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 كلمة شكر
ل ــــذا العمــــه امــــإلتمي ــــذي وفقنـــل الـــــه عزوجــــد اللــــاحم ر وــــــاشك

 ة ـــــــــــــــــم و المعرفـــــــــــــــق للعلـــــــــي الطريــــــــــار لــــــــــوان

ذا ـــــــــى هــــــــراف علــــــباإلش رمـــــــــذي تكـــــــاذي الـــــــــر استـــــــــاشك

. م ـــــه الدائـــــة ودعمــــه القيمـــــي بتوجيهاتــــــل علــــــم يبخـــــــل ولـــــــالعم

 "فــــو عفيــن عبـــاذ : بـــــاالست"

ذة ـــــــص اساتـــــــوق و باألخـــــــة الحقــــــذة كليـــــل اساتــــــر كــــــــــاشك

ي ـــــــــــون طبـــــــــــــص قانــــــــــــام تخصـــــــــــــون العـــــم القانــــــقس



 

 

 

داءــــــــــــــــــااله  

 ى : ـــــــع الـــــل المتواضــــذا العمـــــدي هــــاه

ال ـــــا و اطـــــاهمه و رعـــــا اللـــــــــن حفضهمـــــــــــا الكريميـــــــــــوالدي

 ا ــــــــــي عمرهمــــــــف

ة ـــــــــي طيلـــــــذي ساندنـــــــــز الـــــــــي العزيــــــــــى زوجـــــــــــال

ا ــــــــــــــــل عليــــــــــيبخ  مــــــــــولي ـــــــــالدراس  واريـــــــــمش

 ـــه اللـــــــــهحفظــــــــدة ـــــــــــبالمسان

 ،اب ـــــالك رحـــم ،ق ــــــد رفيــــزاء محمـــــــى ابنائــــــــــــــي االعــــــــال

ي ـــــــال فـــــــه و اطــــــم اللــــــــــــــــهل وفقــــد الجليـــــم و عبـــــد الرحيــــعب

 م  ـــــــــعمره

 و اخواتــــــــــيالــــــــــــى اخوتـــــــــي 

 ي ــــــــــــــة زوجــــــــــي و عائلـــــــــــراد عائلتــــل افــــــى كـــــــــال

ل ـــــــــي العمـــــــي فــــــــــي و زميالتـــــــــل زمالئــــــى كـــــــــال

                                                                                                                                                                                      ة ــــــــــــة االستشفائيــــــــــــة العموميــــــــــبالمؤسس

 مـــــــــمستغان –دي علي ــــــــــبسي

رع ـــــــــوق فـــــة الحقـــــي كليــــــي فــــــــزميالت ي وــــــــل زمالئــــى كــــــــــال

يــــــــــون طبــــــــــص قانـــــــــام تخصــــــــــون عــــــــــقان  

م ـــــــــــم يسعهــــــــــي ولــــــــــم قلبــــــــــن يسعهـــــــــل مـــــــــى كــــــــــــــال

يـــــــــــقلم  



 

اليطـــــــــي عايـــــــدةب  
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 مقدمة 

 مقدمـــــة :

خاصة بيئة معقدة تعرف العديد من التغيرات  أوتواجه المؤسسات  اليوم سواء كانت عمومية       

و التحوالت ، التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة ، ومست كافة المؤسسات االقتصادية 



 

غيرات التي شهدها القرن الحادي و و االجتماعية في مختلف دول العالم ، ولعل ما يميز الت

الموارد  إدارةالعالمي الذي رافقه تطور نوعي في مجال  اإلداريالعشرون هو تطور الفكر 

والى غاية خروجه  إليهامورد في المؤسسة منذ دخوله  أهمالبشرية ، التي تعني بإدارة شؤون 

        منها .                                                     

التي  وتحصل المؤسسة على مواردها البشرية من خالل عملية التوظيف التي تقوم بها ، و     

العناصر من ذوي الكفاءات و المؤهالت الممتازة ، لتحقيق  أفضلتوفير  إلىتهدف من ورائها 

 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .                                      مبدأ

 اإلستشفائيةكبيرة في جميع المؤسسات السيما المؤسسات العمومية  أهميةهذه العملية تحتل     

باعتبارها مسؤولة عن توفير الصحة ألفراد المجتمع والسير الحسن للقطاع الصحي ، وألجل 

اما بالفاعلية المطلوبة كان لزاما عليها زيادة االهتمام بمواردها البشرية اهتم األهدافتحقيق هذه 

 أساليباستراتيجيا من خالل عمليات التطوير ، التدريب ، و التأهيل ، ولكن ذلك يكون بعد 

مهمة انتقاء و اختيار العاملين بهذه المؤسسات يعتبر المحور  أن إذحسن االنتقاء و التوظيف ، 

عبء  ياإلدارالرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ سياستها ، التي يقع على كاهل الجهاز 

اغلب الدول ومن بينها الجزائر  أنتحقيقها و نظرا لزيادة الوعي بأهمية المورد البشري ، نجد 

الوظائف العمومية حق لكافة المواطنين ، تطبق على قدم المساواة ،  أننصت في دساتيرها على 

الجزائر وهذا ما تم تجسيده على مستوى كل النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية في 

   . 

                                          

          مقدمة 

ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع سياسة التوظيف في المؤسسات 

تكتسب هذه العملية في هذا القطاع صبغة خاصة تميزها عن القطاع  أينالعمومية ،  اإلستشفائية

تسهر المؤسسات العمومية فيها  أينءات صارمة و محددة مسبقا الخاص ، ألنها تخضع إلجرا

ولكن رغم   ،والمالي اإلداريعلى تطبيق النصوص القانونية و التنظيمية ، سواء في الجانبين 

صحة القادرين على خدمة قطاع ال األكفاءتختار من بين المرشحين  أن األساسذلك يبقى 

 مهني .       وتفان ، وفاعلية طيلة مسارهم البإخالص 

 التالية:                                                                         اإلشكاليةوبناء على ما سبق يمكن طرح  

مدى تمكن  أيالعمومية ؟ والى  اإلستشفائيةما واقع سياسة التوظيف في المؤسسات        

ع التوظيف في هذه المؤسسات ؟ وكيف يمكن المشرع الجزائري من تجسيد ضوابط قانونية لواق

التوظيف المطبقة على مستوى هذه المؤسسات في توفير الكفاءات الالزمة ألجل  أنماطتسهم  أن

 تطويرها وجودة خدماتها ؟.                                                               



 

ساؤالت قمنا بوضع الفرضيات التالية :  تعتبر على هذه الت اإلجابةوقصد تسهيل الدراسة و       

 العمومية.      اإلستشفائيةلنجاح المؤسسات  األساسيةعملية التوظيف الدعامة 

العمومية خضوعا تاما لإلجراءات  اإلستشفائيةتخضع عملية التوظيف بالمؤسسات       

 العمومية .العام للوظيفة  األساسيالقانونية و التنظيمية الواردة في القانون 

غياب سياسة توظيف  إلىالعمومية  اإلستشفائيةترجع عدم فاعلية خدمات المؤسسات       

 رشيدة تمكنها من االستفادة من الكفاءات المهنية .

  ة ـــالقانوني اإلجراءاتالسبب الختيار هذا الموضوع هو الرغبة في التعرف على مختلف و     

 في الجزائر . اإلستشفائيةظيف في المؤسسات التنظيمية التي تحكم عملية التوو

 

           مقدمة   

وكذلك نظرا لألهمية التي يكتسبها هذا الموضوع ،مما يستدعي زيادة االهتمام بالمورد    

 البشري ، نظرا للخصوصية التي يتميز بها هذا القطاع ، ألنه يمس مجال حساس في المجتمع 

 . األفرادوهو صحة 

الدراسة العتبار التوظيف من المواضيع النهمة المتعلقة بالمورد البشري ،  ميةأهوتظهر      

العمومية ، مما  اإلستشفائيةالمسطرة للمؤسسات  األهدافكون الموظف مسؤول عن تحقيق 

الجدارة و االستحقاق في شغل  مبدأيجعلها ملزمة على تبني سياسة توظيف رشيدة قائمة على 

 المناصب الشاغرة . 

 التالية :       األهدافتحقيق  إلىوسنسعى من خالل هذا البحث       

معرفة مدى نجاعة النصوص القانونية الواردة في الوظيفة العمومية باعتبار المؤسسات      

 تخضع لهذا القانون .  اإلستشفائيةالعمومية 

 األفرادحة العمومية باعتبارها وسيلة لتحقيق ص اإلستشفائيةالتعرف على المؤسسات      

 وجودة الخدمات .

العمومية في توفير  اإلستشفائيةمدى مساهمة سياسة التوظيف المطبقة بالمؤسسات  إبراز      

 الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية .

 أهمفمن بين  بحث نقوم به ال يخلو من الصعوبات و العوائق ، أوعمل  أي أنوباعتبار      

 واجهتنا نذكر ما يلي :  الصعوبات و العوائق التي

نقص المراجع المتعلقة بموضوع التوظيف على مستوى المؤسسات العمومية في بالدنا      

الدراسات الميدانية في هذا المجال ، وكذا عدم االعتماد على المراجع  أوسواء من حيث الكتب 



 

كانت معظم  بقدر كبير نظرا للخصوصية التي يتميز بها موضوع دراستنا ، لذا األجنبية

 المراجع 

 

          مقدمة   

 المعتمد عليها من الوثائق القانونية .

نفيها اعتمدت  أوصحة الفرضيات  إثباتالمطروحة و  اإلشكاليةعلى  اإلجابةوللتمكن من     

 ة الظاهرة و تحليلها بعرض النصوصـــج الوصفي التحليلي من خالل دراســـالمنه على

 ةــــالقانوني

قة بهذا المجال و تحليلها ، وكذلك المنهج المقارن في مقارنة التوظيف في المؤسسات المتعل

 الموظفة على مستواها .   األسالكالعمومية نظرا لتعدد و اختالف  اإلستشفائية

  فصلين :         إلىوقد اعتمدنا في بحثنا على الخطة التالية و المقسمة 

، حيث تضمن هذا الفصل  اإلستشفائيةو المؤسسات  النظري للتوظيف اإلطار: األولالفصل  

تحديد المفاهيم المرتبطة بعملية التوظيف و الوظيفة العمومية وكذا تحديد المفاهيم المرتبطة 

 العمومية . اإلستشفائيةبالمؤسسات 

العمومية ، حيث تضمن هذا  اإلستشفائيةالفصل الثاني: النظام القانوني للتوظيف بالمؤسسات  

العمومية ، وتحديد الوضعيات القانونية  اإلستشفائيةتحديد طرق التوظيف في المؤسسات الفصل 

 التي يوضع فيها ، مع تبيان النظام التأديبي للموظف العمومي . 

خاتمة البحث ، و المتمثلة في عرض حصيلة البحث ، والتي هي عبارة عن  األخيرفي و     

 الدراسة .            إجراءبعد  إليهاتم التوصل مجموعة من النتائج و االستنتاجات التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    

 

 األولالفصل 

 

  اإلستشفائيةالنظري للتوظيف و المؤسسات  اإلطار           

 

 

 

 

 

 

 

 تشفائيةالفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلس

 

 

تتولى ادارة الموارد البشرية في المؤسسات العمومية االستشفائية القيام بمجموعة من    

االنشطة والوظائف المتعلقة بالمورد البشري ، وتتضمن انشطتها جانبين ، جانب تحاول فيه 

وجانب  راد او الموارد البشرية باالنضمام للعمل في المؤسسة ليصبحوا موظفين فيها،ــاقناع االف

 اخر تعمل فيه على المحافظة على هذه الموارد و اقناعهم بالبقاء في المؤسسة . 

وتعد وظيفة التوظيف احد اهم الوظائف التي تضطلع بها ادارة الموارد البشرية ، الهدف منها    

هو تحقيق التوافق و االنسجام بين خصائص المترشحين لطلب التوظيف من جهة ، ومتطلبات 

 الشاغرة من جهة اخرى .الوظيفة 



 

 كما تسعى المؤسسات االستشفائية من خالل التوظيف سد حاجاتها وتحقيق الصحة لألفراد.   

ة توظيف الموارد البشرية في المؤسسات ي دراستنا هذه سنحاول معالجة مسالوبما اننا ف        

ة ــم المرتبطـــان المفاهيــــتبيا الى ـــــع الصحي ، ارتأينـــة ذات الطابـــة العموميــاالستشفائي

االستشفائيــة ة بالمؤسسات ـم المرتبطــة ، و المفاهيــة من جهـــة العموميـــالوظيفوف ــبالتوظي

تعدد وتنوع االسالك التابعة  ، باعتبارمن جهة اخرى الموظفين التابعين لها و تبيـان انواعها، و

      . هذه المؤسساتل

 

 

  

                      

 

 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

 : مفاهيم مرتبطة بالتوظيف  األولالمبحث 

بعناية خاصة  تحظىمسالة التوظيف  أصبحتالمورد البشري ،  بأهميةمع زيادة الوعي       

                           ها.                                                                                                                          هذه الموارد مع ازدياد الطلب علي إلىمن قبل جميع المنظمات وتبرز الحاجة 

دائما مرغوبة ، فالبد من  األفضلالموارد البشرية دائما موجودة و النوعية  إلىالحاجة  أنوبما 

ومحاولة جذبهم ووضعهم  األفرادة ، وتحصيل تلك النوعية عن طريق اكتشاف تبرير تلك الحاج

 المتوقع شغورها . أوفي الوظائف الشاغرة 

في حياة كل مواطن ، كما شاهد  يتجزأجزءا ال  أصبحتالوظيفة العمومية  أنولهذا نجد     

تغير  أنالدولة بعد  القرن الحالي زيادة واضحة في المسؤوليات و االلتزامات الملقاة على عاتق

 إفرادالدولة المتداخلة لتحقيق المستوى المعيشي المالئم لجميع  إلىنشاطها من الدولة الحارسة 

ومتها رغم كل الظروف و المجتمع ، والتي بدورها تعتمد على سلطتها العمومية و ديم

 هذا ما يجعل الموظف العمومي حجر الزاوية في البناء الوظيفي . ،التغيرات

كل من مفهوم  إلىالمفاهيم المرتبطة بالتوظيف ، وذلك بالتطرق  أهموعليه سوف نبين    

، وتحديد المبادئ العامة للوظيفة و الموظف  أولالوظيفة العمومية و التوظيف كمطلب 

 العمومي كمطلب ثاني .

 : مفهوم الوظيفة العمومية و التوظيف  األولالمطلب 



 

ذو الطابع العمومي ، وتقتضي مجموعة  اإلداريقيام الجهاز  اسأستعتبر الوظيفة العمومية      

شخص يتصف بمجموعة من المؤهالت  إلىمن االلتزامات و المسؤوليات المحددة التي توكل 

للوظيفة العمومية و التوظيف كان  الحقيقيفه وللوقوف على المعنى تم توظي أساسهاالتي على 

 أولة العمومية و مصادرها و مراحل تطورها كفرع تحديد تعريف الوظيف إلىالبد من التطرق 

 ، وتعريف الموظف و التوظيف وأهميته كفرع ثاني .
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

 : تعريف الوظيفة العمومية و مصادرها ومراحل تطورها األولالفرع 

 إلىو عليه وجب التطرق  إداريفي كل تنظيم  األولىتعتبر الوظيفة العمومية الخلية     

 عناصرها على التوالي :

 : : تعريف الوظيفة العمومية أوال

وهي مبنية على توجهات  ية ،هناك العديد من التعريفات التي تعالج تعريف الوظيفة العموم   

كما ومرتكزات مختلفة ، فلكل توجه مدخل نظري يرتكز عليه في تعريفه للوظيفة العمومية ،

 سنرى في النقاط التالية: 

  التعريف االصطالحي1

التي يمارسها  األنشطةمجموعة من االختصاصات القانونية و  إالالوظيفة العمومية ماهي      
مستهدفا الصالح العام ومن ثم فهي ال تعد من الحقوق  إدارةشخص بطريقة دائمة في عمل 

 .  (1)   وفقا لمشيئتهع التنازل عنها لشاغل الوظيفة و التي يستطي المالية المملوكة

، يشغلها احد إنالوظيفة العمومية هي مركز قانوني يشغله الموظف وهي توجد عادة قبل 

  بوفاةتستقل في وجودها بحقوقها وواجباتها عمن يشغلها ،فهي تبقى قائمة وال تنتهي لك فهي ذل

 .)2 ( ة القانونية التي يحددها المشروعهي تنشأ باألداالموظف الذي يشغلها و استقالة أو إقالة أو

  التعريف القانوني-2

ة ـــالفرد بصفيمارسها  أنشطـــة أوة عبارة عن اختصاصات قانونية ــالعمومية ــالوظيف     
 دائمة

____________________ 

.6ص  1989لجزائر،محمد انس قاسم، مذكرات في الوظائف العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية ا-1
 

 .35، ص 1994أبو زيد فهمي، وسائل اإلدارة العامة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -2
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

لها العامة بهدف تحقيق الصالح العام ، وبالتالي هي ليست حق مالي لشاغ اإلدارةتحت مظلة      

 .(1)  يستطيع التنازل عنها متى شاء

 أنها:كما تعرف الوظيفة العمومية على 

تشغل. و بالتالي  إنالوظيفة العامة عبارة عن مركز قانوني يشغله الموظف وهي موجودة قبل «

استقالة من  أو إقالة أوال تنتهي بوفاة  إذ فهي تستقل في وجودها بحقوقها وواجباتها عمن يشغلها.

 .  (2)   »تبقى قائمة الن وجودها متعلق بنص قانوني حدده المشروع  وإنمايشغلها 

لقد ارتكز أصحاب المذهب القانوني في تعريفهم للوظيفة العامة على النصوص القانونية 

أي أنهم اعتبروا الوظيفة العامة مجرد اختصاصات وأنشطة  العامة، والمحددة للوظيفةالمنظمة 

هذا المدخل العوامل األخرى  أغفلقد  قانوني، لكن عن مركزة محددة قانونا أو هي عبار

 . العامةالمحددة للوظيفة 

 العموميةثانيا: مصادر الوظيفة 

ال يكون للوظيفة العمومية  اإلداري، وبهذايعتبر قانون الوظيفة العمومية جزءا من القانون       
  أن قواعد العامة، غيرقواعده  كلها نابعة من القانون، فهيمصادر قانونية متميزة عن هذا 

 قانون الوظيفة العمومية تتميز بخصوصية نصوصها سواء في إطار القانون الداخلي الوطني

 أو في إطار القانون الدولي الذي تنعكس قواعده على القاعدة القانونية الوطنية.

 وتتمثل المصادر القانونية للوظيفة العمومية في الجزائر فيما يلي:  

___________________________ 

 . 9السابق ، ص  قاسم. المرجعمحمد انس  -1

  . 35صالسابق،  العامة، المرجعاإلدارة  فهمي، وسائلأبو زيد -2

-9- 

 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

 الوطنية: المصادر ❶

على شكل هرمي ترتب فيه هذه القواعد  تنظم القواعد القانونية لمنظومة الوظيفة العمومية     

ثم يليه التشريع  على أساس احترام مبدأ تدرجها بحيث يعلو هذا الهرم القواعد الدستورية،

 التنظيمية دون أن ننسى دور االجتهاد القضائي. فاللوائح .العادي

 الدستور:-1



 

من حيث شكلها الدستور هو القانون األساسي للدولة وهو الذي يضع المبادئ العامة لها 

بذلك المسؤول  منها، وهو واختصاصات كلكما يتولى أيضا تنظيم سلطات الدولة  ،ومهامها

قانوني مخالفة  ألي نصوضع الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الجزائري وال يجوز  األول عن

 الدستور على عدد قليل من القواعد التيويحتوي  الدولة،نصوصه ألنه التشريع األسمى في 

 تحكم المنظومة القانونية للوظيفة العمومية مباشرة.

على  عامة، يضعلكن هذه القواعد تعتبر هامة وأساسية نظرا لما تحدده من مبادئ وأحكام 

المعدل 2016هذه القاعد ما يضمنها دستور  ومن بينأساسها المشرع النصوص القانونية 

 يلي: ما ونذكر منها 1996لدستور 

التي توكل صالحيات التشريع في مجال الوظيفة  2016من دستور 140ما جاء في المادة •
من هذه المادة حيث نص  25العمومية إلى البرلمان. وقد نص على ذلك البند 

 .(1) » الضمانات األساسية للموظفين ، و القانون األساسي العام للوظيف  العمومي……«على

يحتله من مكانه في تجسيد نشاط الدولة وفي  فنظرا ألهمية القانون العام للوظيفة العمومية لما
______________________ 

مارس  07المؤرخة في  14 ،العدد ، ج . ر. المتعلق بتعديل الدستور 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  1-

2016 . 
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

مهمة التشريع في هذا لتي تخضع ألحكام قانون الوظيفة العمومية أوكلت مختلف القطاعات ا

وحريات كما خصص لها التشريع في مجال حماية حقوق  التشريعية،المجال إلى السلطة 

 . الموظفين

والوظائف يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام  :«والتي تنص 2016من دستور 63لمادة ا -

   .(1) »  ……التي يحددها القانون  شروط أيالدولة دون  في

على الحق  2016من دستور  71نصت المادة  والحريات األساسيةوفي إطار حماية الحقوق •

  .    في اإلضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون

 :)القانون(التشريع العادي  -2

بالوظيفة  متعلقةوالقواعد اليحتل التشريع العادي مكانة هامة في مجال سن القوانين     

صراحة على أن البرلمان هو  :122فان الدستور نص في مادته  وأشرناالعمومية، فكما سبق 

وهذا نظرا لألهمية  العمومية،التشريع في مجال الوظيفة  الجهة التي توكل إليها صالحيات

العمومية في يرتكز قانون الوظيفة  العمومية،القصوى التي تتميز بها القاعدة القانونية للوظيفة 

 :الجزائر على أربعة نصوص هي



 

و المتضمن القانون  1966جوان  02مؤرخ في ال66-133 الرئاسي رقماألمر  -أ

 .»ع«األساسي العام للوظيفة 

األمر رقم  والذي ألغى 1978أوت  05الصادر في  12-78القانون العام للعمال رقم  -ب

واحدة بل يكون تدريجيا غير أن هذا اإللغاء ال يأتي مرة  12-78من القانون 216

  .بطيئة تباعا لتطبيق القانون العام للعمال وعلى وتيرة

____________________ 
        المرجع السابق . ، 2016 مارس 06عديل الدستوري المؤرخ في الت-1
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

والمتضمن القانون األساسي  1985مارس 23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم   -ت

 .واإلدارة العموميةالنموذجي لعمال المؤسسات 

األساسي العام  والمتضمن القانون 2006جويلية  15المؤرخ في  06-03األمر رقم  -ث

للوظيفة العمومية الذي تطبق أحكامه على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في 

 والمؤسسات العمومية.اإلدارات 

 لتنظيم:ا -3

ة التشريعية ال يمكنها تقرير التفاصيل التنظيمية بنصوص قانونية خاصة تتعلق طإن السل     

وذلك الن  العمومية.بالحقوق و االلتزامات التي تترتب على عالقات العمل في إطار الوظيفة 

أمر تنظيم  تشريع القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية تثير كثيرا من المسائل الفنية ما حتم ترك

 ىالنصوص التنظيمية عل وفعالية وهيهذه المسائل العملية الفنية إلى الوسيلة األكثر مرونة 

  درجاتها.اختالف 

فالتنظيم يهدف إلى تحديد شروط تطبيق التشريع وبه يتم وضع القانون األساسي الخاص       

ب لها و هذا متعلق و تحديد الرات بكل فئة كشروط التعيين في بعض الوظائف العمومية.

طرق التسيير أو مسابقات  من اجل التعيين في درجة تنظيمبالمراسيم أما القرارات فتعمل 

 .الخ…التوظيف

النصوص  يذية وفي الجزائر يوجد مستويين منهذه األدوات تختص بإصدارها الهيئة التنف    

          .التنظيمية 

ر عن القاضي األول في الدولة وهو رئيس المراسيم التي تصد هي :الرئاسيةالمراسيم -أ

 للقانون.وذلك في المسائل غير المخصصة  الجمهورية،
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية



 

 :المراسيم التنفيذية-ب

عليه اسم الوزير األول حسب  والذي يطلقهي المراسيم التي تصدر عن رئيس الحكومة   

 .(1)   2008من دستور 85المادة 

 :االجتهاد القضائي-4

آخر للقانون المتعلق بالوظيفة  والتنظيمات مصدرايشكل االجتهاد القضائي إلى جانب القانون    

وتنشئ أحيانا  وتكمل نواقصهاتفسر النصوص القانونية بمعناها الدقيق  العمومية، فالمحاكم

القانون اإلداري باالعتماد على االجتهاد القضائي  ويتميز قواعد قانونية جديدة فيما ال نص فيه،

 .ضاء الفرنسيالق وأكثر فيظهر ذلك جليا  المرنة، وقدنظرا لطبيعته 

األحكام و القرارات القضائية بدور هام في إنشاء وصياغة قواعد قانون الوظيفة وتقوم    

عد حيازتها لحجية الشيء العمومية وترسيخ بعض المبادئ و األحكام التي كثيرا ما تتحول إما ب
 ،ة إلى قواعد قانونية أو تنظيميةالتشريعية و التنفيذيالمقضي فيه أو بعد تبنيها من قبل الهيئات 

ويعود دور القضاء في أداء هذه المهمة األساسية إلى دوره المتمثل على الخصوص في تطبيق 
لرغم من التردد الذي أبداه القانون وتفسيره و استكمال النقص الذي يشوب بعض قواعده ، و با

الفقه في تضييق هذه األحكام بين المصادر الرسمية .إال أن الفقهاء اجتمعوا على تصنيف هذه 

األحكام ضمن المصادر الرسمية للقانون وهذا بحجة أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب 
روضة عليه حتى ولو واالجتهاد في إيجاد الحلول للقضايا المع أحكامه وهو بذلك ملزم بإصدار

بالنسبة للعالقة موضوع النزاع و إال اعتبر ناكرا لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي يشتد إليه 
 للعدالة.

______________________ 

- 16        الصادرة بتاريخ 63، العدد ج ، رالدستور، المتضمن تعديل  2008-11- 15المؤرخ في  19- 08القانون رقم -1

 .10ص، 11-2008
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

القواعد القانونية الخاصة إلى قانون العمل في حالة غياب  حيث يتم الرجوع العمل:قانون -5

                      .العموميةبالوظيفة 

 :القانون الدولي العام -❷

سيادة الدولة لهذا ال تتدخل قواعد القانون الدولي  الوظيفة العمومية تمارس في حدود إن     

مباشرة. حيث انه قليال وبطريقة غير  إالالعام للوظيفة العمومية  األساسيالقانون  أحكامالعام في 

تطبيق قواعد القانون الدولي العام ضمن نظام القانون الداخلي في الجزائر ينبثق ن آليات مقررة 

: على أن المعاهدات التي يصادق عليها  1996من دستور 132في الدستور حيث تنص المادة 

 رئيس الجمهورية ، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون .



 

وبهذا تعتبر مصدرا للقواعد القانونية و التنظيمية ،فإذا بحثنا في المعاهدات عن القواعد    

في و بعضا مكنها التي أبرمتها الجزائر في اإلنسانلوجدنا القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية 
حقوق السياسة مقدمتها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و المعاهدات المتعلقة ب

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، حيث تأكد هذه القواعد القانونية في مجملها مبدأ المواساة  و

تولي الوظائف العمومية و ممارستها .كما تؤكد على الحرية و عدم التمييز بين المواطنين في 
المكفول للموظفين ،غير أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية النقابية و حرية اإلضراب 

والسياسية يؤكد على أن هذين الحقين يتولى تشريع كل دولة سن القيود التي ترد عليهما ،ويجب 

المتعلقة بحرية النقابة و حمايتها الصادرة 81اقية الدولية رقم أن تكون تلك القيود في حدود االتف
 .1948عن المنظمة الدولية للعمل سنة 

باإلضافة إلى القانون الدولي المكتوب يعتبر أيضا القانون الدولي العرفي مصدرا من مصادر   

د ــال القواعـــمثل الـــي العام للوظيفة العمومية ونذكر على سبيـــد القانون األساســـبعض قواع

 يــالت
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية 

 10م المتحدة في لألميحتويها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة 
 .أكتوبر

 العموميةتطور الوظيفة  مراحل :ثالثا

زائري مهنة يقوم بها الموظف خدمة للمرفق العمومي في النظام الج تعتبر الوظيفة العمومية   

تقسيم مراحل  ، ويمكنبصفة دائمة بعد أن يعين في هذه الوظيفة طبقا لقانون تنظيمي الئحي

 :تطور الوظيفة العمومية في الجزائر إلى مرحلتين

 1967 جانفي 10وما بين المرحلة االنتقالية  :األولى المرحلة 

ة العمومية عرفته الجزائر كان بموجب القانون الفرنسي الصادر في للوظيفأول نظام  إن     

وهو أول نظام جامع للوظيفة العمومية، لكنه لم يبح للجزائريين بالحق غي  1946نوفمبر  19

وضعت بعض النصوص األساسية التي سمحت للجزائريين 1956 وخالل سنةااللتحاق بها، 

 لاللتحاق بالوظيفة العمومية.

صدر نظام جديد للوظيفة العمومية في فرنسا وامتد تطبيقه إلى  1959فيفري  04وفي      

 .(1)  1960اوت 02الجزائر المستعمرة بمقتضى المرسوم الصادر في 

عند االستقالل كان الوجود الفرنسي مكثفا في المجال اإلداري حيث وصل عدد الموظفين      

موظف  200000موظف منهم  300000 في الجزائر إلى أكثر من األوربييناألجانب من 

 100000إطار سامي و  15000،ومن بينهم  من المتوسط أعلىيشغلون وظائف ذات تكوين 



 

إطار متوسط ، وهذا ما جعل الجزائر تعاني من مشاكل كثيرة في المجال اإلداري بعد رحيل 

ى ــئر تلجا إلورا كبيرا في الوظائف العمومية ،مما جعل الجزاــن الذي ترك شغـــالفرنسيي
 وب ـــاألسل

_____________________ 

1-front de la libération nationale, la charte d’Alger, ensemble des textes adoptés par le 1ere congrès du parti du 

   F.L.N. Imprimerie national algérienne Alger ,1964. p :97.  
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بكفاءة من سيتم توظيفهم من عدمه ، ومن اجل التخفيف  العشوائي في التوظيف دون االكتراث

لشروط   1962جويلية  19المؤرخ في 503-62لمرسوم رقم ا إصدارمن حدة هذه العشوائية تم 

( ج ،ب ،)أ     ن األصنافعامة لشغل الوظائف العمومية و التي تضمن في مادته الثانية لكل م

المنظمات ذات الطابع الصناعي و التجاري  :ج الجيش الوطني الشعبي،: ب صنف القضاة،:،أ

( من هذا المرسوم ولقد تم )دوال يشترط أي شهادة لاللتحاق بالصنف و األجهزة العمومية،

في نفس كما صدر  503-62:في إطار المرسوم رقمتثبيت معظم األعوان الذين تم توظيفهم 

كما صدر في نفس التاريخ أي في  503-62المرسوم رقم  1962جويلية  19: التاريخ أي في

يهدف إلى كيفية التعيين في بعض المناصب  (1)  .502-62المرسوم رقم  1962جويلية  19:

للتعيين في مال هذا اإلجراء بصفة مفرطة العليا دون أن يقيده بأية شروط. إال انه أصبح استع

صناف من مناصب العمل وسيلة لبعض اإلدارات لمكافحة اإلجراءات العادية بعض األ

 االلتحاق العمومية. ولتسهيلللتوظيف وتجنب المراقبة المعروضة من طرف مصالح الوظيفة 

،الذي سمح بإدماج الموظفين المثبتين و  1962بتاريخ   62 -040 :العمومية صدر األمر رقم 

عدين ذوي الجنسية الجزائرية والذين كانوا يعملون في الوظيفة المتربصين و األعوان المتقا

العمومية الجزائرية شريطة استيفائهم لبعض الشروط وهذا ما نصت عليه المادتين الثانية و 

 .(2)  62 -040الثالثة من المرسوم رقم 

قانون وقصد سد الفراغ القانوني في جميع المجاالت بصفة مؤقتة بعد االستقالل صدر ال      
 يتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية على  1962ديسمبر  31المؤرخ في  157 -62:رقم

____________________ 

1-voire le décret n°62-502du 19 juillet1962, fixant les conditions de nomination de fonctionnaires, journal officiel 

n°03, du 20 juillet 1062, p26, certains hauts.     

Voire l’ordonnance n°62-040du 18 septembre 1962. Portant intégration des fonctionnaires  2- 

et agents algériens des cadre marocains tunisiens et français dans les cadre algériens, journal officielle n° 15 du 1_ 

septembre 1962 p202.     
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وهذا طبقا لما نصت . (1) الجزائر عدا ما يمس بالحريات العامة و المناقض للسيادة الوطنية 

العديد من النصوص  وعلى الرغم من إصدار . 157-62عليه المادة األولى من القانون رقم:

إال أن اإلدارة  ية خالل الفترة التي تلت االستقالل مباشرة .القانونية في مجال الوظيفة العموم

الجزائرية لم تتمكن من معالجة مشكل التوظيف مقبولة ، فهذه التدابير ال تعتبر إال إجراءات 

 في التوازن العام للوظيفة العمومية في الجزائر .انشقاق  إلى أدتمهدئة 

ت المديرية العامة للوظيفة العمومية بسبب قلة وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجه    

الموظفين إال أنها لم تترك المجال الن تتطور األوضاع و تتفاقم إلى حد قد يعرض وضع سياسة 

الذي  1966جوان  02بتاريخ 133-66الوظيفة العمومية للخطر. وقد ساعد صدور األمر رقم :
ية هذه المشاكل خاصة عندما حدد في تسو ، 1967جوان  01دخل حيز التطبيق ابتداء من 

بما فيها    بوضوح الشروط الجديدة للتوظيف في كافة المناصب الدائمة في اإلدارة العمومية 

المنظمات ذات الطابع التجاري و الصناعي حتى و لو أن هذه األخيرة لم يشملها مجال تطبيقه 
جال تطبيقها عليها بموجب مرسوم عليها مباشرة وبقوة القانون وإنما تم ذلك بعد إجراء تمديد م

يتخذ بعد اخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة التي تأسست لهذا الغرض. كما حدد طرق 

 المرحلةالتوظيف وقسمها إلى المسابقة عن طريق االختبارات و المسابقة عن طريق الشهادات 

 بعد                                      2006جويلية  15و1967جانفي  01ن مرحلة ما بي :الثانية

ظهرت حدود تطبيق أحكامه،  133-66مضي أكثر من عشر سنوات من تطبيق األمر رقم:

االقتصادية خاصة منها التطورات االجتماعية ووذلك نتيجة لعدة عوامل ومعطيات و تطورات 
 ،فوجدت اإلدارة العمومية نفسها أمام تحديات جديدة تتمثل أساسا في النمو المتزايد

__________________ 

1-   laouisi abedelouahad, communication sur les dispositifs statutaires dans la fonction publique algérienne, 

séminaire Algérie –français hôtel el aurassi, du 03 octobre 2005 .p09  

 

 

 

-17- 

 اإلستشفائية الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات

نين مما دفع بإصدار قوا للحرف و المهن التي تتطلب تخصصات بارزة في اإلدارة العمومية .

 الصعوبات . جديدة تحمل تدابير لمواجهة هذه 

 .1978 أوت 05المؤرخ في  12-78هذه المعطيات والعوامل أدت إلى ظهور القانون رقم : 

 ولم يفرق بين ظام الموظفين و نظام العمال.أي ن مين،النظاهذا القانون جاء كمحاولة لتوحيد      

العامل رغم اختالف طبيعة النشاط المنوط لكل منهما.                          وعرف و الموظف

يعتبر عامال كل شخص يعيش من حاصل «…… هذا القانون العامل في المادة األولى منه:
لخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه ، وال يستخدم لمصلحته اعمله اليدوي أو الفكري

 . (1)  »……المهني



 

إال للقواعد التي تطبق على المؤسسات و اإلدارات العمومية ولم تصدر األحكام المتضمنة      

المتضمن القانون األساسي النموذجي 59- 85:بموجب المرسوم رقم 1985مارس  23في:
تطلق على «…… نص في مادته الخامسة منه :لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية الذي 

لقد  ،(2)  »....» الموظف«العامل الذي يثبت في منصبه عمله بعد انتهاء المدة التجريبية ، تسمية 

حاول هذا النص أن يميز بين العامل الذي يمارس نشاطه داخل المؤسسات واإلدارات العمومية، 
للقواعد العامة و الخاصة بالتالي إخضاعه والعامل الذي يمارس نشاطه خارج هذا اإلطار و 

بالموظفين حيث أدرجه في وضعية قانونية أساسية إزاء اإلدارة العمومية التي يعمل لصالحها 

المؤسسات  ،.وقد شمل مجال تطبيقه كل من المصالح العمومية التابعة للدولة ،الجماعات المحلية
الوطني و المجلس الشعبي المجلس الشعبي  مصالح العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها،

  الوطني و المجلس األعلى للمحاسبة.

__________________ 

. الصادر 32العدد  ، ج ، رللعامل، ،المتضمن القانون األساسي العام  1978أوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم -1

    ، )ملغى( 724،ص 1978أوت  08بتاريخ 

، المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات 1985مارس  23مؤرخ في ال 85-59رقم  م ، ت، -2

       .334، ص  1985مارس  24، الصادر بتاريخ  3،العدد ج ، رالعمومية ،
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ة ــ، مع مراعاة األحكام التشريعية المتعلقكما اخضع مجال تطبيقه على رجال القضاء 

 م  ـــبتعيينه

 األجهزةوحركات نقلهم وانضباطهم، الموظفون اإلداريون و التقنيون العاملون في المنظمات و  

 الجماهرية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني باستثناء المنتخبين .

 ة أنماط تتمثل في :كيفيات التوظيف الخارجي بأربع 59-85وحدد المرسوم رقم:

 المسابقة على أساس االختبارات.•

 المسابقة على أساس الشهادات.•

 االختبارات و الفحوص المهنية.•

 عن طريق التوظيف المباشر.•

سيما في مجال الوظيفة العمومية ونظرا للتحوالت التي تواجهها الدولة في جميع الميادين ال    

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  03-06مر رقم: بادرت الدولة الجزائرية بإصدار األ

حيث أن هذا األمر يتميز ببعض  العمومية لمعالجة كافة النقائص و مواجهة الرهائن المستقبلية.

ويطبق هذا األمر على الموظفين  للتكييف مع األوضاع السائدة في العالم،المرونة كمحاولة 

من هذا  02اإلدارات العمومية التي عددتها المادة  الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات و



 

األمر بالتفصيل، وقد عرف هذا األمر تقليص نطاق سريانه وذلك دون أي تبرير قانوني، حيث 

المستخدمون المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه و استثنى في مجال تطبيقه :سلك القضاة ،أعضاء

طبيق هذا القانون بقوانين خاصة بمختلف تويحدد  و المدنيون للدفاع الوطني ،العسكريون 

أسالك الموظفين كما انه ونظرا لخصوصية بعض األسالك يمكن أن تتضمن القوانين الخاصة 

 بها استثناء لهذا األمر في مجال الحقوق و الواجبات .....

. 
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الذي  59-85قوله أن هذا القانون وضع من اجل أن بحل محل المرسوم رقم: وما يمكن      

مع التطورات الحديثة في الجانب تجاوز وقته الن صدر في عصر االقتصاد الموجه، ولم يكيف 

التنظيمي و الوظيفي للمنظمات و اإلدارات العمومية و أساليب التسيير الحديثة .لكل هذه 

الذي ألقيت على عاتقه ضرورة احتواء الجوانب الجديدة  06-03األسباب جاء األمر رقم:

من مجال  بدءا لعصرنه الوظيفة العمومية ومعالجة االختالل الهيكلية في اإلدارات العمومية

تطبيقه مرورا بكيفيات توظيف البشرية وصوال إلى انتهاء المسارات المهنية لموظفي 

 . (1) زائرية المؤسسات واإلدارات العمومية ذات الكفاءات الج

 تعريف الموظف و التوظيف و أهميته الفرع الثاني: -

  .ساسيان في قطاع الوظيفة العموميةيعتبر كل من الموظف والتوظيف العمومي عنصران أ      

تعريفها  وهما العامالن المميزان لهذا القطاع عن غيره من القطاعات، وعليه سوف نتطرق إلى

 العمومي.وظيف إبراز أهميته و أسباب الت و

 تعريف الموظف العمومي أوال:

بالرغم من كثرة التشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية، إال أننا ال نكاد نجد تشريعا واحدا     

يعطي تعريفا عاما شامال للموظف العمومي. وعليه سوف نتناول التعريفات التي وردت بشان 

 و القضائي.الموظف العمومي في الجانب الفقهي و التشريعي 

_________________ 

، الجزائر يومي  عمومية، المكتبة الوطنيةخرشي جمال ،كلمة السيد المدير العام للوظيفة العمومية، ملتقى حول الوظيفة ال-1

 . 05، ص2000ماي 30  -29
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 الجانب الفقهي:  -❶



 

الموظف العمومي هو الشخص الذي يعهد إليه عمل دائم في خدمة « عريف سليمان الطماوي:ت•

 . (1)  »مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام 

يضمن سيد اإلدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية مختلفة وال يخضع « تعريف ميسوم صبيح:•

صفة الموظف وال يعرف بهذه الصفة ى الذين لهم منها للقانون العام للموظف العمومي سو

 . (2)  » سوى األشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة وثبتوا فيها نهائيا 

الموظفون العموميون هم األشخاص الذين ارتبطوا باإلدارة « تعريف عبد الرحمان الرميلي:•

يشاركوا  ددت حقوقهم و دون أنبموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته اإلدارة ألجلهم وح

 . (3)  »مباشرة بصفتهم الشخصية  

وهناك من عرف الموظفون العاميون على أنهم عمال المرافق العامة و هو تعريف يتسع •

ليشمل بال شك أشخاصا ال يخضعون في تنظيم حياتهم المهنية إلى القانون العام للوظيفة 

رية ممن تحكمهم قواعد القانون الخاص أو ما استثنى العمومية كعمال المرافق الصناعية و التجا
العمومية   صراحة بنص القانون الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون األساسي للوظيفة

 .( 4)ساري المفعول  

__________________ 

    .67،ص  1996ة، مصر، سليمان الطماوي، مبادئ القانون اإلداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهر-1

2- mis soun sbih ,la fonction publique,Aachette, paris,1968,p13 .    

الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  علعامة في النظم المقارنة والتشريمحمد يوسف المعداوي ،دراسة في الوظيفة ا-3

     .05، ص1988الجامعية ،الجزائر ،

يخضع  ال«المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على انه :  03-06من األمر  02من المادة 03نصت الفقرة -4

 .»ألحكام هذا األمر القضاة و المستخدمين العسكريون ،و المدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان
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 التعريف التشريعي:-❷   

ثالث فئات من األعوان  لقد ميز المشرع الجزائري في القانون الوظيفية العمومية بين

 :العموميين

 : المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  03-06من األمر رقم  04نصت المادة الموظفين

ة ورسم في رتبة يعتبر موظف كل عون عين في وظيفة عمومية دائم « العمومية على انه :

 .»في السلم اإلداري 

 وهم األشخاص الذين يتم تعيينهم في وظيفة  دون تثبيتهم في المناصب،  دين:األعوان المتعاق
 .خضع للقانون العام وإجراءات خاصةفتعيينهم يتم وفقا التفاق تعاقدي إداري ي



 

المؤسسات لصيانة أو الخدمات في واخضع المشرع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات ا
 . (1)  اإلدارات العمومية إلى نظام التعاقدو

كما نالحظ هناك إمكانية اللجوء و بصفة استثنائية إلى توظيف أعوان متقاعدين في مناصب 
 . (2)  شغل مخصصة للموظفين في الحاالت التالية:

 . في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين •    

 . الشغور المؤقت لمنصب عمل لتعويض •    

ويتم توظيف الموظف المتقاعد وفقا الحتياجات المؤسسة و اإلدارات العمومية وذلك عن     
 طريق عقود محددة أو غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي أو الكامل، كما ال يخول شغل هذه

ب الوظيفة المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في اإلدماج في رتبة من رت
 .  العمومية

__________________ 

،  46، العددر ج ،لعمومية، المتضمن القانون األساسي للوظيفة ا 2006يوليو  15المؤرخ في  03 -06من األمر  19المادة -1

  .05ص 

 . 05، ص نفسه  ، المرجع03-06من األمر  20المادة -2
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 وهم األشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل المؤسسة أو اإلدارة وقتيا و هذا  ألعوان المؤقتين:ا

الستعانته بخيراته ومهاراته نظرا لمل يتمتع من اختصاصات. وقد أجاز المشرع اللجوء  

و  19دتين ولكن بصفة استثنائية إلى توظيف أعوان متقاعدين غير المنصوص عليهم في الما

  (1)  تكتسي طابعا مؤقتا.من نفس األمر وذلك في إطار التكفل بأعمال  20

 :القضائي التعريف -❸

الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة « عرف المجلس الفرنسي الموظف العمومي على انه:

، واشترط أن يكون المرفق العام إداريا، أما »ضمن إطار الوظائف الخاصة بمرفق عام 

  (2)  رافق الخاصة يخضعون للقانون الخاص.الم

 تعريف التوظيف العمومي -ثانيا

هناك عدة تعاريف لعملية التوظيف وذلك راجع إلى تعدد المفكرين الذين قدموا بحوث حول هذا 
 الموضوع نذكر منها: 

التوظيف اسم من فعل وظف، يوظف، توظيفا، ويراد به استخدام أو  التعريف اللغوي: -1
  (3). »شيء قصد إنشاء قيمة منهتشغيل 

 هناك عدة تعاريف منها: التعريف االصطالحي:-2



 

  نظمة، و اللجوء إلى المصادر التي_ "التوظيف هو توفير الموارد البشرية التي تحتاجها الم   

__________________________ 

 .     05رجع نفسه ، ، الم03-06من األمر  22المادة  -1

، في الحقوق جامعة محمد خيضر، جستيرموظفيها ".مذكرة لنيل شهادة الما مسؤولية اإلدارة من أخطاءتومي الزهرة ،"-2

 . 16(ص.  2010-2011بسكرة )

  . 265( ، ص 1973)لبنان ، دار الشرق،  24ة عالمنجد في اللغة و اإلعالم، الطب -3
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 (1)  هذه المواد، بمختلف الوسائل لتتمكن من اختيار وتعيين األشخاص للعمل ".توفر 

  (2)  _ " التوظيف هو مجموعة األعمال الضرورية الختيار مرشح لمنصب معين".

_ " التوظيف هو النشاط الذي يقتدي اإلعالن عن الوظائف الشاغرة و ترغيب األفراد المؤهلين 

 (3) الموضوعة ".  األهداف، وذلك لتخطيط للعمل في المنظمة

 (4)  .زمنية من العمليات هدفها البحث عن األفراد و اختيارهم "_" التوظيف عبارة عن سلسلة 

_ يعتبر التوظيف الوظيفة الشاملة لكل وظائف المستخدمين فهي البحث عن مصادر األفراد، ثم 

 (5)  ." فيها منظمة وكيفية ترغيبها للبقاء تعيين المناصب المتميزة و استقطابها لاللتحاق بال

ومن خالل الما سبق ذكره من التعاريف للتوظيف يظهر التوظيف في كل من ) استقطاب،     

االختيار و التعيين (، وهذا على سبيل الحصر، في حين أن هناك عن وسعه ليشمل جميع 

 عطاء تعريف للتوظيف كما يلي: الوظائف التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية، وعليه يمكن إ

وارد ـــاب وترغيب المــالتوظيف عبارة عن آليات وإجراءات يتم من خاللها توفير و استقط     
 البشرية المالئمة وذات الكفاءات لتشغل الوظائف الشاغرة، ومن ثم المفاضلة بين أولئك 

ه ـــد ذلك تعيينــم بعـــــة ليتــروضة المعــل الوظيفـــلشغم ــار األنسب بينهــــالمرشحين و اختي
 كــــفي ذل

__________________  

 205ص، 2005القاهرة: منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ،رفعت عبد الحليم الفاعوري،إدارة اإلبداع التنظيمي  -1

. 

مذكرة ( "،  2008-2007الل فترة )بوراس شافية، " سياسية التوظيف في ظل إصالح الوظيفة العامة في الجزائر خ -2

 .10، ص.2008ماجستير في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

                 .             241، ص. 2007ربحي مصطفى علمان، أسس اإلدارة المعاصرة، عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع،  -3

   4 -Dimitrie weisse, pierre morin , pratique de la fonction personnelle , (Paris :les édition d’organisation ,1982 

),p279 . 

-jean guyot , le recrutement méthodique du personnel (Paris :entreprise moderne, 1979) , p17 .5    
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إذا فشل  ليسرح ا اثبت جدارته و أهليته أوالمنصب تحت فترة التجريب، التي تنتهي إما بتثبيته إذ

 .  في القيام بتلك الوظيفة على أكمل وجه

 ثالثا: أهمية التوظيف و أسبابه

فال شك انه ذو أهمية مباشر في توفير األفراد للمؤسسات ، بما أن التوظيف هو السبب ال   

نوعية األفراد  . سواء بالنسبة لفحوى عمل اإلدارة أو بالنسبة لما تفرزه عملية التوظيف منبالغة

ليتهم، وعليه سنتطرق إلى ذكر هذه األهمية و األسباب الدافعة للجوء إلى عاومدى كفاءتهم و ف

 التوظيف. 

 : التوظيف أهمية -❶

إدارتها لشؤون الموظفين  يعتبر التوظيف أساس عمل إدارة الموارد البشرية من خالل    

 وتسيير حياتهم المهنية، والتي تشكل من عدّة وظائف من اجل توفير المورد البشري وتتمثل في:

  (1)   . توصيف الوظائف، توظيف الموارد، تقييم األداء، التدريب و التكوين......الخ

ب لها، أي بمعنى _ تسعى عملية التوظيف إلى التوفيق بين متطلبات الوظيفة والشخص المناس

جعل الفرد المناسب، وذلك من خالل حصر جملة من المواصفات للموظف ومواصفات للوظيفة 
 المعروضة نذكر منها:

 (2)    متطلبات خاصة بالوظيفة والموظف . _

 _ أداء التزام معينة.

________________ 

ة األولى، عمان: دار وائل للنشر و التوزيع، عالطب ة المعاصرة)بعد استراتيجي(،عمر مصطفى عقيلي، إدارة الموارد البشري -1

 . 311، ص2005

  .     88-87ص /2007القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ة ، رة وآخرون، تنمية الموارد البشريإسماعيل قي -2
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 _تحمل مسؤوليات معينة .

 _ ممارسة سلطات معينة.

_ ويهدف التوظيف أيضا إلى االقتصاد في النفقات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية، من 

 خالل استقطاب أشخاص ذوي كفاءة و مهارة ال يتطلب تدريبهم إنفاق كبير 



 

 من حيث المستوى والتخصص المطلوبين. _ التأهيل العلمي 

 المطلوبين.  _ خبرة عملية في التخصص والمستوى

 _ المؤهالت الشخصية) السن، الجنس، القامة....(.

_ التركيبة النفسية واالجتماعية للفرد )االتزان، التأقلم، اإلدراك، العادات و التقاليد و  

 (1)  الثقافة....(. 

من خالل ما تقدم عن أهمية التوظيف يتضح جليا انه ذو اثر بالغ و مباشر على اإلدارة،       

كانت عملية التوظيف مبنية على أسس عملية تواكب التحديات، فإنها بالضرورة سوف  فإذا

يفرز عنها موظفا يعطي لوظيفته دفعا جديدا، وينتج أيضا فريق عمل متكامل وذو كفاءة عالية، 

وهناك عدة توفر مناصب مالية تحتاج لشغلها، وهنا نستخلص أن التوظيف الجيد يخلق عملية

  المناصب. أسباب لتوفير هذه

  : التوظيف أسباب-❷

وهناك العديد من األسباب التي تدفع إلى اللجوء إلى التوظيف وذلك من اجل مأل المناصب       
 مـــــه فان أهــــدة، وعليــــي غادرها موظفوها أو بسبب استحداث وظائف جديـــرة التــــالشاغ

________________ 

 .17، ص1998ة والنشر و التوزيع، القاهرة: دار غريب للطباع ،شرية، الطبعة الثانية علي السلمي، إدارة الموارد الب-1
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 األسباب التي تلزم اللجوء إلى التوظيف هي: 

بعد استكماله ،إذ يحال الموظف إليه يعتبر التقاعد أهم سبب للشغور المناصب  التقاعد: -1

لمدة العمل القانونية تاركا المنصب الذي كان يشغله، مما يستدعي استخالفه بموظف 

 أخر. 

تعتبر وفاة الموظفين إحدى عوامل شغور المنصب الذي يستدعي تعويضه  الوفاة: -2

 بموظف جديد.

وهي خروج الموظف  من وظيفته اختيارا و بشكل نهائي وبغض النظر عن  االستقالة: -3

 موظف جديد. إلىب، يؤدي إلى شغور المنصب الذي كان يشغله ويحتاج األسبا

تشترك مع االستقالة في خروج الموظف من وظيفته، إال أنها  تكون  إنهاء الخدمة: -4

بقرار من اإلدارة لسبب من األسباب التي تستدعي فصل الموظف عن عمله، وبالتالي 

 يصبح المنصب الذي يشغله شاغرا. 

الموظف إلى وظيفة أعلى من وظيفته وفق السلم اإلداري للوظائف، هي رفع  الترقية: -5

 وهذا الرفع ينتج عن إبقاء منصب الموظف السابق شاغرا. 



 

مناطق خارج المؤسسة شغور للمنصب المشغول من  إلىينتج عن نقل الموظفين  النقل: -6

 طرف الموظف المنقول. 

المسؤوليات والتي تقتضي زيادة في  إلىيؤدي كبر المؤسسة  نمو وتوسيع المؤسسة: -7

 جديدة تستدعي شغلها. فتح مناصب 

ألسباب، قد ف في حالة إجازة مفتوحة لسبب من ااإلجازة المفتوحة: وهي دخول الموظ -8
 عدم قدرته على العودة إلى وظيفته مثل حالة المرض مما يؤدي إلى شغور         إلىتؤدي 

 (1)   المنصب وضرورة شغله.
 

___________________________ 

 . 18علي السلمي ، ادارة الموارد البشرية ، المرجع السابق ،ص -1
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 المطلب الثاني: مبادئ عامة للوظيفة والموظف العمومي: 

القوانين التي يجب  الجزائري التوظيف في الوظيفة العمومية بمجموعة منأحاط المشرع      

على اإلدارة مراعاتها واحترامها، لضمان سير الجهاز اإلداري و ديمومته واستمراريته وذلك 

يعتبر قانون بوضع مبادئ عامة تهدف إلى تزويد الجهاز اإلداري بالكفاءة و الخبرة، بحيث 

ينه في الوظيفة الوظيفة العمومية جزءا من القانون اإلداري، كما انه يصبح للموظف بمجرد تعي

 التزامات. العمومية حقوقا و يترتب عليه 

 ل: مبادئ عامة للوظيفة العموميةالفرع األو

يخضع التحاق المواطنين بالوظيفة العمومية إلى القيام بعمل تتطلبه المصلحة العامة، ذلك      
 بوجود مبادئ و شروط عامة مقررة لتولى الوظائف العمومية.

 بالوظيفة العمومية:  مبادئ االلتحاق-أوال

إن االلتحاق بالوظيفة العمومية تسبقه مبادئ ال بد من أخذها بعين االعتبار من طرف الجهة     
 المعنية القائمة بعملية التوظيف وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

 : المساواة مبدأ -❶

ن في الوظائف العامة، يأتي هذا المبدأ على قمة المبادئ التي يتعين مراعاتها عند التعيي      

 و يعتبر من /بصدد التعيين في الوظائف العامةبذلك على وجه الخصوص تطبيق ذلك  ويقصد
 وية في كل تنظيمالمبادئ التي ناضلت من اجلها الشعوب طويال، وهو يمثل حجر الزا

وهو بذلك يتسم بالعالمية حيث أن الجزائر منذ  (1) والحريات العامة. ديمقراطي للحقوق

 1996الستقالل الشعب سعت إلى تحقيق و تجسيد هذا المبدأ على ارض الواقع وأكد دستور ا
  التي نصت " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون 01في المادة

__________________ 

 .       52ص 2014الجزائر دار الجامعة الجديدة،شمس الدين الشريف، الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بين النظرية والتطبيق.  -1
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 (1)  .شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون"ة ـــــأي

 . 2006والذي تم تعديله بدستور

ساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون األ 03-06وفي نفس اإلطار جاء األمر رقم    
انه يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة لاللتحاق  74حيث كرس هذا المبدأ بنص المادة 

  (2) بالوظائف العمومية . 

لها عامة تطبيق نبدأ الجدارة في تعيين وشغل الوظائف العامة أن تكون شروط شغقضي وي
 ومجردة. 

اللتحاق بالوظيفة العمومية غير انه مفهوم قديم النشأة : يعد مبدأ أساسيا في االجدارة مبدأ -❷

وظهر بصفة جلية في القانون لضمان اختيار العاملين المرشحين للعمل في الجهاز اإلداري 
 (3) البقاء. تمرارية وو يهدف إلى االسعلى أساس الكفاءة و الجدارة و الخبرة و اإلمكانيات وه

 133-66رقم:  األمرة في التوظيف، بداية في والمشرع الجزائري أخذ بطريقة المسابق
 منه.  26األساسي العام للوظيفة العمومية بموجب المادة  القانون المتضمن

، وكذلك المرسوم رقم 1978كما نص على هذه الطريقة في القانون األساسي العام للعامل سنة 
 34بموجب المادة المتضمن القانون النموذجي لعمال لمؤسسات اإلدارات العمومية  85-59

 يـــد فـــالمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ليؤك 03-06منه. ثم جاء األمر رقم 

منه على تبني هذا األسلوب في التوظيف، حيث نصت على انه يتم االلتحاق  80المادة 
 بالوظائف العمومية عن طريق: 

________________ 

 .       53ص، المرجع نفسهشمس الدين الشريف،  -2

 . 53ص  ، نفسهشمس الدين الشريف، المرجع  -3

 .  63ص ،نفسهشمس الدين الشريف، المرجع  -4
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 المسابقة على أساس االختبارات._ 

 _المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسالك الموظفين .

أن المشرع الجزائري الم بطريقة المسابقة في التوظيف بضمانات وضوابط قانونية  لناوتبين 

من شأنها أن تضمن التطبيق، وتعد وسيلة هامة في الحصول على الكفاءات والخبرات البشرية 

 (1)  من أجل توظيفها في وظائف شاغرة.

 لاللتحاق بالوظيفة العمومية شروط عامة -ثانيا



 

لجزائري بتحديد شروط عامة يلزم توافرها فيمن يرشح لشغل الوظيفة قام المشرع ا     

العمومية دون أن يترك لجهة اإلدارة سلطة تحديدها، حتى ال تخضع للتغيير و التعديل حسب ما 

 يتراءى  لها. 

وتتمثل الشروط التي حددها المشرع الجزائري من خالل القانون األساسي العام للوظيفة     

 ا يلي:العمومية في م

الجنسية الجزائرية: كأصل عام تخص الدول المختلفة وظائفها العامة على مواطنيها  -❶

حرصا منها على سالمتها و أمنها بما يتطلب توافر الوالء لها من جانب ما يشغلون وظائفها 

و الحيلولة دون منافسة األجانب العامة، وذلك فضال عن حماية األيدي العامة الوطنية 

 ن في هذا المجال المتصل بمصالح الوطن وأمنه وسالمته.المواطنيو

 األساسيمن القانون  75وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ حيث اشترط من خالل المادة    

_________________ 

 . 111ص ، نفسهشمس الدين الشريف، المرجع -1
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 ( 1) للوظيفة العمومية فيمن يشغل وظيفة عامة أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية. 

وهذا كمبدأ عام دون الخوض في تفصيالته، بمعنى أن المشرع لم يقم بالتحديد أو التمييز بين   
   ما إذا كان المطلوب هنا هو الجنسية األصلية فقط أو حتى الجنسية المكتسبة. 

المذكورة أعاله فانه ال يجوز لغير الحائزين  75قا لما سبق وطبقا لعمومية نص المادة وفو   

تولي الوظائف   (3) ، أو جنسية مكتسبة (2) ، للجنسية الجزائرية سواء كانت جنسية أصلية
 العامة.

هذا ويتم إثبات رابطة الجنسية الجزائرية من خالل شهادة الجنسية التي تسلم من طرف       
 هيئات القضائية الجزائرية المختصة وفق إجراءات محددة.    ال

والجدير بالمالحظة أن اشتراط الجنسية الجزائرية لتولي وظائف عمومية ال يمنع الدولة       
 ئية أو المتعددة األطراف للتعاونأجانب في إطار االتفاقيات الثناالجزائرية من االستعانة بأعوان 

 (4)في، أو في إطار ما يعرف بعقود القانون العام. التقني و العلمي والثقا

من  75من المادة  03التمتع بالحقوق المدنية: ورد هذا الشرط صراحة في أحكام الفقرة  -❷

 السابق الذكر، وتجدر اإلشارة إلى أن عدم التمتع بالحقوق المدنية يعود مرده  03-06القانون 

_________________ 



 

ج ، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  2006-07-15المؤرخ في  03-06من األمر  75للمادة  02الفقرة -1

 .46، عددر

 1970-12-15المؤرخ في  86-70من القانون  08و 07و06من خالل المواد أشار المشرع إلى التمتع بالجنسية األصلية -2

 .  02، ص  15  ة، عددة، الجريدة الرسميالمعدل والمتمم المتضمن قانون الجنسي

، مرجع 86 -70ون من القان 11و10مكرر و  09حاالت التمتع بالجنسية المكتسبة ضمن أحكام المواد  إلىأشار المشرع -3

   .   03، ص اعاله 

وعات المطبديوان  -البشرية و أخالقية المهنةسعيد مقدم. الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور. تسيير الوارد -4

 .198ص،  2010 -2009الجامعية: 

-31- 

      الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية

 (1)  إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات.

و أخالق وهذا الشرط يقتضي من اإلدارة المعنية بالتوظيف إجراء تحقيق أولي حول سيرة        

المرشح لوظيفة عمومية قبل و أثناء التحاقه بها، إال أن اشتراط التحقيق اإلداري المسبق ال 

السابق الذكر  03-06من األمر  77إذ أنه وباستقرار المادة  يخص كل األسالك و الوظائف،

نجدها تنص على " أنه يمكن أن توضح القوانين األساسية الخاصة عند الحاجة، ونظرا 

األسالك شروط التوظيف....، كما يمكننا أن تحدد األسالك التي يتوقف لخصوصيات بعض 

 .االلتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق" 

وفقا من خالل نص المادة المذكورة أعاله نستنتج أن التحقيق اإلداري المسبق يتم إعداده       

يخص كل الوظائف و للحاجة وطبقا لمقتضيات القوانين األساسية الخاصة، بمعنى انه ال 

األسالك وفي هذا اإلطار يظهر التحقيق اإلداري المسبق بشكل بارز ضمن االلتحاق بالوظائف 
 األمنية وذات الصلة بالدفاع الوطني.

أنه ال يمكن توظيف أيا  04من جهة أخرى تنص ذات المادة المذكورة أعاله في فقرتها        

لى مالحظات تتنافس ابقه القضائية تحتوي عسو كان في وظيفة عمومية إذا كانت شهادة
 ة المراد االلتحاق بها . وممارسة الوظيف

المذكورة سابقا في فقرتها  75الوظيفة تجاه الخدمة الوطنية: نص المشرع من خالل المادة  -❸

على كل مرشح )من جنس الذكر( لوظيفة عمومية مطالب بتوضيح وضعية تجاه الخدمة  05
 . (2)  الوطنية

________________ 

،  49، عددق، ع/ج ، رالمعدل و المتمم، المتضمن  1966-06-08المؤرخ في  156-66من األمر  02الفقرة  09المادة -1 

 . 06ص 

 . 202سعيد مقدم. المرجع السابق. ص -2
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ظمة تجاه الخدمة الوطنية طبقا لقانون الخدمة الوطنية الصادرة حيث ينبغي أن تكون وضعية منت

  (1) . 1974سنة 

      ويستوي أن يكون المرشح مؤيدا للخدمة الوطنية أو معفى منها ألي سبب كان مؤجال.    

  توفير شرط السن والقدرة البدنية والذهنية:-❹

فة العمومية ، حيث تنص معظم حيث يعتبر شرط السن من الشروط األساسية لشغل الوظي     

التشريعات الخاصة بالوظيفة،  على ضرورة أن يكون المرشح بالغا من العمر سنا محددة، 

يمكنه من تحمل تبعات الوظيفة ويدرك مسؤوليتها، ويميز في تصرفاتها بين المصلحة العامة 

 للدولة والمصلحة الخاصة.

 ، ومن وظيفة إلى أخرى، ومن وظيفة إلىوتحديد شرط السن يختلف من دولة إلى أخرى      

بثمانية ألدنى لتولي الوظيفة العمومية أخرى، وكقاعدة عامة حدد المشرع الجزائري أن السن ا
  (2) عشر سنة كاملة .

من جهة أخرى اشترط المشرع في القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ن يكون       

ة على القيام بأعبائها أو تثبت له اللياقة الصحية لمباشرة و المرشح للوظيفة العمومية لديه القدر
    (3)  .ممارسة الوظيفة العمومية المطلوب شغلها 

 ويتم إثبات القدرة البدنية والذهنية المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية معينة عن طريق تقديم     

_________________ 

 1974، الصادرة سنةالمتضمن ق ، خ ، و / ج ، رالمعدل و المتمم،  1974-11-15المؤرخ في  ، 103-74األمر رقم -1

 . 1252،العدد 

 .9، صالمرجع نفسه. 03-06من األمر  78ة الماد-2

  . 8، ص المرجع نفسه.  03-06من األمر  06فقرة  75المادة -3
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ومحلف. تؤكد بأن المعني سليم، وغير مصاب بأي مسلمة من طبيب عام ممارسة شهادة طبية 

  (1)  .مرض أو عاهة تتنافى وممارسة مهامه إلى جانب الموصفات الطبية األخرى المطلوبة

  التأهيل المطلوب لاللتحاق بالوظيفة العمومية: -❺

ي يختص بها كل سلك أو رتبة إن مستوى التأهيل المطلوب مرتبط بالمهام والصالحيات الت      

 مصنفة في قائمة الوظائف العمومية.



 

ا انه لكل سلك وعليه يجب أن يستوفي المرشح لشغل الوظيفة العمومية اشتراطات شغلها، إذ     

وظيفي أو رتبة وظيفية طابع خاص، حيث تتطلب بعض الوظائف مؤهل علمي عالي، في حين 

 راءة و الكتابة ال غير.بعض الوظائف تتطلب مجرد اإللمام بالق

السالف  03-06من األمر 79وفي هذا اإلطار أكد المشرع الجزائري من خالل المادة       

الذكر على أنه يتوقف االلتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى 

 تكوين.

قانون األساسي العام وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد من خالل ال             

للوظيفة العمومية طبيعة المؤهالت المطلوبة لشغل األسالك الوظيفية المختلفة. وإنما قام 

قانونا، منها القانون  38باإلشارة إليها ضمن القوانين الخاصة بهذه األسالك والتي يعادل عددها 

 (2)  الخاص بأسالك شبه الطبي .

_______________________ 

ياقة البدنية لاللتحاق بالوظائف العمومية لالمتعلق بشرط ال 1966-06-02المؤرخ في  144-66رقم  م ، ت ،من  01المادة -1

 )ملغى(. 1966-06-08، صادرة في ج ، روتنظيم اللجان الطبية ، 

الطبيين شبه  سالكلألون الخاص بالموظفين المنتمين ، المتضمن القان2011-03-20المؤرخ في  121-11 م ، ت ، رقم-2

 .17، عددج ، رحة العمومية، للص
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 حقوق وواجبات الموظف العمومي:  الفرع الثاني:

ي جميع الدول، وهذا نظرا للدور الحساس الذي ظى الموظف العمومي بأهمية كبيرة فيح     

جعله يحاط بضمانات  التنموية المسطرة من طرف الدولة، مايلعبه في تجسيد المخططات 

ي ا عن غيره من العاملين العاديين فتجعله متميزويمنح حقوقا، يكلف بواجبات والتزامات 

 إلى تبيان هذه الحقوق و االلتزامات على التوالي. سنتطرقالقطاعات األخرى. وعليه 

اللوائح. مانات يستمدها من القوانين وق وضحيث للموظف حقو حقوق الموظف العمومي: أوال:

هذه الحقوق منها ما يتمتع بها أثناء الخدمة. ومنها ما يتمتع بها بعد تركه للخدمة. وتتمثل هذه 

 الحقوق و الضمانات في: 

والراتب هو المبلغ الذي يتقاضاه الموظف كل شهر طبقا لما تفضي به  الحق و الراتب:-❶

وذلك حسب األرقام  الراتب باالستناد إلى الرتبة أو الدرجة،األحكام المقررة لذلك، ويحدد 

درجة من درجاتهم، وقد نص لكل من صنف من أصناف الموظفين، ولكل االستداللية، المقابلة 

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.  03-06األمر رقم  على الحق في الراتب 

 ( 1)  .اتب""للموظف الحق بعد أداء الخدمة في الر



 

لقد أقر المشرع الجزائري للموظف الحق في تمتعه بحماية الدولة من  الحق في الحماية:-❷

 أجل ضمان تفرغه للقيام بأعباء الوظيفة التي كلف بها.

أنه: "يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له على  03 -06األمر رقم  ونص       
ف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذ

 عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.بمناسبتها، ويجب 

_______________ 

 . 06ص ،  المرجع السابق ، 03-06ن األمر رقمم 32المادة -1
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وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك    

 (1)  األفعال.

العمومية ملزمة بحماية موظفيها من العقوبات المدنية كما أضاف نفس األمر أن اإلدارة         

ابعة التي قد يتعرضون لها في حالة ما إذا ارتكب أحدهم خطأ في الخدمة وتعرض إلى مت

ولكن هذه الحماية تكون فقط في حالة ما إذا كان الخطأ متعلقا بالخدمة أما إذا كان   (2).  قضائية

 . الخطأ شخصيا وليس له عالقة بالخدمة. فاإلدارة ليست مسؤولية عن حمايته

حيث يحق للموظف في الحصول  03-06من األمر  39حسب نص المادة  الحق في العمل:-❸

 العطل األسبوعية.... العطل السنوية االستثنائية، المرضية، نواع:على العطل، وهي أ

  (3)من نفس األمر "للموظف الحق في عطل سنوية مدفوعة األجر." 194كما تنص المادة      

 . 05ص، . المرجع السابق 03-06األمر رقم من  30المادة -1

     .     05ص  ، . المرجع أعاله03-06من األمر رقم 31المادة  - 2

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية فان السنوية تمنح على أساس العمل  المؤدى  03-06رقم حسب األمر -3

 يوليو من السنة العطلة. 30خالل الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطل إلى 

 حتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤدات.أما بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، ت

المدة وتحتسب العطلة السنوية المدفوعة األجر على أساس يومين ونصف يوم من الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز 

 الكاملة ثالثين يوما في السنة الواحدة للعمل.

 نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة. ويمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة

وال يجوز إنهاء عالقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية. وتوقف العطل السنوية اثر وقوع مرض أو حادث مبرر، وفي هذه 

ية أن الحالة األخيرة يستفيد الموظف من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها، كما يمكن اإلدارة بالنسبة للعطل المرض

 تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبر ذلك ضروريا.

كما أنه ال يمكن تعويض العطلة السنوية براتب، ويمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزئ منها، من سنة أخرى، غير أنه 

 حدود سنتين.  إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيل أو تجزئتها في يمكن اإلدارة

 تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية:•

 فترة العمل الفصلي. -
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 فترة العطلة السنوية. -          

 فترات الغيابات المرخص بها من قبل اإلدارة. -

 فترات الراحة القانونية. -

 فترات عطلة األمومة أو المرض أو حوادث العمل.  -

 ثانية.فترات اإلبقاء في الخدمة الوطنية أو تجنيد  -

كما يجدر اإلشارة إلى أن المدد القانونية للعمل في المؤسسات العمومية تحدد طبقا للتشريع المعمول به، ويمكن تقليصها بالنسبة 

للضرورة كما يمكن دعوة الموظفين لتأدية ساعات عمل إضافية. وذلك و خطيرة.  للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا أ

الليلي تحدد  للعملوبالنسبة  . بالمئة من المدة القانونية للعمل 20استثنائية وال يمكنها أن تتعدى نسبة القصوى للمصلحة وبصفة 

 شروطه وكذلك الحقوق المرتبطة عن طريق التنظيم 

المعمول به والموظف الذي عمل في يوم المدفوعة األجر المحددة في التشريع في أيام الراحة و العطل كما أن للموظف الحق •

 راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.

 كما يمكن للموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، االستفادة من رخص للتغييب دون فقدان الراتب في الحاالت التالية:•

 ساعات في األسبوع، وللمشاركة في االمتحانات أو المسابقات  04ة دراسات ترتبط نشاط عمله في حدود المتابع-       

 للقيام بمهام التدريس والمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية -      

، وكذلك للمشاركة في التظاهرات الدولية ألداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي-      

وكذلك للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها عالقة بنشاطاته  الرياضية أو النقابية.

 المهنية.

ة ألداء مناسك الحج كما للموظف الحق مرة واحدة خالل مساره المهني. في عطلة خاصة مدفوعة األجر لمدة ثالثين يوما متتالي•

 -زواج الموظف  -أيام كاملة في الحاالت التالية: 03في البقاع المقدسة، ويحق للموظف في غياب خاض مدفوع األجر مدته 

وفاة أحد الفروع أو األصول أو  –وفاة زوج الموظف  –زواج أحد فروع الموظف  –ختان ابن الموظف -ازدياد طفل للموظف

     ف أو زوجته.الحواشي المباشرة للموظ
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 على: 03-06من األمر رقم  35حيث نصت المادة  الحق النقابي والحق في اإلضراب: -❹

 نقابي في إطار التشريع المعمول به"."يمارس الموظف الحق ال

من نفس األمر على ضمان حرية الرأي للموظفين وعلى ضمان  29و28-27-26وكذلك المواد 

عدم التمييز بينهم ألي سبب كان، وضمان عدم تأثر حياتهم المهنية بسبب انتمائهم إلى تنظيمات 

 ء عهدتهم االنتخابية.قبل وأثنا أرائهمنقابية أو جمعيات أو أحزاب سياسية أو بسبب 

من نفس األمر "يمارس الموظف حق  36كما يحق للموظف اإلضراب حيث نصت المادة 

 اإلضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما".



 

" للموظف الحق في 03-06من األمر  38نصت المادة  الحق في التكوين والترقية:-❺

 (1)   الل حيلته المهنية".التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خ

وفي هذا الشأن نصت  الحق في الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية والتقاعد:-❻

على:" للموظف الحق في الحماية االجتماعية والتقاعد في إطار  03-06من األمر  33المادة 

 التشريع المعمول به".

ظروف عمل مناسبة حيث  وفي توفير الحق في االستفادة من الخدمات االجتماعية:-❼
في االستفادة من مختلف الخدمات الموظف  حقعلى  03-06من األمر  34 نصت المادة

من نفس األمر ذلك. حيث جاء في مضمونها ضرورة توفير  37االجتماعية، وأكدت المادة 

 الظروف المناسبة التي تمكن الموظف من أداء وظيفته بشكل جيد.

 27نصت المادة  مساواة بين الموظفين وعدم التمييز بينهم:الحق في تحقيق العدالة وال-❽

على عدم التمييز بين الموظفين ألي سبب من األسباب سواء تعلق  03-06من األمر رقم 
 (1)  . األمر بالتمييز على أساس الجنس. أو األصل....الخ. أو الظروف االجتماعية

________________ 

 . 6،  5المرجع السابق ص -03-06األمر -1
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 مومي والتزاماته:واجبات الموظف الع-ثانيا

 تتحدد هذه الواجبات والتزامات في نصوص القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، وفي      

القانون األساسي الخاص بكل سلك من أسالك الوظيفة العمومية وكل إخالل بها سوف يعرض 

رد في األمر صاحبها إلى عقوبة تأديبية، وقد تكون إلى جانبها عقوبة جنائية. وهذا حسب ما و

 وتتمثل هذه الواجبات في: 03-06رقم 

 االلتزام بأداء الخدمة الوظيفية:-❶

ويبدأ هذا االلتزام بمجرد التحاق الموظف بالمنصب الذي عين فيه وفي إطار اختصاصه      

 على:  03-06من األمر  47صت المادة الذي يحدد وفقا للقوانين ون

 المهام الموكلة إليه....."مسؤول عن تنفيذ اإلداري "كل موظف مهما كانت رتبته في السلم 

مارس مهامه بكل أمانة وبدون من نفس األمر:" يجب على الموظف أن ي 41كما نصت المادة 

 (1)  . "تحيز

   التزام الموظف بالتفرع الكلي لوظيفته: -❷

ا األولى في فقرته 03-06من األمر  43وعدم الجمع بينها وبين مهنة أخرى حيث نصت المادة 
"يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني  على عدم الجمع بين وظيفتين وجاء نصها كما يلي:

 للمهام التي أسندت إليهم، وال يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه...."
من نفس األمر على إمكانية الموظفين المنتمين إلى أسالك الممارسين  44كما نصت المادة 

 ين المتخصصين. ممارسة نشاط مربح يوافق تخصصهم.الطبي



 

  واجب الطاعة الرئاسية: -❸

هذا االلتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية وحدودها وهذه السلطة تفرضها طبيعة النظام اإلداري. 

 (2)   يخضع كل موظف في ممارسة مهام وظيفته لموظف آخر يعلوه درجة.حيث 

_______________ 
    . 07،المرجع السابق، ص 03-06األمر رقم -1
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 واجب االلتزام بالمحافظة على سر المهنة: -❹

وجاء نصها كما  على ضرورة االلتزام بسر المهنة 03-06من األمر رقم  48حيث نصت المادة 

"يجب على الموظف االلتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أ، يكشف محتوى أية وثيقة  يلي:

.أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة نشاطه ما عدا ما تقتضيه  بحوزته

من السلطة  ضرورة المصلحة، وال يتحرر الموظف من واجب السر المهن إال بترخيص مكتوب

 لسلمية المؤهلة". ا

من نفس األمر:" على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق اإلدارية  49كما نصت المادة 

    ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية".   

 االلتزام بالمحافظة على األخالقيات وكرامة الوظيفة:  -❺ 

نب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج حيث هذا الصدد يجب على الموظف تج

 الخدمة.

 كما يجب عليه أن يتسم في كل األحوال بسلوك الئق ومحترم.

 واجب المحافظة على الوسائل العامة:-❻

على:" بتعيين على الموظف أن يحافظ  03-06من األمر رقم  50وفي هذا الصدد نصت المادة 

 (1)  مارسة مهامه".على ممتلكات اإلدارة في إطار م

 

 

 

 

 

_______________ 
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 اإلستشفائيةيم مرتبطة بالمؤسسات مفاه المبحث الثاني: 



 

الهامة في المجتمع  الخاصة أو العامة من المؤسسات تشفائيةاإلستعتبر المؤسسات         

الصحية والوقائية والتعليمية والتدريبية الحديث، حيث تتولى تقديم مزيج متنوع من الخدمات 

والبحثية، كما تعتبر أهم وأشمل المؤسسات التي تساهم في رفع المستوى الصحي للبالد، ومن ثم 

 ألهداف االجتماعية واالقتصادية في آن واحد.توفير الظروف المناسبة لتحقيق ا

حيث انتقل مفهوم هذه المؤسسات من مجرد مكان إليواء المرضى إلى اعتبارها كمؤسسات      

منتجة للصحة. من خالل تحويل المريض غير المنتج إلى مواطن سليم يضيف بجهده إلى 

مع تنوع  مؤسسات ووظائفها.اإلنتاج القومي، والذي نتج عنه توسع في مفهوم وخصائص هذه ال

ى وتعددهم نظرا للحاجة الماسة لهذا القطاع ومدى حساسيته وعليه سوف نتطرق إلمستخدميها 

 كمطلب أول تم تبيان موظفيها كمطلب ثاني. اإلستشفائيةتحديد مفهوم المؤسسات 

 اإلستشفائيةمفهوم المؤسسات  المطلب األول:

ن المؤسسات ذات التركيبة غير البسيطة والتي تعتمد في م اإلستشفائيةتعتبر المؤسسات         

تقديم خدماتها على مهام وإجراءات متعددة ومتداخلة، وتقوم على مهارات متخصصة ومتنوعة، 

ويأتي تمييزها عن سائر المؤسسات األخرى من ضخامة إجراءاتها وتنوعها الكبير وتسلسلها 

ات، لذلك وجب تحديد مفهوم هذه المؤسسات المنطقي وحاجاتها المباشرة والفورية للمعلوم

 . وتبيان وظائفها وخصائصها وتعدد أنواعهابالتطرق إلى تعريفها 

 وخصائصها اإلستشفائيةيف المؤسسة الفرع األول: تعر

من بين الهياكل الصحية التي لم تأتي من باب العشوائية بل هي  اإلستشفائيةإن المؤسسة        

ل شيئا فشيئا، ولحداثة هذا المصطلح وأهميته وجهت له العديد من نتيجة تفاعل تنظيمي تشك

 التعاريف. كما تمتاز بمجموعة من الوظائف والخصائص.
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 اإلستشفائيةال: تعريف المؤسسات أو

 نذكر منها: اإلستشفائية وردت العديد من التعاريف عن المؤسسات      

هي أحد أشكال المؤسسات التي تهدف إلى إنتاج مزيد من الخدمات  اإلستشفائيةالمؤسسة  -1
حيث أنها تقدم ما يمكن أ، يطلق عليه بالصيانة البشرية للموارد اإلنسانية المتاحة والمتوقعة في 

   المجتمع.

اجتماعي، وظيفتها تقديم رعاية أساسي من تنظيم طبي و هي جزء اإلستشفائيةالمؤسسة -2

صحية كاملة للسكان عالجيا ووقائيا، تمتد خدماتها إلى األسرة في بيئتها المنزلية، كما أنها 
 مركز لتدريب العاملين الصحيين والقيام بالبحوث العلمية واالجتماعية. 



 

بإنشاء هي مؤسسة ذات طابع عمومي أو خاص يتم إنشاؤها بموجب مراسيم تنفيذية متعلقة -3

العمومية وخاصة  اإلستشفائيةوالمؤسسات  وتنظيم المؤسسات العمومية للصحة الجوارية 
  المتعلقة بكل بلد. وتهدف إلى متابعة برامج الصحة والوقاية من األمراض.

 :بأنها "كل مؤسسة تقدم الرعاية الصحية بشكل مباشر مثل  اإلستشفائيةعرفت المؤسسة -4

صحية، العيادات والمراكز التخصصية، أو بشكل غير مباشر مثل المستشفيات، المراكز ال
  المختبرات واإلدارات الصحية ذات الخدمات المساندة والصيانة الطبية.

الجزء المتكامل فقدر عرفتها من المنظور الوظيفي:" ذلك     :  أما منظمة الصحة العالمية-5

لرعاية الصحية الكاملة بشقيها العالجي من التنظيم االجتماعي والصحي الذي يعمل على توفير ا
األسرة في بيئتها المنزلية. وهو أيضا مركز  والوقائي للمواطنين، ويصل بخدماته الخارجية إلى

  (1)  . لتدريب العاملين في الخدمة الصحية"

_________________________ 

ادة الماجستير في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم بحدادة نجاة ، تحديات االمداد في المؤسسة الصحية ، مذكرة لنيل شه-1
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 ها:على أن اإلستشفائيةبناءا على ما سبق يمكن تعريف المؤسسة  و

يتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي في صورة نظام يضم  مؤسسة ذات طابع عمومي أو خاص،
، نظام الخدمات المعاونة مجموعة من النظم الفرعية المتكاملة والمتمثلة في نظام الخدمة الطبية

ونظام الخدمات اإلدارية التي تتفاعل معا بهدف تحقيق أقصى رعاية ممكنة للمريض والمصاب 

يم األنشطة التعليمية والتدريبية وكذا الباحثين والعاملين في المجال الطبي لتحقيق أهداف وتدع
 إنسانية، اقتصادية واجتماعية. 

 ووظائفها اإلستشفائيةالمؤسسات  ثانيا: خصائص

خاصة بصحة سالمتهم، فهي ليست كغيرها من  اإلستشفائيةباعتبارها أن المؤسسة       
 ي ظل مجموعة من الخصائص المتميزة :موعة من الوظائف فالمؤسسات حيث تقوم بمج

  :اإلستشفائيةخصائص المؤسسة  -1

 من غيرها من المؤسسات األخرى مايلي: اإلستشفائيةأبرز ما يميز المؤسسات  إن      

 الستقبال المرضى على مدار اليوم.تتميز بخدمات المستمرة •

قدة نظرا الشتمالها على عدد كبير من العاملين تعتبر من المؤسسات الفنية االجتماعية المع•
 وتعدد التخصصات الدقيقة في أقسامها المختلفة وتنوع أساليب التكنولوجيا في العالج

تتسم بأنها مكان لحل مشكالت معينة خاصة بحاالت األفراد وصحتهم من خالل العمل •
 واالتصال الجديد بين العاملين والمرضى.



 

سسة إنسانية بالدرجة األولى، فمداخالتها إنسانية ومخرجاتها إنسانية تعتبر خدمات هذه المؤ•

تتمثل في رعاية المرضى وكل األعمال التي يتم فيها بوسائل إنسانية لتحقيق أهداف 
 (1).اجتماعية

_______________ 
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ال يمكن توحيد نشاطات هذه المؤسسة أو برمجتها الختالف حاجات المرضى ومتطلباتهم •

 الصحية فضال عن عدم إمكانية قياس العمل بها.

بتحديد الوظائف التي تسعى إلى تحقيقها في وقت واحد مثل  اإلستشفائيةتتصف المؤسسة •

دريب و التعليم في وقت واحد. وهذا قلما نجده في المؤسسات تحقيق الرعاية الطبية الجيدة والت
 األخرى.

بأسلوب إدارة المخاطر بدال من أسلوب اإلدارة  اإلستشفائيةتدار الكثير من المؤسسات •
 باألهداف ألن متطلبات العمل فيها ذات طبيعة خطيرة وطارقة.

 :اإلستشفائيةوظائف المؤسسات -2

خمس  تنقسم إلى اإلستشفائيةالعالمية فوظائف المؤسسات حسب خبراء منظمة الصحة      
 وظائف أساسية هي

 لوظيفة العالجية:ا   -أ

على تقديم أعلى  اإلستشفائيةتعتبر هذه الوظيفة من أولى الوظائف وأهمها، حيث تركز المؤسسة 
 مستويات العالج ومواجهته في إطار تحسين جودة هذه الخدمات بشكل مستمر.

 :الوظيفة الوقائية -ب

بدور نشط في وقاية أفراد المجتمع من األمراض، ويعتبر هذا  اإلستشفائيةتقوم المؤسسات 

جتماعية الملقاة على للوفاء بالمسؤولية اال اإلستشفائيةالدور الوقائي من أخالقيات المؤسسة 

 عاتقها 

لى خدمات الوقائية إويمكن تصنيف ال المجتمع المحلي،كمؤسسة اجتماعية نشيطة من مؤسسات 

 (1)    ثالث مستويات كما يلي:

_____________________ 
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 مثل حمالت وهي خدمات محددة تجرى لوقاية األفراد من األمراض  ية األولية:خدمات الوقا

 التطعيم.

 تركز هذه الخدمات على الكشف المبكر عن المرض وعالجه وتثمل  ات الوقاية الثانوية:خدم

 خدمات التشخيص والكشف المبكر لألمراض قبل استفحالها كأمراض السرطان.

 :وهي خدمات متخصصة تقوم على مجهودات فريق  خدمات الوقاية من الدرجات الثالثة

 مكينهم من ممارسة حياة بي الحوادث وتمتخصص، وتهدف إلى إعادة تأهيل المرضى ومصا

 كالتأهيل الطبي.طبيعية نشطة 

 وظيفة التدريب والتعليم: -ت

أفضل رعاية طبية ممكنة للمرضى  القيام بوظيفة تقديم اإلستشفائيةفلكي تتمكن المؤسسة 

المصابين، ال بد من رفع كفاءة العناصر البشرية وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة ومتطورة و

 نها تحسين ورفع مستوى الرعاية الطبية للمرضى من خالل أنشطة التدريب والتعليم.من شأ

 الوظيفة البحثية:  -ث

 بالبحوث والتي قد تكون طبية أو مخبرية تشمل الفحوصات اإلستشفائيةوتشمل قيام المؤسسات 

ت التي تتطلبها عملية عالج المرضى، كما قد تكون إدارية كالبحوث الخاصة بالتمريض وخدما
 الطعام وغيرها...........

 الخدمات الممتدة إلى المنزل: -5

على مد خدماتها خارج أسواها لتصل إلى بعض المرضى في بيئتهم  اإلستشفائيةتعمل المؤسسة 

المنزلية وخاصة الحاالت المرضية المزمنة التي قد ال تتمكن من الحضور إلى المؤسسة 
 (1)   لمتابعة العالج . اإلستشفائية

_______________________ 
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 : اإلستشفائيةأنواع المؤسسات  الفرع الثاني:

النواة الصلبة لكل سياسات الصحة العمومة، بحيث ال يمكن  اإلستشفائيةتعتبر المؤسسات       

في النظام  اإلستشفائية، وتنقسم هذه المؤسسات المؤسسات الصحية صور هذه السياسات دون هذهت

لتحقيق األرباح، وهناك  إلى قسمين، بحيث هناك من هي خاضعة للقانون العام وال تهدفالجزائري 

 أخرى خاضعة للقانون الخاص تهدف إلى تحقيق األرباح.

 العمومية اإلستشفائية: الهيئات أوال



 

الجامعي  اإلستشفائيوالمركز  اإلستشفائيةوتتمثل هذه المؤسسات في: المؤسسة العمومية       

    المتخصصة اإلستشفائيةوالمؤسسة 

 07/140تم تنظيم هذه المؤسسات بناءا على المرسوم  العمومية: اإلستشفائيةالمؤسسة  -❶

المتضمن إنشاء   2007مايو سنة 19الموافق ل  1428جمادى األولى عام  02المؤرخ في 

 والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. اإلستشفائيةالمؤسسات العمومية 

متعة بالشخصية المعنوية والذي عرفها بالمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري المت      
مية وتتكون هذه المؤسسة العمو .(1)  واالستقالل المالي والموضوعة تحت وصاية الوالي

الصحية من هيكل للتشخيص والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الطبي، وهي تقوم بتغطية 

منتشرة عبر كافة واليات  اإلستشفائيةسكان واحدة أو مجموعة من البلديات. وهذه المؤسسات 
 (2)  . الوطن

________________________ 

 اإلستشفائيةالمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية  2007 المؤرخ في مايو سنة 07/140رقمم ، ت ، من  02المادة -1

 .10. ص 33. العددج ، روالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. 

 . 10ص نفسه ،المرجع ،  03المادة -2
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية    

سوم التنفيذي المذكور بجعلها تتكفل بصفة متكاملة وحددت مهام هذه المؤسسة في المر 

ومتسلسلة بالحاجات الصحية للسكان وذلك بضمان تنظيم وبرمجة توزيع العالج الطبي 

واالستشفاء، وتطبيق البرامج الصحية الوطنية، وضمان حفظ  والتشخيص وإعادة التأهيل الطبي

وضمان تحسين مستوى مستخدمي الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية، 

 (1) .  المصالح الصحية وكذا تجديد معارفهم

 الجامعي: اإلستشفائيالمركز -❷ 

 1418شعبان عام  02المؤرخ في  467-97تم تنظيم بناءا على المرسوم التنفيذي رقم      

يمها الجامعية وتنظ اإلستشفائية، المحدد لقواعد إنشاء المراكز 1997ديسمبر  02الموافق ل 

"المركز اإلستشفائي الجامعي مؤسسة عمومية ذات طابع  وسيرها. وعرفه المرسوم كما يلي:

إداري تتمتع بالجنسية المعنوية واالستقالل المالي، ويتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي بناءا 

 على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث 

 (2)  . لمي..."الع

وبذلك يكون المركز اإلستشفائي الجامعي هيئة عامة خاضعة لقواعد القانون العام كاإلدارة       
القاته الداخلية أو الخارجية، سواء في تنظيمه أو في ع العمومية إال ما استثنى منه بنص قانوني

. غير اإلستشفائيةالعمومية ل للمؤسسات أو في منازعاته القانونية ونزاعاته القضائية بشكل مماث



 

ا ـــبكونه ةـــاإلستشفائيالجامعية عن المؤسسات العمومية  اإلستشفائيةأنه تختلف هذه المراكز 
 م ــــع مؤسسات التعليــــاون مــــك بالتعــــث، وذلــــة والبحـن والدراســـهيئات بالتكوي

________________ 

 . 10، المرجع السابق،ص 07/140، م ، ت رقم   من 04المادة -1

الجامعية  اإلستشفائية. المحدد لقواعد إنشاء المراكز 1997ديسمبر  02المؤرخ في  467-97رقم  ، م ، ت ،من  02المادة -2

 . 29.ص81. العدد:ج ، ر وتنظيمها وسيرها.
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية    

في العلوم الطبية المعنية. باإلضافة إلى قيامها بمهام التشخيص والكشف والتكوين العالي 

  (1) .  والعالج والوقاية الصحية

الجامعية يكون عادة ذي درجة عالية من  اإلستشفائيةوالعالج الطبي المقدم في المراكز      

يها، التخصص الطبي مما يستدعي ويفسر تركز وتجمع الموارد وفرق الباحثين الطبيين ف

وبالرغم من ذلك فان دورها الرئيسي يكمن في تنظيم الدراسات العمومية الطبية والدراسات 

التدرج والبحوث الطبية وأيضا التكوين شبه طبي، وذلك التكوين يخص أوال بعد  الطبية لما

  (2) .   الطب و الجراحة والصيدلية ودراسات جراحة األسنان

الجامعية مابين تقديم  اإلستشفائيةالمزدوج الذي تلعبه المراكز وإن هذا الدور الثنائي أو       

العالج والوقاية الطبيين من جهة، وضمان التعليم والتكوين والبحث العلمي في الميدان الطبي 

يفسر وجود وصاية ثنائية، بحيث أنه وإضافة إلى وجود وصاية إدارية تمارسها عليها  هو الذي

                                      (3)ية بيداغوجية تمارسها عليها وزارة التعليم العالي. وزارة الصحة، هناك أيضا وصا

وقد تبين المرسوم التنفيذي فحوى الوصاية البيداغوجية بنصها مايلي:" تخص الوصاية 

 من هذا المرسوم مجمل األشغال المتعلقة بما يلي: 02البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 

 يم نشاطات المركز اإلستشفائي الجامعي البيداغوجية والعلمية.تنظ-

 .تحديد شروط التحاق الطلبة به وشروط توجيههم -

 تخص كذلك المصادقة على مداوالت مجلس اإلدارة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتكوين والبحث-

 . 29ص، المرجع السابق  ، 07/140رقم ، م ت ، من  03المادة -1

جامعة الجزائر كلية  -قسم القانون العام–أطروحة دكتوراه في الحقوق  –النظام القانوني للصحة العمومية –رضا  رشنتي عمر-2

 . 148، ص   2013-2012الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية:

 .29المرجع أعاله .ص 07/140، م ، ت ، رقم  من  02الفقرة  -02المادة -3
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 نظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائيةالفصل األول : اإلطار ال    



 

 (1).  في علوم الطب"

في ميدان الصحة: يكلف بضمان نشاطات  يعامجإلستشفائي الوتتعدد مهام المركز ا       
التشخيص والعالج واالستشفاء واالستعجاالت الطبية الجراحية و الوقاية إلى جانب كل نشاط 

يقوم بتطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية يساهم في حماية وترقية صحة السكان. كما 
 للصحة.

كما يساهم في إعداد معايير التجهيزات الصحية العلمية والتربوية للمؤسسات الصحية       

في الميادين المتعلقة بالوقاية والنظافة والصحة ومكافحة والمساهمة في حماية المحيط وترقيته 
يضمن المركز اإلستشفائي الجامعي لصالح السكان القاطنين األضرار واآلفات االجتماعية. كما 

من المرسوم التنفيذي  05بالقرب منه، الذين ال تغطيهم القطاعات الصحية التي تحددها المادة 
 (2) .  466-97رقم 

في ميدان التكوين: ضمان تكوين التدرج في علوم الطب بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي • 

 لمشاركة في إعداد وتطبيق البرامج المتعلقة به.في علوم الطب وا

 والمساهمة في تكوين مستخدمي الصحة وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم.

في ميدان البحث: القيام في إطار التنظيم المعمول به بكل أعمال الدراسة والبحث في ميدان •
 ات أخرى تقنية علوم الصحة. إضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية وتظاهر

 (3) وعلمية من أجل ترقية نشاطات العالج والتكوين والبحث في علوم الصحة . 

______________ 

 . 30صنفسه، المرجع  07/140رقم ، م ، ت ، من  05المادة -1

اعات ، الذي يحدد قواعد إنشاء القط1997ديسمبر  02، الموافق ل 1418المؤرخ في شعبان عام  466-97رقم  م ، ت ، -2

 الصحية وتنظيمها وسيرها.

 . 30 ، ص81العدد ،ج ، ر  ، 467-97رقم  ، م ، ت ،من  04المادة -3
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية    

أن مجلس الدولة وفي أغلب  إلى التطبيقات القضائية، يتضح لناوالمالحظ أنه بالرجوع •

، اإلستشفائيةالتشريع فيما يتعلق بالتسمية القانونية الصحيحة لهذه المراكز قراراته. لم يساير 

 عليها تسمية )المستشفى الجامعي( والتي ال وجود لها في الخارطة الصحيةحيث غالبا ما يطلق 

.  (1) 

 المتخصصة: اإلستشفائيةالمؤسسة  -❸

ديسمبر  02 لمؤرخ فيا 97/465نظم هذا النوع من المؤسسات المرسوم التنفيذي رقم     

  (2) . المتخصصة وتنظيمها وتسييرها اإلستشفائية. الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات 1997

وبالمرسوم التنفيذي   (3) . 2006جوان  13المؤرخ في  207-06المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 



 

المؤرخ  204-07وبالمرسوم التنفيذي رقم   (4) .  (2006سبتمبر  18المؤرخ في  324-06رقم 

المتخصصة ضمن المرسوم  اإلستشفائيةوتم تعريف المؤسسة      (5) .  2007جوان  30في 

باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لهل الشخصية المعنوية  97/465التنفيذي رقم 

، كونها مكلفة باالعتناء اإلستشفائيةوتتميز عن باقي المؤسسات  ( 6) .  واالستقالل المالي

التخصص بمرض معين أو بداء أصاب جهازا أو جهازا عضويا معينا في جسم اإلنسان، أو و

 (7)  . بمجموعة من األشخاص الذين لهم سن معين

 فهي كالتالي: اإلستشفائيةأما بالنسبة للمهام الموكلة لهذه المؤسسات 

______________ 
الجامعة الجديدة، -عن نشاطها الطبي في الجزائر، دارالعمومية فطناسي عبد الرحمان. المسؤولية اإلدارية لمؤسسات الصحة -1

 . 30قالمة،الجزائر،ص

، المتمم لقائمة المؤسسات المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  207-06المتضمنة القانون رقم ،39، العددج ، ر -2

 . 27،ص2006-06-14المؤرخة في  ،  97-465

-97 ، المتمم لقائمة المؤسسات المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 204-07نون رقم المتضمنة القا،43، العددج ، ر-3

 . 06، ص  2007-07-01المؤرخة في ،  465

 اإلستشفائيةالمتضمن تحديد قواعد إنشاء المؤسسات  1997ديسمبر  02المؤرخ في  465-97رقم  ،م ، ت ،من  02المادة -4

 . 13ص،81العدد  ، ر،ج نظيمها وتسييرها. المتخصصة وت

 . 13ص ، نفسه المرجع ، 03المادة -7
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية    

 تنفيذ نشاطات الوقاية و التشخيص و العالج و إعادة التكييف الطبي و االستشفاء .-

 الجهوية و المحلية للصحة .  تطبيق البرامج الوطنية و-

 (1)  اهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة و تحسين مستواهم.المس-

المتخصصة على غرار الهيئات الصحية العمومية  اإلستشفائيةاستخدام المؤسسة ويمكن      

كميدان للتكوين شبه الطبي والتسيير اإلستشفائي على أساس اتفاقيات توقع مع  األخرى.

ة أن القضاء اإلداري فلما يعتمد في تطبيقاته التنمية القانونية يجدر اإلشار  (2).  المؤسسة التكوين

الجامعية، مما  اإلستشفائيةالصحيحة لهاته المؤسسات بل كثيرا ما يخلط بينها وبين المراكز 

  (3) . يفترض أن ترفض الدعوى شكال

 الخاصة اإلستشفائيةسة المؤس ثانيا:

المؤرخ  07/321موجب المرسوم التنفيذي رقم الخاصة ب اإلستشفائيةتم تنظيم المؤسسة       

 اإلستشفائية، المتضمن تنظيم المؤسسات 2007أكتوبر  22الموافق ل 1428شوال  10في 

الخاصة وسيرها، حيث استحدثت في النظام الصحي الجزائري العيادات الطبية الخاصة، والتي 

جذري في عن تغيير تهدف إلى تحقيق الربح من خالل نشاطها الطبي، فكان ذلك عبارة 

السياسات الصحية باعتبار أن المشروع مجانية العالج كان موجودا في كل وثائق ومبادئ 



 

لمؤرخ في ا 65 -53بموجب األمر رقم   1974  الثورة الجزائرية الذي تجسد واقعا في سنة

 (4)  .المنشئ لمجانية العالج الطبي في القطاعات الصحي 28-12-1973

______________________ 

 .13ص ،. المرجع السابق465-97 ، م ، ت ، رقممن  05المادة -1

 . 14ص نفسه ،المرجع  ، 06ة الماد-2

 . 30ص، المرجع السابق ، فطناسي عبد الرحمان. المسؤولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العمومية-3

، المنشئ لمجانية  65-53االمر رقم  ، المتضمنة 1974-01-01المؤرخة في  ،، العدد األولج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش  -4

 العالج في القطاع الصحي .
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية    

 الخاصة بما يلي: اإلستشفائيةالمؤسسات  321-07وقد عرف المرسوم التنفيذ 

أنشطة الطب  الخاصة هي مؤسسة عالج واستشفاء تمارس فيها اإلستشفائية"المؤسسة 

 والجراحة بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة االستكشاف.

ويجب عليها بالنسبة للتخصص أو التخصصات التي تمارسها، القيام على األقل باألنشطة 

 التالية:

 الفحص الطبي.-

 االستكشاف والتشخيص.-

 عاش والمراقبة.االستعجاالت الطبية أو الطبية الجراحية بما فيها إزالة الصدمات واإلن-

  (1) . االستشفاء-

الخاصة ال يختلف كثيرا عن مجال نشاط  اإلستشفائيةفيالحظ أن مجال نشاط المؤسسة         

العامة مادامت هي مؤهلة لضمان االستشفاء، وأيضا بإجراء الفحوصات  اإلستشفائيةالمؤسسة 

اف على االستعجاالت واالستكشافات والتشخيصات الطبية، كما أنها مختصة أيضا باإلشر

العالج الطبي كامال، كما  ة الجراحية، فيصبح دورها في مجالالطبية وكذا االستعجاالت الطبي

  (2).أنه بإمكانها أن تظم ملحقات لها تمارس فيها أنشطة الفحص الطبي حسب المرسوم التنفيذي

 (07الخاصة تحدد بسبع ) اإلستشفائيةوالجدير بالذكر أن طاقة االستيعاب الدنيا للمؤسسة        

أسرة، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والموضوعة تحت المسؤولية الفعلية والدائمة لمدير تقني 

طبيب، كما أنها ملزمة بضمان خدمة دائمة ومستمرة، وبأن تكتتب تأمين لتغطية مسؤوليتها 

 المدنية وكذا مسؤولية مستخدميها والمرضى.

_______________ 
،  الخاصة وسيرها اإلستشفائيةالمتضمن تنظيم المؤسسات  ،2007-10-22المؤرخ في:  321-07، م ، ت ،  من  02المادة -1

 . 11،ص67ددالع ج ، ر، 

 .12ص نفسه ، المرجع ،  07دةالما-2
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 الفصل األول : اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائية    

نشأة في شكل مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات الخاصة الم اإلستشفائيةالمؤسسات      

 عادة أخصائي في الطب وهوالمسؤولية المحدودة، تكون مؤسسة من طرف شخص واحد يكون 



 

الخاصة، وأما إذا  اإلستشفائيةيتحمل الخسائر إال في حدود ما قدمه من حصص في المؤسسة  

لية محدودة فعندها ال الخاصة منظمة في شكل شركة ذات مسؤو اإلستشفائيةكانت المؤسسة 

 يجوز أن يكون رأس مالها أقل من مائة ألف دينار.

وأهم ميزة لها هي أن مسؤولية الشريك فيها غير مطلقة بل هي مسؤولية محدودة بقدر       

  (1).الحصة التي ساهم بها في رأسمالها الشركة، فال يسأل عن ديون الشركة إال في حدود حصته

كنتيجة الخاصة منظمة في شكل شركة مساهمة فتصبح  اإلستشفائية وأما إذا كانت المؤسسة

لذلك تتميز بنفس خصائص هذا النوع من الشركات التجارية القائمة على االعتبار المالي وهي 

النموذج األمثل لشركات األموال فينصب اهتمامها على حصة الشريك أكثر مما ينصب على 

  (2)  .شخص الشريك

 العمومية اإلستشفائيةالمؤسسات  فوالمطلب الثاني: موظ

العمومية إلى تقديم رعاية صحية كاملة للسكان عالجيا  اإلستشفائيةتهدف المؤسسات       

ووقائيا، وهذا األمر يتطلب توفير عدد هائل من الموظفين لتغطية هذه الرعاية والسير الحسن 

 للقطاع الصحي.

من مهني الصحة والمتمثلة في األطباء،  العمومية كل اإلستشفائيةوتضم المؤسسات      

 النفسانيين، القابالت، أعوان التحذير والشبه الطبيين، باإلضافة إلى اإلداريين والعمال المهنيين.

_____________ 
 .27، الجزائر،ص2008نادية فضيل، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة-1

 .145، صنفسه دية فضيل، المرجع نا-2
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 ةي للتوظيف و المؤسسات اإلستشفائيالفصل األول : اإلطار النظر    

 انيين، القابالت وأعوان التحذيرالفرع األول: األطباء، النفس

يوليو  02الموافق ل 1939شوال 18. المؤرخ في 11-18نص قانون الصحة الجديد رقم      

".....كل شخص منه على مهنيو الصحة. ولقد عرفهم في هذا القانون . في الباب الرابع2018

ممارس وتابع لهيكل أو مؤسسة للصحة يقدم في نشاطه المهني خدمة صحية أو يساعد فيها أو 

 (1) إنجازها....".يساهم في 

عليها في وشروط ممارستهم لمهنة الصحة وكذا الحقوق والواجبات هي نفسها المنصوص 

 المتعلق بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06األمر رقم 

 أوال: األطباء

يقصد باألطباء سلك الممارسين الطبيين المتخصصين والممارسين الطبيين العامين للصحة 

 العمومية:

 سلك الممارسين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية:-❶



 

 1430ذي الحجة  07مؤرخ في ال 394-09نص على هذا السلك المرسوم التنفيذي رقم     

، يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك 2009نوفمبر  24 ـالموافق ل

 الممارسين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية.

ويكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون األساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات     

 المكلفة بالصحة. العمومية للصحة التابعة للوزارة

 ( رتب:3ويضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ثالث)

 رتبة ممارس أخصائي مساعد.•

 رتبة ممارس أخصائي رئيسي.•

________________ 
، المتضمن قانون الصحة  2018يوليو 02ل، الموافق 1439شوال  18مؤرخ في ال 11-18رقم قانونال، من 165مادة ال-1

 .17ص، 46، العددالجديد ،ج ، ر
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  (1)رتبة ممارس أخصائي رئيس.  •

  سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية:-❷

الموافق  1430ذي الحجة  07المؤرخ في  393-09نص على هذا السلك المرسوم التنفيذي رقم

والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين  2009نوفمبر  24ل 

 الطبيين العاميين للصحة العمومية ثالث أسالك:

 سلك األطباء العامين في الصحة العمومية.-

 سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية.-

 (2)سلك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية.  -

 األطباء العامين للصحة العمومية-1

 ( رتب:3يضم سلك األطباء العامين للصحة العمومية ثالث)

 رتبة طبيب عام للصحة العمومية.-

 رتبة طبيب عام رئيسي للصحة العمومية.-

 (3)رتبة طبيب عام رئيس للصحة العمومية.  -

 الصيادلة العامين للصحة العمومية-2

 ( رتب:03لصحة العمومية )ويم سلك الصيادلة العامين ل

 رتبة صيدلي عام للصحة العمومية.-
 رتبة صيدلي عام رئيسي للصحة العمومية.-

  (4) رتبة صيدلي عام رئيس للصحة العمومية. -

___________________ 

فين ، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظ2009نوفمبر  24المؤرخ في  394-09رقم ، م ، ت ، من  18المادة -1

 .18ص ،70، العددج ، رالمنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، 

، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين 2009نوفمبر  24، المؤرخ في 393-09رقم ، م ، ت ، ، من  20المادة -2

 .10، ص70دد، العج ، رالمنتمين لسلك الممارسين الطبيين العاميين للصحة العمومية، 

 . 10نفسه ، ص المرجع ،  21المادة -3



 

 .11،ص نفسهالمرجع ،  30 المادة-4
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 العامين للصحة العموميةجراحي األسنان -3

 ( رتب:3يضم سلك جراحي األسنان العامين للصحة العمومية ثالث )

 سنان عام للصحة العمومية.رتبة جراح أ-

 رتبة جراح أسنان عام رئيسي للصحة العمومية.-

  (1). رتبة جراح أسنان عام رئيس للصحة العمومية-

 ثانيا: النفسانيين للصحة العمومية: 

 1430رجب  29المؤرخ في  240-09نص على هذا السلك المرسوم التنفيذي رقم     

نون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك ، والمتضمن القا2009يوليو  22الموافق

 النفسانيين للصحة العمومية.

 وتشمل مدونة األسالك الخاصة بالنفسانيين للصحة العمومية ما يأتي:

 سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية.-

  (2).   سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية-

 العياديين للصحة العموميةسانيين سلك النف-❶

 ( رتب:3يضم سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية ثالث)

 رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية.-

 رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية.-

 للصحة العمومية. ممتازعيادي  رتبة نفساني-

 ح التعبير اللغوي للصحة العموميةسلك النفسانيين في تصحي-❷

 ( رتب :3ضم هذا السلك ثالث )ي

_______________ 
 .11، ص  نفسهالمرجع ،  393-09ن ، م ، ت ، رقم ، م 39المادة -1

، المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين 2009يوليو  22المؤرخ في  ، 240-09رقم ، م ، ت ، من  16المادة -2

 .21، ص43لعدد، اج ، رفسانيين للصحة العمومية، المنتمين لسلك الن
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 رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية.-

 رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية.-

  (1) . رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية-

  القابالت: -ثالثا

 20، الموافق ل 1432ربيع الثاني  15المؤرخ في  122-11حسب المرسوم التنفيذي رقم       

، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابالت 2001مارس 



 

للصحة العمومية، حيث يهدف هذا المرسوم إلى توضيح األحكام الخاصة المطبقة على 

 ( رتب :5ويضم خمس) ظفات اللواتي ينتمين لسلك القابالت للصحة العمومية.المو

 رتبة قابلة، وهي رتبة في طريق الزوال.-

 رتبة قابلة رئيسية.-

 رتبة قابلة للصحة العمومية.-

 رتبة قابلة متخصصة للصحة العمومية.    -

     ( 2)  .للصحة العمومية رتبة قابلة رئيسية-

  بيين في التخدير واإلنعاشوان الطرابعا: األع

 03الموافق ل  1432المؤرخ في أول شعبان  235-11نص عليه المرسوم التنفيذي رقم       

، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك األعوان الطبيين 011يوليو 

 في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.

 ويضمن هذا القانون سلكين:
 األعوان الطبيين في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.سلك -

_______________ 
 . 22ص نفسه ،المرجع  -240-09رقم ، م ، ت ، من  28المادة-1

خاص بالموظفات ال، المتضمن القانون األساسي 2011مارس  20، المؤرخ في 122-11رقم ، م ، ت ،  من 19المادة -2

 . لعموميةلصحة االمنتميات لسلك القابالت ل
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 . األساتذة واإلنعاش للصحة العمومية التخديرسلك األعوان الطبيين في -

 واإلنعاش للصحة العمومية  التخديرسلك األعوان الطبيين في -❶

 ( رتب:4ويضم هذا السلك أربع)

 واإلنعاش، وهي في طريق الزوال. التخديررتبة عون طبي في -

  واإلنعاش للصحة العمومية. التخديررتبة عون طبي في  -

 واإلنعاش رئيسي. التخديررتبة عون طبي في  -

  (1).  واإلنعاش ممتاز للصحة العمومية التخديررتبة عون طبي في  -

 واإلنعاش للصحة العمومية األساتذة التخديرفي سلك األعوان الطبيين -❷

واإلنعاش للصحة العمومية  التخديرويضم هذا السلك رتبة وحيدة وهي رتبة عن طبي في     

أستاذ. ويمارسون نشاطهم في معاهد التكوين شبه طبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي 

 شبه طبي.

( ساعة في األسبوع في ميدان 30يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثالثون ) كما 

 ي وهياكل العالج أوكل ميدان تربصهم على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطباختصاص

 (2) . آخر

 الفرع الثاني: سلك الشبه الطبيين: 



 

الموافق ل  1432ربيع الثاني  15المؤرخ في  121-11نص عليه المرسوم التنفيذي رقم:    

ألسالك الشبه  . والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين2011مارس  209

الطبيين للصحة العمومية، ويخضع ألحكام هذا القانون األساسي الخاص، األسالك المنتمية 

 للشعب المحدد أدناه:

______________ 
، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين 2011يوليو  03المؤرخ في  235-11رقم ، م ، ت ، من  19المادة -1

 .9ص  ، 38، العدد ج ، رومية، طبيين في التخدير واإلنعاش للصحة العمالمنتمين لسلك األعوان ال

 . 11، صنفسه ، المرجع  30المادة -2
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 شعبة العالج.-

 شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف.-

 الشعبة الطبية التقنية.-

 االجتماعية.الشعبة الطبية -

  (1)  شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي.-

يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون األساسي الخاص للحقوق والواجبات       

. والمتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، والتي 03-06المنصوص عليها في األمر رقم 

  (2).لي الخاص بالمؤسسة العمومية التي يعملون فيهاسبق ذكرها. كما يخضعون للنظام الداخ

 تضم شعبة العالج أربعة أسالك وهي:أوال: شعبة العالج: 

 سلك مساعدو التمريض للصحة العمومية.-

 سلك أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية.-

 للصحة العمومية. سلك مساعدو جراحي األسنان-

 سلك ممرضو الصحة العمومية.-

 عدو التمريض للصحة العموميةك مساسل-❶

 ويضم هذا السلك رتبتين:

 رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية -

 (3)رتبة مساعد التمريض رئيسي للصحة العمومية .   -

______________________ 

المنتمين  ، المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين2011مارس  20المؤرخ في  121-11رقم ، م ، ت ، من  02المادة-1

 .09، ص17العدد، ج ، ر ،  لشبه الطبيين في الصحة العموميةلسلك ا

 . 10ص ،نفسه المرجع ،  04ة الماد-2

 . 10ص  ، المرجع نفسه ، 21لمادة ا-3
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 ان رعاية األطفال للصحة العموميةسلك أعو-❷



 

 ا السلك رتبتين:ويضم هذ

 رتبة عون رعاية األطفال للصحة العمومية.-

  (1)  رتبة عون رعاية األطفال رئيسي للصحة العمومية. -

 دي جراحي األسنان للصحة العموميةسلك مساع-❸

 ويضم هذا السلك رتبتين:

 رتبة مساعد جراح األسنان للصحة العمومية.-

  (2)عمومية.  رتبة مساعد جراح األسنان رئيسي  للصحة ال -

 سلك الممرضين للصحة العمومية-❹

 يضم سلك الممرضين للصحة العمومية خمس رتب هي:

 رتبة ممرض مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال.•

 رتبة ممرض حاصل على شهادة الدولة.•

 رتبة ممرض للصحة العمومية.•

 رتبة ممرض متخصص للصحة العمومية.•

  (3)  رتبة ممرض ممتاز للصحة العمومية.•

 ( أسالك:10وتتشكل هذه الشعبة من )ثانيا: شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف: 

 سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية.-
 سلك المداويين للعمل للصحة العمومية .-

 سلك مرممي األسنان للصحة العمومية.-

__________________ 
 .13لمرجع السابق، ص، ا112-11رقم ، م ، ت ، من  30-29المادة -1
 . 13ص ، نفسهالمرجع  ، 33المادة-2

 . 13ص  ،نفسه ، المرجع  38ة الماد-3
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 سلك مقومي األعضاء االصطناعية للصحة العمومية.-

 ية.سلك المختصين في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العموم-

 للصحة العمومية. النظارتين البصارتينسلك -

 سلك مقومي البصر للصحة العمومية.-

 سلك مقومي الحركة النفسية للصحة العمومية.-

 سلك مطببي األرجل للصحة العمومية.-

  (1). سلك مقومي السمع للصحة العمومية-

 ختصين في التغذية للصحة العموميةسلك الم-❶

 غذية للصحة العمومية خمس رتب:يضم سلك المختصين في الت

 رتبة مختص في التغذية مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال.-

 رتبة مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة.-



 

 رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية.-

 رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية.-

 (2) رتبة مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية. -

  بالعمل للصحة العمومية المداويينسلك -❷

 ( رتب:3ويضم هذا السلك ثالث)

 للصحة العمومية. بالعملرتبة مداوي -

 متخصص للصحة العمومية. بالعملرتبة مداوي -

  (3)  ممتاز للصحة العمومية. بالعملرتبة مداوي - 
_______________ 

 . 15ص ق،، المرجع الساب121-11رقم  ، م ، ت ،من  51المادة -1

 . 15، ص  نفسه، المرجع  53المادة -2

 .17، صنفسه ، المرجع  65المادة -3
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 لك مرممي األسنان للصحة العموميةس-❸

 ( رتب:5ويضم هذا السلك ثالث) 

 ل.رتبة مرمم األسنان مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوا-

 رتبة مرمم األسنان حاصل على شهادة الدولة. -

 رتبة مرمم األسنان للصحة العمومية. -

 رتبة مرمم األسنان متخصص للصحة العمومية. -

  (1) . رتبة مرمم األسنان ممتاز للصحة العمومية -

 عضاء االصطناعية للصحة العموميةسلك مقومي األ-❹

 ( رتب:3ويضم هذا السلك ثالث) 

 م األعضاء االصطناعية للصحة العمومية.رتبة مقو-

 رتبة مقوم األعضاء االصطناعية متخصص للصحة العمومية.-

 (2) . رتبة مقوم األعضاء االصطناعية ممتاز للصحة العمومية-

 طبيعي والفيزيائي للصحة العموميةسلك المختصين في العالج ال-❺

 (رتب:5يضم هذا السلك خمس)و 
 رتبة في طريق الزوال. رتبة مدلك طبي مؤهل، وهي-

 رتبة مدلك طبي حاصل على شهادة الدولة.-

 رتبة مختص في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية.-

 رتبة مختص في العالج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية. -

 .(3)   رتبة مختص في العالج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية -

________________ 
 .17ص ،  نفسهالمرجع  ،121-11رقم ، م ، ت ، من  73المادة -1

 . 19ص ، نفسه، المرجع  87المادة -2



 

 .20ص ،نفسه ، المرجع  96دة الما-3
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 صارتين النظارتين للصحة العمومية سلك الب-❻

 ( رتب:5لك خمس)يضم هذا السو 

 رتبة بصاراتي نظاراتي مؤهل ، وهي رتبة في طريق الزوال.-

 رتبة بصاراتي نظاراتي حامل على شهادة الدولة.-

 رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية.-

 رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية.-

 .(1)  رتبة بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية -

 ي البصر للصحة العموميةسلك مقوم-❼

 ( رتب: 3ويضم هذا السلك ثالث)

 رتبة مقوم البصر للصحة العمومية.-

 رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية.-

 .(2)   رتبة مقوم البصر ممتاز للصحة العمومية-

 الحركية النفسية للصحة العمومية سلك مقومي-❽

 ( رتب:3ثالث) يضم سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية

 رتبة مقوم الحركية النفسية للصحة العمومية.-

 رتبة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية.-

 .(3)   رتبة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية-

 سلك مطببي القدم للصحة العمومية-❾

 (رتب:3يضم هذا السلك ثالث ) 

______________ 
 .22، صنفسه، المرجع 121-11رقم، ت ،  ، ممن  109المادة -1

 .24ص ، نفسهالمرجع  ،121المادة-2

 .25ص،  نفسه. المرجع ،130المادة -3
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 رتبة مطبب القدم للصحة العمومية. -

 رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية.- 

 .(1)   لقدم ممتاز للصحة العموميةرتبة مطبب ا-

 سلك مقومي السمع للصحة العمومية -❿

 ( رتب:3ويضم هذا السلك ثالث) 

 رتبة مقوم السمع للصحة العمومية.-



 

 رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية.-

 .(2)   رتبة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية-

 ( أسالك:4بية التقنية أربعة )تضم الشعبة الط ثالثا:الشعبة الطبية التقنية:

 سلك مشغلي أجهزة التطوير الطبي للصحة العمومية.-

 سلك المخبريين للصحة العمومية.-

 سلك المحضرين في الصيدلية للصحة العمومية.-

 . (3)  سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية 

 سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية  -❶

 (رتب:5لسلك خمس)يضم هذا ا

 مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال. األشعةرتبة مشغل أجهزة -

 حاصل على شهادة الدولة. األشعةرتبة مشغل أجهزة -

 رتبة مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية. -

 رتبة مشغلي أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية.-
______________ 

 . 26، صنفسهالمرجع  ،121-11رقم  ، ت ، ، م من  137المادة -1

 .27صنفسه ، المرجع  ، 144المادة -2

 . 27نفسه ، ص المرجع  ، 145المادة -3
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 .(1) رتبة مشغلي أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية  -

 ة العمومية سلك المخبريين للصح-❷

 (رتب:5يضم هذا السلك خمس) 

 رتبة مخبري مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال.-

 رتبة مخبري حاصل على شهادة الدولة.-

 رتبة مخبري للصحة العمومية. -

 رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية.-

 .(2)   رتبة مخبري ممتاز للصحة العمومية- 

 موميةضرين في الصيدلية للصحة العسلك المح-❸

 ( رتب.5ويضم هذا السلك خمس) 

 رتبة محضر في الصيدلة مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال.-

 رتبة محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة.-

  رتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية.-

 رتبة محضر في الصيدلة متخصص في للصحة العمومية.-

 .(3)   ميةرتبة محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمو- 

 صين في حفظ الصحة للصحة العمومية سلك المخت-❹



 

 ( رتب:5يضم سلك المختصين في حفظ الصحة للصحة العمومية خمس)

 رتبة عون تطهير مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال.-

 رتبة عون تطهير حاصل على شهادة الدولة.-

________________ 
 . 28-27، ص نفسهرجع ، الم121-11رقم ، م ، ت ،، من 152المادة -1

 . 29، ص نفسه، المرجع 165المادة -2

 .30، ص نفسهالمرجع  ، 178المادة -3
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 رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية.-

 رتبة مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية.--

 الصحة متخصص للصحة العمومية.رتبة مختص في حفظ --

 .(1)   رتبة مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية-

 (:2تضم الشعبة الطبية االجتماعية سلكين) رابعا : الشعبة الطبية االجتماعية:

 سلك المساعدين االجتماعيين للصحة العمومية.-

 سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية.-

 تماعيين للصحة العمومية:سلك المساعدين االج -❶

 ( رتب:5يضم سلك المساعدين االجتماعيين للصحة العمومية خمس) 

 رتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة الدولة. -

  رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية. -

 رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية. -

    .(2)   رتبة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية - 

 مساعدين الطبيين للصحة العمومية سلك ال-❷

 ( رتب:5يضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية خمس)

 رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال.-
 رتبة أمين طبي حاصل على شهادة الدولة.

 رتبة مساعد طبي للصحة العمومية.

 رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية. -

 ( 3)  مساعد طبي رئيس للصحة العمومية. رتبة  -

_____________________ 

 .32 ص السابق ،المرجع  121-11، م ، ت ،رقم ـمن  191المادة -1

 . 34ص ، نفسهالمرجع ،  205لمادة ا-2

 .35،36، ص نفسهالمرجع  ، 218المادة -3
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 وتظم هذه الشعبة سلكا وحيدا: شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي: خامسا:



 

 سلك أساتذة التعليم الشبه الطبي.-

 سلك أساتذة التعليم شبه الطبي-❶

 (:2رتبتين)يضم سلك أساتذة التعليم الشبه الطبي 

 رتبة أستاذ التعليم شبه طبي.-

  (1)  . رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي-

 الث: اإلداريون والعمال المهنيونالفرع الث

 ال يقتصر على مهني الصحة فقط، ويشمل اإلداريين  اإلستشفائيةالتوظيف في المؤسسات       

 والعمال المهنيين، أيضا، لتسهيل االستشفاء والعالج للمرضى وتسهيل عمل ممتهني الصحة.

 

 أوال: متصرفي مصالح الصحة

 02الموافق 1430جمادى األول 07المؤرخ في 161-09لتنفيذي رقم حسب المرسوم ا        

لمنتمين لسلك متصرفي مصالح . يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين ا2009يوليو 

 الصحة

 ( رتب:        4ويضمن هذا السلك أربع )

 رتبة متصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث، وهي في طريق الزوال. -

 ي مصالح الصحة.رتبة متصرف -

 رتبة المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة. -

  (2).  رتبة رؤساء متصرفي مصالح الصحة -

______________ 
 .36، ص  نفسه، المرجع 121-11رقم  ، م ، ت ،من  232المادة -1

اص بالموظفين المنتمين المتضمن القانون األساسي الخ ،2009يوليو 02المؤرخ في  ،161-09رقم  ، م ، ت ،من  15المادة -2

 . 13ص  ، 28 ، العدد ج ، رالصحة،  لسلك متصرفي مصالح
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 األسالك المشتركة: ثانيا:

نوفمبر  02الموافق ل 1438صفر 02المؤرخ في  280-16حسب المرسوم التنفيذي رقم     

لـ الموافق  1429محرم  11المؤرخ في  04-08المتمم للمرسوم التنفيذي رقم. المعدل و2016

، المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في 2008يناير  19

 المؤسسات اإلدارات العمومية.

نتمي إلى األسالك التي ت اإلستشفائيةوتعبر أسالكا مشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية 
 ب اآلتية:الشع

        دارة العامة.    اإل  -       

 اإلعالم اآللي.         -       

 الوثائق والمحفوظات. -       



 

 ( أسالك:6العامة ستة) وتضم شعبة اإلدارة شعبة اإلدارة العامة:-❶

                              المتصرفون. -  

             مساعدون المتصرفين.        -  

 ملحقو اإلدارة.                           -  

 أعوان اإلدارة.  -  

  الكتاب. -  

   (1) من التعديل(.   02حسب المادة المحاسبون اإلداريون ) -  

 رتبة المتصرف.-( رتب:4ويضم سلك المتصرفون أربعة) سلك المتصرفون: -1

 رتبة المتصرف المحلل. - 

________________ 
والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين  ،2016نوفمبر  02، المؤرخ في 280-16رقم  م ، ت ، ،من 13المادة -1

  . 6،  5، ص  3، العدد ج ، رالمنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
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 رتبة المتصرف الرئيسي.  - 

  (1)رتبة المتصرف المستشار.   -

 ويضمن سلك مساعدي المتصرفين رتبة وحيدة، وهي رتبة  سلك مساعدي المتصرفين: -2

 (2)مساعد متصرف.   

 (:2ويضم هذا السلك رتبتين) سلك ملحقي اإلدارة:-3

 رتبة ملحق إدارة.-

 (3).   رتبة ملحق رئيسي لإلدارة-

 ( رتب:3ويضمن هذا السلك ثالث )عوان اإلدارة: سلك أ-4

 رتبة عون مكتب.-

 رتبة عون إدارة.-

 (4).  رتبة عون إدارة رئيسي-

 ( رتب:4ويضمن سلك الكتاب أربعة ) سلك الكتاب:-5

 رتبة عون حفظ البيانات.-

  رتبة كاتب.  -

  رتبة كاتب المديرية .- 

 (5)رتبة كاتب المديرية الرئيسي.  -

________________ 

 . 6 ، ص ، المرجع السابق280-16 ، م ، ت ، رقممن  14المادة -1

 . 7 ، صنفسه المرجع  ،مكرر  26ادة الم-2

 .7ص ،  ع نفسهالمرج ، 27المادة -3



 

 . 8ص ،  نفسهالمرجع  ، 47ة الماد -4

 . 9 ، ص نفسهالمرجع  ، 35المادة  -5
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 ( رتب:3ويضمن هذا السلك ثالث) سلك المحاسبون اإلداريون:-6

 إداريرتبة مساعد محاسب -

   رتبة محاسب إداري.   -

 (1).  رتبة محاسب إداري رئيسي-

 ( رتب:  5شعبة اإلعالم اآللي: وتضم شعبة اإلعالم اآللي خمس)-❷

 المهندسون. -

 مساعدو المهندسين. -

 يون.التقن -

 المعاونون التقنيون. -

 ( 2)  األعوان التقنيون. -

 ويضم هذا السلك رتبتين: سلك المهندسين في اإلعالم اآللي:-1

 رتبة مهندس دولة.-

 رتبة مهندس رئيسي.-

 (3)  .رتبة رئيس المهندسين-

 ويضم هذا السلك رتبتين:سلك مساعدي المهندسين في اإلعالم اآللي : -2

 .01مستوى  رتبة مساعد مهندس-

 (4).  02رتبة مساعد مهندس مستوى-

___________________ 

 . 10لسابق، ص، المرجع ا280-16 ، م ، ت ، رقممن  63المادة  -1

 .14ص ، نفسه ، المرجع 101المادة -2

 . 14 صنفسه ، المرجع أعاله ، 102المادة --3

 .15 ص،  نفسه،  المرجع  115المادة -4
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 ويضم هذا السلك :سلك التقنيين في اإلعالم اآللي: -3

 رتبة تقني.-

 (1).  رتبة تقني سام-

ويضم رتبة وحيدة وهي: معاون تقني وهذه الرتبة سلك المعاونين التقنيين في اإلعالم اآللي: -4

 (2).  في طريق الزوال



 

ويضم هذا السلك رتبة وحيدة وهي: عون تقني، قنيين في اإلعالم اآللي: سلك األعوان الت-5

 (3)  .وهذه الرتبة في طريق الزوال

 شعبة الوثائق والمحفوظات: وتضم شعبة الوثائق والملحوظات األسالك اآلتية:-❸

 الوثائقيون أمناء المحفوظات .-

 (4)مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات.   -

 ( رتب:4وتضم هذا السلك أربعة ) ون أمناء المحفوظات:سلك الوثائقي-1

 رتبة الوثائقي أمين المحفوظات.   -

 رتبة الوثائقي أمين المحفوظات المحلل.-

 رتبة الوثائقي أمين المحفوظات الرئيسي.-

 (5)رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.   

________________ 
 . 15ص  نفسه ، ، المرجع280-16 ، م ، ت ـ رقم، من  116المادة -1

 . 16 ص،  نفسه، المرجع  125المادة -2

 . 16 ص ، نفسهالمرجع ،  129المادة -3
 . 20 ص،  نفسه المرجع ، 175المادة -4

 .20نفسه ، ص المرجع  ، 176 المادة-5
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 ويضمن هذا السلك رتبتين: وظات:فحالوثائقيين أمناء المالمساعدين  سلك-2

  رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات.-

 (1).  رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي-

ويضم هذا السلك رتبة وحيدة وهي عون  وظات:فحوالمسلك األعوان التقنيين في الوثائق -3

 (2).   تقني في الوثائق والملحوظات، وهي في طريق الزوال

 05-08حسب المرسوم التنفيذي رقم  ثالثا: العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب:

، المتضمن القانون األساسي الخاص 2008يناير  119الموافق ل  1429محرم  11المؤرخ في 

 بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.

 رتب:( 4ويهتم هذا السلك أربعة) سلك العمال المهنيين:-❶

   رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث. -

 رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني. -

 رتبة العمال المهنيين من الصنف األول. -

 (3).     رتبة العمال المهنيين خارج الصنف -



 

  رتبتين:ويضم هذا السلك سلك سائقي السيارات: -❷

 رتبة سائقي السيارات من الصنف الثاني.-

 (4).   بة سائقي السيارات من الصنف األولرت-

_______________ 
 . 21 صنفسه ، ، المرجع 280-16 ، م ، ت ، رقممن  188المادة -1

 . 22 صنفسه ،المرجع  ، 193المادة -2

 المتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال المهنيين، 2008يناير  19المؤرخ في  05-08رقم  ، م ، ت ،من  08المادة -3

 . سائقي السيارات والحجابو
 . نفسهالمرجع  ، 24المادة -4
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 ويضم هذا السلك رتبتين:  سلك الحجاب:-❸

 رتبة الحجاب.-

 (1)رتبة الحجاب الرئيسيين.   -

 رابعا: األعوان المتقاعدين:

 29الموافق ل  1428ال رمضان 17المؤرخ في  308-07اسي رقمحسب المرسوم الرئ        

، يحدد كيفيات توظيف األعوان المتقاعدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر 2007سبتمبر 

 المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

حسب الحالة ووفق الحاجات بتوظيف أن تقوم  اإلستشفائيةحيث يمكن للمؤسسات العمومية 

مدة محددة وغير محددة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي طبقا للكيفيات أعوان متقاعدين ل

المنصوص عليها في هذا المرسوم ويوظفون بموجب عقد مكتوب، وتشمل قائمة مناصب 

 الشغل:

 العمال المهنيين.- 

 أعوان الخدمة . - 

 الحظائر.السيارات ورؤساء  سائقو -

 (2).   أعوان الوقاية والحراس -

 

 

 

________________________ 

 . نفسه، المرجع 05-08رقم  ، م ، ت ،من 30المادة -1

، ج ، ر ،دينقاعالمت ، يحدد كيفيات توظيف األعوان2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07رقم  ، م ، ت ،من  09المادة -2

 . 18 ،ص 61العدد
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 : خالصة الفصل األول

تمحور الفصل األول من هذه الدراسة حول اإلطار النظري للتوظيف و المؤسسات        

و من خالله قمنا بتوضيح مفهوم الوظيفة العمومية , و تبيان مصادرها و مراحل ،  اإلستشفائية

إلى مفهوم الموظف و التوظيف و أهميته مع ذكر المبادئ العامة لكل من  تطورها ,كما تطرقنا

 الموظف و الوظيفة العمومية .

العمومية و أنواعها و تعداد الموظفين  اإلستشفائيةباإلضافة إلى توضيح مفهوم المؤسسات        

مجموعة من المعينون لتسييرها ,و من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن الوظيفة العمومية هي 

االختصاصات القانونية التي يمارسها شخص بطريقة دائمة ,في المؤسسات العمومية بهدف 

تحقيق المصلحة العامة ,و هي ال تعد من الحقوق المالية المملوكة لشاغل الوظيفة , و التي 

يستطيع التنازل عنها وفقا لمشيئته ,كما توصلنا أن للوظيفة العمومية مصادر للتوظيف التي 

 يمكن أن تلجا إليها أي مؤسسة عمومية من اجل سد مناصب العمل الشاغرة لديها .

كما نستخلص الوظيفة العمومية في الجزائر عاشت عدة تحوالت و مرت بعدة مراحل مختلفة   

منذ االستقالل إلى منا هذا وصدرت عدة قوانين بخصوص الوظيفة العمومية, إلى غاية صدور 

 .تضمن القانون األساس للوظيفة العمومية لسد النقائص و مواجهتها الم 03-06القانون رقم 

و يقوم التوظيف في المؤسسات العمومية على مبدأين أساسيين هما مبدأ الجدارة و مبدأ        

المساواة ,و األشخاص الموظفون في المؤسسات العمومية يطلق عليهم صفة الموظفين ,نظرا 

ضمانات يقابلها تكليف بواجبات  و هم يتمتعون بحقوق و  لخصوصية المهام المسندة إليهم

 في الجزائر متعددة و متنوعة نظرا ألهمية اإلستشفائيةالتزامات ,كما اشرنا إلى أن المؤسسات و
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 ون األساسي للوظيفة العموميةانقطاع الصحة و إن موظفو هذه المؤسسات يخضعون للق

 .تتعدد أسالك هذا القطاع عن ممتهني الصحة و اإلداريين و العمال المهنيينو

بمجموعة من  اإلستشفائيةشرع الجزائري أحاط التوظيف في المؤسسات العمومية مو ال      

نماط ن طريق عرض مختلف أاإلجراءات و الكيفيات المحددة قانونا لشغل المناصب المالية ع

و تحديد الوضعيات القانونية و النظام التأديبي للموظف و التي يستعرض إلى ، التوظيف 

 تفصيلها في الفصل الثاني .
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بمجموعة من القوانين ة يفي المؤسسات العموم أحاط المشرع الجزائري التوظيف      

التي يجب على المؤسسات العمومية احترامها عند قيامها بعمليات توظيف مواردها التنظيمات و

ف ال يعني السماح لجميع يغير انم بدا المساواة في التوظأ المساواة ،ة ,و هذا إحقاقا لمبدالبشري

المواطنين بالدخول في سلك الوظيفة العمومية ,بل وضع المشرع الجزائري مجموعة من 

وهذا حفاظا على المصلحة  ن يرغب في شغل الوظيفة العمومية ،الشروط التي يجب توفرها فم

ستحقاق تبني نظام التوظيف في الجزائر أسلوب المسابقات تحقيقا لمبدأ الجدارة و االالعامة و

و أسلوب الترقية كأساس  للتوظيف الداخلي و هذا من اجل  ، كأساس التوظف الخارجي

كما أن المشرع الجزائري  التي تحوزها المؤسسات العمومية ، االستفادة من الكفاءات البشرية

حيث الزم  االلتحاق بالمؤسسات العمومية ، لىلتحقيق نفس الغاية  قام بوضع ضوابط لتترتب ع

أن يوضع هذا الموظف في وضعيات القانونية  يمكن الموظف  بالقيام بخدمة المعينة  كما

و في حالة قانون األساسي للوظيفة العمومية ، المتضمن ال 03- 06م: ـــا األمر رقـــــحدده

جراء رضه لعقوبات  تأديبية ،عن ذلك تع إخالل الموظف بأي التزام من التزاماته يترتب

األخطاء المهنية المتركبة و عليه سنتطرق في هذا الفصل إلى تحديد النظام القانوني للتوظيف 

د يحدفي المؤسسات العمومية من خالل تعداد طرق التوظيف لاللتحاق بالمؤسسات العمومية و ت

 . التأديبينظامه الوضعيات القانونية للموظف و
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 العموميةف بالمؤسسات اإلستشفائية يطرق التوظ: المبحث األول



 

يقوم التوظيف في المؤسسات العمومية على أساس مبدأ الكفاءة و الجدارة في شغل        

افسة في شغل الوظائف منكافأ الفرص أمام الجميع للو يقتضي هذا المبدأ أن تلوظائف ، ا
الحائزين على الكفاءة  وان يقتصر التوظيف في المؤسسات العمومية على األشخاصالعمومية ، 

ة أشخاص أو لجان محايدة و يتم التحكم على كفاءة و جدارة المتقدم للوظيفة بواسطالمطلوبة ، 
 .و أن يوجد معيار واضح تقاس به كفاءة المتقدمين لشل الوظائف ومستقلة ، 

و قد وضع التشريع الوظيفي  الجزائري هذا المبدأ موضع التطبيق العلمي باتخاذ امتحان        

المسابقة أساسا لتحقق تكافأ الفرص  في شغل الوظائف العمومية في هذا اإلطار تبني المشرع 

تتمثل الصورة األولى ات لاللتحاق بالمؤسسات العمومية ، الجزائري أكثر من صورة للمسابق

في المسابقة على أساس  ي المسابقات على أساس االختبارات أما الدورة الثانية فتتمثلف

باإلضافة إلى المسابقة عن طريق الفحوص المهنية الشهادات ، بالنسبة لبعض أسالك الموظفين ،

. 

كما اعتمد المشرع الجزائري أنماطا أخرى للتوظيف تتناسب و طبيعة الوظائف المطلوب        

لتوظيف الداخلي ف المباشر باإلضافة إلى تنظيم ايكما هو الحال في اعتماد نظام التوظشغلها 

وفقا لمناهج مالئمة غالبا ما هني ، بتقييم أداء كل موظف أثناء مساره المعن طريق الترقية ، 
 تؤدي للترقية في الدرجات آو الرتب .                                                      

  اإلستشفائيةلمطلب األول:  تنظيم التوظيف الخارجي في المؤسسات ا

يتم االستعانة به على العمومية ،  اإلستشفائيةالمؤسسات  إن تنظيم التوظيف الخارجي في      

مستوى قطاع الوظيفة العمومية من اجل تنظيم مسابقات التوظيف باالعتماد على المرسوم 
متعلق بكيفيات تنظيم المسابقات ال 1995سبتمبر   30ي المؤرخ ف 95-293التنفيذي رقم  

االمتحانات و االختبارات  المهنية لدى المؤسسات العمومية المعدل و المتمم بالمرسوم رقم ،
 .2004 ماي19المؤرخ في  04-148
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 التوظيف بالمسابقة على أساس االختبارات و الشهادات الفرع األول :  

التوظيف التي  أنماطعلى أساس الشهادة من  أويعد كل من التوظيف على أساس االختبار       

العمومية في اختيار موظفيها وفق إجراءات تتبعها تخضع  اإلستشفائية المؤسساتتعتمدها 
 لقانون الوظيفة العمومية .

 لمسابقة على أساس االختبارات أوال: التوظيف با

مرشحين المسابقة على أساس االختبارات الطريقة المفضلة من اجل انتقاء ال تعتبر       
 لاللتحاق بوظائف التي تنظمها المؤسسات العمومية 



 

قوم اصل النهائي للتعيين في الوظيفة ، فإلدارة هنا تحيث يكون النجاح في االمتحان هو الف      

 لشروط المطلوبة في شاغل الوظيفة ، عن المناصب الشاغرة ووضع المواصفات و اباإلعالن 
حسب و بعد إجراء االختبار يتم تصنيف الناجحين على م يتم إجراء االختبار للمتقدمين ، ث

 (1)    .العالمات المتحصل عليها و توظيف العدد المطلوب لشغل المناصب

     وفق مرحلتين قة على أساس االختبار يف بالمسابو تكون إجراءات التوظ       

 : المرحلة األولى

ة على المخطط السنوي لتقييم الموارد البشرية يمكن للسلطة التي لها بعد المصادق        

 1990مارس  27المؤرخ في  99-90 صالحية للتعيين  وفق أحكام المرسوم التنفيذي  رقم

اإلدارات المركزية و البلديات ،  وأعوان إزاء موظفيالمتعلق بسلطة التعيين و التقييم اإلداري و
ى أساس االختبار بقرار العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها فتح مسابقة علوكذا المؤسسات 

والذي ينبغي أن تبلغ به المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية في اجل أو المقرر، 

ويجب على المصالح المحلية إبداء رأيها حول مدى مشروعية (أيام من تاريخ التوقيع عليها 10)
حسب ما جاء ( يوم من التاريخ التوقيع عليها 15القرار أو المقرر في اجل ال يتعدى خمسة عشر)

 : 293-95في المرسوم رقم 

 . 30ص ، 1984ة ، بن عكنون ، الجزائر ، و تطبيقها على التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعينس جعفر،مبادئ الوظيفة العامة،محمد ا-1
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العمومية إرفاق القرارات أو مقررات فتح المسابقات  كما يتعين على المؤسسات واإلدارات"

 (1).  "واالختبارات المهنية ببطاقة معلوماتية 

 : ذلك تأتي عملية اإلشهار عن فتح المسابقة على أساس االختبار كما يليثم بعد          

لك في يومية وطنية باللغة العربية و أخرى ر وجوبا في الصحافة  المكتوبة و ذيتم اإلشها"

و يجب أن ال تتجاوز المدة الفاصلة بين اإلشهار األول و اإلشهار الثاني  الفرنسية ،  باللغة

بالتوظيف قر المؤسسة المعنية كما يجب إلصاق إعالن التوظيف في م  (2)". ( أيام 05خمسة )

 إشهارو كذا بمقر مركز االمتحان ، و من جهة أخرى يتعين على المؤسسة المعنية إجراء 

المسابقات و االختبارات المهنية أيضا على موقع االنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة 

 العمومية .

ملفات الترشح من قبل المرشحين ابتداء من أول إشهار ، وترفض المؤسسة  يتم إيداع        

يوما(، وبعد انتهاء  45العمومية المعنية تلقائيا كل الملفات التي تصلها بعد اآلجال المحدد )
المدة المخصصة الستالم ملفات الترشح يتم غلق سجل تسجيل ملفات الترشح الذي تم فتحه 

ء اللجنة التقنية المكلفة باختيار المرشحين المقبولين للمشاركة في لهذا الغرض ,ويتم استدعا

المسابقة لدراسة الملفات، و يتم تدوين عمليات دراسة الملفات في محضر مؤرخ و ممضي من 



 

قبل أعضائها ، و ينشر المحضر إجباريا عن طريق اإللصاق في مقر المؤسسة العمومية  
 : المعينة ، و يحتوي المحضر على

_______________ 

المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات ,االمتحانات  1995سبتمبر  30المؤرخ في  293-95رقم  ، م ، ت ،من 5المادة -1

 .لمهنية لدى المؤسسات العمومية واالختبارات ا

، 2004ر أكتوب 16المؤرخة في  18.تعدل وتتمم التعليمة المشتركة رقم2008ماي 26المؤرخة في  8رقم  ت ، و ، م ،-2

 . تحانات واالختبارات المهنيةالمتعلقة بكيفية تنظيم وإجراء المسابقات االم
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 أسماء المرشحين  المقبولين للمشاركة في المسابقة .   -

 الرفض .  أسماء المرشحين الذين رفضت ملفاتهم مع تبيان سبب -

 إلى( أيام من التوقيع عليه 8ترسل نسخة من محضر اجتماع اللجنة في حدود ثمانية )       
، مرفقا بنسخ من اإلعالنات االشهارية للتوظيف . مصالح الوظيفة العمومية حسب الحالة 

قبل  ترشحين المقبولين في ظرف ....يوما على األقلموتقوم المؤسسة العمومية المعنية بتبليغ ال
 وإطالعهممع تبليغ المترشحين غير المقبولين التاريخ المحدد إلجراء المسابقة المفتوحة . 

مصالح الوظيفة العمومية في اجل ... أيام على  أمامبحقهم في الطعن  إعالمهمبسبب الرفض و 

االنتخابات الكتابية ، ويتم تسجيل الطعون في سجل مفتوح مخصص لهذا الغرض  إجراءاألقل 
ويكون الطعن امام لجنة خاصة ، تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة الطعون وفي حالة قبولهم يتم ، 

 استدعاء المترشحين المعنيين للمشاركة في المسابقة المعنية . 

 : المرحلة الثانية

يم يقوم ممثل المؤسسة العمومية المعينة باالتصال بالمؤسسة المخول لها قانونا تنظ        
بادر بإجراءات و يرسل إليها ملف المسابقة من اجل هن تعلى أساس االختبار ، المسابقات 

 اللجنة المكلفة باختيار المواضيع،و تحسبا لالختبارات الكتابية تجتمع التحضير للمسابقة ، 

يختار رئيس ثالثة مواضيع مختلفة في كل مادة ، حيث يقوم كل عضو من أعضائها باقتراح 
و يجب أن ال يكون أعضاء اللجنة  معنيين عة موضوعين لكل مادة ، ن طريق القرالمركز  ع

 . بالمسابقة آو لهم صلة قرابة  مباشرة مع احد المرشحين

عند االنتهاء من االختبارات الكتابية و تصحيحها تجتمع لجنة القبول على مستوى و        

ي ـــن فـــمقبولين  اليــشحاط المترــة نقــدى  مطابقـن مـق مــقان و تتحــز االمتحـــمرك
 ارات ـــاالختب

_________________ 

 . 42ليلى بن اسلمان، اساليب التوظيف بالجزائر ، المرجع السابق ، ص -1
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و دون الحصول على  10/20ق أي اللذين تحصلوا على معدل عام يساوي آو يفوالكتابية ، 

و ال يحق الطعن في بعض المواد المتعلقة باالختبارات  و االمتحانات عالمة اقصائية ، 

 المهنية 

يقوم مسؤول المؤسسة المعنية الستدعاء المرشحين المقبولين في االختبارات الكتابية في         

اإلعالن عن الناجحين نهائيا  يوما ودون أن تتجاوز شهرين على أن يتم 15اجل ال تقل عن 
قبل ثالثين نوفمبر من كل سنة مالية ,ويتم انتقاء لجنة اختيار مواضيع االختبار الشفوي من 

طرف رئيس المركز من بين أساتذة المركز آو أي شخص يتمتع بكفاءة ومؤهالت مطلوبة في 

لى كشف ممضي من المواد المعنية ,وبعد االنتهاء من باالختبار الشفوي تدون العالمات ع
طرف الممتحنين وتدون عالمات االختبارات الكتابية الشفوية على كشف النقاط وحساب 

كما تعد القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق المرشحين الذين ، المعدل العام لكل مرشح 
 . 10/20لم يحصلوا على عالمة اقصائية وتحصلوا على معدل يفوق آو يساوي 

حيث تقوم هذه اللجنة  عالن النتائج النهائية للمداولة ،يتم استدعاء اللجنة المكلفة إلبعدها        
 غاية اإلعالن عن النتائج  إلىو  بالتحقق من كافة اإلجراءات المتبعة من بداية المسابقة

صب ويتم اإلعالن عن الناجحين بصفة نهائية حسب درجة االستحقاق وفي حدود المنا       
ترشحين في حالة وجود م، وكما يتم تحديد القائمة االحتياطية فتوحة لهذا الغرض ، المالية الم
 : على نتائج متساوية يمكن الفصل بينهم على أساس المقياسين التاليينتحصلوا 

 معدل االختبارات الكتابية  -
 (1).      عالمة االختبار الذي له اكبر معامل  -

حسب ين المذكورين أعاله يمكن الترتيب ق المعياروفي حالة ما لم يتم الفصل رغم تطبي
 : األولوية للمقاييس التالية

_______________ 

 . 43ليلي بن اسلمان ، نفس المرجع ، ص -1
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 تقدير الشهادة أو المؤهل  -

  .  الشهادة أقدمية -

 (1).  شح األكبر سنا ترلما -

نشر بالمعنية  المؤسسةتدون أشغال اللجنة في محضر موقع من قبل كافة أعضائها لتقوم         

عن النتائج قوم بإرسال محضر اإلعالن هائية للمسابقة عن طريق اإللصاق ، ثم تالنتائج الن



 

في اجل وظيفة العمومية فهي إلى مصالح الوكذا كشف نقاط االختبار الش االختبارات الكتابية ،

 .( أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه 8أقصاه )

ويتعين على المؤسسة العمومية المعنية أن تقوم باستدعاء المرشحين الناجحين نهائيا في       

 أيام من تاريخ إمضاء المحضر المذكور أعاله. 8اجل أقصاه 

اه شهر واحد ابتداء  من تاريخ التوقيع ويتم تنصيب المعنيين وجوبا في وظائفهم في اجل أقص

على محضر اإلعالن عن النتائج النهائية ,وهكذا فان قرارات تعيين المترشحين تسري ابتداء 

 من تاريخ تنصيبها .

وفي حالة عدم استجابة احد المترشحين الناجحين لالستدعاء الذي تلقاه من طرف        

شهر من تاريخ تبليغهم  يتم استبدالهم مباشرة بأول المؤسسة العمومية  المعنية خالل شهر من 

 31مترشح مسجل  في القائمة االحتياطية  و التي تبقى  سارية المفعول إلى غاية تاريخ 

 ديسمبر  السنة المعنية .

________________ 
رات المهنية الصادر عن رشحين المتساوين في المرتبة في المسابقات واالمتحانات واالختباتالمتعلق بالم14المنشور رقم  -1

 . 50.ص2006ابريل  29المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 
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  : التوظيف بالمسابقة  على أساس الشهادات : ثانيا

 من قبل المرشح دورا في التعيين  ل عليهاهذا النوع من المسابقات يكون للشهادة المتحص      

فالمؤسسة العمومية المعنية تقوم بإعالن عن حاجتها لشغل بعض المناصب المالية الشاغرة 

بل تجمع ،  ولكن التعيين هنا ال يعتمد على نتيجة امتحان المسابقة فقط،  كالطريقة األولى

 والدرجات التيالمتحصل عليها الشخص في الشهادة المؤسسة العمومية المعنية بين درجات 

ى خمسة معايير النتقاء ويعتمد هذا النوع من التوظيف عل تحصل عليها في امتحان المسابقة ،

 وتتمثل هذه المعايير في : 293-95والذي حددها المرسوم التنفيذي رقم المرشحين ، 

 في المسابقة .مالئمة مؤهالت تكوين المتر شح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين  -

 تكوين مستوى اعلي من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة . -
 األعمال والدراسات المنجزة عند االقتضاء  . -

 الخبرة المهنية . -

 (1) نتائج المقابلة مع لجنة االختيار . -

لشاهدات ف بالمسابقة على أساس ايوباعتبار أن المرحلة األولى الخاصة لعملية التوظ        

ي تطرقنا إليها في العنصر األول والتي المسابقة على أساس االختبارات ، هي نفسها المتابعة ف

غير انه وجب اإلشارة إلى أن المدة المخصصة لفتح المسابقة وتنظيمها ، فال داعي لتكرارها ، 



 

يم بحيث تنظادات تختلف على أساس االختبارات ، في التوظيف بالمسابقة على أساس الشه

 (1)    المسابقة يكون في اجل ال يتعدى ثالثة أشهر .

 : المترشحينوإلجراء المسابقة تشكل لجنة المحادثة مع 

 ممثل اإلدارة المعنية "رئيسا ". -

 موظف أو موظفين يحوزان على نفس الرتبة على األقل موضوع المسابقة "عضوا " -

_________________ 

 .، المرجع السابق  293-95م ، من المرسوم التنفيذي رق 04المادة -1

 . 44ليلى بن اسلمان ، المرجع السابق ، ص -2
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تعين  إلىيمكن لها اللجوء ، ارة من تعين موظف من نفس الرتبة وفي حالة عدم تمكن اإلد 

 سة عمومية أخرى .موظف من نفس الرتبة ينتمي إلى مؤس

تقوم اللجنة بمقابلة المرشحين بعد استدعائهم من قبل المؤسسة أو اإلدارة المعنية ويتم 

وتدون أشغال اللجنة في محضر موقع من ( على األكثر ، 4)  وأربع (0) صفر تقويم بين

الذي يقوم بإدراجه في ملف مسؤول المؤسسة العمومية المعنية ، طرف أعضائها ويرسل إلى 

 المسابقة . 

بعد انتهاء من عملية إجراء المحادثة يقوم مسؤول المؤسسة العمومية المعنية       
 المقبولينباستدعاء اللجنة المكلفة باإلعالن عن النتائج النهائية لتقوم بدراسة ملفات المرشحين 

التي حصل ويتم جمع النقاط  شحين للمسابقة على أساس الشهادة ، بعدها يتم تنقيط ملفات المر

وبعدها يتم تدوين أشغال اللجنة ب المعايير الخمسة المشار إليها ، عليها كل المتر شح حس
تحقاق المكلفة بإعالن النتائج النهائية في محضر وتحضر قائمة الناجحين حسب درجة االس

ية للمرشحين حسب درجة االستحقاق كما تحضر قائمة احتياط وفي حدود المناصب المالية ، 

م توقيع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وتسلم نسخة منه إلى مصالح الوظيفة العمومية يت ،
المرشحين الناجحين ليتم بعدها إخطار ( أيام من تاريخ إمضاء المحضر ، 8جل أقصاه )في ا

ضر اإلعالن عن النتائج النهائية ، ويجب أيام من تاريخ اإلمضاء على مح (8في اجل أقصاه )

 شح يلتحق بمنصب عمله في ظرف شهر على األكثر وإال تم استبداله بمتر أن  على المترشح
 من القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق .

 الفرع الثاني : التوظيف على أساس الفحوصات المهنية والشهادات 

على أساس االختبار وعلى أساس الشهادة هناك بالمسابقة نمطي التوظيف  إلىإضافة  

  الفحوصات المهنية وأخرى على أساس التوظيف المباشر .  أساس ن على يكوتوظيف 

______________ 
 . 44سلمان ، المرجع نفسه ، ص ليلى بن ا-1
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 وظيف على أساس الفحوصات المهنية أوال : الت

عن طريق الفحوصات المهنية احد أنماط التوظيف التي نصت عليها بعض يعتبر التوظيف      

وال يختلف هذا النوع من التوظيف كثيرا عن الكيفية نصوص القانونية األساسية الخاصة ، ال

وف نتطرق فقط يف بالمسابقة على أساس االختيار ، ولتجنب التكرار ، سالتي يتميز بها التوظ
لتوظيف بالمسابقة على أساس يف عن از بها هذا النوع من التوظلتي يتميإلى نقاط االختالف ا

 . اتاراالختب

تجري الفحوصات المهنية لتوظيف الخارجي للعمال المهنيين وسائقي السيارات  -

والحجاب على مستوى مراكز التكوين المهنية التي تقوم بالتكوين في االختصاص 

 المعني .

 أشهر . (03الثة )تح وتنظيم الفحص المهني في حدود ثيتم ف -

يتم اإلشهار عن الفحوص المهنية عن طريق إلصاق إعالنات لهذا النوع من التوظيف  -

على مستوى وكالة التشغيل وعلى مستوى المؤسسة العمومية وكذا مركز أو مراكز 

 االمتحان .
 يتم الفحص على أساس المواد التالية : -

  :بالنسبة لرتبة العمال المهنيين -1

يحتوي على عدة فحوص ترمي إلى تقييم مؤهالت المتر شح لمنصب اختبار تطبيقي -
 6/20النقطة االقصائية اقل من  ( ،03مل المعني ,مدته ساعتين المعامل )الع

 (01دقيقة ، بمعامل ) 30شفوي لمدة  اختبار -

 بالنسبة لرتبة حاجب : -2

ة للمتر شح لمدة اختبار كتابي في الثقافة العامة ,ويهدف إلى تقييم المعلومات العام-
 (1).     (02ساعتين بمعامل )

_____________________ 

 . 40ليلى بن اسلمان ، المرجع نفسه ، ص -1
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 بالنسبة لسائقي السيارات من الصنف األول والثاني : -3

 والئي ويتضمن:ى المستوى الفحص المهني مديريات النقل علتتكفل بهذا النوع من ال 

 (02معامل )                         اختبار شفوي في ثقافة العامة  -1

 (02معامل )    السيارات للفئة المعنية اختبار شفوي في مادة مكانيك  -2

 (02معامل )                         اختبار شفوي في قانون المرور -3

 (04معامل )                  قي في مادة السياقة المعنيةاختبار تطبي -4



 

 ثانيا : التوظيف على أساس الشهادات )توظيف مباشر( :

 سابقةأي دون الحاجة إلى إجراء م من التوظيف ضمن التوظيف المباشر ،يدخل هذا النمط   

-85وم رقم وقد نص عليه المرس األساس في هذا النوع من التوظيف ،حيث تكون الشهادة هي 

تابعو تكوينا  ف المباشر من بين المرشحين الذينالتوظي"...03-06كما نص عليه األمر رقم  59

   (1)"متخصصا منصوصا عليه في القوانين األساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة

يخص هذا النوع من التوظيف األشخاص الذين تابعوا دراستهم في المدارس المؤهلة قانونيا     

 : األشخاص الذين تابعو دراستهم في المدرسة الوطنية لإلدارة ، واألشخاص الحائزين علىمثل

 394-09شهادات الدراسات الطبية المتخصصة وهذا حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين بسلك الممارسين الطبيين المتخصصين 

على أساس الشهادة  الممارسون المتخصصون المساعدون ، ..... يوظف"مية في الصحة العمو

 :من بين 

_________________________ 

 .9مرجع سابق.ص 03-06، من األمر رقم  80المادة  -1

 . 45ليلى بن اسلمان ، المرجع السابق ، ص  -2
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تخصصة أو شهادة معترفا المرشحين الحائزين على شهادة الدراسات الطبية الم -

 (1)".  بمعادلتها

إن الرتب التي تتبع فيها طريقة التوظيف على أساس الشهادات والتي تنص عليها القوانين       

توفرها في  األساسية الخاصة بها لم تكن تخضع إلجراءات ما عدا الشروط العامة الواجب

وبالتالي بإمكان صاحب السلطة التي لها صالحية التعيين القيام  شغور المنصب ، المرشح و

عه إلى اإلشهار أو أي بالتوظيف متى أصبح المنصب المعني بهذا النمط شاغرا دون إخضا

 وبالتالي قد يتسبب  ف على أساس المحسوبية والمحاباة ،مما قد يدفع إلى التوظي إجراء أخر ،

لهذا الغرض اضطرت جدارة في تولي الوظائف العمومية ، عن مبدآي المساواة والفي الحياد 
مصالح العمومية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة لتجسيد هذين المبدأين من خالل إصدار منشور 

والذي حدد كيفيات التوظيف الخاصة بهذا النمط من التوظيف والذي  2003اوت 06 بتاريخ 

على أساس الشهادة وما ت المتبعة في التوظيف عن طريق المسابقة إلى نفس اإلجراءا أخضعها
السلطة التي لها صالحية التعيين يتخذ تحت ن القرار الذي يتم اتخاذه من قبل هنا أ يمكن قوله ،

مما يؤدي بنا إلى مسابقة " .  وال تستعمل كلمة " تتاح التوظيف على أساس الشهادات ،تسمية اف

دات والتوظيف من التوظيف أي التوظيف بالمسابقة على أساس الشها القول أن هذين النمطين
 15وخصوصا بصدور المنشور رقم  على أساس الشهادات ، يتشابهان في كل اإلجراءات ،

 الذي وحد معايير التوظيف الخاصة بهما . 2006ماي  3الصادر بتاريخ 



 

عمومية تاجها المؤسسات الوأخيرا يمكن القول أن توفير الموارد البشرية التي تح        
 غير أن هذا المن خالل تنظيم مسابقات التوظيف ، يعتمد على المصدر الخارجيالجزائرية ، 

_________________ 

 . 18، المرجع السابق ، ص  394-09رقم ، م ، ت ، ، من  20المادة  -1
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سات العمومية من الموارد يعني أن المصدر الخارجي  هوا لمنبع الوحيد لتلبية احتياجات المؤس 
ي بل يمكنها سد حاجتها من مصدرها الداخلي من خالل قيامها لترقية من هم أهل لتولالبشرية، 

شاغرة وعليه ففي المطلب الموالي سنتطرق إلى كيفية تعبئة المناصب الالمناصب الشاغرة بها ، 
 خالل لجوئها إلى المصدر الداخلي. بالمؤسسات العمومية الجزائرية من

 : تنظيم التوظيف الداخلي في المؤسسات اإلستشفائية العمومية : المطلب الثاني

ة في شغل المناصب يعتبر الموظفون من أهم المصادر التي تعتمد عليها المؤسسة العمومي       

الن عنها داخل المؤسسة ه إذا خلت وظيفة معنية فانه يجب اإلعمما يعني انالشاغرة لديها ، 

أساسية في المسار المهني للموظف ، حث تشكل الترقية دعامة العمومية ، عن طريق الترقية ، 
ة أعلى مرتبإلى وضعية أخرى ذات مستوى أعلى وويقصد بالترقية انتقال الموظف من وضعية 

الترقية بزيادة في االمتيازات الوظيفية كالتغيير في طبيعة كما قد تصاحب هذه حاليا و مستقبال ، 
 : و للترقية ثالثة معايير األعمال و درجة المسؤولية ...

 .الترقية على أساس األقدمية  -                     

 .الترقية على أساس الكفاءة  -                     

 (1)  مية و الكفاءة معا .الترقية على أساس األقد -                     

التي يتم على ذكر نوعين من الترقية ، و 03-06 : المشرع الجزائري في األمر رقمو       
  : أساسها تنظيم التوظيف الداخلي

 الترقية في الدرجة  : الفرع األول

 تتمثل الترقية في 03-06ذكر المشرع الجزائري الترقية في الدرجة من خالل األمر رقم       
و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر الدرجات في االنتقال من درجة إلى الدرجة األعلى مباشرة 

 .و ذلك بعد توفر شرط األقدمية المطلوبة  (2) ت التي تحدد عن طريق التنظيم . الكيفياو

_______________ 

 و الفترة التي الحالية بصفة خاصة ،  وظف في وظيفتههي تعبير عن الفترة التي قضاها الم : الترقية على أساس األقدمية -1
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 قضاها في خدمة المؤسسة العمومية حاليا .



 

ة بهدف تشجيع ال بد من األخذ بمبدأ الكفاءة لترقية الموظفين ليتم اتخاذ القرار العادل في الترقي: الترقية على أساس الكفاءة-

 الموظفين العاملين الذين يبذلون جهودا اكبر من غيرهم و يمتلكون مهارات و معارف أعلى تؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجية .

 هدف االستفادة من مزايا كل منها و هنا المزج بين الترقية باألقدمية و الترقية بالكفاءة ب : الترقية على أساس األقدمية و الكفاءة-

لترقية عملية حيوية لكل من المؤسسة العمومية و الموظفين فيها ,و هذا نظرا لما تحققه من منفعة تعود على كال و تعتبر ا -

الطرفين ,باالعتبار ها  من أهم الوسائل المساهمة في تطور األداء و تحفيز الموظفين على بذل مجهود اكبر في أداء المهام  و 

تغطية احتياجات المؤسسة العمومية من الطاقات البرية من حيث النوع و الكم ,كما  المسؤوليات المنوط به ,و تساهم الترقية

تساهم في التوسيع من دائرة المنافسة الداخلية على المناصب فهي تسمح لإلدارة بتحسين مستوى أدائها ,و تسمح للموظف 

نهايتها ,وبالتالي الرفع من معنويات الموظف و بتحسين مستواه المهني و عدم الجمود في مستوى واحد من بداية حياته إلى غاية 

 تقوية روح الوالء ة اإلخالص للمؤسسة العمومية التي ينتمون إليها .

  .  10ص مرجع سابق،، 03-06من األمر رقم ،  106المادة  -2
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دورة التكوين  إجراءبعد  أوالسلطة التي لها صالحية التعيين ، و تبعا لتنقيط سنة المعنية، ي الف

و خضعوا لدورة تكوينية تؤهلهم الذين ال توفر فهم شرط األقدمية ، مما يعني أن الموظفين 
 مدتها للوصول إلى األقدمية المطلوبة لالنتقال إلى درجة أعلى فانه يمكن  ترقيتهم في الدرجة.

و نشير إلى أن الترقية في الدرجة ال يترتب عنها تغير في ف الوظيفة التي يمارسها        
فضال عن كون أن الترقية حق من حقوق ترتب عليها فقط زيادة في الراتب ، الموظف بل 

الموظف و هي تمنح بقوة القانون بعد توفر شرط األقدمية مع األخذ بعين االعتبار تنقيط السلطة 
 ة .المعني

فإنها اشرة و إذا كانت الترقية في الدرجة تتمثل في االنتقال من درجة إلى درجة أعلى مب       

و المدة الدنيا ، المدة المتوسطة ، و المدة القصوى  : وهيتم بصفة مستمرة حسب ثالثة وتائر ، ت
 ( درجة .12هذه الوتائر تتوزع على اثني عشر )



 

 : العموميةمن سلك الوظيفة ض تقال من درجة إلى درجة أعلى االنو فيما يلي جدول يبين وتائر 

                                                                                 (1)  :الجدول

__________________________ 

ج ،نظام دفع رواتبهمات الموظفين والمحدد للشبكة االستداللية لمرتب،  2007سبتمبر  29 المؤرخ في،  304-07 رقم ،م ، ر-1

 . 12صر ، سبتمب 30، الصادر بتاريخ  61، العدد ، ر
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 شروط الترقية في الدرجة : أوال

م الشروط يشرط على الموظفين من اجل االنتقال إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة إن تتوفر فيه  

بين سنتين أو سنة اشهر كحد أدنى ، ا و هي األقدمية التي تتراوح مالقانونية المعمول بها ، 

  ثالث سنوات و ستة اشهر كحد أقصى لالنتقال من درجة إلى درجة أخرى تعلوها مباشرة .و

المدة الدنيا ، المدة المتوسطة و المدة  : سنوات األقدمية موزعة على ثالث وتائر هيو     

من ضمن  ( 02اثنان )،  (04أربعة ) ( ،04أربعة )  :وتكون تباعا حسب النسب القصوى ،

أربعة  ،موظفين على أساس المدة الدنيا  (04و هذا يعني ترقية أربعة )، موظفين  (10عشرة )
وهذا ( على أساس المدة القصوى ، 02فين )و موظ،  موظفين على أساس المدة المتوسطة (04)

وفرت لديه يستفيد الموظف من الترقية في الدرجة إذا ت " حيث 304-07حسب المرسوم رقم 

 4صوى ، و تكون تباعا المتوسطة و الققدمية المطلوبة في المدة الدنيا ، في السنة المعتبرة األ
 (1)".  موظفين ........  10من من ض 2و 4و

أقرت القوانين األساسية الخاصة وتيرتين فقط للترقية في كما نشير إلى انه في حالة ما إذا         

موظفين أي  (10عشرة ) منمن ض (04و أربعة )( ، 06بستة )فان النسب تكون الدرجة ، 

و ( موظفين على أساس المدة القصوى 04أربعة ) موظفين على أساس المدة الدنيا ، (06ترقية )

 (02الخاص وتريتين) و إذا كرس القانون األساسي  "نفس المرسوم الرئاسي  ههذا ما يؤكد

ضمن عشر  (04) و أربعة (06) لتوالي بستةالنسب تحدد على اللترقية في الدرجة ، فان 

 

 الترقية في الدرجة
 

 المدة الدنيا
 

 المدة المتوسطة
 

 المدة القصوى

من درجة إلى درجة 
 أعلى منها مباشرة

 

 اشهر 6سنتان و 
 

 سنوات 3
 

 اشهر 6سنوات و 3  

 

 درجة 12المجموع : 
 

 سنة 30
 

 سنة 36
 

 سنة 42



 

و هذا حسب قا مكتسبا ، و تكون الترقية من درجة إلى أخرى بالمدة القصوى ح "موظفين 

 (2)" .   تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى ...." المرسوم 

___________________________ 

 .  12ص  ،مرجع نفسهال ، 304-07رقم  ، م ، ر،، من  12المادة  -1

 . 12ص ،  نفسه، المرجع  304-07رقم  ، م ، ر ،، من  13المادة  -2

 . 64محمد انس قاسم جعفر ، المرجع السابق ، ص  -3
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الوطني ,تخفيضا في األقدمية  يستفيد الموظف الذي يماس عمله في بعض مناطق التراب     

المؤرخ  199-72لاللتحاق بالمنصب األعلى و الترقية في الدرجات و هذا تطبيقا للمرسوم رقم 
ظفي الدولة ، الجماعات المحلية و المتضمن منح امتيازات خاصة لمو 1972أكتوبر  5في 

وم المذكور سالفا المؤسسات العمومية في الخدمة بواليات الساورة و الواحات عمال بالمرسو
المحدد لشروط تطبيق المرسوم  1974جوان  21صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

السالف الذكر الذي منح للموظفين الذين يمارسون أعمالهم في الواحات و  199-72رقم 

ألولى شهرين بالنسبة للمنطقة ا : الساورة ، حقا في الزيادة السنوية باألقدمية على الوجه التالي
 )االغواط(

 ثالثة اشهر بالنسبة للمنطقة الثانية )بشار ( -

و هذه الزيادة في  تندوف (بالنسبة للمنطقة الرابعة )إدرار ، تمنراست ، اليزي ، أربع اشهر  -

 األقدمية تحتسب في الترقية في الرجة كاملة .

تحاق بالمنصب أما الترقية في رتبة أعلى تحتسب في تخفيض األقدمية المشروطة لالل      

هذا االستعمال يجوز استعماله في الترقية في  كورة أعاله .المعني في حدود الزيادة المذ

 منصب عالي. أوترقية إلى رتبة أعلى  وأل تعيين الدرجات في ك

بحيث انه تمنح تكوينية يمكن ترقيتهم في الدرجة ، كما أن الموظفين الذين تابعو دورات       

تجديد  أو فين الذين خضعوا لدورة تكوينية بغرض تحسين المستوىدرجة إضافية للموظ
و هذا طبقا لما جاء في خارج الجزائر ،  أوأكثر في الجزائر  أوالمعلومات لمدة تسعة اشهر 

المتعلق بتكوين الموظفين و تحسين  1996مارس  3المؤرخ في  92-96نص المرسوم رقم 
 مستواهم و تجديد معلوماتهم .

س ترقية قانونية على أسامنصب عالي ،  أوالذي يشغل وظيفة عليا في الدولة  يرقى الموظف

د ــــيستفي  " 304-07م ــــوم رقـــو هذا حسب المرس ة ، ـــه األصليـتــــا في رتبـــالمدة الدني
 ف ـــالموظ

__________________ 

 . 65محمد انس قاسم جعفر ، المرجع نفسه ، ص -1
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صاحب المنصب عال آو وظيفة عليا في الدولة من الدرجة في الترقية بقوة القانون حسب المدة 
 (1) ".  الدنيا .....

  إجراءات الترقية في الدرجةثانيا: 

يرة محسوبة و مشروطة فهي تمر و بون وتلترقية في الدرجة ال تكون جزافا ، حيث إن ا        

 : بعدة مراحل و إجراءات نذكرها فيما يلي

التنقيط السنوية بتحضير بطاقات ، تقوم المؤسسة العمومية المستخدمة في نهاية السنة  -      

المباشرين المشرفين عليهم لمنحهم نقطة مرقمة  مسئوليهملجميع الموظفين ، و إرسالها إلى 

عام الذي يبين القيمة المهنية  لكل موظف و طريقة أدائه لمهام و واجبات يرفق بها التقدير ال

 وظيفته .

كما يمكنه تقديم ة فقط و يمضي على بطاقة التنقيط ، يطلع الموظف على النقطة المرقم -      

أما فيما يتعلق بالتقدير العام فيقدم إلى اللجنة ه بشكل كتابي على بطاقة التنقيط ، مالحظات
  المختصة . األعضاءوية المتسا

قرار   أوبعد إرسال بطاقة التنقيط السنوية إلى اإلدارة المستخدمة ، ترفق بأخر مستخرج   -   
قرار اإلحالة على االستيداع إن  أوترقية الموظف في الرتبة ، و كذا بقرار منحه أقدمية الجنوب 

هم حسب الدرجات المشغولة ، وجدر ترتب حسب األسالك و الرتب ، و داخل كل رتبة يتم ترتيب

و يحد عدد كل درجة لوحدها ، و ترتب حسب النقاط المحصل عليها ، ثم يتم أعداد جدول 
 ديسمبر من السنة الماضية .31الترقية الذي يجب إن يتوقف بتاريخ 

اء األعضاء ، و يحدد جدول ــــة األعضاء باستدعـــة المتساويــس اللجنــوم رئيـــيق  -     

 الـــأعم

 اللجنة و اليوم الذي تجتمع فيه.

___________________ 
 . 12ص  المرجع السابق، ،304-07رقم  ، م ، ر ،من ، 14المادة  -1
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المرفقة بجدول الترقية المعد تعمل اللجنة المتساوية األعضاء على دراسة جميع الملفات   -    

و على اثر هذه الدراسة يحرر كاتب اللجنة محضر ة ، ديسمبر من السنة السابق 31إلى غاية 

بعد ذلك يقدم أعضاء اللجنة المتساوية األعضاء ، االجتماع الذي يتم إمضائه من طرف جميع 

عند يين للتوقيع عليه ، وصالحية التعها قرار المصادقة على المحضر المعني إلى السلطة التي ل

ة لكل موظفا و إبالغها يتم استخراج نسخ قرارات الترقية الفردياالنتهاء من هذه العملية ، 

يمارسون وظائف عليا في الدولة  تتم الترقية في الدرجة بالنسبة للموظفين الذينللمعنيين ، 

الدنيا بقرار آو مقرر الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا في رتبتهم األصلية على المدة و



 

ف عليا كما يسمح للموظفين المنتديين سواء لشغل وظائدي دون التسجيل في جدول الترقية ، فر

صلية على أساس المدة الدنيا ، األ بترقيتهم في الدرجة في رتبهممناصب عليا ،  وأفي الدولة 

 .دارة األصلية للمعنيه من طرف اإليتم إعدادمقرر فردي خارج جدول الترقية ،  أوهذا بقرار و

إلى الموظف الذي تابع تكوينا متخصصا بعد انتهاء  إضافيةما نذكر انه يتم منح درجة ك      

مقرر فردي و تكون االستفادة من  أوادة إدماجه إلى منصب عمله بقرار فترة التكوين و إع

 الترقية من تاريخ إعادة إدماجه .

على الترقية في الدرجة يعاد تصنيفه في الدرجة و في األخير و بعد حصول الموظف        

ة التي يحوزها في يعلو مباشرة الرقم االستداللي للدرج أو الموافقة للرقم االستداللي الذي يساوي

                                                                              عند الترقية في الرتبة الجديدة.و يحتفظ بباقي األقدمية و تأخذ في الحسبان رتبته األصلية ، 

ن درجة و الجدير بالذكر انه في حالة ما إذا توفرت شروط األقدمية في الموظفين لالنتقال م      

ة في بطاقات التنقيط و حصل هؤالء الموظفين على نفس العالم إلى الدرجة األعلى مباشرة ،

 األعضاءاللجنة اإلدارية المتساوية  يير تستخدمهاففي مثل هذه الحالة هناك معاالخاصة بهم ، 

 : للفصل بين الموظفين و تتمثل هذه المعايير فيما يلي

 األقدمية في الرتبة . -
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 األقدمية في آخر درجة . -

 الشهادات و المؤهالت. -

 أعزب (. أولية )متزوج الحالة العائ -

 السن. -

 عدد األوالد. -

في الحالة التي يتوفر فيها الموظفين على نفس المواصفات السابقة يتم اللجوء إلى إجراء و -

 عملية القرعة للفصل بينهم.

 الترقية في الرتبة : الفرع الثاني

ت العمومية يقصد بالترقية في الرتبة في ظل القوانين المنظمة للتوظيف في المؤسسا        

ة إلى انتقال الموظف من وظيفة بمستوى معين و نضام قانوني معين و حقوق و واجبات معين

بمعنى قدم الموظف في مسيرته المهنية الذي يوافق قدمه في وظيفة أخرى ذات رتبة أعلى ، 

ت تباطها بواجبات و مسؤولياالسلم الوظيفي و يكون ذلك برتبة معينة و تتميز هذه األخيرة بار

  ( 1).   جم هذه المسؤولياتو كذلك حقوق و تعويضات مالية أعلى لتتناسب مع حاكبر، 

حيث تضمنتها جميع تأطير الترقية في الرتبة ، وقد حال المشرع الجزائري تنظيم و       

الذي نص على هذا  03-06و منها األمر رقم نظم الوظيفة العمومية ، النصوص القانونية التي ت

تتماثل الترقية في الرتب في قدم الموظف في مساره المهني و ذلك  " : لترقيةالنوع من ا



 

سلك األعلى مباشرة حسب باالنتقال من رتبة إلى الرتبة األعلى مباشرة في نفس السلك أوفي ال

االختبار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي ، فعلى سبيل المثال  الكيفيات ،

ال ة ، ــة المطلوبـــون األقدميـــن يثبتـــالذين ـــن الموظفيــن بيـاء مـة األعضـــية المتساوــاللجن

 د ــــيستفي
___________________________ 

بن احمد عبد المنعم, عالقة العمل بين السلطة و الحرية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير فرع اإلدارة و المالية -1

 .17، ص  2004-2003ئر ، العامة ، جامعة الجزا
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 (1)الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين ...".  

ية االنتقال من مومعليه يقصد بالترقية في الرتبة في ظل القانون األساسي العام للوظيفة العو     

و هذا النوع من الترقية يخص من رتبة إلى أخرى في نفس السلك ،  أوسلك إلى سلك آخر ، 

 الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها و حسب القوانين الخاصة .

تقديرية ، لمختصة بمقتضى سلطتها الوتتم الترقية في الرتبة بقرار إداري تتخذه اإلدارة ا      

تفصيله رقية الموظف في الرتبة و تسبقه وذلك بعد التأكد و التحقق من األسباب التي تسمح بتو

المواظبة نظر إلى معايير محددة كالكفاءة ولشغل الناصب األعلى ، و يكون ذلك في األصل بال

 تتوفر في الموظف حتى أن.... ، و المشرع الجزائري حدد مجوعة من الشروط التي يجب 

هناك أنواع عديدة لهذا النوع من  نأالترقية في الرتبة ، و لهذا نجد يكون مؤهال ، لالستفادة من 

 : الترقية و نذكرها فيما يلي

 الترقية عن طريق االختيار  : أوال

منه ، لكن ما نالحظه  107على هذا النوع من الترقية ، في المادة  03-06نص اآلمر رقم       

موضوع الترقية االختيارية ، من الجانب اإلجرائي أي من جانب الشروط أن المادة تعرضت ل

الواجب تحققها لالستفادة منها و لكنها في المقابل لم تقدم لنا تعريف نظري واضح المعالم لهذه 

 العملية .

و الترقية االختيارية تقدم الموظف في سلكه المهني برتبة واحدة و يكون ذلك بصفة دورية       

نشاطه الوظيفي ، و لن االستفادة منها مرهون بتحقق بعض الشروط و المعايير طيلة 

المنصوص عليها قانونا ، و كذا عدد المناصب المخصصة لذلك ، و هذا إلعطاء جميع 

 الموظفين المؤهلين فرصة لتطوير حياتهم المهنية .

   ________________ 
 .    10، ص  ، المرجع السابق 03-06، من األمر  107المادة -1
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 أخيراو  تخضع الترقية االختيارية دائما لشرط األقدمية في الرتبة ، و كذا التأهيل الوظيفي     

الكفاءة المهنية ، و تعد هذه الشروط شروطا عامة يتعين توافرها في كافة الموظفين سواء كانوا 

خاضعين لألسالك المشتركة أو األسالك األخرى كاألسالك المنتمية للمؤسسات اإلستشفائية 

 العمومية .

 : شروط الترقية االختيارية - 1

 :  روطو يأتي على راس هذه الش

مشروط باستيفاء عدد السنوات الستفادة من الترقية االختيارية ، أن ا و يقصد به : دميةاألق طشر -أ
الختيارية إلى رتبة أعلى المطلوبة في الرتبة التي ينتمي إليها الموظف حتى يطمح للترقية ا

يما بتعلق و بما أن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية لم يفصل بكل نهائي فمباشرة ، 

ومن بينها طلوبة للقوانين األساسية الخاصة ، فقد ترك مهمة تحديد األقدمية الماألقدمية ،  بشرط
المتضمن القانون األساسي  ،1989ديسمبر  5المؤرخ في  224-89 المرسوم التنفيذي رقم

المعدل و الك المشتركة للمؤسسات العمومية ، الخاص المطبق على الموظفين المنتمين لألس

و المرسوم التنفيذي ،  1991جويلية  25المؤرخ في  229-90سوم التنفيذي رقم المتمم بالمر
 . 105-94و المرسوم التنفيذي رقم ،  1991مارس  23المؤرخ في  79-91م رق

 2008جانفي  19المؤرخ في  04-08و المرسوم التنفيذي رقم  1994ماي  09المؤرخ في 

فادة من الترقية االختيارية حسب الرتبة و تقدر د االستقص الواجب توافرها األقدميةالتي حددت و
 ( سنوات من الخدمة الفعلية .10في الرتبة بعشر )

                                                                                             : الوظيفي التأهيلط شر -ب

ل الموظفين الذين يتوفر فيهم شرط حيث يجب تسجي،  األقدميةوهذا العنصر يكمل عنصر       

ة في ـفي كل سنة حسب المناصب الشاغرة المخصصة للترقيل ، ــالتأهيم ــي قوائــف ةــاألقدمي
 حدود 

________________ 
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 . األعضاءالمتساوية  اإلداريةبعد استشارة اللجنة  بالمائةعشرة 

قوائم  إعدادالمتعلقة بكيفية  2001مارس 10المؤرخة في  86هذا و قد نصت التعليمة رقم       

 على ما يلي : أعلىة لاللتحاق برتب التأهيل

 المكتسبة . األقدمية -
 العامة . األقدميةبعين االعتبار  األخذيمكن  -

 شغل منصب علي و الذي يشكل معيار امتياز . -

 دورات التكوين و تحسين المستوى . -
 خذ بعين االعتبار .بحث منجز من طرف المعني ، فيؤ أشغال أوكانت هناك دراسات  إذاو  -

 شرط الكفاءة المهنية : -ت



 

ف اللجنة المتساوية عتبار من طرخذ بعين االتؤ أخرىايير السابقة هناك معايير المع إلى إضافة

 و هي : األعضاء
الوضعية  لمبادرة و اللياقة البدنية ، االنضباط ،روح ا المميزات و المؤهالت المهنية ، -     

 (1)    االجتماعية .........

 االختيار : أساسالترقية على  إجراءات - 2

 : إجراءاتتمر عملية الترقية االختيارية بعدة 
االختيارية بعد المصادقة على المخطط السنوي لتقييم الموارد البشرية من  تمر عملية الترقية  - 

 من المناصب الشاغرة  %10و هذا في حدود فة العمومية ، طرف مصالح الوظي

الذين يثبتون  أيالموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية  بإحصاءالمعنية  اإلدارةتقوم  -  
ثم تنظر في ملفات المعنيين من اجل ( سنوات ، 10بعشر ) في الرتب ، و التي تقدر أقدمية

بطاقات ، على االستيداع  اإلحالة الجنوب ، أقدميةمنح مقررات التعيين ،  أوتخراج قرارات اس

 . األخيرةالتنقيط السنوية خالل خمس سنوات 
__________________ 
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يتم  إثرهامعنية بدراسة دقيقة و شاملة على ال اإلدارةبعد جمع كل ملفات المرشحين تقوم  -    

 إشهارهاوالسنة التي تسبق السنة المالية ،  ديسمبر من 31التي يتم وقفها في  التأهيلقوائم  إعداد

انه ينبغي  إلىكما نشير ب الرتبة في واقع العمل المناسبة، شر القوائم االسمية حسعن طريق ن

 اكبر عدد ممكن من المترشحين . بإعالملمدة كافية بحيث يسمح  اإلشهارتمديد اجل 

 التأهيلن على قائمة يتقدم بها الموظفون غي المسجلي أنو يمكن  دراسة الطعون التي يحتمل  -   

 المختصة في هذا المجال  من طرف المصلحة 

و الرتب وفق ترتيب حسب درجة  األسالكقوائم تقديم المرشحين حسب  إعداديجب  -  
و خالل هذه الفترة يتم  األصليةالمكتسبة في الرتبة  قدميةاألاالستحقاق مع اخذ بعين االعتبار 

 جتماع .و يوم اال األعمالمع تحديد جدول  األعضاءاللجنة المتساوية  أعضاءاستدعاء 

ار ترتيب المعنيين حسب بعين االعتب األخذ التأهيل بعد تسجيل المترشحين مع تصدر قائمة  -   
و يتم بهذا  األعضاءية من قبل اللجنة المتساوية النهائ التأهيلو يتم المصادقة على قوائم ،  األقدمية

 ة ، اللجن أعضاءطرف كافة عليه من  محضر من طرف اللجنة يمضى إعدادالصدد 

نة ترقية المقررات المتضم أومشاريع القرارات  إلنشاءيشكل الوثيقة القاعدية  أنوالذي يجب 
مقرر  أواللجنة يصدر قرار  أعضاءالمحضر من طرف  إمضاءو بعد ،  أعلىالموظفين في رتبة 

 المصادقة على محضر اللجنة و يمضى من طرف المسؤول الذي له صالحية التعيين. 

 ة المعني و الذي يكون تاريخ مقرر ترقي أوقرار  بإعدادهذه العملية يقوم المسير  على اثرو     
الشهر الموالي حسب  أو( من الشهر الذي اجتمعت اللجنة فيه 01) األولمن  ابتداءسريان مفعوله 

 (1)      الحالة .

 الشهادات : أساسثانيا :الترقية على  



 

التي تسمح لهم بحق ادات ، المؤهالت و الشه أحرزوان الترقية للموظفين الذيتخصص هذه         

ود المناصب دالجديد في ح تأهيلهميطابق  أعلىرتبة  أو أعلىلاللتحاق مباشرة سلك  األولوية
 .السنوي لتسيير الموارد البشرية  الشاغرة المخصصة للتوظيف الخارجي في المخطط

________________ 
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 الشهادات : أساسعلى  شروط الترقية - 1

مؤهالت في  أوعلى شهادة  يحصلوا أنيشرط  الشهادات ، أساسقية الموظفين على لتر       

 إطارو هذا في  األصليةمن رتبهم  أعلىبرتبة حياتهم المهنية التي تسمح لهم بااللتحاق  إطار

 أعلىالمتعلق بتعيين الموظفين في رتبة ، و 1996نوفمبر  5المؤرخ في  1710م المنشور رق

بااللتحاق برتبة  األوليعلى شهادة بعد توظيفهم  تحصلوايسمح للموظفين الذين  بأنهالذي يقر و

شروطة و مهما كانت طبيعة المسابقة المالخاضعين لها ،  األساسيةالقوانين  إطارفي  أعلى

الشهادة لرتبة  أساسهؤالء الموظفين االلتحاق مباشرة على  بإمكان لاللتحاق بالرتبة المعنية ،

خصصة للتوظيف الخارجي في المخطط السنوي لتسيير ماعلى في حدود المناصب الشاغرة ال

 الموارد البشرية .

 : الشهادات أساسالترقية على إجراءات  - 2

يعين الموظف الذي تحصل على شهادات او مؤهالت مباشرة في رتبة اعلى بقرار فردي       

بنقاط تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها في رتبته  ن تاريخ التوقيع عليه مع االحتفاظم ابتداء

 . األصلية

 ية عن طريق التكوين المخصص : الترق ثالثا

ين يخضعون لعامة للوظيفة العمومية على ترقية الموظفين الذا األساسيةلقد نصت القوانين       

فهذا النوع من الترقية ينتج عن تحسن المعارف و الكفاءات  لدورات تكوينية متخصصة ،

 (1)   للموظفين بعد خضوعهم لتكوين متخصص . األساسية

مخطط قطاعي و من اجل تجسيد هذا النوع من الترقية تقوم المؤسسة العمومية المعنية بإعداد 

المؤسسة  أهداف سنوي او متعدد السنوات في التكوين و تحديد المستوى و تجديد المعلومات وفق

 بين المؤهالت  العمومية  المعنية و االحتياجات االولية بالنظر الى التطور المترابط اإلدارة

___________________ 
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و في هذا االطار تقوم مصالح  و مخصصات الميزانية لهذا الغرض ، االدارية و التقنية

الوظيفة العمومية بتخطيط و تنسيق هذه العمليات لتحديد المعاهد المتخصصة ال سيما التكوين 



 

و لتنظيم هذا النوع من الترقية احدث المرسوم التنفيذي  خطط السنوي ،سب المالمتخصص ح

حسين مستواهم و المتعلق بتكوين الموظفين و ت 1996 مارس 3المؤرخ في  92-26رقم 

و ظفين الذين تابعو تكوينا متخصصا ، امتيازات للمو تجديد معلوماتهم ، هذا المرسوم منح 

( 03ويمكن ان يدوم هذا التكوين ثالث ) سلك او رتبة ،حاق بتتمثل هذه االمتيازات في االلت

عن طريق االختيار مع تخفيض في االقدمية  التأهيلقائمة  سنوات و يتم تسجيل الموظفين في 

 (1).  التي تساوي هذه الدورة التكوينية 

 شروط الترقية عن طريق التكوين المتخصص :  - 1

 تكوين المتخصص فيما يلي :تتمثل الشروط االساسية للترقية عن طريق ال

اعداد المخطط القطاعي السنوي او المتعدد السنوات للتكوين و تحسين المستوى و تجديد  -

 المعلومات و المصادقة عليه .

 اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية المعنية و المصادقة عليه. -

لمخصص لها مناصب مالية اعداد قرار او مقرر فتح تكوين متخصص لاللتحاق بالرتب ا -

 بعنوان السنة المالية المعنية .

اجراء اعالن اشهاري لهذه العملية لتمكين الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية من  -

 تقديم ترشحاتهم .

اعداد قرار تعيين في الرتبة المعنية بعد نجاح الموظفين في الدورة التكوينية المتخصصة بعد  -
 للجنة الخاصة المؤهلة .اعالن ذلك من طرف ا

 اجراء الترقية عن طريق التكوين المتخصص: - 2

___________________ 
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ة المعنية و المعهد الذي اشرف على راتقوم االد عد انتهاء دورة التكوين المتخصص ،ب      

ول عن المؤسسة عليه من طرف مدير المعهد و المسؤ بإعداد محضر يمضىتكوين الموظفين 

اجحين في التكوين الى رتبة و على اثر هذا المحضر يتم ترقية الموظفين النالعمومية المعنية ، 

لترقية لموظفين المستفيدين من اويتم تعيين اابتداء من تاريخ امضاء المحضر ، و هذا  اعلى ،

 عليها في رتبهم االصلية . بقرارات فردية مع االحتفاظ  بالخبرة المهنية التي حصلوا

 رابعا :الترقية عن طريق االمتحان المهني :

هذا النوع من الترقية فقد اهتم المشرع الجزائري بتنظيمه و حسن سيره و لهذا  ألهميةنظرا 
المتعلق بكيفية تنظيم  1995ديسمبر 30المؤرخ  293-95الغرض صدر المرسوم رقم 

و في هذا االطار اصدرت  لمهنية في المؤسسات العمومية ،المسابقات و االمتحانات ا

اكتوبر  16المؤرخة في  08مومية تعليمة وزارية مشتركة رقم المديرية العامة للوظيفة الع
 2008ماي  26المؤرخة في  08ة رقم التعليمة الوزارية المشتركالمعدلة و المتممة ب 2004

و تهدف هذه التعليمة  الختبارات المهنية ،االمتحانات و ا، تحدد كيفية تنظيم المسابقات ، 



 

 لألحكامالى توضيح كيفية تطبيق االطار القانوني الساري المعمول به مع االحترام الصارم 

امتيازات للموظفين الذين و هذا قصد اعطاء ية المنصوص عليها في هذا المجال ، التنظيم
 (1)  لهم االمكانيات و المؤهالت التي تسمح لهم باالستفادة من الترقية الى رتبة اعلى 

 شروط الترقية عن طريق االمتحان المهني : - 1
ان تتوفر فيهم مجموعة من  يتعين على الموظفين الذين يخضعون لالمتحان المهني      

( سنوات من 05ية في الرتبة و التي يجب ان تبلغ خمس )على راسها شرط االقدمالشروط ، 

من المناصب  %30الخدمة الفعلية و هذا حسب القوانين االساسية المعمول بها في حدود 
 يف الداخلي.الشاغرة في التوظ

________________ 
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 اجراءات الترقية عن طريق االمتحان المهني: - 2

 تتم عملية الترقية عن طريق االمتحان المهني بعدة إجراءات نذكرها فيما يلي:      

بعد المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتحديد نسب المناصب المالية 

تكون ، وحسب ما تنص عليه القوانين األساسية الخاصة لمختلف طرق التوظيف  لشاغرة ،ا

المناصب المالية المخصصة للمسابقات و االختبارات المهنية المدرجة ضمن الجدول رقم اربعة 

و استعمالها  بشرية للمؤسسة العمومية المعنية ،( من المخطط السنوي لتسيير الموارد ال04)

يجب أن تفتح المؤسسة العمومية المعنية لالمتحانات المالية الجارية ، نة اجباريا خالل الس

حيث ترسل نسخة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ( أيام 10المهنية لقرار او مقرر في اجل عشر )

و هذا من اجل ضمان مراقبة مشروعية مديرية العامة للوظيفة العمومية ، لى مصالح الا منها

 ا للتنظيم المعمول به .العملية و مدى مطابقته

ينبغي ان يتم اشهار االمتحان المهني على شكل ملصقات بجدول النشر الموجود داخل     

بقرار او مقرر فتح االمتحانات المهنية ثم بعد ذلك تبدا  مرفقةاإلدارة عن طريق مذكرة اعالمية 

جب ان تختم  في اجل هذه العملية ي، ور اول الصاق دمن ص ابتداءعملية ايداع ملفات الترشح 

( يوما بمبادرة من مسؤول االدارة المعنية و هذا طبقا 30) ( يوما او ثالثين45خمسة و اربعين )

 يجب ان ،  2009افريل  29المؤرخة في  11قم لما نصت عليه الرسالة المنشورة ر

تفتح  .حسب تاريخ استالمها في دفاتر 293-95المرسوم رقم  ألحكامتسجل ملفات الترشح طبقا 

ترسل .        عينة او لدى المصالح التابعة لهاخصيصا لهذا الغرض لدى كل مؤسسة عمومية م

( من تاريخ 08نية )نسخة من محضر اللجنة التقنية لمصالح الوظيفة العمومية في اجل ثما

من مشروعية االجراءات  التأكدمن اجل تمكين مصالح الوظيفة العمومية من التوقيع عليه ، 

يتضمن هذا المحضر الملفات يجب ان ات و االدارات العمومية ، و ذة من قبل المؤسسالمتخ

 حين بعدها يتم تبليغ المترش ات المرفوضة مع تبيان سبب الرفض ،و الملفالمقبولة ، 

 ( يوما15المستوفين للشروط القانونية ، بموجب رسالة موصى عليها في ظرف خمسة عشر )
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المقبولين فيجب مهني، اما فيما يتعلق بالمترشحين غير على االقل قبل تاريخ اجراء االمتحان ال

يذكر فيها سبب رفض ملفاتهم , ويمكن للمترشحين  بليغهم بواسطة رسالة موصى عليها ،ت

م لجنة ( ايام قبل تاريخ اجراء االمتحان المهني اما10) المرفوضة ملفاتهم تقديم طعن في عشر

و تتخذ  بت في صحة الطعن من عدمه ،و تقوم هذه اللجنة بدراسة  الطعون لل الطعن ،

 االجراءات الالزمة قبل حلول موعد اجراء االمتحان المهني .

ة المعنية بالتنسيق بعد اتمام عملية دراسة ملفات الطعون تقوم المؤسسة او االدارة العمومي     

و بعد  بتحديد موعد االمتحانات المهنية ،المسابقات و االمتحانات  إلجراءمع المؤسسة المؤهلة 

و تنشر هذه النتائج  تحصلوا عليها،اجراء االمتحانات المهنية يتم اعالم المترشحين بالنتائج التي 

و يتم استدعائهم  عنية ،و كذا المؤسسة العمومية المعن طريق اإللصاق بمركز االمتحان 

 االختبار الشفوي . إلجراء

و كذا كشف نقاط االختبار الشفهي  ن عن نتائج االختبارات الكتابية ،يرسل محضر االعال    

ليتم بعدها تحديد قائمة المترشحين  ية او المحلية للوظيفة العمومية ،الى المصالح المركز

رجة االستحقاق  طبقا للمناصب المالية المفتوحة ي حسب دالناجحين نهائيا في االمتحان المهن

بعد االمضاء على محاضر االعالن عن  تم اعالمهم بواسطة برقية مباشرة ،و ي لهذا الغرض ،

التعيين و تنشر ومية و السلطة التي لها صالحية النتائج النهائية من قبل مصالح الوظيفة العم

 متحان .النتائج عن طريق االلصاق على مستوى مركز اال
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 :نونية و النظام التأديبي للموظف المبحث الثاني الوضعيات القا
ان االلتحاق بالمؤسسات االستشفائية العمومية من قبل الموظف العمومي يؤدي الى االلتزام       

كما يمكن وضعه في احدى الوضعيات االساسية كوضعية  ألدائها ،دمة المعين بالقيام بالخ

 وضعية االنتداب و وضعية الخدمة الوطنية . االستيداع او وضعية خارج االطار ،

او كل مخالفة من طرف الموظف ات المهنية او المساس باالنضباط ، وكل تخلي عن الواجب      

و هذه االخيرة تقرر وفقا  تأديبية ،و يعرض مرتكبه لعقوبة مهامه يعد خطا مهني  تأديةاثناء 

عت عليه العقوبة المثول و يفترض في الموظف الذي وقإلجراءات محددة بموجب القانون ، 

المؤسسات وعليه سنتناول في هذا المبحث الوضعيات القانونية لاللتحاق ب تأديبية ، امام هيئة



 

من خالل تبيان  للموظف التأديبيتحديد النظام  ثم نتطرق الى االستشفائية كمطلب اول ،

 و الجزاءات المترتبة عنها . االخطاء الوظيفية ،

 المترتبة عن االلتحاق بالمؤسسات العمومية ل : الوضعيات القانونية المطلب االو

بالضرورة الى  ديمل بالمؤسسات العمومية يؤظف في منصب عواالصل ان تعيين الم      

 ت اخرى بحكم القانون او بطلب منه ،ءا يمكن خضوعه في حاالينة ، استثناقيامه بخدمة مع

 تتم هذه الوضعيات في اطار ضوابط و شروط خاصة .و

 االنتداب و خارج االطار  ، الفرع االول  : القيام بالخدمة

 هذه الوضعيات على التوالي : و سنتطرق الى      

 أوال: االلتزام بالقيام بالخدمة

المؤسسات العمومية  بإحدىلهدف االساسي من تعيين موظف ما  في وظيفة عمومية ان ا      

ير المرفق العام و من و بشكل مستمر تامينا لس لمهامه الموكلة اليه بصفة شخصية ، ممارسته او

ررة  الغيابات المبالعطل ومع مراعات  مواعيد و االوقات المقررة قانونا ،وفقا لل دون انقطاع ،
 (1)    قانونا .

_______________ 
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 الممارسة الشخصية للمهام : - 1

ة العمومية السالف الذكر يقصد المتضمن القانون االساسي للوظيف 03-06 لألمرطبقا      

ضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة العمومية التي تنتمي اليها المهام المطابقة بو

من هذا  15و 10 ب المنصوص عليها في المادتين رتبته او مهام منصب شغل من المناصل

 (1)   القانون .

لة او عط بر ايضا في وضعية القيام بالخدمة ، الموظف الموجود في عطلة سنوية ،كما يعت     

او المستفيد من رخصة غياب او الذي تم استدعائه  رضية او حادث مهني او عطلة امومة ،م

         (2).  لمتابعة فترة تحسين المستوى او الصيانة في اطار االحتياط 

كما تجدر االشارة الى ان المشرع قد اعتبر حالة وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في 

ى مؤسسة عمومية اخرى غير التي ينتمون اليها ، كما اعتبر الموظفين خالة القيام بالخدمة لد

الذين يوضعون تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام او المنفعة 

 (3)العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .    

تحاق بالوظيفة العمومية، و بناء على ما سبق يعد االلتزام بالخدمة اول شرط يترتب على االل    

و يتمثل اساسا في ضرورة االطالع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعين فيه بصفة شخصية 

و التقيد بقواعد المصلحة ، حيث يفرض االلتزام بالقيام بالخدمة و على الموظفين التقيد بمواقيت 

وانين الخاصة بها ، و من ثم العمل ، و انجاز المهام المرتبطة بوظائفهم كما هي محددة في الق

فان اي تغيب غير مشروع عن العمل يعتبر خطا من شانه االضرار بمبدأ حسن سيم المرفق 

  العام بانتظام .
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 حاالت الغياب غير مبررة : - 2

وعة االجر اذا كان للموظف في حالة القيام بالخدمة الحق في العطل و الغياب المدف      

اتبا عن فترة لم يعمل فانه ال يمكنه مهما كانت رتبته او يتقاضى رالمنصوص عليها قانونا ، 

من القانون ينص صراحة على معاقبة كل غباب غير مبرر عن العمل بخصم . بل ان خاللها 

يها في المنصوص عل التأديبيةو ذلك دون المساس بالعقوبات  الراتب يتناسب مع مدة الغياب ،

جر و من للموظف االستفادة من رخص للتغيب مدفوعة اال قانون الوظيفة العمومية ، بل يمكن

وال يمكن ان  ألسباب الضرورة القصوى المبررة ،رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة االجر 

ضع نفسه خارج ي السنة و باستثناء هذه الحاالت ، فان الموظف الذي يايام ف 10 تتجاوز مدتها

ي بإرادة حرة ، مما يؤدهذا االطار يكون في حكم المتخلي عن منصب عمله بطريقة فجائية و 

  (1).   فينالضمانات القانونية المقررة للموظو بالتالي حرمانه من  ، الى تسريحه

يوما متتالية على االقل  15حيث نص المشرع الجزائري على انه اذا تغيب الموظف لمدة      

دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين اجراء العزل بسبب اهمال المنصب بعد 
  (2).  فق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم االعذار و

وقد ذهب المشرع الجزائري الى اكثر من ذلك عندما قرر انه ال يمكن للموظف الذي كان     

محل عقوبة التسريح او العزل ان يوظف من جديد في الوظيفة العمومية و هو موقف يتعارض 
ما عدا  العمومية دون قيدمع المبدأ الدستوري الذي يضمن للموظفين حتى تولي الوظائف 

 (3)نص عليه القانون صراحة .   ما

و لما كان التسريح او العزل من االجراءات التأديبية و التي ال يمكن ان ترقى للعقوبات     
 (4).  الجزائرية السالبة للحرية ، والتي ينجز عنها الحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة تكميلية
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 ثانيا : حالة االنتداب 



 

الخدمة يمكن ان  بأداء  االلتزامكاستثناء عن الوضعية االساسية االصلية المتمثلة في        

 ع الجزائري حالة االنتداب بانها حالةيوضع الموظف في خالة االنتداب و يعرف المشر

لي او ادارته االصلية مع مواصلة استفادته من حقوق الموظف الذي يوضع خارج سلكه االص

 (1) . في االقدمية و الترقية في الدرجات و في التقاعد في المؤسسة العمومية التي ينتمي اليها

دي صادر عن السلطة او السلطات هذا و يتم تجسيد االنتداب بموجب قرار اداري فر        

تضمنه  ا لماهذا وفق( سنوات ، 05اشهر ، مدة قصوى قدرها خمس ) 6لمدة دنيا قدرها المؤهلة 

القانون االساسي للوظيفة العمومية و بعد انتهاء فترة االنتداب تكون االدارة االصلية المستخدمة 

زائد  حتى و لو كان لكه االصلي ،بإعادة ادماجه في سللموظف العمومي ملزمة بقوة القانون 

االنتداب بقوة القانون و : نتداب تتخذ صورتين و تجدر االشارة الى ان حالة اال   (2). عن العدد 

 االنتداب بطلب من الموظف .

 االنتداب بقوة القانون : -1

 قانون لتمكين الموظف من ممارسته :و يتم االنتداب بقوة ال

 وظيفة عضو في الحكومة . -

 نتخابية دائمة في مؤسسة وطنية او جماعة محلية .عهدة ا -

 وظيفة عليا للدولة او منصب عالي في المؤسسة او ادارة عمومية غير تلك التي ينتمي اليها. -
 عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به . -

 متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين االساسية الخاصة . -

 لة في مؤسسات و هيئات دولية .تمثيل الدو -
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 اذا ما تم تعيين الموظف لذلك من مؤسسة او ادارة عمومية .ت ، متابعة تكوين او دراسا -

 لدى المؤسسات و الهيئات التي تمتلك الدولة كل راس مالها او جزء منها . تأطيروظائف  -

 (1)مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسات او هيئات دولية .   -

 االنتداب بطلب من موظف : -2

 الموظف لتمكينه من ممارسة : تتحقق هذه الصورة من االنتداب بطلب من

 نشاطات لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى او في اي رتبة غير رتبته االصلية . -

 لدى المؤسسات او الهيئات التي تمتلك الدولة كل راس مالها او جزء منها . تأطيروظائف  -

 (2)  مهمة في اطار التعاون او لدى مؤسسات او هيئات دولية. -

 االطار ثالثا : وضعية خارج 



 

في  بعد استنفاذ حقوقه في االنتداب ، و هي الوضعية التي يوضع فيها الموظف بطلب منه      

وظيفة ال يحكمها القانون االساسي العام للوظيفة العمومية و هي الحالة التي تقتصر على 
م من القانون االساسي العا 08ج )ا( المنصوص عليه في المادة الموظفين المنتمين الى الفو

 للوظيفة العمومية .

ي من نتداب فكالهما يتم بقرار اداري فردلف عن االو هي من الناحية االجرائية ال تخت     

تي ال يمكن ان تتجاوز في حين تختلف وضعية خارج االطار من حيث المدة الالسلطة المخولة ، 
 و ال يستفيد المعنيون من الترقية في الدرجات .خمس سنوات ، 

ن يتقاضى الموظف الموجود في حالة خارج االطار طبقا ألحكام القانون االساسي في حي     
 ة .وضعيسسة التي وضع لديها في هذه الللوظيفة العمومية ، راتبه و يتم تقييمه من قبل المؤ
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و يعاد ادماج الموظف عند انقضاء فترة وضعية خارج االطار في رتبته االصلية بقوة القانون    
 (1). و لو كان ذلك زائدا عن العدد .  

 على االستيداع و الخدمة الوطنية الفرع الثاني : وضعية االحالة

فضال عن الوضعيتين السابقتين كاستثناء عن الوضعية االصلية المتمثلة في االلتزام        

 بالخدمة، يمكن ان يوضع الموظف العمومي في احدى الوضعيتين التاليتين :

 اوال : وضعية االحالة على االستيداع 

 الموظف في وضعية قانونية تتمثل في التوقف عن االستيداع هي حالة من الحاالت التي تضع

فضال عن توقيف حقوقه في  لتي تؤدي الى توقيف راتب الموظف ،العمل . و هي الوضعية ا

 االقدمية و في الدرجات و في التقاعد.

االنقطاع المؤقت عن العمل ال يعني فقده لحقوقه المكتسبة في رتبته االصلية عند تاريخ و     

لكن كل ما في االمر ان عالقته بالمسار المهني  بها كاملة ، االستيداع . بل يحتفظ االحالة على
  صلية بعد انقضاء مدة االستيداع.بعد اعادة االدماج في رتبته اال لتستأنفتتوقف بهذا التاريخ 

(2) 

و الجدير بالذكر ان الموظف المستفيد من وضعية االستيداع يكون طيلة الفترة المقررة     
بل انه من حق االدارة ، الب باالمتناع عن ممارسة اي نشاط مربح مهما كانت طبيعته مط

من تطابق االحالة على االستيداع مع  للتأكدالمعنية القيام بتحقيق في اي وقت تراه مالئما 
 .االسباب التي اجيل من اجلها الموظف على هذه الوضعية 
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 ستيداع اال صور - ❶

بقوة القانون و االستيداع  االستيداع رتين :ان االستيداع يتخذ ايضا صو تجدر االشارة     
 ي .االراد

 الستيداع بقوة القانون :ا - 1

 يمكن للموظف ان يكون في حالة استيداع قانوني في الحاالت التالية :

او  إلعاقةحالة تعرض احد اصول الموظف او زوجته او احد االبناء المتكفل بهم لحادث او  -

 مرض خطير .

 سنوات . 5بتربية طفلها الذي يقل عمره عن للسماح للزوجة الموظفة -
 للسماح للموظف لاللتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغير اقامته بحكم مهنته . -

 لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي . -

هذا و يضيف المشرع من خالل قانون الوظيفة العمومية ان حالة تعيين زوج الموظف في 
حيث ال يمكنه في هذه مؤسسة دولية او كلف بمهمة تعاون ، ارج او ممثلية جزائرية في الخ

 الحالة من االستفادة من االنتداب بل بتمكينه من وضعية االستيداع .

 ي :االستيداع اإلراد - 2

حسب القانون األساسي للوظيفة العمومية يمكن أن يستفيد الموظف من اإلحالة على 

م بدراسات أو أعمال بحث بطلب منه، بعد سنتين االستيداع ألغراض شخصية، السيما القيا
  (1)من الخدمة الفعلية .  

 مدة اإلحالة على االستيداع  -❷

تختلف مدة اإلحالة على االستيداع بحسب ما اذا كنا أمام االستيداع بقوة القانون أو أمام        
 االستيداع االرادي.

__________________ 
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 في حالة االستيداع بقوة القانون:-1



 

وظف الذي يمارس مهامه في الخارج تساوي مكمبدأ عام فان مدة االستيداع الخاص بزوج ال    

ي حين أن االستفادة من االستيداع يمنح لمدة دنيا قدرها مدة مهمة زوج الموظف في الخارج، ف
 (1).نوات خالل الحياة المهنية للموظفس 05أشهر قابلة للتجديد في حدود مدة أقصاها  06

 ي : رادفي حالة االستيداع اإل-2

بعد الموافقة اإلرادية على طلب اإلحالة على االستيداع ألغراض شخصية، فان إلحالة        
 (2). سنتين خالل الحياة المهنية للموظف 02أشهر قابلة للتجديد لمدة  06دة دنيا قدرها تمنح لم

وسواء كانت اإلحالة على االستيداع بقوة القانون أو إرادية، فان تكريسها يتم بقرار فردي      
 من السلطة المؤهلة.

 ثانيا: وضعية الخدمة الوطنية

 تسمى: الخدمة الوطنية .  ية في وضعيةبوضع الموظف المستدعى ألداء خدمته الوطن

 مترتبة على وضعية الخدمة الوطنيةاآلثار ال -❶

 يلي:   من اآلثار المترتبة على وضع الموظف في حالة القيام بالخدمة الوطنية نذكر ما     

 )إذا كان موظفا مرسما(. االحتفاظ بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد -   

فانه بعد اكتمالها وترسمه، يكون من  ربص مثال ،كن مرسما لعدم اكتمال فترة التأما إذا لم ي    

حقه االستفادة بعد ذلك من الفترة التي قضاها كاملة في الخدمة الوطنية باعتمادها في الترقية في 
  الدرجات.
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 . 14ص  ،نفسه، المرجع  03-06من األمر  01فقرة 149المادة -1

 .14نفسه ، ص ، المرجع  03-06من األمر  02فقرة 149مادة ال-2
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الخدمة  عن الفترة المقضية في اطار راتب أي عية االستفادة منال يحق له في هذه الوض-
 الوطنية.

له  يقوم بأداء "واجب الخدمة الوطنية كمواطن" ال يحق ويجدر االشارة أن الموظف الذي 

هذه الفترة  ها في اطار الخدمة الوطنية، بمعنى أن االستفادة منرة التي أداالمطالبة باعتماد الفت
 في تسيير الحياة المهنية قاصرة على الموظفين دون سواهم.

 حالة انتهاء فترة الخدمة الوطنية  -❷

لخدمة الوطنية، يعاد ادماج الموظف في رتبته األصلية بقوة القانون ولو عند انقضاء فترة ا      

ن كان زائدا عن العدد. بل وله األولوية في التعيين في المنصب الذي كان قبل تجنيده إذا كا
 (1).   له المنصب شاغرا أو في منصب معادل



 

 الثاني: النظام التأديبي للموظف المطلب

ت أو المساس باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف إن كل تخلي عن الواجبا     

أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه يعد خطأ مهني، ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، هذه العقوبات 

التأديبية تقرر وفقا إلجراءات محددة بموجب القانون، ويفترض في الموظف الذي وقعت عليه 
 تسم بالحياد.العقوبة المثول أمام هيئة تأديبية، ت

 للموظف العامية والجزاءات المقررة الفرع األول: األخطاء الوظيف

المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، فان كل درجة من األخطاء  03-06حسب األمر رقم     

ضمن درجات  الوظيفية يقابلها درجة من العقوبات التأديبية، فتطبق أحد العقوبات المنصوص عليها

اء الوظيفية، أو الخطأ التأديبي هو كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شأنه األخط
 (2).  اإلخالل من واجبات الوظيفية التي ينص عليها القانون

________________________ 
 . 293سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول ، المرجع السابق، ص -1

لتأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في التنظيم السياسي واإلداري، جامعة الجزائر، بوراس منيرة، النظام ا-2
 . 41،ص2008-2007كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، السنة الجامعية،
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 أوال: األخطاء الوظيفية 

األخطاء التأديبية حسب جسامة األخطاء المرتكبة إلى أربع  03-06صنف األمر رقم        

درجات، حيث تأخذ العقوبات التأديبية المسلطة على الموظف المذنب وصف العقوبات المعنوية 

 وأخرى وصف العقوبات المادية.

 ظيفية المرتبة للعقوبات المعنوية الواألخطاء -❶

 فهي تشمل األخطاء التأديبية من الدرجة األولى: 03-06حسب األمر        

"تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة األولى كل إخالل باالنضباط العام يمكن أمن 

  (1).   يمس بالسير الحسن للمصالح"

المشرع جاء بتصنيف هذه الدرجة من األخطاء التأديبية  إن قراءة هذه المادة تشير إلى أن      

بشكل واسع وعمومي، بحيث ال يمكن حصرها في األفعال المحددة، إذ يدخل في اإلخالل 
، اغالق أبواب المؤسسة العمومية قبل  باالنضباط العام الوصول متأخرا الى مكان الوظيفة

ضى. وغيرها من التصرفات التي تدخل الوقت الرسمي، انعدام اللياقة في التعامل مع المر
 ضمن اإلخالل بالسير الحسن للمؤسسات العمومية .       

 ظيفية  المرتبة للعقوبات المادية  األخطاء الو-❷

 03-06وتشمل كل األخطاء التأديبية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، حسب األمر رقم      
 السالف الذكر.



 

  ن الدرجة الثانية:األخطاء الوظيفية م -1

 :"تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية األعمال التي  03-06حسب األمر  

_________________ 

 .16، المرجع السابق، ص 03-06من األمر  178المادة-1
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 :خاللها الموظف بما يأتي  يقوم من

 المساس سهوا أو إهماال بأمن المستخدمين أو أمالك الدولة:-

 181و180اإلخالل بالواجبات القانونية األساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين -

 ( 1)أدناه."

وفي هذه الحالة نجد أن المشرع قد حدد هذا التصنيف لمجموع األعمال التي ترتكب في      

غياب اإلدارة اآلثمة، أي تلك التي تحدث نتيجة لتقصير الموظف أو إهمال أو غفلة منه، األمر 

الذي يترتب عنه إهدار للمال العام، كذلك نجد المشرع قد فتح المجال بشكل واسع في الفقرة 

وهذا ال الثانية من نفس المادة والتي جاء فيها:".....اإلخالل بالواجبات القانونية األساسية...."، 

 يسمح بحصر األخطاء المندرجة في صنف الدرجة الثانية. 

  األخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة:-2

"وتعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة األعمال التي يقوم من خاللها الموظف 
 بما يأتي:

 التحويل غير القانوني للوثائق اإلدارية.-

 ع المهني التي من واجبه تقديمها خالل تأدية مهامه .إخفاء المعلومات ذات الطاب-

 رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.-

 إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار المهنية. -

_______________ 

 . 16نفسه ، ص المرجع  03-06من األمر  179 المادة-1
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 (1)استعمال تجهيزات أو أمالك االدارة ألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عن المصلحة".-



 

إذن األخطاء الوظيفية من الدرجة الثالثة من خالل استقراء هذه المادة هي األخطاء التي       

في التخلي عن الواجبات المهنية الموكلة إليه أو استغالل ممتلكات  نيته لموظفيبرز فيها ا

اإلدارة العامة المعنية ألغراض غير التي وجدت من أجلها، وتعد كذلك ضمن هذا الصنف من 

منافية ألخالقيات الوظيفية، بها الموظف العام والتي تعد  األخطاء التأديبية، األعمال التي يقوم

 الموظف في االلتزام بالسر المهني . اإلخالل بواجب  والتي تدخل ضمنها

 خطاء الوظيفية من الدرجة الرابعة  األ-3

وتعتبر أكثر األخطاء خطورة وأشدها من سابقتها، وهو صنف األخطاء التي يرتكبها       

الموظف العام على وجه القصد والعمد، وذلك على سبيل اإلخالل بالسير الحسن للمصلحة 

المنصب لتحقيق مأرب غير مشروعة مقابل االستفادة من امتيازات تقدم له لتأدية واستغالل 
الخدمة وهو ما يسمى االنحراف بالسلطة، كذلك التعدي على الغير أثناء أوقات العمل، اللجوء 

 (2).  إلى نشاطات أخرى غير منصبة أو وظيفية لتحقيق أرباح زيادة على راتبه

"تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية  03-06يه في األمر رقم وهذا ما تمت اإلشارة إل     
 من الدرجة الرابعة اذا قام الموظف بما يلي: 

االستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته -
 . خدمة في اطار ممارسة وظيفته

 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.-

_______________ 

         . 16نفسه ، ص لمرجع ، ا03-06من األمر  ،180المادة-1

والقوانين األساسية الخاصة، مدعمة  03-06عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل األمر -2

 .155، ص2015 باالجتهادات القضائية، الطبعة األولى جسور للنشر والتوزيع المحمدية،  الجزائر،
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السبب عمدا في أضرار مادية جسمية بتجهيزات وأمالك المؤسسة أو االدارة العمومية التي من -
 شأنها االخالل بالسير الحسن للمصلحة،

 لسير الحسن للمصلحة.اتالف وثائق ادارية قصد االساءة الى ا-

 تزوير الشهادات أو المؤهالت   او كل وثيقة سمحت له بالتوظيف او الترقية -

الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربع اخر غير تلك المنصوص عيبها في المادتين -
 (1)  ."من هذا االمر 44و43

موظف المتغيب عن عمله لمدة حالة موجبة لعقوبة العزل تتعلق بال 03-06كما حمل االمر      
يوما على االقل دون مبرر مقبول ,و اجاز للسلطة التي لها حق التعيين ان تتخذ اجراءات  15

    (2)العزل بسبب اهمال المنصب بعد توجيه اعذار للموظف المتغيب او المتخلي .  



 

  وظف العمومي ثانيا : العقوبات المقررة للم

النظام و  لعمل لحفظالتي تمارسها جهة ا التأديبيةفة التصرفات هو كا التأديبيء اان الجز    
 الطاعة داخل المؤسسات العمومية .

التأديبية حسب قانون الوظيفة العمومية ، حسب جسامة االخطاء المرتكبة و تصنف الجزاءات 
 مادية كما يلي :معنوية و عقوبات الى اربع درجات و تقسم الى عقوبات 

 ة :العقوبات المعنوي-❶

هي تعزيز الموظف ، و تنبيهه الى ان ينتهج منهجا قويما في عمله او سلوكه في المستقبل و      
 ال يترتب على هذا النوع من الجزاء اي اثر مادي في الحال ، و هي ال تخضع لشكلية معينة.

________________ 

 . 16، المرجع السابق ، ص 03-06من االمر ،  181المادة -1

 . 17، ص نفسهلمرجع ، ا 184المادة -2
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السالف الذكر ,فان العقوبات المعنوية توجه في صورة تنبيه او  03-06و حسب االمر       
 الدرجة االولى :و كل هذه العقوبات قد نص عليها ضمن عقوبات ،  انذار كتابي او توبيخ

 التنبيه : -1

فهو ينطوي على حث  الجزاءات التي نص عليها المشرع ، يعتبر جزاء التنبيه اخف     

اذا ما ارتكب الموظف مخالفة بسيطة  بوجوب مراعات واجباته الوظيفية ، الموظف و تذكيره
 (1).  في واجباته او سلوكه الوظيفي 

 االنذار الكتابي : -2

و تستهدف  من االخالل بواجبات وظيفته ، حتى ال يتم تشديد العقاب له ، موظفهو تحذير ال    
 تبصير الموظف بالمخالفة التي ارتكبها حتى ال يعود اليها مرة اخرى .

 (2)  و يتم اتخاذ هذه العقوبة بقرار يتم تبليغه للموظف من طرف االدارة .
 التوبيخ: -3

الخطأ لمرتكب  التأديبيةوم توجهه السلطة و هو عبارة عن لاالنذار ،  هو اجراء اشد من    

لكنه ال  فيات التي تصدرها عقوبة االنذار ،وتصدر االدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكي الوظيفي ،
 (3)  توقع عليه . التأديبيةيحمل دعوة الموظف الى سلوك احسن بل يعد نوع من االجراءات 

 العقوبات المادية -❷



 

لجزاء الذي ال ينحصر تأثيره و مجاله في نفسية الموظف ، بل الجزاء المادي هو ذلك ا     

يتعدى الى الوضع المادي لمركزه الوظيفي ، وعلى ذلك تصنف عقوبات الدرجة الثانية ، 
 ضمن العقوبات المادية كاالتي : 03-06والثالثة والرابعة المنصوص عليها في االمر 

________________ 

 .59ص موظف العام في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، لل يالتأديبالنظام وراس منيرة ، ب -1

 . 59ص ،  نفسه، المرجع بوراس منيرة  -2

 . 59ص  ، نفسهالمرجع ، بوراس منيرة  -3
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رة بسبب اخطاء وظيفية مرتكبة من وهي العقوبات المقرعقوبات الدرجة الثانية :  -1

 الدرجة الثانية ، والتي تتضمن : 

 التوقيف عن العمل من يوم الى ثالثة ايام . -

 (1)  . التأهيلالشطب من قائمة  -

 ى ثالثة ايام:التوقيف عن العمل من يوم ال 

ا ن خاللهال يمكعن اداء وظيفته لمدة محددة ،  تأديبيايقصد به توقيف الموظف المخطئ      

عباء منصبه و ينحصر اثر الوقف في منع الموظف من ممارسة امزاولة مهامه الوظيفية ، 

 على ان يعود الى عمله عقب انقضاء مدة الوقف مباشرة . خالل مدة االيقاف ،

  التأهيلالشطب من قائمة : 

ة الترقية في الرتبة خالل السن ب على اسم الموظف من الئحةيشطتالى ال هي عقوبة تؤدي    

 (2). التي اتخذ فيها القرار 

ن الترقية بعنوان السنة حرمان الموظف م التأهيلو يترتب عن عقوبة الشطب من قائمة     

ه من الحصول على ترقية مشروعة يحرم دم تسجيل الموظف في سجل الترقية ،و عالمالية ، 

في التسجيل على  ه بحقهليها خالل صالحية الجدول السنوي ، مع احتفاظالحصول ع يأمل كان 

 (3).  الجداول الالحقة 

 في :  03-06وتتمثل حسب االمر رقم  عقوبات من الدرجة الثالثة : -2

____________________ 

 . 15، المرجع السابق ، ص 03-06، من االمر  163الفقرة الثانية ، من المادة -1

 .60بوراس منيرة، المرجع السابق ، ص-2

 . 737ومية بين التطور و التحول ، المرجع السابق ، صسعيد مقدم ، الوظيفة العم-3
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 االيقاف عن العمل من اربعة الى ثمانية ايام  -

 التنزيل من درجة الى درجتين . -

 (1).  النقل االجباري  -

 و يقصد بها في هذه الحالة توقيف    لى ثمانية ايام :االيقاف عن العمل من اربعة ا

الموظف المخطئ على االقل اربعة ايام كحد ادنى الى ثمانية ايام كحد اقصى من زواله 

 مهامه الوظيفية .

 : التنزيل من درجة الى درجتين 

 يقصد بها التنزيل الدرجة تنزيل الموظف الى درجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلهاو     

التي تحصل عليها في الفئة الوظيفية قبل توقيع  بأقدميتهه توقيع العقوبة عليه ، مع احتفاظ وقت
 العقوبة .

زيل من الدرجة النقص الفوري من مرتب الموظف الى غاية استعادته ويترتب عن التن    
    لدرجته القديمة بواسطة االقدمية .

 : النقل االجباري 

 الى نقل الموظف من مكان عمله الى مكان اخر , و هذا االجراءدي تأديبي يؤهو اجراء     

 (2)ال ينبغي الخلط بينه و بين النقل لفائدة المصلحة الذي يمكن اتخاذه ألسباب غير تأديبية .  

و هي صنف العقوبات التأديبية التي توقع نتيجة ارتكاب عقوبات من الدرجة الرابعة : -3
 السالف الذكر ، و تتمثل هذه 03-06ورة في االمر اخطاء من الدرجة الرابعة المذك

 العقوبات اساسا في :

________________________ 

 . 15، المرجع السابق ، ص 03-06، من االمر  163المادة -1

 . 438د مقدم ، المرجع السابق ، صسعي-1
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التنزيل الى الرتبة السفلى  -

 مباشرة .

 (1)   التسريح. -

  التنزيل في الرتبة السفلى

 ة :مباشر

ينتمي  من الرتبة التي كانو يتمثل هذا االجراء في تعيين الموظف في رتبة ادنى مباشرة     
 (2).  ه العقوبة يفترض وجود مثل هذه الرتبة اليها  فتطبيق هذ



 

 :التسريح 

و تتخذه السلطة  التأديبيةو يعد اشد العقوبات  اجراء يترتب عنه فقد صفة الموظف ،و ه    
  (3)  التي لها صالحية التعيين بعد موافقة اللجنة االدارية المتساوية االعضاء .

 عقوبة العزل : -4

هي عقوبة توقع بسبب اهمال المنصب و التغيب لفترة طويلة و بشكل متواصل لمدة خمسة      

شر يوما على االقل ، دون مبرر مقبول و هي تعني االخراج النهائي من الخدمة ، مما يؤدي ع

 الى حرمان الموظف من وظيفته بصورة نهائية .

 الفرع الثاني :السلطة التأديبية 

و يقصد بها سلطة توقيع الجزاء التأديبي ، و هي تلك الجهة التي عينها المشرع لتطبيق      

بية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالوظيفة العمومية ، والمشرع العقوبات التأدي

الجزائري اسند االختصاص في اصدار القرار التأديبي المتضمن  العقوبات التأديبية لجهتين 

 هما :السلطة الرئاسية و مجالس التأديب .

______________________ 

 .16ص  ، المرجع السابق ، 03-06، من االمر 181المادة -1

 .438، ص السابقسعيد مقدم ، المرجع -2
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 سلطة الرئاسية )الرئيس االداري (اوال :ال

 لطة الرئاسية و مظهر من مظاهرها السفي الوظيفة العمومية هي جزء  التأديبان سلطة       

في الوظيفة العامة هو اختصاص اصيل  التأديبكما ان اختصاص الرؤساء االداريين بسلطة 

من اجل ضمان  م داخل االدارة اذا اقتضى االمر ،يمارسه الرؤساء على اشخاص مرؤوسيه

 طرار .ن للمؤسسات العمومية بانتظام و اضالسير الحس

و ان كان ال ينفرد  رئيس االداري الذي يعتبر محركها ،تنطلق من ال التأديبية فاإلجراءات      

 اال بتوقيع العقوبات التي هي ليست على درجة من الشدة .

 ء التأديبي من قبل سلطة التعيين اتخاذ االجرا ❶

 ةالتأديبيلقد خص المشرع الجزائري السلطة التي لها صالحية التعيين بتحريك االجراءات      

الوظيف العمومي الجزائري هي من اختصاص  تأديبفي نظام  التأديبو هذا يعني ان سلطة 
 السلطة الرئاسية التي لها حق التعيين .

تعود صالحيته تعيين الموظف الى السلطة المخولة بمقتضى  " 03-06و حسب االمر      
 (1)".  القوانين و التنظيمات المعمول بها 



 

فان سلطة التعيين التي تمارس حق   (2).  99-90لمرسوم التنفيذي رقمو بالرجوع الى ا     
  هي : التأديب

الرئيس المباشر )مسؤول  -
 المصلحة( للموظف المخطئ تأديبيا .

_______________________ 

 .10.المرجع السابق .ص03-06من االمر، 95المادة -1

اعوان سيير االداري بالنسبة للموظفين وسلطة التعيين و التالمتعلق ب، 1990مارس27المؤرخ في  ، 99-90رقم  م ، ت ،-2

، 13العدد،ج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش ، االدارة المركزية و الواليات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري 

 . 443ص، 1990مارس  27الصادرة بتاريخ 
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مسؤول المؤسسة العمومية ذات  -

 الطابع االداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة .

رئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 فيما يخص مستخدمي البلدية 

الوالي فيما يخص مستخدمي  -

 الوالية .

الوزير فيما يخص مستخدمي  -

 االدارة المركزية .

فانه  هي السلطة التي لها حق التعيين ، التأديبيةباتخاذ العقوبات و اذا كانت السلطة المختصة 

 (1).  التأديبال مانع من تفويض سلطة التعيين وما يترتب عنه من تفويض سلطة 

 نطاق اختصاص الرئيس االداري :❷

لقد ميز المشرع الجزائري في هذا المجال بين عقوبات الدرجة االولى و الثانية من جهة و      
 الثالثة و الرابعة من جهة اخرى . ات الدرجةعقوب

  عقوبات الدرجة االولى و الثانية

: 

فانه تتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين بقرار مبرر العقوبات  03-06حسب االمر      

فهنا  ، (2) يحات كتابية من المعني ولى و الثانية بعد حصولها على توضمن الدرجة اال التأديبية
 يلزم السلطة الرئاسية االدارية استشارة اي هيئة.المشرع لم 

  عقوبات الدرجة الثالثة و
 الرابعة :



 

بعد اخذ الراي  طة المكلفة بالتعيين بقرار مبرر ،تتخذها السل ما بالنسبة لهذه العقوبات ،ا     

و التي يجب ان تبث في تأديبي ، الملزم للجنة االدارية متساوية االعضاء المنعقدة كمجلس 
( يوما ، من تاريخ 45يتجاوز خمسة و اربعين ) لقضية المطروحة عليها في اجل الا

  (3) .اخطارها

________________ 

 . 10سعيد مقدم ، المرجع السابق ، ص  -1

 ،03-06من االمر رقم ،165المادة  -2

 . 15ص، المرجع السابق 

 . 15نفسه ، ص المرجع  ، 165المادة  -3
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و الرابعة ضمانة القرار هنا قد وفر المشرع للموظف المعني  بعقوبات الدرجة الثالثة و    

 (1)  ذات تشكيلة جماعية . تأديبيةامام محكمة  فكأننا الجماعي ،

جل احالة الملف جزاءا سلبيا في حال عدم مراعات ا 03-06و قد رتب االمر     

( يوما متمثل في 45ن )و هو خمسة و اربعينة االدارية المتساوية األعضاء ، على اللج التأديبي

  (2)  .الخطأسقوط 

 ثانيا : مجالس التأديب :

لقد انشا المشرع الجزائري الى جانب السلطة الرئاسية التأديبية هيئات على مستوى كل      

لقرارات التأديبية اذا ما تعلق االمر بعقوبات على الدرجة من سلك اداري تشاركها في اتخاذ ا

تسمية " اللجنة االدارية المتساوية االعضاء "و هذه  03-06الشدة ، و قد اطلق عليها االمر 

اللجان او المجالس عبارة عن تشكيلة متساوية االعضاء من ممثلين عن االدارة وممثلين عن 

 (3) الموظفين يراسها احد اإلداريين .

الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان  11-84وقد صدر بشأنها المرسوم     

 (4)المتساوية االعضاء .  

 كما اصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية نصوص تفسيرية متعلقة بلجان االدارة

__________________ 

 160عمار بوضياف .المرجع السابق .ص -1

 15.ص لسابق. المرجع ا03-06مر رقم من اال، 166المادة -2

  نفس الصفحة .،  نفسهعمار بوضياف ، المرجع -3
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 (1) األعضاء .  المتساوية    

ار العضوي الذي رصده له المشرع طاال : مستويينعلى  التأديبيةو ستتم دراسة المجالين    

 االطار الوظيفي كاختصاص محدد على سبيل الحصر .و

 االطار العضوي :❶

اللجنة و تشكيلها ر صدور النصوص التنظيمية المحددة الختصاصات هذه وفي انتظ     

بالنصوص ,يبقى العمل ساريا  03-06كما نص االمر   (2).  تنظيمها و سير االنتخابات و

 و التعليمات الصادرة عن المديرية . 11-84و 10-84خاصة المرسوم  التنظيمية السابقة ،

( سنوات 3هي ثالث) فان عهدة اعضاء اللجنة المتساوية االعضاء 10-84طبقا للمرسوم ف    

بقرار من الوالي  ية او تطويلها في فائدة المصلحة ،و يمكن تقصير مدة العضوقابلة للتجديد، 

 (3)  بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية .

المركزية و الواليات و المنشآت العامة،  حيث تتكون هذه اللجان على مستوى االدارة     

 (4)بالتساوي من عدد من الموظفين يمثل العمال , وعدد اخر يمثل اإلدارة .   

_____________________________ 

.متعلق باللجان المتساوية االعضاء في المؤسسات و االدارة المحلية .منشور رقم 2003ماي  17المؤرخ في  03منشور رقم-1

اللجان  و تجديد و تشكيل بإنشاءالمتعلق بمراقبة القرارات االدارية المتعلقة  2006ماي  28.المؤرخ في 2006وع/ ع مك خ/18

 المتساوية االعضاء و لجان الطعن .الصادرتين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية 

 . 8ص، المرجع السابق  ، 03-06من االمر 73المادة -2

تصاص اللجان المتساوية االعضاء المتعلق بتحديد اخ، 1984جانفي 14المؤرخ في 10-84رقم  ،، م ، ت من 5المادة -3

 .88ص، 1984-01-17الصادرة بتاريخ  3العدد، ج ، ج ، د ، ش ، ، ج ، ر تشكيلها و تنظيمها و عملها و

 .90.المرجع اعاله .ص10-84من المرسوم رقم  07المدة -4
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 االطار الوظيفي :❷

جميع  يمكن الرجوع الى اللجان المتساوية االعضاء في 10-84حسب المرسوم رقم       

تستشار اللجان االدارية المتساوية االعضاء  " 03-06االمر    (1)المسائل ذات الطابع الفردي ،  

و تجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم تي تخص الحياة المهنية للموظفين ، ة الفي المسائل الفردي

   (2)".    تأديبيو كمجلي 



 

قد نص على إلزامية األخذ برأي اللجنة اإلدارية  03-06كما ان المشرع في األمر      

تعين تتخذ السلطة التي لها صالحيات ال " المتساوية االعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي و ذلك:

بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة األولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية 

من المعني، وتتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة 

المختصة. والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء 

 (3)  المجتمعة كمجلس تأديبي."

 فحسبه يصدر القرار التأديبي المتضمن تأديب الموظف العمومي:

من السلطة اإلدارية الرئاسية التأديبية من دون استشارة أو أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتساوية -1

 األعضاء مقدما في عقوبات الدرجة األولى والثانية.

الرئاسية التأديبية بعد أخذ الرأي الملزم للجنة اإلدارية المتساوية من السلطة اإلدارية -2

ويجب اتباعه فيما يتعلق بالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، فهذا  لإلدارةاألعضاء ملزمة 

يعكس الزامية إشراك ممثلي الموظفين في اتخاذ القرار المناسب الذي ال تنفرد به االدارة، 

 بررا حتى ال تثار حوله الشكوك.ويكون قرار اللجنة م

_______________ 

 . 90ص  ،نفسه المرجع  ،10-84المرسوم رقم من  09المادة -1

            .08المرجع السابق،ص ،03-06من المرسوم رقم 64المادة -2
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 خالصة الفصل الثاني:

رضنا من هذا الفصل النظام القانوني للتوظيف بالمؤسسات اإلستشفائية العمومية من ع      
خالل التطرق إلى طرق التوظيف بالمؤسسات العمومية، بتبيان أهم اإلجراءات المتعلقة بكل 

لي أو الخارجي. وكذا دراسة الوضعيات القانونية للموظف نمط من أنماط التوظيف سواء الداخ

وكذا النظام التأديبي له. ومن خالل هذا الفصل توصلنا، إلى أن المشرع الجزائري أخذ بنظام 
 المسابقات كأسلوب يعتمد عليه في تعبئة المناصب الشاغرة على مستوى المؤسسات العمومية.

االجراءات والشروط المحددة من طرف مصالح كما أن هذا النظام يخضع لجملة من      
 الوظيفة العمومية، وأي مخالفة لها تأدي الى عدم مشروعية المسابقة.

والى جانب االعتماد على المصدر الخارجي في التوظيف العمومي، يتم أيضا االعتماد على      
خلي من خالل المصدر الخارجي في التوظيف العمومي، يتم أيضا االعتماد على المصدر الدا

األخذ بنظام الترقية في التوظيف، من أجل تحقيق نوع من التوازن بين المصدرين الخارجي 

والداخلي، وتعتبر الترقية غاية يطمح كل الموظفين في الوصول اليها، والمشرع الجزائري 
جعله أعطى للترقية أهمية بالغة بسبب الوعي باألثر االيجابي الذي تتركه في نفسية الموظفين، 



 

يعتمد في تصنيفه ألنواع الترقية على معيار الكفاءة واألقدمية معا نظرا لما يحققه هذا المعيار 
 من مزايا للمؤسسات العمومية.

وكقاعدة عامة. يؤدي االلتحاق بالمؤسسات العمومية من طرف الموظف الى وضعه في      

بحكم القانون أو بطلب منه،  وضعية الخدمة الفعلية، وكاستثناء يمكن وضعه في حاالت أخرى
كما هو الحال في وضعية االنتداب، االستيداع، أو وضعية خارج االطار....وكل هذه الوضعيات 

 تتم في اطار ضوابط وشروط خاصة.

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  03-06كما تجدر االشارة الى أن األمر رقم      

وظف، حيث يقابل كل درجة من األخطاء منظام التأديبي للالعمومية أحدث تفسيرا فيما يخص ال

الوظيفية، درجة من العقوبات التأديبية، فتطبق أحد العقوبات المنصوص عليها ضمن درجات 
 األخطاء الوظيفية .
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 خاتمة

 ة:ــخاتم

العمومية في ظل النظام الجزائري  االستشفائيةخطت سياسة التوظيف في المؤسسات      

 هامة نتيجة للتغييرات والتطورات التي طرأت بصفة جلية على المجتمعخطوات 

بصفة عامة وعلى المؤسسات العمومية بصفة خاصة، وانطالقا من التجارب التي مرت بها      

الجزائر في مجال التوظيف بالمؤسسات العمومية عملت في كل مرة على تجاوز وتفادي 

ام السابق، الى أن توصلت الى صياغة القانون هو األمر األخطاء والطلبات التي عانى منها النظ

الذي حاولت من خالله ادخال اصالحات هامة على النظام المعمول به حاليا في  03-06رقم 

التوظيف، خاصة مع التغييرات السياسية ، واالقتصادية واالجتماعية التي أفرزتها العولمة 

مام بالتوظيف في المؤسسات االستشفائية والتي فرضت على الدولة المعاصرة زيادة االهت

 العمومية .

ونحن بصدد دراسته هذا الموضوع تناولنا في الفصل األول دراسة شاملة حول أساسيات      

التوظيف والوظيفة العمومية والمؤسسات االستشفائية من خالل التطرق الى مفهوم التوظيف 

الى تحديد مفهوم  باإلضافةموظف وواجباته والوظيفة العمومية ومبادئ االلتحاق بها، حقوق ال

المؤسسات االستشفائية وتبيان أنواعها وكذا األشخاص الذين يتم توظيفهم على مستواها 

 باعتبارها قطاع حساس يستوجب عدد هائل من الموظفين ومن مختلف األسالك .

بالمؤسسات  أما الفصل الثاني من هذا البحث فتطرقنا الى النظام القانوني للتوظيف     

االستشفائية من خالل دراسة مختلف أنماط التوظيف التي أقرها القانون. سواء فيما يتعلق 

بالتوظيف الخارجي أو الداخلي وكذا الوضعيات القانونية والنظام التأديبي للموظف وعليه 

في توصلنا الى االجابة عن التساؤالت المطروحة كإشكالية للبحث، واختبار فرضياته، فتمثلت 

 أهم النتائج:



 

 

  خاتمة 

بالموظف العمومي تكتسي أهمية كبيرة باعتبارها تساهم في ضمان  مرفقةان المهام ال    

استقرار الدولة واستمرارها، لذا وجب اعتماد اطار قانوني محكم ومدروس لتنظيم التوظيف في 
 المؤسسات االستشفائية العمومية.

لذا يجب القيام بها وفق خطة مدروسة تقوم على  وعملية التوظيف تكتسي أهمية خالصة    
 دقيقة وموضوعية. معايير وأسس

وفي اطار التوظيف في المؤسسات االستشفائية، تطلب المشرع الجزائري ضرورة توظيف     
مختلف األسالك في هذه المؤسسات لضمان السير الحسن لهذا القطاع وذلك بتوفير األطباء 

ريين والعمال المهنيين وفق قواعد مضبوطة منصوص عليها في والشبه الطبيين وحتى االدا
 القوانين الخاصة بكل سلك.

وضمانا لتحقيق مبدأ المساواة وتكريس معيار الكفاءة في االلتحاق بالتوظيف في المؤسسات     

العمومية، اعتمد المشرع نظاما اجرائيا دقيقا يقوم اما على أساس فكرة المسابقة بصورها 
خلي(، وكقاعدة عامة يؤدي التوظيف في اأو عن طريق الترقية )التوظيف الدالمختلفة 

المؤسسات العمومية الى التحاق الموظف بوظيفة فعلية. كما يمكن استثناءا وضعه في حاالت 
 .03-06أخرى بحكم القانون أو بطلب منه والمنصوص عليها في األمر رقم

ية. منح المشرع للسلطة التأديبية توقيع الجزاء الموظف بالتزاماته الوظيف إخاللوفي حالة     
 .التأديبي

وتصنف األخطاء المهنية حسب جسامة الخطأ المرتكب من الموظف الى أربع درجات،     

وبالتالي فان كل خطأ ضمن درجات األخطاء المهنية أو الوظيفية تقابله العقوبة المقررة بنفس 
 درجة المرتكب.

 ت التعيين. أو من قبل اللجنة االدارية المتساوية األعضاء.أو السلطة التي لها صالحيا
المتضمن القانون األساسي للوظيفة  03-06وذلك وفق اجراءات منصوص عليها في األمر رقم 

 العمومية.   
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 قائمة المراجع :

 : و الرسائل العلمية  الكتب

 : المتخصصة الكتب

،  03-06بوضياف عمار ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، دراسة في ظل االمر -1

والقوانين االساسية الخاصة ، مدعمة باالجتهادات القضائية ، الطبعة االولى ، جسور للنشر و 
 . 2015التوزيع ، المحمدية ، الجزائر ، 

ن التطور و التحول من منظور تسيير الموارد الوظيفة العمومية بي الدكتور مقدم سعيد ،-2

 5139، رقم النشر :  2010-2009ت الجامعية ، االبشرية و اخالقيات المهنة، ديوان المطبوع
 .  2010 – 2378. رقم االيداع القانوني :  04- 01-

 الشريف شمس الدين ، الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بين النظري و التطبيق ، الجزائر-3
 .  2014دار الجامعة الجديدة ، 

المعداوي محمد يوسف ، دراسة الوظيفة العامة في النظم المقارنة و التشريع الجزائري ،  -4
 . 1988الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

محمد انس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقها على التشريع الجزائري ،ديوان  -5
 ،  1984بوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، المط

المسؤولية االدارية لمؤسسات الصحة عن نشاطها الطبي في  فنطاسي عبد الرحمان ،-6
 الجزائر ، دار الجامعة الجديدة ، قالمة ، الجزائر . 



 

النشر  السلمي علي ، ادارة الموارد البشرية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار غريب للطباعة و-7
 . 1998و التوزيع ، 

 ،عقيلي عمر مصطفى ، ادارة الموارد البشرية المعاصرة ) بعد استراتيجي (، الطبعة االولى-8
 عمان ، دار وائل للنشر و التوزيع .

 (.2007قيرة اسماعيل واخرون ، تنمية الموارد البشرية )القاهرة ، الفجر للنشر و التوزيع ،-9
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ري رفعت عبد الحليم ، ادرة الموارد البشرية ، القاهرة ، منشورات المنظمة العربية الفاعو-10

 .  2005للتنمية االدارية ،

علمان ربحي مصطفى ، اسس االدارة المعاصرة ، عمان ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، -11

2007  . 

ديوان المطبوعات قاسم محمد انس ، مذكرات في الوظائف العامة ، الطبعة الثانية ، -12

 .  1989الجامعية ، الجزائر ، 

فهمي ابو زيد ، وسائل االدارة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية ، مصر، -13

1994  . 

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطماوي سليمان ، مبادئ القانون االداري ، الطبعة الثانية -14

 .  1996مصر ، 

، شركات االموال في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، فضيل نادية  -15

 ، الجزائر . 2008الطبعة الثالثة ، 

 الرسائل العلمية :

شنتير رضا عمر ، النظام القانوني للصحة العمومية ،اطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم -1

 .  2013-2012نة الجامعية ، القانون العام ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون ، الس

عبد المنعم بن احمد ، عالقة العمل بين السلطة و الحرية في التشريع الجزائري ، رسالة -2

 .  2004-2003ماجستير فرع االدارة و المالية العامة ، جامعة الجزائر ، 

ير في ، النظام التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستبوراس منيرة -3

التنظيم السياسي و االداري ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم السياسية و االعالم ، قسم العلوم 

 .  2008-2007السياسية و العالقات الدولية ، السنة الجامعية 
  قائمة المراجع 

بوراس شافية ، سياسة التوظيف في ظل اصالح الوظيفة العامة في الجزائر خالل فترة -4

  .2008(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، جامعة الجزائر  2007-2008)



 

ليلى بن اسلمان ، اساليب التوظيف بالجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلوم السياسية -5

 . 2013-2012، تخصص تنظيمات ادارية ، جامعة ورقلة ، السنة الجامعية ، 
ارة من اخطاء موظفيها ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تومي الزهرة ، مسؤولية االد-6

 .  2011-2010جامعة محمد خيضر ، بسكرة الحقوق ، 

 القوانين و المراسيم : 

 القوانين : 

، المتعلق بتعديل الدستور ، الجريدة  2016مارس  06،المؤرخ في  01-16القانون رقم -1

 .  2016مارس  07، المؤرخة في  14الرسمية ، العدد 

العام ، المتضمن القانون االساسي  2008نوفمبر  15، المؤرخ في  19-08القانون رقم -2

 .  1978اوت  08، الصادر بتاريخ  32للعامل ، الجريدة الرسمية ، العدد 

، المتضمن تعديل الدستور ، الجريدة  2008نوفمبر  15، المؤرخ في  19-08القانون رقم -3

 .  2008نوفمبر  16ادرة بتاريخ ، الص 63الرسمية ، العدد 

 المراسيم : 

، المتضمن انشاء المؤسسات  2007، المؤرخ في ماي سنة  140-07المرسوم التنفيذي رقم -1

الجريدة  ،ة الجوارية ، و تنظيمها و سيرهاالعمومية االستشفائية و المؤسسات العمومية للصح

 . 33الرسمية ، العدد 

، المحدد لقواعد  1997ديسمبر سنة  02، المؤرخ في  467-97المرسوم التنفيذي رقم  -2

 . 81انشاء المراكز االستشفائية الجامعية ، و تنظيمها و سيرها ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 1997ديسمبر  02، الموافق لـ  1418، المؤرخ في شعبان  466-97المرسوم التنفيذي رقم -3

 و تنظيمها و سيرها . ، الذي يحدد قواعد انشاء القطاعات الصحية

، المتضمن تحديد قواعد  1997ديسمبر  02، المؤرخ في  465-97التنفيذي رقم المرسوم-4

 .  81انشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة و تنظيمها و سيرها ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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، المتضمن تنظيم  2007اكتوبر  22، المؤرخ في  321-07المرسوم التنفيذي رقم  -5
 .  67، الجريدة الرسمية ، العدد المؤسسات االستشفائية الخاصة وسيرها 

،  2018 ويولي 02، الموافق لـ  1439شول  18، المؤرخ في  11-18المرسوم التنفيذي رقم -6

 .  46المتضمن قانون الصحة الجديد ـ الجريدة الرسمية ، العدد 
، المتضمن القانون  2009نوفمبر  24، المؤرخ في  394-09التنفيذي رقم  المرسوم-7

االساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين المتخصصين للصحة العمومية ، الجريدة 

 .  70الرسمية ، العدد 
، المتضمن القانون  2009نوفمبر  24، المؤرخ في  393-09المرسوم التنفيذي رقم  -8

ين لسلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية ، االساسي الخاص بالموظفين المنتم

 .  70الجريدة الرسمية ، العدد 
، المتضمن القانون االساسي  2009يوليو  22، المؤرخ في  240-09المرسوم التنفيذي رقم -9

الخاص بالموظفين المنتمين لسلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية ، الجريدة الرسمية ، 

 .  43العدد 



 

، المتضمن القانون  2011مارس  20، المؤرخ في  122-11المرسوم التنفيذي رقم -10

 االساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابالت للصحة العمومية .
، المتضمن القانون  2011يوليو  03، المؤرخ في  235-11المرسوم التنفيذي رقم -11

االعوان الطبيين في التخدير و االنعاش للصحة  االساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك

 .  38العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
، المتضمن القانون  2011مارس  20المؤرخ في ،  121-11المرسوم التنفيذي رقم -12

االساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك شبه الطبيين للصحة العمومية ، الجريدة الرسمية 

 .  17، العدد 
، المتضمن القانون االساسي  2009يوليو  02، لمؤرخ في  161-09المرسوم التنفيذي رقم -13

 .  28الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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ون ، المتضمن القان 2016نوفمبر  02، المؤرخ في  280-16المرسوم التنفيذي رقم -14

االساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات و االدارات العمومية ، 

 .  03الجريدة الرسمية ، العدد 
، المحدد لكيفيات توظيف  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  308-07المرسوم التنفيذي رقم -15

 . 61االعوان المتعاقدين ،الجريدة الرسمية ، العدد 

، المتضمن القانون االساسي  2008يناير  19، المؤرخ في  05-08م التنفيذي رقم المرسو-16
 الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب . 

، المتعلق بكيفيات تنظيم  1995سبتمبر  30، المؤرخ في  293-95المرسوم التنفيذي رقم -17
 لمؤسسات العمومية . المسابقات ، االمتحانات و االختبارات المهنية لدى ا

، المتعلق بسلطة التعيين و  1990مارس  27، المؤرخ في  99-90المرسوم التنفيذي رقم -18

المؤسسات لمركزية و الواليات و البلديات والتسيير االداري بالنسبة للموظفين واعوان االدارة ا
مارس  27بتاريخ  ، الصادرة 13العمومية ذات الطابع االداري ، الجريدة الرسمية ، العدد 

1990 . 

، المحدد لكيفيات تعيين  1984جانفي  14المؤرخ في  11-84المرسوم التنفيذي رقم -19
، الصادرة  03المتساوية االعضاء ، الجريدة الرسمية ، العدد  الممثلين الموظفين في اللجان

 .  1984جانفي  17بتاريخ 

، المحدد للشبكة االستداللية  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  304-07المرسوم رقم -20
 .  61لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،الجريدة الرسمية ، العدد 

، المتضمن القانون االساسي العام  1985مارس  23، المؤرخ في  85-59المرسوم رقم -21

 . 1985مرس  24، الصادرة بتاريخ  03للعامل ، الجريدة الرسمية ، العدد 
، المعدل و المتمم ، المتضمن  1974نوفمبر  15، المؤرخ في  103-74المرسوم رقم -22

 )ملغى(. 49، الجريدة الرسمية ، العدد  قانون الخدمة الوطنية

، المتعلق بشرط اللياقة البدنية 1966جوان  02، المؤرخ في  144-66المرسوم رقم -23
ة ، الصادرة ـــــــــلرسميلاللتحاق بالوظائف العمومية وتنظيم اللجان الطبية ، الجريدة ا

 )ملغى(.1966-16جوان  08يخ ارــــــــــبت
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 االوامر و المناشير : 

 االوامر :  

، المتضمن القانون االساسي العام للوظيفة  2006 جويلية15، المؤرخ في  03-06االمر رقم -1
 .  46العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

، المعدل و المتمم ، المتضمن قانون  1966جوان  08، المؤرخ في  156-66االمر رقم -2

 )ملغى(.  49العقوبات ، الجريدة الرسمية ، العدد 

    المناشير:

تبة في المسابقات و االمتحانات ، المتعلق بالمترشحين المتساوين في المر14المنشور رقم -3

  2006 لفريا 29بتاريخ ، لوظيفة العموميةالعامة ل االختبارات المهنية ، الصادر عن المديريةو
االعضاء في ، المتعلق باللجان المتساوية  2003ماي  17، المؤرخ في  03المنشور رقم -4

 المؤسسات و االدارة المحلية .

، المتعلق بمراقبة القرارات االدارية المتعلقة  2006ماي  28، المؤرخ في  18المنشور رقم -5

لمتساوية االعضاء ولجان الطعن ن الصادر عن المديرية العامة للوظيفة بإنشاء وتحديد اللجان ا

 العمومية . 
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 مــلخص المذكرة

 
حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة موضوع التوظيف في     

المؤسسات الاستشفائية العمومية ، وهذا نظرا للأهمية التي تحظى بها 

 هذه الاخيرة ، خاصة و انها تسعى الى تحقيق النفع العام .

نوع من المؤسسات نشاطا هاما كونه ويشكل التوظيف في هذا ال    

مسؤول عن تزويدها باحتياجاتها من الموارد البشرية التي تتمتع بالكفاءة 

اللازمة التي يتوقف عليها نجاح هذه المؤسسات في توفير الصحة للأفراد و 

 تحقيق الاهداف التي وجدت من اجلها . 

عملية التوظيف  وقد توصلنا من خلال الدراسة التي قمنا بها الى ان     

في المؤسسات الاستشفائية العمومية تلعب دورا حساسا و مهم ، وتتجسد 

اهمية ذلك من خلال احاطتها بمجموعة من الاجراءات و القواعد القانونية 

الجدارة في التوظيف ، و تسعى الى تحقيق مبداي المساوات والتي 

لضوابط لتكريس هذين المبدأين قام المشرع باعتماد مجموعة من ا

المسبقة للالتحاق بالمؤسسات الاستشفائية ، حيث تتنوع هذه الضوابط 

بين الموضوعية والتي يؤدي تخلفها الى المنع و الحرمان من الالتحاق بهذه 

 الوظيفة .

بالإضافة الى الضوابط الاجرائية و الشكلية التي تبين طرق وكيفيات        

تي يؤدي خرقها وعدم احترامها الالتحاق بهذه المؤسسات العمومية ، وال

 الى بطلان الالتحاق بها .



 

كما ان الموظف بهذه المؤسسات يمكن ان يخضع الى وضعيات        

قانونية تترتب عليه نتيجة التحاقه بها ، كما سبق تبيانها ، وفي حالة تخليه 

عن واجباته او المساس بالانضباط اثناء تأدية مهامه يعرضه ذلك لعقوبات 

 ية يحددها القانون .     تأديب
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           Tapez une équation ici. 

                    

    

               

   

 

 

 


