصؿ الخامس ضمف الباب السادس  ىذه الوضعيةعمى  03-06مر األنص   وقد
المتعم ؽ بالوضعيات القانونية األساسية لمموظ ؼ وحركات نقمو غير أن و لـ يبي ف الجية 

 .ياالتي تممؾ صالحية تقييـ الموظ ؼ المتواجد في
 معايير التقييم: . ب

تقييـ الموظ ؼ يرتكز عمى معايير موضوعية تيدؼ عمى أف   03-06نص  أمر  
 عمى وجو الخصوص إلى تقدير:

 ،احتراـ الواجبات العامة والواجبات المنصوص عمييا في القوانيف األساسية 
 ،الكفاءة المينية 

                                  
 .نفسو المرجعمف  137المادة ( 1)
 نفسو. المرجعمف  142المادة ( 2)

 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  145المادة ( 3)

 .334، ص مرجع سابقمراد بوطبة، ( 4)
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 ،الفعالية والمردودية 
 .كيفية الخدمة 
يمكف أف تنص القوانيف األساسية الخاصة عمى معايير أخرى نظرا  كما

لخصوصيات بعض األسالؾ، وترؾ مسألة تحديد مناىج التقييـ لممؤسسات و اإلدارات 
العمومية بعد استشارة المجاف اإلدارية المتساوية األعضاء وموافقة الييكؿ المركزي 

  (1)لموظيفة العمومية.
فقد  تنقيط الموظ فيف وترقيتيـلالمتعم قة بتطبيؽ النظاـ الجديد  05التعميمة رقـ  أم ا
ت القيمة المينية لمموظ ؼ المعني وطريقة أداء خدمتو ويتـ  تبي فعمى أف  النقطة  نص 

 قياسيا باالستناد عمى المعايير التالية:
رعة في التنفيذ ػ  ػ القدرة البدنية ػ المواظبة ػ االستعداد لمخدمة ػ إتقاف العمؿ ػ الس 

المعارؼ المينية ػ روح المبادرة ػ قدرة التنظيـ ػ قدرة اإلشراؼ ػ قدرة الرقابة. إال  أف  ىذه 
ن ما تختمؼ أىميتيا وفقا لمستوى  العناصر ال تؤخذ كم يا بعيف االعتبار في عممية التقييـ وا 

لو أكثر العناصر التي تبدو  لمتركيز عمى ممقي ـاألمر متروؾ لالتأىيؿ وطبيعة الوظائؼ، ف
مطتو، وعمى كؿ  ال يجب الخاضعيف لس موظ فيفومستوى ال بالنظر إلى مسؤوليات أىمية

فاظ تحعالوة عمى ذلؾ يجب اال( عناصر و  06أف تقؿ المعايير المعتمدة عف ستة ) 
 (2).محد د منصبفي  مموظ ؼل عاديالعناصر المتعمقة بالسموؾ الب

المؤسسات  المتضمف القانوف األساسي النموذجي لعماؿ 59-85المرسـو نص  كما 
 :(3)التنقيط يتـ بمراعاة ما يميواإلدارات العمومية عمى أف 

  ؼظ  استعدادات المو. 
 وتمعموما . 
 ةيائجو المينتن. 
 خدمةمو لئكيفية أدا. 
 سموكو في المصمحة. 

                                  
 .مرجع سابق ،03-06مر األمف  100و 99المادتيف  (1)

 مرجع سابق. المتعّمقة بتطبيق النظام الجديد لتنقيط الموّظفين وترقيتيم، 05التعميمة رقـ  (2)
 مرجع سابق.، 59-85مف مرسـو  84المادة  (3)
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كما تضمن ت بعض القوانيف األساسية الخاصة جممة مف المعايير وذلؾ عالوة عمى 
نوف األساسي لقاا نذكروعمى سبيؿ المثاؿ  03-06مر األتمؾ المنصوص عمييا في 

رعة والد قة الذي أضاؼ  القضائية الضبط لمجيات اتالخاص بمستخدمي أمان معياري الس 
ميـ لإلجراءات القانونية والقضائيةفي تشكيؿ الممفات القضائية، والتطبيؽ  ، أم ا (1)الس 

بالموظ فيف المنتميف لألسالؾ الخاصة باإلدارة المكم فة بالشباب  القانوف األساسي الخاص
فقد أضاؼ المعايير التالية: القياـ بتحييف المعارؼ المينية، معرفة المحيط  والرياضة

عمى التعبير والتحميؿ والتمخيص، القدرة عمى والقدرة عمى التكي ؼ فيو، روح المبادرة، القدرة 
التنظيـ، القدرة عمى تنشيط فريؽ أو مجموعة، القدرة عمى قيادة مشروع، القدرة عمى تحديد 

 .(2)الكفاءات وتعبئتيا وتثمينيا، القدرة عمى الحوار
مم ا يرت ب عجزىا عف  (3)بالنظر إلى ىذه المعايير نجدىا عام ة وغير قابمة لمقياس

 (4)كشؼ الميزات الشخصية واإلنسانية والفكرية لمموظ ؼ.

 جـ. استمارة التقييم:
 مف السنة الر ابعالثالثي  لخاليتـ التقييـ بصفة مستمرة ودورية ضمف استمارات تعد 

التاريخ المحدد  كونومف ديسمبر  15 أجؿ راـاحت مع (يرة ثالثة أشير األخ التقييـ ) محؿ
، كما نشير إلى أف  ىناؾ ىيئات ال تحتـر التقييـ السنوي (5)قية النيائير التوؿ لوضع جد

ن ما تعتمد عمى التقييـ ال  الذي يجرى بخصوص منحة المردودية. ثالثيوا 
ف مف العناصر التالية: (6)تحفظ استمارة التقييـ في ممؼ الموظ ؼ  (7)وىي تتكو 

 
                                  

القانون األساسي الخاص يتضّمن  2008.12.24المؤرخ في  409-08مف المرسـو التنفيذي رقـ  29المادة ( 1)
 .2008لسنة  73، ج ر العدد بمستخدمي أمانات الضبط لمجيات القضائية

يتضّمن القانون األساسي الخاص  2010.01.07المؤر خ في  07-10مف المرسـو التنفيذي رقـ  30المادة ( 2)
 .2010لسنة  02لعدد ج ر ا، بالموّظفين المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة المكّمفة بالشباب والرياضة

 .107ص  مرجع سابق،عادؿ ذبيح، ( 3)
 .187ص  مرجع سابق، ىاشمي خرفي،( 4)
 .مرجع سابقالمتعّمقة بتطبيق النظام الجديد اتنقيط الموّظفين وترقيتيم،  05التعميمة رقـ ( 5)
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  102المادة ( 6)

الدورة التكوينية المنظ مة لفائدة إطارات وزارة التكويف الميني والتمييف في  الترقية في الدرجات،أبو بكر فشيت، ( 7)
 .7، 6، ص (س فد )، (د ب ف) )د ط(، ،2008.06.25إلى  2008.04.05 مجاؿ تسيير الموارد البشرية مف
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  لإلستمارة:يتضمن الوجو األّول 
تتمث ؿ في االسـ والمقب، تاريخ الميالد،  البيانات الشخصية لمموّظف: .1

 الوضعية العائمية
وتمث ؿ البيانات الوظيفية التي تتضمف الرتبة، الدرجة،  الوضعية اإلدارية: .2

 الوظيفة، تاريخ آخر ترقية.
ص لمتنقيط باألرقاـ لمسنتي الجانب المتعّمق بالتنقيط: .3 ف يتضم ف مكاف مخص 

يختمؼ سم ـ التنقيط  السابقتيف، مكاف محد د لنقطة السنة المعنية بالتقييـ حيث
كما يمكف أف تتراوح ( 1)10و 0 بيف النقطة تتراوحمف ىيئة إلى أخرى، فقد 

وىو التنقيط الشائع، إضافة إلى مكاف مخصص لمموظ ؼ  (2)20و 0بيف 
عو عمييا حيث إلبداء مالحظاتو حوؿ النقطة ويمضي في األسفؿ بعد إطال

ينبغي تبميغ نقطة التقييـ لمموظ ؼ الذي بإمكانو تقديـ تظم ـ أماـ المجنة 
    (3)اإلدارية المتساوية األعضاء في حالة عدـ رضاه.

 :أّما الوجو الثاني الذي يمّثل ظير الورقة فيتضمن 
 المعايير التي تـ  عمى أساسيا التقييـ. .1
ص لمتقدير العاـ الذي يضعو .2 المقي ـ وال يمكف لمموظ ؼ اإلط الع  مكاف مخص 

 (4)عميو. وىو يمث ؿ المالحظة العامة التي تتبع النقطة، ويكوف وفؽ ما يمي:
 :18نقطة أكبر مف           ممتـــــــــــــــاز. 
 :16نقطة أكبر مف           جّيد جــــــــّدا. 
 :13نقطة أكبر مف           جّيــــــــــــــــــــد. 
 :10نقطة أكبر مف أو تساوي   متوســـــط. 
 : 10نقطة أقؿ مف                رديء. 

 إمضاء المقي ـ. .3

                                  
 مرجع سابق.، 59-85مرسـو المف  84المادة ( 1)

تنقيط الموّظفين لالمتعّمقة بتطبيق النظام الجديد  05والتعميمة  مرجع سابق،، 149-66مف مرسـو  01المادة ( 2)
 وترقيتيم، مرجع سابق.

 .سابق مرجع، 03-06مر األمف  102المادة ( 3)
 .مرجع سابقلتنقيط الموّظفين وترقيتيم، المتعّمقة بتطبيق النظام الجديد  05التعميمة ( 4)
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ص لمجنة المتساوية األعضاء  .4 في أسفؿ التقدير العاـ يوجد مكاف مخص 
إلبداء رأييا كونيا تممؾ إمكانية اقتراح مراجعة نقطة التقييـ بعد تقديـ تظم ـ 

 (1)مف طرؼ الموظ ؼ المعني.
الموظؼ  ف مف التقييـ الفعمي لممكات وقدراتعممية شكمية ال تمك   تقييـ األداءتبر عي

عمى عممية  ر عف نظرة ذاتية لممشرؼالقصور فيي تعب   أوجوالفعمية لما يعترييا مف 
جؿ كسب أمف  فيف مف خالؿ عممية التنقيطدارة لترضية الموظ  التنقيط وعادة ما تسعى اإل

طحية، ذلؾ أف تميز بالذاتية والس  ي السائدواقع عممية التنقيط ف ،(2)السمـ االجتماعي
فيف أو بعبارة أخرى المسؤوؿ الذي يقترح النقطة يعتمد فقط عمى مواقؼ و سموكيات الموظ  

 ىػذا ؼ في نفس المسؤوؿ القائـ بعمميػة التنقػيط،عمى االنطباع الذي يتركو الموظ  
 (3).موف عمى أساسياتى المعايير التي يقي  فيف يجيموف حباإلضافة إلى أف أغمب الموظ  

حسف  كعمى إظيار سمو الموظ فيفالتنقيط يعمؿ بعض  فترةاب ر عند اقت وكما أن  
ؼ صؿ موظ  يحبينما قد  ،مم ا يسمح ليـ بالحصوؿ عمى نقطة جي دة ميالرئيس السم  ـ أما

وؼ نظرا لظر  خالؿ فترة التقييـ وأدائ ىمستو  مرضية بسبب تراجعير آخر عمى نقطة غ
ن ما قد ييمؿ بعض ، (4)ي مثال(صح  ف )ظراستثنائية  وال يقتصر األمر عمى ىذا فقط وا 

يظيروف نوعا مف المسؤوليف مياميـ في الرقابة والمتابعة، غير أن و عند اقتراب التقييـ 
 لنقطة الممنوحة مف طرفيـ،إلضفاء نوع مف المصداقية عمى االتشديد والصرامة، وذلؾ 

عمى موضوعية  مم ا يؤث ر سمبا، يحياد يرغ المقي ـ يكوف في أغمب األحيافأف  كما 
الموظ ؼ المعني بالتقييـ أو قد  مع فمثال قد يستند في تقييمو عمى وجود خالؼ ،التقييـ

ف مو يتحص   يرتكز عمى التحي ز الشخصي لو، فالمالحظ في الميداف أف  أغمب الموظ فيف
 لمردوديتيـمراعاة  ودوفتصرفاتيـ  فمى اختالع 20/20و 20/19عمى نقاط مرتفعة 

 (5).صمة بالوظيفة التي يشغمونيات  لما صفاتيـ الشخصيةو 

                                  
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  102المادة ( 1)

(2) ESSAID TAIB, op.cit, P 143  
تقييم أداء الموّظف في الوظيفة العمومية في الجزائر ـ دراسة ميدانية عمى مستوى المركز عائشة سودي،  (3)

 ػ،1جامعة الجزائر ػ ،كمية العمـو السياسية واإلعالـ مذك رة ماجستير،االستشفائي الجامعي لحسين داي ـ، 
 .59، 58ص  ،2011/2012

 .105ص  مرجع سابق،عادؿ ذبيح،  (4)
 .104ص  ،نفسو المرجع (5)
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أحاط المشر ع عممية التقييـ بعد ة ضمانات مف شأنيا أف تجعميا  موضوعية إال  أن يا 
تتمي ز بالقصور فقد نص  عمى إلزامية تبميغ الموظ ؼ بنقطة التقييـ دوف اإلشارة إلى التقدير 

االط الع عميو، كما لـ ينص صراحة عمى الجزاء حرماف الموظؼ مف العاـ مم ا يعني 
إضافة إلى أن و منح الموظ ؼ حؽ  ،اإلخالؿ بواجب تبميغ نقطة التقييـ المترتب في حالة

التظم ـ أماـ المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء إال  أن و قم ص مف دورىا وجعمو يقتصر 
عمى مجرد اقتراح مراجعة نقطة التقييـ دوف أف تممؾ صالحية الفصؿ النيائي كما أف  

 (1)طمب المراجعة ىو أمر جوازي.

إلى أف  تقييـ األداء يتـ عمى مستوى مختمؼ اإلدارات العمومية  جدر اإلشارةت
نصوص بعد لغياب صدور باالستناد عمى نصوص تنظيمية قديمة بقي العمؿ بيا نظرا 

يحد د كيفيات تقييـ  165-19مرسوـ تنفيذي رقـ ، إال  أن و صدر مؤخ را 03-06األمر
مف أى ـ ي العمؿ بو في المستقبؿ القريب، و وسيجر  الموظ ؼ، حيث تضم ف عد ة إصالحات

مف  99ىو شرح معايير التقييـ المنصوص عمييا في المادة  ،ىذا المرسـو ما جاء بو
عف طريؽ مقابمة  الذي يكوف وتحديد أسموبنص  عمى سنوية التقييـ و  كما، 03-06األمر 

، (2)التقييـ الميني التي تجرى مف طرؼ المسؤوؿ المباشر و/أو المسؤوؿ السم مي األعمى
 (3)( أياـ عمى أقؿ.07ويتـ إعالـ الموظ ؼ بتاريخ المقابمة قبؿ سبعة )

 ثانيــــــاــ التسجيل في جداول الترقيـــــــة:
إعادة استمارات التقييـ إلى مصمحة المستخدميف يتـ جمع آخر مستخرج قرارات  بعد

أو مقرارات الترقية في الدرجات وقرارات تعييف وترسيـ الموظ فيف الذيف ستتـ ترقيتيـ لممر ة 
 .(4)األولى، وكذا قرارات أو مقررات منحة أقدمية الجنوب

                                  
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  102المادة  (1)
، ج.ر يحدد كيفيات تقييم الموّظف، 2019.05.27المؤر خ في  165-19مف المرسـو التنفيذي رقـ  10المادة  (2)

 .2019لسنة  37العدد 
 المرجع نفسو.، 165-19 مف المرسـو التنفيذي رقـ 09المادة  (3)


تعد مقابمة التقييـ الميني أسموبا حديثا لمتقييـ، ورغـ أن يا خطوة مف المشر ع إلضفاء نوع مف الموضوعية عمى تقييـ  

األداء بإشراؾ الموظ ؼ في ىذه العممية، غير أن يا تبقى ذات آثار سمبية نظرا إلسنادىا لممسؤوؿ المباشر و/أو 
 مى، واألحرى أف تسند لجية مختصة ومحايدة ليكوف التقييـ أكثر موضوعية.المسؤوؿ السم مي األع

 .105ص  مرجع سابق،كماؿ زمور،  (4)
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الذيف  فيفكؿ الموظ   انتقاءيتـ  بعد جمع الوثائؽ الالزمة لعممية الترقية في الدرجة 
الترقية في الدرجة أي بتسمح ليـ  قدمية الدنيا التياأل خالؿ السنة المعتبرة ييـلدتتوفر 

ونفس  فوف في جداوؿ الترقية حسب نفس الرتبةب الموظ  حيث يرت   ،(1)سنتيف ونصؼ
وؿ الترقية اف في جديفيتـ تسجيؿ الموظ  فالتنقيط والتقدير الممنوح  عمى أساس الدرجة
النقطة  ىو الترتيب صؿ فياأل ف  أل مف أعمى نقطة إلى األدنى درجة االستحقاؽ حسب

ـ  الفصؿ بينيـ عف طريؽ معايير تستخدميا (2)الممنوحة ، وفي حالة تعادؿ الموظ فيف يت
         ؿ في: األقدمية في الرتبة، الحالة العائميةالمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء وتتمث  

 األقدمية في آخر درجة، الشيادات والمؤى الت، ،(3)) أعزب، متزو ج، عدد األوالد (، السف
وفي حالة توافر الموظ فيف عمى نفس المواصفات يتـ المجوء إلى إجراء عممية القرعة 

 (4)لمفصؿ بينيـ.
مف التسجيؿ في جدوؿ الترقية الموظ فيف الذيف يشغموف أو المنتدبوف لشغؿ  يستثنى

 مناصب عميا أو وظائؼ عميا، والموظ فوف المتواجدوف في عطمة مرضية طويمة األمد. 
 الفرع الثّاني: اإلجراءات النيائية لمترقية في الدرجة

 يمكف إيجاز اإلجراءات النيائية لمترقية في الدرجة فيما يمي: 
 ــ اجتماع المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء:أّوال

منيا إشراؾ الغرض المتساوية األعضاء ىي ىيئة استشارية ف اإلدارية االمج
أف نونية، والحرص عمى اوحسف تطبيؽ النصوص القتسيير حياتو المينية ؼ في وظ  مال

جراءاتتكوف السمطة التقديرية عادلة  بالتساوي مف ممث ميف عف تتشك ؿ  ،(5)وفؽ ضوابط وا 
مطة الموضوعة عمى مستواىا أو اإلدارة وممث ميف منتخبيف عف الموظ فيف ، وترأسيا الس 

                                  
صادرة عف المديرية العام ة  ،بالترقية في الدرجات تتعمق ،2017.09.12المؤر خة في  10340المراسمة رقـ  (1)

 .لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
   2، 1ص  سابق، مرجعشنيوني عمر، (  2)
 بالترقية في الدرجات، نفس المرجع. تتعمق، 2017.09.12المؤر خة في  10340المراسمة رقـ  (3)

أثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموّظفين باإلدارات العمومية الجزائرية ـ دراسة حالة جامعة سموى تيشات، ( 4)
االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير،  جامعة أمحمد بوقرة ػ  كمية العمـو مذك رة ماجستير،أمحمد بوقرة "بومرداس"، 

 .98، ص 2009/2010بومرداس، 
 .1ص  ،(س فد )، (ب فد ) ،(ط)د المجان اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن،إيدير كمكاؿ،  (5)
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ينبغي أف يكوف حيث  ،(1)ممث ؿ عنيا يختار مف بيف األعضاء المعي نيف بعنواف اإلدارة
يتول ى كتابة المجنة ممث ؿ  كما ،(2)ممث مي اإلدارة وليس زيادة عمييـالرئيس عضوا مف بيف 

عف اإلدارة غير عضو فييا، ويمكف لمجنة أف تعي ف أحد ممث مي الموظ فيف فييا لمممارسة 
 .(3)مياـ كاتب مساعد، حيث يتـ تحرير محضر إثر كؿ اجتماع

إجباريا فيما يتعم ؽ بالترقية في  يتـ الرجوع إلى المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء 
باستدعاء مسؤوؿ المستخدميف يقـو ، حيث (4)ر آراؤىا إلزامية بيذا الخصوصالدرجة وتعتب
يتعي ف أف يحضر االجتماع ثالثة أرباع )و ريخ االجتماع، ويحدد موضوع وتاأعضائيا 

 

 
) 
ذا لـ يبمغ ىذا النصاب يستدعى مف جديد أعضاء المجنة  عدد أعضائيا عمى األقؿ، وا 

وعندئذ يصح اجتماعيا إذا حضر نصؼ عدد ( أي اـ الموالية، 08خالؿ ثمانية )
ديسمبر مف السنة  31 المقفؿ إلى جدوؿ الترقية تعمؿ المجنة عمى دراسة ، حيث(5)أعضائيا

حيث يتـ تحديد الموظ فيف المعنييف بالترقية  ،المرفقة الموظ فيف ممفاتمع  (6)السنة السابقة
حة في المرسوـ الرئاسي  ، وفي حالة تعادؿ األصوات 304-07حسب النسب الموض 

حا  .(7)يكوف صوت الرئيس مرج 
 في الدرجة الترقية قرارات أو مقررات راجاستخثانياــ 
محضر مف يتـ تحرير  المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء عمى إثر االجتماع 

الذي يعرضو عمى األعضاء لإلمضاء عميو وعمى جدوؿ الترقية  ،طرؼ كاتب المجنة
 راجاستخأيضا الذي يمكف أف يتقرر تعديمو بعد الدراسة، بعد إتماـ ىذه اإلجراءات يتـ 

حيث تبم غ نسخة منيا إلى المعنييف، ونسختيف إلى  ،في الدرجة الترقية قرارات أو مقررات

                                  
 مرجع سابق.، 03-06مر األمف  63المادة  (1)
الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية إلى مدير الضرائب  2012.05.14المؤر خة في  4502 المراسمة رقـ (2)

 فيما يخص المجان اإلدارية المتساوية األعضاء.لوالية ورقمة، 

يحدد اختصاص المجان المتساوية األعضاء  1984.01.14المؤرخ في  10-84المرسـو رقـ مف  12المادة  (3)
 .1984لسنة  03ج ر العدد   ،وتنظيميا وعمميا وتشكيميا

 .نفسو المرجعمف  10و 09المادتيف  (4)
 .نفسو المرجعمف  19 ةالماد (5)
 .سابق مرجعتتعمق بالترقية في الدرجات، ، 2017.09.12المؤر خة في  10340المراسمة رقـ  (6)
 مرجع سابق.، 10-84مف المرسـو رقـ  14 ةالماد (7)

  ا يبعد اليدؼ مف التساوي يعني ميؿ الكف ة إلى جانب اإلدارةإف  ترجيح صوت الرئيس ، فاألحرى وجود طرؼ مم 
 األصوات. تساوية محايد لمفصؿ في حال
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ونشير بيذا  يزانية والمحاسبة لمتكف ؿ المالي،ة لمميزانية أو مصمحة المالمديرية الفرعي
الخصوص إلى أف  قرارات أو مقررات الترقية في الدرجة ال تخضع لتأشيرة المراقب 

 عمى خالؼ قرارات الترقية في الرتبة. (1)المالي

 اــ تاريخ سريان قرار أو مقرر الترقية في الدرجة:ثالث
الترقية في الدرجة باالستناد عمى المد ة التي تمت  مفعوؿ سريافيتـ تحديد تاريخ 
ابتداء مف بباقي األقدمية المكتسبة بالسنة والشير واليـو  الموظ ؼ فييا الترقية، ويحتفظ

، حيث حتسابيا في الترقية المواليةال تاريخ السرياف إلى غاية تاريخ إقفاؿ جدوؿ الترقية
 لمد ة الفاصمة بيف تاريخ السرياف وتاريخ إقفاؿ جدوؿ الترقية. تتمث ؿ األقدمية المتبقية في ا

ؿ الشير ويالحظ حالتيف  ،يكوف تاريخ سرياف الترقية في الدرجة دائما ابتداء مف أو 
فإنو يتـ تقديـ  ،إذا كاف التاريخ المحدد يقع ضمف خمسة عشر يـو األولى مف الشيرف

ؿ مف الشير ذاتو، أم ا في حالة  سرياف مفعوؿ الترقية في الدرجة ويكوف ابتداء مف األو 
ر سرياف مفعوؿ فيؤخ   ،وقوع التاريخ المحدد ضمف خمسة عشر يـو الثانية مف الشير

ؿ مف الشير الموالي   وكمثاؿ توضيحي نضع الجدوؿ التالي: ،(2)الترقية في الدرجة إلى األو 
 

 
 

 موّظف ـ ب ـ موّظف ـ أ ـ  
 2010.01.23 2010.01.03 تاريخ التعييـــــــــــــــــــــــــن

الترقية 
إلى 
الدرجة 
 األولــــــــــى

حسب المد ة 
 الدنيا

 2012.07.03تاريخ السرياف ىو  
 2012.07.01ويعد ؿ إلى 

 2012.07.23تاريخ السرياف ىو 
 2012.08.01ويعد ؿ إلى 

المد ة حسب 
طة  المتوس 

 2013.01.03تاريخ السرياف ىو 
 2013.01.01ويعد ؿ إلى 

 2013.01.23تاريخ السرياف ىو 
 2013.02.01ويعد ؿ إلى 

حسب المد ة 
 القصوى

 2013.07.03تاريخ السرياف ىو 
 2013.07.01ويعد ؿ إلى 

 2013.07.23تاريخ السرياف ىو 
 2013.08.01ويعد ؿ إلى 

 

  إعداد الطالبتين. المصدر: من

 

                                  
 .105ص مرجع سابق، كماؿ زمور،  (1)
 مرجع سابق.، 59-85مف المرسـو رقـ  81و 79المادتيف ( 2)
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  خالصة الفصل األّول:
 

، الترقية في الدرجةمف خالؿ ىذا الفصؿ حاولنا اإلحاطة بمختمؼ الجوانب المتعمقة ب
قنا باالعتماد عمى الدراسة النظرية ليا، إلى مفيـو الترقية في الدرجة ومعاييرىا  حيث تطر 

ثارىا عمى بعض عمميات تسيير المسار الميني آوتمييزىا عف باقي أنواع الترقية، وكذا 
لمموظؼ، كما تطرقنا إلى الضوابط التي تحكـ الترقية في الدرجة مف شروط و موانع وكذا 

 يمي: االمالحظات نوجزىا فيموقد سجمنا جممة مف  اإلجراءات المتبعة في ذلؾ،

 تكوف بالتقد ـ في  مف حقوؽ الموظ ؼ المتعم قة بمساره الميني تعتبر الترقية في الدرجة
 03-06مر األتضمن يا وتعد مف الحوافز اإليجابية التي  سمـ الرواتب لنفس الرتبة،

افعا لمموظ ؼ مف أجؿ المتضم ف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية حيث تعد  د
الترقية  عمى خالؼتحسيف أدائو، ورغـ ىذه األىمية لـ يتـ إدراجيا في باب الحقوؽ 

 .في الرتبة
 إال  أن يا زيادة ضئيمة  ،رغـ أف  ىذا النوع مف الترقية يترت ب عنو زيادة في راتب الموظ ؼ

 تدخؿ في الر اتب الخاـ الخاضع لالقتطاع.
 معيار الكفاءة الذي يتـ تقديره  تتـ الترقية في الدرجة عمى أساس األقدمية باإلضافة إلى

تقييـ األداء الذي يخضع لو الموظ ؼ بصفة دورية ومستمرة خالؿ  عف طريؽ إجراء
مساره الميني، غير أف  ىذا اإلجراء يشوبو نوع مف القصور نظرا لعدـ وجود نصوص 
تنظيمية حديثة العيد توضح كيفي ات تطبيقو، وكذا االعتماد عمى معايير عامة غير 

منا قابمة لمقياس، إضافة إلى االستناد عمى أساليب تقمي تنظيـ  تأخردية لمتقييـ، حيث سج 
سنة مف صدور األمر  13 انقضاء أي بعد 2019إلى غاية  ىذا اإلجراء جوىري

06-03 . 
  قة، قديمة، غير دقيقة، وغير واضحة بخصوص االعتماد عمى نصوص تنظيمية متفر 

سنة لـ تصدر نصوص تنظيمية مف شأنيا تفصيؿ  13الترقية في الدرجة، فرغـ مرور 
دا عمى مستوى مخإجرا تمؼ المؤسسات واإلدارات ء الترقية في الدرجة وجعمو موح 

عدـ وضوح صالحيات المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء العمومية، إضافة إلى 
 بخصوص الترقية في الدرجة رغـ رأييا الممـز بيذا الشأف.

 غياب االىتماـ بوسائؿ الرقابة والطعف. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 :الفصل الثّــــــــاني

الترقية في الدرجة بمديرية 

 أمالك الدولة لوالية بومرداس
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الفصل الثّاني: الترقية في الدرجة بمديرية أمالك الدولة لوالية 

 بومرداس
 

 
ؿ مف الدراسة إلى الجانب النظري لمترقية في الدرجة  بعد التطر ؽ في الفصؿ األو 
بشكؿ عاـ، فإف ىذا الفصؿ يتمحور حوؿ الدراسة التطبيقية ليذا النوع مف الترقية، حيث 
أجرينا ىذه الدراسة لتقدير مدى مطابقة إجراء الترقية في الدرجة عمى أرض الواقع مع 

وقد سنحت لنا الفرصة إجراءىا عمى مستوى مديرية أمالؾ  ،لمدراسة النظريالجانب 
 الدولة لوالية بومرداس.

منا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، نتطرؽ في المبحث األوؿ إلى أسالؾ  مف أجؿ ذلؾ قس 
ؿ تقديـ  مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس كميداف لمدراسة، نستعرض في المطمب األو 

لميدانية قسمناه إلى فرعيف يتضم ناف التعريؼ بمديرية أمالؾ المديرية المستقبمة لمدراسة ا
الدولة لوالية بومرداس ومياميا إضافة إلى مختمؼ المصالح المشك مة ليا، أم ا المطمب 
الث اني المعنوف بأسالؾ الموظفيف التابعيف لمديرية أمالؾ الدولة كنموذج لمترقية في الدرجة 

قنا فيو إلى مختمؼ األسالؾ ال مشتركة والتقنية التابعة لممديرية وذلؾ في فرعيف. أما تطر 
المبحث الثاني بعنواف تطبيؽ الترقية في الدرجة بمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس، 

مناه إلى مطمبيف، حيث أخذنا عمى مستوى  2018إجراءات الترقية في الدرجة بعنواف  قس 
ؿ تقييـ  ، أم ا المطمب الثاني فيتضم فالمديرية كنموذج تطبيقي وذلؾ في المطمب األو 

 .الترقية في الدرجة بمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس بناء عمى آراء موظ فييا
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 المبحث األّول: أسالك مديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس كميدان لمدراسة
عتبارىا نتطرؽ في ىذا المبحث إلى تقديـ مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس با

ؿ الذي يتضم ف التعريؼ  الجية المستقبمة لمدراسة الميدانية، وذلؾ في المطمب األو 
بالمديرية ومياميا مع عرض ىيكميا التنظيمي في فرعيف، بينما يتضمف المطمب الث اني 
مختمؼ األسالؾ التقنية واألسالؾ المشتركة المتواجدة عمى مستوى المديرية والتي تشكؿ 

 ة التطبيقية.نموذجا لمدراس
 المطمب األّول: تقديم مديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس

نتطرؽ في ىذا المطمب إلى التعريؼ بالمديرية مع ذكر مياميا بصفة عامة إضافة 
 إلى مختمؼ المصالح التي تشك ؿ ىيكميا التنظيمي وذلؾ ضمف فرعيف. 

 الفرع األّول: التعريف بالمديرية ومياميا
الدولة مف المصالح غير الممركزة لممديرية العامة لألمالؾ الوطنية مديرية أمالؾ 

التابعة لوزارة المالية، ترت ب في المرتبة الثالثة بعد المفتشية الجيوية ألمالؾ الدولة والحفظ 
 (1)العقاري التي تقوـ بتنسيؽ أعماليا مع مديرية الحفظ العقاري.

، نزؿ المالية في الطابؽ الثانيبرداس يتواجد مقر مديرية أمالؾ الدولة لوالية بوم
يديرىا مدير والئي يعي ف بمرسـو تنفيذي بناء عمى اقتراح الوزير المكم ؼ بالمالية وتنيى 

 :(3)اإلقميمي ما يمي ى اختصاصياتتولى عمى مستو و  ،(2)ميامو حسب الطريقة نفسيا
 ـ تنفيذ العمميات المتعمقة بجرد الممتمكات التابعة ألمالؾ الدولة وحمايتيا يتنظ

 .وتسييرىا
  تحرير العقود المتعمقة بالعمميات العقارية التابعة ألمالؾ الدولة وحفظ النسخ

 .مة بياصمية ذات الص  األ

                                  
يتضمن تنظيم المصالح الخارجية  ،1991.03.02المؤرخ في  65-91رقـ مف المرسـو التنفيذي  02المادة ( 1)

 ، المعد ؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي1991.03.06الصادرة بتاريخ  10ج ر العدد  ،ألمالك الدولة والحفظ العقاري
 2015لسنة  18، ج ر العدد 2015.04.04المؤرخ في  98-15رقـ 

 .نفسو المرجعمف  11المادة ( 2)
 .نفسو المرجعمف  08المادة ( 3)
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  تسيير الممتمكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمميات الحجز
 .القضائي

 مالؾ أذ عمميات تقييـ العقارات والمنقوالت والمتاجر المتضمنة يـ وتنفيتنظ
لمدولة عمميات اقتنائيا أو  دارات العمومية التابعةأو التي تتابع اإل الدولة

 .استئجارىا
  تطورىا  متابعةدراسة عمميات بيع العقارات والمتاجر عمى المستوى المحمي و

 .ر تقارير وتحاليؿ تقنية بذلؾيوتحر 
 القضايا المتنازع فييا  متابعةالطمبات المتعمقة بعمميات أمالؾ الدولة و  سةدرا

 .المرفوعة إلى المجالس القضائية والمحاكـ
 عمى السير المنتظـ لمفتشيات أمالؾ الدولة في واليتيا السير. 
 غيا لمسمطات يتالخيص بذلؾ وتبم ا عدادنشاط ىذه المصالح و لدوري الؿ يتحمال

 .السممية
 ة ألمالؾ الدولة ييا وموظفي المصالح الخارجإليعتمادات المفوضة تسيير اال

 .الممارسيف في واليتيا والحفظ العقاري

بالنظر إلى جممة االختصاصات الموكمة إلى مديرية أمالؾ الدولة نجدىا تستوجب 
توفير العنصر البشري الكافي والمؤى ؿ ألداء ىذه المياـ بعناية، وفي ىذا الخصوص 

مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس تمارس المياـ الموكمة إلييا باالعتماد  نشير إلى أف
موظ فا في  12موظ فا متعاقدا، و 29موظ فا دائما،  95موظ فا، ينقسموف إلى  136عمى 

، وىذا العدد غير كاؼ بالمقارنة مع حجـ االختصاصات (1)إطار عقود ما قبؿ اإلدماج
المديرية مف تعزيز العنصر البشري إلى سياسة التقشؼ  وأىميتيا، ويعود سبب عدـ تمك ف

  (2).2015المنتيجة وتجميد التوظيؼ عمى مستوى المديرية منذ سنة 
 

 

 
                                  

 .لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى (1)
ؿ،، 2014.12.25ؤرخة في م 348تعميمة رقـ  (2) تتعمق بتدابير تعزيز التوازنات الداخمية  صادرة عف الوزير األو 

 .صادرة عن الوزٌر األّول  والخارجية لمبالد

https://grh82.blogspot.com/2016/12/348-25-12-2014.html
https://grh82.blogspot.com/2016/12/348-25-12-2014.html
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 الفرع الثّاني: تنظيم مديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس
تقـو مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس عمى مصالح داخمية وخارجية تعمؿ عمى 

 والتعاوف بينيا، وذلؾ حسب مجاؿ اختصاصيا، وتتمث ؿ فيما يمي:التنسيؽ 
  لمديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس ــ المصالح الداخميـــــةالأوّ 

محة صمتتشك ؿ مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس مف أربع مصالح تتمث ؿ في 
العقود والمنازعات، ، مصمحة التقييمات العقاريةالخبرة و مصمحة ، العمميات العقارية

 تتفرع كؿ مصمحة إلى مكتبيف نوضحيا فيما يمي:، و(1) العامة والوسائؿ اإلدارةمصمحة و 
 :(2)تضـ ىذه المصمحة  :مصمحة العمميات العقارية . أ

 لمعقارات التابعة لألمالك الوطنيةوالجدول العام  مكتب تسيير أمالك الدولة: 
 مكم ؼ عمى الخصوص بػ:

  المتعمؽ بأمالؾ الدولة.تطبيؽ التنظيـ 
  ضماف تسيير الممتمكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث واألمالؾ

 المحجوزة.
 .تسيير األمالؾ الخاصة التابعة لمدولة والتصرؼ فييا وتحصيؿ نواتجيا 
 جرد المنقوالت التابعة ألمالؾ الدولة.القياـ ب 
 .مسؾ جرد األشياء المنقولة وتحيينو 
  العمميات المتعمقة بجرد األمالؾ التابعة لمدولة.تنظيـ تنفيذ 
 .مسؾ الجدوؿ العاـ لمممتمكات العمومية ومراجعتو 
  يح سجؿ قواـ أمالؾ الدولة وكؿ قتنإصدار كؿ اقتراح مجد بخصوص

 سجؿ متعمؽ بجرد األمالؾ التابعة لمدولة.  
  يتولى عمى الخصوصمتابعة التحصيالت والتحقيقات: مكتب: 

  يرادات أمالؾ الدولة .متابعة تطور  تحصيؿ نواتج وا 

                                  
يحدد مصالح ومكاتب مديريات  أمالك الدولة ومديريات الحفظ  2017.06.27قرار وزاري مشترؾ  مؤرخ في ( 1)

 .2017لسنة  58، ج ر العدد العقاري عمى مستوى الواليات
يحدد ميام مصالح  الصادر عف وزير المالية،  ،2018.06.27المؤرخ في  433مف القرار رقـ  04و 03 المادتيف( 2)

 ومكاتب مديريات أمالك الدولة ومديريات الحفظ العقاري عمى مستوى الواليات. 
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 .إصدار سند التحصيؿ إليرادات أمالؾ الدولة 
 . متابعة بيوع المنقوالت 
 .تنفيذ برامج مراقبة وتفتيش المصالح، المعدة بالتنسيؽ مع المديرية الجيوية 
  .ضبط العمميات المحاسبة المرتبطة بتحصيؿ إيرادات أمالؾ الدولة 
  أمالؾ الدولة.التحقؽ مف نظامية بيوع 
  فحص مدى قانونية ودقة المالحظات والكتابات التي تحمميا المستندات والسجالت

 المحاسبية، وسجالت القواـ وكؿ الوضعيات المتعمقة بجرد العقارات والمنقوالت.
 .التحقؽ مف المسؾ الجيد لقواـ أمالؾ الدولة والممفات المذكورة أنفا وتحيينيا 
 ي عرض حاؿ لمدير أمالؾ الدولة.تقديـ نتائج التحقيقات ف 
 :(1)ىذه المصمحة تضـالعقارية:  والتقييمات ةمصمحة الخبر  . ب

  يتولى:العقارية: تقييمات المكتب 
 ذ عمميات تقييـ العقارات والمنقوالت والمتاجر التابعة ألمالؾ الدولة أو يـ وتنفيتنظ

 التي تتابع اإلدارات العمومية عمميات اقتنائيا أو استئجارىا.
 .المشاركة في تنفيذ عمميات نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية 
  إصدار الرأي المسبؽ، فيما يتعمؽ بالعمميات العقارية المنجزة مف طرؼ المصالح

 واليياكؿ العمومية.
 مات.يمراقبة عمميات التقي 

 يكم ؼ بما يمي:مخيص: والت ة السوق العقاريمكتب دراس 
  القياـ بدراسة عمميات بيع العقارات والمتاجر عمى المستوى المحمي ومتابعة

 تطورىا وا عداد التقارير والتحاليؿ التقنية.
 .مسؾ السجؿ المحمي لمتقييمات والخبرة 
 االستغالؿ اإلحصائي لعمميات التقييمات العقارية، المنجزة عمى المستوى  مباشرة

 المحمي، ووضع حصيمة ليا وتبميغيا لمييئة المعنية.
 

                                  
 مرجع سابق.، 2018.06.27المؤرخ في  433مف القرار رقـ  07و 06 المادتيف (1)
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 (1)تضـ ىذه المصمحة:مصمحة العقود والمنازعات:  . ج
  :يكم ؼ عمى الخصوص بػ:مكتب العقود اإلدارية 

 صة، كؿ الممفات المتعم قة دراسة بالتنسيؽ مع باقي مصالح المديرية والجيات المخت
 بعممية إعداد العقود اإلدارية.

  تحرير العقود المتعم قة بالعمميات العقارية التابعة ألمالؾ الدولة، وحفظ النسخ
مة بيا.  األصمية ذات الص 

 .رة  إعداد حصيمة دورية لمعقود اإلدارية المحر 
  :يتولى ما يمي:مكتب منازعات أمالك الدولة 

  والطعوف اإلدارية وضماف معالجة مالئمة ليا.دراسة الشكاوى 
  تقييد ومتابعة جميع الدعاوى القضائية الرامية لمدفاع عف مصمحة الدولة والتي

تدخؿ ضمف مجاؿ اختصاصيا، ومتابعة جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة أمالؾ 
عداد الدولة، أماـ المحاكـ والمجالس القضائية والمحاكـ اإلدارية، وذلؾ مف خالؿ إ 

 وتسجيؿ المذك رات الجوابية المالئمة.
  الحرص عمى سحب األحكاـ والقرارات القضائية الصادرة في القضايا التي تمت

 متابعتيا، ومتابعة تنفيذ األحكاـ والقرارات القضائية.
  بالغيا لإلدارة إعداد حصيمة دورية لقضايا المنازعات واألحكاـ والقرارات الصادرة وا 

 المركزية. 
 :(2)تضـ ىذه المصمحة  :العامة والوسائل دارةة اإلمصمح . د

  :يتولى خصوصا:مكتب المستخدمين وتحسين المستوى 

  عادة التأىيؿ لممستخدميف المشاركة في أنشطة التكويف، تحسيف المستوى، وا 
 المسي ريف.

 .تسيير جميع العمميات المتعمقة بالوضعية اإلدارية لممستخدميف المسي ريف 

  لممفات وجداوؿ تعداد المستخدميف المسي ريف.المسؾ المحي ف 

                                  
 .سابق مرجع، 2018.06.27المؤرخ في  433لقرار رقـ مف ا 10و 09 المادتيف (1)
 المرجع نفسو.مف  13و 12 المادتيف (2)
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  إعداد خالؿ كؿ سنة مالية، وضعية تقديرية الحتياجات المناصب المالية
 الضرورية لمسير الحسف لممصالح المسي رة. 

 يكم ؼ بما يمي: : واألرشيف مكتب عمميات الموازنة والوسائل والوثائق 

 ة، والمالية وتوزيع الوسائؿ المخصصة تقييـ االحتياجات إلى الوسائؿ المادية، التقني
 بطريقة مثمى.

 .التحضير واإلعالـ بالعناصر المساعدة إلعداد الميزانية 
  القياـ بالتزامات النفقات عمى حساب االعتمادات المفو ضة ليا تحت عنواف

صدار الحواالت المتعمقة بذلؾ.  عمميات التجييز والتسيير وضماف التصفية وا 
  االلتزامات، الحواالت، والتسديدات المنجزة عمى حساب االعتمادات.مسؾ محاسبة 
  براـ الصفقات الخاصة بالمصالح المسي رة، القياـ بالتزاماتيا ومتابعة التحضير وا 

 تنفيذىا وفقا لمتنظيـ المعموؿ بو.
 .استقباؿ واستغالؿ كافة المعطيات اإلحصائية المتعم قة بالقطاع 
 صائية، وا عداد التمخيص واقتراح التدابير المالئمة.إنشاء وضعيات األنظمة اإلح 
 .تجميع كافة المعمومات الضرورية لتحضير الموازنات والتحميالت 
   تأسيس وتنظيـ القاعدة الوثائقية لمديرية أمالؾ الدولة، والتحضير لعمميات

رساؿ الوثائؽ إلى األرشيؼ بالتنسيؽ مع المصالح المعنية.  تصنيؼ وا 
 :الخارجية لمديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس المصالحثانياــ 

مفتشيات موزعة عبر تراب أربع تتكوف مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس مف 
 و تتمثؿ في:  تمارس اختصاصاتيا في اإلقميـ الجغرافي المخصص ليا الوالية

 سوؽ الحد،  ،الثنية ،تضـ بمديات بومرداس :مفتشية أمالك الدولة ببومرداس
 تيجالبيف وقورصو. ،بني عمراف، عماؿ

 الناصرية، جنات،  ،تضـ بمديات برج منايؿ :مفتشية أمالك الدولة ببرج منايل
 يسر، شعبة العامر، سي مصطفى، أوالد عيسى، تيمزريت، زموري ولقاطة .

 بف شود،  تاورقة، تضـ بمديات دلس، أعفير، :مفتشية أمالك الدولة بدلس
 بغمية وسيدي داود.
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 تضـ بمديات بودواو، بودواو البحري، أوالد  :ة أمالك الدولة بودواومفتشي
 موسى، قدارة، خروبة، خميس الخشنة، حمادي واألربعطاش.

 :(1) أقساـ ىي ةعمى أربع كؿ مفتشيةتحتوي 
معقارات التابعة لألمالك ل قسم التعريف والجرد العام ،قسم تسيير األمالك الوطنية

 .قسم المحاسبة ،والتقييمات العقاريةقسم الخبرات  الوطنية،
 :(2) تتولى المياـ التاليةو  
 عائد ألمالؾ الدولة وتحصيمو. أو أساس كؿ ناتج 
  نجػػػازىاتحضير عمميات بيع المنقوالت و  .ا 
  لدولة وتثميرىا.مالؾ االتابعة أل العقاراتتحضير العقود المتضمنة تسيير 
 التي تتابع  أوالدولة  أمالؾتقويـ العقارات والمنقوالت والمتاجر المتضمنة  أشغاؿ

 يا واستئجارىا.ئالعمومية التابعة لمدولة أعماؿ اقتنا اإلدارات
 التعرؼ عمى العقارات التابعة ألمالؾ الدولة في إطار تأسيس الجرد العاـ ومسكو  
 ـ لمشتمالت أمالؾ الدولةمسؾ السجالت األ. 

 يص مختمف المصالح التي تطرقنا إلييا من خالل الشكمين المواليين:ويمكن تمخ
 

 
 

، صادر عن وزير االقتصاد، يحدد التنظيم الداخمي 1991.06.04 المصدر: قرار مؤرخ في
 38لمفتشيات أمالك الدولة والحفظ العقاري عمى مستوى الواليات، ج ر العدد 

 .1991.08.14الصادرة بتاريخ 

                                  
يحدد التنظيم الداخمي لمفتشيات أمالك الدولة والحفظ  ، صادر عف وزير االقتصاد،1991.06.04قرار مؤرخ في  (1)

 .1991لسنة  38، ج ر العدد العقاري عمى مستوى الواليات
 .مرجع سابق، 65-91من المرسوم التنفٌذي رقم  15المادة  (2)

 مفتشية أمالك الدولة في البمدية

قسم الخبرات 
 العقاريةوالتقييمات 

 

 قسم المحاسبة
قسم التعريف 

 الجرد العامو
قسم تسيير 

 األمالك الوطنية
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يحدد مصالح ومكاتب مديريات  أمالك  2017.06.27قرار وزاري مشترك  مؤرخ في  المصدر:

الصادرة بتاريخ  58العقاري عمى مستوى الواليات، ج ر العدد الدولة ومديريات الحفظ 
2017.10.15. 
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المطمب الثّاني: أسالك الموّظفين التابعة لمديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس كنموذج 
 لمترقية في الدرجة

موظ فا تابعا  189تتولى مصمحة اإلدارة العام ة والوسائؿ تسيير المسار الميني لػ 
منيـ إلى األسالؾ  118ينتمي  ،(1)لمديريتي أمالؾ الدولة والحفظ العقاري لوالية بومرداس

، 2010.11.29مؤرخ فيال10 – 300  تنفيذي رقـالمرسـو التقنية المنظ مة بموجب ال
فة كم  لملألسػػالؾ الخػػاصة باإلدارة اظ فيف المنتميف و لمالخاص با يتضمف القانوف األساسي

موظ فا المتبقيف فينتموف إلى  71، أم ا (2)والحفظ العقاري ومسح األراضيبأمالؾ الدولة 
 في مؤر خال 08-04 رقـ التنفيذي األسالؾ المشتركة المنظ مة بموجب المرسـو

القانوف األساسي الخاص بالموظ فيف المنتميف لألسالؾ  ػمفضػ، يت2008.01.11
ح (3)والمتمـالمشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية المعد ؿ  ، ومف خالؿ مايمي سنوض 

 مختمؼ األسالؾ والرتب المتواجدة عمى مستوى مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس. 
الفرع األّول: األسالك المشتركة المتواجدة عمى مستوى مديرية أمالك الدولة لوالية 

 بومرداس
واإلدارات األسالؾ المشتركة ىي األسالؾ التي نجدىا في جميع المؤسسات 

العمومية، حيث يكوف الموظ فيف المنتميف إلى ىذه األسالؾ في وضعية الخدمة لدى 
المؤسسات العمومية واإلدارات المركزية الت ابعة لمدولة والمصالح غير الممركزة التي تتبعيا 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممي 

الميني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي وكؿ مؤسسة والثقافي و 
عمومية يمكف أف يكوف مستخدموىا خاضعيف ألحكاـ القانوف األساسي العاـ لموظيفة 

   (4)العمومية.
                                  

 مديرية الحفظ العقاري مستقمة عف مديرية أمالؾ الدولة غير أف تسيير مواردىما البشرية يكوف مدمجا معا .  (1)

بالموّظفين  يتضّمن القانون األساسي الخاص، 2010.11.29المؤرخ في  300-10رقـ المرسـو التنفيذي  (2)
لسنة  74ج.ر العدد المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة المكّمفة بأمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح األراضي، 

2010. 
يتـضـمن القانون األساسي الخاص بالموّظفين  ،2008.01.11المؤر خ في  08-04المرسـو التنفيذي رقـ  (3)

المعد ؿ والمتمـ  ،2008لسنة  03ج ر العدد  إلدارات العمومية،المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات وا
 . 2016لسنة  66، ج ر العدد 2016.11.02المؤرخ في  280-16بالمرسـو التنفيذي رقـ 

 مرجع سابق.، 08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  02المادة ( 4)
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تعتبر أسالكا مشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، األسالؾ التي تنتمي إلى 
ام ة، الترجمةػ الترجمة الفورية، اإلعالـ اآللي، اإلحصائيات، الشعب التالية: اإلدارة الع

 مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس حيث يوجد عمى مستوى، (1)الوثائؽ والمحفوظات
 :األسالؾ المشتركة التالية

 تشتمؿ عمى األسالؾ التالية: :اإلدارة العامةأّوالــ شعبة 
 يضـ ىذا السمؾ أربع رتب تتمث ؿ فيمايمي:المتصرفون:  . أ

 :يمارس المتصر فوف كؿ في ميداف اختصاصو نشاطات  رتبة المتصرف
الدراسة والرقابة والتقييـ، ويتول وف بيذه الصفة معالجة جميع المسائؿ 
المتعم قة بصالحياتيـ ويسيروف عمى تطبيؽ القوانيف والتنظيمات في ىذا 

درة بكؿ التدابير الرامية إلى تحسيف التسيير المجاؿ، كما يكم فوف بالمبا
 (2) المرتبط بميداف تدخميـ.

  :يضمف المتصرفوف المحم موف كؿ في ميداف رتبة المتصرف المحّمل
 (3)اختصاصو مياـ التحميؿ والتقييـ المعم قة التي ليا عالقة بنشاطاتيـ.

  :ف يمارس المتصر فوف الرئيسيوف كؿ في ميدارتبة المتصرف الرئيسي
اختصاصو نشاطات التصميـ والتقييس القانوني، ويحف زوف بيذه الصفة 
مسار المساعدة عمى اتخاذ القرار مف خالؿ إعداد دراسات وتقارير تتعم ؽ 

 (4)بمسائؿ خاصة.
  :يمارس المتصر فوف المستشاروف كؿ في ميداف رتبة المتصرف المستشار

راؼ، ويشاركوف بيذه اختصاصو نشاطات التوجيو والضبط والتقدير واالستش
الصفة في إعداد السياسات العمومية، ويقوموف بتقييـ مدى تنفيذىا عمى 

                                  
 مرجع سابق.، 08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  03المادة  (1)
 .نفسو المرجعمف  15المادة ( 2)
المعد ؿ ، 2016لسنة  66، ج ر العدد 2016.11.02المؤرخ في  280-16المرسـو التنفيذي رقـ  مف 03المادة ( 3)

 .08-04والمتمـ لممرسـو التنفيذي رقـ 
 .سابق مرجعالمعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  16المادة ( 4)
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صعيدي النتائج واآلثار، كما يمكنيـ القياـ بجميع الدراسات أو التحاليؿ 
 (1)التي تتطم ب كفاءة متعددة التخصصات في مجاؿ التسيير العمومي.

حيث يتولى شاغموا  متصرف رتبة مساعديضـ ىذا السمؾ  مساعدو المتصرفين: . ب
ىذه الرتبة في ميداف اختصاصيـ نشاطات التسيير واإلدارة العامة وتنفيذ القواعد 
واإلجراءات التنظيمية، كما يساعدوف المتصرفيف في القياـ بمياميـ المتعم قة 

 (2)بتحضير وتنفيذ كؿ التدابير الرامية إلى تطوير التسيير المرتبط بمجاؿ تدخم يـ.
حيث يكم ؼ شاغمو ىذه ، ممحق اإلدارة رتبةيضـ ىذا السمؾ  اإلدارة:ممحقو  . ج

روف  الرتب بدراسة ومعالجة جميع الشؤوف اإلدارية التي تسند إلييـ، كما يحض 
القواعد واإلجراءات المتعم قة بالقرارات المترتبة عمييا وينف ذونيا ويسيروف عمى 

 (3)احتراميا.

 :(4)رتبتيف ىمايضـ ىذا السمؾ  أعوان اإلدارة: . د

 :يتولى أعواف المكتب تنفيذ المياـ العادية ذات الصمة  رتبة عون مكتب
 بالنشاطات االعتيادية في اإلدارة.

  :يتولى أعواف اإلدارة معالجة الممفات في إطار السير رتبة عون إدارة
 العادي والمنتظـ لممصالح اإلدارية.

 :(5)ؿ فيمايمييضـ ىذا السمؾ ثالث رتب تتمث   الكتّـــــــاب: . ه

  :يكم ؼ الكت اب بإنجاز الوثائؽ اإلدارية وتبميغيا والحفاظ عمييا رتبة كاتب
باستعماؿ تطبيقات اإلعالـ اآللي في عمؿ الكتابة، كما يتول وف إيصاؿ 

 المكالمات الياتفية وكذا تسجيؿ البريد وتوزيعو. 
 
 

                                  
 مرجع سابق.المعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  17المادة ( 1)

 مرجع سابق.،  280-16المرسـو التنفيذي رقـ مف  1مكرر  26مكرر و 26المادتيف ( 2)

 .سابق مرجعالمعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  28المادة ( 3)
 .نفسو المرجعمف  37و 36المادتيف ( 4)
 .نفسو المرجعمف  51، 50، 49المواد ( 5)
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  :البيانات يكم ؼ كت اب المديرية بتأطير أعماؿ حفظ رتبة كاتب مديرية
رساؿ  وتقديـ الوثائؽ اإلدارية، إضافة إلى استقباؿ المكالمات الياتفية وا 

 الرسائؿ وكذا تنظيـ مجموع أعماؿ الكتابة.
  :يكم ؼ كت اب المديرية الرئيسيوف بتنظيـ مخطط رتبة كاتب مديرية رئيسي

االجتماعات وتحضيره، كما يستعمموف مجموع البرامج المعموماتية في 
 اطات الكتابة. ممارسة نش

 :(1)يضـ ىذا السمؾ ثالث رتب تتمث ؿ فيمايمي المحاسبون اإلداريون: . و
  :يكم ؼ مساعدو المحاسبيف اإلدارييف بمسؾ رتبة مساعد محاسب إداري

الوثائؽ المحاسبية، إعداد كشوؼ االلتزاـ بالنفقات وحفظ وتصنيؼ 
 المستندات المرتبطة بتسيير الميزانية.

 :يكم ؼ المحاسبوف اإلداريوف بتحضير مختمؼ  رتبة محاسب إداري
العمميات المتعم قة بالميزانية والمحاسبة وتسجيميا، مسؾ الدفاتر المحاسبية 

 وتقديـ الكشوؼ اإلجمالية الدورية طبقا لمتشريع المعموؿ بو. 
  :يكم ؼ المحاسبوف اإلداريوف الرئيسيوف رتبة محاسب إداري رئيسي

المتعم قة بالميزانية والمالية ومراقبتيا بالتدقيؽ في جميع العمميات 
ومتابعتيا، ويتول وف عمى الخصوص السير عمى احتراـ التنظيـ الذي 
يحكـ إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية، تجميع المعمومات المتعم قة 
مة بالسنة المالية، مسؾ سجؿ االلتزاـ بالنفقات  بالميزانية والمحاسبة المتص 

لمتنظيـ، تحضير وضعيات استيالؾ اعتمادات الميزانية وصرفيا طبقا 
ية لييئات الرقابة المؤى مة، كما يساىموف في تحضير مشاريع  الموج 

 الميزانية. 
 
 
 
 

                                  
 .سابق مرجعالمعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  56، 55، 54المواد ( 1)
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 تشتمؿ عمى األسالؾ التالية: عالم اآللي:اإلثانياــ شعبة 
 :(1)يمي يضـ ىذا السمؾ ثالث رتب تتمث ؿ فيما الميندسون: . أ

  :يكم ؼ ميندسو الدولة في اإلعالـ اآللي بتنفيذ و/أو رتبة ميندس دولة
المشاركة في تنفيذ كؿ مشروع تصميـ لمبرامج المعموماتية وتحميميا 
وتطويرىا، إضافة إلى إدارة المنظومات اإلعالمية وصيانتيا، وكذا وضع 

 قواعد المعطيات ونظاـ تسييرىا.
  :عالـ اآللي يكم ؼ الميندسوف الرئيسيوف في اإلرتبة ميندس رئيسي

بتنفيذ أعماؿ تصميـ منظومات معالجة اإلعالـ واقتراح المناىج والتقنيات 
الضرورية لضبطيا، إضافة إلى إمكانية إجراء استشارات و/أو خبرات 

 واإلشراؼ عمى الفرؽ المكم فة بمشاريع تطوير المنظومات المعموماتية.
  :ـ اآللي يكم ؼ رؤساء الميندسيف في اإلعالرتبة رئيس الميندسين

بتسيير المشاريع المعموماتية الكبيرة، وتحديد مجموع المياـ الضرورية 
لذلؾ وتنظيميا وتنسيقيا ومراقبتيا إلى غاية استكماليا، مع إمكانية إجراء 
استشارات وعمميات التدقيؽ المعموماتية والنصائح التي تخص إستراتيجية 

واختيار البرامج  تطوير اإلعالـ اآللي في اإلدارة مف حيث األىداؼ
 والتجييزات. 

 يضـ ىذا السمؾ رتبتيف ىما: مساعدو الميندسين: . ب
  يشارؾ في تنفيذ جميع التقنيات الالزمة  :1رتبة مساعد ميندس مستوى

إلنجاز النشاطات المتعم قة بمجاؿ اختصاصو، كما يتولى متابعة تنفيذ 
 (2)أعماؿ التقنييف السامييف.

  يكم ؼ بتصميـ وا عداد اإلجراءات التقنية : 2رتبة مساعد ميندس مستوى
لمعالجة المعمومة، وتحميؿ حاجات المستعمميف، وتصو ر تركيبة نظاـ 

 (3)معالجة المعمومة، إضافة إلى تنفيذ وتحييف أنظمة االستغالؿ.

                                  
 مرجع سابق.المعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  106، 105، 104المواد ( 1)

 سابق. مرجع،  280-16المرسـو التنفيذي رقـ مف  1مكرر  115 ةالماد( 2)

 المرجع نفسو.مف  2مكرر  115المادة  (3)
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في اإلعالـ اآللي، يكم ؼ بالتحميؿ  رتبة تقني سامييضـ ىذا السمؾ التقنيون:  . ج
ية إلى التطبيقات المعموماتية في لغة برمجة  العضوي وترميز المعطيات الموج 

  (1)مالئمة.
في اإلعالـ اآللي،  رتبة معاون تقنييضـ ىذا السمؾ المعاونون التقنيون:  . د

يكم ؼ شاغموىا بمساعدة التقنييف في اإلعالـ اآللي في مياميـ حيث يتول وف 
ية لممعالجة في نظاـ معموماتي و/أو قاعدة معطيات إ دخاؿ المعطيات الموج 

  (2)واستعماؿ البرامج التطبيقية.
في اإلعالـ اآللي، يكم ؼ  رتبة عون تقنييضـ ىذا السمؾ األعوان التقنيون:  . ه

شاغموىا بكتابة وضبط التعميمات الضرورية لتنفيذ المجموعات اإللكترونية 
ة مالئمة، إضافة إلى اإلشراؼ عمى عارضة مجموعة لإلعالـ في لغة برمج

 (3)إلكترونية ومجموع العمميات التي تسمح بتشغيؿ اآلالت.
 تشتمؿ عمى األسالؾ التالية: ثالثاــ شعبة الوثائق والمحفوظات:

 يمي: رتب تتمث ؿ فيما أربعيضـ ىذا السمؾ  الوثائقيون أمناء المحفوظات: . أ
  :يكم ؼ الوثائقيوف أمناء المحفوظات رتبة الوثائقي أمين المحفوظات

ثرائيا وصيانتيا، كما  بتكويف أرصدة الوثائؽ والمحفوظات الموكمة ليـ وا 
يتول وف تصنيفيا وفيرستيا حسب القواعد المعموؿ بيا، ويمكف أف يقوموا 

 (4) باألبحاث الوثائقية و/أو ينسقوا األعماؿ في ىذا اإلطار.
 يكم ؼ الوثائقيوف أمناء بة الوثائقي أمين المحفوظات المحمل: رت

المحفوظات المحمموف بضماف تنفيذ قواعد المعطيات الوثائقية والمشاركة 
في تصميـ أرصدة الوثائؽ والمحفوظات، كما يساىموف في تحميؿ القواعد 
والتقنيات المعموؿ بيا في مجاؿ الحفاظ عمى األرصدة الوثائقية 

                                  
 مرجع سابق.المعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  118المادة ( 1)

 .نفسو المرجعمف  126المادة ( 2)
 .المرجع نفسومف  130المادة ( 3)
 المرجع نفسو.مف  177المادة ( 4)
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ت مع إمكانية المبادرة بكؿ الدراسات والتحاليؿ قصد والمحفوظا
 (1)تحسينيا.

  :يكم ؼ الوثائقيوف أمناء المحفوظات رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي
الرئيسيوف بالبحث عف الوثائؽ واقتنائيا والحفاظ عمييا وتحميميا واستغالليا 

منظومات وتوزيعيا، إضافة إلى تكويف قواعد المعطيات الوثائقية وتصميـ 
 (2)االستغالؿ المرتبطة بيا.

  :يكم ؼ رؤساء الوثائقييف أمناء رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
المحفوظات بتصميـ المنظومات الوثائقية وتنظيميا واستغالليا، إضافة 
إلى إنجاز ممخصات أو ممفات وثائقية وا عداد كؿ مطبوعة تتصؿ بقطاع 

   (3)النشاط.
رتبة مساعد وثائقي يضـ ىذا السمؾ الوثائقيين أمناء المحفوظات:  مساعدو . ب

يكم فوف باستالـ الوثائؽ اإلدارية وتسجيميا وتصنيفيا وحفظيا في  أمين محفوظات
األرشيؼ وكذا تحييف جردىا، إضافة إلى المشاركة في تكويف الرصيد الوثائقي 

 (4)وتسييره.
رتبة عون تقني يضـ ىذا السمؾ  األعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات: . ج

يكم فوف بفرز الوثائؽ وتسجيميا، وا عداد جذاذات  في الوثائق والمحفوظات،
الدوريات والجرد ووضع الوثائؽ في متناوؿ المستعمميف وكذا أشغاؿ التجميد 

  (5)والترميـ.
 الفرع الثّاني: األسالك التقنية التابعة لمديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس

ألسالؾ التقنية ىي األسالؾ الخاصة باإلدارة المكم فة بأمالؾ الدولة والحفظ ا
 .(6)حيث تشتمؿ عمى: سمؾ المفتشيف، سمؾ المراقبيف، سمؾ أعواف المعاينة العقاري،

                                  
 مرجع سابق.،  280-16المرسـو التنفيذي رقـ مكرر مف  177المادة ( 1)

 مرجع سابق.المعد ؿ والمتمـ،  08-04المرسـو التنفيذي رقـ مف  178المادة ( 2)

 .نفسو المرجعمف  179المادة ( 3)
 .المرجع نفسومف  189المادة ( 4)
 .المرجع نفسومف  194المادة ( 5)
 مرجع سابق.، 300-10مف المرسـو التنفيذي  19المادة  (6)
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 ( رتب تتمث ؿ في: 05يضـ سمؾ المفتشيف خمس) أّوالــ سمك المفتشين:
 :(1)وجو الخصوص بما يمي يكم ؼ المفتشوف عمىرتبة مفتش:  . أ
  جراء الخبرات وتقييـ العقارات التابعة القياـ بكؿ تحقيؽ يرتبط بميداف عمميـ، وا 

ألمالؾ الدولة وكذا تمؾ التي يتـ شراؤىا أو استئجارىا مف طرؼ اإلدارات 
 العمومية التابعة لمدولة.

 لممسوحة إجراء عمميات الشير العقاري والتسجيؿ في السجؿ العقاري لمعقارات ا
 وتحييف البطاقية العقارية.

 .تنفيذ عمميات تثمير العقارات التابعة ألمالؾ الدولة 
  .استكشاؼ العقارات التابعة ألمالؾ الدولة في إطار إنشاء ومسؾ الجرد العاـ 
 .المسؾ المنتظـ لموثائؽ والكتابات الحاسبية 
 .نجاز بيوع المنقوالت  تحضير وا 
  ومداخيؿ أمالؾ الدولة.تحديد الوعاء وتحصيؿ منتوجات 
 :(2)يكمؼ المفتشوف الرئيسيوف بما يأتي رتبة مفتش رئيسي: . ب

 .تنفيذ طرؽ مراقبة األمالؾ العامة لمدولة وتثميف األمالؾ الخاصة لمدولة 
 .تنفيذ طرؽ التصرؼ في األمالؾ الخاصة لمدولة 
 .تنفيذ طرؽ اقتناء األمالؾ مف طرؼ الدولة 
  الدولة. تحصيؿ منتوجات ومداخيؿ أمالؾ 
 .مسؾ المحاسبة 
 .متابعة القضايا المرتبطة بالمنازعات 
 : (3)المفتشوف المركزيوف ما يمي يتول ىرتبة مفتش مركزي:  . ج

 :السير عمى تطبيؽ األحكاـ التشريعية والتنظيمية المتعمقة بما يأتي 
  جراءات تنفيذ طرؽ تسيير األمالؾ الخاصة لمدولة وتمؾ المتعمقة أنشطة وا 

 األمالؾ العامة لمدولة.بمراقبة 
                                  

 مرجع سابق.، 300-10مف المرسـو التنفيذي  21المادة  (1)
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  األنشطة المرتبطة بإجراءات تنفيذ طرؽ تسيير التصرؼ في األمالؾ الخاصة
 لمدولة واقتناء األمالؾ مف طرؼ الدولة.

 .المساىمة في إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بتسيير أمالؾ الدولة 
 .االضطالع بمياـ مراقبة تسيير مصالح أمالؾ الدولة 
  تبطة بالمنازعات.دراسة القضايا المر 
 .المساىمة في أنشطة التكويف 

  (1)يكم ؼ مفتشو األقساـ عمى وجو الخصوص بػ: د. رتبة مفتش قسم: 
  المساىمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة

 باألنشطة المتعمقة بأمالؾ الدولة والحفظ العقاري،
  والمحاسبي لمفتشية أمالؾ الدولة والمحافظة المساىمة في مراقبة التسيير اإلداري

 العقارية.
  انجاز كؿ دراسة و تمخيص مف شأنيما تحسيف آليات التسيير والرقابة في مجاؿ

 أمالؾ الدولة والحفظ العقاري ، أو تنظيـ وسير المصالح.
 .المساىمة في تسيير المنازعات المرتبطة بأمالؾ الدولة والحفظ العقاري 
 طة التكويف المتواصؿ لفائدة أعواف أمالؾ الدولة والحفظ العقاري.المساىمة في أنش 
 (2)يكمؼ المفتشوف الرؤساء بما يمي:رتبة مفتش رئيس:  . ه

 .تصميـ و إعداد مشاريع النصوص المتعمقة بأمالؾ الدولة والحفظ العقاري 
  إنجاز مختمؼ الدراسات والتالخيص التي مف شأنيا تحسيف تسيير المصالح

 وتنظيميا.
  دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقد مة مف مختمؼ

الدوائر الوزارية والتي ليا أثر في مجاؿ أمالؾ الدولة والحفظ العقاري ومسح 
 األراضي.

 .المساىمة في أنشطة التكويف 
 

                                  
 مرجع سابق.، 300-10المرسـو التنفيذي مف  24المادة  (1)

  المرجع نفسو. مف 25المادة ( 2)
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 (1)يضـ سمؾ المراقبيف رتبة وحيدة ىي رتبة مراقب، وىـ مكم فوف بػ: ثانياــ سمك المراقبين:
 ،تنفيذ أدوات تسيير ومراقبة األمالؾ الخاصة والعامة لمدولة 
 .تنفيذ طرؽ التصرؼ في األمالؾ الخاصة لمدولة واقتناء األمالؾ مف طرؼ الدولة 
 ولة.كما يقوموف أيضا بتنفيذ عمميات تثمير األمالؾ العامة والخاصة لمد 

يضـ سمؾ أعواف المعاينة رتبة وحيدة ىي رتبة عوف معاينة،  ثالثاــ سمك أعوان المعاينة:
 (2)يتول وف ما يمي:

  تنفيذ عمميات أمالؾ الدولة والحفظ العقاري وتطبيؽ التشريع والتنظيـ المتعم قيف
 بالتحصيؿ والمحاسبة.

 الؾ الدولة.االضطالع باألعماؿ المرتبطة بالمعاينة وتحصيؿ منتوجات أم 
 .تحييف وضعية ومحتويات أمالؾ الدولة 
 .معالجة ممفات تخصيص األمالؾ العقارية أو منح امتيازىا 

المبحث الثّاني: تطبيق الترقية في الدرجة بمديرية أمالك الدولة لوالية 
 بومرداس

عمى مستوى  2018نتطرؽ في ىذا المبحث إلى إجراءات الترقية في الدرجة بعنواف 
ؿ، أم ا المطمب الثاني فيتضم فمديرية أ تقييـ  مالؾ الدولة لوالية بومرداس في المطمب األو 

 مديرية بناء عمى آراء موظ فييا.الالترقية في الدرجة ب
 مديرية العمى مستوى  2018المطمب األّول: إجراءات الترقية في الدرجة بعنوان 

الترقية في الدرجة نستعرض مف خالؿ ما يمي مختمؼ اإلجراءات التي مر ت بيا 
 .عمى مستوى مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس كنموذج تطبيقي لمدراسة 2018بعنواف 

 2018الفرع األّول: اإلجراءات األّولية لمترقية في الدرجة بعنوان 
تتمث ؿ ىذه اإلجراءات في كؿ مف التحضير لمترقية في الدرجة وتقييـ األداء، يمييا 

  لترقية نوضحيا فيما يمي:التسجيؿ في جداوؿ ا

                                  
 مرجع سابق.، 300-10المرسـو التنفيذي مف  40المادة  (1)
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 أّوالــ التحضير لمترقية في الدرجة وتقييم األداء:
ـ  التحضير لمترقية في الدرجة عمى مستوى مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس  ت

، وذلؾ بحصر الموظ فيف الذيف تتوفر فييـ شروط 2018خالؿ الثالثي الثاني لسنة 
، حيث يكوف تقييـ 2017.12.31ؿ مقفمة إلى غاية الترقية في الدرجة بإدراجيـ في جداو 

األداء خالؿ شير ديسمبر، ويصدر التقييـ النيائي عف مدير أمالؾ الدولة بعد اقتراح 
استنادا عمى المعايير  20إلى  0المسؤوؿ المباشر لمموظ ؼ، وتتراوح نقطة التقييـ مف 

نة عمى استمارة التقييـ، وتتمث ؿ في:  ، (1)انية، االنضباط، الخدوميةالكفاءة الجسمالمدو 
بالنسبة لكؿ سرعة التنفيذ، العناية في تنفيذ العمل، معارف مينية، روح المبادرة 

بالنسبة لألعواف المرتبيف التنظيم، روح المسؤولية، والمراقبة األعواف، إضافة إلى معايير 
المسؤوؿ فما فوؽ، ويط مع الموظ ؼ عمى النقطة المقترحة مف طرؼ  13في الصنؼ 

 .(2)المباشر دوف التقدير العاـ، مع إمكانية طمب مالحظات أو تفسيرات

 ثانياــ التسجيل في جداول الترقية:
يتـ التسجيؿ في جداوؿ الترقية بضـ الموظ فيف المنتميف لنفس السمؾ، نفس الرتبة، 

لى أدنى ويتنافسوف عمى نفس الدرجة، ويتـ ترتيبيـ حسب نقاط التقييـ تنازليا مف أعمى إ
نة في جدوؿ الترقية معد ؿ التقييـ لثالث سنوات، ففي ىذه الحالة:  نقطة، تمث ؿ النقط المدو 
  مجمػوع نقػػػػاط التقييـ لمسنوات     ،     ،     

 
مة في  جدوؿ الترقية    نقطة التقييـ المسج 

حالة تعادؿ الموظ فيف في التقييـ، فإن و يتـ الفصؿ بينيـ باالستناد عمى معايير  في
تضعيا المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء، وىي في الغالب معياري الحالة العائمية 

 (3)والسف.

                                  
ويطمؽ بالنسبة لمشخص المستعد لممساعدة وتقديـ الخدمات  serviabilitéىو معيار مقتبس مف المغة الفرنسية  (1)

ف كانت إضافية.   حتى وا 

 ( 01الممحق رقم ) أنظر  (2)

مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس، بتاريخ  رئيس السي د ) ع.ؾ(، مقابمة مع (3)
 ) أذف بنشرىا (. 2019.05.06



 الترقية في الدرجة بمديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس                              لثّانيالفصل ا

66 
 

إعداد جداوؿ الترقية يتـ إرساؿ نسخة مف القائمة االسمية لمموظ فيف المعنييف  بعد
بالترقية إلى مكتب عمميات الموازنة والوسائؿ والتوثيؽ واألرشيؼ قصد إعداد تقديرات 

 (1)لممبالغ المالية المحتمؿ دفعيا.

 2018ية لمترقية في الدرجة بعنوان الثّاني: اإلجراءات النيائالفرع 
جنة اإلدارية المتساوية األعضاء الذي تمخيص ىذه اإلجراءات في اجتماع الميمكف 

مستخرج قرارات الترقية في إعداد المحضر النيائي واستخراج نسخ مف مقررات أو بختتـ ي
 الدرجة نوضحيا فيما يمي:

 ــ اجتماع المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء:أّوال
يستند في عممية الترقية في الدرجة عمى رأي المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء، 
حيث يمكنيا االعتراض عمى ترقية موظ ؼ ما بالنظر إلى تقييمو إذا رأت أن و غير 
موضوعي، فتقييـ األداء يختمؼ حسب المسؤوؿ المباشر وعالقتو بالموظ ؼ، فيمكف تقييـ 

رغـ عدـ استحقاقو لو، مع تقييـ موظ ؼ  20بعالمة موظ ؼ مف طرؼ مسؤولو المباشر 
التي يمكف أف تكوف موضوعية وتعكس  16آخر مف طرؼ مسؤوؿ مباشر آخر بعالمة 

األداء الحقيقي لمموظ ؼ ىذا مف جية، كما يمكف أف تمث ؿ إجحافا في حؽ الموظ ؼ وىي 
قحاـ االعتبا رات الشخصية أثناء تعكس طبيعة العالقة بيف المسؤوؿ المباشر والموظ ؼ، وا 

ؿ  التقييـ مف جية أخرى؛ فممجنة اإلدارية المتساوية األعضاء حؽ ترقية الموظ ؼ المتحص 
ؿ عمى  16عمى عالمة  ، باعتبارىا األدرى بمدى موضوعية التقييـ 20دوف المتحص 

 (2)كونيا األقرب لمموظ ؼ، كونيا السي دة ورأييا ممـز في عممية الترقية في الدرجة.
ستناد عمى رأي المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء يعد  أمرا إيجابيا مف جية، إف  اال

كونيا قد تشك ؿ دفاعا عمى حقوؽ الموظ ؼ المظمـو مف طرؼ مسؤولو المباشر، ومف 
جية أخرى يعتبر أمرا سمبيا في حالة ميؿ المجنة لموظ ؼ دوف آخر العتبارات شخصية 

ف كاف ليذا األمر جانب إيجابي إال  وىذا ما يؤدي إلى سمب حقوؽ الموظ   ؼ األجدر، وا 
ـ  المجوء إلى المعايير التي  أف  المنطؽ القانوني يفرض النظر في الشروط األساسية أو ال ث

                                  
 لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس. المستوىمكتب المستخدميف وتحسيف  (1)

مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس، بتاريخ  رئيس السي د ) ع.ؾ (، مقابمة مع (2)
 ) أذف بنشرىا (. 2019.05.06
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غير أن و ال يصح  (1)تضعيا المجنة، فرغـ أف  رأي المجنة ممـز بالنسبة لمترقية في الدرجة
   03-06فاألولى تطبيؽ قواعد األمر  ،03-06إقصاء شرط التقييـ الذي أوجبو األمر 

ـ  يمييا النصوص األخرى، فإذا كانت معايير المجنة أولى فما الفائدة مف التقييـ ؟    ث
فيما يخص إجراءات اجتماع المجنة والترقية في الدرجة، فإن و يتـ اإلعالـ المسبؽ 

الترقية في الدرجة، وذلؾ لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء لالجتماع قصد إجراء عممية 
عف طريؽ توجيو استدعاء لكؿ عضو عمى حدى مف طرؼ رئيس مصمحة اإلدارة العام ة 

يوما قبؿ تاريخ االجتماع، كما يتـ موافاتيـ بجداوؿ ترقية  15والوسائؿ، لمد ة أقصاىا 
لية تضـ مختمؼ المعمومات الخاصة بالموظ فيف المعنييف بالترقية قصد دراستيا قبؿ  أو 

 (2)االجتماع.
ترت ب  2018لمترقية بعنواف  2018أكتوبر  18بموجب االجتماع المنعقد في 

 مايمي: 
 بالنسبة لألسالك المشتركة: . أ

يتـ ترقية الموظ فيف الذيف ينتموف إلى األسالؾ المشتركة حسب الوتائر الثالثة 
لترقية ، ومف خالؿ ا(3) 304-07مف المرسـو الرئاسي  11المنصوص عمييا في المادة 

موظ فا ينتموف إلى رتبة متصر ؼ رئيسي، متصر ؼ  20رق ي  2018في الدرجة بعنواف 
، ميندس دولة، 2، مساعد ميندس مستوى 1محم ؿ، متصر ؼ، مساعد ميندس مستوى 

ميندس رئيسي، محاسب إداري رئيسي، عوف مكتب، معاوف تقني، كاتب مديرية، عوف 
 تقني، وتقني وكانت ترقيتيـ كالتالي:

 بالنسبة لرتبة متصّرف محّمل: .1
رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة الث انية حسب المد ة القصوى، وذلؾ رغـ انعداـ 
المنافسة، ويعود مبرر المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء التخاذ ىذا القرار إلى استفادة 

مية التي ىذا الموظ ؼ مف الترقية في الرتبة عمى أساس الشيادة، وقصد استيالؾ كؿ األقد
 اكتسبيا في الرتبة السابقة تـ  ترقيتو حسب المد ة القصوى. 

                                  
 مرجع سابق.، 10-84مف المرسـو رقـ  10 ةالماد (1)

 لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس. مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى( 2)

 . المعّدل والمتمم، مرجع سابق 04-08رقم المرسوم التنفيذي مف  07المادة ( 3)
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 بالنسبة لرتبة متصّرف: .2
موظ فيف ضمف جداوؿ ترقية منفصمة كونيـ ال يتنافسوف عمى نفس  03رق ي 

حسب المد ة  02، وآخر إلى الدرجة 01الدرجة، إال  أنو تم ت ترقية موظ ؼ إلى الدرجة 
طة رغـ انعداـ  04الث فتم ت ترقيتو إلى الدرجة الدنيا، أم ا الموظ ؼ الث   حسب المد ة المتوس 

المنافسة، وقرار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء كاف مرتكزا عمى استفادة ىذا الموظ ؼ 
مف الترقية في الرتبة عمى أساس االختيار، وقصد استيالؾ كؿ األقدمية التي اكتسبيا في 

طة.الرتبة السابقة تـ  ترقيتو   حسب المد ة المتوس 
استيالؾ األقدمية المكتسبة لمموظ ؼ المستفيد مف الترقية في تجدر اإلشارة إلى أّن 

الرتبة يعود ألسباب متعم قة عموما بالجانب المالي، وىو ما يضطر المجنة اإلدارية 
المتساوية األعضاء التخاذ قرار الترقية في الدرجة حسب المد ة التي تسمح باستيالؾ 

ف كاف الستيالؾ األقدمية تبريره اإلداري (1)امؿ األقدمية المكتسبة في الرتبة القديمةك ، وا 
في  304-07إال  أن و يبقى إجراء عمى حساب الموظ ؼ، حيث نص  المرسـو الرئاسي 

عمى احتفاظ الموظ ؼ المستفيد مف الترقية في الرتبة بباقي األقدمية لتؤخذ في  15المادة 
 رقية في الرتبة الجديدة.   الحسباف عند الت

 بالنسبة لرتبة عون مكتب: .3
ميف إلى مجموعتيف، اثنيف منيـ يتنافساف عمى الدرجة الث الثة،  03رق ي  موظ فيف مقس 

ميف عمى عالمة  رياف ومتحص  ، تم ت ترقيتيما حسب المد ة 20يحوزاف عمى نفس تاريخ الس 
موظ ؼ واحد حسب المد ة الدنيا،  الدنيا رغـ أن و عند حساب نسب الترقية ينتج ترقية

طة.  وموظ ؼ واحد حسب المد ة المتوس 
ففي ىذه الحالة لـ تحتـر المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء نسب الترقية وتم ت 

 ترقية كال الموظ فيف حسب المد ة الدنيا دوف مبرر
الموظ ؼ الث الث فتم ت ترقيتو إلى الدرجة الث انية حسب المد ة الدنيا نظرا النعداـ  أم ا 

 المنافسة.

                                  
مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس، بتاريخ  رئيس السي د ) ع.ؾ(، مقابمة مع (1)

 ) أذف بنشرىا (. 2019.05.13
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الموظ فيف الث الثة يحوزوف عمى نفس تاريخ  نشير بخصوص ىذه الحالة إلى أنّ 
في وضعية اإلحالة عمى االستيداع لمد ة سنة كاممة  03التعييف، إال  أف  تواجد الموظ فة رقـ 

( 02، بينما يتنافس الموظ فيف )02تأخرىا، حيث تم ت ترقيتيا إلى الدرجة  أد ى إلى
 .03اآلخريف عمى الدرجة 

 بالنسبة لرتبة تقني: .4
طة، وذلؾ رغـ انعداـ  رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة الث الثة حسب المد ة المتوس 
المنافسة، وقرار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء كانت مرتكزا عمى ممؼ ىذا الموظ ؼ 
الذي تضم ف عقوبة تأديبية مف الدرجة الث الثة وىي التنزيؿ في الدرجة، إفراط في الغيابات، 

 السنوي كاف منخفضا.  كما أف  تقييمو
  أّما بالنسبة لمرتب اآلتية فقد تّمت ترقية كل الموّظفين حسب المّدة الدنيا نظرا

 النعدام المنافسة:
 .01رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة متصّرف رئيسي: .5
موظ فيف ضمف جداوؿ ترقية  04رق ي  :1بالنسبة لرتبة مساعد ميندس مستوى  .6

 .08، 06، 05، 04درجات: منفصمة، إلى ال
 .03رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  :2بالنسبة لرتبة مساعد ميندس مستوى  .7
 .03رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة ميندس دولة: .8
 .04رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة ميندس رئيسي: .9

 .03رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة محاسب إداري رئيسي: .10
 .08رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة معاون تقني: .11
 .02رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة كاتب مديرية: .12
 .09رق ي موظ ؼ واحد إلى الدرجة  بالنسبة لرتبة عون تقني: .13

 بالنسبة لألسالك التقنية: . ب
ة باإلدارة المكم فة بأمالؾ يتـ ترقية الموظ فيف الذيف ينت موف إلى األسالؾ الخاص 

مف المرسـو  11الدولة والحفظ العقاري حسب المدد الثالث المنصوص عمييا في المادة 
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تم ت الترقية في  2018، ومف خالؿ الترقية في الدرجة بعنواف (1) 304-07الرئاسي 
ي، عوف معاينة، ومراقب موظ فا ينتموف إلى رتبة مفتش قسـ، مفتش رئيس 26الدرجة لػ 

 وكانت ترقيتيـ كالتالي:
 بالنسبة لرتبة مفتش قسم: .1

موظ فيف ضمف جداوؿ ترقية منفصمة كونيـ ال يتنافسوف عمى نفس  03رق ي 
الدرجة، ففي حالة انعداـ المنافسة تتـ الترقية في الدرجة حسب المد ة الدنيا لكؿ الموظ فيف، 

حسب المد ة  10، وآخر إلى الدرجة 12إلى الدرجة إال  أنو في ىذه الحالة رق ي موظ ؼ 
حسب المد ة القصوى رغـ انعداـ  06الدنيا، أم ا الموظ ؼ الث الث فتم ت ترقيتو إلى الدرجة 

المنافسة، وقرار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء كانت مرتكزا عمى ممؼ ىذا الموظ ؼ 
وي كاف منخفضا بالمقارنة مع بقي ة الذي تضم ف عقوبة التوبيخ كما أف  تقييمو السن

"، في ىذه الحالة يالحظ نوع مف اإلجحاؼ فالنقطة تدؿ عمى أف  الموظ ؼ 18الموظ فيف "
جي د جد ا كما أف  عقوبة التوبيخ ىي عقوبة تأديبية مف الدرجة األولى، فميس ىناؾ تناسب 

صى تقدير كاف بيف مد ة الترقية في الدرجة ومضموف ممؼ الموظ ؼ المعني، فعمى أق
طة.  األجدر ترقيتو في المد ة المتوس 

 بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي: .2
موظ فا يتنافسوف عمى الدرجة األولى ويحوزوف عمى نفس تاريخ السرياف،  12رق ي 

ميف عمى عالمة  10 ( المتبقييف فعالمتيما 02أم ا الموظ فيف ) 20موظ فيف منيـ متحص 
أحدىـ نقطة تقييمو  موظ فيف 05ب المد ة الدنيا وموظ فيف حس 05، حيث تمت ترقية 19
طة  19  19 واآلخر 20 أحدىما نقطة تقييمو(  02) ، وموظ فيفحسب المد ة المتوس 

ـ  الفصؿ بينيـ باالستناد عمى معياري الحالة العائمية والسف أم ا  ،حسب المد ة القصوى ت
التقييـ يعتبر ليـ نفس تاريخ السرياف، وال معيار األقدمية فال ينظر إليو كوف الموظ فيف 

 . (2)ورأييا ممـز بخصوص الترقية في الدرجة وف المجنة سيد ة في قراراتياأساس كك
حساب عدد الموظ فيف المرق يف حسب كؿ مد ة تـ  بتطبيؽ نسب الترقية بالطريقة 

 التالية:
                                  

 . ، مرجع سابق300-10المرسوم التنفيذي رقم  مف  12المادة ( 1)
 ( 02)  الممحق رقمأنظر ( 2)
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    ؛ المد ة القصوى 

     

  
طة      ؛ المد ة المتوس 

     

  
 المد ة الدنيا 

     أعداد طبيعية يتـ أخذ نقـو بتصحيح الناتج، حيث لمحصوؿ عمىفي ىذه الحالة 
ـ  المد ة المتوسطة فينتج لنا عدد  0,2)  ( مف المد ة القصوى ونضيؼ إلى المد ة الدنيا ث

 : (1)الموظ فيف ال ذيف يرق وف حسب كؿ مد ة ىو
طة               ؛            المد ة القصوى          المد ة الدنيا              ؛           المد ة المتوس 

 بالنسبة لرتبة عون معاينة: .3
ميف إلى مجموعتيف، اثنيف منيـ يتنافساف عمى الدرجة الث الثة  04رق ي  موظ فيف مقس 

رياف، واالثنيف اآلخريف يتنافساف عمى الدرجة  الث انية وليما ويحوزاف عمى نفس تاريخ الس 
ميف عمى عالمة  ، تم ت ترقية كؿ واحد منيـ حسب 20نفس تاريخ السرياف، وكم يـ متحص 
 المد ة الدنيا رغـ أن و عند حساب نسب الترقية ينتج:

    
     

  
    ؛ المد ة القصوى 

     

  
طة      ؛ المد ة المتوس 

     

  
 المد ة الدنيا 

طة ينتج ترقية موظ ؼ مف المد ة القصوى  0,2بأخذ  ضافتيا إلى المد تيف الدنيا والمتوس  وا 
طة في كؿ مجموعة.  واحد حسب المد ة الدنيا، وموظ ؼ واحد حسب المد ة المتوس 

يعود قرار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء لترقية كؿ الموظ فيف حسب المد ة الدنيا 
 وعدـ احتراـ نسب الترقية لألسباب التالية:

 وعة الخاصة بالدرجة الثالثة:المجم 
رق ي كال الموظ فيف إلى الدرجة الثالثة، كوف كالىما يحوزاف عمى أقدمية سنتيف 

، إال  أف  أحدىما استفاد مف الترقية في الرتبة عمى أساس 20ونصؼ ونفس نقطة التقييـ 
ر عدـ الشيادة، فرأت المجنة ترقيتو حسب المد ة الدنيا كونو سيعاد ترتيب درجتو، ويبر 

احتراـ نسب الترقية بالمنطؽ العممي لتصفية األقدمية قبؿ الترقية في الرتبة لمموظ ؼ 
 الث اني.

 :المجموعة الخاصة بالدرجة الثانية 
 عدـ احتراـ نسب الترقية بدوف مبرر

                                  
              2019.06.20مقابمة مع السيد ) ع.خ ( رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية بومرداس المساعد، بتاريخ ( 1)

 ) أذف بنشرىا (
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 بالنسبة لرتبة مراقب: .4
موظ فيف ضمف ثالثة جداوؿ ترقية منفصمة كونيـ ال يتنافسوف عمى نفس  07رق ي 

حسب المد ة  11، وموظ ؼ آخر لمدرجة 06رجة، حيث تم ت ترقية موظ ؼ واحد لمدرجة الد
، رق ي 07موظ فيف المتبقيف فيتنافسوف عمى الدرجة  05الدنيا نظرا النعداـ المنافسة، أم ا 

طة، رغـ أن و عند حساب  03 منيـ حسب المد ة الدنيا واالثنيف اآلخريف حسب المد ة المتوس 
 تج:نسب الترقية ين

  
     

  
  ؛ المد ة القصوى 

     

  
طة    ؛ المد ة المتوس 

     

  
 المد ة الدنيا 
 

تم ت الترقية وفقا لقرار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء دوف احتراـ نسب الترقية 
 في الدرجة وذلؾ دوف مبرر.
خارج اإلجراءات المعموؿ بيا سابقا تم ت الترقية في الدرجة وتجدر اإلشارة إلى اّنو 

موظ فا يشغموف مناصب عميا ىيكمية تتمث ؿ في: رئيس مكتب،  17حسب المد ة الدنيا لػ 
 رئيس مفتشية، محافظ عقاري، ورئيس قسـ.  

اــ إعداد المحضر النيائي واستخراج نسخ من مقررات أو مستخرج قرارات الترقية في ثاني
 رجة:الد

المجنة اإلدارية  جتماعيتـ تحرير محضر انتياء مف عممية الترقية في الدرجة بعد اال
، حيث يعرضو مف طرؼ كاتب المجنة الخاص بكؿ رتبة عمى حدى المتساوية األعضاء

عمى األعضاء لإلمضاء عميو، كما يقوموف باإلمضاء عمى جدوؿ الترقية أيضا الذي 
 اسة.مكف أف يتقرر تعديمو بعد الدر ي

تحرير محضر االجتماع إصدار قرار مصادقة مدير أمالؾ الدولة عمى  يعقب 
راج ثالث نسخ مف استخ، حيث يتـ تنفيذ ىذا القرار عف طريؽ (1)جدوؿ الترقية لكؿ رتبة

 ، وثالث نسخ مف(2)مقررات الترقية في الدرجة بالنسبة لمموظ فيف الذيف يشغموف مناصب عميا
حيث تبم غ نسخة منيا  ،(3)في الدرجة بالنسبة لألعواف العادييف الترقية مقررات مستخرج

                                  
  (03الممحق رقم )أنظر  (1)
 (04الممحق رقم )أنظر ( 2)
 (05الممحق رقم )أنظر  (3)
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إلى المعنييف، ونسخة إلى مكتب عمميات الموازنة والوسائؿ والتوثيؽ واألرشيؼ لمتكف ؿ 
 (1)المالي، أم ا النسخة األخيرة فيتـ االحتفاظ بيا في ممؼ المعني.

 بناء عمى آراء موّظفييامديرية الالمطمب الثّاني: تقييم الترقية في الدرجة ب
مف خالؿ ىذا المطمب سنقوـ بتقييـ سير عممية الترقية في الدرجة عمى مستوى 
مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس بناء عمى استطالع آراء موظ فييا، حيث قمنا 

وذلؾ لقياس مدى إلماـ الموظ فيف ورضاىـ عف مختمؼ  ،(2)باستخداـ أداة االستبياف
 يمي: ، وسنوضح ذلؾ مف خالؿ ماعم قة بالترقية في الدرجةالجوانب المت
  عّينة الدراسةخصائص الفرع األول: 

مصمحة اإلدارة العام ة والوسائؿ تسيير المسار الميني لمموظ فيف التابعيف تتولى  
لمديريتي أمالؾ الدولة والحفظ العقاري لوالية بومرداس، حيث يعتبر الحفظ العقاري 
مستق ال عف مديرية أمالؾ الدولة وعميو فيو غير معني بالدراسة، وعمى ىذا ستقتصر ىذه 

 ؾ الدولة فقط.    الدراسة عمى موظ في مديرية أمال
ا، فموظ   95 لوالية بومرداس الدائميف في مديرية أمالؾ الدولةيبمغ عدد موظ  

موظ فا المتبقيف ينتموف إلى  26موظ فا ينتمي إلى األسالؾ التقنية، و 69ينقسموف إلى 
 نةعي   رااختي وتـ   حيث يمث ؿ إجمالي الموظ فيف مجتمع الدراسة، ،(3)األسالؾ المشتركة

 سواء عمى مستوى المديرية أو عمى مستوى الرتبمف مختمؼ موظ فا  62ة مف نمكو  
راسة الد   عي نةؿ فيف، بحيث تمث  الموظ   يجمالإمف % 65,26بنسبة المفتشيات أي  بعض

تحديد ممي زاتيا مف خالؿ تخصيص جزء ل عمدنا، (4)وىي المجموعة المشمولة باالستبياف
نسب األسالؾ، السف، ، نقـو مف خاللو بحصر العامةالمعمومات في االستبياف بعنواف 

الجنس، ومد ة الخبرة المينية لمموظ فيف المشموليف باالستبياف، حيث الحظنا تجاوبا كبيرا 
 النتائج كاآلتي: اتسمت إجاباتيـ بنوع مف الجدي ة، وكانتمنيـ، و 

                                  
 أمالؾ الدولة لوالية بومرداس.لمديرية  مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى (1)

وليذا  ،ىـ عمى عمـ بيا الحقائؽ التي وكذلؾ بيفو تقنية مباشرة لجمع المعمومات بشأف معتقدات ورغبات المستج ىو (2)
حقائؽ عف الممارسات الحالية  اكتشاؼ فاف استخداـ االستمارة بشكؿ رئيسي في مجاؿ الدراسات التي تيدؼ إلى

، أساليب البحث العممية في العموم االجتماعية واإلنسانيةفوزي عرابية وآخروف، ػ  ألفرادواستطالع الرأي وميوؿ ا
 5.ص ، 2008األردف ،4 دار وائؿ، ط

 لمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس. مكتب المستخدميف وتحسيف المستوى (3)

  ( 06)  أنظر الممحؽ رقـ (2)
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  62من  62: عدد اإلجابات السمك
 النسبة المئوية عدد الموّظفين السمك
 % 30,65 19 مشترك
 % 69,35 43 تقني

 62من  58: عدد اإلجابات السن
 النسبة المئوية عدد الموّظفين الفئة العمرية

29- 34 09 15,51 % 
35- 40 20 34,48 % 
41- 45 05 08,62 % 
46- 50 19 32,75 % 
51- 55 05 08,62 % 

  62من  62: عدد اإلجابات الجنس
 النسبة المئوية عدد الموّظفين الجنس
 % 53,23 33 ذكور
 % 46,77 29 إناث

  62من  51: عدد اإلجابات مّدة الخبرة المينية
 النسبة المئوية عدد الموّظفين مّدة الخبرة المينية

01- 05 09 17,64 % 
06- 10  14 27,45 % 
11- 15 03 05,88 % 
16- 20          04 07,84 % 
21- 25       15 29,41 % 
26- 30  04 07,84 % 
31- 35     02 03,92 % 

  
ح أف  عي نة  ية، حيث تتمي ز بأن يا عي نة أغمبيا شباب الدراسةمف خالؿ ىذه النتائج يتض 

المشموليف باالستبياف، ينتمي أغمبيـ إلى السمؾ  ىناؾ تقارب بيف نسبة الذكور واإلناث
المتبقية تنتمي لألسالؾ المشتركة، أم ا مف ناحية  % 30,65بينما  % 69,35التقني بنسبة 
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الخبرة المينية فيناؾ تبايف بيف نتائج االستبياف، فيي تتراوح بيف فئة حديثة التعييف، وفئة 
نظامي الترقية في الدرجة القديـ والجديد، وىناؾ فئة ثالثة ذات مد ة طويمة تجمع بيف 

  تتوسطيما.
 لمديرية عن مختمف جوانب الترقية في الدرجةالفرع الثّاني: مدى رضا موّظفي ا

ح مدى رضا أفراد العي نة المشمولة باالستبياف عف  مف خالؿ ىذا الفرع سنوض 
مناىا إلى الجزأيف التالييف: التي مختمؼ جوانب الترقية في الدرجة   قس 

  ــ بالنسبة لتقييم األداء:أّوال
 كانت نتائج االستبياف كاآلتي:

 ال نعم  
 % 30,65 % 69,35 العمم بإجراءات تقييم األداء ومعاييرهمدى 

مدى شفافية وموضوعية 
 إجراءات ومعايير تقييم األداء

 % 55 % 45 بالنسبة لإلجراءات
 % 63,33 % 36,67 بالنسبة لممعايير

اإلعالم بنقطة التقييم وحق 
 الطعن فييا

 % 57,38 % 42,62 بالنسبة لمنقطة
 % 59,02 % 40,98 بالنسبة لحؽ الطعف

 % 30 % 70 مدى مطابقة نقطة التقييم لألداء الفعمي

ىو  تضمن ت آراء العي نة المشمولة باالستبياف بعض االنتقادات والمالحظات منيا ما
ؿ بممارسات اإلدارة نجمميا فيما يمي:   متعم ؽ بالجانب القانوني، ومنيا ما يتص 

 بالنسبة إلجراءات التقييم: . أ
 الناحية النظرية موضوعية إال  أن يا ال تؤخذ بعيف االعتبار مف  اإلجراءات مف

 الناحية العممية.
  ـ بالتعقيد مم ا يستوجب إخضاعيا لمراقبة اإلجراءات مف الناحية العممية تتس 

 محكمة وصارمة، وجعميا واضحة حتى تحضى بقبوؿ األفراد.
 موف عمى نق اط مرتفعة ال تقييـ األداء غير موضوعي فأغمب الموظ فيف يتحص 

 تمي ز بينيـ.
 .ـ بالشفافية  يجب عمى اإلدارة إعالـ الموظفيف بإجراءات التقييـ حتى تتس 
  يجب احتراـ اإلجراءات القانونية كما ىي، مع ضرورة توفير اإلمكانات

 المادية والوسائؿ الالزمة لتحسيف األداء.
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 المسؤوؿ  مف األولى اإلطالع عمى نقطة المدير وليس النقطة المقترحة مف
المباشر، كونيا ىي التي تدرج في جدوؿ الترقية وبالتالي ىي األولى 

 بالطعف. 
 بالنسبة لممعايير: . ب

   ن ميـ ليا مف مال يقع المشكؿ في معايير التقييـ وا  ا الخمؿ في التقدير الس 
 طرؼ المسؤوؿ المباشر الذي في الغالب يكوف غير عادال. 

 ـ تقييـ األداء بالشفافية  ال والموضوعية، حيث أف  أغمبو يتـ باالستناد يتس 
عمى المحاباة، المحسوبية ومدى المواالة لممسؤوؿ المباشر، فالنقطة ال 
تعكس األداء الفعمي لمموظ ؼ، إضافة إلى أف  ىناؾ مف يستند إلى حضور 

 وغياب الموظ ؼ في عممية التقييـ.
  كونيا تعتبر يجب إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تقييـ األداء

يمي: مردود  كالسيكية وتقميدية نوعا ما حيث يجب األخذ بعيف االعتبار ما
الموظ ؼ ومقدار المجيود المبذوؿ مف طرفو، كيفية معالجة الممفات والدراسة 
رعة في التنفيذ، معيار النجاعة وذلؾ مف خالؿ المساىمة  القانونية ليا، الس 

النيائي ليا، الفعالية، كمية المياـ في إيجاد حموؿ لمممفات إلى الحفظ 
المسندة لمموظ ؼ، مدى حساسية المياـ الموكمة لمموظ ؼ، االىتماـ بتطبيؽ 
المعايير الحديثة مثؿ ما يعرؼ بعقود األداء التي تعني تحديد األىداؼ 
المرجوة مف الموظ ؼ مسبقا خالؿ فترة زمنية محد دة وبمجرد انتيائيا تتـ 

ق قة مع األىداؼ المسط رة وبناء عمى ىذه النتائج يتـ مقارنة النتائج المح
 اتخاذ العديد مف القرارات كالترقية.....

  يجب االعتماد عمى معايير غير ثابتة ومتغي رة نظرا الستحالة تقييـ الموظ ؼ
 بصفة مستمرة عمى نفس الوتيرة.

  إلضفاء الموضوعية عمى ىذا  (1)°360يجب االىتماـ بتطبيؽ أسموب تقييـ
  إلجراء.  ا

                                  
 العمالء، المرؤوسيف، الزمالء، الرؤساء، التقييـ أي فكرة التنوع في مصادريقـو عمى ىذا األسموب مف التقييـ عمى  (1)

إضفاء العدالة في مجاؿ التقييـ المعتمد عمى الموضوعية والشفافية وعدـ  الشخص نفسو.........الخ، وذلؾ مف أجؿ
 . 32، ص مرجع سابقالتحيز، عادؿ ذبيح، 
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   ثانياــ بالنسبة لمترقية في الدرجة:
 كانت نتائج االستبياف كاآلتي:

 بخصوص الوتيرة التي تم ت الترقية عمى أساسيا في الغالب فالنتائج كاآلتي: أم ا
 62,50 % حسب المد ة الدنيا 
 19,64 % طة  حسب المد ة المتوس 
 12,50 % حسب المد ة قصوى 
 05,36 % طة  تراوحت ترقيتيـ بيف المد تيف الدنيا والمتوس 

تضمن ت آراء العي نة المشمولة باالستبياف بعض االنتقادات والمالحظات منيا ماىو 
ؿ بممارسات اإلدارة نجمميا فيما يمي:  متعم ؽ بالجانب القانوني ومنيا ما يتص 

 بالنسبة إلجراءات الترقية في الدرجة: . أ
  ـ الترقية في الدرجة بالشفافية والموضوعية مم ا يستدعي تحقيقيما عف ال تتس 

 طريؽ اإلعالـ والحياد لبموغ الرضا الوظيفي وزيادة المردودية. 
  اعتبار قرار المجنة نافذا لكونيا سي دة في قراراتيا مم ا يرت ب عدـ جدوى

فيا ىو أمر غير مرغوب فيو.  الطعوف رغـ تعس 
 اث لجنة خاصة لدراسة الطعوف أعمى درجة مف المجنة مف األفضؿ إحد

 اإلدارية المتساوية األعضاء.
 .ترجيح صوت الرئيس في الترقية ىو أمر غير مرغوب فيو 
  يستحسف تقميص المد ة الضرورية لمترقية في الدرجة مع التشديد في تطبيؽ

 المعايير الضرورية لذلؾ.
 مييز بيف الموظ فيف نظرا لغياب توحيد المد ة الضرورية لمترقية تفاديا لمت

 الشفافية والموضوعية.

 ال نعم 
 % 25,80 % 74,20 العمم بإجراءات الترقية في الدرجةمدى 

 % 65 % 35 مدى الرضا بثالث وتائر
 % 71,67 % 28,33 مدى شفافية وموضوعية الترقية في الدرجة

 % 22,58 % 77,42 مدى اعتبار الترقية في الدرجة محّفزا لتحسين األداء
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  وىناؾ مف يرى أف  وتائر الترقية ضرورية لممفاضمة بيف الموظ فيف، فوجود
ثالث وتائر موضوعي غير أف تصنيؼ الموظ فيف ضمنيا ىو غير 

 الموضوعي.
  عدـ احتراـ آجاؿ انعقاد المجنة يؤدي إلى حدوث تجاوزات في عممية الترقية

طوؿ المد ة يؤدي إلى ارتفاع عدد المتنافسيف عمى الدرجات، مم ا كوف 
يستدعي وضع تعميمة صارمة مف طرؼ المديرية العام ة لمنع التكاسؿ 

 والتماطؿ.
  أغمب أعضاء المجنة ليسوا عمى دراية بصالحياتيا فمنيـ مف ينتمي إلييا

 وىو يجيؿ دوره فييا. 
 بالنسبة لممعايير: . ب

  يستحسف االستناد عمى كفاءة الموظ ؼ أكثر مف عنصر األقدمية، كونيا
 المعيار األنسب لمترقية

 .النقطة السنوية ال تؤخذ بعيف االعتبار 
  ن ما تستند عمى معايير شخصية عدـ استناد المجنة عمى معايير موضوعية وا 

 في عممية الترقية.
 بالنسبة لعنصر التحفيز: . ج

 ية يؤث ر عمى الجانب التحفيزي إضافة إلى أف  المقابؿ طوؿ المد ة الالزمة لمترق
المالي لمدرجة ضئيؿ ال يعكس الجيد الفعمي المبذوؿ خالؿ الفترة بيف 

 الدرجتيف.
  درجة يعد إجحافا في حؽ الموظ ؼ وذلؾ لوجود إمكانية تجاوز  12إقرار

 ىذه الدرجة بالنظر لمسنوات التي يقضييا الموظ ؼ في الخدمة الفعمية.
   الترقية في الدرجة تتـ بصفة دورية وآلية ال تعب ر بتاتا عف المجيود الذي  إف

يبذلو الموظ ؼ خالؿ مساره الميني مم ا يحجب أثرىا التحفيزي، وعمى ىذا 
يستحسف تعويضيا بعالوة المردودية ذات قيمة مالية معتبرة مف شأنيا خمؽ 

 جو لممنافسة بيف الموظ فيف.
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 :الثّـــــــــاني خالصة الفصل

 

مف خالؿ ىذا الفصؿ حاولنا إجراء مقاربة بيف الواقع العممي والجانب النظري لمترقية 
في الدرجة، وذلؾ بدراسة ميدانية تم ت عمى مستوى مديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس، 

كنموذج تطبيقي، إضافة إلى استعماؿ أداة  2018الدرجة بعنواف فأخذنا الترقية في 
االستبياف لتقدير مدى إلماـ الموظ فيف التابعيف لممديرية ورضاىـ عف مختمؼ الجوانب 
المتعم قة بالترقية في الدرجة، حيث ظير أف  أغمب المشموليف باالستبياف عمى دراية 

مشفافية والموضوعية، فمف خالؿ الدراسة بالجانب اإلجرائي ويروف أف  التطبيؽ يفتقر ل
 الميدانية الحظنا ما يمي:

 .ارتفاع معد ؿ نقاط التقييـ بشكؿ ال يعكس الواقع 
 .عدـ احتراـ نسب الترقية 
  إعطاء األولوية لرأي المجنة عمى حساب نقاط تقييـ األداء وذلؾ استنادا عمى المادة

األعضاء وتشكيميا وتنظيميا  ختصاص المجاف المتساويةالمحدد الالمرسـو  مف 10
 وعمميا

 تستدعي استبداليا  ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتقييـ األداء كونيا عام ة
ـ  تداركو بإصدار المرسـو التنفيذي كثر دق ة وقابمة لمقبمعايير أخرى أ ياس، وىو ما ت

 المحدد لكيفيات تقييـ الموظ ؼ. 165-19رقـ 
 حديثة لتقييـ األداء. ضرورة إت باع أساليب 
 المقابؿ المالي لمدرجة يؤث ر عمى الجانب التحفيزي ليذا النوع مف الترقية. ضعؼ 
 .ضرورة إحداث آليتي رقابة وطعف لمحد  مف التجاوزات والحفاظ عمى حقوؽ الموظ فيف 

نتيجة ليذا يترت ب عدـ تحقؽ الرضا الوظيفي مم ا يؤدي بالضرورة إلى التأثير السمبي 
المردودية، والمالحظ عمى جممة ىذه النقائص أف  أسبابيا تعود لما خمصنا بو عمى 

ؿ وىو غياب تنظيمات تفصيمية لجوانب إجراء الترقية في الدرجة،  مف الفصؿ األو 
 ووجود نصوص قانونية عام ة تحتمؿ عد ة تأويالت.



 

 
 

ـــاتمةالخـــ  
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 اتمة:ـــــــــــالخ
المتضم ف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية بالنظاـ  03-06إف  أخذ األمر 

المغمؽ الذي يعترؼ بفكرة الحياة المينية، أد ى إلى االىتماـ بالمسار الميني لمموظ فيف 
الذي يظير مف خالؿ تخصيص باب كامؿ بعنواف تنظيـ المسار الميني، نظ ـ فيو عالقة 

االىتماـ بفكرة التحفيز وتحسيف المسار دايتيا بالتوظيؼ وصوال إلى الموظ ؼ باإلدارة مف ب
، حيث كر س ضمف الفصؿ السادس ثالثة أنواع لمترقية مف بينيا الترقية الميني لمموظ ؼ

من ،في الدرجات موضوع ىذه الدراسة ؿ االتي قس  ىا إلى جانب نظري ضمف الفصؿ األو 
قنا إلى  أحطنا مف خاللو بمختمؼ الجوانب المتعم قة بيذا النوع مف الترقية، حيث تطر 

اإلطار المفاىيمي ليا والضوابط التي تحكميا، وجانب تطبيقي ضمف الفصؿ الث اني 
 يتضمف دراسة حالة بعنواف الترقية في الدرجة بمديرية أمالؾ الدولة لوالية بومرداس. 

 النتائج التالية:وختاما ليذه الدراسة خمصنا إلى 
  جة تتـ بصفة مستمرة في نفس الرتبة، وليا دور ميـ لخدمة طموح الترقية في الدر

الموظ ؼ ورفع مردودية اإلدارة، إال  أن و رغـ ذلؾ لـ تنؿ االىتماـ الكافي مف الناحية 
يظير ذلؾ مف خالؿ استمرار العمؿ ، حيث لـ تدرج في باب الحقوؽ كما القانونية

المتضم ف القانوف األساسي  59-85بأحكاـ التنظيمات الصادرة في ظؿ المرسـو 
سنة مف صدور األمر  13النموذجي لعم اؿ المؤسسات واإلدارات العمومية رغـ مرور 

ر تـ   06-03 المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، وبسبب ىذا التأخ 
االعتماد عمى نصوص تنظيمية قديمة كما استندنا بشكؿ كبير عمى التعميمات 

 2006لمراسالت الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية بعد والمذكرات وا
رة لجزئيات الترقية في الدرجة.   المفس 

  إف  االستمرار بالعمؿ بالنصوص التنظيمية القديمة وعدـ الجدية في تحيينيا يساىـ
 بنسبة كبيرة في تخم ؼ اإلدارة وتأخ رىا.

  درجة رغـ إمكانية استيفاء  12المقي د بػ تقـو الترقية في الدرجة عمى معيار األقدمية
الموظ ؼ ليا قبؿ نياية عالقتو الوظيفية باإلدارة، مم ا يعني أف  الخبرة المكتسبة خالؿ 

 ستكوف دوف تعويض. 12الفترة المقضية في الخدمة بعد الدرجة 
 يره زيادة عمى معيار األقدمية تقـو الترقية في الدرجة عمى معيار الكفاءة الذي يتـ تقد

فخضوع تقييـ الموظ ؼ  ،عف طريؽ إجراء تقييـ األداء المشوب بكثير مف القصور
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لمسمطة التقديرية لمرئيس مع انعداـ معايير دقيقة وقابمة لمقياس يؤدي إلى االستناد عمى 
معايير ال صمة ليا بالمردودية كالمحاباة مم ا يرت ب عدـ موضوعيتو، كما أف  العمؿ 

تماد عمى النصوص القديمة وجعمو يتـ خالؿ الثالثي األخير يؤدي بقاعدة السنوية باالع
إلى عدـ جدية الموظ فيف خالؿ باقي السنة والحرص التظاىر بتحسيف األداء خالؿ فترة 

داء بجممة مف الضمانات تتمث ؿ في حؽ تقييـ األ 03-06التقييـ فقط، أحاط األمر 
ـ  النص عمى حؽ اال ، فمفغير فع الة اوحؽ الطعف إال  أن ي العاالط   ط الع عمى جية ت

النقطة دوف التقدير العاـ، ومف جية أخرى لـ يتـ التصريح بالنقطة المقصودة حيث 
تمجأ اإلدارة إلى إطالع الموظ ؼ عمى النقطة المقترحة مف المسؤوؿ المباشر دوف 

 كاف عمى نقطة التقييـ دوف االىتماـالنقطة النيائية، كما أف  إقرار حؽ الطعف 
بإجراءات الترقية في الدرجة، إضافة إلى أن و ال يعقؿ االعتراض أماـ المجنة اإلدارية 

عند انعقادىا لمترقية في  المتساوية األعضاء التي كانت سببا في حدوث التجاوز
، كما ال يعقؿ تقديـ الطعف لمدير الييئة الذي يعد صاحب القرار النيائي في الدرجة

يس المجنة المنعقدة بخصوص الترقية في الدرجة المطعوف تقييـ األداء وىو نفسو رئ
     فييا. 

  مف خالؿ ىذا النوع مف الترقية يتقد ـ الموظ ؼ ضمف سم ـ الرواتب، إال  أف  الزيادة
مة ضئيمة تدخؿ في الراتب الخاـ الذي يخضع لالقتطاع فرغـ ارتفاع  ،المسج 

لـ و  دج 45 ة النقطة االستداللية بقيتاالحتياجات األساسية لممواطف البسيط إال  أف  قيم
 .2007يتـ مراجعتيا منذ 

 ح سيرورة إجراءات الترقية في الدرجة بشكؿ  عدـ وجود نصوص تنظيمية توض 
دة بيف اإلدارات مف جية، وتساىـ في الحد مف التجاوزات بحجة  تفصيمي تجعميا موح 

فبالرجوع إلى غياب النص أو عموميتو أي يحتمؿ عد ة تأويالت مف جية أخرى، 
نجده لـ ينص عمى دور المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  03-06األمر 

ختصاص المجاف المتساوية المحد د الالمرسـو بخصوص الترقية في الدرجة، بينما 
المعموؿ بو إلى غاية  1984الصادر في سنة  األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا

ح نص  عمى إلزامية رأي المجنة ب 2019 خصوص الترقية في الدرجة غير أن و لـ يوض 
 صالحياتيا في ىذا الشأف. 
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 الفع الة سواء عمى موضوعية التقييـ، أو ممارسات اإلدارة، أو  غياب آليات الرقابة
ارتفاع معد ؿ نقاط التقييـ ممارسات المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء، حيث يالحظ 

 نسب الترقية في الدرجة،......ـ احتراـ بشكؿ ال يعكس الواقع، عد
ح أف  الترقية في الدرجة لـ تنؿ االىتماـ الكافي، فرغـ النص بناء عمى ما سبؽ  يتض 

اإلشارة إلى أن و ستصدر نصوص تنظيمية تعالجيا، إال  أنو و  03-06عمييا بموجب األمر 
محي نة، سنة سج ؿ غياب نصوص تنظيمية  13يظير عدـ الجد ية في ذلؾ، فرغـ مرور 

كما أف  النصوص السارية المفعوؿ يشوبيا نوع مف القصور وتحتمؿ عد ة تأويالت وىو ما 
المقابؿ المالي  كما أف  ضعؼ يؤدي إلى وجود تجاوزات عمى مستوى اإلدارة العمومية،

لمدرجة ال يرضي طموح الموظ ؼ مم ا يرت ب عدـ الرضا الوظيفي وعدـ بذؿ جيد لتحسيف 
وكإجابة عمى اإلشكالية المطروحة نخمص إلى أف  كؿ ىذه لمردودية، األداء وزيادة ا
بشكؿ فعاؿ في تحسيف المسار  الترقية في الدرجة مساىمةعدـ  أد ت إلىالعوامؿ مجتمعة 
 يمي: نقترح ما نجاعتيالتحقيؽ عمى مستوى اإلدارة العمومية، و  الميني لمموظ ؼ

 ة لمختمؼ جوانب الترقية في االستعجاؿ في إصدار النصوص التنظيمية المحد د
ضفاء نوع مف الصرامة عمييا،  دة بيف جميع اإلدارات وا  والعمؿ الدرجة، وجعميا موح 

مة مثؿ ختصاص المجاف المحد د الالمرسـو  عمى تحييف وتعديؿ النصوص ذات الص 
   .المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا

  الخدمات منتوج معنوي ال يمكف قياسو بشكؿ دقيؽ مم ا يستمـز إعادة النظر في معايير
التقييـ وجعميا أكثر دق ة وقابمية لمقياس، واتباع أساليب حديثة في التقييـ تسمح بتحقيؽ 

تعكس نقاط التقييـ األداء الفعمي، وىو ما تحقؽ مبدئيا بصدور الموضوعية بحيث 
 المحدد لكيفيات تقييـ الموظ ؼ. 165-19المرسـو التنفيذي رقـ 

 .فتح عدد الدرجات وجعميا مستمرة إلى سف التقاعد 
  الواقع المعيشيإعادة النظر في قيمة تعويض الخبرة بشكؿ يتناسب مع. 
  وأعمى درجة مف المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء إستحداث لجاف طعف مستقمة

 تختص بمختمؼ جوانب الترقية في الدرجة.
 دراسة أىميا:تحتاج إلى نقاط د بعض الالبحث الحظنا وجو  مف خالؿ إنجازنا ليذا

 .عالقة تقييـ األداء بالترقية في الدرجة 
  تصنيؼ الموظ ؼ المرق ى في الرتبة.إعادة 
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 قــرار المـصادقـة عـمى جـدول الترقـية
 2017فـي الـدرجـات لـسنة 

 إن  مدير أمالك الدولة  
األساسي العاـ لموظيفة  المتضمف القانوف 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03بمقتضى األمر رقـ  -

 العمومية.
المتعمؽ بسمطة التعييف والتسيير  27/03/1990المؤرخ في  90/99بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ  -

، البمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع  تاإلداري لمموظفيف وأعواف اإلدارات المركزية، الواليا
 اإلداري.

المتضمف القانوف األساسي الخاص  و 92/00/9101 المؤرخ في 01/011بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـو  -
 باإلدارة المكمفة بأمالؾ الدولة و الحفظ العقاري و مسح األراضي. الخاصةبالموظفيف المنتميف لألسالؾ 

سيير المجاف المتساوية األعضاء المتضػمف ت  1844جواف  14المؤرخ في  44/10بموجب  القرار رقـ  -
 الطعف  .و 

المتضمف تجديد المجاف المتساوية األعضاء عمى   01/10/9100المؤرخ في    10بموجب القرار رقـ  -
 مستوى مديريتي أمالؾ الدولة و الحفظ العقاري لوالية بومرداس .

 ..............رتبة    .............نظرا لمحضر إجتماع المجنة المتساوية األعضاء  الخاص بسمؾ  -
 .................بتاريخ  ( ,,,,,,,,,,,,,,)شعبة 

 باقتراح مف السيد/ مدير أمالؾ الدولة لوالية بومرداس. -
 ريــــقـــر 

 2017يتـ المصادقة عمى جدوؿ الترقية في الدرجات لسنة  :المـادة األولى
 بتنفيذ ىذا القرار.                 مدير أمالؾ الدولة لوالية بومرداسيكمؼ السيد/   المـادة الثانية:

 ......................حرر ببومرداس في                                                  

 الجمهورية الجــزائـرية الـديمـقراطـية الشعــبـية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES   ة ـيــالـمـوزارة ال 

DIRECTION GENERALE  ة ــعامــرية الــديــالم 

DU DOMAINE NATIONAL   نيةــوطـــالك الـــلألم 

DIRECTION DES DOMAINES  ة ـالك الدولــرية أمــديـم 

DE LA WILAYA DE BOUMERDES  رداس ــومــة بــواليــل 

 الرقم :                  /.......  
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 تـرقـية في الدرجـة  مـقـرر
 إى هذَش أهالك الذولت 

للىظُفت الوتضوي القاًىى األساسٍ العام  2006َىلُى  15الوؤسخ فٍ  06/03بوقتضً األهش سقن  -

 العوىهُت.

الوتعلق بسلطت التعُُي والتسُُش  1990.03.27الوؤسخ فٍ  99.90بوقتضً الوشسىم التٌفُزٌ سقن  -

اإلداسٌ للوىظفُي وأعىاى اإلداساث الوشمزَت، الىالَاث ، البلذَاث والوؤسساث العوىهُت راث 

 الطابع اإلداسٌ.

و الوتضوي القاًىى األساسٍ  28/11/2010الوؤسخ فٍ  10/300وبوقتضً الوشسىم التٌفُزٌ سقن -

الخاص بالوىظفُي الوٌتوُي لألسالك الخاصت باإلداسة الونلفت بأهالك الذولت و الحفع العقاسٌ و 

 هسح األساضٍ.

والوتضوي تشقُت الوىظفُي الزَي  1989جاًفٍ  08/ م.و.ع الوؤسخ فٍ  01بٌاءا علً الوٌشىس سقن  -

 َشغلىى الوٌاصب العلُا .

فٍ  ................الوتضوي تعُُي السُذ /  .............الوؤسخ فٍ   .....القشاس سقن بـٌاءا علً  -

 . ..................إبتذاء هي  .....................الوٌصب األعلً بصفت 

الوتضوي تشقُت ، الوعٌٍ باألهش إلً الذسجت   ............الوؤسخ فٍ   .........بٌاءا علً الوقشس سقن   -

 . .................ابتذاء هي تاسَد  ...........(  فٍ سلل .....) .........

 بئقتـشاح هـي السُذ/  هـذَش أهـالك الـذولت لـىالَت بـىهشداس.

 :يــــقـــرر

 ...............، الصٌـف  ..............فٍ سلل  ..............َـشقً  السـُذ /  الـمـادة األولـى:

   ......الٌقطت اإلستذاللُت     .......الذسجت    .......اإلســتذاللٍ    الشقـن       

 . ....................إبتذاء هي تاسَد       

 ......../31/12َىم إلً غاَت   .....أشهش    ......سٌت     .....وَحتفع بأقذهُت قذسها          

 الـذولت لـىالَت بـىهشداس بتـٌفُز هزا الوقـشس.َنلف السُـذ/  هـذَش أهـالك  الـمـادة الثـانيـت:

...:................................حـرر بـبـومرداس  فـي                                                            

 الجمهورية الجــزائـرية الـديمـقراطـية الشعــبـية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DES FINANCES   ة ـيــالـمـوزارة ال 

DIRECTION GENERALE  ة ــعامــرية الــديــالم 

DU DOMAINE NATIONAL   نيةــوطـــالك الـــلألم 

DIRECTION DES DOMAINES  ة ـالك الدولــرية أمــديـم 

DE LA WILAYA DE BOUMERDES  رداس ــومــة بــواليــل 

 الرقم :                  /.......  
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 مستخرج من قرار رقم/      المؤرخ في 

 المتضمـن المصادقة على جدول الترقيات

            ..................الخاصة بسلك 

 2017سٌــت: 

   ..................: (ة)أى السُــذ

 ........................الــشتبـت: 

 14الصـٌـف: 

 05الــذسجـت : 

 776الشقــن االستذاللٍ :  

 حسب الشـشوط التـالُت : 2017دَسوبش      31قشس تشقُـته إلً غاَـت 

 الـوــذة :القصىي

 5:  الــذسجت
 807الـشقن اإلستذاللٍ : 

 01/05/2017 تاسَــد السشَاى : 

 2017دَسوبــش  31األقذهُـت الوحتفــع بـها إلــً غاَــت 

 َــىم     30شهــش        07سٌــت     00    

 

 ًسخــت هطابقــت لألصــل
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          الترقية في الدرجة في ظل أمر) في إطار تحضير مذكرة ماستر في القانوف العاـ تحت عنواف 
لجأنا إلى إعداد ىذا االستبياف قصد ، (ــ دراسة حالة مديرية أمالك الدولة لوالية بومرداس  06-03
ومالحظاتكـ واقتراحاتكـ بخصوص  بالترقية في الدرجة، قةؼ عمى رأيكـ في بعض المسائؿ المتعم  التعر  

خذ بعيف االعتبار في ؤ عمى جميع األسئمة وبصدؽ حتى تبة أف تكوف اإلجا انرجو  حيث ،الموضوع
 الدراسة. 

 :فيما يخص المعمومات العامةــ الأوّ 
  :مشترؾ،  تقنيالسمؾ  
 :الرتبة 
  :السف 
 :أنثى ذكر  الجنس ، 
  مف تاريخ التوظيؼمدة الخبرة المينية : 
 :تقييم األداء يخص فيماــ ثانيا
  ال    نعـ  ............؟األداء والمعايير التي تستند عميياأنت عمى دراية بإجراءات تقييـ ىؿ 
 ىؿ ترى أف إجراءات تقييـ األداء و معاييره تخضع لمشفافية والموضوعية؟ 

             ال  نعـ  ..........................................................ػػ بالنسبة لإلجراءات:      
 ال   نعـ   ..........................................................ػػ بالنسبة لممعايير:

 ىؿ يعممؾ المسؤوؿ المباشر بنقطة التقييـ وبحقؾ في الطعف فييا؟  
 ال   نعـ   .....................................................:عالـ بالنقطةإللبالنسبة ػ 

 ال   نعـ  ................................................: عالـ بحؽ الطعفإللػػ بالنسبة 
  ..........................................ال   نعـ  ىؿ تعكس نقطة التقييـ أداءؾ الفعمي؟ 
 الترقية في الدرجة: يخص فيمالثاــ ثا
  ال   نعـ  ................................؟ أنت عمى دراية بإجراءات الترقية في الدرجةىؿ 
 ................................... ال   نعـ  ىؿ أنت راض عف وجود ثالث وتائر لمترقية؟ 
  ال   نعـ  ىؿ تخضع عممية الترقية في الدرجة عمى مستوى مؤسستؾ لمشفافية والموضوعية؟   
    قصوىال،    المتوّسطة   ،   الدنياماىي الوتيرة التي ترق يت عمى أساسيا في الغالب؟  
 ............................ ال   نعـ  ىؿ ترى أف  الترقية في الدرجة محف ز لتحسيف األداء؟ 

 ان يتعمق بالترقية في الدرجةـــــاستبي
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والترقية في الدرجة تقييم األداء أو االقتراحات بشأن  واالنتقادات فيما يخص المالحظات ػـابعار 
 لتحقيق الرضا الوظيفي وزيادة المردودية:
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 :النصوص القانونية و التنظيمية  
 :القوانين واألوامر 

  ج.ر ، يتعّمق بالتأمينات اإلجتماعية 1983.07.02المؤرخ في  11-83القانوف رقـ
، 2011.06.05المؤرخ في  08-11، المعد ؿ والمتمـ بالقانوف 1983لسنة  28العدد 

 . 2011لسنة  32ج.ر العدد 
 تضمن القانون األساسي العام ي 2006.07.15 المؤرخ في 03-06 رقـ مراأل

 .2006لسنة  46ج.ر العدد ، لموظيفة العمومية
 :المراسيم الرئاسية 

  يتعّمق بإعطاء النقط وطرق ، 1966.06.02المؤرخ في  149-66مرسـو رقـ
 .1966لسنة  46ج.ر العدد  الترقية،

  يتضّمن منح ميزات خاصة 1972.10.05المؤرخ في  199-72المرسـو رقـ ،
لموّظفي الدولة والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات العمومية القائمين بأعماليم 

 .1972 لسنة 86ج.ر العدد  في واليتي الساورة والواحات،
  يحدد اختصاص المجان المتساوية  1984.01.14المؤرخ في  10-84المرسـو رقـ

 .1984لسنة  03ج ر العدد  ،األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا
  يتضمن القانون األساسي  1985.03.23المؤرخ في  59-85المرسـو رقـ

 .1985لسنة  13، ج.ر العدد العمومية النموذجي لعّمال المؤسسات واإلدارات
  يحدد الشبكة االستداللية  2007.09.29المؤرخ في  304-07المرسـو الرئاسي رقـ

، المعد ؿ والمتمـ 2007لسنة  61ج.ر العدد ، اتبيملمرتبات الموظفين ونظام دفع رو 
لسنة  58، ج.ر العدد 2014.09.28المؤرخ في  266-14بالمرسـو الرئاسي رقـ 

2014. 
  يتضمن القانون األساسي  2009.06.24المؤرخ في  221-09المرسـو الرئاسي

 . 2009لسنة  38، ج.ر العدد الخاص باألعوان الدبموماسيين والقنصميين
 :المراسيم التنفيذية 

  المتعّمق بسمطة التعيين  1990.03.27المؤر خ في  99-90المرسـو التنفيذي رقـ
والتسيير اإلداري بالنسبة لمموّظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبمديات 

 . 1990لسنة  13ج ر العدد  ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري
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  يتضمن تنظيم المصالح  1991.03.02المؤرخ في  65-91المرسـو التنفيذي رقـ
، المعد ؿ والمتمـ 1991 لسنة 10ج ر العدد  الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري،

 لسنة 18، ج ر العدد  2015.04.04المؤرخ في  98-15بالمرسـو التنفيذي رقـ 
2015. 

  إلمتيازات الخاصة ، يحدد ا1995.01.12المؤرخ في  28-95المرسـو التنفيذي رقـ
عات المحمية والمؤسسات االممنوحة لممستخدمين المؤىمين والتابعين لمدولة والجم

ليزي،اوالييئات العمومية العاممين بواليات أدرار وت  04ج.ر العدد  منغست وتندوف وا 
 المؤرخ في 210-13بالمرسـو التنفيذي رقـ  المعد ؿ والمتمـ، 1995 لسنة

 .2013 لسنة 31العدد  ج.ر  ،2013.06.09
  يحدد اإلمتيازات الخاصة 1995.10.04المؤرخ في  300-95المرسـو التنفيذي رقـ ،

بالموظفين المؤىمين التابعين لمدولة والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات العمومية 
ـ وغرداية ـ والنعامة ـ واألغواط ـ والوادي،  وورقمة العاممين في واليات: بشارـ والبيض ـ

المعد ؿ  ،1995 لسنة 58ج.ر العدد  وبعض البمديات التابعة لواليتي الجمفة وبسكرة،
 31ج.ر العدد   ،2013.06.09 المؤرخ في 211-13بالمرسوـ التنفيذي رقـ  والمتمـ
 .2013 لسنة
  حدد اإلمتيازات الخاصة ي، 1995.10.25المؤرخ في  330-95المرسـو التنفيذي رقـ

التي تمنح المستخدمين المؤىمين في الدولة والعاممين في مؤسسات مصنفة تقع بعض 
 212-13بالمرسـو التنفيذي رقـ  المعد ؿ والمتمـ، 1995 لسنة 64ج.ر العدد  البمديات،
 .2013 لسنة 31ج.ر العدد   ،2013.06.09 المؤرخ في

  يتعّمق بتكوين الموّظفين  1996.03.03في المؤرخ  92-96المرسـو التنفيذي رقـ
المعد ؿ والمتم ـ 1996 لسنة 16ج.ر العدد  وتحسين مستواىم وتجديد معموماتيم

 .2004 لسنة 06ج.ر العدد  2004.01.22المؤر خ في  17-04بالمرسـو التنفيذي 
  يتـضـمن القانون األساسي ،2008.01.11المؤر خ في  08-04المرسـو التنفيذي رقـ

              الخاص بالموّظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية،
المؤرخ  280-16. المعد ؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 2008لسنة  03ج ر العدد 

 .2016 لسنة 66، ج ر العدد 2016.11.02في 
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  ن القانون يتضم 2008.05.03المؤرخ في  131-08المرسـو التنفيذي رقـ
 . 2008 لسنة 23، ج.ر العدد األساسي الخاص بالباحث الدائم

  يتضّمن القانون  2008.12.24 المؤرخ في 409-08المرسـو التنفيذي رقـ
 لسنة 73، ج ر العدد األساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط لمجيات القضائية

2008. 
  يتضّمن القانون األساسي  2010.01.07المؤر خ في  07-10المرسـو التنفيذي رقـ

              الخاص بالموّظفين المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة المكّمفة بالشباب والرياضة،
 .2010 لسنة 02ج ر العدد 

  يتضّمن القانون األساسي ، 2010.11.29المؤرخ في  300-10المرسـو التنفيذي
بالموّظفين المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة المكّمفة بأمالك الدولة والحفظ  الخاص

 .2010 لسنة 74ج.ر العدد العقاري ومسح األراضي، 
  يحدد كيفيات تقييم ، 2019.05.27المؤر خ في  165-19المرسـو التنفيذي رقـ

 .2019لسنة  37، ج.ر العدد الموّظف
 :القرارات الوزارية 

 يحدد التنظيم  ، صادر عف وزير االقتصاد،1991.06.04خ في مؤر  وزاري قرار
 38، ج ر العدد الداخمي لمفتشيات أمالك الدولة والحفظ العقاري عمى مستوى الواليات

 .1991 لسنة
  يحدد مصالح ومكاتب مديريات  أمالك  2017.06.27قرار وزاري مشترؾ  مؤرخ في

 .2017 لسنة 58، ج ر العدد ياتالدولة ومديريات الحفظ العقاري عمى مستوى الوال
 يحدد ميام  صادر عف وزير المالية، ،2018.06.27مؤرخ في  433رقـ  وزاري قرار

 مصالح ومكاتب مديريات أمالك الدولة ومديريات الحفظ العقاري عمى مستوى الواليات.
 :التعميمات 

  المتعّمقة بتطبيق النظام الجديد اتنقيط  ،1968.07.03المؤرخة في  05التعميمة رقـ
 .الموّظفين وترقيتيم

  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  1986.07.08المؤرخة في  4764التعميمة رقـ
 العمومية المتعمقة بمرتب الموظ فيف المنزليف.
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  الصادرة عف المديرية العام ة لموظيفة  ،2010.05.02المؤرخة في  05التعميمة رقـ
 ، المتعم قة باعتماد األقدمية المينية المكتسبة قبؿ التوظيؼ.وميةالعم
 ؿ، 2014.12.25المؤرخة في  348تعميمة رقـ ال تتعمق ، الصادرة عف الوزير األو 

 .صادرة عن الوزٌر األّول  بتدابير تعزيز التوازنات الداخمية والخارجية لمبالد
  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  2019.01.16المؤرخة في  10التعميمة رقـ

المتعمقة بكيفية تطبيق بعض اإلجراءات الخاصة بالنظام العمومية واإلصالح اإلداري، 
 التأديبي لمموّظفين.

 Instruction N° 240/DG/DGFP Du 27 MAI 1995 relative au modalité 

d’application des dispositions du décret exécutif N° 95-126 du 29 AVRIL 

1995 modifiant et complétant le décret N° 66-145 du 02 JUIN 1966 relatif à 

l’élaboration et à la publication de certains actes a caractère règlementaire ou 

individuel concernant la situation des fonctionnaires. 

 :المناشير 
  الصادر عف المديرية العامة لموظيؼ  1988.05.29المؤرخ في  4589منشور رقـ

 1985.03.23المؤرخ في  58-85العمومي يبي ف شروط وكيفيات تطبيؽ المرسـو رقـ 
 المتعم ؽ بتعويض الخبرة.

  الصادر عف المديرية العام ة لموظيفة  ،1989.03.13المؤرخ في  02منشور رقـ
 1985.03.23المؤرخ في  58-85مفّسر لكيفيات تطبيق المرسوم رقم  العمومية،

 .المتعّمق بتعويض الخبرة المينية
  الصادر عف المديرية العامة لموظيفة 1989.04.09المؤرخ في  3813المنشور رقـ ،

الموضوعين في حالة عطمة مرضية بخصوص الترقية في الدرجات لمموّظفين  العمومية،
 طويمة المدى.

 :المراسالت 
  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  2012.05.14المؤر خة في  4502المراسمة رقـ

، فيما يخص المجان اإلدارية المتساوية العمومية إلى مدير الضرائب لوالية ورقمة
 .األعضاء

 لصادرة عف المديرية العامة ، ا2012.08.22المؤر خة في  6462 المراسمة رقـ
ية إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية مستغانـ،  المتعمقة لموظيفة العمومية الموج 

 .بعقوبة الشطب

https://grh82.blogspot.com/2016/12/348-25-12-2014.html
https://grh82.blogspot.com/2016/12/348-25-12-2014.html
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  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  2013.11.27المؤرخة في  1076المراسمة رقـ
ية إلى المدير العاـ لألمف الوطني   .بتقييم الموّظف المتعّمقةالعمومية الموج 

  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية  2016لسنة  131/618المراسمة رقـ
ية إلى وزير العدؿ حافظ األختاـ ػ المديرية العامة لمموارد  واإلصالح اإلداري الموج 

 .المتعمقة بالعقوبات التأديبية ومسألة رد االعتبار والترقيةالبشرية، 
  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  2016.07.27المؤرخة في  5619المراسمة رقـ

العمومية واإلصالح اإلداري الموجية إلى رئيس المجمس الشعبي لبمدية زرالدة ػ والية 
 الجزائر ػ

  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  2016.12.04المؤر خة في  1149المراسمة رقـ
ي  .ة إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية زرالدةالعمومية واإلصالح اإلداري الموج 

  بالترقية في الدرجات، تتعمق ،2017.09.12المؤر خة في  10340المراسمة رقـ 
  .صادرة عف المديرية العام ة لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

  الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة  2019.01.31المؤرخة في  1142المراسمة رقـ
عمومية واإلصالح اإلداري الموجي ة إلى مديرية التربية لوالية بومرداس، المتعمقة بالترقية ال

  .في الدرجات
  ،مراسمة )بدوف رقـ(، )بدوف تاريخ(، صادرة عف مفتشية الوظيؼ العمومي لوالية البميدة

 .خاصة بالترقية في الدرجات
 : الكتب 

 :الكتب العامة 
  ،اإلداري، الكتاب الثّاني، الوظيفة العامة ـ القرارات القانون محمد عمي الخاليمة

 (1 ط)، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، اإلدارية ـ العقود اإلدارية ـ األموال العامة
2012. 

  ،إدارة الموارد البشرية ـ مدخل تحقيق الميزة التنافسية ـ،مصطفى محمود أبو بكر 
 . 2008الدار الجامعية ػ اإلسكندرية 
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 :الكتب المتخصصة 
  ،دليؿ الموظؼ والوظيفة العمومية، دراسة تحميمية مقارنة ألحكاـ األمر رقـ رشيد حباني

المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة  2006جويمية سنة  15المؤرخ في  06-03
 العمومية، دار النجاح لمكتاب، )د ط(، )د ب ف(، )د س ف(.

  ،تسيير الموارد البشرية  واعتماد الخبرة المينية، الترقية في الدرجاتشنيوني عمر
              (،د ط)دروس نظرية وتطبيقية، الديواف الوطني لتطوير التكويف المتواصؿ وترقيتو،

 (.د س ف) ،(ب ف د)
  ،03-06الوظيفة العاّمة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل األمر عم ار بوضياؼ 

جسور لمنشر والتوزيع، والقوانين األساسية الخاصة مدّعمة باجتيادات مجمس الدولة، 
 .2015 طالجزائر، 

 ،(د ط)، دار بمقيس لمنشر، تسيير المستخدمين في اإلدارة العمومية كماؿ زمور ،
 .2017الجزائر 

 ،جامعة قسنطينة، معيد العمـو القانونية مذكرات في الوظيفة العامة محمد أنس قاسـ ،
 .(د س ف) ،(د ط) واإلدارية،

  ،الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب ىاشمي خرفي
 .2013، دار ىومة (3ط )، األجنبية

  ،فة لمنشر والتوزيع ، دار الثقا ترقية الموظف العام ـ دراسة مقارنة ـوليد سعود القاضي
 .2012 (،1ط )األردف ، 

 ESSAÏD TAIB, Droit de la fonction publique, Edition Distribution 
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 Jean-Marie Auby, Robert Ducos-Ader, Droit administratif, la fonction 

publique, les biens publics, les travaux publics, cinquième édition, 
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 مطبوعات:ال 
  ،الدورة التكوينية المنظ مة لفائدة إطارات وزارة  الترقية في الدرجات،أبو بكر فشيت

إلى  2008.04.05التكويف الميني والتمييف في مجاؿ تسيير الموارد البشرية مف 
 .(د س ف)، (د ب ف)، 2008.06.25

 ،المنتدى العربي إلدارة الموظفين ـ األخطاء القاتمة تقييم أداء محم د أحمد اسماعيؿ ،
 .2013، (د ب ف)، (د ط)الموارد البشرية، 
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  المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة  03-06التوقيف التحفظي طبقا لألمر
سنة  مطبوعة معد ة مف طرؼ مفتشية الوظيفة العمومية لوالية بومرداس العمومية،
2018. 

  األطروحات:المذكرات و 
  ،تقييم األداء في اإلدارات الصّحية بمديرية الشؤون الصحّية عبد الوى اب محم د جبيف

العالمية، الجميورية العربية  St.Clements، أطروحة دكتوراه، جامعة بمحافظة الطائف
ورية، مايو   .2009الس 

  ،كمية  ،، أطروحة دكتوراه03-06نظام الموظفين من خالل األمر رقم مراد بوطبة
 .2017، مارس ، بف يوسؼ بف خدةػ1ػعة الجزائر جام ،الحقوؽ

  ،النظام القانوني لترقية الموظف العام "دراسة مقارنة بين خالد حماد محمد العنزي
 .2011/2012، جامعة الشرؽ األوسطكمية الحقوؽ، اجيستير، ، مذكرة ماألردن والكويت"

  ،أثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموّظفين باإلدارات العمومية سموى تيشات
كمية العمـو  مذك رة ماجستير،الجزائرية ـ دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة "بومرداس"، 

 .2009/2010جامعة أمحمد بوقرة ػ بومرداس،  تصادية والتجارية وعمـو التسيير،االق
  ،كمية الحقوؽ بف عكنوف،  مذكرة ماجستير، تقييم الموّظف العمومي،عادؿ ذبيح 

 .2011، جواف  ػ1جامعة الجزائر ػ
  ،تقييم أداء الموّظف في الوظيفة العمومية في الجزائر ـ دراسة ميدانية عائشة سودي

كمية العموـ  مذك رة ماجستير،عمى مستوى المركز االستشفائي الجامعي لحسين داي ـ، 
 .2011/2012،  ػ1ر ػجامعة الجزائ، السياسية واإلعالـ

  ،كمية  ،، مذكرة ماجستيرالنظام القانوني لترقية الموظف العموميعمر زعباط
 .2012/2013السنة الجامعية ػ ، 1ػ  الجزائر جامعةالحقوؽ، 

  ،الترقية الوظيفية واالستقرار الميني ـ دراسة حالة المؤسسة الوطنية لمتبغ فاتح جبمي
كمية العمـو االنسانية والعمـو مذكرة ماجستير،  والكبريت وحدة الخروب قسنطينة ـ

 .2005/2006 ،جامعة منتوري قسنطينة االجتماعية،
  ،مدى االلتزام بمعايير ترقية مدراء مكاتب البريد وأثره عمى محمد يوسؼ أحمد السباح

الجامعة  كمي ة التجارة، ، مذكرة ماجستير،مستوى الخدمات البريدية في قطاع غزة
 .2008 اإلسالمية ػ غزة،
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  ،التكوين أثناء الخدمة ودوره في تحسين أداء الموظفين بالمؤسسة محمود بوقطؼ
كمية العمـو  ، مذكرة ماجستير،الجامعية ـ دراسة ميدانية بجامعة عباس لغرور ـ خنشمة

 .2013/2014جامعة محمد خيضرػ بسكرة، ، االنسانية واالجتماعية
 :المقاالت 

  ،دور الترقية الوظيفية في خفض دوران العمل ـ الجامعة ابراىيـ عمر أحمد بشي
ؿ  اإلسالمية نموذجا ـ  .2018، مجمة الجامعة اإلسالمية ػ الصوماؿ، العدد األو 

  ،دور التكوين في تثمين وتنمية الموارد البشريةعبد هللا ابراىيمي، المختار حميدة ،
مد خيضر ػ بسكرة، العدد السابع، الصادرة في فيفري مجمة العمـو اإلنسانية، جامعة مح

2005. 
  ،المجمة األكاديمية  موانع الترقية في الوظائف العميا بالجزائر،عبد القادر ضياؼ

لمبحوث القانونية والسياسية، جامعة عم ار ثميجي ػ األغواط، العدد الرابع، المجمد الثاني، 
 .2018.09.30الصادرة بتاريخ 

 ،مجمة الحقيقة لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية،طرق تقييم أداء العاممين لعمى بوكميش ، 
 .2010.12.30، الصادرة بتاريخ 16، العدد 09 مجمدة ػ أدرار، جامعة أحمد دراي

  ،تسيير المسار الميني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل نور الديف حمدي
، مجمة لعام لموظيفة العموميةالمتضمن القانون األساسي ا 03-06أحكام األمر 
الصادرة  05، العدد 02، الجزء 03 مجمدسية واإلدارية، جامعة الجمفة، البحوث السيا

 .2014.06.01بتاريخ 
 المقابالت: 

 ) رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لوالية بومرداس المساعد ،مقابمة مع السي د/ ) ع.خ.  
 المستخدميف وتحسيف المستوى لمديرية أمالؾ (، رئيس مكتب  مقابمة مع السي د ) ع.ؾ

 .الدولة لوالية بومرداس
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