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 شكر وتقدير

 
 نعمه ،وعمال بسنة نبينا حممدفضله و حنمد اهلل ونشكره على 

 صلى اهلل عليه وسلم وتبعا هلديه فشكر الناس من
 .شكر اهلل تعاىل 

 " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " 
 :هلذا أتقدم بالشكر اجلزيل و االمتنان اخلالص اىل  

 بوبكر رشيدةة األستاذ
وعلى كل ما  املاسرتلنيل  شهادة  على مذكرة خترجيعلى قبوله اإلشراف 

 ه يل من عون تقدم
 احلقوق والعلوم السياسية  كلية  يف واىل كل أساتذيت 

 وكل من مد يل يد العون من قريب او بعيد بالكثري او القليل 
  

 

 

 



 الإهــــــداء 

  
 

 أأيم..... اىل شعاع النور ودافعي يف احلياة اىل أأعظم الأهمات

 هللا أأطال وادلي .... اىل سبب طمويح يف احلياة وبذرة حلمي

  وايتوأأخ واين خاإ ....................................اىل احلضن و الأمان

 أأصدقايئ و أأحبيت......................................دريب  اىل من شاركوين

 .اىل لك هؤلء اهدي هذا العمل 
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 المقدمة

تواجه اإلدارات اليوم سواء كانت عمومية أو خاصة بيئة معقدة تعرف العديد من   

لتغيرات والتحوالت، التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة، ومست كافة اإلدارات 

لمختلف دول العالم، ولعل ما يميز تغيرات التي شهدها القرن  اإلقتصادية، واإلجتماعية

الحادي والعشرون هو تطور الفكر اإلداري العالمي الذي رافقه تطور نوعي في مجال إدارة 

الموارد البشرية التي تعني بإدارة شؤون أهم مورد في المؤسسة منذ دخوله إليه وإلى غاية 

 خروجه منها

لمتميز لإلدارة وسعيها نحو التطور وتطوير انتاجها ففي ظل الدور الكبير وا  

ومردوديتها سعت وراء محاولة معرفة األسباب الكامنة وراء العملية اإلنتاجية والعامل 

المؤثر فيها، واستخلصت أن الفرد هو العامل المحفز، لذا قامت بفرض التطوير والتنمية 

البشرية لتلبية متطلبات واحتياجاته  عليه ووضعت إدارة خاصة به متمثلة في إدارة الموارد

المادية والمعنوية لتحسين انتاجية العامل بمعرفة احتياجاتهم المعنوية والمادية فهي تتابعهم 

من لحاقهم بالمؤسسة إلى غاية خروجهم وتشهد مختلف المراحل التي يمر بها الفرد خالل 

 .مساره المعني من انتداب نقل وترقية

ة من أهم األحداث التي يشهدها الفرد خالل مسيرته المعنية فعبر لذا تعتبر الترقي   

مساره الوظيفي يسعى الفرد وراء الترقية بشتى الطرق لتحسين مستواه سواء بخضوعه 

لفترات تكوينية أو تدريبية عامة أو متخصصة، ورغبة من اإلدارة العامة على وضع الرجل 

يق لكل المناصب لمعرفة احتياجاته الكفء في المكان المناسب عملت على توصيف دق

ومتطلباته ومحاولة الجمع بينهما على فرض التكوين والتدريب بصفة دورية لكل العمال 
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وخاصة لمن تترقب ترقيتهم فالترقية ولما هل من أهمية في زيادة المركز األذني للموظف 

ترقية لزيادة والمادي خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية إذ أصبح الموظف يرتقب ال

الراتب أو األجر ونظرا لزيادة الوعي بأهمية المورد البشري بالنسبة مقدمة عامة ب لإلدارة 

بشكل خاص والتنمية لوطنية بشكل عام أولى المنظرون السياسيون عناية باللغة بالمعايير 

واألسس الواجب اتباعها من أجل اختيار أفضل الموظفين وأكفئهم لشغل المناصب التي 

هذا االهتمام نلمسه على الصعيدين  . إلخ...نتسب مع كفاءتهم، مؤهالتهم، وقدراتهم ت

الدستوري والقانوني، إذ نجد أن أغلب الدول، ومن بينها الجزائر نصت في دساتيرها على 

أن الوظائف العمومية حق لكفالة المواطنين، وهذا ما تم تجسيده على مستوى كل النصوص 

الوظيفة العمومية في الجزائر ومن خالل هذا سنحاول اإلجابة على هذه القانونية المتعلقة ب

اإلشكالية وماذا نقصد بنظام الترقية في قانون الوظيفة العامة وكيف نظمها المشرع 

 الجزائري؟ 

  والذي يتفرع إلى

 ماذا نعني بالترقية ؟ وما هي أهميتها بالنسبة للمؤسسة ؟   -

دى الفرد والمؤسسة و كيف تتم عملية الترقية بالوظيفة وما هو األثر الذي تتركه ل  - 

 العمومية؟ 

ما هو نظام الترقية في الجزائر؟ وما هي موانع الترقية؟ وكيف نراقب عملية  -

 تطبيقها في المؤسسة؟
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  :الفرضيات 

الترقية هي نقل الفرد من وظيفة إلى أخرى أعلى منها في المنصب، فتزيده من مركزه  -

 ومن ناحية أخرى زيادة في المسؤولية وزيادة مالية 

 للترقية أهمية كبيرة على الفرد والمؤسسة ايجابيا وسلبا على حد سواء  -

نونية والتنظيمية تخضع عملية الترقية بالوظيفة العمومية خضوعا تاما لإلجراءات القا –

تعد الرقية عن طريق  -الواردة في القانون األساسي العام للوظيفة العمومية مقدمة عامة ت 

في كل فرد تتوفر فيه شروط الترقية وتأخذ معها عدة معايير . إعداد برامج متخصصة لذلك

ى الرغبة في التعرف عل -أسباب اختيار الموضوع  .وأساليب تختلف من مؤسسة إلى أخرى

مختلف اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عملية الترقية بالوظيفة العمومية في 

 الجزائر 

إدراك األهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الترقية، مما يستدعي زيادة االهتمام بهذه  

 . العملية ألنها اداة لتحقيق هدف كل موظف داخل المؤسسة

لصعوبات التي تواجه المسؤولين عند القيام بمهمة اختيار محاولة التعرف على مختلف ا - 

إن تطبيق السليم  :أهمية البحث .وترقية الموظفين بالمؤسسات العمومية ذات طابع إداري

لعملية الترقية يوصل كل من المسؤول والموظف إلى تحقيق أهدافهم وهنا تكمن أهميتها، 

تحقيق طموحات الفرد  - : حيط العمل هيومن بين الفوائد التي تحققها هذه العملية في م

تنمي مهارات وخبرات  - . وتشعره باألمان في المستقبل عن طريق استمراره في التنظيم

األفراد حيث أنهم يتوقعون ان هذه المكتسبات سوف تساعدهم على تحقيق تطلعات ورغبات 

  . ياتهم الوظيفيةالعاملين والذين يتطلعون إلى تقلد مناصب اعلى أو أعمال أفضل خالل ح
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تساعد الترقية على سيادة  -تعمل على جذب أفراد جدد للعمل واالحتفاظ بهم مقدمة عامة ث 

 :األهداف . روح الطاعة والنظام باعتبارها أنها وسيلة يستعملها الرؤساء، لترغيب الموظفين

يق التعرف على مدى سهر اإلدارة الجزائرية على تطب - : تهدف دراسة الترقية إلى

النصوص القانونية والتنظيمية الواردة في القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، هذت من 

جهة ومن جهة أخرى معرفة مدى نجاع هذه النصوص، ومدى مواكبتها للتطورات 

 . والتحوالت التي يشهدها العالم اليوم

 - .ف والمؤسسةتتمثل في أهمية البحث في انه يتعرض إلى موضوع مهم بالنسبة للموظ  

إبراز مدى مساهمة عملية الترقية المطبقة باإلدارة العمومية الجزائرية في توفير الموظفين 

معرفة التطورات التي شهدها نظام الترقية منذ االستقالل  - . والعاملين ذات الكفاءة العالية

 إلى وقتنا الحالي

منهج الوصفي حيث حاولنا اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على ال :منهج البحث . 

 وصف الموضوع إلبراز أثره على المؤسسة واألفراد، وكشف العالقة التي تربط بيم عملية 

، وبين جذب العاملين ذات الكفاءات والمؤهالت الموظف  في التشريع الجزائريترقية نظام 

الممتازة لخدمة المرافق العمومية
1

 .  

نقوم به من الصعوبات والعوائق ومن بين أهم ال يخلو أي عمل أو بحث  :صعوبات البحث

نقص المراجع المتعلقة  -مقدمة عامة ج  : الصعوبات والعوائق التي واجهتنا نذكر ما يلي

عدا الجرائد  الموظف  في التشريع الجزائريترقية نظام بموضوع الترقية على مستوى 

                                                           
 العمومية  للوظيفة العام األساسي القانون المتضمن 2006 جويلية 15 في المؤرخ 60-60رقم األمر - 1

 1966 جوان 08 في الصادر 16 العدد
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لمراجع األجنبية بقدر كبير الرسمية وبعض الكتب القديمة وكذا عدم إمكانية االعتماد على ا

نظر للخصوصية التي يتميز بها موضوع دراستنا، لذا كانت معظم المراجع المعتمد عليها 

وحتى نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية المطروحة  :تقسيمات البحث . من الوثائق القانونية

والمقسمة إلى  واثبات صحة الفرضيات أو نفيها، وقد اعتمدنا في بحثنا على الخطة التالية

  فصلين

 موظررف لكررل بالنسرربة أشرركالها بجميررع الترقيررة تعتبرررالترقيللة ماهيللة  : الفصللا ال  

 مباشررة بصرفة يرؤثر ومعنويرا، ماديرا وحرافزا اإلداريرة، حياتره مسرار فري الفقرري العمرود

 تعنري وهري العموميرة، برالمرافق واالسرتمرارية االسرتقرار دوافرع وترسريخ تثبيرت فري

 مرن انتقالره خرالل مرن للموظرف اإلداريرة الوضرعية فري تغييرر القرانوني مضرمونا فري

 هرذا فري التطررق سريتم .آخرر إلرى سرلك مرن أو ألخررى درجرة مرن أو أخررى إلرى رتبرة

 :اآلتية المباحث خالل من الترقية ماهية إلى الفصل

 .الترقية نظام مفهوم :األول المبحث -

 .وأشكالها الترقية أهمية :الثاني المبحث -

 .الترقية طرق :الثالث المبحث -

 التشلللللر   فللللل   موا عهلللللا الترقيلللللة  ظلللللا  مبلللللا   أملللللا الفصلللللا ال لللللا    

 إشركاالت عنهرا نرتج عديردة، ومبراد  أسرس علرى الترقيرة نظرام يعتمرد الجزائلر 

 يزيرد مرا فعرادة المروظفين، وعردد المتاحرة الوظرائف برين الموازنرة عردم بسرب عردة

 فررص أن حيرث المتاحرة، الوظرائف عردد عرن للترقيرة الصرالحين المروظفين عردد
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 للترقيرة، المروظفين أكفرأ اختيرار مشركلة تظهرر لرذلك عرادة، محردودة تكرون الترقيرة

 إجرراء عنرد االعتبرار فري أخرذها يجرب التري المعرايير أو األسرس تحديرد وضررورة

 مرنهج علرى لتكرون الترقيرة عمليرة وفقهرا يرتم التري اآلليرات وكرذا االختيرار، عمليرة

 .الهوى على ال واضح

 : اآلتية المباحث الفصل هذا في وسنتناول  

 .الترقية نظام أساس :األول المبحث

 .الترقية نظام آليات :الثاني المبحث

 الترقية نظام موانع :الثالث المبحث

 

 

 

 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول
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 تمهيد  

 مسرا  فر  الفقرر  العمرو  موظر  لارل بالنسربة أشراالاا بجمير  الترقيرة تعتبرر   

  وافر  وترسري  تثبير  فر  مباشرر  بصرفة يرثرر ومعنويرا  ما يرا وحرافاا اإل ا يرة  حياتر 

 تغييرر القرانون  مضرمونا فر  تعنر  وهر  العموميرة  برالمراف  واالسرتمرا ية االسرتقرا 

   جرة مر  أو أخرر  إلر   تبرة مر  انتقالر  خرلل مر  للموظر  اإل ا يرة الوضرعية فر 

 مر  الترقيرة ماهيرة إلر  الفصرل هراا فر  التطرر  سريت  .آخرر إلر  سرل  مر  أو ألخرر 

 :اآلتية المباحث خلل

 .الترقية نظام مفاوم :األول المبحث -

 .وأشاالاا الترقية أهمية :الثان  المبحث -

 .الترقية طر  :الثالث المبحث -
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 الترقية نظام مفهوم :األول المبحث

 حركررة وتشررج  تضررم  الترر  الضرررو ية الوسررا ل إحرر   مرر  الترقيررة تعتبررر  

 الترقيرة قرررا ا  فرر   أخرر  جاررة ومرر  جارة مرر  هراا المثسسرة  اخررل المسرتد مي 

 تحقرريقا  ومحاولررة بعملارر  االهتمررام علرر  المسررتد مي  تشررج  تحفيايررة قرررا ا  تعتبرر

 هرا،    اسرتنا فر  بالغرة أهميرة مر  الترقيرة مفاروم لمرا ياتسرب  ونظررا المرضرية النترا  

 تبيري  وإلر  األول المطلر  فر  الترقيرة نظرام تعرير  إلر  المبحرث هراا فر  سرنتطر 

 .الثان  المطل  ف  الترقية نظام وأه اف شروط

 الترقية نظام تعريف :األول المطلب

 والتشرريعية الفقايرة التعريفرا  أهر  إلر  التطرر  نحراول سروف المطلر  هراا فر   

 لغرة الترقيرة تعرير  تبيري  يجر  ذلر  قبرل ولار  الترقيرة  نظرام تعرير  حاولر  التر 

 .واصطلحا

 عر   أو شرد   فر  ا ويقصر  ترقيرة  يرقر    قر   فعرل مر  اسر  هر  الترقيرة" :لغةة -أ

 كالجانر  جوانر  عر   الرفر  هراا يمر  وقر  أعلر   مرتبرة إلر  مرتبرة مر  أشردا 

 أعيرا  ماانرة فر  أشردا  عر   أو شرد  فترقيرة االقتصرا    والراتر  االجتمراع  

فانرا  رريرا الشرد  اعتبرا  أو االجتماعيرة  الترقيرة إطرا  فر  ير خل الم ينرة أو البلر  

.االقتصا ية الترقية  واف  م  كراف  رروت  تاي 
1
  

                                                           
1
 أمحم  ماجستير   سالة الجاا رية  العمومية باإل ا ا  الموظفي  كفاء  عل  العموم  التوظي  أرر سلو   تيشا - 

 87     2010 بومر اس  بوقر  
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 تغيرر مر  الموظر  علر  يطررأ مرا كرل إلر  الترقيرة مفاروم ينصررف" :اصةطحاا  – ب

 يصراح  لر  ولرو حتر  أقرانر  علر  وتميرا، تق يمر  شرنن  مر  يارو  القرانون  مركرا، فر 

 لر   خاصرة أهميرة الترقيرة ولسياسرة المرقر   للموظر  مرا   نفر  أ  تحقير  التقلر  هر ا

 أوضرراعا  تحسرري  مرر  تعنيرر  لمررا تفايررره   علرر  تسررتحوذ فارر  والعرراملي  المروظفي 

 زيرا   مر  تحملر  ومرا إلريا  الموكلرة الروظيف  والسرلطة المسرتو  ناحيرة مر  الوظيفيرة

و م اخيلا  مرتبام  ف 
1

" . 

 : للترقية الفقهي التعريف :األول الفرع

 :التعريفا  ها، وأه  والباحثي  الاتاب أ اء بتع   الترقية تعا ي  تع   

 : األول التعريف

 فر  وظيفتر  مر  أعلر    جرة ذا  وظيفرة إلر  الموظر  نقرل بالترقيرة يقصر   

يعمل باا  الت  للوح    اإل ا   السل 
2
. 

 الحرال  مركرا، مر  العامرل أو الموظر  انتقرال عمليرة هر  الترقيرة: الثةاني التعريةف :«

 الحقررو  أو والمسررثوليا   السررلطا  أو الصررلحيا  حيررث مرر  أعلرر  مركررا إلرر 

 االمتيرازا  فر  وكراا األجرر فر  بايرا   مصرحوبة تارو  مرا عرا   وهر  والواجبرا  

الوظيفية
3
. 

                                                           
1
 بسار   خيضر  محم  جامعة الحقو   ف  ماستر شاا   نيل ماكر  العامة  الوظيفة ف  الترقية نظام جغي ل  مصطف  - 

2013      

 1 
2
 :    2003 اإلسان  ية المعا ف  منشن  طبعة  ب و  اإل ا    القانو  ف  العامة النظرية هللا  عب  بسيون  الغن  عب  - 

324 
3
 ب و  القاهر   شم   عي  ماتبة طبعة  ب و  األعمال  إ ا   ف    اسا  البشرية  الموا   إ ا   عليش  ماهر محم  - 

 481   نشر  سنة
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 وظيفرة إلر  الحاليرة وظيفتر  مر  الموظر  أنارا ا فر  الترقيرة تعررف : الثالةث التعريةف

 الشرتراطا  اسرتيفا   بعر  وذلر  والمسرثولية  السرلطة فر  أعلر  مسرتو  ذا  أخرر 

إلياا الترفي  المرا  الوظيفة شغل
1
. 

 أخرر   وظيفرة إلر  حاليرة وظيفرة مر  الشرد  نقرل بالترقيرة يقصر  : الرابة  التعريةف

 :مناا نتا   ع   ذل  ع  يترت  وعا  

 . المستقبل ف  أو الحاضر الوق  ف  الموظ   خل ف  زيا   -

 يارو  أ  ويجر  لارا  ترقر  التر  الوظيفرة فر  والمسرثوليا  الصرلحيا  فر  زيرا   -

 وبرري  الترقيررة  علرر  تترترر  الترر  الج يرر   والمسررثوليا  األعبرراء برري  تررواز  هنررا 

 األخر  الماايا أو المعنو  أو الما   المقابل
2
. 

 مسررا ، أرنرراء الموظرر  أ اء بتقيرري  يرررتب  مفاوماررا أ  علرر : الخةةام   لتعريةةفا

 لمنراه  وفقرا المانيرة مثهلتر  تقر ير إلر  يار ف ومسرتمر  و   تقيري  وهرو المانر  

 امتيرازا  مرن  إلر  أو الرتبرة فر  و ال  جرة فر  الترقيرة إلر  ترث   مرا غالبرا مل مرة

األ اء وتحسي  بالمر و ية مرتبطة
3
 

                                                           
1
 للنشر الثقافة  ا    (العامة األموال   اإل ا ية  العقو  اإل ا ية  القرا ا  العامة الوظيفة) اإل ا    القانو  كنعا  نواف - 

 122      2009   األ      والتوزي 
2
 والتوزي  والنشر للطب  الجامعية  ا  ( والعملية العلمية الناحية م ) البشرية الموا   إ ا   الباق   عب  ال ي  صلح - 

 405     2000   اإلسان  ية
3
 المطبوعا   يوا  المانية  وأخلقيا  البشرية الموا   تسير المنظو  م  التطو  بي  العمومية الوظيفة مق م  سعي  - 

 24     2010 الجامعية 
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   جتر   مر  أعلر  ماليرة   جرة فر  الموظر  تعيري  تعنر  الترقيرة : السةاس   التعريةف

 بحار  أعلر  وظيفرة فر  الموظر  تعيري  معناهرا فر  وينطرو   مر لولاا فر  ينر    كمرا

اإل ا   السل  م ا   ف  يشغلاا الت  الوظيفة طبيعة
1
 

 :أ  استدل  السابقة التعا ي  خلل وم    

 أو أخرر   إلر   تبرة مر  أو أخرر  إلر  وظيفرة مر  الفرر  انتقرال تعنر  الترقيرة  

 تررتب  كمرا الحاليرة  الوظيفرة مر  أكبرر مسرثوليا  تحمرل مر  أخرر  إلر    جرة مر 

 .األ ب  المركا ف  أو األجر ف  بايا  

 للترقية التشريعي التعريف :الثاني الفرع

 مدتلر  ضروء علر  مفاومارا تح ير  أ  القانونيرة  الناحيرة مر  الترقيرة تناولنرا إذا  

 للوظيفرة األساسرية القرواني  إلر  التطرر  مر  بر  ف نر  ال الجاا رر فر  القانونيرة النصرو 

 .الجاا ر ف  العمومية

 القرانو  المتضرم  133-66  قر  األمرر فر  الترقيرة علر  الجاا رر  المشرر  نر  ولقر 

 تحر  منرر  الرابر  البرراب فر  العموميررة « والترقيرة التنقرري   للوظيفرة العررام األساسر 

 :ينت  ما عل  الثان  الفصل م  34 الما   نص  فلق  عنوا 

 المرتر  فر  زيرا   مر  مسرتمر  بصرفة   جرة إلر    جرة مر  المروظفي  ترقيرة ترت "  

"  العام والتق ير المرقمة والنق  باألق مية واح  آ  ف  مرتبطة وه 
2

 

                                                           
1
 :    2007 اإلسان  ية  الجامعية  المطبوعا   ا  طبعة  ب و  العام  للموظ  القانون  النظام العتر   نواف سع  - 

91 
2
 العمومية  للوظيفة العام األساس  القانون  المتضم    1966 جوا  02 ف  الصا    133-66 األمر م  34 الما   - 

   1966 لسنة 46  ق  الرسمية  الجري   ف  المنشو 
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 أ   و  فقر  الر  جا  فر  الترقيرة عر  تحر   المشرر  أ  المرا   هرا، خرلل مر  نلحر 

 .والمثهل  الافاء   و  العام والتق ير والتنقي  باألق مية و بطاا لاا تعريفا يعط 

 المثسسررا  لعمررال النمرروذج  األساسرر  القررانو  المتضررم  59-85 المرسرروم أ  كمررا

 الرابر  البراب مر  الثران  الفصرل فر  الترقيرة عر  تحر   واإل ا ا  العموميرة العموميرة

 ينت  كما الترقية 2و45/1الما    ف  وبالتح ي 

   1978 أو  15 فر  المرث   12-78  قر  القرانو  مر  117 بالمرا   عمرل  

 إمرا وتتررج  السرلم   التسلسرل حسر  أعلر  عمرل  بمنصر  التحرا  فر  الترقيرة تتمثرل

.السل  بتغيير أو ذات  السل  ف  الرتبة بتغيير
1

 

 العمرل ومنصر  الرتبرة بري  وتمييرا فصرل هنرا  أ  المرا   هرا، خرلل مر  نلحر  مبر  يا

 األمرر فر  عليارا المنصرو  ال  جرة فر  الترقيرة تعرير  إلر  لر  يتطرر  المشرر  أ  إال

.الاكر سال  66-133
2
  

 العموميررة للوظيفررة العررام األساسرر  القررانو  المتضررم  03-06 األمررر فرر  أمررا  

 الموظر   حقرو  مر  حر  واعتبرهرا الترقيرة عر  الجاا رر المشرر   تحر   فقر  الحرال 

 ضرمانا  عنروا  تحر  الثران  البراب مر  األول الفصرل مر  38 المرا   ضرم  وذلر 

                                                           
1
 القانون  والمتضم  1985 ما س 23 ل المواف  1405  ج  01 ف  المث   59-85 التنفيا  المرسوم م  54 الما   - 

 1985 ما س 24 ف  الصا    13  ق  الرسمية  الجري   العمومية  واإل ا ا  المثسسا  لعمال النموذج  األساس 
2
 هو العمل بجماعة المنوطة الماام جمي  توزي  إطا  ف  بانتظام العامل يقوم باا معينة ماام مجموعة هو العمل منص  - 

 القانو   المتضم  1978 غوش  5 ف  الصا     12م  99 الما   ع ا ها  ف  العامل ابا يقوم معينة ماام مجموعة

 78  ق  القانو  - . للعامل العام األساس 
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 وتحسةي  التكةوي  فةي الحة  للموظةف ) فيارا جراء والتر  وواجباتر  الموظر  وحقرو 

 (المهنية اياته خحل الرتبة في والترقية المستوى
1
. 

 والترقيرة ال  جرة فر  الترقيرة بري  ميرا األمرر هراا فر  الجاا رر  المشرر  أ  كمرا

 السرا س الفصرل ضرم  وذلر  السرابقة  النصرو  بر  جراء  مرا عار  علر  الرتبرة  فر 

 عرفر  الرت ؛حيرث فر  والترقيرة الر  جا  فر  الترقيرة  عنروا  تحر  الرابر  البراب مر 

 فرر  الرر  جا  فرر  الترقيررة تتمثررل :يلرر  كمررا الرر  جا  فرر  الترقيررة منرر  106 المررا  

 الوترا ر حسر  مسرتمر  بصرفة وترت  مباشرر  األعلر  ال  جرة إلر    جرة مر  االنتقرال

 التنظي  طري  ع  تح   الت  والايفيا 
2
. 

 تتمثرل يلرر  كمرا الرتبرة فرر  الترقيررة األمرر نفر  مرر  107 المرا   عرفرر  كمرا  

 إلر   تبرة مر  باالنتقرال وذلر  المانر  مسرا ، فر  الموظر  تقر م فر  الرتر  فر  الترقيرة

مباشر  األعل  السل  أوف  السل  نف  ف  مباشر  أعل   تبة
3

 

  قرة أكثرر كرا  المرا تي  هراي  فر  الجاا رر  المشرر  أ  هنرا يلحر  مرا و  

ا   فر  فر  سرال ممرا  الرتبرة  فر  والترقيرة ال  جرة فر  للترقيرة تعريفر  فر  ووضروحا

 الثالرث المبحرث فر  التفصريل مر  بشر  لامرا نتطرر  سروف اللراي  النمطري  عر  الّلرب 

 . الفصل هاا م 

 

                                                           
1
 15 ل المواف  1427 عام الثان  جما   19 ف  المث    60-60 األمر م  38 الما   3 - ف  الصا   العمومية  - 

 2006 جويلية 16  بتا ي  46 ع   الرسمية الجري   . للوظيفة العام األساس  القانون  المتضم    2006 جويلية
2
 .األمر نف  م  106 الما   - 

3
 60-60 ق  األمر م  107 الما   - .ساب  مرج  - 
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 الترقية نظام وأهداف شروط :الثاني المطلب

 الترقية نظام وأه اف شروط أه  إل  التطر  المطل  هاا ف  سنحاول  

 الترقية شروط :األول الفرع

 حترر  ترقيتر  المررا  الشررد  فر  توافرهرا يجرر  شررروطا الترقيرة وتقتضر "  

 ه  "الشروط وها، المناسبة الوظيفة أو الماا  ف  المناس  الرجل وض  يما 
1
 . 

 .مال  منص  فت  أ  شاغر    جة ف  الترقية تاو  أ  يج  1-

 ال  جرة إلر  يصرع  أ  قبرل اللزمرة القانونيرة المر   أمضر  قر  الموظر  يارو  أ  2-

 .األعل  المالية

 منر  القرانو  أل  مباشرر ؛ منارا األعلر  ال  جرة إلر    جرة مر  الترقيرة تارو  أ  3-

 .بال  جة القفا

 .الموظ  فياا الت  النوعية اموعة  اخل الترقية تت  أ  يج  4-

 عر  مّوقر  أو جنا يرة محاكمرة أو التن ير  علر  محرال موظر  ترقيرة يجروز ال 5-

براءت  تثب  حت  العمل
2
. 

 الترقية أهداف :الثاني الفرع

 :أهماا األه اف م  مجموعة العامة الوظيفة مي ا  ف  للترقية

 .الترقية ف  أمل العمل ف  جا  أقص  لبال الموظفي  ل   حافا إيجا  1-

                                                           
1
 جامعة االجتماعية  والعلوم اإلنسانية العلوم ماجستير كلية  سالة المان   واالستقرا  الوظيفة الترقية فات   جبل  - 

 32     2006 قسنطينة  متنو   
2
 :    2007 القاهر  العربية  الناضة  ا  اإل ا    فاعلية ف  وأرا ها العامة الوظيفة ف  الترقية نظ  جعفر  قاس  أن  - 

312 
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 الحاوميررة الوظررا   لشررغل الموجررو   الافرراءا  أفضررل اسررتقطاب محاولررة 2-

 .العامة الوظيفة مي ا  ف  علياا والمحافظة

 فرر  المسررتمر تقرر ما  نتيجررة العرراملي  لرر   واالسررتقرا  باألمررا  الشررعو  خلرر  3-

 .  خلا  زيا   م  الوظيف  مستواه 

 ضررما  طريرر  عرر  عملارر  ظررروف وتحسرري  للمرروظفي  المعنويررة الررروح  فرر  4-

الترقية
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  يرروا  الثانيرة  الطبعرة الجاا رر   والتشررري  المقا نرة الرنظ  فر  العامررة الوظيفرة   اسرة المعر او   يوسرر  - 

 70     1988 الجاا ر  الجامعية  المطبوعا 
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 أهمية  الترقية  وأشكالها : المبحث  الثاني  

 المسرتد مي  حركرة تشرج  التر  الضررو ية الوسرا ل إحر   مر  الترقيرة تعتبرر  

 أشرراال برراختلف وذلرر  المرضررية  النتررا   تحقرريقا  ومحاولررة بعملارر  االهتمررام علرر 

لرد ا    بالنسربة الترقيرة أهميرة علر  المبحرث هراا خرلل مر  نتعررف وسروف   الترقيرة

 . الترقية أشاال وإل  والموظ  

 الترقية أهمية :األول المطلب

 اإل ا   علرر  بررالنف  تعررو  الترر  والعمليررا  األنشررطة أهرر  مرر  الترقيررة تعتبررر  

 يلر  وفيمرا الطررفي   لارل نفر  مر  تحققر  لمرا نظررا وهراا واحر   آ  فر  والموظر 

 :العملية ها، أهمية توض  الت  النقاط بعض سناكر

 علر  الموظر  وتحفيرا األ اء تطروير فر  المسراهمة الوسرا ل أهر  مر  الترقيرة تعتبرر -

 . ب  المنوطة والمسثوليا  الماام أ اء ف  أكبر مجاو  بال

 الرضرا مر  عرال مسرتو  إلر  التوصرل مر  والجير  الواضر  الترقيرة برنرام  يمار  -

 .الموظفي  عن 

 فار  العموميرة  الوظرا   لشرغل المروظفي  اختيرا  مصرا   مر  مصر   هر  الترقيرة -

 احتياجا  تغطية ف  تساه 

"والا  النو  حيث م  البشرية الطاقا  م  العمومية اإل ا  
1
. 

                                                           
1
 .11سلو   مرج  ساب  تشيا  - 
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 إلر  تتطرر  لر  الجاا رر  التشرري  ومنارا التشرريعا  مدتلر  أ  إلر  اإلشرا   وتجر  

 العامررة اإل ا   علرر  ومنظررر  للفقارراء تركرر  المجررال  بررل الترقيررة وغايررا  أهميررة

 . وتحليلاا باستدلصاا ليقوموا

 . الترقية أشكال :الثاني المطلب

 :خا جية أو  اخلية إما فا  متمياي  شالي  لمصا  ها تبعا الترقيا  تنخا  

 الداخلية الترقية :األول الفرع

 وهرر  المثسسررة   اخررل المررواظفي  تدرر  الترر  هرر  ال اخليررة بالترقيررة يقصرر   

 قر  اتا  لرفر  المروظفي  أحسر  يبالر  الرا  الجار  لتر عي  المثسسرة تسرتعملاا وسريلة

 .اإل ا   السل  مستويا  م  مستو  أعل  عل  وتجني ها
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 :يل  ما أتبا  يج  ال اخلية الترقية عملية ولنجاح

 . اخليا الموظفي  لترقية الشاغر  المناص  م  معي  ع   تدصي   -

 .ال اخلية للترقية وإع ا ه  المترشحي  ق  ا  تحسي  إجراءا  تبسي  -
1

 

 الخارج م  الترقية :الثاني الفرع

 تنظري  أجرل مر  وذلر  الدرا   مر  الترقيرا  تفصريل إلر  المثسسرا  بعرض تميرل"      

 ."الت  ي  تاالي  م  وللتقليل للجمو   تجنبا  اخلاا العامة الافاء 
2

 

 لري  ألنر  الر اخل؛ مر  الترقيرة سياسرة إلر  تميرل التر  هر  نجاحرا األكثرر فراإل ا    

 الوسررط  اإل ا يررة المسررتويا  فرر  المثسسررة خررا   مرر  شررد  تعيرري  السررال مرر 

 شرعو  وكرال  الوظرا    هرا، لشرغل التر  ي  سياسرة تتروفر أ  يجر  بحيرث والعليرا

الدرا    مر  الترقيرة سياسرة اسرتد ام يرت  ال ولرال  الوظرا   هرا، فر  للتعيري  باألحقيرة

.الح و  ضي  ف  إال
3
  

 المبحث الثالث  طرق الترقية 

 أ  إلر  اإلشرا   سربق  وقر  أخرر   إلر   ولرة مر  الترقيرة وأنظمرة أنمراط تدتلر   

 الوظيفرة مسرتو  علر  الر اخل  للتوظير  كرنم  الترقيرة بنظرام أخرا الجاا رر  المشرر 

 القرانو  تح ير  فر  جليرا يتضر  وذلر  للترقيرة  أساسري  نروعي  بري  وميرا العموميرة 

 هرراذي  خررلل مرر  عرفاررا حيررث الترقيررة  لمفارروم العموميررة للوظيفررة العررام األساسرر 

                                                           
1
 للطباعة هومة  ا  األجنبية  التجا ب وبعض الجاا رية التشريعا  ضوء عل  العمومية الوظيفة خرف   هاشم  - 

 184 - 185      2012 والتوزي  الجاا ر  والنشر
2
 عي  مليانة خمي  جامعة الحقو   ف  ماستر شاا   نيل ماكر  العمومية  الوظيفة القانو  ف  الترقية نظام أمينة شعيب  - 

 59 :    2014 ال فل  
3
 مطبعررة العامررة  والمثسسررا  بالشررركا  الصررناعية العلقررا  با عررة  محمرر  هللا عبرر  توفيرر   نجيرر  محمرر  - 

 222 :    1996 القاهر   أول   طبعة الم ن  
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 » علر  نرو  كرل إلر  الشررح مر  بشر  المبحرث هراا فر  سرنتطر  وعلير  همرا النروعي  

 .ح   الرتبة ف  والترقية ال  جة ف  الترقية

 الدرجات في الترقية:األول المطلب

 تح ير  وكراا الر  جا   فر  للترقيرة التشرريع  التعرير  إلر  المطلر  هراا فر  نتطرر 

 خرلل مر  وذلر  الموظر   حر  لحمايرة الجاا رر  المشرر  وضرعاا التر  الضرمانا 

 .ابا المعمول واإلجراءا  الشروط جملة

 وضمانتها الدرجات في الترقية تعريف :األول الفرع

 الدرجات في الترقية تعريف :أوال

 األمرر مر  106 المرا   فر  ال  جرة فر  الترقيرة علر  الجاا رر  المشرر  نر   

 إلر    جرة مر  االنتقرال فر  الر  جا  فر  الترقيرة  فيارا جراء والتر   تتمثرل 06-60

 عر  تحر   التر  والايفيرا  الوترا ر حسر  مسرتمر  بصرفة وترت  مباشرر  أعلر    جرة

التنظي  طري 
1

 

 مر  الموظر  صرعو  هر  ال  جرة فر  الترقيرة أ  يفار  المرا   نر  خرلل مر " 

 األق ميررة شرررط ترروفر بعرر  وذلرر  الرتبررة ذا  فرر  مباشررر  أعلرر    جررة إلرر    جررة

 وبالترال  التعيري  صرلحية لارا التر  السرلطة لتنقري  تبعرا المعنيرة  السر  فر  المطلوبرة

 فر  الايرا   مر  الواحر   الرتبرة   جرا  فر  آلر  تقر م مجرر  هر  ال  جرة فر  فالترقيرة

                                                           
1
 ساب  مرج   60-60- ق  األمر م  106 الما   - 
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 يما سراا كرا  التر  والمسرثوليا  األعمرال نفر  يمرا س يبقر  الموظر  أ  أ  الراتر ؛

"ال و ية العلوا  نظام تشب  المفاوم لااا ووفقا فالترقية ترقيت   قبل
1
 . 

 خطر  تطرو  يشرال وذلر  ((السرل  فر  التقر ي ) الر  جا  فر  الترقيرة علر  ويصرطل 

 الموظر  لر   األق ميرة ترراك  عر  يعبرر فارو اإل ا    فر  قضر  الرا  للرام  بالنسربة

 عر  للموظر  عرفانرا مرال  آليرا االنتقرال هراا ويتررج  السرل  ذلر  الر  جا  فر  فينتقرل

 .لد ا   وفا  

 إلرر  (الرر  جا  فرر  الترقيررة) العمليررة هررا، الجاا ررر  المشررر  أخضرر  وقرر 

  قر  الر اسر  المرسروم جراء وقر  طرير  التنظري   عر  تحر   التر  والايفيرا  الوترا ر

 الوترا ر هرا،  واتربا  ليبري   فر  ونظرام للمروظفي  االسرت اللية للشرباة المحر   07-065

 تحرر  منرر  الثرران  الفصررل فرر  الرر  جا  فرر  الترقيررة إلرر  تطررر  حيررث والايفيررا  

 الجاا رر  المشرر  أ  نجر  منر  09 المرا   إلر  وبرالرجو  (المانيرة الدبرر  )عنروا 

 نصر  حيررث أساسر  كشرررط  (األق ميرة)المانيررة برالدبر  الرر  جا  فر  الترقيررة  بر 

 ف  الموظ  اكتسباا الت  المانية الدبر  تثمي  يتجس  ":عل  الما  

 

 

 

 

                                                           
1
 1974 الجاا رر  جامعرة ماجسرتير   سرالة العموميرة  الوظيفرة فر  الترقيرة نظرام خليفرة  الارري  عبر  عصرم  -. 

 : 84 
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" ال  جرة فر  الترقيرة
1

فقرر  065-07  قر  الر اسر  المرسروم نفرر  مرر  10 المررا   أمرا

 10 كرا  أ  بعر    جرة 12 مر  يتارو  الر  جا  سرل  أصرب  جراء  بالج ير  حيررث 

 فر  ال  جرة فر  الترقيرة تتمثرل" :فيارا جراء حيرث السرابقة القرواني  فر  فقر    جرا 

   جرة 12حر و  فر  مسرتمر   بصرفة مباشرر   منارا أعلر    جرة إلر    جرة مر  االنتقرال

.سنة 42 و 30 بي  تتراوح م   حس 
2
  

 11 المرا   فر  أعلر    جرة إلر    جرة مر  االنتقرال فر  المعتمر   الثلررة الوترا ر وتبري 

  نيرا األكثرر علر  ترقيرة مر   برثل    جرة كرل فر  للترقيرة المطلوبرة األق ميرة تحر  ":منر 

 :اآلت  للج ول طبقا وقصو   ومتوسطة
3

 

 القصو  الم   المتوسطة الم   ال نيا الم   ال  جة ف  الترقية

 

   جررة إلر    جرة مر 

 مباشر  مناا أعل 

 أشار 6 و سنوا 3 سنوا  3 أشار 6 و سنتا 

 

 سنة52 سنة00 سنة06   جة 12:المجمو  

 

 مرا بعر    جرة 12 إلر  تصرل أصربح  الر  جا  فر  الترقيرة أ  يتضر  الجر ول هراا مر 

 الر نيا المر   أصربح  فقر  كرال   تغيرر  المر   احتسراب أ  كمرا   جرا   10 كانر 

 و سرنتي  مر  بر ال سرنوا  ررل  المتوسرطة والمر   سرنتي   مر  بر ال أشرار 6 و سرنتي 

                                                           
1
 لمرتبا  االست اللية للشباة المح   2007 سبتمبر 29 ف  المث   065-60 ق  الر اس  المرسوم م  09 الما   - 

 2007 سبتمبر 30 ف  الصا   61 : ق   الرسمية الجري   ف  المنشو   وايتا   ف  ونظام الموظفي 
2
 .الر اس  المرسوم نف  م  10 الما   - 

3
 .الر اس  المرسوم نف  م  11 الما   - 
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 وإعطرراء الترقيررة عمليررة فرر  الصرررامة مرر  نررو  إضررفاء علرر  يرر ل وهرراا أشررار 6

 برالمرو  لر  تسرم  التر  المي انيرة والدبرر  التجربرة الكتسراب الاراف  الوقر  الموظر 

 .أعل    جة إل    جة م 

 الدرجات في الترقية ضمانات :ثانيا

 المروظفي  علر  ويشرترط الترقيرة  لروتير  تبعرا اسرت اللية بايرا   الدبرر  تعرويض يتررج 

 المطلوبرة األق ميرة فريا  تتروفر أ  مباشرر  تعلوهرا التر  ال  جرة إلر  االنتقرال أجرل مر 

 065-60 المرسرروم ورررل  أ نرر   كحرر  أشررار وسررتة سررنتي  مررابي  تتررراوح والترر 

 مر  12 المرا   وحسر  أقصر  كحر  أشرار وسرتة سرنوا  - للوترا ر تباعرا النسر  تحسر 

موظفي  10 بي  م  وذل  كالتال   11 الما   ف  علياا المنصو 
1

 . 

  (65)ال نيا  للم   بالنسبة  · 

  (65)  المتوسطة  للم   بالنسبة  · 

 (62)القصو   للم   بالنسبة· 

 وتيررتي  الداصرة األساسرية القرواني  كرسرر  إذا مررا حالرة فر  أنرر  إلر  تشرير كمرا  

 ( 04 ) وأ بعرة ( 06 ) بسرتة التروال   علر  تحر   النسر  فر   ال  جرة  فر  للترقيرة

 04 ) )الر نيا و المر   أسراس علر  مروظفي  ( 06 ) ترقيرة أ  مروظفي  ( 10 ) ضرم 

 .السابقة الما   نف  تنك ، ما وهاا القصو   الم   أساس عل 

                                                           
1
 ساب  مرج  065-60 ق  الر اس  المرسوم م  12 الما   .- 
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 مرا وهراا ماتسربا  حقرا القصرو  بالمر   أخرر  إلر    جرة مر  الترقيرة وتارو   

 حسر  القرانو  بقرو  ال  جرة فر  الترقيرة يرت ":نفر  المرسروم مر  13 المرا   علير  نصر 

 القصو  الم  
1

 

 مر  ال ولرة فر  عليرا وظيفرة أو عرال منصر  يشرغل الرا  الموظر  يسرتفي  كمرا  

 الموظر  يسرتفي  304 -07 المرسروم مر  14 المرا   القرانو  بقرو  ال  جرة فر  الترقيرة

 عليرا وظيفرة أو عرال منصر  نر  فر  جراء مرا حسر  وهراا الر نيا المر   حسر  - صراح 

 النسرر  خررا   الر نيا  المر   حسرر  القررانو  بقرو  ال  جررة فرر  الترقيرة مر  ال ولررة فر 

" أعل، 12 الما   ف  علياا المنصو 
2

 

 فر  الترقيرة فر  حقر  مر  انت ابر  مر   طيلرة يسرتفي  أ  المنتر ب للموظر  ويمار  

 نصر  حيرث   03-06 األمرر مر  133 المرا   إلير  علر  األصرلية وريقرة فر  ال  جرة

 الرا  الموظر  حالرة أشرا   مرا وهراا المتوسرطة  المر   أسراس - هرو االنتر اب" :علر 

 السرل  هراا فر  اسرتفا ت  مواصرلة مر  األصرلية إ ا تر  أو األصرل  سرلا  خرا   يوضر 

 ال  جا  ف  الترقية وف  األق مية ف  م  حقوق 
3
. 

 الترقيرة فر  بحقوقر  الوطنيرة الد مرة وضرعية فر  الموجرو  الموظر  يحرتف  كمرا  

 يحرتف  "فيارا  جراء والتر  03-06 األمرر مر  2/154 -المرا   حسر  وهراا الر  جا  فر 

والتقاع  ال  جا  ف  الترقية ف  بحقوق  الوضعية ها، ف  الموظ 
4
" 

                                                           
1
 .ساب  مرج   065-60  ق  الر اس  المرسوم نف  م  13 الما   - 

2
 .الر اس  المرسوم نف  م  14 الما   - 

3
 ساب  مرج  60-60 ق  األمر م  133 الما   - 

4
 ساب  مرج  065-60 ق  الر اس  المرسوم م  11الما   - 
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 تج ير  أو المسرتو  تحسري  بغرر  تاوينيرة  و ا  ترابعوا الراي  للمروظفي  وبالنسربة

 بر  جراء طبقرا لمرا وهراا ال  جرة  فر  تررقيتا  أرنراء إضرافية   جرة لار  فتفرت  المعلومرا 

 المرروظفي  بتارروي  والمتعلرر  1996 مررا س 30 فرر  والمررث   12-10 قرر  المرسرروم

 . تامعلوما وتح ي  مستواه  وتحسي 
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 الدرجات في الترقية وإجراءات شروط :الثاني الفرع

 :الدرجات في الترقية شروط :أوال

 065-60 المرسوم م  11 الما   علي  نص  لما وفقا المطلوبة األق مية -1
1

 

 التعيي   صلحية لاا والت  سلمية سلطة م  وتق ي  التنقي  عل  الحصول 2-

الترقية ج ول ف  التسجيل 3-
2
. 

 القرانو  أل  مباشرر  تعلوهرا التر  ال  جرة إلر    جرة مر  الترقيرة تارو  أ  يجر  4-

 065-60 المرسوم م  10 الما   حس  ذل  و ال  جا  عل  القفا من 

 الدرجات في الترقية إجراءات :ثانيا

 وفر  مباشرر  أعلر    جرة إلر    جرة مر  العمروم  الموظر  ترقيرة عمليرة تمرر  

 :مايل  أهماا م  وإجراءا  مراحل ع  

 لجمير  السرنو  التقيري  بطاقرا  بتحضرير السرنةفر  نااير    المسرتد مة اإل ا   تقروم 1-

 عرام بتقر ير مرفقرة مرقمرة نقطرة لمرنحا  المباشرري  مسرثوليا  إلر  وإ سرالاا المروظفي 

 نظر  وقرر  وظيفترر   وواجبررا  لمارام أ ا رر  وطريقررة موظر  لارل المانيررة القيمررة يبري 

 تحر  الرابر  البراب مر  الرابر  الفصرل ضرم  الموظر  تقيري  عمليرة الجاا رر  المشرر 

 المروا  فر  التقيري  هراا أهر اف حر   حيرث 60-60 األمرر مر  "الموظر  تقيري " عنروا 

من   10-19
3
. 

                                                           
1
 .ساب  مرج   065-60 ق  الر اس  المرسوم نف  م  10 الما   - 

2
 .الثان  فصل ف  بتفصيل تنقي  عملية إل  نتطر  سوف - 

3
 مرج  ساب   60-60م  األمر  ق   19-10الما   - 
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 أ  يمانر  كمرا التنقري  بطاقرة علر  ويوقر  فقر  المرقمرة النقطرة علر  الموظر  يطلر 

المدتصة  األعضاء المتساوية اإل ا ية اللجنة إل  تظلما انابشن يتق م
1
.  

 مسرتدر  برخخر ترفر  المسرتد مة  اإل ا   إلر  السرنوية التقيري  بطاقرة إ سرال بعر  3-

 والرتر   األسرل  حسر  البطاقرا  هرا، وترتر  الرتبرة  فر  الموظر  ترقيرة قررا  أو

 رر  لوحر ها     جرة كرل وتحر   المشرغولة الر  جا  حسر  تررتيبا  يرت   تبرة كرل و اخرل

 السررنة مرر   يسررمبر 31 بتررا ي  يتوقرر  أ  يجرر  الررا  الترقيررة جرر ول إعرر ا  يررت 

 ( الترقية لسنة السابقة السنة)الماضية

 جر ول وتح ير  األعضراء باسرت عاء األعضراء متسراوية اإل ا يرة اللجنرة   ري  يقروم 4-

 .في  تجتم  الا  التا ي  وكاا األعمال

 بجر اول المرفقرة الملفرا  جمير  ب  اسرة األعضراء المتسراوية اإل ا يرة اللجنرة تقروم 5-

الترقية
2
. 

 للررق  وفقرا تصرنيف  يعرا  الج ير   ال  جرة فر  الترقيرة علر  الموظر  حصرول بعر  6-

 عرر  الحسرربا  فرر  لتنخررا األق ميررة ببرراق  ويحررتف  يقابلاررا الررا  لرر  جا  االسررت الل 

 الموظر  تصرني  يعرا  المرا   علير  نصر  لمرا طبقرا وهراا الج ير    الرتبرة فر  ترقيتر 

 فيارا جراء والتر  304-07 الر اسر  المرسروم مر  15 فر  أعلر   تبرة إلر   قر  الرا 

 االسررت الل  الررق  مباشررر  يعلرو أو يسراو  الررا  االسرت الل  للرررق  المرافقرة ال  جرة

                                                           
1
 ما وكل الوظيفية نا  شثو تسيير ف  المشا كة ف  الموظفي  وح  اإل ا    يمقراطية بمب أ الجاا ر  المشر  أخا - 

 الثالث الباب م  62 الما   ف  ن  فق  المان  بمسا ه  يتعل 

 : المانيةتا  حيا تسيير ف  الموظفي  مشا كة إطا  ف  تنشن : عل  والطع   المشا كة هيئا  : عنوا  تح 

 طع   لجا  - األعضاء  متساوية إ ا ية لجا  -

 تقنية  لجا -
2
 األولوية حس  الموظفي  في  ويرت  التعيي   صلحية لاا الت  السلطة تع ها الت  القوا   مجموعة الترقية ج اول تمثيل - 

 .السنة لتل  المفتوحة المناص  ع   المسجلي  ع   يتجاوز أ   و  االست اللية النقطة ف 
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 الحسربا  فر  ويثخرا األق ميرة ببراق  ويحرتف   تبتر  األصرلية فر  يحوزهرا التر  لل  جرة

الج ي   الرتبة ف  الترقية عن 
1

 

 الرر  جا  فر  الترقيررة عمليرة أحرراط الجاا ررر  المشرر  أ  سررب  ممرا نلحر  

 كانر  وإ  العرام  الموظرر  مصررلحة فر  جمعاررا تصرر  والتر  مرر  الضرمانا  بجملرة

 علر  العتما هرا نظررا العمليرة الناحيرة مر  أشراال أ  تثيرر ال الر  جا  فر  الترقيرة

 .رانيا التقيي  نظام وعل  األول  بال  جة األق مية معيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 15 الما   ساب   مرج  605-60 : ق  الر اس  المرسوم - 
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 الرتبة في الترقية :الثاني المطلب

 هراا فر  سرنتطر  الر  جا   فر  الترقيرة إلر  األول المطلر  فر  تطرقنرا بعر ما  

 الترقيرة وهرو أال الجاا رر  التشرري  فر  المعتمر   أنمراط مر  الثران  الرنم  إلر  المطلر 

 ما وف  أساسي  فرعي  إل  المطل  هاا قسمنا وق  الرتبة ف 

 للوظيفررة األساسرر  القررانو  المتضررم  60-60  قرر  األمررر مرر  107 المررا   تضررمنت 

 فير  نحر   الثران  الفرر  أمرا الترقيرة مر  الرنم  هراا نعررف فير  األول الفرر  العموميرة

 .الثان  الفصل ف  بالتفصيل إلياا سنتطر  الايفيا  ع  أما النم   هاا أنوا 

 الرتبة في الترقية تعريف :األول الفرع

 مر  الموظر  انتقرال العموميرة  للوظيفرة المنظمرة القرواني  ظرل فر  بالترقيرة يقصر  "

 أخرر  وظيفرة إلر  معينرة وواجبرا  وحقرو  معري  قرانون  ونظرام معري  بمسرتو  وظيفرة

 فر  تق مر  يوافر  الرا  المانيرة مسريرت  فر  الموظر  تقر م بمعنر  أعلر    تبرة ذا 

بواجبررا   با تباطاررا األخيررر  هررا، وتتميررا معينررة برتبررة ذلرر  وياررو  الرروظيف  السررل 

 هررا، حجرر  مرر  تتناسرر  أعلرر  ماليررة وتعويضررا  حقررو  وكررال  أكبررر  ومسررثوليا 

".المسثوليا 
1
  

 النصرو  جمير  خرلل مر  الرتبرة فر  الترقيرة الجاا رر  المشرر  نظر  وقر   

 هراا علر  نر  الرا  60-60 قرر  األمرر ومناررا العموميرة بالوظيفررة المتعلقرة القانونيرة

 فر  الرتر  الترقيرة فر  تتمثرل":علر  نصر  التر  منر  107 المرا   فر  الترقيرة مر  الرنم 

                                                           
1
 99 :  ساب   مرج  سلو   تيشا  - 
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 فر  مباشرر  أعلر   تبرة إلر   تبرة مر  باالنتقرال وذلر  المانر  مسرا ، فر  الموظر  تقر ي 

 مباشر  األعل  أو السل  السل  نف 
1
. 

 الرتبة في الترقية أنواع :الثاني الفرع

 .السل  نف  ف  مباشر  أعل   تبة إل   تبة م  الترقية -

 مباشر  األعل  السل  ف  مباشر  أعل   تبة إل   تبة م  الترقية -

 السلك نف  في مباشرة أعلى رتبة إلى رتبة م  الترقية :أوال

 البنيرة مر  انطلقرا المانر  مسرا ، خرلل أخرر  إلر   تبرة مر  الموظر  ينتقرل  

 وظررا   مرر  البنيررة هررا، تتضررمن  ومررا ينتمرر  إليرر   الررا  السررل  تميررا الترر  الاياليررة

. تنطيرية غير أو كان  تنطيرية متااملة
2

 

 قر  الجاا رر  المشرر  أ  نجر  60-60  قر  األمرر مر  8 المرا   نر  إلر  وبرالرجو  -

 تصررن ": علرر  نصرر  الترر  و مجموعررا   أ برر   ضررم  المرروظفي  أسررل  صررن 

 : اآلتية المجموعا  األ بعة ف  المطلوب التنهيل مستو  حس  الموظفي  أسل 

 المطلرروب التنهيررل مسررتو  الحررا اي  المرروظفي  مجمررو  تضرر  "المجموعررة  أ -

  ممارل تنهيل مستو  كل أو وال  اسا  والبحث التصمي  نشاطا  لمما سة

 المطلرروب التنهيررل مسررتو  الحررا اي  المرروظفي  مجمررو  المجموعررة وتضرر  -ب

   ممارل تنهيل مستو  كل أو التطبي  نشاطا  لمما سة

                                                           
1
  .ساب  مرج   60-60 ق  األمر م  107 الما   - 

 
2
  



ماهية نظام الترقية:                                                               الفصل األول  
 

29 
 

 المطلرروب التنهيررل مسررتو  الحررا اي  المرروظفي  مجمررو  وتضرر  "المجموعررة  - 

 ممارل  تنهيل مستو  كل أو التحا  نشاطا  لمما سة

 المطلرروب التنهيررل مسررتو  الحررا اي  المرروظفي  مجمررو  تضرر  والمجموعررة  - 

 . ممارل تنهيل مستو  كل أو التنفيا نشاطا  لمما سة

 .فرعية مجموعا  إل  ملمجموعا  ا تقسي  يما   -

 االسرت اللية للشرباة المحر   065-60  قر  الر اسر  المرسروم مر  03 المرا   جراء  وقر 

 المطلوبررة التنهيررل مسررتويا  أكثررر لتوضرر   واترربا   فرر  ونظررام المرروظفي  لمرتبررا 

 تصررني  يررت  ":علرر  نصرر  حيررث السررابقة  األ بعررة موعررا المج ضررم  للتصررني 

 حسر  الصرن  خرا   الفرعيرة واألقسرام واألصرناف موعرا المج مدتلر  فر  الرتر 

  ا بالوظيفة  لللتحا  المقر   التوظي  وطريقة المطلوبة التنهيل مستويا 
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 الارمر  الرنم  تبنر  الجاا رر  المشرر  أ  نلحر  سرب  مرا خرلل مر   
1

 فر 

 كلمررا القيا يررة المناصرر  عرر   تقلرري  يفتررر  الررا  الرترر  لتصررني  الاياليررة البنيررة

 موضروعية بصرفة يحرول الرا  الوضر  الاررم  قمرة مر  المناصر  هرا، مسرتو  أقتررب

 إلير   ينتمرو  الرا  السرل  مر  العليرا الرتر  إلر  المروظفي  كرل وصرول إماانيرة  و 

 والرا  العرال   فر  اإل ا يرة األنظمرة بعرض فر  المعتمر  االسرطوان  الرنم  عار  وهراا

 مضرمونة الرتبرة فر  فالترقيرة قاع تر   وفر  السرل  قمرة فر  المناصر  عر   بري  يعرا ل

 القانونيررة الشررروط فرريا  تترروافر لرر  اللرراي  ماعرر ا المرروظفي  لجميرر  الررنم  هرراا فرر 

 .المطلوبة

 .مباشرة األعلى السلك في مباشرة أعلى رتبة إلى رتبة م  الترقية :ثانيا

  فر   السرل  نفر  فر  ينر    والرا  الرتبرة فر  الترقيرة مر  األول للنرو  خلفرا  

 شرروط وفر  مباشرر  يعلرو، الرا  السرل  إلر  مر  السرل  االنتقرال يفترر  النرو  هراا

الدا ج  بالتوظي  الداصة الشروط ع  تدتل 
2
  

 حر و  فر  اإل ا   تسردرها ووسريلة واالسرتحقا   للتقر م محفراا يعر  النرو  وهراا  

  تا  قرر  ا لرفرر  موظرر  أحسرر  يبالرر  الررا  الجارر  مسرران   قصرر  معقولررة مناصرر 

 وف  الترقية م  النو  هاا لتنظي  المتبعة الطر  وتتلد 

 الاكر سال  60 -06 األمر م  107 الما   ف  علياا المنصو  الايفيا 

 عر   بتدصري  األول المقرام فر  تفترر  انارف  المتبعرة الايفيرا  هرا، كانر  وكيفمرا

 مر  النرو  هراا  تاجر ا  تثبر  اللراي  المروظفي  السرتقبال الشراغر  المناصر  مر  معري 

                                                           
1
 .مرج  ساب   065-60م  المرسوم الر اس   ق   60الما    - 

2
 .195هاشم  خرف   مرج  ساب     - 
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 كرل " : فير  جراء والتر  60-60األمرر مر  09 المرا   أك تر  الرا  الشررط وهرو الترقيرة 

  شررغل إلرر  يررث   أ  يجرر  العموميررة واإل ا ا  المثسسررا  لرر   وظيفررة فرر  تعيرري 

قانونية بصفة شاغر  وظيفة
1

 . 

 تصرر  ، إ ا   بقرررا  تررت  بنوعياررا  الرتبررة فرر  الترقيررة أ  اإلشررا   وتجرر   

 تروافر مر  والتحقر  التنكر  بعر  وذلر  التق يريرة  سرلطتاا بمقتضر  المسرتد مة اإل ا  

 السرالفة المعرايير وفر  ذلر  ويارو  الرتبرة  فر  الموظر  بترقيرة تسرم  التر  األسرباب

 التقيي  – الافاء 

 الترقيةة) الترقيرة مر  النرو  هراا أخضر  عنر ما الجاا رر  المشرر  أحسر  وقر   

 فر  الترقيرة فر  المعتمر   العامرة المعرايير إلر  باإلضرافة متعر    كيفيرا  إلر ( الرتبةة فةي

 البيروقراطيرة أسراس علر  القا مرة السرلبية المما سرا  بعرض لتفرا   وذلر  الر  جا  

 ال .... والجاوية والمحسوبية كالمحابا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . مرج  ساب  60-60م  األمر  ق   61الما   - 
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 األول الفصل خحصة

 الوظيفرة فر  الترقيرة نظرام ماهيرة إلر  فير  تطرقنرا الرا  الفصرل هراا خرلل مر   

 وأهميتاررا  وأهرر افاا  وشررروطاا تعريفاررا حيررث مرر  الترقيررة بتوضرري  قمنررا العموميررة 

 توصرلنا ولقر  العموميرة  الوظيفرة فر  الموظر  الترقيرة أنمراط إلر  تطرقنرا كمرا وأشراالاا

 : التالية النتا   إل 

 تفسرر  المجررال أمرراما  اناررأل الموظفررو ؛ إلياررا يطمرر  غايررة الترقيررة تعتبررر  

 للظفرر الجار  مر  قر   أقصر  لبرال الحرافا فريا  فتغررس العليرا  المناصر  إلر  للوصرول

 المانيرة الحيرا  فر  كبيررا  و ا تلعر  فار  والمعنويرة  الما يرة بمااياهرا والتمتر  بالترقيرة

 فر  المثسسرا  وتنراف  الحاليرة  الظرروف ظرل فر  خصوصرا والمثسسرة عمومرا للفرر 

 أكبرر عر   وجلر  المحفرا العامرل باعتبا هرا المثهلرة  العاملرة الير  علر  العالميرة السرو 

 سربيل وفر  يسرتحقاا  التر  ال  جرة الموظر  لمرن  وكفراء  الدبرر  ذو  المروظفي  مر 

 بمجموعر  الترقيرة عمليرة المشرر  أحراط العموميرة الوظيفرة مسرتو  علر  الترقيرة تحقير 

 لترقيرة وضرع  التر  المبرا   وتبقر  الفصرل  هراا فر  إليارا تطرقنرا التر  األنمراط مر 

 . الثان  الفصل ف  ترقيت   و  تحول الت  والموان  الموظ  

 

 

 

 

 



 

 

 

الفصل الثاني 
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 عد ، إشداات  عنهدا ندت  ع يد ،  ومبدادئ أسد  علد  الترقيدة نظدام يعتمد   

 عد د يزيد  مدا فعداد، المدوظفي   وعد د المتاحدة الوظدائ  بدي  الموازندة عد م بسد 

 الترقيدة فدر  أن حيد  المتاحدة  الوظدائ  عد د عد  للترقيدة الصداليي  المدوظفي 

 للترقيددة  المددوظفي  أكفدد  اختيددا  مشددالة تظهددر لددكل  عدداد،  ميدد ود، تاددون

 إجدرا  عند  اتعتبدا  فدي أخدكاا يجد  التدي المعدايير أو األسد  تي يد  وضدرو ،

 مدنه  علد  لتادون الترقيدة عمليدة وفقهدا يدت  التدي اآلليدا  وكدكا اتختيدا   عمليدة

 .الهوى عل  ت واضح

 : اآلتية المباح  الفصل اكا في وسنتناول  

 .الترقية نظام أساس :األول المبي 

 .الترقية نظام آليا  :الثاني المبي 

 .الترقية نظام موانع :الثال  المبي 
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 الترقية نظام أسس :األول المبحث

 إجدرا  عند  اتعتبدا  فدي أخدكاا يجد  التدي المعدايير أو األسد  تي يد  إن  

 عد  لالبتعداد نفسدها تفدر  حتميدة ضدرو ، للترقيدة األادل الموظد  اختيدا  عمليدة

 .عنه المنجر، المشاكل

 أسداس علد  الترقيدة منهمدا األول المرلد  مرلبدي  فدي لألسد  وسدنترر   

 اتمتيدان طريد  عد  الترقيدة الثداني والمرلد  الافدا ،  أسداس وعلد  األق ميدة

 . المتخصص التاوي  و واتختيا  والشهاد،

 والكفاءة األقدمية أساس على الترقية :األول المطلب

 مد  الترقيدة نظدام فدي المعمدول بهدا المعدايير أقد م مد  والافدا ، األق ميدة إن  

 مدد  الموظدد  ترقيددة ليددت  اإلدا ، طددر  مدد  ابهاحتسددا يددت  و التربيدد   حيدد 

 .التاليي  الفرعي  في شرحه ي تي منهما وكل منه أعل  آخر إل  منص 

 باألقدمية الترقية :األول الفرع

 لعد د الامدي التدراك  علد  أساسدي وبشدال باألق ميدة الترقيدة معيدا  يقدوم  

 عالقدة اندا  أن يعندي وادكا   الدزم  فدي تدراك  عد  عبدا ، انهدأ أي العمدل  سدنوا 

 زاد  منصددبه فددي الموظدد  خ مددة مدد ، زاد  كلمددا أندده علدد  تقددوم افتراضددية

 اكتسدابه علد  قريندة تعد  الموظد  قضدااا التدي الفتدر، أن أي وخبرتده  كفا تده

 106 المداد، ندص مد  نستخلصده مدا وذلد  بالترقيدة  جد يرا أصدبح وبالتدالي للخبدر،

 بصدفة تدت ..." الد  جا فدي  الترقيدة أن علد  نصد  والتدي  03-06 األمدر مد 
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 ويقصد  1 " التنظدي  طريد  عد  تيد د التدي وكيفيدا  الوتدائر حسد  مسدتمر،

 لترقيددة أساسددي وكشددرط ك ق ميددة المرلوبددة السددنوا  عدد د والايفيددا  بالوتددائر

  .أعل  د جة إل  د جة م  انتقاله و الموظ 

 سدبتمبر 29 فدي والمدر   403-07  قد  الرئاسدي المرسدوم كدكل  أكد   مدا وادكا

 ضدم   واتدبه  دفدع ونظدام المدوظفي  لمرتبدا  اتسدت تليةللشدباة  الميد د 2007

 :علد  تدنص والتدي  المهنيدة الخبدر، عندوان تيد  منده الثداني الفصدل مد  11 المداد،

األكثدر  علد  ترقيدة مد د بدثال  د جدة كدل فدي للترقيدة المرلوبدة األق ميدة تيد د"

 .2ومتوسرة وقصوى دنيا

  تي داا معينة  زمنية فتر، قضا  بع  للترقية العامل صالحية أنها عل   

 .3المختلفة واللوائح األق مية القواني  الترقية تعري  يما  وعليه 

 للترقيدة  ك سداس المعيدا  ادكا نجاعدة مد ى حدول فقهدي خدال  ثدا  ولقد   

 قدد  الجزائددري المشددر  اعتمدد   المعيددا   والددكي اددكا علدد  كتبددوا الددكي  فمعظدد 

 األنجدع و المعيدا  األنسد  لندا يبيندوا أن دون مرلفداته  فدي وعيوبده مزايدا  أو دوا

 :اي المعيا  اكا يتصفنها التي المزايا أا  ولعل الترقية  عملية في

 ألقدد م بالترقيددة اليدد  يعرددي حيدد  األسددلو   اددكا ووضددو  بسدداطة  

  .المتنافسي 

                                                           
1
 ساب  مرجع 03-06 ق  األمر م  106 الماد،   - 

2
 .ساب  مرجع   403-00 ق  الرئاسي المرسوم م  11 الماد، - 

3
 36 :    ساب  مرجع فاتح  جبلي - 
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 أنهدد  علدد  مسددبقا يعملددون الددكي  العمددال نفددوس فددي واتطمئنددان الرضددا بعدد 

 1الم ، المي د، بقضا  الترقية سينالون

 نظددرا ثانيددا معيددا ا اعتمدد  حددي  الجزائددري المشددر  أحسدد  وقدد  اددكا  

 مد  جدز  كونده عنده التخلدي دون األق ميدة لاد  لمعيدا  وجهد  التدي لالنتقدادا 

 اتنتقدادا  والعيدو  ادك  أاد  ومد  المدوظفي   ترقيدة فدي تسدتخ م التدي المنظومدة

 :نج 

 مردرد، عالقدة اندا  لدي  إذ األق ميدة  فادر، عليدة تقدوم الدكي األسداس ضدع  1-

 .األفراد يمتلاها التي والق  ، ومستوى الافا ، الخ مة م ، طول بي 

 ادي الافدا ، وليسد  الخ مدة مد ، أن سديعلمون ألنهد  المجد ي  العداملي  إحبداط 2-

  2.الترقية مقياس

 معيدا  علد  الترقيدة تقدوم أن يماد  ت أنده نسدتنت  سدب  مدا خدالل مد   

 عليهدا تتدوفر التدي الافدا ، حد  ومجيد  فدي كدا  غيدر باعتبدا   لوحد    األق ميدة

 وادو أت آخدر بمعيدا  مزجده عند ما الجزائدري المشدر  أحسد  قد  إذ اإلدا ، 

 .معيا  الافا ،

                                                           
1
 40-43     نفسه  مرجع فاتح  جبلي - 

2
 191     2006 والتوزيع عمان  للنشر صفا  األولي دا  الربعة البشرية  الموا د إدا ، شيخة  أبو أحم  ناد  - 



 الجزائري التشريع في وموانعها الترقية نظام مبادئ                    :الثاني الفصل

 

37 
 

 الكفاءة معيار وفق الترقية :الثاني الفرع

 والجد ا ، الافدا ، مد  الموظد  حققده مدا علد  المعيدا  ادكا وفد  الترقيدة تدت   

 التدي األمدو  مد  وغيرادا الفنيدة بالافدا ، يتصدل  ومدا   اإلدا ي العمدل أدا  فدي

 لمعيدا  كبيدر، أاميدة تعردي أن يجد  اإلدا ، أن كمدا   اإلدا ،  تقد ير إلد  تتدر 

 لشدد ل يصددليون الددكي  األفددراد أفضددل لتي يدد  وذلدد  للترقيددة  ك سدداس الافددا ،

 .1العليا . الوظائ  أعبا  وتيمل

 للترقيدة ك سداس لوحد   كدا  غيدر األق ميدة معيدا  أن ادكا مد  نسدتنتجه ومدا  

 مد  ليدتما  الموظد  فدي خاصدة مواصدفا  تترلد  والتدي العليدا  الوظدائ  فدي

 تاشد  أن لوحد اا األق ميدة تسدتريع لد  المواصدفا  وادك  القياديدة  المواقدع تدولي

 .مًعا بالمعيا ي  األخك يج  وبالتالي عليها

 والتكوين واالختيار واالمتحان الشهادة أساس على الترقية :الثاني المطلب

 أو التاددوي  أو واتمتيددان الشددهاد، طريدد  عدد  الترقيددة معيددا  إتبددا  إن  

 التددي للوظيفددة الموظدد  صددالحية مدد ى لقيدداس الناجعددة المعددايير مدد  اتسددتثنا 

 اإلدا ، دو  نل دي أن دون بيد   عملدي جاند  مد  تيتويده لمدا نظدرا إليهدا  يرشدح

 يخدداطرون الدكي  موظفيهددا تيفيددز فددي وكددكا باتختيدا  الترقيددة فددي ياددون الدكي

 .عمله  أجل م  ب نفسه 
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 والشهادات الوطنية والمسابقات االمتحانات بواسطة الترقية :األول الفرع

 والمسابقات االمتحانات بواسطة الترقية :أوال

 وضدمان بتنظيمهدا الجزائدري المشدر  اادت  فقد  الترقيدة ادك  ألاميدة نظدرا  

 أفريدل 25 فدي الصداد 194-12 قد  التنفيدكي المرسدوم خدالل مد  سديراا حسد 

 فدي المهنيدة والفيدو المسدابقا  واتمتياندا   تنظدي  لافيدا  الميد د 2012 سدنة

 أصدد    اإلطددا  اددكا فددي و1 وإجرائهددا  العموميددة واإلدا ا  المرسسددا 

 20 فددي المر خددة 00/3004 قدد  التعليميددة العموميددة للوظيفددة  العامددة الم يريددة

 سددال 194-12 قدد  التنفيددكي المرسددوم أحاددام بتربيدد  والمتعلقددة 2013 فيفددري

 والفيوصدا   اتمتياندا  تنظدي  كيفيدة لتيد د التعليميدة ادك  جدا   وقد  الدككر 

 المهنية

 يخضدعون الدكي  المدوظفي  فدي توافرادا المرلوبدة الشدروط أاد  مد  أمدا  

 فدي األق ميدة سدوا  أثبتدوا الدكي  للمدوظفي  يسدمح الدكي للترقيدة المهندي لالمتيدان

 مد  باتسدتفاد، متخصدص  قدانوني بتادوي  مقترندة الرتبدة فدي األق ميدة أو الرتبدة

 2 .بنجا  مهني امتيان إجرا  بع  أعل    تبة الترقية إل 

 

 

                                                           
1
 الموافد  1433 عدام الثداني جمدادي 03 فدي المدر   093-03  قد  التنفيدكي المرسدوم  اجدع التفصديل مد  لمزيد  - 

 .واإلدا ا  المرسسا  في المهنية والفيو  واتمتيانا  المسابقا  تنظي  كيفيا   يي د 2012 أفريل 25 ل
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  الشهادات إلى استنادا الترقية :ثانيا

 عليده حداز الدكي للتخصدص الماملدة العلميدة الشدهادا  علد  المعيدا  ادكا ويرتادز

 حدد ود فددي مباشددر، األعلدد  الرتبددة إلدد  الترقيددة مدد  تماندده والتددي الموظدد  

 واإلجدرا ا  الشدروط تددوفر مدع اإلدا ،  إليهدا تيتدا  التددي المفتوحدة المناصد 

 .القانونية

 الشهادات أساس على الترقية شروط-أ

 المتعلد    1996 ندوفمبر 05 فدي المدر   1710  قد  المنشدو  حسد  

 بعد  شدهاد، علد  تيصدلوا الدكي  للمدوظفي  يسدمح أعلد   تبدة فدي المدوظفي  بتعيدي 

 الخاضدعي  األساسدية القدواني  إطدا  فدي أعلد  برتبدة باتلتيدا  األولدي تدوظيفه 

 بإمادان المعنيدة بالرتبدة تلتيدا  المشدروطة المسدابقة طبيعدة كاند  ومهمدا لهدا 

 الموظفي  ارت 

 الشداغر، المناصد  حد ود فدي أعلد  لرتبدة الشدهاد، أسداس علد  مباشدر، اتلتيدا 

 المدددوا د لتسددديير السدددنوي المخرددد  فدددي الخدددا جي للتوظيددد  المخصصدددة

 .".1البشرية
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 بالشهادات الترقية إجراءات -ب

 أعلد   تبدة فدي مباشدر، مدراال  أو شدهادا  علد  تيصدل الدكي الموظد  يعدي 

 الخبدر، تعدوي  بنقداط اتحتفداظ مدع عليده التوقيدع مد  تدا ي  ابتد ا  فدردي بقدرا 

 األصلية  تبته في عليها الميصل المهنية

 المتخصص والتكوين االختيار سبيل على الترقية :الثاني الفرع

 االختيار سبيل على الترقية :أوال

 الت ايدل قائمدة فدي التسدجيل طريد  عد  اتختيدا  سدبيل علد  الترقيدة تادون  

 للخبببرة المكتسبببة) المرلوبددة األق ميددة يثبتددون الددكي  للمددوظفي  يسددمح الددكي

 عند  الترقيدة مد  يسدتفي  ت بييد  أعلد    تبدة إلد  الترقيدة مد   باتسدتفاد،(المهنيبة

 عليده نصد  مدا وادكا القدانون  بقدو، مدر، مد  أكثدر الت ايدل قائمدة فدي التسدجيل

 للوظيفددة العددام األساسددي القددانون المتضددم  04-03األمددر مدد  107 المدداد،

 .العمومية

 مدد  تقيددي  لعمليددة يخضددع الموظدد  فددإن األق ميددة  شددرط علدد  وزيدداد،  

 العدام األساسدي القدانون 04-03 أحادام األمدر مد  98 المداد، فدي و د كمدا اإلدا ، 

 السدنوية النقردة معد ل تيد د التدي الموظد  تقيدي  عمليدة العموميدة عل  للوظيفدة

 لهدا التدي السدلرة مد  عدام تقد ير إضدافة مدع المعتبدر،  المد ، خدالل إيدا  تمدنح التدي

 فدي سدلوكه وكدكا لمهامده  المعندي الموظد  أدا  طريقدة حدول التنقدي  صدالحية

 .المصلية
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 اللجندة موافقدة تندال أن يجد  اليالدة  ادك  فدي الترقيدة أن إلد  اإلشدا ، وتجد  

 .1المعني بالسل  المختصة األعضا  المتساوية

 المتخصص التكوين أساس على الترقية :ثانيا

 األساسدي القدانون المتضدم  04-03  قد  األمدر مد  107 المداد، نصد  لقد   

 يادون مدا عداد، تادوي  وادو   الترقيدة مد  الندو  ادكا  علد  العموميدة للوظيفدة

 عمدومي منصد  لشد ل المترشديي  إعد اد خاللده يدت  المد ى  طويدل أو متوسد 

 أو للمسدابقا  للتيضدير أو   عليدا برتبدة أو عدال بسدل  لاللتيدا  أو مدر،  ألول

 :متع د، أوجه وللتاوي  المهنية  اتمتيانا 

 المعدا   تيسدي  ادو التادوي  ادكا تنظدي  مد  الهد   :المسدتوي تيسدي   

 .وضبرها وتعميقها وإثرائها للموظفي  األساسية والافا ا 

 التايد  مد  الموظد  تمادي  ادو األساسدية مراميده ومد  :المعلومدا  تج يد   

 نتيجة ج ي ، وظيفة أو منص  مع

 فددي طددرأ  التددي الهامددة للت يددرا  وإمددا والتقنيددا  الوسددائل لترددو  إمددا  

 . مهامها أو وعملها المصلية تنظي 

 فدي المدر   93-93  قد  التنفيدكي المرسدوم أحادام أكد   اإلطدا  ادكا وفدي  

 فدي المدر   00-03  قد  التنفيدكي بالمرسدوم والمدتم  المعد ل 1996 مدا س 3
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 وتج يدد  مسددتواا  وتيسددي   المددوظفي  بتاددوي  والمتعلدد    2004 جددانفي 22

 وتج يد  المسدتوى المتخصدص وتيسدي  التادوي  دو ا  فدتح أن علد    تهمعلومدا

 صدالحية لهدا التدي السدلرة مد  بقدرا  يدت  العموميدة المرسسدا  فدي المعلومدا 

 1.التعيي 
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 الترقية نظام آليات :الثاني المبحث

 بده يعتد  الرئاسدية  السدلرة مظداار مد  مظهدرا يعد  الموظد  أدا  تقيدي  إن  

 الموظد  تثبيد  مد  المهندي المسدا  بتسديير يتعلد  قدانوني تصدر  أي اتخداذ عند 

 .التيفيزية للعالوا  استيقاقه مستوى وتي ي  ونقله ترقيته إل  ترسيمه أو

 والمعدايير العدام الموظد  تقيددي  نظدام مرلبدي  فدي المبيد  ادكا فدي وسدنتناول

 .التقيي  بعملية تيي  التي والضمانا 

 العام الموظف أداء تقييم نظام :األول المطلب

 :عنصري  عل  يعتم  الموظ  تقيي  إن  

 .التنقي  -

 .العام التق ير -

 المرل  اكا في سنتناولهما اللكان الفرعان واما

 التنقيط :األول الفرع

 ومسدتوى النشداطا  بداختال  تختلد  ومعدايير جد اول علد  التنقدي  يعتمد   

 0 بدي  تتدراو  عالمدا  التنقدي  جد ول يتضدم  حيد  المرتبردة بهدا   المسدروليا 

 1.اإلدا ية األنظمة حس  5 و 0 بي  حت  أو 10 و 0 أو 20 و
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 الشخصددية القدد  ا  اكتشددا  عامددة بصددفة تيدداول فهددي المعددايير أمددا  

 .المهني وسلوكه المهنية والمها ا  بالمعا   إحاطته وم ى للموظ 

 :حي  م  الموظ  خاللها م  يقي  التي المرجعية المعايير وتتمثل

 .الصيية ق  اته  -

 .العمل في مواظبته -

 .العمل في وإخالصه اعتنائه م ى  -

 .العمل في وتفانيه استع اد   -

 .التنظيمية معا فه -

 .اته يتميز التي المباد ،  و  -

 .اإلشرافية ق  اته  -

 .الرقابية ق  اته  -

 .العمل في سرعته م ى -

 .انضباطه -

 1 .المسرولية  و   -

 غيدر اأ إت الموظد  تقيدي  فدي أاميتهدا  غد  المعدايير ادك  أن نسدتنت   

 التخصدديص ومسددتوي المرسسددا  بعدد  عمددل طبيعددة مددع للتاييدد  قابلددة

 .نقائص ع ، م  تعاني يجعلها ما واكا والمسرولية
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 :التقيي  بمعايير الخاصة األساسية الجوان  تيليل يلي فيما سنتناول  

 

 القد  ا  اكتشدا  األدا  لتقيدي  السدنوية اتسدتما ، تسدته   :التقيدي  معدايير 

 سدلوكه وكدكا بده  يتميدز الدكي األدا  ومسدتوى المهنيدة ومعا فده للموظد  اليقيقيدة

 القدانون مد  ( 84 )المداد، ااحد د األاد ا  حسدبما ادك  وتاتمدل المصدلية  داخدل

 15 فدي المدر   (04-03) األمدر مد  ( 99 ) والمداد، للعمدال النمدوذجي األساسدي

 مد  1.والمسدتقبلية الياليدة برموحاتده تتعلد  قد  التدي البياندا   فدي 2006 يوليدو

 ومخرد  مراالتده علد  بندا  إليهدا ات تقدا  أو شد لها ييبدك التدي المناصد  حيد 

  متااملي  عنصري  عل  األدا  تقيي  ويعتم  المهني مسا  

 عمليدة إثدر الموظد  عليهدا يتيصدل التدي السدنوية العالمدة فدي يتمثدل  قمدي عنصدر

 23 فدي المدر   89/99 المرسدوم مد  (83) طبقدا للمداد، لهدا يخضدع التدي التنقدي 

 بده ييظد  الدكي العدام التقد ير 04-03 األمدر مد  101 والمداد،   1985 مدا س

 .بالتنقي  المختصة السلرة قبل م 

 1968 جويليدة 03 فدي المر خدة 05  قد  التعليمدة تضدمن  :التنقدي  عمليدة  

 مد  للموظد  المهنيدة الوضدعية قيداس المماد  مد  معدايير مجموعدة الدككر السدالفة

 التابعددة األعمددال وطبيعددة إليدده ينتمددي الددكي السددل  مسددتوى علدد  بنددا  خاللهددا
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 يما سددها  التددي بالوظيفددة المرتبرددة المسددرولية مسددتوى علدد  وكددكا لمهامدده 

 الدككر السدالفة معدايير العشدر، بدي  مد  معدايير سدتة بتبندي نفسدها التعليمدة وتوصدي

 وخصوصدديا  مناسددبا  ترتئيدده حسددبما المختصددة للسددلرة باختيا اددا يوكددل

 تد خلهما يسدتلزم قد  معيدا ي  إلضدافة مفتوحدا المجدال تتدر  كمدا والنشداط  القردا 

 .التقيي  عملية في اتنش ات  نف 

 قد  التدي المت يدرا  مختلد  مدع للتايد  المعدايير ادك  قابليدة  غد  أنده إت 

 نجاعتهدا فدإن طريقتهدا علد  وحتد  بدل التنقدي  مضدمون علد  اليدال بربيعدة تدرثر

 فدي معدايير ثمانيدة الع ديدة أاميتهدا إلد  بعضدها يرجدع عوامدل بعد ، مقيد ، تبقد 

 1 مو المج

 العام التقدير :الثاني الفرع

 ت للموظد  اليقيقيدة القيمدة عد  العدام بالتقد ير يسدم  مدا تعبيدر مد ى إن  

 لإللمدام بالنسدبة ياتسدبها التدي األاميدة فدرغ  التنقدي   مصد اقية مد ى عد  تختلد 

 تقلدد  قصدد  توظيفهددا يسددتريع التددي والقدد  ا  وطموحاتدده الموظدد  بشخصددية

 منهدا يجعدل الدكي للقيداس  قابلدة موضدوعية لمرشدرا  تسدتن  ت ج يد ، مسدروليا 

 مد  الرئاسدية السدلرة تستخلصدها قد  التدي الشخصدية لالنرباعدا  انعاداس مجدرد

 .للموظ  الظاار، السلوكا  بع 
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 التقيدي  عمليدة عليهدا ترتادز التدي اإلجدرا ا  د اسدة الدرأي ادكا يركد  وممدا  

 ا تباطهمددا وعدد م اإلجددرا ا تيددي   التددي والظددرو  الددككر  السددالفي بعنصددريها

 .انهوأعوا اإلدا ، بي  ميا  اتصال بنظام

 النمددوذجي للقددانون التربيقيددة النصددو  غيددا  فددي التقيددي  إجددرا ا  إن  

 العموميدة  للوظيفدة العدام األساسدي القدانون مد  ( 102 )إلد  ( 97 ) مد  والمدواد

  - 1966 جددوان 02 فددي المددر   039-33 المرسددوم أحاددام إلدد  وبددالرجو 

 جويليدة 03 فدي المر خدة 5  قد  والتعليمدة الترقيدة  بدإجرا ا  و بدالتنقي  المتعلد 

 إلجددرا  إتباعهددا الواجدد  القواعدد  علدد  الضددرو ي التعددر  مدد  بددا  1968

 1 .الموظفي  أدا  تقيي  عملية

 تبدد و نقدداط ثددال  النصددو  اددك  تيليددل عندد  اتاتمددام يسددت عي وممددا 

 التي الخصوصيا  إلد ا  أساسية

 :العملية اك  م  استخالصها المما  م 

 .التنقي  ج ول -

 .التنقي  صالحيا  -

 التقيي  بعملية المييرة الضمانا  -
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 حسددبما 10 إلدد  0 مدد  السدنوي التنقددي  جدد ول يتددراو  :التنقددي  جد ول  

 الناحيدة مد  أنده إت النمدوذجي األساسدي القدانون مد  ( 84 ) المداد، عليده  نصد 

 تربيد  عد  التنقدي  الندات  بّسدل  تعمدل اإلدا يدة القراعدا  معظد  زالد  مدا العمليدة

 اآلتيدة بالعالمدا  يقتدرن والدكي 1966 جدوان 02 فدي المدر   149-66 المرسدوم

 .1 الموظ    أدا  لتي ي 

 .ممتاز : 18 تعلو التي العالمة -

 .ج ا جي  : 18 و 16 بي  العالمة -

 .جي : 16 و 13 بي  العالمة  -

 . دي  : 10 ع  تقل التي العالمة  -
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 .300-309    نفسه  مرجع خرفي  ااشمي - 
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 :التنقيط صالحيات

 صدالحيا  تمددا س التدي اددي التعيدي  صدالحية لهددا التدي السددلرة تعتبدر  

 04-03 األمدر مد  101 المداد، ندص فدي مدا جدا  وادكا للموظد  التنقدي  و التقيدي 

 السدلمية للسدلرة  منرقيدة وبصدفة بالضدرو ، يعدود والتقد ير التقيدي  أن تعتبدر التدي

 .1منق  التقيي  اكا ياون أن يج  كما   المرالة
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 ساب  مرجع  04-03: ق  األمر م  101 الماد، -
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 التنقيط بعملية المحيطة الضمانات و المعايير :الثاني المطلب

 المدوظفي  لتقيدي  اإلدا ، تقوبهدا والتدي شدرحها سدب  التدي التنقدي  عمليدة إن  

 يدردي مدا وادكا ا نهدنزوا تيقيد  إلد  وأسدالي  طرقدا اإلدا ، إلتبدا  عرضدة ادي

 وكدكا التنقدي  لوضدع معدايير يضدع المشدر  جعدل ممدا  الموضدوعية  عد م إلد 

 .ع ي ، بضمانا  العملية اك  أحاط

 .التنقيط عملية معايير :األول الفرع

 عد ، الجزائدري المشدر  وضدع والتقد ير التقيدي  فدي السدلمية السدلرة لتعسد  تفاديدا

 04-03 األمر م  99 الماد، ااح د موضوعية معايير

 .األساسية القواني  في عليها والمنصو  العامة الواجبا  احترام -

 .المهنية الافا ، -

 .1الخ مة وكيفية والمردودية الفعالية -

 مراالتده تقد ير تتضدم  موظد  لادل للتنقدي  سدنوية براقدة توضدع وبدكل   

 ومدا الموظد  مقد  ، علد  النقردة وتد ل العمدل  فدي وأسدلوبه المهنيدة ومعلوماتده

 .إليها يّرق  أنه ييتمل التي الوظيفة مما سة يستريع كان إذا

 

 

 

                                                           
1
 .مرجع ساب   04-03م  األمر  ق   99الماد، - 
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 التنقيط بعملية المحيطة الضمانات :الثاني الفرع

 :الضمانا  م  أنوا  بثال  نظريا التنقي  عملية تقترن  

 عليهدا  التوقيدع قصد  ابهد المعندي للموظد  التنقدي  اسدتما ، بتبليد  اإلدا ، التدزام

 والتدي حقده عد  للد فا  الضدرو ية المالحظدا  كدل تضدمينها األمدر اقتضد  وإن

 04-03األمر م  ( 102 ) الماد، عليه نص 

 التددي العالمددة الموظدد  اعتبددر إذا األعضددا  المتسدداوية الّلجنددة أمددام الرعدد  -

 . حقه في مجيفة عليها تيصل

 مرالبدة مد  التنقدي  تسدتما ، اسدتالمها بعد  األعضدا  المتسداوية الّلجندة تمادي  -

 .العالمة بمراجعة اإلدا ،

 تجعدل التدي التقيدي  بعمليدة المشدر  أحاطهدا التدي الضدمانا  مد  بدالرغ   

 حد  الايفيدة ك بهد لهدا وتضدم  لده التدابعي  واألعدوان الدرئي  بدي  مسدتمر، العالقدة

 إلجرا  تخضع ت فهي واإلنصا   الموضوعية م  أدن 

 التدي باآلثدا  واعيدا منهدا كدال يجعدل واإلدا ، الموظد  مد  لادل مقيد  حضدو ي

 والخ مددة األدا  وتيسددي  صددي ها بمختلدد  الترقيددة حيدد  مدد  عنهددا تترتدد 

  1.العمومية

 

 

                                                           
1
 .303-304    ساب   مرجع خرفي  ااشمي - 
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 الترقية نظام موانع :الثالث المبحث

 القانونيدة آلثا ادا ومنتجدة نافدك، تعتبدر الترقيدة أن ادو العدام األصدل كدان إذا  

 فددإن المختصددة  الجهددة مدد  قددرا  اااوصدد   شددروطها  الموظدد  اسددتوف  متدد 

 .القرا  اكا مثل ص و  تمنع موانع وجود واو األصل  اكا عل  استثنا  انا 

 بداإلجرا ا  يتعلد  األول ندوعي   عد  تخدر  ت لانهدا متعد د،  الترقيدة ومواندع

 الوضدعيا  بدبع  فيتعلد  الثداني الندو  أمدا الموظد   بيد  تتخدك التدي الت ديبيدة

 .المهني مسا   خالل الموظ  اا يمر ق  التي القانونية

 التأديبي بالنظام المتعلقة الموانع :األول المطلب

 تق يريددة سددلرة لهددا كاندد  وإن بالت ديدد  المختصددة اإلدا يددة الجهددة إن  

 العقوبددا  بخصددو  مقيدد ، انهددأ إت الت ديبيددة  األخرددا  تي يدد  فددي واسددعة

 سددبيل علدد  المشددر  حدد داا والتددي واألنظمددة  القددواني  فددي عليهددا المنصددو 

 .اليصر

 مد  السدابع البدا  ضدم  التد ديبي النظدام إلد  الجزائدري المشدر  تردر  وقد  -

 ندص حيد  العموميدة  للوظيفدة العدام القدانون األساسدي المتضدم  04-03 األمدر

 أو مسداس المهنيدة الوجبدا  عد  تخدل كدل يشدال " :علد  منده 160 المداد، فدي

 بالمتابعددا  اتقتضددا   عندد  المسدداس  دون مخالفددة أو خردد  وكددل باتنضددباط

 1 الجزائية

                                                           
1
 .ساب  مرجع 04-03 : ق  األمر م   030الماد، - 
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 األخردا  جسدامة حسد  الت ديبيدة العقوبدا  الجزائدري المشدر  صدن  كمدا  

 المداد، تضدمنته مدا وادكا د جدا  أ بعدة إلد  الموظد  يرتابهدا قد  التدي المهنيدة

 بالترقيددة تتعلدد  التددي الجددزا ا  المدداد، اددك  بيندد  وقدد  األمددر  نفدد  مدد  163

 :في والمتمثلة

 الت ايل  قائمة م  الشر  الثانية  ال  جة م  العقوبة 1-

 د جتي   إل  د جة م  التتريل الثالثة  ال  جة م  العقوبة 2-

 1.مباشر، السفل  الرتبة إل  التتريل الرابعة  ال  جة م  العقوبة 3-

 الجزائدري المشدر  أن نالحد  الدككر السدالفة 163 المداد، ندص إلد  وبدالرجو  

 األخردا  مد  خرد  الموظد  ا تاد  متد  أصدلية عقوبدا  العقوبدا  ادك  اعتبدر

 042-03األمر م  185 ال  178 م  المواد في عليها المنصو  المهنية

 تمثدل التدي الت ايدل قدوائ  مد  الشدر  عقوبدة المثدال سدبيل علد  أخدكنا ولقد   

 مدد  107 المدداد، عليدده نصدد  مددا حسدد  الرتبددة فددي الموظدد  لترقيددة مانعددا

 جدواري  قدانوني شدرط الت ايدل قائمدة فدي التسدجيل يعد  بييد   04-03األمدر

 الرتبدة فدي الترقيدة مد  الموظد  ييدرم تدوفر  وعد م الايفيدة  ادك  حسد  للترقيدة

 .السنة تل  خالل

 

                                                           
 .مرجع سابق  61-66االمر  رقم   361المادة  - 1
 61-66من االمر  رقم  311الى  371راجع المواد من  - 2
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 قائمدة فدي بالتسدجيل يقدوم الدكي الموظد  أن ذلد  إلد  أيضدا وباإلضدافة

 107 المداد، عليده نصد  مدا وادكا الترقيدة  مد  يسدتفي  ت متتداليتي  مدرتي  الت ايدل

 فدي التسدجيل طريد  عد  الترقيدة مد  الموظد  يسدتفي  ت..." :األمدر نفد  مد 

 1"متتاليتي  مرتي  الت ايل قائمة

 ادو الجدزا ا  تلد  توقيدع نتيجدة الترقيدة مد  المندع أن إلد  اإلشدا ، وتجد   

 لعدد ، وذلدد  وقتيددا  إت الترقيددة مدد  اليرمددان ياددون أن يمادد  فددال وقتددي منددع

 .العامة المصلية مقتضيا  منها اعتبا ا 

 لهدا التدي للسدلرة أعرد  المشدر  فدإن 04-03 األمدر مد  173 المداد، وحسد 

 ا تاابده حالدة فدي فدو ا مهامده عد  الموظد  فدي توقيد  اليد  التعيدي  صدالحيا 

 يعد  بد و   وادكا الرابعدة  ال  جدة مد  عقوبدة إلد  يدردي أن يماد  جسديما خرد 

 المتسداوية اإلدا يدة اللجندة قبدل مد  قضديته فدي البد  حدي  إلد  للترقيدة مانعدا

 04-03 األمدر مد  171 المداد، أك تده مدا بمجلد  ت ديبي ادكا مجتمعدة األعضدا 

 نص  حي 

 كمجلدد  المختصددة المجتمعددة األعضددا  المتسدداوية اإلدا يددة للجنددة يمادد  

 قبدل التعيدي   صدالحيا  لهدا التدي السدلرة مد  إدا ي تيقيد  فدتح طلد  تد ديبي

 .2المرروحة القضية في الب 

 

                                                           
 مرجع  سابق  61-66من االمر  رقم  367المادة  - 1
 .61-66من األمر  رقم  371الى  373المزيد من التفصيل  المواد  من  - 2
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 إلدد  تددردي الموظدد  لهدا يتعددر  قدد  التددي الجزائيدة المتابعددا  أن كمدا 

 يوقدد  04-03 األمددر مدد  174 المداد، ذلدد  علد  حيدد  نصد  الفدو ي  توقيفده

 1"منصبه  في ببقائه تسمح ت جزائية متابعا  ميل كان الكي الموظ  فو ا

 علد  المترتد  الياد  يصدبح أن بعد  إت اإلدا يدة وضدعيته تسدوى ت حيد   

 الموظد  ترقيدة فدي النظدر توقيد  إلد  كدكل  يدردي ادكا ائيدا نه الجزائيدة المتابعدا 

 يرفدع إليده المنسدوبة الدته  مد  تبرئتده حالدة وفدي النهدائي  الياد  صد و  حدي  إلد 

 .اإلدا ية وضعيتة تسوية بع  مباشر، الترقية مانع

 للموظف األساسية القانونية بالوضعيات المتعلقة الموانع :الثاني المطلب

 الوضدعيا  أو اليددات  للموظد   األساسدية القانونيدة بالوضدعيا  يقصد   

 عليهدا ندص التدي اليدات  وادي المهنيدة  حياتده خدالل الموظد  فيهدا يتواجد  التدي

 04-03 مدد  األمددر السددادس البددا  ضددم  127 المدداد، فددي الجزائددري المشددر 

 ادكا ضدم  نتردر  وسدو  العموميدة  للوظيفدة العدام األساسدي القدانون المتضدم 

 .فق  العام الموظ  ترقية موانع م  مانع تمثل التي إل  الوضعيا  المرل 

 اإلطار خارج وضعية :أوال

-03 األمدر مد  140 المداد، فدي الوضدعية ادك  الجزائدري المشدر  عدر   

 " :علد  نصد  والتدي العموميدة للوظيفدة العدام  األساسدي القدانون المتضدم  04

 برلد  الموظد  فيهدا يوضدع أن يماد  التدي اليالدة ادي اإلطدا  خدا   وضدعية

                                                           
1
 مرجع سابق  61-66من األمر رقم  371المادة - 
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 فدي أعدال   135 المداد، أحادام إطدا  فدي اتنتد ا   فدي حقوقده اسدتنفاذ بعد  منده 

  ."1األساسي اكا القانون ييامها ت وظيفة

 القددواني  فددي قبددل مدد  تاريسددها يسددب  لدد  الوضددعية اددك  أن والمالحدد   

 المترتبدة اآلثدا  أاد  ومد  04-03 األمدر العموميدة  مد  بالوظيفدة المتعلقدة السدابقة

 ت " :جدا  فيهدا حيد  141 المداد، عليده نصد  مدا الوضدعية ادك  إقدرا  علد 

 فددي الترقيددة مدد  اإلطددا  خددا   حالددة فددي يوضددعون الددكي  الموظفددون يسددتفي 

 ." ال  جا 

 مد  مانعدا تعد  األساسدية القانونيدة الوضدعية ادك  أن صدراحة تبدي  المداد، ادك 

 بانتهدا  ينتهدي ذكرندا  وأن سدب  كمدا مرقتدا ا مانعدانهدأ إت الموظد   ترقيدة مواندع

 نصد  لمدا طبقدا سدنوا  9خمد  تتجداوز ت والتدي الوضدعية ك اد القانونيدة المد ،

 وضدعية تادرس" :...فيهدا جددا  حيد   03/04 األمددر مد  030/3 المدداد، عليده

 ) خمد  تتجداوز ت لمد ، المخولدة  السدلرة مد  فدردي إدا ي بقدرا  خدا   اإلطدا 

 2سنوا  05

 االستيداع على اإلحالة وضعية :ثانيا

 خاللهددا مدد  يددت  التددي القانونيددة الوضددعية اتسددتي ا  علدد  اإلحالددة تعدد   

 العموميددة اإلدا ، أو المرسسددة و الموظدد  بددي  العمددل لعالقددة المرقدد  اإليقددا 

 فدي وحقوقده الموظد   اتد  توقيد  إلد  الوضدعية ادك  تدردي بييد  المسدتخ مة 

                                                           
1
 مرجع سابق 61-66من األمر رقم  316لمادة ا - 

2
 ساب  مرجع04-03 ق  األمرم   3/4 فقر، 141 الماد، - 
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 فدي ييدتف  الموظد  أن غيدر .التقاعد  وفدي الد  جا  فدي الترقيدة وفدي األق ميدة

 علد  إحالتده تدا ي  عند  األصدلية   تبتده فدي اكتسدبها التدي بداليقو  الوضدعية ادك 

 أن يماندده وت  اتدد  أي الفتددر، اددك  خددالل يتقاضدد  أن يماندده وت اتسددتي ا 

 1مربح نشاط أي يما س

 العدام الموظد  ترقيدة دون تيدول التدي الوضدعية ادك  علد  نصد  وقد   

 العمدل لعالقدة مرقد  إيقدا  ..." فيهدا جدا  حيد  04-03 األمدر مد  145 المداد،

 وفدي فدي األق ميدة وحقوقده الموظد   اتدد  توقيد  إلد  الوضدعية ادك  وتدردي

 2التقاع  وفي ال  جا  في الترقية

 كاندد  سددوا  الموظدد  اسددت عا  اتسددتي ا  علدد  اإلحالددة وضددعية وتمنددع  

 المدواد فدي عليهدا المنصدو  اليدات  وفد  الموظد  مد  برلد  أو القدانون بقدو،

 بعد  الموظد  إدمدا  ويعداد ميد د،  لمد ، األمدر نفد  مد  149 إلد  146 مد 

 كدان لدو و القدانون بقدو، األصدلية  تبتده فدي اتسدتي ا  علد  إحالتده فتدر، انقضدا 

 كاادو األمدر  نفد  مد  152 المداد، عليده نصد  لمدا طبقدا وادكا العد د  عد  زائد ا

 ليسددتفي  اتسددتي ا  فتددر، انتهددا  قبددل مقددر ا كددان الددكي المنددع يرفددع اإلجددرا 

 .الترقية في الي  منها التي حقوقه جميع م  الموظ 

 

                                                           
1
 اإلدا يي  القضا  واجتهاد الفقه آ ا  ضو  عل  تيليلة دا سة الجزائر  في العمومية الوظيفة سواكر  الياي  عب  - 

 262 :  2011 . أول   طبعة الوادي  مزوا   مربعة
2
  .ساب  مرجع 04-03 : ق  األمر م  145 الماد، - 
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 الفصل خالصة

 فدي الموظد  لترقيدة فيده تررقندا الدكي الفصدل لهدكا عرضدنا خدالل مد   

 الجزائدري المشدر  عليهدا يعتمد  وآليدا  طدر  خدالل مد  تادون والتدي الجزائدر

 ترقيددة دون تيددول التددي الموانددع إلدد  أيًضددا تررقنددا كمددا الترقيددة  عمليددة فددي

 :التالية النتائ  إل  توصلنا الموظ  

 أسد  وضدع خدالل مد  وذلد  بال دة أاميدة الترقيدة بموضدو  اادت  المشدر  إن -

 .الموظ  لترقية معينة وآليا 

 الدرغ  علد  ترقيتده دون وتيدول للموظد  تعدود أسدبا  ادي الترقيدة مواندع إن -

 مرقتددة اددي إليهددا تررقنددا التددي الموانددع اددك  وأن الترقيددة  شددروط تددوافر مدد 

 .دائ  بشال الترقية م  ييرم ت فالموظ  بربيعتها 
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 المسداج ايهد يتميدز التد  للحركيدة الزمند  البعدر إطداج فد  الترقيدة تندرج   

 الوظيفدة قدواني  وفد  الترقيدة لنظدا  المشدر  تنظدي  جاند  فدلل  للموظد،  المهند 

 فد  المدرج  (06- 03)األمدر خدل  مد  نجدر  معيندة وإجدرااا  ومعدايير بشدروط

 أعطد  الدي  العامدة للوظيفدة العدا  األساسد  القدانو  المتضدم  2006 يوليدو 15

 القدواني  فد  تكد  لد  اهدجاا التد  اإليجابيدا  بعد  طريد  عد  لددااج  حركيدة

 أسدا  علد  الترقيدة فد  المدوظفي  مصدلحة بدي  واز  أند  حيد  األخدر،  السدابقة

 أو الشدهاا  أو االمتحاندا  طريد  عد  الموظد، لكفداا  كاختبداج العلمد  المرهد 

 أو االختياج

 .العلم  والمره  األقرمية بي  التواز  وبالتال  التكوي 

 اإلااج  تماجسد  الدي  الدروج  التقيدي  بعمليدة محيطدة ضدمانا  عدر  كدر  ولقدر

 كدللزا  التقيدي  لعمليدة والشدفافية المصدراقية تعطد  بدروجها والتد  الموظد، علد 

 عليهددا التوقيدد  قصددر ابهدد المعندد  للموظدد، التنقددي  اسددتماج  بتبليدد  اإلااج 

 تفصديلها وجداا األعضداا المتسداوية اللجندة أمدا  فيهدا والطعد  الدرفا  وضدروج 

  من  85 الماا  نص أحكا  خل  م  (85-59) .المرسو  ف 

 لنظدا  التطبيد  فد  واضدحا ومنهجيدا قانونيدا أساسدا أعطد  المشدر  أ  كمدا  

 التأهيد  مسدتويا  جدرو  وحدرا الرتبدة فد  أو الرججدة فد  ذلد  أكدا  سدواا الترقيدة

 مدد  ( 03 ) فدد  المدداا  جدداا  والتدد  ومقننددة مسددطر  الترقيددة عمليددة لجعدد 

  (07-304).جق  الرئاس  المرسو 
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 أ  إال الترقيدة لنظدا  المشدر  سدطر  الدي  المحكد  التنظدي  مد  وبدالرم   

 ألهميدة القريد  فد  يتدراجكها أ  يجد  التد  الثغدرا  بعد  وجدوا يعند  ال هديا

 ويخلص أكثر يعط  وبيل  إجتياحا أكثر يجعل  مما الموظ، عنر الترقية

  .لوظيفت 

 هيكلددة توافدد  مددر، علدد  بالضددروج  تتوقدد، النظددا  هدديا نجاعددة أ  إال

 تحقيدد  وكدديا المددوظفي  وطموحددا  اإلااج  حاجددا  مدد  المهنيددة المسدداجا 

 .العامة المصلحة

 :التالية النتائج إل  توصلنا سب  ما خل  وم   

 .الطرفي  لكل بنف  يعوا مما واإلااج  لموظ، مهمة عملية تعتبر الترقية إ  -

 كدا  إذا فشدل  أثبد  المدوظفي  لترقيدة كأسدا  الترقيدة لمعيداج العملد  التطبيد  إ  -

ا  كمعيداج الكفداا  معيداج اعتمدر يجد  لديا ومزايدا   تطبيقد  سدهولة مد  بدالرم  منفدراا

 .التقيي  نظا  كيا و لألقرمية  مكم 

 برقدة الترقيدة أنمداط العموميدة للوظيفدة العدا  القدانو  نصدو  حدرا  لقدر  

 المشدر  أ  إال   العدا  الموظد، ترقيدة أساسدها علد  تدت  التد  الكيفيدا  وبيند 

 القدواني  إلد  النصدو  هدي  أحكدا  تطبيد  كيفيدا  المداا  مد  الكثيدر فد  أحدا 

 الفهدد  سددوا سددببها كثيددر  اخددتلال  فيهددا ظهددر  والتدد  الخاصددة  األساسددية

 .وتعريلها مراجعتها إل  اللجوا يفسر ما وهيا والغموض
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 يلد  مدا فد  نتقدر  البحد   هديا فد  إليهدا التوصد  تد  التد  النتدائج علد  وبنداا  

 :التوصيا  ببع 

 أكثدر تعدر والتد  للترقيدة كأسدا  المعدايير أنسدي  اختيداج علد  العمد  ضدروج  -

 األقرميدة معدايير بدي  التمييدز ينبغد  لديا إليهدا  المرقد  الوظيفدة طبيعدة مد  ملئمدة

 .الجرير  الوظيفة تتطلبها الت  واألعباا المسروليا  حج  وف  والكفاا 

 وذلد  الرتبدة و الدرججا  فد  الترقيدة فد  عليد  يعتمدر الدي  التقسدي  نظدا  إصدل  -

 الوظدائ، أندوا  حسد  تصدنفيها و الموضدوعية المعدايير علد  التركيدز خدل  مد 

 علد  أوجاهدا و المعدايير هدي  إلد  تطدر  عندرما المشدر  أحسد  وقدر وطبيعتهدا

 االجتهداا   بدا  ليتدر  06 30-األمدر مد  99 المداا  فد  الحصدر ال المثدا  سدبي 

ددا   للعرالددة ضددما  وأكثددر الواقدد  إلدد  أقددر  التقيددي  عمليددة يجعدد  ممددا مفتوحا

 .الترقية ف  المرجو 

 اوجا  وكديا التكوينيدة الدروجا  تكثيد، خدل  مد  التكدوي  اوج تثمدي  مد  البدر -

 .المعلوما  وتجرير المستو  تحسي 
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 :والنصوص القوانين : أوال

 :واألوامر القوانين-أ

 األساسر  القراوا  المتضرم  ، 1966 جراا 2 فر  الصرار  111 -66 األمرر -1

 46 ،عرةر الجزائريرة الرسرمية الجريرة  فر   المنشرا  العماميرة، للاظيفرة العرا 

 1966 سنة ياويا 08 بتا يخ الصار 

 05 ل الماافر  1398 عرا   مضررا  أول فر  المرر   12-87  قر  قراوا  -2

 فر  المنشرا  للعامر،، العرا  األساسر  القراوا   يتضرم  ، 1978 سرنة غاشر 

 1978سنة غاش  08 بتا يخ الصار  32 عةر الرسمية الجرية 

 ل الماافر  1427 عرا  الثراو  جمرار  19 فر  المرر   31-06  قر  األمرر  -1 

 العماميررة، للاظيفررة العررا  األساسرر  القرراوا  ،المتضررم  2006 سررنة ياليررا 15

 2006 جايلية 16 .بتا يخ الصار  46 عةر الرسمية، الجرية  ف  المنشا 

 :المراسيم-ب

  23 ل الماافرر  1405  جرر  01 فرر  المررر   85-78 التنفيرر   المرسررا  -1

 واإلرا ا  المرسسررا  لعمررال النمررايج  األساسرر   القرراوا  والمتضررم  1578

 ..1578ما س 25 ف  الصار   13  ق  الرسمية الجرية  العمامية

 المحررةر 2007 سررمتممر 29 فرر  المررر   138-38  قرر  األساسرر  المرسررا  -2

 بالجريررة  النشررا   وايررت   رفررع ووظررا  لمرتمررا  المرراظفي  االسررتةاللية للشررم ة

 2007 ستممر 30 ف  الصار  61 لرق  الرسمية
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 1433 الثرراو  جمررار  03 فرر  المررر   185-12 قرر  التنفيرر   المرسررا  -1

 واالمتحاورا  المسرابقا  تنظري  كيفيرا  يحرةر   2012 سرنة أبرير، 25 ل الماافر 

 جريرررة  ا،ت ررروإجراءا العماميرررة واإلرا ا  والمرسسرررا  الم نيرررة والفحررا 

 2012 مايا 03 بتا يخ الصار  26 عةر  سمية

 الكتب -ثانيًا

 اإلرا   فاعليرة فر  وآثا هرا العامرة الاظيفرة فر  الترقيرة وظرا  جعفرر، قاسر  أور  -1

 2007.القاهر  العربية، الن ضة را 

 لل تررا ، النجررا  را  العماميررة، والاظيفررة الماظرر  رليرر، حمرراو ،  شررية  -2

 2012 الجزائر،

 را  طمعررة، بررةو  العررا ، للماظرر  القرراواو  النظررا  العتررر ، ورراا  سررعة  -1

 اإلس نة ية، الجامعية، المطماعا 

.2007 

 تسريير المنظرا  مر  والتحرال التطرا  بري  العماميرة الاظيفرة مقرة ، سرعية -4

 2010 الجامعية، المطماعا  ،رياا  الم نية وأخالقيا  المشرية الماا ر

 للطمررع الجامعيررة المشرررية را  المرراا ر إرا   المرراق ، عمررة الررةي  صررال   -8.

 2000 االس نة ية، والتازيع   والعملية العلمية الناحية م   والنشر
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 علر  تحليليرة ر اسرة الجزائرر، فر  العماميرة الاظيفرة سرااكر، الح ري  عمرة  -6

 طمعررة الرراار ، مررزوا  مطمعررة ، االرا يرري  القضرراء وإجت ررار الفقرر  أ اء ضرراء

 2011 أول 

 ،بررةو  االرا   القراوا  فرر  العامررة ،النظريررة هللا عمررة بسررياو  الغنر  عمرة -8

 2013.،االس نة ية المعا   منشأ  طمعة

 ريرراا  الثاويررة، العامة،الطمعررة الاظيفررة فرر  مرر كرا  قاسرر ، أورر  محمررة -7

 1989 ،الجزائر الجامعية المطماعا 

 األعمررال، إرا   فرر  ر اسررا  المشرررية، المرراا ر إرا   علري،، مراهر محمرة -5

 .وشر سنة بةو  القاهر ، شم ، عي  م تمة طمعة، بةو 

 بالشرركا  الصرناعية العالقرا  با عرة، محمرة هللا عمرة تافير ، وجير  محمرة -13

 1996 القاهر ، أول ، طمعة المةو ، مطمعة العامة، والمرسسا 

 صرفاء را  األولر ، الطمعرة المشررية، المراا ر إرا   شريةة، أبرا أحمرة ورار  -11

 .2006 عما  والتازيع، للنشر

 اإلرا يرة، القرررا ا  العامررة، الاظيفررة  را  اإلرا   القرراوا  كنعررا ، وراا  -12

 2009 األ ر ، والتازيع للنشر الثقافة .العامة األماال اإلرا ية العقار

 الجزائريررة التشررريعا  ضرراء علرر  العماميررة الاظيفررة خرفرر ، هاشررم  -11

 الجزائررر، والتازيررع والنشررر للطماعررة هامررة را  األجنميررة، التجررا   وبعرر 

2012 
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 والتشررريع المقا وررة النظررا  فرر  العامررة الاظيفررة ر اسررة المعررةاو ، ياسرر  -14

 1988 الجزائر، الجامعية، المطماعا  رياا  الثالثة، الطمعة الجزائر 

 :المذكرات -ثالثًا

 شر ار  لنير، مر كر  العماميرة، الاظيفرة فر  الترقيرة وظرا  القرار ، عمرة بلممررو  -1

 2014 بس ر ، خيضر، محمة جامعة الحقاق، ف  الماستر

 برراإلرا   المرراظفي  كفرراء  علرر  العمررام  التاظيرر  أثررر سررلا ، تيشررا  -2

 2010 بامرراس، باقر ، أمحمة جامعة ماجستير،  سالة الجزائرية، العمامية

 جامعررة ماجسررتير  سررالة الم نرر ، واالسررتقرا  الاظيفررة الترقيررة فررات ، جملرر  -1

 2006 قسنطينة، منتا  

 شر ار  وير، مر كر  العماميرة، الاظيفرة القراوا  فر  الترقيرة وظرا  أمينرة شرعيم   -4

 خمي  جامعة الحقاق، ف  ماستر

 2014 الةفل ، عي  ملياوة .

  سررالة العماميررة، الاظيفررة فرر  الترقيررة وظررا  خليفررة، ال ررري  عمررة عصررم  -8

 1974 الجزائر، جامعة ماجستير،

 ماسرتر شر ار  وير، مر كر  العامرة، الاظيفرة فر  الترقيرة وظرا  جغيرةل، مصرطف  -6

 2013 بس ر ، خيضر، محمة جامعة الحقاق، ف 
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 المذكرة مــلخص

 
 المهندد  المسدد    يهدد يتميددز التدد  للحركيدد  الزمندد  البعددج إطدد   فدد  الترقيدد  تنددج  

 بشددروط الوظيفدد  قددواني  وفدد  الترقيدد  لنظدد   المشددر  تنظددي  ج ندد  فدديل  للموظدد  

 يوليدو 15 فد  المدر   (06- 03)األمدر خدل  مد  نجدج  معيند  وإجدرااا  ومعد يير

 لدداا   حركيد  أعطد  الدي  الع مد  للوظيفد  العد   األس سد  القد نو  المتضدم  2006

 حيد  األخدر،  السد بق  القدواني  فد  تكد  لد   هدج ا التد  اإليج بيد   بعد  طريد  عد 

 ك ختبد   العلمد  المرهد  أسد   علدد  الترقيد  فد  المدوظفي  مصدلح  بدي  واز  أند 

 وب لتد ل  التكدوي  أو يد  االخت أو الشده ا  أو االمتح ند   طريد  عد  الموظد  لكفد ا 

 .العلم  والمره  األقجمي  بي  التواز 

 اإلاا   تم  سد  الدي  الدجو   التقيدي  بعمليد  محيطد  ضدم ن   عدج  كدر  ولقدج 

 اإلاا   كديلزا  التقيدي  لعمليد  والشدف في  المصدجاقي  تعطد  بدجو ه  والتد  الموظد  علد 

 الددجف   وضددرو   عليهدد  لتوقيدد ا قصددج  بهدد المعندد  للموظدد  التنقددي  اسددتم    بتبليدد 

 (85-59) .المرسدو  فد  تفصديله  وجد ا األعضد ا المتسد وي  اللجند  أمد   فيهد  والطعد 

  من  85 الم ا  نص أحك   خل  م 

 لنظدد   التطبيدد  فدد  واضددح  ومنهجيدد  ق نونيدد  أس سدد  أعطدد  المشددر  أ  كمدد   

 التأهيد  سدتوي  م جدجو  وحدجا الرتبد  فد  أو الج جد  فد  ذلد  أكد   سدواا الترقيد 

 المرسدو  مد  ( 03 ) فد  المد ا  جد ا  والتد  ومقنند  مسدطر  الترقيد  عمليد  لجعد 

  (07-304). ق  الرئ س 
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