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  -ية إلبداء الرأينسخة جتريب-

   يف املنتدى طرحيا مل موحنو خطوة إلنشاء موسوعة كربى من خالل جم
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زوال، هل يتم لية للرية املشتركة املتعلقة بالرتب اآلخبصوص التعليمة الوزا: س?
ة التأهيل، أو مباشرة متحان املهين أو التسجيل يف قائماملوظفني املعنيني بإجراء اإلترقية 

  .؟جراءاتدون هذه اإل
هنيني هل يتم ترقية املوظفني الذين وضع سلكهم يف طريق الزوال، مثل العمال امل :ثانياً

  .؟واحلجاب وسائقي السيارات
 ،مجيع الرتب اآليلة للزوال سيتم ترقيتها إىل الرتب األعلى شرط توفر الشروط: ج

  . ئقي السيارات معنيون بذلكساوحىت العمال املهنيني واحلجاب و
متحان املهين من بني املوظفني الذين لديهم أقدمية فعلية الترقية تكون عن طريق اإل

ختيارية من بني املوظفني الذين وعن طريق الترقية اإل ،سنوات 5حلالية مدا يف الرتبة ا
يشترط  يننوات أقدمية يف الرتبة احلالية ويستثىن من ذلك احلجاب الذس 10لديهم 

  .سنوات فقط للترقية إىل حاجب رئيسي 5  ثباتإ ترقيتهم عن طريق االختيار ل
  

r r r r  
 

ن العمال تتم الزيادة كل أمن املعلوم ، ل املهنينيخبصوص اخلربة املهنية للعما: س?
 م جيب علىأ لكن سؤايل هو هل تلك اخلربة تضاف تلقائياًو ،باملئة للخربة 1.40سنة بنسبة 

  .؟جراءات هي تلك اإل ماجراءات الالزمة لذلك ودارة املعنية اختاذ اإلاإل
إذا كان العقد حمدد  لمؤسسة،داري لو يقوم به احملاسب اإل يتم تلقائياً اإلجراءهذا : 1ج

بينما  ،1,40املدة تضاف اخلربة املهنية يف العقد عند جتديده و حتسب بعدد السنوات يف 
  .إذا كان العقد غري حمدد املدة فتضاف تلقائياً

قدمية والذي دراجها يف مقرر األإن يتم أاخلربة املهنية تزداد تلقائيا ولكن بعد : 2ج
عيدراج اخلربة يف  وتعطى منه نسخة للمحاسب إلني املستخدممن طرف مكتب تسيري د

  .الراتب
ن اخلربة املهنية إميارس مهامه بعقد حمدد املدة ف يف حال كان العون املتعاقد: 3ج

ن إرس مهامه بعقد غري حمدد املدة فأما إذا كان العون ميا ،العقد تضاف تلقائيا عند جتديد
دمني خي مقرر أقدمية من طرف مكتب املستسب تقتضإضافة اخلربة املهنية من طرف احملا

  .حتتسب فيه األقدمية اجلديدة
اخلربة املهنية للعمال املتعاقدين تضاف عن طريق مقرر يصادق عليه من قبل  :4ج

  .السلطات الوصية ويصبح نافذاً
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هل املوظف الذي يعترب يف حالة عطلة مرضية لعدة أشهر يتم إدراج مرتبه : س?
أرجو من !. نه يف عطلة مرضيةأمع  ،ام الشهري يف بطاقة اإللتزام  اخلاصة ذه األشهراخل

  .اإلخوة الكرام اإلجابة و إثراء هذا املوضوع من كل جوانبه
  .بدون جمادلة ....نعم يدرج املرتب اخلام: ج

  
r r r r  

 
 01ىل الدرجة إحصل على الترقية أومل  ،2010ستاذ تعليم مهين منذ أنا أ: س?
  .؟01ىل الدرجة إود املادي بأثر رجعي عند ترقييت ن، فهل حيتسب املردحىت اآل
  .اإلجابة إجيابة، يكون إحتساب الدرجات بأثر رجعي : 1ج
  .ى على أا خملفات األجورنعم تكون بأثر رجعي من تاريخ بلوغك الترقية وتسو :2ج

  
r r r r  

 
بعد صدور قرار اإلحالة على  هل ميكن ملوظف أن يتراجع عن التقاعد النسيب: س?

  .؟ وشكراًظيف العمومي وكذا املراقب املايلالتقاعد وتأشريته من طرف الو
حالة على التقاعد ومت تقدمي امللف ملصاحل الضمان قدم طلب اإل مادام: 1ج

ع املراحل ومت توقيف راتب املعين، فال ميكن التراجع على مجي يعين مر ....االجتماعي 
  .بقرار من العدالةال إقانونيا 
مضائه من طرف إته من طرف املراقب املايل وريذا متت تأشإ القرار يصبح نافذاً: 2ج

ىل إا مل يبلغ إذما أ. ىل مصاحل الوظيفة العموميةإلسلطة اليت هلا صالحية التعيني وتبليغه ا
تعترب ة وخريسباب هلذه األشرية الرقابة املالية بعد شرح األألغاء تإالعمومي ميكن  فالوظي

ما من جهة الصندوق الوطين للتقاعد يعترب عملية التقاعد أ ،هذا من جهة. ياًالقرار الغ
ذا إالة على التقاعد وهذا كله إلحر اذا مل يصله مقرإاشهر عن تصفية امللف  06عد مرور ملغاة ب

  .سنة 60جبارية للتقاعد امل مل يستويف السن القانونية اإلالع
  

r r r r  
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أحيل على اللجنة و ،ع الصحة مت توقيفه بسبب خطأ مهينيف قطاموظف : س?
ادت تكييف ال أن جلنة الطعن الوالئية أعإليت اختذت يف حقه قرار التسريح، التأديبية ا

  .جباري عقوبة التحويل اإلىلإالعقوبة و مت حتويلها 
جباري من مؤسسة ألخرى؟ و هل من كيف يتم تطبيق عقوبة التحويل اإل :سؤال

  .شكراًمن فضلكم و ليها عاجالًإحنن حباجة ، يمات أو مراسالت يف هذا االتعل
-06جباري و الذي جاء به األمر أوال املصطلح الصحيح هو النقل اإل أخي الفاضل،: 1ج

هو عقوبة تأيت نتيجة ارتكاب و ،لوظيفة العموميةاملتضمن القانون األساسي العام ل 03
القانون املذكور املراسالت قليلة يف هذا الشأن و لثالثة،املوظف خلطأ تأدييب من الدرجة ا

إليك هاته الصفحة اليت تشمل  ،اعاله نص صراحة على هذه العقوبة واألسباب املؤدية هلأ
  .03-06نص عليها األمر  على العقوبات التأديبية وفق ما

  
  
الذي هو عقوبة من روح املتعلق بالتحويل اإلجباري وستفسار املطعلى اإل رداً: 2ج

معرفة قرار اللجنة  لقانون الوظيفة العمومية، غري أنه جيب أوالً الدرجة الثالثة وفقاً
اج املعين باألمر ه، هنا جيب إعادة إدمجي مؤسسة وأحرى إىل يبية أو جلنة الطعن باألالتأد

على اهليئة املستخدمة اإلتصال باملؤسسة  من مثّيف منصب عمله وباملؤسسة األصلية و
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ل امللف اإلداري بعد موافقتها يتم حتويل ختصيص منصب مايل شاغر واملستضيفة من أج
ما يتم العمل  ، غري أنه نادراً)قابة املالية طبعاًر من طرف الرشرية املقرأبعد ت(للمعين باألمر 

  .... ة من ناحية أخرى يذا اإلجراء لكثرة التعقيدات من ناحية و ندرة التعليمات التنظيم
وفق قرار اللجنة و على املؤسسة املستقبلة التكفل باملعين و لو بالزائد  ينقل تلقائياً: 3ج

  .عن تعداد املستخدمني
  .....................لشروط الالزمة مثل السكن و اخلو جيب توفري ا: 4ج

  
r r r r  

  

  .)املستخدمني(ف يىل املختصني يف جمال التوظإ: س?
، ومت توظيف عامل يف مكان ير منصب عمل بعقد غري حمدد املدةيف بلديتنا مت حتر

ن أال إ، على العقد من طرف الوظيف العموميشري أمر والتهذا املنصب ومت تنصيب املعين باأل
ناصب العمل غري ن يدرج يف املأن املنصب جيب أب املايل رفض منح التأشرية حبجة املراق

ن كان إخوة تنويرنا ورجو من اإلأ، رحتر ن املناصب العمل غري احملددة املدة الأاحملددة املدة و
  .لةك نصوص فيما خيص هذه احلاهنا

: املؤرخة يف  07طالع على التعليمة رقم ال اإلإعليك  ما ،ت الكرميةخاأل: 1ج
 -عوان املتعاقدين غالل املناصب املالية املخصصة لألاملتعلقة بكيفيات است 08/02/2009

نه ينبغي أغري '' اليت تنص على:  3حالة العقود الغري حمددة املدة املطة : وىلالنقطة األ
دارات العمومية اليت مل يتم حتديد تعداد مناصب إلنه فيما خيص املؤسسات واأىل إشارة اإل

خرية ، هذه األ 07/308من م ت  8املادة الشغل اخلاصة ا بقرار وزاري مشترك كما تنص عليه 
  .''كنها استغالل املناصب املالية الشاغرة إال مبوجب عقد حمدد املدة لسنة واحدةمي ال

ستغالل املنصب املايل رغم تأشرية الوظيفة إمل نستطع نفس اإلشكال وقع لنا و: 2ج
حجة املراقب املايل أن املنصب املايل املفتوح هو لعقد غري حمدد املدة و ال يوجد و، العمومية

عليه مت رفض التأشري عليه من طرف املراقب املايل و ذهب و، منصب شاغر ملنصب حمدد املدة
  املنصب دون استغالله

  
r r r r  

  

  .استفسار حول كيفية احتساب ترقية : س?
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، نآلىل اإ 10حصل على الترقية يف الدرجة أومل  2010ستاذ تعليم مهين منذ أنا أ
  .توظف بعدي أساتذة آخرون ومل يترقى أي منهم كذلك

ينا عل 2-4-4فهل يتم تطبيق  ،عضاء عما قريبألسوف جتتمع اللجنة املتساوية ا
م أ، خر املتوسطة و آخرين القصوىآلض املدة الدنيا واتصيب البعة ؟ وبالتايل ككتلة واحد

ىل كتل ؟إم نقس  
بتاريخ  418/8حسب الربقية رقم  2-4-4الترقية سوف تكون بتطبيق (

  .) 304-07الشارحة للمرسوم الرئاسي  10/03/2008
  .ماذا لو قامت اللجنة بترقيتنا على دفعات ومراحل حسب تاريخ كل دفعة توظيف ؟

و ألتمرير اجلميع يف املدة الدنيا  ة يف كيفية االستفادة القصوىقفيدونا بطريأ وأ
  .املتوسطة
ساسي على قاعدة ذا نص قانونكم األإال إ 4/4/2ترقية تكون عن طريق قاعدة ال: ج

  .خرىأ
الترقية مرتبطة بشكل كبري بالنقطة املتحصل عليها املوظف وكلما كانت مرتفعة 

قل حىت يكون شهر على األأ 06سنة و  02قدمية أن تكون له أجيب  يرقى يف املدة الدنيا وطبعاً
  .نافسةضمن جدول امل

ىل معطيات حىت ميكن إيف املدة الدنيا واملتوسطة ختضع استفادة اجلميع من الترقية 
  .ي مدة مناسبة لهأقدمية كل واحد ونقطته وأتقدير 

 6سنة و 2نة وبالتايل الذي يكمل من كل س 12/31دارتنا جتتمع اللجنة يف إحنن يف 
ي اللجنة جتتمع كل أ ،ة املقبلةيف السنه يف الدنيا حىت نفصله عن باقي الزمالء شهر نرقيأ

 3قل حتوز نت على األأقى حىت اليوم فرفكيف ال ت 2010ملفروض دخلت سنة نت من اأسنة و
  .قدمية؟كثر من األأسنوات و

  
r r r r  

  

  .رفض قبول الطعن: س?
ه لكنهم رفضوا تقربت ملفتشية الوظيف العمومي لتقدمي طعن خبصوص نتائج مسابق

اليت قدمت فيها ملف  ةاملعني ةدارإلقدمه يف اأن أ نه جيب عليأساس أاستالم الطعن على 
بعدم قبوهلم تسجيله يف سجل  تألتقدمي الطعن لكن تفاج ةاملعني ةدارتقدمت لإل .ةاملسابق

نين قدمت أي دليل على أ ذا ليس لديو ،ن يراه املديرأال بعد إجل نه ال يسأالواردات حبجة 
  .ةدجاله احملدآالطعن يف 
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ين أىل إختذها و أجراءات إو هل هناك  .ين يقدم الطعن بالتحديدأعرف أن أيد رأ :والأ
  .؟تقدم بشكاويأ

  .؟ة املهمالتىل سلّإرساله إم تسجيل الطعن يف سجل الواردات وهل حيق هلم عد :ثانياً
  .جراءات اليت اختذها رجاءاًإلفاديت باإرجو أ

  
نية، نسخة إىل املديرية املع يمن الطعن، وأرسل صوري نسخاً: على كل حال......: 1ج

  .ونسخة إىل مفتشية الوظيف العمومي، عرب الربيد السريع واملضمون
  .واخلطوة األخرى قدر اإلمكان نسخة يداً بيد إذا أمكن

  .وإذا كان هناك لإلدارة املعنية مديرية جهوية، أيضاً أرسلي هلا نسخة
لألسف النصوص القانونية املسرية لالمتحانات واملسابقات مل تنص على حق : 2ج

ن سواء تعلق يداع طلب معيإن فعلى كل من يريد يداع الطعإلكن خبصوص ، املوظف يف الطعن
 ACCUSÉE DEقرار باالستالم إعداد نسختني ووضع ختم إ بمر بالطعن أو غريه جياأل

RÉCEPTION حتفاظ بالنسخة الثانيةواإل.  
غلب أمر الواقع من قبل دارات جاء نتيجة التسليم باألالشيء املؤسف أن تعنت اإل

  .لإلداراتاملترشحني 
  

r r r r  
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