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أهدي هذا العمل إلى أعز ما يملك اإلنسان في هذه الدنيا إلى ثمرة نجاحي إلى من أوصى بهما 

 :هللا سبحانه وتعالى 

 " وبالوالدين إحسانا " 

الشمعة التي تحترق من أجل أن تضئ أيامي إلى من ذاقت مرارة الحياة وحلوها، إلى إلى  

 قرة عيني وسبب نجاحي وتوفيقي في دراستي إلى 

 " أطال في عمرهاالعزيز  أمي "

إلى الذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور قلبي وجالء حزني ورمز عطائي 

 ووجهني نحو الصالح والفالح إلى 

  "هأطال هللا في عمر بي أ"

 إلى  إخوتي   وأخواتي 

 إلى أساتذتي األجالء الذين أضاؤوا طريقي بالعلم 

 إلى كل األصدقاء ومن كانوا برفقتي أثناء إنجاز هذا البحث

 إلي كل هؤالء وغيرهم ممن تجاوزهم قلمي ولن يتجاوزهم قلبي أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 



 
حسانه، والحمد هلل على فضله  وإنعامه، والحمد هلل على جوده الحمد هلل على توفيقه وإ -

 وإكرامه، الحمد هلل حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

أشكر هللا عزوجل الذي أمدني بعونه ووهبني  من فضله ومكنني من إنجاز هذا العمل وال 

اذتي يسعني إال أن أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في تكويني وأخص بالذكر أست

 "  شيخي نبية " الفاضلة 

 الذي تكرمت بإشرافها على هذه المذكرة ولم تبخل عليا بنصائحها الموجهة لخدمتي 

 فكانت لي نعم الموجهة والمرشدة

كما ال يفوتني ان أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين تشرفت لمعرفتهم وتقييمهم 

 لمجهوداتي

 والمساعدة ماديا أو معنويا من  قريب أو بعيد  كما أشكر كل من قدم لي يد العون

إلى كل هؤالء أتوجه بعظيم اإلمتنان وجزيل الشكر المشفع بأصدق الدعوات  
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 مقدمة
ذا فه، بيعتهاف طباختالت ماظلمنافي طور كبه ترة والمعاصت المجتمعاطور اتإن  
ت قولافي ت ماظلمنن اعت لخمسينياامة في ظلمنف افمثال تختلدة يدجم مفاهيرض فطور لتا

إدارة :هي  طور لتذا اهل فيها مثس لتي نلمائيسية رلاية دارإلف اائوظلن امالحالي ، و
ا ، و هي فرع حديث ديزامترا وهتماما كبير الحاضانا رلتي تلقى في عصارد البشرية   او لما

ل مثرى ألخائيسية رلاية دارإلف اائوظلن اهمية عل أيفته ال تقوظالفدارة إلمتخصص في ا
 .نيولتمق وايولتسا
ن  ال يمكوفيها م   لتحكب ايصعدة كيبة معقرتر يعتبري لبشر العنصأن ابما و 

تقع عليها د فاته قرفتصت ثباولمعاملة  انة في روعي مدكه يستوسلها كاآللة فطضب
 .وظف إداريكه كموفي سلد يؤثر مما قد، يدلشت ااوطلضغا
لحالي ت اقولاية في رلبشوارد المر اتسيي مسؤولوبها وم لتي يقف اائوظلن ابين مو 

وظف لمابها ر يمت تنقالت والوعة تحومجمن عرة فهي عبا، لمهنيةة الحيار ايفة تسييوظ
ة ، سوءا لحيااه ذهء نتهاالى غاية إيفه وظتذ مندأ تبل فترة تواجده في المنظمة و خال

 .لخا... راطإلرج اضعية خاولداع أو االستيبالخدمة باالنتداب أو ا
في رر تقد حاسمة قوهامة ر تعتبل حرامدة بعرة  لفتاه ذهل خالوظف لمر ايمد قو  
تقييم أداءه : راحل نذكر على سبيل المثال مال ، من بين هذهلمهني اه  رمصين ألحياض ابع

دارة ، و إلس ايمد جي قولوتكنأو علمي طور تأي ينه ليتماشى مع ومكانية  تكو كفاءته وا  
مح فيها في طين كاب لى مناصإقيته رتم ه ثوامستن من لتحسيد اقصن يولتكذا اهقد يكون 

 .لمهنية بها انهاية حياته ر تعتبت حاالدة في عدارة إلوظف المدر ايغاول إليها ، وصولا
ن من ليؤولمسزاد اكلما س حساورد لبالغة كماألهمية ري البشر اي للعنصطعد ألقو  
 .م عمالهأداء أفي م تهءكفازادت كلما ن فيوظبالمم هتمامها
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لتنمية ص واخال بشكدارة بالنسبة لإلري لبشورد الماعي بأهمية ولدة ايازلظرا نو  
ل جن أتباعها مب إجوالس األسر واعناية بالغة بالمعاييظرون لمناى لبشكل عام ، أونية وطلا
ما م تهدراقم وتهءامع كفاب لتي تتناسب المناصل الشغم كفئهن وأفيوظلمل افضر أختياا

ت نصر ئزالجابينها ن مدول ولب اغلد أن أنجإذا ني ولقانوري واستدلن ايدلصعيانلمسه على 
ذا هواة ولمسادم اعلى قق بطتن نيواطلمالكافة ق ح ميةولعمف اائوظلأن اها على رساتيدفي 
ر، ئزالجامية في ولعمايفة وظلمتعلقة بالانية ولقانوص النصل اكوى ه على مستدتجسيم ما ت
ك لوذاهلة ؤلماية رلبشوارد اية للمولوألء ااطعإمع ق لحذا اهن على ضمات صرلتي حوا

على ري لبشورد المافعالية وءة كفاء نتقاافي ف يوظلتاعملية دور حالة ضمنية لل يشك
 .مية ولعمدارات اإلوى امست
في ء تشات قأي وفي دارة إلالتي تتمتع بها اة طلسلر ااهظمرز بن أمل لنقر ايعتبو  

ك سة تلريها في ممادلر عتباوظف أي الماغبة رلون تكم دون أن لعاالصالح ق اتحقيل سبي
على تحقيق و تنظيم مصلحة  إن اإلدارة هي قائمةاما ظعليه نرف لمتعان األالسلطة  

تخضع دون أن لحاجة اليها ت إعدة متى طلسلك اتلدام ستخر ايدحقها تقن مالجهاز وأن 
، يجب إن يهدف إلى تحقيق المصلحة عا رومشون قرار النقل لكي يك، وقابة قضائية ي رأل

 .العمل 
دارة في إطار إذ يعد نقل الموظفين العموميين من امتيازات السلطة العامة المهمة لإل  

المرافق العامة و يجب من خالله تحقيق المصلحة العامة لضمان سير المرافق بانتظام و 
 .اطراد و استمرارها ، و مواكبتها للتغيرات االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجية 

 :لتالية اإلشكالية ن طرح ايمكق على مما سبء بناو 
   كة نقل  ماهي االليات  القانونية  اتجاه الحر  -
ألساسية انية ولقانت اضعياولاتجاه وظف المق امة لحظلناط ابوالضود والقيل افيما تتمث -  
دى ما م؟ و ما حقوق و واجبات الموظف خالل ممارسته لهذه الوضعيات ؟ ونقلهت كارحو

 ؟  يفية وظلاياته ركفالتها لح
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 و كيف يكون نقله ؟
ت ضعياوستنا للل دراخالن موع ضولمذا اإلشكالية سنعالج هاه ذهن لإلجابة عو 
يفة ما وظمي في وعموظف مته بصفته مدخل أداء خالن ساسياته موظف وأنية للمولقانا
 . نقلهت كارحم تتف كيو
 :  جمالها فين إيمكث لبحذا اه وعضومر ختياافع ب ودواسبان أمو 

 .   وظفلمابحالة ط تبرلموع اضولماهمية دى أم-   
 .  ميولعموظف ابالملعامة ايفة وظلاعالقة -   
 .  للنقانية في حالة ولقاناحاالته م ولعاوظف الماتبة على رلمتر اآلثاا-   
 .إلغاء الضوء على ما توصل إليه المشرع في مجال النقل في قانون الوظيفة العمومية-   
 .  هروطشوحاالته ل ولنقواع انأسة درا-   
 .   ميولعموظف المل النقالمختصة في ت ااطلسلا-   
 .الرغبة في التعرف على أحكام النقل،  و الوضعية القانونية للنقل -   
مي ولعموظف انية للمولقانت اضعياولوع اضولماسة ر دراهظبيانه تدم مما تقو 
 . لعلمية واية ظرلنن الناحيتين ابالغة مرة وهمية كبيل، ذات أنقت كارحو
ت الموظف العمومي التي التعرف على التزامات و وضعيا: ية ظرلنالناحية ن افم 

 . 60-60كفلها له القانون األساسي للوظيفة العمومية 
 .التعرف على وضعيات الموظف المنقول من الناحية العملية -
 .توضيح أهمية النقل في الوظيفة العمومية -
يفي وظلب الجانافة رمعدى في مل تتمث وعضولمالعملية فأهمية الناحية ان ما مأ 

ن ما له مت وجبان وافة ما عليه مرمعل جن أمذا هومته دخو جبه نحواأداء في وظف للم
 . وقحق
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جع راللمدة يدلشالقلة اهي ذا وسة بحثنا هدراجهتنا في والتي ا تباوما بالنسبة للصعأ 
ن مية ولعمايفة وظلاية في رئزالجا ول لحصب التي صعز وابإيجارة وفهي مختصدت جووا 

 . عليهال لمتحصاجع رالمت واااللمقض اال بعث إلبحذا اهراء ثإفي 
ل خالن مك لوذ لتحليليالمنهج اعلى د قمنا باالعتما: لمتبع المنهج اناحية ن ما مأ  
 .     نيةولقانوص النصض اتحليلنا لبعوحنا رش

وظف لمت اضعياوالصفنا ل وخالن م صفيولالمنهج ايضا على أنا دعتموا 
تبة عليه في لحياته رلمتاه رثال آتتمثفيما ومية ولعمدارات اإلت و اسساؤلمامي في ولعما
 . لمهنيةا
.                                                                                            ن في فصليث لبحذا اهوع ضوقسمنا موع ضولمذا اشكالية هإمعالجتنا ر اإطفي و 

ل خالن مك ل، وذميولعموظف اللمالقانونية و األساسية ت ضعياوللول ألل الفصاخصصنا 
ت حيث تطرقنا في المبحث األول إلى وضعية الموظف أثناء القيام ضعياولافي وض لخا

 .بالخدمة و االنتداب أما المبحث الثاني فدرسنا كل من وضعية خارج اإلطار و االستيداع 
ركة نقل جراءات القانونية أثناء الخدمة والوطنية وحلإلفخصصنا لثاني ل الفصاما أ   

وضعية الموظف العمومي اثناء  الخدمة الوطنية   حيث تطرقنا في المبحث األول ،الموظفين 
 .حركات نقل الموظفين إلىاما المبحث الثاني تعرضنا 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل االول
ألساسية و انية ولقانت اضعياولا

 ميولعموظف اللم
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 تمهيد 

مية على خمسة     ولعمايفة وظلون اقانن م 721ة دلماافي ري ئزالجرع المشص ان          
نية ولقانت اضعياولل الفصذا اعليها خصصنا في هر كثرف أللتع، و 1ساسيةت أضعياو
مة دلخء اثناوظف ألماضعية ولى إقنا طرتك لن ذلبيا، ومي ولعموظف األساسية للموا
سسة ؤفي مط انشرس يماد عمله قب في منصم سرلموظف المك أن الداب وذالنتوانية وطلا
ب لطبون نه يكداع إذ أالستير وااطإلرج امي خاولعموظف الماضعية ولى إنتقلنا م اثرى خأ

و قية رلمتعلقة بالتوق الحقن اته مدستفاف اقويتد كما قداب النتاقه في وحقذ ستنفاد امنه بع
لتي وانية وطلامة دلخء اثناأمي ولعموظف الماضعية ولى إقنا طركما تد لتقاعوامية دألقا
 . وظفمل جبة على كون واتك

   :لتاليةث المباحالمعمقة في استنا ل دراخالن مت عاوضولماه ذلهرض نتعوف سو        

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الصادرة  60عدد )ر ،.المتضمن القانون االساسي للوظيفة العمومية ، ج 2660مايو  71المؤرخ في  60-60االمر -1
  (.2660مايو  70بتاريخ 
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 دابالنتوامة دبخم لقياء اثناأمي ولعموظف الماضعية و: المبحث األول
ة  ــميوعم ةــيفوظبــواطن مق أي اــلتحاة ــمكانيــدم إى عــحة علــراصون انــلقــص انــد لق   
  لها  ةــــلتابعاة ــــجيرلخااالح ــــلمصو اة ــــلدوة للــــميولعمدارات اإلاي ــف
عتبر االلتزام بالقيام بالخدمة ،أول شرط ينحدر من االلتحاق بالوظيفة  ويتمثل يو  

أساس في ضرورة االطالع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعين  فيه  او المشغول ، 
         ب لطالمافي ل لمسائاه ذهول سنتناوة  والتقيد بقواعد المصلحة  العامة بصفة شخصي

 :لتالية ا
                  وضعية الموظف أثناء القيام بالخدمة: المطلب األول

القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو اإلدارة  
، المنصوص  1المطابقة لرتبته أو للمنصب الذي عين فيهالعمومية التي ينتمي إليها ، المهام 

 .60-60من األمر  721، و هذا طبقا لنص المادة  71و 76عليه في المادتين 
ن مهامه بأحسأدية بالنسبة لتك لذكدارة و بالنسبة لإلم هاوظف لمايه ؤديذي لل العمر ايعتب
ل الــخــن ة مــلدولاة ـــجهواي  ــة هــيفوظفالــل لعمك الـــذلــرغ يتفــب أن يجــذا لهــورة، ص
 . داريإلط النشاو اا ـــفيهوظم
مع االشارة ، إن المشرع قد عاد إلى التسمية المعتمدة في أحكام القانون األساسي  

، لتكييف هذه الوضعية على أنها وضعية قيام بالخدمة   7600العام للوظيفة العمومية لسنة 
المتضمن القانون  16-11لفعلية في أحكام المرسوم رقم بعد أن استعمل مصطلح الخدمة ا

 .  األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية 
 :ن لتاليين اعيرلفاسة ل دراخالن مك لو ذعمله وظف لمؤدي ايف كيدرس عليه سنو   
 
 

                                                           

.01، ص2672رشيد حباني ، دليل الموظف و الوظيفة العمومية ، دار النجاح للكتاب، الجزائر ،  - 1  
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 : مةدبالخم بالقيازام اللتا:ول ألرع الفا
في وظيفة عمومية معينة أو ممارسة هذا  إن الهدف األساسي من تعين موظف ما    

الموظف للمهام الموكلة إليه بصفة شخصية ، وبشكل مستمر تأمينا لسير المرفق العام  ومن 
دون انقطاع ، وفقا للمواعيد و األوقات المقررة قانونا ، مع مراعاة العطل و الغيابات المبررة 

  .قانونا 
، هـبـوط لمنـل اة بالعمـيدراى ـعلـون يكـل أن لعماة ـيده بتأـقيامد عنم لعاوظف الماعلى  
 : روطشن له مد الب، و شخصي لهل عمو فه ـذا له
 :  ماــية للمهــلشخصاة ــسرلمماا: الأو
ا ـــساســـل أيتمثوة ــيفوظبالق اــاللتحــن امــدر ينحــرط شأول ة ــمدبالخم اــلقيــر ايعتب   
بصفة شخصية ول غـــلمشأو اه ـــفين يـــلمعل اغـــلشـــب امنصة بطـــتبرلمم ااـــبالمهع الطاإلـــب
و هي االلتزامات التي يترتب على مخالفتها توقيع جزاءات صارمة ، لمصلحة د اعوابقد تقيو

 قانونية و تأديبية 
فالموظف مطالب بالتقيد بالتزاماته المهنية و ال يمكنه التنصل من جزء من مسؤوليته  

 . 1خالقيزام ألتانا فإنه وقانيض المرخص به إال عن طريق التفو 
ـــن مط وغـــضأو ه ـــراكدون إة ـــيفوظلاة ـــسرى مماـــتضوظـــف ارلمر ااـــا باعتبـــيضأ 
ه ـــرضميوة ــلمهنياسة رلممات ابما تمله عليه مقتضيازام اللتذا الهء فاوبالب الطمـــو ة فهـــثم
ة ــمدبالخم اــللقيزام االلتــف  ،م لعاق افرلمر اسين حسدأ مببرار إلضدم اعن ا يضمــني بمـــلمها
ز  نجال والعمت اقاــد أوعيوابمــد لتقياا ــمنهت اــمزااللتــن اة مــجملن فيــوظلماى ــعلــرض يف
 .ة بهاـلخاصاية ـألساسن انيـوالقاي ـفـددة ي محـا هـكمم ائفهوظـة بطتبرلمم المهاا
 

                                                           

ور تسيير الموارد البشرية و أخالقيات المهنة ، ديوان سعيد مقدم الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظ -7
. 210المطبوعات الجامعية ،الجزائر ص    



 ميولعموظف األساسية للمو انية ولقانت اضعياولا                               :الفصل األول 
 

9 
 

ـن أ مطـخـر يعتب، هـبص خـرمر بمعنى غيل لعمن اعوع ر مشر غيب تغيي فأم ثن مو 
ت باولعقوظف لمرض ايعم وطراد واظبانتم لعاق افرلمر اسين حسدأ بمبرار إلضاأنه ـش
 . 1ـل إلى حد العزلمة تصراـص
 :في وضعية القيام بالخدمة الموظف يعد  60 -60من األمر  726طبقا للمادة  

 ، ية ولة سنطع الموظف الموجود في
 .ية ـضرة مـلطع -  
 .يـمهندث اـح -   
  .ةـموألماة ـلطع -   
من  271و  272إلى  261ب كما هي محددة في المواد اـة غيـخصـن رمد تفيـلمسا -   

 .هذا األمر
 ط ،الحتيار ااإطلصيانة في وى أو المستن اتحسيرة ة  فتـعائه لمتابعدتـسـم اتـذي لا -   
 ط ،اـتيالحر ااإطـي ـعي فدتـسذي الا -   
 .2وىلمستن اتحسيرة له لفتوقبم تـذي لا -   
من نفس األمر حالة وضع 706دة اـــلماي ـــفـــر عتبـــرع المشر أن اكـــذبالر يـــدلجـــن امو 
مية وعمأو إدارة سسة ؤمدى مة لدبالخم لقياافي حالة ب ترلض البعن لتابعين افيوظلما
ط و الكيفيات المحددة في القوانين األساسية ، ضمن الشرو ليهاينتمون إلتي يراغيرى خأ

 .الخاصة
ا ـلهـرف ة معتـنيت وطاـجمعيرف تصت تحون ضعويذي لون افوظلمء االؤيضا هوأ  
دة حسب المادة حرة وامد يدقابلة للتجن سنتيدة مية لمولعمالمنفعة م أو العاالصالح اابع  طـبال

707 . 
 

                                                           

.211سعيد مقدم، مرجع سابق، ص- 1  
 .المتضمن قانون الوظيفة العمومية، مرجع سابق 60-60األمر -2
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تصرف بمؤهالت ذات عالقة بموضوع يجب إن يتمتع الموظفون الذين يضعون تحت ال
 .الجمعية المعنية

يمارس هؤالء الموظفين تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها و  
 .707يستمر رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إداراتهم األصلية حسب المادة 

اق وبناء على ما سبق يعد االلتزام بالخدمة أول شرط يترتب على االلتحاق من االلتح 
 بالوظيفة و يتمثل أساسا في ضرورة االطالع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعين فيه ، 
بصفة شخصية و التقيد بقواعد المصلحة ، حيث يفرض االلتزام بالقيام بالخدمة على 
الموظفين التقيد بمواقيت العمل  و انجاز المهام المرتبطة بوظائفهم كما هي محددة في 

ية الخاصة بها ، و من ثم فإن أي تغيب غير مشروع عن العمل يعتبر خطأ القوانين األساس
 . من شأنه اإلضرار بمبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام و اطراد 

 : ــرر لمبــر اغيب اــلغيت ااالــح_ اـثاني
ة ــعوفدلمب ااــلغيطــل والعاي ــفــق لحاة ـمدبالخم اــلقياة ـي حالــفوظــف للمن اـكإذا  
ــن ا عــتبراى ـيتقاضأن  ه ــتبتــت را كانــه مهمــه ال يمكنــا فإنــنوا قانــعليهــوص لمنصــر األجا
رر مبر غيب اــغيــل ة كــى معاقبــحة علــراصص نــيون انــلقـل إن اب، ا ــخاللهــل يعمــم لــرة فت
ت اـبوبالعقس اـمسلـك دون الب وذاـلغيـدة اع مـمب يتناسب ترالن امم يخصل لعمن اع
 . 1 261دة اــلماة ــميولعماة ــيفوظلون اانــي قــا فــعليهــوص لمنصاة ــيبيدلتأا
ت االـلحاي ـفـر ألجاة ـعوفدمـب للتغيص خـرلن امدة الستفاوظف ابمن يمكل ب 
و من الرخص استثنائية للغياب غير  276إلى  261ـــن مـــواد لماي ـــا فـــعليهـوص لمنصا

أيام في  76تها ــدموز اــتتجــن أن ال يمكاألجر ألسباب ضرورة القصوى المبررة  مدفوعة
 .من نفس األمر   271السنة حسب المادة 

 

                                                           

.712، ص 2677،  7موسى بودهان ، قانون الوظيف العمومي ، دار األمة ، الجزائر ، طبعة  - 1  
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ن إــة فــميولعماة ــيفوظلون اانــلقاي ــا فــعليهــوص لمنصت ااالــلحاه ــذهء تثناــباسو   
ه ــعملــب منصــن ي عــلمتخلــم اي حكــفون ــيكر اطــإلاا ــهرج اــه خــع نفســيضــذي لوظــف الما
ائي ــلنهــطب الشأي ايح ــرلتساى ــلــؤدي إا تــا مــي غالبــلتاعية ــضولاي ــهوة  ــة فجائيــيقطرب
ــن ه مــمانرالي حــبالتــداد مستخدمي اإلدارة أو المؤسسة التي يتبعها الموظف وتعــن م
 . ن فيوظللم ررةلمقاة ــنيولقانت اماناــلضا
يوما متتالية  71على انه إذا تغيب الموظف لمدة 716دةلمات انصدد لصذا ابهو 

ب بسبـزل لعـراء اجن إيـلتعياالحية ـا صـي لهـلتاة طلـلسـذ اتتخعلى األقل دون مبرر مقبول 
 .م يظلتنق اين طرعدد تحت كيفياق فذار وإلعد ابعب لمنصل اهماإ
 2660م لعاد يدلجامية ولعمايفة وظلون اقانأن  لىرة إإلشادر اتجوص لخصذا ابهو 

على انه ال يمكن الموظف  711دة اـلماي ـفص نـفت االـلحاه ـذاه هـتجدا ججاء صارما  
و . ة ـميولعماة ـيفوظلافي د يدجن موظف يزل أن لعأو ايح رلتسابة وعقل محالذي كان  

لي ــوتـق حن نيــواطللمن مـيضـذي ـلوري اتـسدلهو موقف قاس في اعتقادنا بالنظر إلى المبدأ ا
 .حة راصون لقاناعليه ص ما يندا ما عد قيدون أي ة ــميولعمف اائوظـلا

ي أـبـن ي ال يمكـلتواة ـيدارإلاة ـيبيدلتأراءات اإلجن اهما مزل لعأو ايح رلتسن الما كاو    
ــواطن ، و منها الحق لماة ــيرالبة لحــلساة ــئيزالجت ااــبولعقاى ــلإي ــقرتــوال أن ألحــن امل اـح

ا ـــعليهـــوص لمنصـــروط الشاه ـــفيرت فـــواا تـــالمـــد طيدجـــن ة مـــميوعمف ائفي الشغل  وظـــ
ـن ي عـلتخلـدرج ايم لرع لمشددة ، وأن ايمية محظتنت بكيفيال والستقباك الـــسون انـــي قـــف
ي ــا فــعليهــوص لمنصاة ــبعرالاة ــجدرلــن ام يمةــلجساة ــلمهنيء  ااطـألخن امـضـب لمنصا
ــــر لحجاي ــــي ال ينبغــــلتافة ــــرلصاة ــــيبيدلتأر ابيــــدالتمكتفيا باعتبارها من ا 717دة اــلما
من  0دة لمام ابقا ألحكاطلجناية ابة وال بعقــــق إي ال تتعلــــلتاة ــــنيوطلــــوق الحقواني وانــــلقا

 .   7101-00لعقوبات الجزائري الصدر باألمر رقم قانون ا

                                                           

(.7600يونيو  77الصادر بتاريخ  66عدد )يونيو المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1المؤرخ في  710-00االمر - 1  
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من قانون العقوبات المعدل بالقانون  1دة اــا للمــبقطة ــنيوطلــوق الحقــن امن اــمرفالح  
ه وطـــرده ـــلزه بعـــعليـــوم لمحكاى ـــعلط لـــتســـن أن يمك،  1و هي عقوبة تبعية  66-12رقم 
لتي لها ت امادلخاجميع ن مذا ك، ولةدولالسامية في ب اناصلمف واائوظلاع  ـــجميـــن م

 . يمةرعالقة بالج
من قانون  62فقرة  772طبقا لنص مادة ة ــــبولعقــــن امــــوع لنــــذا اهــــر أن غي 

لي ـــوتـــن مة اـــلجنن ااـــمرفحال يمكن أن تكون أبدية ،  2660العقوبات الجزائري األخير في 
 ،  2سنوات 76و خدمة عمومية ال يتعدى على األكثر مدة أة ــــيفوظ
يغة ــبصص نــي تــلتمن قانون الوظيفة العمومية ، ا 711و لذالك فان نص المادة  
ــن أي مــزل لعأو ايح ــرلتساة ــبوعقــل محن اــكــذي لوظــف المن ااــمرى حــعلــق لطلما
 .ققيدتوجعة رالى مإنا ظري نــفج اــيحتــطط وه شــفي ،ةــميولعماة ــيفوظلاي ــفــد يدجــف يوظت

 : ة ــمدبالخم اــبالقيزام االلتــبل الــإلخاى ــة علــتبرلمتــزاءات الجا: اــثالث
ي ــلمعنوظــف المر ااطــة بإخــيدابــوم تقــب منصــن ي عــلتخلدارة لحالة اإلاة ــمعاينــد عن 
قائمة ن لنهائي مطب الشاائلة ت طبمنصبه تحرة االلتحاق ضرو ى ــه علــمنة تحثــالة مضــسرب
 . 3الستجابةدم افي حالة عن ميدلمستخا
ة ــلحاجدون اة ــئيدلمباة ــلناحيــن امم تــين ميدتخــلمساة ــقائمــن مــطب لشأو ايح ــرلتسوا 
ة ــــسرلمماــــل أن اب؛ يبيدأــــلتل ااــــلمجاي ــــا فــــعليهــــوص لمنصت اكلياــــلشة ااــــعراى مــلإ
ر اطخإلى إمسبقا  لحاجةم دون ايتد المستخدمين ــــت أن الشطب من تعداثبتأة ــــلعمليا
زة أو اـــإلجــرة افتء اـــنقضـــد اه بعـــى عملـــلوظـــف إلمــودة اعوظف ، بعد معاينة عدم لما
 .داع تيـــالسا

                                                           

 710-00يعدل و يتمم األمر رقم  7612فبراير  72الموافق  7662ربيع الثاني  76المؤرخ في  66-12قانون رقم -1
  .. 7612فبراير  70الصادر بتاريخ  1ر ، عدد .ج و المتضمن قانون العقوبات ، 7600يونيو  1مؤرخ في 

و  7600يونيو  1المؤرخ في  710-00، يعدل و يتمم األمر رقم  2660ديسمبر  26مؤرخ في  20-60قانون رقم -2
  .2660ديسمبر  26الصادر بتاريخ  16ر ، عدد .المتضمن قانون العقوبات ، ج

. 217سعيد مقدم ، نفس المرجع ، ص - 3  
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سار المهني للموظف يقتضي التزام اإلدارة بتوجيه دي للماـــلعر اييـــلتســـر أن اغي 
ة ـــائلـــت طه تحـــعملـــب ه بمنصـــلتحاقـــرورة ابضـي ، لمعناه ــفيــذر تعأخطار أول ثم ثان ، 

 .مائفهن وظعن لمتخليون ، و السيما الحكم المطبق على اانـــلقـــق ابيطت
 :  ل ــلعمن ااـــة بمكــباإلقامـــزام اللتا: اــبعرا
ون لقانن اكاداري إذا إلم اعملهن اـــية بمكــلشخصاة ـــباإلقامــون فوظلمــزم ايلـــن أن يمك 
 . 1كلذعلى ص ينم يفتهوظبص لخااألساسي ا
:           صخار خط أنشاومية ويفة عمن وظمر كثن ألجمع بين اعع المتناا: لثاني رع الفا
يمها دتقو يفته وظلى إمه زالتاجيه وتن موظف لمن ايمكن يفيتين وظلجمع بيدم اعإن  

 .يفةوظلق اعلى عاتون تكد لتي قت، ااوطضغو دون جه ن وحسأعلى  
 :  ـــدألمبــث احيــن م: الأو
ــل كــون فوظلمــص ايخص: من قانون الوظيفة العمومية على انه  60دة اــلمــت انص 

ر اإطــــي ــــبح فــــرمط اــــة  نشــسرممام نهــكال يمم ويهــلدت إنــسأي ــلتم ااــي للمهــلمهنم اهطاــنش
 . 2ـهعونن اــــا كــــمهمص اـــــخ

 : ع ـلجمـدم اعـدأ على مبواردة لءات االستثناا: ثانيا
 :السالفة الذكر يرخص للموظفين بممارسة  60دة  اـلمـن اة مـلثانيـرة الفقم ااـا ألحكـفقو 

ـدد تحت اـكيفيـق فـروط ووشن مـضوي ثانط كنشاث بحلم أو التعلين أو ايولتكم امها -   
 .ميظلتنق ايـن طرع

ــر الموظف كــدم ذة عطيــرة شــلفنيأو اة ــبيدألل ااــألعمج ااــنتإا ــيضم أنهــا يمكــكم -    
لتي لها اة طلسلافقة وامد ال بعل إألعمااه ذهر ية بمناسبة نشدارإلاتبته أو رفته  ــلص

 .نلتعييت اصالحيا

                                                           

،  7611،  2يوسف العدوى ، دراسة في الوظيفة العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة  محمد-. 1
  71-76ص
. 76مدونة الوظيفة العمومية و الوظائف العليا ، طبعة محينة ، دار بلقيس ، الجزائر ، ص- 2  
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بح ــرمط اــة نشــسرممان فيــوظلمــن امت اــلفئض ابعــلص خــريءا أن تثناــســن اا يمكــكم -   
ن الى اسالك يـلمنتمن افيـوظبة للمـبالنسن لشأو اكما هم تخصصهق فوايص خار اإطي ــف

ن طبقا لنص يـلمتخصصن ايـبيطلاساتذة التعليم العالي و الباحثين و كذا اسالك الممارسين ا
 . 7فقرة  66مادة ال
ه ـــبمهمتم اـــلقين اماـــضوظـــف ولماتقاللية ـــسن اماـــضـــود ، لقياه ـــذهـــل مثـــن مرة العبـــف 

من قانون الوظيفة العمومية مهما  61دة اــلماي ــفء اــجوظــف كما مــل فك. عادية فة ـــبص
 .ليه إكلة ولمام لمهاذ اتنفين عؤول مسداري إلم السلكانت رتبته في ا

ر اإطـي ـبح فـرمط اـنشوة ـميوة عمـيفن وظيـبالجمع بص خيرلتن أن البيان اغني عو 
رط أن تــــا يشــــكمــــددة محــــدة موز اــــال يتجن ويــــيفتــــن وظمــــر كثــــوق أال يفــــب أن يجص اـخ

ـــذا هم تـــيـــل أن ألصواية ـــئيسرلاة ـــيفوظة للـــبيعيطلاة ـــسرلمماص اخيـــرلتــــذا اهــــق ال يعي
الح ــلمصــل اقبــن ه مــعليــر شؤة مــلمعنيدارات اإلن ايــبرك تــمشـــرار قـــب جوبمص خيـــرلتا
ت اــعولمجمــل اقبــن ا مــمــوان ه بعنــفعم دتــيــب ترمــل كــل أن ألصواة ــلمالياة ــقبرالما
مهني ط نشان مر كثن ألجمع بيم ايحكذي لم ايظــها للتنومدتخــع مســخضي يــلتت ااــسسؤلموا
ـــداد يا بإعونـــسم اـــلقيواا ـــلى جمعهمـــويتـذي لاي ـئيسرلـب اترللمرف بالصر تبليغه لآلمب يج
ممارسة حسابية غير معمول بها ي  ـــهوي ـــللمعنـــل كاموحيح ـــصـــل لألصق ابطـــمرج تخـــمس

ــد يدي تحــية  فداــقتصاة ــعلميط بــواضم والــلمعــدد لصــذا ابهــر يفتقــذي لامنا المالي افي نظ
 .لمالية واة ــيدارإلاا ــمتنظوي منــه فــكدارتــب يجــص نقــو هت واــتبرلمــور واألجا
أو ة ـعوللمجمـدم يقل يـتحصـل صوة ـبمثابـد ئيسي يعرلب اترللموي لسنرج افالمستخ 
ي ــه فــبوح مــلمســد الحــوق اي تفــلتاة ــضولمقباالغ ــي للمبــئيسرلــب اترة للمــفعدالاة ـسسؤملا

ـس مجلء اـا لقضـفقـذي و تنفيرار قل ه في شكريرتحم يتط نشان مر كثن أيــع بــلجمر ااإطــ
ة ـــى تعليمـــلرة إاـــإلشـــدر اتجر اطـــإلـــذا اي هـــفو  7611مايو  1يخ  راـي بتـنسرلفاة ـلدولا

في درت نية صزالمكلفة بالمياة طلسلوامية ولعمايفة وظة  بالـــلمكلفاة طلـــلسن ايـــكة برتـــمش
ة ـلخاصــل العمـوادث اح)أ  طــلخاة ـيطتغم اظــنـد يدبتحتتعلق  7601فيفري  0يخ رنسا بتارف
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عة ومجمدى يا لوا ثانطنشاون سريمان يذلاة ــميولعمت ااــعوللمجمن ميـسرلموان ااألعــب
 . 1(رىخأمية وعم
ـرى خأة ـيفوظا لـغال حقيقيـشل كـال يشوي انـثط سة نشارممام أن اظلنذا اهر عتبد اقو 
ن ماــبضــق لمتعلم ااظــلية كالنــألصاة ــيفوظلــوان ابعنف ائوظــلل اغــا بشطــتبرمظــل ه يـلكنو
ة ـــيفوظته لـــسرمماء اـــثنوظـــف ألمـــق اي تلحـــلتـــوادث الحاي طـــيغـــذي لطـــر الخــن اة مــلحمايا

أو ئيسية رلايفة وظلاسة رمماء ثناأقع د وقدث لحان اكاإذا فة ما رى  معـــلإة ـــلحاجدون ا
 . 2ويةلثانايفة وظلا
ـب جوالداء ااألـبـق ا يتعلـال سيما فيمرى ألخامة ظألناباقي ن عف يختلم اظلنذا اهو 
ـل لعمـن اه عـقفوتء اـثند أألساسية فالمعني يفقايفة وظبالط تبرلمب اتربالمرة مها فالعبيـدتق
 . وي انـــلثاه طاـــبنشط تبـرلمـب اترلما
ـــوادث لحاة ـــي حالـــفوظـــف ا للمـــبهـــرف لمعتاة ـــنيولقانزات ااـــالمتيا هـــسنفـــول يخو 
ابه  ــــتعـــض أيوتعوال ــــئيسي كامرلاتبه ركتقاضي م ئيسيةرلايفته وظسة لرممان تبة عرلمتا
ــذي لانح ــلمون اانــا لقــبقــز طلعجــن اة عــقتؤموة الــعــن مدة تفاــالساة ــمكانيري، وا  اــلمصوا

ه ـذفع هـدبـزام اللتاي ـلمعناا ـلتي يتبعهامية ولعمت اسساؤلمت واعاولمجمق ايضع على عات
 .ألصلية اه يفتس وظساأنح على ـلما

 : يفي وظلالجمع دم ابعل إلخالن اتبة عرلمتزاءات الجا:ثالثا
ا ــعنهــب ترة يتــمخالفــد يعـدم ممارسة العمال المحظورة ، بعزام االلتـبـد لتقيدم اعإن  

 :ساسا أمنها ويبية دلتأزاءات االجــبل الــإلخدون اة ــيبيدتأت الءاــمس
ــن مــم لخصــق ايــن طرعية عــرشــر فة غيــا بصــيهعلــل لمتحصاالغ ــلمبرداد اتــسا -  
 .لثانية ايفة وظبالق اللتحاايخ رتان مدءا بتك الوذ. ــب ، لعدم القيام بالخدمة ترلما

                                                           

. 216-210سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص - 1  
، الجزائر ، دار المطبوعات  الجامعية ، في التشريع الجزائري ل نوني لعالقات العمالتنظيم القااحمية سليمان ،  -

. 70ص 2  
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ة ــللجناى ــة علــإلحالرا يــتحض، ه ــائفوظة ــسرمماــن ي عــللمعنــوري لفــف اقولتا -  
ل اـــآلجل واكاـــشن أمـــيبي ضدأـــتـــس ة كمجلـــجتمعلماة ـــلمختصء ااــألعضاية واــلمتسا
 .يبية دلتأل المسائاي ـــا فـــعليهـــوص لمنصا
ة ــى معاينــعلــوص لخصــذا ابهــر يقتصء اــألعضاية واــلمتساة ــللجنن دور اأــا بــعلم 
ذا بهلعقوبة المقررة ، فان اثها دوحن مد لتأكافي حالة المادية المنسوبة للمعني ، وة ــقعوالا
 .ويض تعر أو شعادون إيح رلتساهي دد لصا

 وضعية الموظف في حالة االنتداب    المطلب الثاني
من االصول المقررة انه ليس للموظف االدعاء بحق مكتسب في العمل في مكان  

جوز معين او البقاء في وظيفة بعينها يشغلها تعيينا او انتخابا ، اذا هو مركز قانوني عام ي
تغييره في أي وقت فاالدارة سلطة نقلته من وظيفة الخرى ما دام االنتداب بهدف المصلحة 

 . 1العامة و ال يشوبه سوء استعمال السلطة
االنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج اطاره او سلكه االصلي او ادارته  

ن حقوقه في االقدمية و االصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك او في اطاره االصلي م
، و هذا لنص  2في الترقية في الدرجات و في التقاعد في االدارة العمومية التي ينتمي اليها

 . 60-60من االمر  700المادة 
سن سير المرافق العامة بانتظام االنتداب حالة استثنائية تقتضيها المحافظة على ح  
 .اضطرادو 

 . 3من قبل السلطة او السلطات المؤهلة و يذكر ان االنتداب قابل لاللغاء   
 
 

                                                           

. 221، ص 2661سعد نواف العنري ، النظام القانوني للموظف العام ، دار المطبوعات ، اسكندرية ، طبعة  - 1  
. 00رشيد حباني ، مرجع سابق ، ص - 2  
. 66، ص 2666لقانون الجزائري ، دار هومة الجزائر ، كمال رحماوي ، تاديب الموظف العام في ا- 3  
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 حاالت االنتداب: الفرع االول 
 :هناك اربعة حاالت لالنتداب و سوف نتناولها في النقاط التالية   

 :االنتداب بقوة القانون : اوال 
يفة وظلون اقانن م 706دة اـلمم ااـألحكاا ـفقـداب والنتـن امـوع لنـذا اى هـلإيلجأ و    

 :سة  رممان من فيوظلمن امكيمية لتولعما
 (.وزير)وظيفة عضو في الحكومة -   
ه ــذهن مــما تتضـدة عنــقليميإة ــجماعأو ة ــنيوطة ـسسؤي مــة فــئمداة ــنتخابيـدة اعه -   
ي ــه فــدجواتــب لطتتوة ــيدفة عاــه بصــبمهامم اــلقيــن اموظــف لماع ــتمنت اــمزالتــدة العها
ـب نائ: ـلمثرة تمـفة مسـفيها بصب نتخالتي اإلقليمية الجماعة أو اة ــنيوطلاة ــسسؤلما

 .س الشعبي البلدي المجلـبـب منتخن أو اـلمربالب
 .ت سادرابالف مكلر، يدم:ل لة مثدويفة عليا للوظ -   
منصب قيادي باحدى التنظيمات النقابية يتطلب ممارسة النشاط : عهدة نقابية دائمة -   
 .ابي بصفة مستمرة النق
 .تمثيل الدولة في مؤسسات او هيئات دولية  -   
متابعة تكوين او دراسات في حالة تعيين الموظف لذلك من طرف االدارة العمومية  -   

 . 1التي ينتمي اليها
 (االنتداب االداري :) وظـف لمـن امـب لطبداب النتاحالة : ثانيا 

ـك لوذة ـميوعمـرى خل أعمت اعاطى  قـلإة ـلمعنياة ـميولعمدارة اإلأو اة ـسسؤلمـن ام 
ـــدى لن فيـــوظلمـــداب ابانتمن العدد الحقيق للسلك ،  و يتعلق االمر  %1ـدود ي حـف
أو لتقني ون التعار ااإطـــي ـــة فـــألجنبيـــدان البلـــدى الـــذا كوة ـــميولعمت ااـــلهيئت وااـــسسؤلما
 .ة ليدولت اماظلمندى ال

                                                           

.، سابق الذكر  60-60من االمر  706المادة  - 1  
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يمكن انتداب الموظف بطلب منه : )على انه  60-60من االمر  701نصت المادة    
 :لتمكينه من ممارسة 

 .او في رتبة غير رتبته االصلية /نشاطات لدى مؤسسة او ادارة عمومية اخرى و -
وظائف تاطير لدى المؤسسات او الهيئات التي تمتلك الدولة كل راسمالها او جزاءا  -

 .منه 
 .التعاون او لدى مؤسسات او هيئات دولية  مهمة في اطار -
 :ه ـتدمون ولقانوة ابقداب النترار اقذ تخااة طسل: ثالثا

أو يفة وظلل اشغدد موي تسارة لفت، هلةؤلماة طلسلـن امـردي فـرار بقـداب النتـرس ايك 
 . 1جلهان أمداب النتم   التي تت اسادرالن أو ايولتكدة أو العها
 : ه ــتدموظــف ولمــن امــب لطبــداب النتــرار اقذ اــتخاة طلــس: اـبعرا
اشهر  0تة ـــها ســـدرا قـــنيـــدة دة لمـــهلؤلماة طلـــلســـن امـــردي فــراربقــداب النتـرس ايك 

 .سنوات  1و مدة قصوى قدرها 
 : االستثناءات المقررة بخصوص المدة  -0
ــررة لمقـدد المــوص اة بخصـميولعماة ـيفوظلمن قانون ا 700دة اـــلمم ااـــحكـــري أال تس 
وة بقداب النتاعلى أي . من نفس القانون  706ادة لماي ـا فــعليهـوص لمنصت ااالــلحاى ـعل
 .ون لقانا
ـن مـداب النتـم اي تـلتت ااـسدرالن أو ايـولتكـدة أو العهأو اة ـيفوظلل اشغدد بمرة فالعب 
 . 2فقرة  700طبقا لنص المادة ا  ـجلهأ
 
 
 

                                                           

هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب االجنبية ، دار الهومة ، الجزائر، -1
  .717-706، ص 2676
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 :ــدابالنتــدة امء اــثنأوظــف لماا ــع لهــي يخضــلتــد اعوالقا -9
لتي دة العهأو ايفة وظلب أو المنصم التي تحكد اعواللقــدب  لمنتوظــف الماع ــيخض 
، كما يخضع في مجال التقييم و تقاضي راتبه لالدارة العمومية او المؤسسة او لها داب نتا

 . 60-60من القانون  701ها المادة الهيئة التي انتدب الي
 :حقوق و واجبات الموظف المنتدب في كال الحالتين  -3
 :التي تحكم المنصب الذي إنتدب إليه حيث  يخضع الموظف المنتدب للقواعد  
يتم تقييم الموظف المنتدب و يتقاضى راتبه من قبل االدارة العمومية او المؤسسة او  -

غير انه يمكن للموظف الذي انتدب للقيام بتكوين او دراسات ان  الهيئة التي انتدب الها ،
 . 1يتقاضى راتبه من االدارة او المؤسسة العمومية التي اليها

ـو  لوحتى ون لقانوة ابه بقدانتدة امء نقضاد األصلي عنافي سلكه وظف لمج اماد إديعا  -
 . 2ددلعن اعدا ئن زاكا

 انتهاء االنتداب : الفرع الثاني 
ي ـــفهــداب النتاعية ـــضوبة لـــبالنسك لــذك، اـــي بهـــتنتهــدود ابقة حـــلساعية ـــضوا للــكم 

 .ون لقانافي ء ما جاب ي بحســـتنته
 :من الناحية المبدئية : اوال 

 700يعتبر اإلنتداب كوضعية من الوضعيات القانونية  للموظف قابل لإللغاء المادة   
 .فقرة الثانية
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 :من الناحية العملية : يا ثان
 لزمة بقوة القانون بإعادة إدماجهفإن اإلدارة األصلية المستخدمة للموظف المنتدب م  

من  701في سلكه األصلي عند إنقضاء مدة إنتدابه  ولو كان زائد عن عن العدد المادة 
 . 1 60-60االمر 

 :  دبلمنتوظف الماضعية و: ث لثالرع الفا
ــو فه، ني وانــلقاه ــزكرة بمطــتبرلمــوق الحقلة بكامل الحااه ــذي هــف وظــفلمظ اتفــيح 

ـدة لمـب احست جاـدرة بالـقيرلتـق ابحوألصلية اتبته رلمكتسبة في امية دباألقد تفيــيس
 .ألصلي الكه ـي سـة فـطسولمتا
  دماويتم ترقية الموظف حسب المدة الدنيا وبقطع النظر عن النسب المحددة قانونا عن  

 .يكون إنتدابه من أجل شغل وظيفة سامية 
 اما في ما يتعلق بالجانب المالي لهذه الوضعية فالضمانات المكرسة قانونا ال تقل      
 .أهمية عن التي تشمل المسار المهني  

االنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكها : )700و ذلك حسب المادة      
لية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في االقدمية و االصلي  او ادارته االص

 (.في الترقية في الدرجات و في التقاعد في المؤسسة او االدارة العمومية التي ينتمي اليها 
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   وضعية الموظف العمومي خارج االطار و االستيداع  :المبحث الثاني  
 ن بين الوضعيات التي يؤديها  الموظف تعد الوضعيتين خارج اإلطار واإلستيداع م  

بصفة مؤقتة خارج الوظيفة األصلية وذلك عن طريق نقطتين و سنتعرض لهم بالتفصيل من 
 : خالل المطالب التالية 

 وضعية الموظف خارج االطار  المطلب االول 
هي الحالة التي يمكن ان يوضع فيها الموظف بطلب منه ، بعد استنفاذ حقوقه في  

 . 1اب،  في وظيفة ال تسري عليها احكام القانون االساسي العام للوظيفة العموميةاالنتد
 سلطة اتخاذ قرار الوضع خارج االطار و مدته : الفرع االول 

لتي دة ايدلجاضعية ولاه ذهف يرتعإن  سلطة اتخاذ قرار الوضع خارج االطار و مدتهتعتبر  
ــث حي، ي ــنسرلفاة ــميولعماة ــيفوظلون  اقان نمة نها مستقال ، إذ أقبن يسها مرتكق يسبم ل

لمتعلقة م األحكاق ابيطتت كيفياــوض بالرغم من احالة لغمــن امــض بعــف ه يكتنــيفرى تعــيبق
 766، غير انه يستشف من منطوق احكام المادة ة ـيميظلتنـوص النصاى ـلإعية ـضولاه ذبه

ن ملوضعية على النحو المذكور اعاله ، ومن القانون االساسي العام التي عرفت هذه ا
ذ ستنفذي الوظف المابحالة ان االمر يتعلق مية ولعمايفة و ظلية للدولت ايعارلتشم احكاأ

ة ــسسؤمأو ة ــميوعموى إدارة تـى مسـعلـل عمب منصأو يفة وظفي داب النتاقه في وحق
، و الذي يمكن ان ي ــألساسون اانــلقم ااــاتها ألحكطاــع نشــة ال تخضــليدوة ــهيئأو ة ــميوعم

أو مية ولعمدارة اصلة عمله باإلوالمر، اطـإلرج اضعية خاوضع في وييكون بطلب منه ، أن 
 .بهال لتي يعمالية دولالهيئة أو امية ولعماسسة ؤلما
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ويفقد الموظف في هذه الوضعية حقوقه في المرتب و الترقية في الدرجات و التقاعد  
األصلي،و يصبح خاضعا ألحكام القانون األساسي التي تسري على  بعنوان سلكه أو إطار
 .الوظيفة التي يشغلها 

داع تيــالساى ــة علــإلحالاعية ـضوا ــمــوع به نـلي تشــألصك الــلساى ـلظر إالنــعية بــضولاه ـذفه
ت جاــدرلاي ــة فــقيرلتــب واترلماي ــه فــقوحقــد ة يفقــلحالباعتبار ان الموظف في هذه ا

ر تعتبد قداب والنتاضعية وضعية تشبه ولاه ذهن لمستقبلة فإالهيئة الى ظر إبالنــد، ولتقاعوا
 . لهداد كامت

ن يــلمنتمن افيــوظلماال ر إاطــإلرج ااــة خــي حالــع فــضويــن أن ه ال يمكــنرة أاــإلشاع ــم 
ن االساسي العام للوظيفة من قانو  1، المنصوص عليه في احكام المادة  1( ا)إلى الفوج 

و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب ( ا)المجموعة : )العمومية ان 
و هذا ما ( لممارسة نشاطات التصميم و البحث و الدراسات او كل مستوى تاهيل مماثل، 

 . 60-60من القانون  7فقرة  767نصت عليه المادة 
ختلف عن االنتداب فكالهما يتم بقرار اداري فردي من و من الناحية االجرائية ال ت 

السلطة المخولة ، في حين تختلف وضعية خارج االطار من حيث المدة التي ال يمكن ان 
 .تتجاوز خمس سنوات ، و ال يستفيد المعنيون من الترقية في الدرجات 

 1تتجاوز  تكرس وضعية خارج اإلطار بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة لمدة ال 
بقرار  تكرس وضعية خارج اإلطار: "من نفس القانون  767/ 2سنوات ، وذلك حسب المادة 

 . 2"سنوات (1)إداري فردي من السلطة المخولة ، لمدة ال تتجاوز خمس 
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 .حقوق و واجبات الموظف الموضوع في حالة خارج االطار : الفرع الثاني 
 0فقرة  767لترقية في الدرجات حسب المادة اليستفيد الموظف في هذه الحالة من ا 

 .      المتعلق بالقانون  األساسي للوظيفة  العمومية 60/60من األمر 
 : النقاط التالية خاللمن  نميزهاأن  يمكنو التي  

 حقوق و واجبات الموظف في حالة خارج االطار: أوال
ل المؤسسة أو الهيئة التي يتقاضى الموظف الموجود في حالة خارج اإلطار راتبه من قب -

من 762وضع لديها في هذه الوضعية ،ويتم تقييمه من قبل هذه األخيرة وهذا حسب المادة 
 . 1نفس األمر 

من نفس القانون يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج 760وحسب المادة  -
 . 2اإلطار في رتبته األصلية بقوة القانون ولو كان زائد عن العدد

 و كذلك من باب الموازنة و التوفيق بين مصلحة اإلدارة و مصلحة الموظف تضمنت 

القوانين األساسية الخاصة ببعض قطاعات النشاط نسب محددة للوضعية خارج اإلطار بما 
 .يؤمن اإلدارة من ظاهرة إفراغها بعنوان وضعية قانونية

 إنتهاء وضعية خارج اإلطار: ثانيا

إلطار نهاية طبيعية بانتهاء المدة المقررة  لها في قرار اإلحالة تنتهي وضعية خارج ا -
 عليها، و قد تنتهي باألسباب العامة لنهاية العالقة الوظيفية

       من األمر رقم 760ذه الوضعية طبقا للمادة همن  المستفيدو يعاد إدماج الموظف  -
 .لعدد بقوة القانون في رتبته األصلة و لو كان زائدا على ا 60-60
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 وضعية الموظف في حالة االستيداع  :  المطلب الثاني  
ضمن هذا المطلب نتناول تعريف االستيداع و تمييزه عن غيره من الوضعيات  

 .على صوره و حاالتهو نتعرف المشابهة ثم إجراءات اإلحالة على االستيداع  

 لمشابهةتعريف االستيداع و تمييزه عن غيره من الوضعيات ا: الفرع األول 

 لمبررات ووفقا محددة لمدة منه بطلب الموظف نشاط يتوقف أن هو االستيداع 
 األمر عرفها ولقد المؤسس، الطلب على يبنى وقبولها لقبولها، القانون فرضها وشروط
 الموظف راتب يوقف الوضعية هذه في " العمل لعالقة مؤقت إيقاف"  أنها على الرئاسي
 .التقاعد وفي الدرجات في ترقيةال وفي األقدمية في وحقوقه

 تعريف وضعية اإلحالة على االستيداع: أوال 

فإن االستيداع هو إيقاف مؤقت  60/60من األمر رقم  761حسب نص المادة   
لعالقة العمل، و تؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف و حقوقه في األقدمية و في 

ر أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق الترقية في الدرجات ، و في التقاعد ، غي
 .التي اكتسبها في رتبته األصلية عند تاريخ إحالته على االستيداع 

االستيداع هو وضع الموظف الدائم خارج مالك إدارته : " و يعرفه فوزي حبيش  
 األصلية ، بصورة مؤقتة ، مع فقدانه الحق في الراتب و التدرج و الترقية و الترفيع ، و
حساب التقاعد في المدة التي يقضيها في االستيداع ، و ال تعتبر فترة االستيداع مدة خدمة 

 .1فعلية للموظف 

                                                           

ص  .7667حبيش فوزي ، الوظيفة العامة و إدارة شؤون الموظفين ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت، - 1
710. 
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: " و نجد تعريفا مشابها لألستاذ هاشمي خرفي مع إضافة تتمثل في العبارة التالية  
 .1( أي بصفة الموظف)ه بمن غير أن تحول هذه الوضعية دون احتفاظه برتي

تعاريف السابقة يتضح بأن اإلحالة على االستيداع هي وضعية تختلف من خالل ال 
عن الوضعيات القانونية األساسية األخرى للموظف العمومي، فهي تمنح الموظف إمكانية 
تعليق عالقته الوظيفية باإلدارة وفق ما تقتضيه ظروف حياته الشخصية أو العائلية أو 

ه يتضح ضعية االنتداب و حاالتها المختلفة و عليو ان  المهنية، دون أن تنقطع عالقته بها 
 .2لنا أوجه االختالف بينهما

 تمييز وضعية اإلحالة على االستيداع عن االنتداب: ثانيا

 :نذكر بعض أوجه االختالف بينهما في النقاط التالية  

إن وضع موظف في حالة االنتداب يبقى على عالقة بنشاطه الوظيفي بينما في اإلحالة  -
 ى االستيداع يتم قطع العالقة الوظيفيةعل

في االنتداب يحافظ الموظف على مرتبه و يستفيد من األقدمية و الترقية في الدرجات  -
 .بينما في اإلحالة على االستيداع يفقد الموظف كل هذه االمتيازات

إن االنتداب يكون لمراعاة ظروف و مصلحة الموظف و اإلدارة بينما االستيداع يكون -
 .مراعاة ظروف الموظف الشخصية و حاجات أسرته المختلفةل
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 إجراءات اإلحالة على االستيداع: الفرع الثاني 

ككل الوضعيات القانونية األساسية األخرى فإن وضعية اإلحالة على االستيداع  
 :تتطلب إجراءات معينة و بعد توفر الشروط المطلوبة 

 داعتجسيد وضعية اإلحالة على االستي: أوال 

باعتبار اإلحالة على االستيداع من الوضعيات القانونية التي يمكن أن يتواجد فيها  
الموظف فإن كل القوانين األساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية قد خصتها بمجموعة من 

نجد المادة  00/700ففي األمر رقم . األحكام باإلضافة إلى المراسيم التطبيقية لتلك القوانين
نص على وضعية اإلحالة على االستيداع باعتبارها وضعية قانونية و تقرر منه ت 61

للموظف عندما يستنفذ حقوقه في العطلة طويلة األمد و يكون غير قادر على القيام بمهامه، 
و الذي  11/72و مع التطور االقتصادي للبالد صدر القانون األساسي العام للعامل رقم 

 .1قة العمل مؤقتا مع إيقاف األجراع هو تعليق لعالآن االستيد 00اعتبر في مادته 

و بصدور القانون السابق أحيلت مسألة تنظيم هذه الوضعية إلى النصوص التشريعية  
و المتعلق بعالقات العمل  7612فيفري  21المؤرخ في  12/  60لغاية صدور القانون رقم 

على االستيداع و اعتبرها  منه على وضعية اإلحالة 17، حيث أقر في المادة  2الفردية 
 .إيقاف مؤقت لعالقة العمل العامل مرسم في منصب عمله

لنفس الوضعية دون أن يضيف لها الجديد إلى غاية  11/16وقد أشار المرسوم رقم  
كما تمت اإلشارة إليه في  761حيث تطرق لها في مادته رقم   60/60صدور األمر رقم 
 التعريف بالوضعية

                                                           

 02،المتضمن القانون األساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية، العدد  7611أوت  61المؤرخ في  11/72القانون  - 1
 .7611أوت  61 ،الصادرة بتاريخ

الصادرة بتاريخ  66، و المتعلق بعالقات العمل الفردية ، ج ر عدد 7612فيفري  21المؤرخ في  12/60القانون رقم  - 2
 .7612مارس  62
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على االستيداع بتقديم طلب تحت إشراف المسؤول المباشر للموظف و تتم اإلحالة  
يرفق بملف كامل يتضمن الوثائق المبررة في اآلجال المحددة، و ذلك بتوفر الحالة التي 

 .يمنح على أساسها االستيداع مع توضيح األسباب الحقيقية للرغبة في االستيداع 

دارة المعنية لملفه و الموافقة على يبقى الموظف في مقر عمله في انتظار دراسة اإل 
  طلبه، و بصدور القرار الذي يكرس اإلحالة على االستيداع و هو قرار إداري فردي من 

 . السلطة المؤهلة، يستطيع الموظف التفرغ لالهتمام بالظروف التي جعلته يقدم الطلب 

 مدة اإلحالة على االستيداع: ثانيا

ع حسب طبيعته من حيث كونه يتم بناء على طلب تتقرر مدة اإلحالة على االستيدا 
 .الموظف أو بقوة القانون

أي  60/60من األمر رقم  760فإذا تم إقرار اإلحالة على االستيداع بموجب المادة  
أشهر كحد أدنى و هي قابلة  60بقوة القانون حسب الحاالت المذكورة فإن المدة تكون من 

أما بالنسبة . أقصى خالل حياة الموظف المهنية سنوات كحد 61للتجديد إلى غاية بلوغ 
و التي تتم بطلب من الموظف  60/60من األمر رقم  761للحاالت المذكورة بنص المادة 

من نفس  766تين حسب المادة سن 62أشهر قابلة للتجديد إلى غاية  60فإن المدة هي من 
 .1األمر

ائرية بالخارج أو مؤسسة أو و في حالة زوج الموظف الذي يعين زوجه في ممثلية جز  
هيئة دولية أو يكلف بمهمة تعاون فإن مهمة االستيداع للزوج تساوي مدة مهمة الزوج 

من  761الموظف إذا لم يكن له الحق في الحصول على االنتداب، حسب نص المادة 
 .60/60األمر رقم 
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ته على نص المشرع الفرنسي على حق الموظف في أن يطلب من جهته اإلدارية إحال 
االستيداع و ذلك ألسباب شخصية يبديها، و تكون مدة اإلحالة على االستيداع بحد أقصى 

 .1سنوات طوال خدمته الوظيفية 76عن سنتان و ال تزيد المدة 

 شروط اإلحالة على االستيداع: ثالثا 

 :على االستيداع يمكن إجمالها فيما يلي إن أبرز الشروط المطلوبة إلحالة الموظف 

قديم الموظف لطلب يوضح فيه رغبته، و خاصة في حالتي القيام بالدراسات و األبحاث ت-7
أو ألغراض شخصية ، وهو األمر المنوه عنه في تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية 
اللسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية و أن يكون مرفقا بالوثائق المبررة مع عرضها 

 .2وية األعضاء على اللجان المتسا

سالف الذكر و هو مرور  60/60من األمر رقم  761الشرط الثاني نجده بنص المادة -2
سنتين من الخدمة الفعلية بالنسبة لطالب اإلحالة ألغراض شخصية أو القيام بدراسات أو 

 .أعمال البحث مع موافقة اللجنة متساوية األعضاء

يكون مثبتا ، بحيث ال تقبل طلبات أن يكون الموظف مرسما في منصب عمله أي -0 
ويجب أن تكون األسباب مبررة . على االستيداع لمن هم في فترة التدريب أو التربص اإلحالة

بما يلزم من الوثائق الثبوتية و مثال ذلك األم التي تقوم بتربية ولد، تقدم بيان الوالدة أو 
 .شهادة ميالد االبن 

                                                           

 . 721، ص 2662العربية ، القاهرة ، محمد إبراهيم الدوسقی علی ، حماية الموظف العام إداريا ، دار النهضة  - 1
 موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية - 2

www . dgfp . gov . dz  ،  
(  16-10، ص ص 61أنظر الملحق رقم )، متعلقة باإلحالة على االستيداع،  66/62/2661المؤرخة في  71تعليمة رقم 

 تاريخ اطالع على الموقع االلكتروني
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 .1على االستيداع طيلة مدة اإلحالة ة الموافقةعدم ممارسة أي نشاط مريح في حال -1
 .فقط من تعداد الموظفين المنتمين للسلك%  1الموافقة على نسبة  -0
و كذلك يجب على الموظف المحال على وضعية االستيداع أن يقدم طلب تجديد  

الوضعية أو اإلدماج عقب انتهاء مدته في أجل شهرين قبل انتهاء المدة، كما ال يجوز له 
التوقف عن مهامه قبل موافقة اإلدارة على طلبه، و عقب انتهاء مدة االستيداع يعاد إدراج 

 .الموظف في رتبته األصلية و يعين في منصبه األصلي أو في منصب مماثل

و بمقارنة شروط اإلحالة على االستيداع في التشريع الجزائري بما أقره المشرع  
 ع بطلب من الموظف يكفي أن تتوفر في الموظفالتونسي مثال فإنه في حالة االستيدا

 :الشروط الثالثة التالية العمومي

 .رغبة الموظف في اإلحالة بتقديم طلب -

 . موافقة اإلدارة -

 .وجود سبب قانوني مبرر -

يجب أخذ رأي اللجنة المتناصفة ( الوجوبي)وفي حالة االستيداع بقوة القانون  
اإلحالة بقرار من رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها العون باإلضافة إلى ( متساوية األعضاء)

 .2المعني باألمر

 

 

 
                                                           

 ، مرجع سابق 60/60مر رقم من األ 716المادة  - 1
 706، ص ص  .2676، تونس ،  7صالح الدين الشريف و ماهر كمون، قانون الوظيفة العمومية في تونس ، ج  - 2
 ،701. 



 ميولعموظف األساسية للمو انية ولقانت اضعياولا                               :الفصل األول 
 

30 
 

 صور اإلحالة على االستيداع:  : ثالثا 

لقد نظم المشرع الحاالت التي بمقتضاها يكون الموظف في واحدة من الوضعيات  
لة على القانونية األساسية و ذلك عن طريق القوانين و المراسيم و من هذه الوضعيات اإلحا

 .االستيداع و التي تتم إما بقوة القانون أو بناء على رغبة الموظف و طلبه 

 اإلحالة على االستيداع بقوة القانون  -0

 60/60من األمر  760الصور التي تشملها هذه الحالة تنص عليها المادة رقم  
ي حالة احالة مرض خطير او حادث أصاب الزوج أو أحد األطفال أو األصول ، و ه: هيو 

من األمر رقم  760ال تتطلب الموافقة من اللجنة متساوية األعضاء، و قد أضافت المادة 
حالة مرض أحد األصول أو تعرضه لحادث، وهي حالة جديدة لم يتم النص عليها   60/60

في القوانين السابقة، كما أن تلك الحاالت ال تخضع للنسبة المسموح بها و يمكن تجديدها 
 .سنوات 61مرة في كل سنة إلى غاية أربع مرات، 

 :السماح للزوجة الموظفة بتربية طفل-9

يقل عمره عن خمس سنوات أو يصاب بإعاقة تتطلب عالج مستمر و تستفيد  طفل  
الموظفة في هذه الحالة من االستيداع بقوة القانون دون الخضوع للنسب القانونية المحددة في 

سنوات كحد أقصى حيث كل فترة مدتها  61ي حدود سنة و ف 67سلك المعني و ذلك لمدة 
 .سنة يمكن تجديدها تباعا أو منقطعة

 .1التمكين الموظف لممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي -3

وهي حالة تتم بقوة القانون ، و قد يلجأ إليها الموظف إذا لم تتوفر فيه الشروط  
و هي وضعية ( االنتداب)ه فيه المطلوبة ليكون في وضعية االنتداب، أو أنه استنفذ حق

                                                           

 .70، مرجع سابق، ص  60/60من األمر رقم  760المادة  - 1
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، و ذلك تكريسا للحقوق و الحريات السياسية للموظف  60/60استحدثها األمر رقم 
 .العمومي السيما و أن الدستور يضمن حق إنشاء األحزاب السياسية و التعددية السياسية

 .السماح للموظف بااللتحاق بزوجة إذا اضطر لتحويل إقامته -4

بقوة القانون و دون استشارة اللجنة متساوية األعضاء، وال  وهي أيضا حالة تتم 
 .سنوات 61تخضع النسبة المسموح بها، و تكون لمدة سنة قابلة للتجديد إلى غاية 

ين في ممثلية جزائرية في الخارج أو عالسماح للزوج الموظف بااللتحاق بزوجة إذا  -1
 .مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون 

حالة تختلف عن الحاالت السابقة من حيث المدة بحيث تكون مدة اإلحالة هذه ال 
لية أو هيئة دولية، أو مدة التكليف بمهمة ثمساوية للمدة التي يقضيها الزوج المعين في المم

 .التعاون

 اإلحالة على االستيداع بناء على طلب الموظف و رغبته  -9

 :1و هما 60/60األمر رقم من  761تشمل هذه الحالة صورتين حسب المادة  

 للقيام بدراسات أو أبحاث ذات فائدة عامة-أ

 هذه الحالة تكون مشروطة بتقديم طلب من الموظف و يجب أن توافق على طلبه 
 من التعداد الحقيقي%( 61)اللجنة متساوية األعضاء و يخضع طلبه للنسبة المسموح بها 

 .للسلك المعني 
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 غراض شخصيةاإلحالة على االستيداع أل-ب

وهي حالة مشروطة أيضا بتقديم طلب و موافقة اللحنة متساوية األعضاء باإلضافة  
 استيفاء الموظف لسنتين من الخدمة الفعلية و يمكن تجديدها مرتين فقط ، و ال يستطيع إلى

سنوات، و تحدد مدة اإلحالة على االستيداع  61االستفادة من فترة أخرى إال بعد مضي 
أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين خالل الحياة المهنية  60ية ب ألغراض شخص

 .للموظف

، إن يقي للسلكمن التعداد الحق%  61كما أن هذه الحالة مشروطة بعدم تجاوز نسبة  
 االطالع على النصوص القانونية التي تتضمن أحكاما متعلقة باإلحالة على االستيداع تجدها

حاالت االستيداع و من ذلك  جانب العملي لبعضتتضمن بعض الغموض فيما يخص ال
 :مثال

زوال األسباب التي يطلب من أجلها الموظف اإلحالة على االستيداع بعد مدة قبل انتهاء  -
 .من جديد إدماجه، حيث المشرع لم يشرح لنا كيفية بنسبةفترة إحالته و المحددة 

أو  للدولة في الخارج أو هيئة أمميةو في حالة مرافقة الزوج لزوجه بسبب التحاقه بممثلية  -
 في إطار التعاون و حصول الطالق بينهما ، هنا الزوج المحال على االستيداع أو الزوجة
خصوصا تكون في حاجة ماسة للعمل خاصة إذا كانت أم و حاضنة ألطفال مع انتفاء 

 القانوني إلحالتها ، فكيف يتم إدماجها من جديد ؟ السبب

شرع ما هي المقاييس المأخوذ بها في اعتبار الدراسات و أعمال البحث لم يحدد لنا الم -
 . فائدة عامة ذات

كذلك تطرح مسألة مدى إمكانية و قدرة اإلدارة و المؤسسة العمومية على التحقق و التاكد -
من تطابق اإلحالة على االستيداع مع األسباب التي أحيل من أجلها الموظف، خاصة إذا 

 .خارج الوطن هذا األخير كان
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 آثار اإلحالة على االستيداع و نهايته: الفرع الثالث 
إن انتقال الموظف العمومي من وضعية الخدمة الفعلية إلى وضعية اإلحالة على  

االستيداع يسبب تغيرا في عالقته باإلدارة، و هو ما يترتب عنه بعض اآلثار بسبب تغير في 
 .إلى غاية نهاية مدة االستيداع المركز القانوني للموظف تجاه إدارته و 

 آثار اإلحالة على االستيداع : اوال
ألن االستيداع هو تكريس لوضعية قانونية تتم بين الموظف و اإلدارة فإن اآلثار  

 :المترتبة عنها تمس كل منهما 
 بالنسبة للموظف العمومي  -0
ظف مرسم و تؤدي إن اإلحالة على االستيداع هي اإليقاف المؤقت لعالقة العمل لمو  

هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف و حقوقه في األقدمية و في الترقية و في الدرجات 
ادة بحقوقه في الترقية و التقاعد أي أنه يتوقف عن ممارسة وظائفه ، و بالتالي عن االستف

 .1والتقاعد
يفه طيلة و بما أن الراتب من الحقوق المادية األساسية للموظف العمومي، فإن توق 

مدة االستيداع يضر بالمركز المالي للموظف و يؤدي إلى إرهاقه السيما إذا كان غير 
ميسور الحال، لذلك كان على المشرع أن يميز بين حاالت االستيداع التي تؤدي إلى توقيف 

بب المرض أو العجز مع إثبات بسالراتب بان يسمح بصرفه و لو جزئيا في حالة االستيداع 
ي أي مصدر آخر للدخل و كذا يمتنع عليه ممارسة أي وظيفة أو نشاط تجار عدم وجود 

 .االستيداعة مربح طيلة مد
و مما سبق يتضح بأن فترة االستيداع هي فترة يتوقف فيها المسار المهني للموظف  

العمومي نظرا لغياب مكونات أساسية فيه كالراتب و األقدمية و الترقية ، و يتوقف الراتب 
 . ظف يفقد حقه في الحماية االجتماعيةفإن المو 

                                                           

 710صهاشمي خرفي، مرجع سابق،  - 1
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باإلضافة إلى ما ذكرناه من آثار فإن الموظف الذي أحيل على االستيداع يكون  
 .1مجبرا على عدم ممارسة أي نشاط مريح مهما كانت طبيعته طيلة فترة االستيداع

هو الحيلولة دون ممارسة  60/60من االمر  716إن غاية المشرع من وضع المادة  
ط آخر حيث يكون هو الغاية من طلب االستيداع، و ألجل ذلك فإن المشرع يخول نشا

 716للسلطة المعنية بحق المراقبة على الموظف المحال على االستيداع حسب نص المادة 
و ذلك للتأكد من حقيقة تطابق اإلحالة على االستيداع مع األسباب 60/60من األمر رقم 

إذا ما ثبت أن الموظف يقوم بتصرف مغاير لألسباب التي أحيل من أجلها الموظف، و 
 .2تعرض إلقامة العقوبات التأديبية الحقيقية لإلحالة فإنه ي

ورغم أن اإلحالة على االستيداع يترتب عنها توقف الموظف عن نشاطه إال أن  
العالقة ال تنقطع بينه و بين اإلدارة ، و على هذا األساس يبقى الموظف منتفعا بجميع 

قوق التي اكتسبها بسلكه قبل اإلحالة، كما له الحق في اإلدماج بعد انقضاء فترة إحالته الح
 .3على االستيداع في رتبته األصلية بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد 

 بالنسبة لإلدارة  -9
مقارنة باآلثار التي يرتبها االستيداع على الموظف فإن اآلثار التي تترتب عن تلك  

 ية بالنسبة لإلدارة ليست باألهمية نفسها ، و من هذه اآلثار مثال التأثير على سيرورةالوضع
العمل داخل المرفق العمومي و هو أمر مرتبط أيضا بنسبة الموظفين المحالين على 

 .االستيداع
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 ، مرجع سابق 60/60من األمر رقم  716المادة  - 3



 ميولعموظف األساسية للمو انية ولقانت اضعياولا                               :الفصل األول 
 

35 
 

تجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد خول لإلدارة في حالة االستيداع أن تقوم بمراقبة  
الستيداع في أي و تتحقق من تطابق األسباب التي أحيل من أجلها على االعون الموظف 
 وقت تراه مناسبا 

 نهاية االستيداع و إدماج الموظف : ثانيا 

لقد تطرقنا فيما سبق و ضمن هذا البحث للمدة المقررة من طرف المشرع لكل حالة  
ب من الموظف، و التي من الحاالت المشمولة بوضعية االستيداع سواء بقوة القانون أو بطل

يترتب على انتهائها إعادة إدماج الموظف في منصب عمله األصلي أو منصب مسائل و لو 
 .كان زائدا عن العدد 

 انتهاء مدة اإلحالة على االستيداع  -0

عند انتهاء مدة اإلحالة على االستيداع فإن الموظف يعاد إلى وظيفته أو يحال على  
سنة، و كذلك  06ط المطلوبة و منها بالخصوص بلوغه سن التقاعد إذا استوفي الشرو 

تنتهي مدة االستيداع بزوال سبب اإلحالة؛ إن القانون يوجب على الموظف المحال على 
االستيداع أن يقدم طلبا إلعادة إدماجه قبل شهرين على األقل من تاريخ انتهاء فترة 

بالوظيفة عند انقضاء المدة الجارية ،  االستيداع ، و إذا لم يفعل يوجه إليه إعذار بااللتحاق
 .1رفضه يقرر عزله لتركه الوظيفة و في حال 

 

 

 

                                                           

،  (ب ، ت ، ن)امحمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، جامعة قسنطينة، مع العلوم القانونية و اإلدارية  - 1
 706ص 
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 إدماج الموظف في سلكه األصلي  -9

يتم إدماج الموظف المحال على االستيداع في منصب عمله بعد نهاية المدة المحددة  
أنه يدمج  على 60/60من األمر  712تيداع، و ذلك طبقا للقانون حيث تنص المادة سلإل

في رتبته األصلية بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد متى انقضت فترة احالته على 
 .االستيداع 

و يجب على الموظف أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة إعادة دمجه  
أو تجديد فترة االستيداع الجارية قبل انقضائها، كما يجوز للموظف أن يتقدم بطلب إعادة 

 دمجه قبل انتهاء مدة االستيداع و يتوقف ذلك على موافقة اإلدارة

للموظف الحق عند انتهاء فترة االستيداع في اإلعادة لوظيفته أو وظيفة أخرى معادلة  
الوظيفته، و إذا لم يوجد مكان شاغر في رتبته و درجته يخير بقبول وظيفة أدني مع 

 .بح شاغرة مع تقاضي راتبه كامالاالحتفاظ بحقه في التعيين في أول وظيفة تص

 على إحالته تاريخ عند األصلية رتبته في إكتسبها التي بالحقوق الموظف حتفظي   
 مربح نشاط ممارسة من اإلستيداع على المحال الموظف يمنع أنه إلى إضافة االستيداع،

 التي األسباب مع اإلستيداع على اإلحالة تطابق من للتأكد بتحقيق تقوم أن لإلدارة يمكن كما
 إحالتة فترة إنقضاء بعد إدماجه يعاد أنه كما الوضعية، هذه على الموظف أجلها من أحيل
 الموظف على ينبغي العدد عن زائدا كان ولو القانون بقوة األصلية رتبته في اإلستيداع على

 .إعادة طلب تقديم اإلستيداع، على اإلحالة وضعية في المتواجد
 قبل شهر أجل في التعيين صالحية المخولة السلطة إلى هعمل منصب في إدماج  

 مدة إنقضاء قبل الموظف إدماج إعادة فإن وبالتالي االستيداع، على اإلحالة فترة إنقضاء
نما للموظف حقا إعتباره اليمكن اإلستيداع على اإلحالة  ذلك في لإلدارة تقديرية سلطة تبقى وا 

 .األعضاء ةالمتساوي اإلدارية اللجنة إستشارة بعد
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 التعيين صالحية لها التي السلطة عن صادر إستالم بوصل مصحوب إعذار يوجه   
 يلتحق لم إذ و ،ةالقانوني اآلجال في إدماجه إعادة بطلب( ة)المعني يتقدم لم إذا حالة في

 في يعتبر فإنه اإلستيداع، على اإلحالة مدة إنقضاء بعد عمله بمنصب( ة)الموظف
 من العزل وهو بها المعمول القانونية اإلجراءات عليه وتطبق منصبال عن وضعيةالتخلي

 . عمله منصب
 المراقب على يعرض فردي بقرار اإلستيداع على اإلحالة بعد( ة)الموظف إدماج يعاد   

 باألمر المعني يبلغ التعيين، صالحية لها التي السلطة طرف من يمضي ، للتأشيرة المالي
المالي       للتكفل المحاسبة مصلحة إلى أو للميزانية الفرعية يةالمدير  إلى ونسختين بنسخة

 في العمومية بالوظيفة المكلفة للسلطة التابعة المحلية أو المركزية المصالح إلى نسخة و
 .الالحقة للرقابة القرار على توقيع تاريخ من إبتداءا أيام عشرة خالل
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 ملخص الفصل االول 
حقوق و واجبات و التزامات كفلها القانون االساسي للوظيفة للموظف العمومي 

القانونية  ديد من القواعد المنظمة لوضعيات، و الذي تضمن الع 60-60العمومية رقم 
ضعية االستيداع ، ه القيام بها ، فله ان يكون في و بالتزامات التي يجب علي ياملقواالساسية 
 مبدأل تطبيق ما جاء به القانون فال يخرج عن كل هذا يتقيد الموظف به من خال االنتداب 

ان تبتغي من خالله تحقيق المصلحة العامة لضمان سير هذه   يجب     المشروعية ، و
  .المرافق بانتظام و اطراد و استمرارها 

 



 

 

 

 

              

 

            

  الفصل الثاني 

اإلجراءات القانونية أثناء الخدمة 
 قل الموظفينو حركة ن  الوطنية 
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  تمهيد 
واثناء   اإلجراءا ت القانونية أثناء الخدمة الوطنية وحركة نقل الموظفينتعتبر   

 المؤسسة أو اإلدارة من راتب أي من الوضعية هذه في الموظف يستفيد ال الوطنية الخدمة
 ظيفةو  إلى يشغلها التي الوظيفة من الموظف انتقال عن عبارة النقل المستخدمة العمومية

 النقل يكون وقد بترقية، نقالا  الحالة هذه في فيعتبر منها أعلى أو مستواها نفس في أخرى
 في النقل كان سواء محددة وشروط ضوابط وفق آخر نظام إلى بنظام المشمول للموظف
 شروط تنطبق شاغرة وظيفة وجود أهمها من الضوابط من مجموعة خارجها، وللنقل أو الجهة
 لها، نقله المراد الجهة في للترقية مؤهل أو مستحق وجود وعدم إليها نقله دعلى المرا شغلها
 .أخرى وظيفة إلى إليها رقي التي الوظيفة من المرقى الموظف نقل جواز وعدم
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   وضعية الموظف العمومي اثناء  الخدمة الوطنية : المبحث االول  
 اإلدارات في عمومية بوظيفة مواطن أي حاقإلت إمكانية عدم على صراحة القانون نص    

 الوضعية هذه في الموظف يستفيد ال الوطنية الخدمة إتجاه وضعيته يثبت لم إن العمومية
 الوضعية هذه تعتبر كما ، المستخدمة العمومية المؤسسة أو اإلدارة من راتب أي من

 :كاألتي ذلك نبين ، الوطني الدفاع إحتياجات في فعلية مساهمة
   القانوني للقيام بالخدمة الوطنية التعريف:طلب االول   الم
لتي ينتمي امية ولعمدارة اإلأو اسسة ؤلمافعليا في رس يماذي لوظف الماضعية وهي     

 .   فيهن عيذي لب اللمنصأو تبته رابقة لطلمم المهااليها إ
ي ـألساسون اانـلقام اـألحكاي ـفـدة لمعتمالتسمية الى د إعاد قرع لمشرة ، أن اإلشاامع     

م اـــعية قيـــضوا ـــنهأى ـــعية علـــضولاه ـــذهـــف لتكيي،  7600ة ـــميولعماة ـــيفوظللم اـلعا
          ــــم قــــوم رسرلمم ااــــحكأي ــــف"ة  ــــلفعلياة ــــمدلخا"لح ــــطمصـــد أن استعمل ة بعـــمدبالخ
 1.مية ولعمدارات اإلت واسساؤلمل اجي لعماوذنملاألساسي المتضمن القانون ا 11-16

   تعريف وضعية الخدمة الوطنية:  الفرع االول
وضعية من الوضعيات القانونية األساسية التي يحال عليها هي الخدمة الوطنية   

الموظفون العموميون و األعوان المتعاقدون بمناسبة أدائهم لوظائفهم، كما أنها واجب وطني 
سنة فأكثر و يتمتع بقواه العقلية و البدنية، إذ يستدعي  26ن يبلغ من العمر ملزم لكل مواط

سنة، و ذلك ما نصت عليه  76ـ األداء الفحص الطبي المؤهل للخدمة الوطنية ببلوغ سن ال
 .76/602من القانون رقم  60المادة رقم 

يها الموظف و لم يعرفها المشرع الجزائري و إنما أشار لها كوضعية قانونية يكون عل 
 60/60من األمر رقم  716العمومي تحت مسمى الخدمة الوطنية، و ذلك بنص المادة 

                                                           

. 01د حباني ، مرجع سابق ، صرشي - 1  
، صادرة بتاريخ 61، المتعلق بالخدمة الوطنية، ج رعدد 2676أوت  70مؤرخ في  76/60من القانون رقم  60المادة  - 2
 2676أوت  76
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يوضع الموظف المستدعى األداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى  تنص على أنحيث 
 ( "الخدمة الوطنية)
مصطلح الخدمة الفعلية و هي تسمية  11/16و قد أصطلح عليها في المرسوم رقم   

لتشريعات المقارنة ، حيث تسمى حالة تحت السالح عند المشرع التونسي و تختلف في ا
ی وضعية الجلدية وفق التشريع المغربي ، بينما يطلق عليها المشرع اللبناني مصطلح تسم

 .خدمة العلم 
 تعريف الخدمة الوطنية و تطورها:  أوال

الوطنية في كل  ككل الوضعيات القانونية األساسية، عرف المشرع الجزائري الخدمة 
القوانين و النصوص الناظمة للوظيفة العمومية، و ذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة فيها 

 60/60و انتهاء باألمر رقم  00/700ابتداء من األمر رقم 

 تطور اإلطار القانوني الناظم للخدمة الوطنية: ثانيا 
زائري بمجموعة من وضعية الخدمة الوطنية من الوضعيات التي نظمها المشرع الج 

القوانين و التنظيمات ، حيث أشارت لها بعض األحكام المتضمنة في القانون األساسي العام 
و ', الخدمة الوطنية " و سميت آنذاك  00/700للوظيفة العمومية الصادر بموجب األمر

، نجده ينص على أن الخدمة الوطنية هي وضعية من  16/7601بالرجوع لألمر 
ي يمكن أن يكون الموظف موجودا فيها عندما ينادي عليه لتأدية الواجب الوضعيات الت

الوطني و يجند للمدة القانونية ، و يفقد بهذه الصفة مرتبه و ال يتقاضى إال أجرا تقتضيه 
 .وضعيته الجديدة ، و تعلن عن وضعيته الجديدة السلطة التي لها صالحية التعيين 

                                                           

و  7616سنة  66المتضمن قانون الخدمة الوطنية وجر العدد  7616نوفمبر  71المؤرخ في  16/760األمر رقم  - 1
 7610سنة  61، جر عدد  7610فيفري  72المؤرخ في  6710لمتمم بموجب األمر رقم المعدل و ا
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المؤرخ  01/12بموجب األمر رقم  7601ة سنة تم تأسيس الخدمة الوطنية ألول مر  
م المتضمن سن الخدمة الوطنية المعدل 7601أفريل  70ه الموافق ل7011محرم  71في 

 .و المتمم الحقا

منه تنص على ما  770سالف الذكر في المادة رقم  11/  16أما في المرسوم رقم  
ة الوطنية في حالة انتداب ، يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدم: " يلي

، إذن المشرع في هذا المرسوم اعتبرها "و يعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع
حالة انتداب ولم يعرف وضعية مستقلة للخدمة الوطنية، و هو مالم يأت ذكره في القوانين و 

:  716المادة سابق الذكر حيث جاء بنص  60/60التنظيمات األخرى ، و منها األمر رقم 
، أما "داء خدمته الوطنية في وضعية تسمى الخدمة الوطنية أل بوضع الموظف المستدعى" 

منه فتنص على إعادة إدماجه في منصبه بقوة القانون و لو كان زائدا عن  711المادة 
 .العدد

، و الذي تضمن أحكاما نذكر منها 76/60و بصدور القانون رقم  2676وفي سنة  
، حيث تنص األولى على تعليق عالقة العمل للموظف بعد تجنيده  01و  01قم المادتان ر 

مهما كان نظامها القانوني، و الثانية على ضرورة وضع عسكري الخدمة الوطنية على 
مستوى القانون األساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص في وضعية تسمى الخدمة الوطنية، 

ألصلي، أو في منصب معادل و لو كان خارج و إدماجه بصفة فورية في منصب عمله ا
أشهر ، ( 60)حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، على أن يتم ذلك في أجل ال يتعدى 

 .1وهو ما تضمنته تعليمة رئيس الحكومة قبل ذلك

                                                           

و المتعلقة بإعادة اإلدراج و االحتفاظ بالوظيفة بعد انتهاء فترة  2666فيفري سنة  20المؤرخة في  67تعليمة رقم   - 1
 الخدمة أو فترة االستدعاه،

 www .dgfp . gov . dz 
 76:66عة على السا 66/60/2626بتاريخ 
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فإن الموظف يستقيد بعد إدماجه في منصب عمله من كل  06و حسب المادة  
 .الخدمة الوطنية الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في 

 : من االثار المترتبة على وضع الموظف في حالة القيام بالخدمة الوطنية نذكر ما يلي    
 ( . إذا كان موظفا مرسما ) االحتفاظ بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد  -   
ترسيمه ، أما إذا لم  يكن مرسما لعدم اكتمال فترة التربص مثال ، فإنه بعد اكتمالها و    

يكون من حقه اإلستفادة بعد ذلك من الفترة التي قضاها كاملة في الخدمة الوطنية باعتمادها 
 . في الترقية في الدرجات 

ب عن الفترة المقضية في ي راتال يحق للموظف في هذه الوضعية اإلستفادة من أ-   
 . الخدمة الوطنية  7إطار
ذي يقوم بأداء واجب الخدمة الوطنية كمواطن          و تجدر اإلشارة إلى أن غير الموظف ال   

ال يحق له المطالبة باعتماد الفترة التي أداها في إطار الخدمة الوطنية ، بمعنى أن االستفادة   
 1.من هذه الفترة في تسيير الحياة المهنية قاصرة على الموظفين دون سواهم 

 ة حالة انتهاء فترة الخدمة الوطني: الفرع الثاني 
في رتبته األصلية بقوة القانون عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية ، يعاد إدماج الموظف    
ه األولوية في التعين في المنصب الذي كان يشغله قبل بل لعن العدد ،  زائدالو كان و 

من  711، طبقا لنص المادة  2تجنيده إذا كان المنصب شاغر أو في منصب معادل له
 .نفس االمر 

                                                           

. 262سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص - 1  
. 76، ص 2660فؤاد حجري ، قانون الوظيف العمومي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  - 2  
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تدخل مدة ) التي تنص انها  16-11من المرسوم رقم  771رجوع الى احكام المادة و بال
الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة ، على اساس المدة المتوسطة المنصوص عليها 

 . 111في المادة 
 إجراءات اإلحالة على وضعية الخدمة الوطنية و آثارها: الثاني  المطلب

ة ككل الوضعيات القانونية األساسية األخرى، فهي تتم اإلحالة على الخدمة الوطني 
 . وفق إجراءات إحالة رغم بساطتها 

 األثار المترتبة عن اإلحالة الخدمة الوطنية : الفرع األول 

إجراءات   و من االثار المترتبة على وضع الموظف في حالة القيام بالخدمة الوطنية   
 .الوطنية اآلثار المترتبة على الخدمة  واإلحالة 

 
 إجراءات اإلحالة: أوال 

ألداء ( الموظف) إن أول إجراء هو قيام المؤسسة العسكرية باستدعاء الشخص  
واجب الخدمة الوطنية و ذلك عند بلوغه السن القانونية أول مرة ، أو بعد انتهاء مدة التأجيل 

ء واجب الخدمة الوطنية لفترة أو أكثر ، بعدها يقدم الموظف الوثيقة التي تثبت استدعاءه ألدا
أو االستدعاء في إطار االحتياط أو الصيانة أو التحسين المسؤول المباشر لديه حيث يتم 
إطالع الهيئة أو اإلدارة صاحبة صالحية التعيين بذلك فتكون هي المخولة بإصدار قرار 

في  ، و يتم استخالفه بموظف آخر أو يبقى منصبه شاغزا 2اإلحالة على الخدمة الوطنية
بعض اإلدارات، و ال تملك اإلدارة السلطة التقديرية في رفض التحاق الموظف لديها بالخدمة 

 .الوطنية، كونها تتعلق بواجب وطني ملزم 
                                                           

المتضمن القانون االساسي النموذجي لعمال المؤسسات و  7611مارس  20مؤرخ في  16-11مرسوم رئاسي  - 1
  ( .7611رجب  2الصادر بتاريخ  70)ر ، عدد .االدارات العمومية ، ج

 ، مرجع سابق760-16من األمر رقم  761المادة  - 2
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 اآلثار المترتبة على الخدمة الوطنية: ثانيا 
إن انتقال الموظف من وضعية الخدمة الفعلية في منصب عمله إلى وضعية أداء  

. نية، سيرتب ال محالة آثارا كنتيجة لتغير المركز القانوني للموظفواجب الخدمة الوط
 716/62بالنسبة للموظفين المرسمين إن من بين هذه اآلثار ما تم النص عليه في المادة 

حيث يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد ، وفي 
من أي رائب ، مع مراعاة األحكام التشريعية و ال يمكنه طلب االستفادة ( "60)الفقرة 

المتعلق  76/60من القانون  02التنظيمية اتي تحكم الخدمة الوطنية و عليه نصت المادة 
لعسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية، يحدد مبلغ "بالخدمة الوطنية على أنه 

 ".المنحة الشهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم
رع الحق للموظف في االستفادة من بعض الحقوق خالل المدة الواقعة لقد أعطى المش 

بين تاريخ التجنيد و تاريخ االنتهاء من االلتزام الوطني، حيث تدخل فترة أداء الخدمة الوطنية 
 .ألقدمية في الدرجات و في التقاعدكخدمة فعلية في احتساب ا

لمتضمن قانون الخدمة ا 16/76وقد سبقت اإلشارة إلى هذه الحقوق ضمن االمر  
تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب " حيث تنص  761الوطنية في مادته رقم 

 .1دمة المطلوبة للترقية و التقاعدأقدمية الخ

من األمر  716من المادة ( 60)األمر اآلخر األكثر أهمية هو ما جاءت به الفقرة  
ظف ال يمكنه طلب االستفادة من اي رائب و هو يتعلق بالحقوق المالية ، حيث المو  60/60

عن الفترة المقضية في إطار الخدمة الوطنية و احتفاظ الموظف بحقه في الترقية في 
 .الدرجات و التقاعد مشروط بترسيمه 

                                                           

 72:61على الساعة60/66/2626ملتقى الموظف الجزائري ، الموقع اإللكتروني تاريخ  - 1
http : / / www . mousazaf - dz . com 
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من اآلثار المترتبة عن نهاية مدة الخدمة الوطنية بالنسبة للموظف العمومي، إدماجه في 
و لوكان زائدا عن العدد  1 60/60من األمر  711سب المادة رتبته األصلية بقوة القانون ح

كما له األولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان  
المنصب شاغرا أو في منصب معادل له، و مسألة اإلدماج إجراء يتم بقوة القانون بعد نهاية 

ف، و قد تم بيان ذلك من خالل وضعية قانونية يوضع فيها الموظ بأيكل مدة متعلقة 
و باإلضافة إلى المادة . تفصيل حاالت االنتداب و االستيداع و كذلك الوضع خارج اإلطار

نجد اإلشارة إلى قضية اإلدماج بعد أداء واجب الخدمة الوطنية  60/60من االمر ( 711)
منه،  716و  760المتضمن قانون الخدمة الوطنية خاصة في المواد  16/  760في األمر 

 .66/772من القانون  01و كذلك في المادة 

كما خصتها الحكومة باألهمية الالزمة من خالل المراسيم و التعليمات، و منها  
 .26663فبراير  20المؤرخة في  67التعليمة رقم 

إن ما تطرقنا له من آثار تترتب على اإلحالة على الخدمة الوطنية ال تقتصر على  
و المتعاقدين، باإلضافة إلى ( المتمرنين) ن فقط بل أيضا المتربصين الموظفين المرسمي

 .األجراء الخاضعين لقانون العمل

، المتضمن قانون الخدمة 16/760من األمر  710بالنسبة للمتريصين وحسب المادة  -2
يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده ، فإذا لم يكن قد تم كامل المدة " الوطنية 

المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية ، فإن حساب مدة التمرين يعود للسريان 
 .بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد 

                                                           

 76، مرجع سابق، ص  60/60من األمر رقم  711المادة  - 1
، الصادرة 71و المتعلق بعالقات العمل ، ج ر عند  7666أفريل  27و المؤرخ في  66/77من القانون  01 المادة - 2

 .101، ص  7666أفريل  21بتاريخ 
 ، مرجع سابق 2666فبراير  20المؤرخة في  67تعليمية رئيس الحكومة رقم  - 3
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و ما يفهم من نص هذه المادة هو حق العون المتمرن في العودة لمنصب عمله  
مدة فهي تنص على  1 16/760من نفس األمر  716إلتمام فترة تربصه، أما المادة 

الخدمة الوطنية ضمن سنوات أقدمية العمل للموظف بعد ترسيمه و ذلك وفقا لنفس القواعد 
اد إدراج العون المتمرن يععلى أنه  67المتعلقة بالموظفين المرسمين، و نصت التعليمة رقم 

عند انتهاء فترة الخدمة الوطنية في منصبه األصلي وفق نفس الشروط المتعلقة بالموظف 
 .المرسم

 بالنسبة لألعوان المتعاقدين -3 

إذا كان التعاقد بالتوقيت الكامل فإن العون ال يستفيد من فترة أداء الخدمة الوطنية في  -أ
بينما  16/760من االمر  711األقدمية و الترقية في الدرجات و ذلك ما نصت عليه المادة 

ة و هو ما جاء بنص يكون من حقه العودة لمنصب عمله بعد انتهاء فترة الخدمة الوطني
 من األمر نفسه 710المادة 

إذا كان التعاقد بالتوقيت الجزئي، فإن األعوان بعد أدائهم واجب الخدمة الوطنية ليس  -ب 
المتضمن  16/760من األمر  711من حقهم العودة لمناصب عملهم حسب نص المادة 

عقد كل عون متعاقد على انه يعلق  67قانون الخدمة الوطنية، كما نصت التعليمة رقم 
يدعى إلى قضاء فترته في الخدمة الوطنية لتمام المدة الواقعة بين تاريخ التجنيد و تاريخ 
 حلول أجل العقد و عند انقضاء التزامه الوطني يعود کعون إلى عمله السابق خالل مدة

 . مساوية على األقل لمدة تعليق آثار العقد

 

 

                                                           

 .7202مرجع سابق، ص  16/760من األمر رقم  716المادة  - 1
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 بالنسبة للعون المؤقت -4

له المطالبة بحق االحتفاظ بالعمل الذي كان يقوم به سابقا، غير أنه عقب ال يجوز  
انقضاء مدة تجنيده يستفيد باألولوية في إطار التوظيف الحاصل بعنوان االعتمادات 

 . المفتوحة بالنسبة لهذا الصنف من التشغيل

 :بالنسبة لألعوان الخاضعين لقانون العمل -5
منه ( 06)انون الخدمة الوطنية فإن المادة المتضمن ق 7601-16وحسب األمر  

تنص على تعليق عالقة العمل عند أداء التزامات الخدمة الوطنية أو في حالة االستدعاء 
 .لالحتياط أو التدريب

فتنص على إعادة إدراج العمال في مناصب عملهم أو مناصب ذات ( 01)أما المادة  
 .أجور مماثلة بعد انقضاء فترة الخدمة

إذا كان المنصب الذي شغله العامل أو المتدرب قد " التي تنص  701المادة وحسب  
ألغي ، فإن له الحق في اإلدراج في منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر في المؤسسة 

، فإنه يفهم منها إعادة إدماج العامل في منصب عمل مماثل بقوة " أو إحدى وحداتها 
 .د القانون و لو كان زائدا في العد

من نفس األمر على أن حق اإلدراج حق مكتسب للمعنيين خالل  701وتنص المادة  
 . أشهر من تاريخ تسريحهم( 60)فترة 

يستفيد العامل المعاد إدراجه من كل االمتيازات التي اكتسبها " لتنص  706أما المادة  
 .وقت ذهابه إلى الخدمة الوطنية 

ؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل أو المتدرب وفي حالة تعديل النظام التشريعي للم 
حين ذهابه فإن عقد العمل تستمر صالحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي 

من نفس األمر، كما أنه طبقا ( 767)إجراء من طرف العامل أو المتدرب حسب المادة 
                                                           

 .7210مرجع سابق، ص  16/760األمر - 1
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لق بعالقات العمل، المتع 7666أفريل  27المؤرخ في  66/77من القانون  01 06للمادتين 
يعلق عقد العامل أو المستهن طيلة مدة أدائه الخدمة الوطنية، و يعاد إدراج المعني قانونا 

أشهر ابتداء من تاريخ  60في منصب عمله أو منصب ذي أجر مماثل في أجل مدته 
 .تسريحه الفعلي

 

عمل مع و في حالة وقوع تغيير في النظام القانوني للمؤسسة يستمر سريان عقد ال 
 المالك الجديد دون أن يقوم العامل أو المتمرن بأي إجراء

وفي حالة إلغاء عقد العمل من أحد الطرفين يعلق التجنيد في الخدمة الوطنية سريان  
مدة اإلشعار، معنا في الحالة التي يبرم فيها في إطار إنجاز مشروع أو نشاط مؤقت، ينتهي 

 .1خدمة الوطنيةخالل فترة التي يؤدي فيها األجير ال

و خالفا للتشريع الجزائري فإن غالبية التشريعات األخرى لم تعترف بالخدمة الوطنية  
کوضعية يمكن أن يوضع فيها الموظف العمومي و اكتفت باعتبارها شرطا من الشروط 

 .2العامة لتولية الوظائف العمومية، و هو ما اتبعه التشريع الفرنسي 

 ستدعاء في إطار االحتياط أو التحسين أو الصيانةوضعية اال:  نيالفرع الثا

يعتبر من الحاالت التي يكون فيها الموظف العمومي في وضعية الخدمة ، وهي   
سالف الذكر و لها صلة بموضوع  60/60من االمر ( 726)الحاالت المذكورة بنص المادة 
تدعاء للتحسين و االستدعاء في إطار االحتياط و االس: الخدمة الوطنية ، نذكر منها 

 .الصيانة 

                                                           

 60، مرجع سابق، ص 2666فيفري  20المؤرخة في  67التعليمة رقم  - 1
2 - Emmanuel Aubin, l'Essentiel du Droit de la Fonction publique, Gualino Editeur, Paris, 
2001, P31 
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 االستدعاء في إطار االحتياط: أوال 

قد يستدعي إلى االحتياط في الجيش الوطني الشعبي الموظفون أو العمال الذين سبق  
 .اللهم تأدية واجب الخدمة الوطنية في حالة التعبئة

لمتضمنة وألجل ذلك قام المشرع بوضع القانون الناظم لهذه الحالة من خالل األحكام ا 
اللتان تنصان على إعادة إدراج العامل  71و  76وال سيما المادتان  1 10/777في األمر 

بقوة القانون بعد االستدعاء لالحتياط أو التحسين أو الصيانة ، و أحتفاظ صاحب الوظيفة 
ائل أو ذي أجر بالنسبة ممبمنصبه و لو كان زائدا عن العدد المطلوب ، و في منصب 

ع في فاضعين لقانون العمل ، كما لهم حق احتساب تلك الفترة في األقدمية و الر لألجراء الخ
 مرتب فترة التجنيد کفترة عمل عادي، األمر الذي يلزم المستخدم بدفع  مدةالدرجات و 

 . المعني بصفة مستمرة 

 االستدعاء الفترة الصيانة أو التحسين: ثانيا

راء عمليات الصيانة و التحسين، و يمكن أن يستدعي الموظفون أو العمال اإلج 
بالتالي فهم ملزمون بذلك و خاصة من كانت لهم رتب ضابط أو ضابط صف ، و حسب 

يوما في السنة،  21سالف الذكر فإن المدة ال تتجاوز  10/  777من األمر رقم  61المادة 
ة و هي ملزمة و عليه فإن آثار ذلك على اإلدارة أو الهيئة المشغلة لن تكون ذات أهمية كبير 

بدفع رواتبهم لتلك الفترة التي تعتبر عطلة مدفوعة األجر ، و هم بذلك يخضعون ألحكام 
مما يعني عودتهم لمناصب عملهم بقوة  10/  777من األمر  71و  76المادتين السابقتين 

القانون مع احتفاظهم بكل الحقوق المكتسبة قبل استدعائهم ، شأنهم في ذلك شأن من 
 .لالحتياط يستدعون 

                                                           

الصادرة  71ط و تنظيمه، ج ر عدد و المتضمن مهام االحتيا 7610ديسمبر  66المؤرخ في  10/777األمر رقم  - 1
 .7610ديسمبر  07بتاريخ 
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إن االطالع على ما يتعلق باإلحالة على وضعية الخدمة الوطنية ضمن المطلب  
 61تنص المادة  : السابق يجعلنا نتوقف عند بعض النقاط ذات الصلة بها و منها ما يلي

المتضمن قانون الخدمة الوطنية التي تمنع على المواطن حق   16/760من األمر 
لم يثبت وضعيته تجاه الخدمة الوطنية في كل الهيئات و التوظيف و كذلك انتخابه ما

 .اإلدارات العمومية و كذلك المؤسسات و المقاوالت و الهيئات الخاصة 

المتعلق بخدمة العلم في  7611ديسمبر  60بتاريخ  11-01كما يمنع القانون رقم  
ر أو متعاقد لبنان على المواطن حق التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص بصفة أجي

أو العمل في مهنة حرة أو االنتساب إلى المدارس أو الجامعات ، و حتى مغادرة األراضي 
 .اللبنانية و ذلك كله في حالة االمتناع عن أداء خدمة العلم 

باإلضافة إلى كون الخدمة الوطنية تمثل إحدى الوضعيات القانونية األساسية التي قد   
المهني، فإن بيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية يعد أحد  يمر بها الموظف أثناء مساره

 60/60من األمر  11/61شروط تولي الوظائف العمومية في الجزائر حسب المادة 

 60/60أقبل صدور األمر رقم : وقد مر هذا الشرط بعدة مراحل، نوجزها فيما يلي 
أداء واجب الخدمة كان يشترط في المترشح لشغل وظيفة عمومية إما أن يكون معفى من 

من طرف  2661ماي  60المؤرخة في  60بصدور التعليمة رقم . الوطنية أو مؤديا لها
رئيس الحكومة تتضمن إلغاء شرط إثبات أداء واجب الخدمة الوطنية و استبداله بوجوب 
تقديم شهادة تبين إن كان المترشح مؤجال أو مستثنيا أو معنى أو مرجا التجنيد، و ذلك من 

 . سهيل التحاق الشباب بالوظائف العموميةأجل ت

و بموجبها تم إسقاط وثيقة  2670نوفمبر  76المؤرخة  000تعليمة الوزير األول رقم  -ج
إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف، و أصبحت مشترطة فقط عند 

  إعداد مقرر التعيين بعد النجاح النهائي
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موظف المستدعى األداء الخدمة الوطنية الحقوق المكتسبة جميع التشريعات تحفظ لل  
 قبل ذلك في الترقية في الدرجات و التقاعد

هنالك إشكالية تتعلق بالموظف في القطاع الخاص، حيث لم يوضح لنا المشرع كيف  
 .يتم الحفاظ على حقوقه

احترافية إشكالية أخرى تتعلق بالمجندات اإلناث إذا ما تم توظيفهن بعد قضاء فترة  
في الجيش ، فهل يتم استدعاؤهن لالحتياط و التحسين و الصيانة أم ال ؟ و في حالة 

 االستدعاء هل تطبق عليهن نفس القوانين ؟
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 حركات نقل الموظفين : المبحث الثاني  
 في أخرى وظيفة إلى يشغلها التي الوظيفة من الموظف انتقال عن عبارة النقل              
 للموظف النقل يكون وقد بترقية، نقالا  الحالة هذه في فيعتبر منها أعلى أو مستواها نفس

 أو الجهة في النقل كان سواء محددة وشروط ضوابط وفق آخر نظام إلى بنظام المشمول
 شغلها شروط تنطبق شاغرة وظيفة وجود أهمها من الضوابط من مجموعة خارجها، وللنقل

 وعدم لها، نقله المراد الجهة في للترقية مؤهل أو مستحق وجود وعدم إليها هنقل على المراد
 سنة مضي قبل أخرى وظيفة إلى إليها رقي التي الوظيفة من المرقى الموظف نقل جواز
 .اله المرقى الوظيفة ألعمال مباشرته تاريخ من األقل على

 للجهات يمكن وظائف ناكوه .التطبيق عند مراعاتها من بد ال وقواعد أحكام وللنقل  
 واثنتين مائة وتشمل المدنية وزارة الخدمة مع التنسيق دون واليها منها النقل الحكومية
 .وظيفية سلسلة وتسعين
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  األول  الوضعية القانونية للموظف العام في حالة النقل المطلب 
 عناصر لعدة التطرق من الن البد العمومي الموظف نقل بمفهوم اإلحاطة لنا تتسنى حتى    

 القانوني معناه كذا و ضروريا، تجعله التي الدوافع و العام الموظف نقل إجراء كأهمية
 الالزمة القانونية الضوابط معرفة من لنا البد كما يتخذها، أن يمكن التي والصور والفقهي
 : الفروع اآلتية   خالل من له سنتطرق ما هو و لصحته،

  العام الموظف نقل فتعري :األول الفرع 
يعتبر نقل الموظف وضعية من الوضعيات التي قد يتعرض لها الموظف اثناء مزاولة     

 .عمله في الوظيفة العامة التي يشغلها
 :العام الموظف نقل مدلول و أهمية  -0
 يطلب نقل حيث بالموظف، تتعلق أسباب إلى إما العام، الموظف نقل مبررات تعود  

 بنقل المعني بين طيبة عالقة وجود ملعد أو السكن، من القرب العتبارات العام الموظف
 السبب الثاني أما الوظيفي، للتقدم جديدة فرص عن للبحث أو اإلدارة، وبين العام الموظف

نشاء توسيع أو الوظيفة، حجم كتغيير الخاصة العتبارات اإلدارة رغبة يكون فقد  أقسام وا 
 تدريب يكون فقد الثالث السبب أما التنظيم، إعادة عملية تقتضيه أخر سبب أي أو أخرى

 مؤقتا يكون أن للنقل ويمكن سبب، في المختلفة الوظيفة بمجاالت وتعريفهم الموظفين
 انتقال تكاليف الوظيفة جهات تتحمل ما عادةو  شهر أو أسبوع لغاية تقصر قد ولفترات
 في لإلداريين وخاصة له اسبمن سكن تأمين إلى األمر ويصل أخر إلى محل من الموظف

 مواقع تغيير في الوظيفة لحاجات لالستجابة العام الموظف نقل يهدف والمستويات العليا،
ضفاء الموظفين  الوظيفة لمصلحة تحقيقا وشاغليها، الوظائف على والمرونة الحركة وا 
 حقيقوت األداء كفاءة . رفع بين توفيق إلى يهدف هو السعي هذا وفي معا، والموظفين

 .1 والشخصية الوظيفية أوضاعهم تحسين في الموظفين رغبات
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 :يلي ما العام الموظف نقل فوائد أهم ومن 
 .والجغرافية الوظيفية المواقع مختلف في الموظفين من الوظيفة حاجة سد  1-
 بينهم؛ الخبرات وتبادل الموظفين تدريب  2-
 خاطئة؛ وظيفة أوضاع تصحيح  3-
 و أ ورؤسائهم الموظفين بعض بين التعاون كعدم الوظيفة كالتالمش بعض تفادي  4-
 .أنفسهم الموظفين بين
 :يلي فيما ذلك و النقل مدلول تحديد نحاول تقدم ما على بناء و    

 :للنقل  اللغوي التعريف   -9 
 إعادة أو بها يعمل التي غير بوظيفة الموظَّف إلحاق بأنه لغة العام الموظف نقل يعرف    
 .مكان اخر  ِفي ِييِنهِ َتع  
 :العام  الموظف لنقل االصطالحي التعريف   -3 

أسباب  عن النظر أخر،بغض عمل إلى عمله من الموظف نقل العموم على به فيقصد    
 الموظف لنقل تعاريف عدة الفقه قدم قد و منه، المستفيد الطرف أو العام الموظف نقل هذا
 :بأن للقول البعض ذهب حيث العام

 نقل هذا كان سواء أخرى، إلى وظيفة من الموظف نقل هو الوظيفي العام الموظف نقل"   
 في وظيفة إلى العام الموظف نقل كان سواء أخر، كادر أو الكادر، نفس في العام الموظف

 صور لمختلف شامال التعريف هذا جاء قد و .1مختلفة درجتها وظيفة إلى أو الوظيفة نفس
 آلية يوضح لم أنه إال التأديبية، الحاالت في أو العادية الحاالت في اءسو  العام الموظف نقل
 .فيه الصالحية صاحبة الجهة ال و العام الموظف نقل
 :بأنه تعريفه إلى األخر البعض ذهب و    
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 النوع نفس من خالية وظيفة إليه، المسندة بالوظيفة تستبدل أن الموظف، بنقل يقصد"      
 1 ."أخرى ارةإد في والدرجة عادة

 .سابقه على جديدا يضيف ال الشيء بعض غامض تعريف هو و         
 اقتصر بل للنقل تشريعيا تعريفا الجزائري المشرع يقدم فلم التشريعي، المستوى على أما    
 في المؤرخ 11-16 األساسي المرسوم من بعدها ما و 51 المواد ف أحكامه تناول على
 للموظفين تنقالت حركة بإجراء تقوم أن المختصة السلطة قح من بأن 19852 مارس، 23
 القوائم الدورية في رأيها اللجنة هذه وتعطى األعضاء المتساوية اللجان رأي أخذ  بعد

 المحلية والجماعات والمصالح اإلدارات قبل من إعدادها وقت باالنتقاالت الخاصة
 للموظفين يجوز لالنتقال الدورية ائمالقو  وجود عدم حالة وفي العمومية والهيئات للمؤسسات
 .االطالع

 وقيمتهم المعنيين طلبات المقررة االنتقاالت في تراعي أن ويجب الشاغرة المناصب على    
 في وذلك وأوالده، وزوجته للموظف الصحية واألسباب العائلية وحالتهم أقدميتهم و المهنية
 ما تتطلب عند تلقائيا االنتقاالت ررتق أن يجوز أنه على المصلحة فائدة تطلبه ما حدود

 المتساوية اللجنة أخذ رأي يجب الحالة هذه وفي ذلك المصلحية الضرورة
 3 .القرار اتخاذ بعد ولو األعضاء

 الموظف نقل ضوابط و إلجراءات مباشرة عرضها المادة نص من يستشف حيث  
 .لمعناه توضيحها دون العام

 اإلدارية السلطة به تقوم إداري إجراء هو العام وظفالم نقل أن القول يمكننا عموماو  
 أخرى وظيفة إلى وظيفته من العام الموظف نقل بهدف إداري قرار طريق عن المختصة
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 أو المعني من بطلب إما منصبه، عن يختلف أو يوازي يتبعها، التي اإلدارة خارج أو داخل
 .انفراديا
 ام الع الموظف نقل شروط و أنواع :الثاني  الفرع

يمكن تقسيم النقل الوظيفي على أنواع بحسب زاوية التي ينظر إليها له ، فمن حيث        
 .ل المكاني المحل يمكن تقسيم النقل على النقل النوعي و النق

 :العام  الموظف نقل أنواع :: اوال 
  :كالتالي ذلك و خاللها من ينظر التي الزوايا باختالف النقل أنواع تختلف  
 :طبيعته  حيث من العام الموظف نقل اعأنو  -أ

 :نوعي آخر و مكاني نقل إلى المنظور هذا من النقل تقسيم حيث يمكن     
 :النوعي  العام الموظف نقل   -0
 عن تختلف حيث األخرى الوظيفة إلى ينقلها التي الوظيفة من الموظف نقل ويعني  

 إلى فنية أي تخصصية وظيفة نم العام الموظف كنقل طبيعتها، وفي نوعها في األولى
 .للموظف جديد تعين بمثابة العام الموظف نقل يكون هنا و الدرجة نفس في إدارية وظيفة

 :المكاني  العام الموظف نقل   -9
 مكان في لها مماثلة أخرى وظيفة إلى يشغلها التي الوضعية من الموظف نقل وهو    
 من بطلب سواء و 1خارجها  أو الموظف بها يعمل التي اإلدارية الوحدة داخل سواء آخر،

 .لإلدارة المنفردة باإلرادة أو المعني
 :رغبته  إلى بالنظر العام الموظف نقل أنواع  -ب

 .إجباري نقل و إرادي نقل إلى المنظور هذا من النقل يقسم حيث
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 :اإلرادي  العام الموظف نقل  1-
 :يلي ما إلى أشارت والتي 60-60 القانون من 157 المادة عليه نصت ما وهو   
 .(المصلحة ضرورة مراعاة مع منه بطلب الموظف نقل يمكن)

 اإلدارية للمصلحة وفقا ألخر مكان من العام الموظف نقل للموظف القانون أجاز فقد    
 طلبات بدراسة تقوم أنها لمطلبه، الموظف إجابة في تقديرية سلطة لإلدارة يكون والتي

و  والموظفين اإلدارة تتمثل التي األعضاء المتساوية اللجنة يرأ ذلك في مسترشدة الموظفين
 اللجنة تقوم واستشارة الطلبات دراسة وبعد لها، ملزمة غير لإلدارة االستشارية اللجنة رأي

ذا العام، الموظف نقل طلبات بإجابة خاصة قائمة بإعداد اإلدارة  طالبوا الموظفين تعدد وا 
 .1معين أخر مكان إلى بنقل
 : ذلك في مراعاة لمطالبهم االستجابة وبالتالي طلباتهم بترتيب اإلدارة فتقوم    
 وأوالده؛ وزوجته للموظف الصحية األسباب  -
 واألعزب؛ المتزوج وضع مراعاة أي العائلية الحالة  -
 الخدمة؛ في الموظف أقدميه  -
 الموظف؛ يشغلها التي الوظيفية الدرجة -
 .صحتها  من والتأكد بطلبه الموظف وردهاأ التي المعلومات  -

 :اإلجباري  العام الموظف نقل  2-
 (60-60) العموميين للموظفين األساسي القانون من 158 المادة عليه نصت ما وهو     
ذلك  المصلحة ضرورة تستدعي عندا إجباريا الموظف نقل يمكن:) مايلي إلى أشارت والتي
ويعتبر  العام، الموظف نقل اتخاذ بعد ولو األعضاء ساويةالمت اإلدارية اللجنة رأي ويؤخذ
 .(العام الموظف نقل هذا أوقفت التي للسلطة ملزما اللجنة رأي
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 في تدخل التي المسائل، من معينة ومصلحة لهيئة الداخلي اإلداري التنظيم مسألة إن      
 بعض نقل ضرورةيأت هوال المصالح إلحدى التنظيم إعادة على يترتب وقد اإلدارة أطالقات
 بعض بنقل تقوم أن اإلدارية للجهة القانون أجاز الحالة هذه لألخر،وفي مكان من الموظفين
 اإلجباري العام الموظف ونقل 1 أخر، مكان إلى فيه عين الذي مكان من مكانيا الموظفين

 نقل يكون قد كما أخر مكان إلى عمله مكان من الموظف نقل إلى يؤدي تأديبي إجراء وهو
 مصلحة و في مدينة اخرى،  في أخرى وظيفة إلى الموظف نقل أي نوعيا العام الموظف
 وفي  الوظيفي االختصاص في تعديال العام الموظف نقل هذا فينطوي
 2 .ذاتها للوظيفة الكامل التغيير األحيان بعض
 من حدا بلغ خطأ ارتكب بأن الوظيفية بالتزاماته أخل الذي الموظف فإن وبهذا     

 أخر مكان إلى موافقته ودون إجباريا تنقله بأن معاقبته التأديبية للسلطة يجوز الجسامة،
 .التأديب قبل يتوالها كان التي تلك غير أخرى وظيفة إلى و أ فيه عين الذي وغير
 :العام  الموظف نقل شروط :ثانيا 
من  كغيره مهتحك أسس من له بد ال أخرى إلى وظيفة من العام الموظف انتقال إن   

 المؤسسة أعمال وطبيعة ظروف دراسة أهمها لعل العام الموظف تطال التي اإلجراءات
 .العام  الموظف نقل أنواع من به تسمح ما ومدى بينها واالختالف التشابه ومدى

 مالئمة ومدى قدراتهم لمعرفة الموظفين على للرقابة حكيم نظام وجود من بد ال كما        
 على الحكم إمكانية ثم ومن إليها، الموظف نقل المطلوب الوظيفة ومتطلبات القدرات تلك

 في الموظف يعين فكثيراما الحاضرة، وظائفهم من نقلهم وضرورة وأحقية للعمل صالحيتهم
  .انتقالهم حتمية ثم ومن لها صالحياتهم عدم الرقابة نظام لنا فيكشف له مالئم غير موقع

 الكفاءة أو األقدمية وهي العام، الموظف نقل في المفاضلة سأس تحديد يستحسن كما       
 الضروري من .ألخرى جهة من أو خر ال عمل من االنتقال فرد من أكثر يريد حينما وذلك
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 على االنتقال اثر كذلك زمالئه على أو الموظف على سواء االنتقال أثار مراعاة أيضا
 تحليل االنتقال سياسة إيجاد يسبق أن بد الو  المناوبة، عمل في الحال هو كما ذاته الوظيفة
 داخل المؤسسات والمصالح األقسام في سواء االنتقال ضمنها يجرى التي والمجاالت اإلعمال

 االنتقال مراجع فيه يبين االنتقال طلبات لقبول المسالك يحدد نظام إطار في يكون ذلك كل
 .االنتقال رفض مجاالت عندها تستأنف التي والمراجع

 اإلدارية للجهة التقديرية للسلطة كوضع يخضع الوظيفي العام الموظف نقل إن        
 نقل قرار وحتى اإلداري، القضاء عليها وأستقر المشرع يضعها التي الحدود ضمن المختصة
 عامة الشروط على أوال ومتوفرا مستكمال يصدر أن يجب صحيحا العام الموظف

 1 :يلي فيما تتمثل
 فئة لكل النظام حددها التي المختصة الجهة من العام الموظف نقل قرار ديحد أن يجب  1-

 .وظيفية
ن األصلية، الوظيفة مرتبة ذات من وظيفة إلى العام الموظف نقل يكون أن يجب   2-  وا 
 مؤهالت توافر وجب يشغلها، التي الموظف بوظيفة مغايرة لوظيفة العام الموظف نقل كان
 .لمنسوبا الموظف في الوظيفة هذه

 توزيع يحسن الوظيفة مصلحة لتحقيق يهدف غالبا العام الموظف نقل كان إذا  3-
 يعمل التي اإلدارة من حاجة على الموظف يكون فقد المختلفة، اإلدارة غرار على الموظفين

 ودية غير عالقة على الموظف يكون وقد فيها، خالية وظيفة أي لشروط مستوف غير أو بها
 يجب األحوال جميع وفي الوظيفة في تعاونهم يصعب بحيث اإلدارة، نفسب معه بالموظفين

 الوظيفة، بمصالح إضرار يكن لم إذا نفسه الموظف بحقوق العام الموظف نقل يضر ال أن
 ينعكس ثم ومن نفسيا فيستقر عائلته، مع إقامته مكان من قريبا مكانيا يكون عندما خاصة
 لوظيفته، أدائه على ذلك
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 أن الموظف نقل في التقديرية اإلدارة سلطة أي المختصة الجهة على يجب تاليوبال       
 العام الموظف نقل في سلطتها اإلدارة للنقل،كاستخدام المحدد الهدف حدود عن تخرج ال

 الدور أصحاب أبعاد العام الموظف نقل قرار يستهدف كأن للموظفين، ذاتية منافع لتحقيق
 األقدمية، أساس على للترفع المتطلعين، دائرة عن بعيدا أخرى تبإدارا بالتحاقهم التوقيع في

 العام الموظف نقل يتم وأن األقدمية، وسيلة باتخاذ للتخلص سبيال العام الموظف نقل فيكون
 .1تأديبية عقوبة منطوق على ويجعله هدفه عن
 والعائلية الصحية الظروف اإلدارة عىاتر  أن يجب اإلداري العام الموظف نقل حالة في  4-

 .2 يشغلها التي الوظيفية الدرجة عاةرالم إضافة الموظف و أقدميه
 ولو األعضاء المتساوية اللجنة استشارة يجب اإلجباري، العام الموظف نقل حالة في  5-
 .العام الموظف نقل قرار اتخاذ بعد

 ثوثال وظيفته في األقل في سنوات ثالثة مدة الموظف يقضي أن يجب عموما و       
 النائية األماكن في ونصف سنة عن تقل ال ومدة النائية غير األماكن في ونصف سنوات

 أو العامة المصلحة ألهداف إال لك،ذ قبول يجوز وال المحلية، بالمخصصات المشتملة
 أهداف ضوء في واسعة تقديرية سلطة لإلدارة المشرع ترك ثم صحية، ومن ألسباب

  .المقررة المدة قبل الموظف نقل تبرير أجل من وهذا وتفسيرها، العامة المصلحة
 للمصلحة األهداف كانت إذا اإلداري، القرار في العام الموظف نقل أسباب ذكر يجب كما   

 .العامة 

                                                           

 .112 ص المرجع السابق، جعفر،، قاسم أنس محمد - 1
 القضاء واتجاهات الوظيفي النقل مفهوم المقالة، عن نقال الدولة، جلسم وفتاوى أحكام العينين، أبو ماهر محمد - 2

 .8 ص ( مقارنة دراسة) بشأنه ،الحديثة العراقي
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 إليها المنقول اإلدارة أمالك في شاغرة مالية درجة تتوفر أن أيضا الضروري ومن   
 تتولى قد أو منها المنقول للوظيفة المالية الدرجة مع العام الموظف نقل يكون وقد الموظف،

 .جديدة مالية درجة إليها المنقول اإلدارة منح الوزارة
 غالفرا مليء ألغراض الموظف إليها المنقول اإلدارية الجهة حاجة هناك تكون أن و   

 .واستمرار بانتظام المرفق سير وضمان الوظيفة، وتنظيم
 و مقنعة عقوبة في متمثل العام الموظف نقل يكون ال أن يجب التأديبي النقل حالة في    
 عدم لمبدأ مراعاة درجته، أو المنقول الموظف وظيفة بتنزيل العام الموظف نقل يقترن ال أن

 .مرتين العقاب توقيع
 العام الموظف لنقل كيفيات :  الثاني   المطلب 
 تحديد تتطلب وفاعليته، اطرادو  تظامبان العام المرفق إدارة عن الرئيس مسؤولية إن         
 في اإلداري الرئيس به يتمتع ما جملة ومن ذلك، تحقيق سبل في الصالحيات من مجموعة

 الوظيفي مساره على اإلشراف في سلطته مرؤوسيه شخص اتجاه اإلداري الهرم درجات أي
 الإلدارة، بم العام الصالح تحقيق في مجملها في تصب صالحيات من ذلك يتطلع ما بكل
 فالسلطة أخرى، إلى وظيفة من أو آخر إلى مكان من الموظف نقل إمكانية ذلك في

 ففهم لذلك تعيينه، في الصالحية صاحبة السلطة هي العام الموظف نقل عن المسؤولة
 التعيين لسلطة التطرق بالضروة علينا تفرض ذاتها حد في العام الموظف نقل صالحيةو 

 :كالتالي وذلك
 :العام  الموظف بنقل المختصة سلطةال :األول الفرع 

 نان السلطة المختصة بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في نفس الدائرة ، أو م         
هة المنقول منها مكان إلى أخر في األصل، السلطة المختصة بالتعيين الموظف في الج

تمي إليها معيار االختصاص في إصدار قرار النقل هو مستوى الفئة الوظيفية التي ينو 
 .الموظف المنقول 
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 العام الموظف بنقل المختصة السلطة تحديد: أوال 
أن  الذي ينبغي اإلداري القانون في والرئيسي األساسي الهدف العامة المصلحة تعتبر       
 أن ينبغي إذ الموظفين، بتعين المتعلقة تلك السيما قواعده، وضع أثناء حريص بشكل يراعي
تحقيق  ينبغي أخرى جهة ومن ة،جه من العامة الوظائف لشغل صلحواأل األحسن يختار

 ومن واإلنتاج، الكفاءة لذوي واألسبقية األفضلية بإعطاء وذلك والمساواة العدالة مبدأ وتطبيق
 بهذا للقيام المخولة الهيئة تحديد طريق عن التعين سلطة تنظيم على الحرص ينبغي ثم

عطائها اإلجراء  الوقت وذات مشاطها، يعاق ال حتى ذلك في لتقديريةا السلطة من قدر وا 
  الحد
 وحماية العامة المصلحة حماية بين التوازن ولتحقيق تتعسف، ال حتى وذلك السلطة تلك من

 .الضمان ومبدأ لإلدارة الفاعلية مبدأ يتعزز بحيث أخرى، جهة من الخاصة المصلحة
 :العام  الموظف بنقل المختصة السلطة تحديد: ثانيا 

 ، مهم أمر بالتعين المختصة السلطة إلى الرجوع -البيان سلف كما- ذلك يتطلب         
 في السلم تعينه المراد الموظف وضع باختالف بالتعيين المختصة السلطة تحديد ويختلف
 2006جويلية 15 في المؤرخ 60-60 رقم األمر من 95 المادة تنص حيث اإلداري،

  1:أنه على العمومية للوظيفة لعاما األساسي القانون والمتضمن
 المعمول والتنظيمات القوانين بمقتضى المخولة السلطة إلى الموظفين تعين صالحيات تعود)

 (بها
 للدولة العليا الوظائف في التعين يعود ) أنه على األمر ذات من 16 المادة تنص كما    
 المؤرخ  85-59رقم الرئاسي ومالمرس من 37 المادة وتنص (.المؤهلة للسلطة التقديرية إلى
 واإلدارات لعمال المؤسسات النموذجي األساسي القانون المتضمن 1985 مارس 23 في

                                                           

 .السابق  ذكره  60-60من  األمر رقم  61المادة أنظر - 1
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 والقوانين، الدستور ينص عليها التي السلطة التعين صالحية تملك) أن على،1العمومية
 ينص العمومية، والهيئات المؤسسات في التعين صالحية إما بها، المعمول والتنظيمات

 (.األساسي قانونها عليها
 سلطة منح قد 1996 سنة المعدل 1989 دستور أن إلى البداية في اإلشارة من بد ال    

 رئيس وكذا 78 و 77 المادتين سيما ال مواد عدة بمقتضى  الجمهورية، لرئيس التعين
 لتداخ إلى يؤدي قد ما وهذا منهما، كل سلطة يحدد لم لكنه 85 المادة بمقتضى الحكومة

 .الصالحيات في
 .المركزية اإلدارة مستخدمي يخص فيما الوزير   -
 .الوالية مستخدمي يخص فيما الوالي  -
 .البلدية مستخدمي يخص فيما البلدي الشعبي المجلس رئيس  -
 .المؤسسة مستخدمي يخص فيما اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسات مسؤول -  

 :في تتمثل المادة هذه حسب بالتعيين ةالمختص السلطة فان وبالتالي    
 وزارته مستوى على الموظفين نقل في الصالحية صاحب الوزير   -أ

 حدود في الوزارة سياسة رسم ويتولى لوزارته وأعلى اإلداري الهرم الوزير رأس يعد         
 .بتنفيذها يقوم و للدولة العامة السياسة

 ماله فروعها من يكون فقد العامة، تباريةاالع األشخاص من هي الدولة كانت ولما  
 الدولة فروع من هي والوزارات المعنوية، بالشخصية يتمتع ال ما ومنها االعتبارية الشخصية

 المتولي باعتباره وذلك وزارته وزير كل يمثل أن واألصل المعنوية، بالشخصية تتمتع ال التي
 .عنها والمسؤول وزارته  شؤون على اإلشراف

 مجلس وال الدولة، رئيس وال الوزراء مجلس يعتبر وال وازرته، في إدارية سلطة أعلى فهو    
 الوزير يكون و يصدرها، التي ته قرارا تعدل رئاسية سلطة بمثابة الحكومة رئيس وال الحكومة

                                                           

 .السابق  ذكره  16-11من المرسوم  رقم  01المادة أنظر - 1
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 من نوع أي توجد فال 1 زارته، و في األعلى الرئاسية السلطة يمثل يبقى حيث إداريا، مرؤوسا
 بالمفهوم سلطة رئاسية ليس هو وبالتالي الوزراء، على الحكومة رئيس ارسهايم السلطة
 القانونية الحياة في الدولة يمثل وزير كل بأن القول يمكن ولهذا الوزراء، على اإلداري

 سياسية، واجهة واجهتين ذات الوزير فشخصية العليا، اإلدارية السلطة ويعتبر والسياسية
 .إدارية وأخرى
 السياسية المسؤولية أمامه وتنحصر البرلمان، لدى الحومة يمثل ألنه سياسي لرج وهو    
 إداري،ألنه رجل وهو والمدنية الجنائية المسؤولية عن وفضال إليه، بها المعهود المهام عن

  2.واسعة إدارية اختصاصات يمارس
 المحددة ذيةالتنفي المراسيم تخوله حيث موظفي، على الرئاسية السلطة يزاول فالوزير    

جميع  على عناصرها بمخلتف الرئاسية السلطة مظاهر ممارسة الحكومة أعضاء لصالحيات
  3.نقلهم سيما ال بالوزارة العاملين الموظفين
 بالنسبة سواء الرئاسية، السلطة له تمنحها التي االختصاصات كل يباشر فهو       
 الذي النحو على هيئاتها بكل رتهاوز  تنظيم يملك إذ األشخاص، أو اإلعمال أو للهيئات،

 تعين سلطة إليه تعهد أن أولى باب من كان ثم ومن اإلنتاج، من ممكن عائد أكبر يحقق
 وظائف في التعين سلطة أن من الرغم فعلى رتهم،الوز  التابعيين الموظفين نقل ثمة ومن
 يلجأ األخير ذاه أن إال الدستور، من 85 للمادة طبقا الحكومة لرئيس أصال مخولة الدولة
 جانب المركزية،والى اإلدارة لمستخدمي بالنسبة السلطة تلك الوزير تفويض إلى عمليا

 في الدولة بتمثيل يقوم فانه وزارته موظفي على الرئاسية السلطة مظاهر لمختلف ممارسته
 ودالعق مباشرة ويتولى الخصومات، في يمثلها وهو رته،اوز  تخص التي القانونية المسائل كافة

                                                           

 .155 ص ق،المرجع الساب ، فهمي، زيد أبو مصطفى - 1
 .700الجامعية،ص المطبوعات ديوان ،اإلدارية الدعوى قبول شروط اإلدارية، المنازعات قانون رشيد، خلوفي - 2
 .761ص والتوزيع، للنشر العلوم دار ،اإلداري التنظيم اإلداري، القانون بعلي، الصغير محمد .- 3
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 النشاط مجاالت بعض في الئحية لسلطة مباشتره إلى باإلضافة اإلدارة، عن نائبا اإلدارية
 .لوزارته المالية الشؤون على الهيمنة يتولى كما له، المحجوزة

 ثم المصالح، ورؤساء المديرين من الموظفين كبار اإلداري، التدرج في الوزير ويلي     
 الوظائف مختلف في المنفذين طائفة التدرج، قاعدة حتى ذلك بعد الرئاسية الوظيفة تتوزع

 1 .والفنية اإلدارية
 المكلفة بالوظيفة سلطة بتفويض يقوم أن للوزير يمكن أنه إلى اإلشارة وتجدر      

 1990 مارس 21في والصادرة66/66 رقم المرسوم من الثانية المادة تنص حيث العمومية،
 والواليات المركزية اإلدارة وأعوان للموظفين بالنسبة دارياإل والتسيير التعين بسلطة المتعلق
 2 .اإلداري الطابع ذات العمومية والمؤسسات والبلديات

 الوزير من تفويضا بقرار المصلحة مسؤول لكل تمنح أن يمكن) يلي ما عل تنص حيث    
 .(العمومية بالوظيفة المكلفة السلطة أخذ  رأي بعد المعني

 :الرئاسية  لسلطته الخاضعين الموظفين نقل في الصالحية صاحب الوالي  -ب
نما المركزي، المستوى على فقط توجد ال الرئاسية السلطة      الرئاسية السلطة فكرة توجد وا 
 واليته موظفي على ويمارسها الرئاسية السلطة الوالي يمثل إذ المحلية، اإلدارة مستوى على
 نقلهم سلطة ثمة من و مرؤوسيه تعين في مختصةال السلطة هو يعتبر إذ مظاهرها، بكل
 كممثل عندما يتصرف مرؤوسا يعتبر الوالي أن إلى اإلشارة وتجدر الوالية، مستوى على

 مرؤوسا باعتباره الوزارة أي المركزية السلطة لمراقبة الحالة هذه في قراراته تخضع إذ للدولة،
 فان الوزير قبل من إليه مفوضة تعينال سلطة كانت ولما نتائج، من ذلك عن يترتب ما بكل
 .التفويض لقواعد طبقا بنوعيها األخير هذا لرقابة يخضع النقل أو التعين قرار
 

                                                           

 .155 ص المرجع السابق، فهمي ، زيد أبو مصطفى - 1
 وأعوان  للموظفين بالنسبة اإلداري والتسيير التعين بسلطة المتعلق 1990 مارس 27 في الصادر 66/66رقم ومالمرس - 2

 .اإلدارة
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 البلدي الشعبي المجلس رئيس  -ج 
 نقل ثمة من بتعين المختصة السلطة فانه البلدي الشعبي المجلس لرئيس بالنسبة       

 .بكل مظاهرها عليهم الرئاسية السلطة رسةومما هم تسير على ويشرف البلدية مستخدمي
 رئيس على الرئاسية السلطة تمارس التي الهيئة لم البلدية قانون أن إلى اإلشارة وتجدر    

 .للدول كممثل صالحياته يمارس عندما البلدي الشعبي المجلس
 ذاه أنه يمارس للدولة كممثل البلدي الشعبي المجلس رئيس لصالحيات دراستنا عند و    

 من 10-12-17-16-06 المواد إلى وبالرجوع 1 ،الوالي رئاسة تحت صالحياته األخير
 في الرئاسية يمثل السلطة الوالي أن يالحظ 7666/ 1/6في المؤرخ66/16البلدية قانون
 .للدولة كممثل صالحياته األخير هذا يمارس عندما البلدية رئيس مع عالقته

 الموظفين نقل في الصالحية صاحب هو اإلداري ذات العمومية المؤسسة مدير :رابعا    
 :لها  التابعين

عامة  مصلحة تقيدم أجل من الدولة تنشأ التي العام المرفق هي العمومية المؤسسة    
 :التالية العناصر ويتضمن الدولة طرف من عليه السيطرة ويتم للمجتمع،

 تحقيقا به، تقوم أن يقتضي معينا نشاطا تقرر عندما وذلك الدولة، تحدثه العام المرفق   -0
 في المتبعة الطرق حسب العامة المرافق إلحكام تخضعه بالتالي ذكرنا، كما العامة للمصلحة

 .المرفق هذه إدارة
 عن ينفصل أن يمكن ال العام المرفق أن أي اإلدارية، للسلطة العام المرفق خضوع  - 9 

 األدوات األموال، تحديد إلرادتها، خارجيوال الداخلي تنظيمه في يخضع حيث الدولة، سلطة
 .المرفق إدارة لهم تسند األشخاص

                                                           

 .122 ص السابق، المرجع اإلدارية، الدعوى قبول شروط اإلدارية، المنازعات قانون رشيد، خلوفي - 1
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 سد بالحاجات يقصد العام، النفع حاجات من حاجة تحقيق بقصد يحدث العام المرفق  -3
 في ترغب أو بها، القيام واألفراد الخاصة المؤسسات تعجز خدمات تقديم أو عامة حاجة
 الوجه على بها القيام األفراد يستطيع ال أو أرباحا قتحق ال لكونها هذه الخدمات تحقيق
 وتخضع ورائها من ربحا ينتظر وال العامة المصلحة تحقيق إلى يهدف العام والمرفق األكمل

 ومنحها المركزية اإلدارة نطاق في الدولة أخرجتها واحد، قانوني لنظام اإلدارية المؤسسات
 .غرضها تحقيق بهدف شؤونها إدارة في االستقالل من وقسطا معنوية شخصية القانون

 أنشطتها في وتخضع  المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع العامة والمؤسسة   
 القانون ويخولها بها، المتعلقة المنازعات في بالفصل اإلداري القضاء ويختص العام، للقانون
 :وهي االمتيازات من جملة العام
 .إدارية قرارات قراراتها، العامة، السلطة -
في  هاما دوار المعنوية الشخصية تلعب حيث عموميين، عمال عمالها عامة، أموال أموالها -

 أشخاص بواسطة بالوظائف القيام من ومكنت اإلدارية، والسلطات األعمال تنظيم
 للمؤسسات القانونية الطبيعة ونجد إدارية، أعمال أعمالهم وتعتبر (الدولة أعوان)طبيعيين

 األشخاص تعدد حيث الجزائري المدني القانون من 49 المادة في وردت واإلدارية وميةالعم
المؤسسات  -العامة والدواوين المؤسسات- البلدية الوالية، الدولة،-: كاألتي االعتبارية
 المؤسسات-اعتبارية شخصية القانون يمنحها مجموعة كل الجمعيات والتعاونيات، االشتراكية
 إداري طابع ذات العمومية المؤسسات تكون وبذلك اإلداري العام القانون هايحكم : اإلدارية

 .مالي واستقالل معنوية وشخصية
 السلطة اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسات مديري منح أهمية تظهر سبق مما و    

 و مرؤوسيه بتعين المختصة السلطة مؤسسة مسؤول أو مدير كل يعتبر للتسيير،إذ الكافية
 إلى وظيفة من سلطة نقلهم ذلك في بما الموظفين تجار الوظيفية صالحياته ممارسة ثم من

 التعين بسلطة المتعلق 66/66 التنفيذي المرسوم من األولى ذلك إلى أشارت كما أخرى،
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 والبلديات والمؤسسات والواليات المركزة اإلدارة وأعوان للموظفين بالنسبة اإلداري والتسيير
 .اإلداري الطابع تذا العمومية

 العام الموظف لنقل القانونية األداة : ثالثا 
 ف القرار المختصة السلطة طرف من العام الموظف لنقل القانونية األداة تتمثل         
 صادر   اإلرادة عن الطرف وحيد تصريح   " هو اإلداري القرار و النقل، تضمنه الذي اإلداري

 وحيد حقوقي عمل وأنه قانوني أثر إحداث بقصد فاذالن بصيغة مختصة إدارية سلطة عن
  1. قانونية آثارا ُيحدث أن ذاته بحد وقابل   المختص، اإلدارة رجل عن صادر الطرف
 وظيفتها، أداء أثناء لإلدارة تابعة هيئة أو فرد من صادر عمل   كل هو اإلداري والقرار       

 آثار عليه وتترتب المنفردة بإرادتها نيةوط إدارية سلطة من يصدر نهائي قانوني عمل   وأنه
 .معينة قانونية
 إفصاح بأنه اإلداري القرار تعريف اعتماد على طويلة لفترة   اإلداري القضاء واستقر       
 سلطة من لها بما الملزمة إرادتها عن إرادتها عن القانون، يتطلبه الذي الشكل في اإلدارة
 ممكناا وجائزا كان متى قانوني مركز إحداث بقصد كوذل واللوائح القوانين بمقتضى عامة
     2.بدواتهم ال بصفاتهم معينين المجتمع في عامة مصلحة ابتغاء عليه الباعث وكان قانونا،

 يتضمن بالنقل المختصة السلطة تتخذه انفرادي قانوني تصرف هو النقل فقرار ثمة من و
 الضوابط حدود في أخرى وظيفة إلى يشغلها التي الوظيفة من العمومي الموظف نقل

  .العام الصالح تحقيق بهدف وضعية كل حسب لذلك الالزمة القانونية
 و األركان كل يستوفي أن البد إداري قرار باعتباره الموظف العام نقل وقرار         
 من حمايته أجل من إدارية ضمانات عدة إلى اإلداري، باإلضافة للقرار الالزمة الشروط
 :يلي ما في الضمانات هذه وتتمثل نقله في بسلطتها اإلدارة انحراف

                                                           

 .158 ص ، 2004 مصر، المطبوعات دار خامسة،ال الطبعة ،اإلداري القانون في الوجيز ليلو، زن راضي ما - 1
 .252 ص ، 1996 مصر، العربي، الفكر دار ،اإلداري القانون في الوجيز الطماوي، محمد سليمان - 2
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 .العمة المصلحة تحقيق العام الموظف نقل من الهدف يكون أن  -
 .الترقية في الموظف دور العام الموظف نقل يفوت أال   -
 .إليها والمنقول المنقولة الوظيفتين بين تناسب وجود   -
 .مقنع لجزاء فيامخ العام الموظف نقل قرار يصدر أن   -
 .المختصة السلطة من العام الموظف نقل قرار يصدر أن   -

 :يلي ما في العناصر هذه تحليل ويمكننا
 العامة للمصلحة تحقيقا العام الموظف نقل من الهدف يكون أن  -0   

 المواقع في لديها الذين موظفيها بنقل تقوم أن اإلدارة جهة حق من كان إن         
 وبمراعاة الوظيفة مصلحة بتوافر منوط ذلك أن إال التقديرية، السلطة من مالها وفق المختلفة

 للموظفين األساسي القانون من ( 156 ) المادة نصت وقد  ،1قانونا المقررة اإلجراءات
 نقل قرار كان فإذا (المصلحة ضرورات حدود في يتم العام الموظف نقل) على العموميين
ذا العامة، المصلحة يستهدف لم العام الموظف  به والتنكيل الموظف إيذاء منه الهدف كان وا 

  .مقنعا جزاء يعتبر
 وجيزة فترة خالل العام الموظف نقل القرارات  تالحق بأن نشير أن بناء ويجدر          
 استعمال في اإلدارة جانب من انحراف بعد العام الصالح من مقتضى يعتبر وصدورها
لها،ويتضح  وضعت التي الغاية عن أخر إلى مكان ،من الموظفين نقل في التقديرية سلطتها
 ذلك باشتراطه للموظف هامة ضمانة حقق والجزائري المصري المشرع أن ذلك من بالمقارنة

 سلطة يقيد ذلك الن العامة المصلحة تحقيق هو العام الموظف نقل قرار من الهدف يكون أن
 .بالموظفين أضرار يلحق ما باستعمالها األخيرة هذه تنحرف بسببها التي التقديرية اإلدارة

 في محلية أو مركزية أخرى إلى إدارة من بنقلهم الموظفين تعداد في حركة فإجراء          
ما  حسب جائز أمر المصلحة لمقتضيات دوري أو عام إطار في العمومية الوظيفة قطاع

                                                           

 بجلسة العليا اإلدارية المحكمة حكم ، 264 ص السابق، المرجع ،العام الموظف حماية علي، الدسوقي إبراهيم محمد - 1
  1701 ص العمومية العليا اإلدارية األحكام مجموعة ق، 244.19رقم  نللطع 1978 مارس 18 .
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 حيث  من ذكره تم كما المعنيين برغبات وغالبا 60/60 األمر من 156 المادة عليه نصت
 ومراعاة اإلدارة احتياجات ذلك في والعبرة المهنية وكفاءتهم وأقدميتهم العائلية وضعيتهم
 1 .المصلحة ضرورة

 حسب العامة بالمصلحة المقصود ما :حول سؤاال نطرح أن يمكننا هنا ومن    
 الجزائري؟ المشرع
العامة  المصلحة تستهدف اإلدارية القرارات جميع أن نجد السؤال هذا عن ولإلجابة     
 وامتيازات عديدة إدارية سلطات تمارس فهي وبالتالي أهدافها، تحقيق من اإلدارة تتمكن وحتى
 عليها يتعين خاصا هدف لإلدارة المشرع يحدد قد كما القرار اتخاذ سلطة منها والتي خاصة

 2.األهداف تخصيص قاعدة إطار في وذلك قراراها اتخاذ عند به تعمل أن
 أغراضها، لغير سلطتها تستخدم نجدها األحيان من كثير في اإلدارة أن كما          
  .السلطة استعمال إساءة بعيب قراراها مشوبا يصبح وبالتالي

 تحقيق أجل من السلطة استغالل العامة المصلحة عن االنحراف صور ومن         
 بالموظف الخاص العام الموظف نقل قرار كصدور شخصي نفع أو مصلحة شخصية

 إلى غير الترقية مثل االمتيازات بعض إعطائه بغيته وذلك محله ليحل شخص أخر لصالح
 أنهم أساس على االنتقام بغرض موظفيها بعض بنقل تقوم كذلك األخرى، االمتيازات من ذلك
  3.وحزبي سياسي لغرض السلطة تستعمل قد كذلك ، مثال باالحتجاج قاموا

 :هما الوسيلتين إحدى في تتمثل السلطة انحراف عيوب نإ
 
 

                                                           

 .293 المرجع السابق،ص  ، مقدم، سعيد - 1
 17 .العدد والقانون، الفقه مجلة ،واإلدارة المتقاضي بين التوازن ضمان في اإلداري القاضي دور السالم، عبد خديجة - 2

 .28 ص ، 2014 مارس
 . 06 ص مرجع السابق،ال السالم، عبد خديجة - 3
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 :االنتقام أجل من باستعمال القيام-أ
 شرعت التي اإلغراض غير أغراض في تستعمل قد اإلدارية السلطة أن نالحظ هنا 

 أحقاد بجعل اآلخرين وتؤدي تضر أخرى توجيهات تستغل وقد القانونية، القواعد أجلها من
 .العامة اإلدارة وسائل يستعمل الذي إلداريا المسؤول نفسية في

 بالقرار ويؤدي الخاطئة بالوضعية اإلداري القرار يستخرج مما االنتقام أجل من       
  .1العام النفع تحقيق أجل من الحقيقي بالمسار إلى االنحراف اإلداري

 : خاصة مصلحة تحقيق أجل من االستعمال -ب 
 مصلحة تحقيق مبتغاة يكون إداري قرار يصدر ماعند السلطة استعمال عيب يتحقق  

 أصل عن وينحرف الخاص، بالنفع اإلداري المسوؤل أو الرئيس مسؤولية إلى تعود ذاتية
 .العام النفع تحقيق يتم أن المفروض من الذي عمله
 أو ودوري عام طابع ذو يكون قد الذي التلقائي العام الموظف نقل بين نميز أن ويمكننا    
 .وظرفي محدود بعطا ذو
 :الترقية  في الموظف دور العام الموظف نقل يفوت أال  -ج

 يعتبر الترقية في حقه يفوته أن بغية أخر لمكان عمله مكان من الموظف نقل إن    
ومن  للموظف، األساسية الحقوق من بحق ومساسا سلطتها باستعمال اإلدارة من انحراف

 اشتراط في تتمثل للموظف هامة ضمانة على يالمصر  المشرع نص الحق هذا ضمانة أجل
 المنقول الوحدة في الترقية، في حقه الموظف على سيفوت كان إذا الموظف نقل جواز عدم
 . 2إليها

 
 

                                                           

 وزو، .تزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلية دكتواره رسالة ،الجزائر في اإلداري القضاء اختصاص عمر، بوجابر - 1
 .138 ص ، 2011

 .265 ص ، المرجع السابق علي، الدسوقي إبراهيم محمد - 2
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 :إليها  المنقول والوظيفة المنقولة الوظيفة بين تناسب وجود  -9
 المنقول لوظيفةا تكون أن العام الموظف نقل عملية في أشترط الفرنسي الدولة مجلس    
 .منها المنقول الوظيفة في يتقاضاه كان التي المرتبة وبنفس المستوى نفس في إليها

 دون (العامل) العام الموظف نقل بان ) :المصرية اإلدارية المحكمة قضت فقد لذلك وتطبيقا
 .(القانون مخالفة بعيب القرار هذا يضم إليها المنقول الوظيفة تحديد

 :مقنعا  لجزاء مخيفا العام الموظف نقل رقرا يكون أال  -3
 على بناء أو العامة، المصلحة تحقيق إلى يهدف هو الموظف نقل قرار أن تبين ما بعد    
 ورائه من ورائه من يستتر العام الموظف نقل قرار كان باألمر،فإن المعني الموظف طلب
من  منه وقع لما للموظف عقاب بمثابة يعتبر فإنه العامة، المصلحة غير أخر غرض

 خالف مقنع على تأديبي قرار حقيقته في القرار فهذا تأديبية، مخالفة على تنطوي تصرفات
 .بإلغائه القيام من بد ال فهنا مستترا تأديبيا إجراء يكون قد الذي القانون، أحكام
 اتخاذ اإلدارة لجهة يجوز ال)أن حكمها في المصرية اإلداري القضاء محكمة أكدت كما    
ال شخصية لداوفع أو منه، االنتقام أو الموظف لمجازاة وسيلة العام الموظف نقل  ذلك كان وا 

 .1(للقانون مخالفا تأديبيا جزاء وصار سلطتها الستعمال منها إساءة
 نقال موظف نقل قرار الجزائرية العليا بالمحكمة اإلدارية الغرفة ألغت لذلك وتطبيقا        
 إبالغ يجب أنه اإلداري القضاء في عليه المستقر من" فيها  جاء مقنعة لعقوبة مكانيا،

 الطابع مكتسبا اإلجراء هذا يكن لم ولو حتى التلقائي العام الموظف نقل حالة في الموظف
 بعد الموظف نقل المتضمن أو اإلداري نقل المتضمن اإلداري فإن القرار ثم ومن التأديبي،

 يحترم لم التلقائي، العام الموظف نقل مجال في المقرر اإلجراء مادام مقنع تأديبي، إجراء
 ."القرار إبطال استوجب ذلك كان وحتى

 

                                                           

. 217محمد ابراهيم الدسوقي علي ، المرجع السابق ، ص - 1  
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 :المختصة  السلطة من العام الموظف نقل قرار يصدر أن  -6
 السلطة من العام الموظف يصدر قرار نقل بأن المصري المشرع اشترط لقد        

 الموظف نقل قرار صدر فإذا المصري، نونالقا عليها ينص التي لألوضاع وفقا المختصة،
 .القانون نص لمخالفة باطال العام الموظف نقل قرار أعتبر المختصة، السلطة غير من العام
 األصل أن حيث من" بأنه المصرية العليا اإلدارية المحكمة قضت ذلك على وتأسيسا    
 بالعاملين المتعلق نون،القا إلحكام الخاضعة الوحدات من أخرى إلى وحدة من العامل نقل

 ووحدات لها، الخاضعة الموازنة الحكومية ذات واألجهزة العامة والهيئات بالدولة المدنيين
 ."بالتعيين المختصة السلطة من بقرار يكون إنما والعكس، العام القطاع
 من العامل نقل " أن حكمها في المصرية اإلداري القضاء محكمة أيضا أكدته ما وهذا     
 العاملين، شؤون لجنة على العرض دون المجموعة، في الدرجة ذات من ألخرى يفةوظ

 ."القانون مخالفة بعيب القرار يصيب
 عملية حول الجزائري المشرع اعتمده الذي األسلوب نفسه هو األسلوب هذا أن نجد وكذلك 

 عامال األساسي القانون حدده لما طبقا الموظف إجباريا نقل في وخاصة الموظف نقل
  1.العامة للوظيفة

 والمحافظة العامة المصلحة غرض غير لغرض العام الموظف نقل لعملية استعمالها عدم   
 .النقل حالة ففي بالتالي و باالنتظام، العام المرفق سير حسن على

 العام الموظف نقل إجراءات:الثاني الفرع 
جزاءات عاديةال الحلة في العام الموظف نقل إجراءات بين نميز           الموظف نقل و ا 

 .التأديبية الحالة في العام
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 الموظف لنقل العامة اإلجراءات -أ
 بتوجيهيه األخيرة هذه تقوم المختصة السلطة طرف من الموظف تعين يتم بعدما         

 وظيفة إلى نقله يتم أن يحدث قد لكنه معين، مكان مقرها معينة، وظيفة أو بعمل القيام إلى
 نفس في أخر إلى مكان من بنقل أو النوعي، العام الموظف بنقل يسمى ما وهو ،أخرى
 1 .المكاني العام الموظف بنقل يسمى ما وهو وظيفته
 159إلى 156 من المواد في العام الموظف نقل مسألة نظم الجزائري المشرع أن ونجد    
ذا 2 العمومية، الوظيفة قانون من  نقل حق القانون بمقتضى لكتم الرئاسية السلطة كانت وا 

 .ومكانيا نوعيا الموظف
 :التالي بنصها العمومية الوظيفة قانون من 157 المادة ونصت    

 (المصلحة ضرورة مراعاة منه، بطلب الموظف نقل يمكن)
 بجد الموظف يطلبها قد العام الموظف نقل عملية أن المادة هذه خالل من لنا يتضح     
 قبول حيث من الواسعة التقديرية السلطة الرئاسية للسلطة يبقى الةالح هذه في وفي ذاته،
 حرية فان ثم ومن المصلحة ضرورة إطار في وهذا رفضه أو العام الموظف نقل طلب

 االختياري :الحد هذا يتمثل عنده، تقف حد لها أنها إال واسعة، حرية إليها بالنسبة التقدير
 اإلجباري للنقل بالنسبة الحال هو كما النقل تإجراءا في تعقيدا نجد ال العام للموظف
 نقل يمكن) :على تنص والتي العمومية الوظيفة قانون نفس من 158 المادة وموضوع
 المتساوية اللجنة ويؤخذ رأي ذلك، المصلحة ضرورة تستدعي عندما إجباريا، الموظف

 التي للسلطة ملزما اللجنة ري أ ويعتبر العام، الموظف نقل قرار اتخاذ بعد ولو األعضاء،
 (العام الموظف نقل هذا أقرت

 عندما اإلجباري، العام الموظف نقل عن تتكلم أنها يتضح المادة هذه خالل من         
 و تقديرية، سلطة تعتبر ألنها الرئاسية السلطة تتدخل وهنا لذلك، المصلحة ضرورة تستدعي

                                                           

 .619 ص المرجع السابق، فهمي،، زيد أبو مصطفى - 1
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 نقل في المتمثلة التأديبية بالعقوبة صةالخا اآلثار نفس له العام الموظف نقل من النوع هذا
  1.الثالثة الدرجة من عقوبة هو والذي اإلجباري، العام الموظف
ال  تأديبية عقوبة في متمثل هو والذي اإلجباري العام الموظف نقل من النوع وهذا       
انات الضم هذه احترام عدم حالة وفي بالتأديب، الخاصة الضمانات احترام دون تقريره يمكن
 .لإللغاء عرضة تكون أن ويمكن ومقنعة مستترة عقوبة يعتبر العام الموظف نقل فإن

تأديبية  بعقوبة ليس هو الذي التلقائي العام الموظف نقل االعتبار بعين أخذنا ولو       
نما  بحيث األحوال، كل في حرة هي الرئاسية السلطة فإن وبالتالي المصلحة، لضرورات وا 

 أجل من وهذا التلقائي العام الموظف نقل من النوع هذا في ومهامها بمسؤوليتها مالقيا يمكنها
 بسير مضار الخدمة في وجوده يكون الذي للموظف إبعادها أو ، شاغرا منصب تغطية
 .عادي بشكل عمله

ن حتى التلقائي العام الموظف نقل أن ذكرنا وكما            تأديبية صفة أي يمثل يكن لم وا 
ن وحتى ،جهة من  وذلك مطلقة، غير ذلك في حريتها أن إال حرة الرئاسية السلطة كانت وا 

 . عامة بصفة القانون أقرهم التي الثابتة الضمانات بفضل
 :تأديبة  حالة في العام الموظف نقل إجراءات: ثانيا 
 المتساوية اللجنة إلى الرجوع القانون فرض فقد السابق الفرع في بيانه سبق كما    

 :اإلجراءات في الخوض ثم أال، اللجنة لهذه التطرق من فالبد لذلك ألعضاء،ا
 :األعضاء  المتساوية اإلدارية اللجنة مفهوم -0

 مع بالعمل األمر الى المشرع العام،أرجع الموظف حقوق ضمان تأكيد أجل من         
 اإلدارة بتقييد وذلك يمة،الجس التأديبية العقوبات مسالة في األعضاء المتساوية اللجنة استشارة

األعضاء  المتساوية اللجان طبيعة تأخذ التي إصدارها، قبل المختصة بالهيئات باالستعانة 

                                                           

 . ذكره السابق 60-60 رقم األمر من  711المادة - 1
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 التأديبي القرار اتخاذ في التعين سلطة مشاركة أجل من وذلك تأديبي، كمجلس والمنعقدة
 .المالئم العام الموظف بنقل القاضي
 بسلطة المختصة األصلية الرئاسية السلطة جانب ىإل التأديب مجالس وجود يشكل        
 من الموظف لحماية وضابطا والحياد، الموضوعية تحقيق ضمانات من ضمانة التأديب
 .التأديب سلطة تعسف
 خاصة الموظفين على سلبية نتائج من لها لما التأديبية العقوبات بعض لخطورة ونظر ا    
 .الجسيمة منها
المجلس  استشارة أن 1العمومية، الوظيفة قانون من 65 ةالماد ذلك على نصت و    

 حاالت في إلزامية وغير القانون، عليها نص التي الحاالت بعض في إلزامية التأديبي
 العام الموظف بنقل القاضية التأديبية العقوبة اتخاذ المختصة اإلدارية للسلطة أخرى،ويمكن

 كما من المعني كتابية توضيحات على صولهاح بعد مبرر، بقرار والثانية األولى الدرجة من
 .العمومية الوظيفة قانون من 701/7المادة  ذلك على نصت

 األولى الدرجة من التأديبية العقوبات مبرر بقرار التعين صالحية لها التي السلطة تتخذ     
 ينالتع لسلطة يمكن ال كما المعني من كتابية توضيحات على حصولها بعد الثانية والدرجة
 اللجنة استشارة وبعد مبرر بقرار إال والرابعة الثالثة الدرجة من التأديبية العقوبات اتخاذ

 165 المادة عليه نصت ما وهو تأديبي، كمجلس والمجتمعة المختصة األعضاء المتساوية
 .العمومية الوظيفة قانون من
 المسار تسيير في إلدارةا بمشاركة المعنية الهيئة هي األعضاء المتساوية اللجنة وتعتبر   

 إجراء أهمية على وتأكيدا الدرجات، في والترقية والنقل الترسيم في للموظفين المهني
 .التأديبي المجال في االستشارة

                                                           

 .ذكره السابق 60-60 رقم األمر من 65 المادة - 1
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 األمر يتعلق عندما التأديب مجال في خاصة اللجنة هذه إشراك يتم بالتالي و          
 شأن في لتقرير تأديبي كمجلس تجتمع حيث والرابعة، الثالثة الدرجتين من العقوبات بفرض
 .عليه توقيعها يجب التي المناسبة العقوبة وتسليط التأديبي الموظف للخطأ ارتكاب
 إلى تتواجد التي العمومية الوظيفة وأجهزة هيئات بين من األعضاء المتساوية اللجنة تعد    

 للوظيفة األعلى والمجلس التقنية واللجان الطعن لجان في المتمثلة األخرى اللجان جانب
 الصالحيات من هامش على وتتوفر التمثيل بصفة تتمتع وهياكل لجان تعتبر وهي العمومية،

  .1واالختصاصات
 والحرص المهنية حياته تسيير في الموظف إشراك تعتبر أنها اللجنة هذه من والغرض       
ج ضوابط وفق عادلة التقديرية السلطة تكون أن على  طرفين من تتشكل خاصة اءاتر و ا 
 تعرف .عنها ممثلة أو مستواها على الموضوعة السلطة ترأسها واإلدارة، الموظفون هما

 قضية معالجة حول القرار لسلطة توضيح إلى يهدف رأي عن تعبير بأنها االستشارية المهمة
 ءوبالتالي فاآلرا القرار، سلطة في مباشرة مشاركة ليست تعتبر ولكنها ما، موظف تخص

 2اإلداري القرار إلصدار تحضيرية أعمال سواء ليست االستشارية
 من تعتبر األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان أن نقول أن يمكننا توضيحه تم مما    

 الوظيفة مستوى على الجزائري اإلداري النظام في الدائمة اإلدارية والتنظيمات الهيئات
 3 .العامة
 الصادر العمومية للوظيفة العام األساسي القانون ظل يف اللجان هذه أنشأت حيث    

 .7004/ 00 رقم باألمر

                                                           

 .  358 ص المرجع السابق، ، ممقد سعيد - 1
 .666ص ،1،2666 ط لبنان، الحقزقي، رت الحلبي منشوا ،اإلداري للقرار القانونية الطبيعة إسماعيل، نعمت عصام - 2
 .062 ص  2012 الجزائر والتوزيع، للنشر الخلدونية دار ،الجزائرية اإلدارة في االستشارية الهيئات بوضياف، أحمد - 3
 60 . رعدد العمومية،ج، للوظيفة العام األساسي القانون المتضمن 1966 جوان 02 في المؤرخ 700-00 األمر - 4

 .1966 جوان 08 بتاريخ صادرة
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 اللجان الختصاصات المحدد 1966 جوان 02 في المؤرخ 760-/00المرسوم ينص و
 1 .وعملها وتنظيمها وتشكيلتها األعضاء المتساوية

 حقوق مايةبح يسمح الذي بالقدر واسعة تكن لم استشارية مهام لها أسندت بموجبه والذي
 والتأديب،  في والمتمثل قيةر والت العام الموظف نقل ومنها االختصاصات جميع في الموظف
 أعتبر والذي 11/16 المرسوم 00/700باألمر الوظيفة ألغي الذي الجديد النص وبصدور
 ذات للمؤسسات النموذجي األساسي  والقانون جهة من للوظيفة العام األساسي القانون بمثابة
 2 لموظفين، لجنةلاب تسميتها والتي قالطرفين فري متساوية لجنة واستحدثت اإلداري، عالطاب
 واللجان الطعن مسائل وضح أنه غير سابقا من لها مسندة كانت ما المهام من لها وأسند
 ذلك في بما العمومية الجزائرية، اإلدارة في االستشارية الهياكل تطوير تم وبذلك ذلك، وغير

 إلى ترقى ال أنها من الرغم على العمومية للوظيفة العامة المديرية عن صادرةال التعليمات
 بعنوان جاء الذي الثالث الفصل إطار وفي 60/603األمر بصدور أنه التشريع،ونجد مستوى
 تحدثت أنها نجد األمر نفس من 62 المادة نص على وباإلطالع والطعن المشاركة هيئات
 متساوية إدارية لجان وهي المهنية حياتهم تسيير في موظفينال لمشاركة لجان ثالث نشأة عن

 .الموظف بشؤون مختصة لجان وهي التقنية واللجان الطعن ولجان األعضاء
 :األعضاء  المتساوية اإلداريةن اللجا تشكيلة ثانيا     
 عن منتخبين وممثلين اإلدارة عن ممثلين األعضاء المتساوية اللجان تتضمن    

 .4الموظفين
 

                                                           

   وتشكيلتها األعضاء المتساوية اللجان الختصاصات المحدد 1966 جوان 02 في المؤرخ 00/760 رقم المرسوم - 1
 .1966 وانج 08 في صادرة 46 عدد ر، ج، وعملها، وتنظيمها

 .ذكره السابق 11/16 المرسوم - 2
 .المرجع السابق  60-60 رقم االمر - 3
ر، يالتسي علوم قسم ماجستير، رسالة ،الجزائري العمومية الوظيفة قطاع في التأديبي التسير رمضان، بن وهابي - 4

 .83 ص 2011 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة
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 :لإلدارة  الممثلين لألعضاء بالنسبة -9
 اإلدارة بموجب ممثلو تعين يتم أنه نجد 16/76 المرسوم من 7 المادة نص حسب  

 المؤسسات العمومية أو المركزية اإلدارة لجان يخص فيما وذلك المعني، الوزير من قرار
 .المحلية وميةالعم والمؤسسات الوالئية للجان بالنسبة الوالي من بقرار أو الوطنية

هذه  على الرقابة ممارسة سلطة لهم تمنح الذين الموظفين بين من اختيارهم ويتم   
 السامية، الوظائف لدى اإلدارة ممثلي في الترسيم صفة يشترط ال أنه إلى اإلشارة مع اإلدارة
 توفر عدم حالة وفي الموظفين، ممثلي النتخاب الموالية يوما 15 أجل في تعينهم ويتم
 منهم رتبة األدنى الموظفين بين من يكونوا أن يمكن تعينهم الواجب الموظفين ابنص

 .مباشرة
 :الموظفين  لممثلي بالنسبة أما   -3  

 معينين الغير للموظفين بالنسبة األعضاء المتساوية اإلدارية للجان االنتساب يخضع    
 .قانونا المحددة الشروط من جملة إلى اإلدارة باسم
 :األعضاء  المتساوية اإلدارية اللجان ختصاصاتا :ثالثا
 في تتمثل والتي اللجان هذه اختصاصات 60-60 األمر من 64 المادة في تحديد تم    

 رأسها وعلى المعنية اإلدارة في العموميين للموظفين والوظيفية المهنية الحياة مسار متابعة
 واجتماعها كمجلس الرتبة، أو رجةالد في وترقية العمومي للموظف ترسيم كلجنة اجتماعاها

الدرجة الثالثة  من خطأ ارتكب إذا العمومي الموظف بشأن التأديبي القرار التخاذ تأديبي
 .العام الموظف لنقل التأديبية القرارات السيما والرابعة

 15 المؤرخ في 60-60 من 158 المادة فسرته الذي اإلجباري العام الموظف ونقل    
الدرجة  ضمن مدرجة تأديبية بعقوبة للوظيفة العام األساسي القانون متضمنال 2006 جويلية
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 اتخاذ قرار بعد األعضاء، ولو المتساوية اإلدارية اللجنة بأخذ رأي ملزمة هي والسلطة الثالثة،
   1.العام نقل الموظف قرار اتخاذ بعد ملزما اللجنة ويعتبر رأي العام الموظف نقل
 يجرنا التفسير هذا أن لوجدنا األعضاء المتساوية اللجنة اتخاذ رأي مإلزا عبارة فسرنا ولو  
 .ذلك تخص حالتين مفهوم بإعطاء القيام إلى
 :األولى الحالة   
ن حتى "     من هذا الوضع بأن نرى أننا إال الحالة هذه في اإلدارة يقيد اللجنة رأي  كان وا 
 وضعية في نفسه يضع ثم ومن سفي،تع قرار استعمال في التعسف إلى بها يؤدي أن شأنه

 2 .بفصله لإلدارة يسمح مما "للمنصب إهمال"
 .الوظيفة العمومية  قانون من الثالثة الدرجة في المذكرة العقوبات عليه تطبق وبالتالي    
 :الثانية الحالة   

 العام فالموظ نقل قرار اتخاذ بعد األعضاء المتساوية اللجنة اإلدارة استشارة حالة في       
الواقع  ثبته ما وحسب األحوال جميع في ألنها شكلي كإجراء تعتبر االستشارة هذه فإن

 .عنها الصادر العام الموظف نقل قرار عن تتراجع ال اإلدارة فإن الوظيفية
 الموظف نقل في سلطتها استعمال الرئاسية،يمكنها السلطة أن نالحظ يجعلنا مما         

 يكون الذي للموظف إبعادها أو شاغر لمنصب التغطية بهدف سواء التلقائي،وهذا العام
 .عادي بشكل الوظيفة بسير يضر قد الخدمة في وجوده
 إما بذلك المختصة السلطة طرف من العام الموظف نقل قرار صدور فإن وبالتالي      
 موجودا يكون قد الذي العجز تغطية أجل من الموظفين عدد في نقص الموظف،أو لكفاءة
 .الموظف إليها نقل الذي المصلحة داخل

 تحقيق عقب وذلك المقنعة التأديبية الجزاءات ضمن يدخل العام الموظف نقل فقرار        
 يهدف المقنع ألتأدبي والقرار اإلدارة مع قضائي لنزاع وكذلك صحتها، يثبت لم حوله شائعات

                                                           

 .11 ص المرجع السابق ، رحماوي، كمال - 1
 .132 ص المرجع السابق، رحماوي، كمال .- 2
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 يهدف القار أي هذا مشرع،ال عليها ينص لم حيث الموظفين، بعض على عقوبة توقيع إلى
 يتم عندما بوضوح الجزاء المقنع ويظهر التأديبية، اإلجراءات إتباع دون الموظف معاقبة إلى

 . القانون بينها التي التأديبية اإلجراءات مخالفة
الواقع  وفي الحصر سبيل على التأديبية العقوبات بتحديد الجزائري المشرع قام وقد     

 الموظف على تأديبي جزاء توقيع يمكنها التي التأديبية السلطة صاتاختصا من هذه وضعها
 في الواردة الغير العقوبات من أخرى أنواع إضافة لها يجوز ال كما القانون، نص حسب
 عالقة باإلدارة هي الموظف تربط التي العالقة الن الموظف، برضى ولو القانوني النص

 .درجات إلى قسمها وقد مخالفتها، لىع االتفاق يجوز ال إذ وقانونية، تنظيمية
 قد كان فإنه 00/700 أمر القديم العمومية للوظيفة العام األساسي للقانون وبالنسبة      

  قسم حيث 11/16 مرسوم إلى بالنسبة يختلف بينما درجتين، إلى التأديبية قسم العقوبات
 لخطورة تبعا وهذا الموظف بها يعاقب أن يمكن درجات ثالث إلى التأديبية العقوبات
 .الموظف طرف من ارتكبت إلى التأديبية األخطاء
 أعاله األمر من 163 المادة ألحكام وفقا درجات، أربعة إلى العقوبات تصنف و       
 إقراراها حالة في توقيعها المختصة اإلدارية السلطة وتتولى المرتكبة، األخطاء جسامة حسب
 سلطة تمكين وهو واضح، سببه المشرع من ألعمدي توسعال وهذا المدان، العام الموظف على

 الجديرة النقطة .بالتأديب الخاص الموظف لسلوك المناسبة العقوبة اختيار من أكثر التأديب
 يمكن البديلة الجزاءات من بالقليلة ليست طائفة وجود االنتباه تستدعي والتي بالتأمل

 بها يقصد والتي الداخلية، التدابير أو اءاتالجز  أو المقنعة التأديبية بالعقوبات اصطالحها
 على صراحة القانون عليها ينص أن دون العام الموظف حق في اإلدارة تتخذها التي تلك
 المرفق لمصلحة الموظف خدمة على تطبق داخلية تدابير باعتبارها تأديبية عقوبات أنها
 منصبه من للموظف لقائيالت العام الموظف نقل إجراء وهو منه، تأديبي خطأ ودون العام

 إليه تلجأ داخلي تدبير عن  عبارة وهو سكناه مقر عن بعيدا أخر منصب إلى األصلي
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 من تأديبي خطأ ودون التأديبي اإلجراء عن وبعيدا العامة المصلحة ستار تحت اإلدارة
 هاشأن من والتي يخلفها، التي اآلثار في اإلجراء لهذا التأديبي الطابع نلمس إذ . الموظف

 .واالجتماعية اإلدارية الموظف حياة على سلبا تنعكس ألن
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رات     ـة للتغيـة نتيجـوات هامـالنظام الجزائري خطل خطت الوظيفة العمومية في ظ      

ى اإلدارات        ـة وعلـفة عامـع بصـى المجتمـة علـفة جليـوالتطورات التي طرأت بص

ل    اـي مجـر فـا الجزائـرت بهـي مـمن تجارب التنطالقا وا، العمومية  بصفة خاصة

ي       ـاء التـادي األخطـاوز وتفـى تجـرة علـمل التوظيف بالوظيفة العمومية عملت في ك

و      ـا وهـه حاليـبل وـعمعانى منها النظام السابق إلى أن توصلت إلى صياغة القانون الم

ف      ـام التوظيـى نظـة علـالحات هامـإصل الذي حاولت من خالله إدخا 60-60 األمر

ي      ـة والتـا العولمـي أفرزتهـواالجتماعية الت، ادية ـاالقتص،  خاصة مع التغيرات السياسية

 .بالوظيفة العمومية  مهتمافرضت على الدولة المعاصرة زيادة اال

ا في البداية و نحن في دراستنا لموضوع الوضعيات القانونية و حركات نقل الموظف تناولن

يكون  أنضعيات التي يتم القيام بها الموظف العمومي ، فله و  و أساسياتدراسة شاملة حول 

 ..الخدمة الوطنية  أوفي و ضعية االنتداب ، 

الوظيفة  أو إليهامختلف الحاالت القانونية للموظفين اتجاه الهيئة التي ينتمي  بأنهاو تعرف 

 .سمات الموظف  أهمضعيات في تدعيم الحركة التي تعد يساهم نظام الو إذالتي يشغلها ، 

المهام المناط للموظف العمومي الذي يكتسي دورا فعاال في ضمان استمرار  ألهميةو نظرا 

الحدود من قبل المشرع الجزائري  تأكيدللدولة ، كان من الضروري  اإلداريالعمل 

حافظة على الحقوق الموظف و للمساهمة في بناء نظام قانوني فعال ، يتم من خالله الم

 .التي ال يتجاوزها  األساسيةالضمانات القانونية و 

م تث حي: هذا البحث قمنا بدراسة حركات نقل الموظف في الفصل الثاني  أخرفي  أما    

روط لشوا باريجإلل النقوالمكاني ل النقث احين حالته موعه وافأنل لنقالى ماهية طرق إلتا

هي ص والختصاذا المختصة لهاة طلسلك الذب مبرزا، لخاصة ا بألسباا ، ولخاصة به ا

 :، كما ذكرنا في بحثنا مية وسسة عمؤمل في كن لتعياة طسل

 .عة وضولماة طفقا للخداف وألهز انجان امد لتأكا -
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 .ذ لتنفيء اثناأية دارإلت افارلتصاصحة ن مق لتحقا -

 .ذ تنفيلء اثنات ألتي تماية دارإلل األعمااعية رومشن مق لتحقا -

 .ة لعامامصلحة تحقيقا للل لنقن امدف لهون ايكأن  -

 :  نتائج البحث    

كبيرة باعتبارها تساهم في ضمان  أهميةالمهام المناطة بالموظف العمومي يكتسي  إن-   

قانوني محكم و مدروس لنظام الوظيفة  إطاراستقرار الدولة و استمرارها لذا و جب اعتماد 

 .العمومية 

 . للنقالخاصة بعملية اية دارإلرءات اإلجم اارحتب ايج -   
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 مــلخص المذكرة

ان للموظف العمومي حقوق ووجبات والتزامات كفلها له القانون األساسي للوظيفة العمومية رقم   

عد القانونية المنظمة لوضعياته كضمانات القيامه بالتزامات التي ، والذي تضمن العديد من القوا(60-60)

يجب عليه القيام بها، فله أن يكون في وضعية االستيداع ، االنتداب، نقل وضعية خارج اإلطار، الخدمة 

 .الوطنية وقيامه بها

ة، إذ كل هذا يتقيد الموظف به من خالل تطبيق ما جاء به القانون فال يخرج عن مبدأ المشروعي 

يعد نقل الموظفين العموميين من امتيازات السلطة العامة المهمة لإلدارة في إطار المرافق العامة، ويجب 

أن تبتغي من خالله تحقيق المصلحة العامة لضمان سير هذه المرافق بانتظام واطراد واستمرارها، 

 .ومواكبتها للتغييرات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية

همية المهام المناط للموظف العمومي الذي يكتسي دورا فعاال في ضمان واستمرار العمل ونظرا أل

اإلداري للدولة، كان من الضروري تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري للمساهمة في بناء نظام 

 قانوني فعال، يتم من خالله المحافظة على حقوق الموظف والضمانات القانونية واألساسية التي ال

 .يتجاوزها

 : الكلمات المفتاحية

 حركة نقل الموظفين 4/وضعية خارج اإلطار/ 0 القيام بالخدمة الوطنية / 2 وضعية االستيداع/ 1
 

Abstract of The master thesis 

 

The public employee has rights, duties, and obligations guaranteed by the Basic 

  Law of Public Service No. (06-03), which includes many legal rules regulating 

his positions as guarantees of carrying out obligations that he must perform, he 

may be in a position of depositing, assignment, transfer of a position outside the 

framework, National service and carrying out it. 

All of this is observed by the employee through the application of what the law 

says and does not deviate from the principle of legality, as the transfer of public 

employees is one of the privileges of the public authority important to management 

within the framework of public utilities, and through which you must seek to 

achieve the public interest to ensure that these facilities run regularly and 

continuously and continue, And keeping pace with social, economic and 

technological changes. 

In view of the importance of the tasks assigned to the public official who takes an 

effective role in ensuring and continuing the administrative work of the state, it 

was necessary to confirm the borders by the Algerian legislator to contribute to 

building an effective legal system, through which the employee's rights and legal 

and fundamental guarantees that he does not exceed are preserved 
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