
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities  

 

Employment Standards in Kuwaiti Legislation 

and Judiciary (comparative Critical Analysis Study) 

 

Received:15/01/2020 Accepted:10/06/2020 

Abstract: 
Employment is considered as one of the most significant annual plan programs for the management of human 

resources. It represents a very extensive and complicated matter which includes the applicable strategies, 

approaches, criteria and procedures to select and solicit qualified candidates to occupy public jobs. Therefore, the 

central authorities of the public job endeavor to expand and diversify the sources of employment. Thus, they 

allocate a specific percentage for external employment in order to support public facilities with new technical 

capacities, particularly through the inclusion of the holders of university certificates and academic qualifications. 

Furthermore, a specific percentage is allocated for internal employment, which targets the occupation of vacant 

positions in the employing department from among its employees who are in actual service status. This procedure 

includes the permanent employees benefitting from promotion in the grade or job upgrade. However, despite the 

significant attractiveness enjoyed by the employment rules and principles in light of the Kuwaiti employment 

system, nevertheless the inductive and comparative analysis has proved the existence of several gaps and 

shortcomings in the employment system, which is basically attributed to the lack of auditing the employment 

criteria in light of the legal provisions. This matter has provided the employing departments extensive discretionary 

authorities in this respect. As a result, the recruitment processes deviated from the principle of legality to fall into 

the trap of bureaucracy, which leads us to question the effectiveness of legislative and judicial reforms that have 

been presented in this regard. This study has allowed to reach several results, the most important of which is the 

crucial role that the Court of Cassation played through its oversight of the health and safety of employment 

decisions, and in return we came up with a set of recommendations, the most important of which are: Obliging the 

administration to respect the legal deadlines for employment, setting internal and external recruitment standards to 

restrict the administration’s powers. 

Keywords: employment on the basis of competition, employment on the basis of certificate, employment on the 

basis of professional tests and examinations, internal, exceptional promotion, promotion by selection, employment 

upgrade. 
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  أسس التوظيف في التشريع والقضاء الكويتي
مقارنة(تحليلية نقدية )دراسة   

 
 

51/15/0101استالم البحث: 51/10/0101قبول البحث:   
 :الملخص

ناهج يعتبر التوظيف من أهم برامج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لكونه يمثل مسألة واسعة جدا ومعقدة تشمل اإلستراتيجيات والم
مية إلى والمعايير واإلجراءات المتبعة النتقاء واستقطاب المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف العامة، لذلك تسعى المصالح المركزية للوظيفة العمو 
سيما من توسيع وتنويع مصادر التوظيف، فتقوم بتخصيص نسبة معينة للتوظيف الخارجي من أجل تدعيم المرافق العامة بكفاءات فنية جديدة، ال

ة خالل إدراج حاملي الشهادات الجامعية والمؤهالت العلمية، كما يتم تخصيص نسبة معينة للتوظيف الداخلي الذي يستهدف شغل المناصب الشاغر 
ة في الرتبة أو في اإلدارة المستخدمة من بين موظفيها الذين هم في حالة خدمة فعلية، ويشمل هذا اإلجراء الموظفين الدائمين المستفيدين من الترقي

تقرائي الترفيع الوظيفي. لكن رغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسس وقواعد التوظيف في ظل النظام الوظيفي الكويتي، إال أن التحليل االس
ص القانونية، مما والمقارن قد أثبت وجود عدة ثغرات ونقائص في منظومة التوظيف، ترجع أساسا إلى عدم تدقيق معايير التوظيف في ظل النصو 

 أدى إلى خروج عمليات التوظيف عن مبدأ المشروعية لتقع في فخ البيروقراطية، وهو األمر الذي يقودنا للتساؤل حول مدى فعالية اإلصالحات
بته محكمة التمييز التشريعية والقضائية التي قدمت في هذا الصدد. وقد سمحت هذه الدراسة بالوصول إلى عدة نتائج أهمها الدور الحاسم الذي لع

لقانونية من خالل رقابتها على صحة وسالمة قرارات التوظيف، وفي المقابل خرجنا بجملة من التوصيات أهمها: إلزام اإلدارة على إحترام المواعيد ا
 للتوظيف، ضبط معايير التوظيف الداخلي والخارجي لتقييد سلطات اإلدارة.

المسابقة، التوظيف على أساس الشهادة، التوظيف على أساس االختبارات والفحوصات المهنية، الترقية التوظيف على أساس  :المفتاحّيةالكلمات 
 االستثنائية، الترقية باالختيار، الترفيع الوظيفي.

 :المقدمة

أن علعععى تجمعععع األبحعععاث المتخصصعععة فعععي مجعععال القعععانون اإلداري 
ر البععرامج العموميععة ال يمكععن تفسععيره مععن منظععو  مؤسسععاتمععردود وعطععاء ال

والمخططات الوظيفية المختلفة، بل يتعين تقديره من منظور كفاءة وجدارة 
دفععع تنظععيم وتسععيير وتوجيععه و الععذين يسععهرون علععى  ،المععوظفين العمععوميين

الصعحيح، معن الذي تفرضعه النجاععة والمردوديعة عجلة التنمية في االتجاه 
ومسعاندة المبعادرة لتشجيع تسعى السياسة الجديدة للتنمية  فإنهذا المنظور 

يؤذي ذلك إلى تنازل الدولعة الفردية على صعيد النشاط الوظيفي، دون أن 
، وهعععي بهعععذه الوظيفيعععةدورهعععا القيعععادي والسعععلطوي فعععي تصعععميم الحيعععاة ععععن 

الطريقة تحاول التخفيف من هيمنتها علعى نشعاطات المرافعق العامعة، حتعى 
د ذلعك لظهعور نظعام مهعقعد تجعلها أكثر دقة وأكثعر مرونعة وأكثعر فاعليعة، و 

معن هعذه الزاويعة جديد يكون فيه نطاق أوسع لمدلول الالمركزيعة الوظيفيعة، 
فإنععه ال منععاص مععن أن تحيععا الدولععة بواسععطة األشععخاص الطبيعيععين الععذين 

 .1يعملون باسمها ولحسابها، وهؤالء هم الموظفون العموميون

ة هععذه النتيجععة بععدورها تقودنععا للقععول بععأن ضععبط قواعععد وأسععس عمليعع
التوظيف بعاألطر السياسعية واالقتصعادية واالجتماعيعة للدولعة تشعكل عمليعة 
معقدة للغاية، ألنها تمثل في حد ذاتها نقطة التقعاء مخطعط التنميعة بأبععاده 

، هعععذا المخطعععط العععذي يبعععدأ فعععي الرئيسعععية قاالقتصعععادي، اإلداري، البشعععري 
أن يعتم تم بلورته في خضم برنامج سياسي شعامل، قبعل مشروع عام يشكل 

تععأطير قواعععده فععي فحععوى تشععكيلة قانونيععة جامعععة، وأخيععر تجسععيد كععل ذلععك 
علععععى الصعععععيد العملععععي بمقتضععععى مععععا تملكععععه اإلدارات مععععن وسععععائل ماديععععة 

، وهععو األمععر الععذي اسععتدعى إناطتععه بأهميععة بالغععة واهتمععام ثالثععي 2وبشععرية
 متميز على الصعيد التشريعي والقضائي والفقهي.

صععورها المختلفععة مععن إداريععين وفنيععين ومستشععارين  إن القعوى الوظيفيععة فععي
، وفععععي عملياتهععععا 3وقععععادة سياسععععيين تمثععععل شععععريكا حقيقيععععا بالنسععععبة للدولععععة

ووظائفها وبرامجها وأهدافها، األمعر العذي جععل هعذه األخيعرة تعولي مسعألة 
التوظيععف عنايععة اسععتثنائية السععيما مععن خععالل تعزيععز النصععوص القانونيععة 

وأقععوى ، فععي سععبيل تركيععز وتجميععع أسععمى 4سععألةالموجهععة لتنظععيم هععذه الم
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المعايير الموضوعية المعتمدة في اختيار وانتقعاء أفضعل وأكفعأ المرشعحين 
، لكن ذلك ال يكفي لضمان تأطير و"عقلنعة" هعذا 5لشغل الوظائف العامة

اإلجراء الوظيفي المرن، وهذا بسبب سيطرة السلطة التقديرية لإلدارة على 
مععا اسععتقطب اهتمععام محكمععة التمييععز إليجععاد حلععول  نتائجععه النهائيععة، وهععو

قضائية إضافية للحيلولة دون انحراف القرارات التي تصدر في شأنه عن 
مبععععدأ المشععععروعية لتقععععع فععععي قبضععععة المحسععععوبية والواسععععطة والععععربح غيععععر 

 المشروع. 
كععل هععذه المعطيععات تكشععف لنععا عععن ضععخامة الزوايععا النظريععة والتطبيقيععة 

ولكنها تطعر   وظيف على الصعيدين الوطني والمقارن،عملية التالمقترنة ب
ضععمن سياسععة تبحععث فععي  ن أنععه تسععاؤال جوهريععا مفععاده: فععي نفععس الوقععت 

واحععد علععى تعزيععز مبععادة العدالععة والمسععاواة لاللتحععاق بالوظععائف العامععة، 
بععالموازاة مععع محاولععة القضععاء علععى بعععد األسععاليب اإلداريععة االسععتثنائية 

ذات اإلنتعععاج الخطيعععر لظعععاهرة البيروقراطيعععة، هعععل  التقليديععة فعععي التوظيعععف
مععن إرسععاء نظععام فععي دولععة الكويععت اسععتطاعت اإلدارة المركزيععة الوصععية 

 قععانوني قإجرائععي ورقععابي  قععوي وفعععال بالقععدر الععالزم لتكععريس إصععالحات
 ؟جذرية وفعالة بشأن عمليات التوظيف

على النحو  تتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية نوجزها
 اآلتي:

 مفهوم ومبررات التوظيف الخارجي. -1
التمييععز بععين الصععور الرئيسععية للتوظيععف الخععارجي مععن حيععث المفهععوم  -2

 والشروط واإلجراءات.
 كيفية الموازنة بين التوظيف الخارجي والتوظيف الداخلي.   -3
التمييععز بععين الصععور الرئيسععية للتوظيععف الععداخلي مععن حيععث المفهععوم  -4

 روط واإلجراءات.والش
الحلععول القانونيععة والقضععائية للحععد مععن بيروقراطيععة اإلدارة فععي مجععال  -5

 التوظيف. 
ولإللمام بكل هذه العناصر الموضوعية فقد كان المنهج الغالب في بحثنا 
هو المنهج التحليلي أو الوصفي القائم على أساس شر  وتفصعيل األبععاد 

ونظمهعععا التشعععريع والقضععععاء الموضعععوعية ألنظمعععة التوظيعععف كمععععا حعععددها 
الكويتيين، كما استعنا في كثير من الحاالت بالمنهج المقارن لعيس بشعكل 
مركز ودقيق ولكن بشكل متفعرق لالسعتئناس فقعط، السعيما بالنسعبة للنظعام 

 القانوني والقضائي الفرنسي.
ولإلجابة على هذا التساؤل فقد فضلنا تقسيم الفكرة األساسية للدراسة إلى 

التوظيععف الخععارجي فععي أسععس أساسععيين: تضععمن المبحععث األول مبحثععين 
ظل القانون األساسي للوظيفة العمومية، في حين تضمن المبحث الثعاني 

التوظيععف الععداخلي فععي ظععل القععانون األساسععي للوظيفععة العموميععة، أسععس 
وخاتمععة هععذا البحععث لتكععون بمثابععة حوصععلة وثمععرة النتععائج المتوصععل إليهععا 

 ا بها.والتوصيات التي خرجن
 المبحث األول

 التوظيف الخارجي في ظل القانون األساسي للوظيفة العموميةأسس 

يعتبعععر التوظيعععف الخعععارجي المصعععدر الخعععارجي العععذي تسعععتمد منعععه اإلدارة 
اللجععوء إلععى سععوق العمععل خععارج إطععار الوظيفععة تم العامععة أعوانهععا، حيععث يعع

ممعن  العمومية والبحث في صعفوف المتخعرجين معن الجامععات والمعدارس
تتعععععوفر فعععععيهم الكفعععععاءة والقعععععدرة علعععععى شعععععغل الوظعععععائف العامعععععة معععععن أجعععععل 

التوظيف المباشعععر والتوظيعععف علعععى أسعععاس يتعلعععق األمعععر بعععاسعععتقطابهم، و 
 . 6المسابقات

 المطلب األول
 التوظيف المباشر

مسععألتين بأنععه مععن الضععروري دراسععة لبيععان ماهيععة التوظيععف المباشععر نععرى 
ول  وتحديعععد طبيعتعععه القانونيعععة قالفعععرع رئيسعععيتين وهمعععا تعريفعععه قالفعععرع األ

   وسنتناولهما على النحو التالي:الثاني
 الفرع األول

 تعريف التوظيف المباشر
عقد إداري بأنه: "محكمة التمييز في الكويت التوظيف المباشر عرفت 

يتولى بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة اإلدارة القيام بمسئوليات 
على عدد من الحقوق وأنه يكون في  مقابل الحصول ،وأعباء وظيفته

"يتم إسناد الوظائف والتعيين المباشر قولها ب، أو 7"مركز تعاقدي الئحي
بناء على سلطة اإلدارة المختصة، ويكون لها فحص مالئمة إصدار 

في ، 8"في حدود ما تراه متفقًا مع الصالح العام ،القرارات المتعلقة بذلك
من قانون الخدمة  15المادة تي بواسطة المشرع الكويأشار إليه المقابل 

والتي جاء فيها "يكون التعيين المباشر  1191لسنة  15المدنية رقم/
بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد وتسري على المعنيين 
بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد 

هم، ويضع مجلس الخدمة بشأنه نص خاص في العقود المبرمة مع
"، وبصفة عامة ترتبط المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها

الذي عملية التوظيف المباشر بإجراء مسبق هو التكوين المتخصص، 
إعداد الموظف إعدادا علميا وعمليا يؤهله للقيام بأعباء ينطوي على 

وظيفة وقوانينها وظيفة، كما يسمح له بالتعرف على احتياجات هذه الال
إلى تفضيل تسميته الفرنسي وهذا ما دفع المشرع ، 9وأنظمتها الداخلية

 . 10التعيين عن طريق اإلعداد اإلداري والفني المسبقب
بأن المشرع الفرنسي قد توسع في تحديد مجاالت مع اإلشارة هنا 
تدعيم وهذا من أجل ، 11مقارنة بالمشرع الكويتي التوظيف المباشر

تشجيعه السيما من خالل مرفقي بقدرات ومهارات مؤهلة، النشاط ال
 خريجي المدرسة الوطنية لإلدارةكالمؤهالت الخاصة أصحاب لتوظيف 

أو المدرسة العليا لألساتذة أو المعهد العالي للقضاء أو المعهد 
بعد انتهاء فترة  -، حيث يتم توظيفهم  المتخصص للمالية العامة
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اجة إلجراء أية مسابقة مهنية، ودون بشكل مباشر دون ح -التكوين 
حاجة أيضا إلعدادهم مرة أخرى بمقتضى تكوين وظيفي متخصص 

 .12 خر
في هذا اإلطار نشير بأن الرتب التي تتبع فيها طريقة التوظيف 

لم يتم  -والتي نصت عليها القوانين األساسية الخاصة -المباشر
جب توافرها في إخضاعها إلجراءات معينة ماعدا الشروط العامة الوا

، وبالتالي يمكن للسلطة التي لها 13المرشح وضرورة شغور المنصب
صالحية التعيين القيام بالتوظيف في أي وقت متى أصبح المنصب 
شاغرا، دون إخضاعه إلى اإلشهار أو المسابقة أو أي إجراء أخر، 

إلى تنفيذه على أساس  -في بعد الحاالت  –األمر الذي دفع 
حاباة، وبالتالي االنحراف عن مبدأي المساواة والجدارة المحسوبية والم

 في تولي المناصب العامة.

 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية للتوظيف المباشر

 1191لسععنة  15مععن قععانون الخدمععة المدنيععة رقععم  15طبقععا للمععادة 
بصعفة مؤقتعة وبطريعق يعتم  العامعة تعيعين غيعر الكعويتيين فعي الوظعائففإن 

هعذه قواعد وأحكام صعيغ تحديد مجلس الخدمة المدنية  ع إلىيرجالتعاقد، و 
وهععو مععا ذهبععت إليععه محكمععة التمييععز فععي أحععد أحكامهععا بقولهععا أن العقععود، 

القعوانين واللعوائح، ألحكعام خضعع تعالقعة تنظيميعة يمثعل التوظيف المباشعر 
يشععكل قبععول الموظععف للعقععد الععذي تبرمععه معععه الجهععة الحكوميععة لهععذا فععإن و 

ما تنشئه من حقوق ومعا تفرضعه معن كل ب ،ضوع ألحكام الوظيفةبالخقبوال 
 –التزامعععات، ومعععؤدى ذلعععك أنعععه ال يجعععوز لعععإلدارة الخعععروج علعععى مقتضعععاها 

فعععي تعاملهعععا معععع المتعاقعععد العععذي هعععو فعععي مركعععز  –باعتبارهعععا قواععععد  معععرة 
بعاألداة القانونيعة مسعبقا وامتيعازات تعم تقريرهعا  اتنظيمي الئحعي يخولعه حقوقع

مجلعس الخدمععة المدنيععة مععن بنعاء علععى مععا قععرره  وأ، 14ا القععانونالتعي حععدده
  .15حتى ولو لم ترد هذه الحقوق أو الميزات في العقد ،ميزات وظيفية

وفي حكم  خر فقد ذهبت محكمة التمييز إلى أن التوظيف المباشر 
فعي  –بهعذه المثابعة  –ينشئ عالقة تنظيمية تحكمها القعوانين واللعوائح وهعو 

وجلها واجبات والتزامات، في مقابل  وامتيازات احقوقيخوله مركز تنظيمي 
محععدد بصععفة موضععوعية مجععردة ولععيس بصععفة شخصععية أو تعاقديععة، وهععذا 

ليس للموظف االدعاء بحق مكتسب في البقعاء فعي وظيفعة كعان يعني بأنه 
وفي ، 16يشغلها ندبًا، ألنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت

محكمة التمييز أن الموظف كمعا عرفتعه المعادة الثانيعة  أكدتمناسبة أخرى 
فععي شععأن الخدمععة المدنيععة هععو  1191لسععنة  15مععن المرسععوم بقععانون رقععم 

كععل مععن يشععغل وظيفععة مدنيععة مععن وظععائف الجهععات الحكوميععة أيععًا كانعععت "
معن ذات القعانون  15طبيعة عمله أو مسمى الوظيفة، كما ورد فعي المعادة 

يمكعن أن يكعون ة أو بالنقعل أو بالنعدب، وأن التعيعين يتم بعالتعيين أو بالترقيع

طريععق التعاقععد فيمععا عععدا الوظععائف ، أو عععن بقععرار مععن السععلطة المختصععة
كععون بمرسععوم،  وأن صععفة الموظععف تثبععت وفقععًا للقععانون رقععم التععي تالقياديععة 

المشار إليه لكل من يعين في وظيفة مدنية بأداة قانونية  1191لسنة  15
صععة ، يسععتوي فععي ذلععك أن تكععون هععذه األداة قععرارًا مععن مععن السععلطة المخت

  .17السلطة المختصة أم بطريق التعاقد المباشر
المععادة الثالثععة مععن قععرار مععا جععاءت بععه كمععا نظيععف فععي هععذا الشععأن 

"يكعون اسعتحداث على حد تعبيرها:  2001لسنة  666مجلس الوزراء رقم 
مباشعععر بعععالعرد أو تععععديل الهياكعععل التنظيميعععة التعععي مصعععدرها التوظيعععف ال

علععى مجلععس الخدمععة المدنيععة مععن خععالل ديععوان الخدمععة المدنيععة الععذي يقععوم 
حاطعة الجهعة بنتائجهعا ثعم الععرد علعى مجلعس الخدمعة المدنيعة  بالدراسة وا 

أن الجهععات اإلداريععة المخاطبععة بأحكععام المععادة والععذي مفععاده  ."،..لالعتمععاد
باعتمععاد زمععة مل 2001لسععنة  666األولععى مععن قععرار مجلععس الععوزراء رقععم 

، فععععإذا مجلععععس الخدمععععة المدنيععععةطبقععععا لقععععرارات الهياكععععل التنظيميععععة القائمععععة 
عرضععععه علععععى مجلععععس الخدمععععة أي تعععععديل عليهععععا تعععععين عليهععععا اسععععتحدثت 

العتماده طبقًا لإلجراءات التي حددتها المادة الثالثة من مرة أخرى المدنية 
 ،صفة مباشعرةوظائف جديدة بأي ال يجوز لها استحداث كما القرار، نفس 
الععذي و  ،الععوارد فععي الهيكععل التنظيمععيبمسععماها وظيفععة تععرتبط كععل أن طالمععا 

 .18ماليال هااعتماديتقرر طبقه 

 المطلب الثاني
 التوظيف على أساس المسابقاتأسس 

علعععى اختيعععار المرشعععحين النعععاجحين فعععي  19طريقعععة المسعععابقةتسعععتند 
هيئععة إداريععة تتععولى تنظيمععه  ،20منافسععة التوظيععف بعععد إجععراء امتحععان عععام

حيعث يعتم التفاضعل  ،أو الجمعية العمومية المعراد التعيعين فيهعا ،متخصصة
بعين المرشععحين المشععاركين علعى أسععاس نتيجععة االمتحعان التععي تثبععت كفععاءة 

علعى أن يكعون  ،الفائز وجاهزيته لتحمل أعباء  المنصب الشاغر وواجباته
، 21دمين فععي االمتحععانالتعيععين النهععائي وفقععًا للترتيععب التنععازلي لنتععائج المتقعع

ويعتبر اختيار الموظفين عن طريقعة المسعابقة هعو األفضعل لمعا يحققعه معن 
قائمعة علعى أسعس موضعوعية قوامهعا الكفايعة  هعاكون ،تكافؤ الفرص والعدالة

 .22جدارةوال
 هذا ما سوف نحاول اإللمام به من خالل دراسة أنماطها الرئيسية وهي:

 لى أساس االختبارات.المسابقة الوظيفية ع –الفرع األول 
 المسابقة الوظيفية على أساس الشهادات. –الفرع الثاني 

المسعععععابقة المهنيعععععة علعععععى أسعععععاس االختبعععععارات أو  –الفعععععرع الثالعععععث 
 الفحوص المهنية.

 وسنتناولها على النحو اآلتي: 

 الفرع األول
 على أساس االختباراتالوظيفية المسابقة 
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تبععععارات أفضععععل الطععععرق أسععععاس االخ ىتعتبععععر طريقععععة المسععععابقة علعععع
، إذ تحقعععععق مبعععععدأ 23للكشعععععف ععععععن صعععععالحية المرشعععععحين لتعععععولي الوظعععععائف

وتجععععل شعععغل الوظيفعععة  ،المسعععاواة والعدالعععة بعععين المرشعععحين تكعععافؤ الفعععرص
ألحععق األشععخاص بهععا مععن حيععث الكفايععة والقععدرة علععى تحمععل مقععرر العامععة 
لتين ،  فطريقععة المسععابقة إنمععا قامععت لمواجهععة مشععك24اوواجباتهعع هامسععؤوليات

ضعععمان تطبيععععق الديمقراطيعععة والمسعععاواة فععععي فعععي رئيسعععتين، تتمثعععل األولععععى 
الوظيفععععة العامععععة، بمعنععععى إتاحععععة فععععرص متسععععاوية ألفععععراد المجتمععععع لتععععولي 

معن ي ضمان شغل الوظعائف فتتمثل فالمشكلة الثانية أما الوظيفة العامة، 
الوظيفعة المناسعبة فعي وضعع كعل معنهم بحيعث يعتم المرشعحين،  أكفاءطرف 

األمعر العذي معن  ،لخبرته وكفاءته ومؤهالته العلميعة وتخصصعه الفنعيقا وف
 .25المختلفةالوظيفية رفع مستوى األفراد في التخصصات شأنه 

يخضعع لجملعة معن الشعروط والقواععد  26وتجدر اإلشارة بأن تنظيم المسابقة
المتعلقة بالمعايير الموضوعية واإلجراءات، فبالنسبة للمععايير الموضعوعية 

معن تختلف من وظيفة إلى أخرى، أمعا بالنسعبة لإلجعراءات فإنهعا تبعدأ  فإنها
لجعرد قائمععة المرشعحين المتقععدمين للمسععابقة، سععجالت اإلشعهار بهععا ثعم فععتح 

مع تحديد تاريخ األجل النهائي لتقديم الملفات، وكذا تحديد التاريخ المحعدد 
المقععرر إلجععراء المسععابقة أو االختبععار، عععالوة علععى اإلعععالن عععن التععاريخ 

لنشعععر النتعععائج النهائيعععة، وكعععذا الوقعععت المالئعععم اللتحعععاق الفعععائزين بمناصعععبهم 
 .27الجديدة

فعععي األخيعععر نعتقعععد بأنعععه رغعععم كثافعععة النصعععوص القانونيعععة المنظمعععة 
للمسابقة الوظيفية، ورغم ضخامة القيود الموضوعية الواردة عليهعا، إال أن 

ه العمليعععة بشعععكل ععععاجزة ععععن تعععأطير هعععذ -حتعععى اليعععوم  –الدولعععة ال زالعععت 
نهائي، وفي المقابل ظلت اإلدارات المؤهلة لتنظيم االختبارات والمسعابقات 
المهنيععة متمتعععة بسععلطة تقديريععة واسعععة فععي هععذا الشععأن، سععواء خععالل سععير 
العملية أو عند تحديد النتعائج النهائيعة لهعا، ومعرة أخعرى تتبعادر إلعى أذهاننعا 

لفضاء العمومي في غياب الحلول منافذ "تسرب الداء البيروقراطي" داخل ا
 28الفعالة والناجعة

 
 

 الفرع الثاني
 على أساس الشهاداتالوظيفية المسابقة 

من بعين  يعتبر التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات
األنماط األكثر شيوعا في ظل أنظمة الخدمة المدنية ذات الطعابع المفتعو  

تبنعاه المشعرع الكعويتي أيضعا لكعن  ، وهو األمر العذي29مثل النظام الفرنسي
في إطار ضيق نسبيا مقصورا فقط علعى بععد أصعناف األسعالك والرتعب 

يشععععترط فععععي المتقععععدم إليهععععا الحصععععول علععععى شععععهادات  دون غيرهععععا، حيععععث
دكتععوراه  ، وفععي هععذه الحالععة ال يعتمععد التعيععين  –جامعيععة عليععا ق ماجسععتير 

نمععا علععى معععدل جمععع الععدرجا ت المتعلقععة بالمؤهععل علععى نتععائج االختبععار وا 
 ،، بمعععا يفيعععد قصعععر التعيعععين علعععى ذوي الكفعععاءات العلميعععة العاليعععة30العلمعععي

العربط معن خعالل مسعاهمته فعي وهذا ما يساهم فعي تحقيعق التنميعة اإلداريعة 
بين مخرجات التعليم الجامعي والتطبيقعي والتعدريبي وبعين احتياجعات سعوق 

يسعه بشعكل مسعتقر فعي تعم تكر األمعر العذي ، 31العمل فعي القطعاع الحكعومي
 .32يةتمييز الكويتالقضاء محكمة 

نشععير بععأن نمععط التوظيععف علععى أسععاس الشععهادة يعتمععد األخيععر فععي 
قعععرار مجلعععس علعععى خمسعععة مععععايير النتقعععاء المرشعععحين النعععاجحين، حعععددها 

بشععأن التعيعععين فعععي بععععد الوظعععائف  1191لسعععنة  1الخدمععة المدنيعععة رقعععم 
المرشععح معع متطلبعات السععلك  وهعي تشعمل مالئمععة معؤهالت تكعوين العامعة،

أو الرتبععععة المطلععععوبين فععععي المسععععابقة، تكععععوين مسععععتوى أعلععععى مععععن الشععععهادة 
المطلوبعععععة للمشعععععاركة فعععععي المسعععععابقة، األعمعععععال والدراسعععععات المنجعععععزة عنعععععد 
االقتضععاء، الخبععرة المهنيععة، نتععائج المقابلععة مععع لجنععة االختبععار، وهععي تمثععل 

ة األولى معن القعانون الفرنسعي /الفقر 11نفس المعايير التي تضمنتها المادة 
 – 2015قالسعععابق ذكعععره  المعدلعععة بواسعععطة القعععانون رقعععم  16 – 44رقعععم 

 .2015أكتوبر 14المؤرخ في  1264
 الفرع الثالث

 على أساس االختبارات أو الفحوص المهنيةالمسابقة الوظيفية 
يعتبععر التوظيععف علععى أسععاس االختبععارات أو الفحععوص المهنيععة مععن 

بالنسعبة للرتعب الوظيفيعة العدنيا أو خصوصعا ظيف الخعارجي أهم أنماط التو 
، وهععععو ال يختلععععف كثيععععرا عععععن 33الوظععععائف الخارجععععة عععععن التصععععنيف العععععام

المحتععوى واإلجععراءات التععي يععتم بمقتضععاها التوظيععف عععن طريععق المسععابقة 
أسعععاس حيعععث يبقعععى الفعععارق الوحيعععد بينهمعععا هعععو علعععى أسعععاس االختبعععارات، 

لنسعععبة  لالختبععععارات أو الفحععععوص المهنيععععة المفاضعععلة بععععين المترشععععحين، فبا
فإنها تشكل مجرد امتحانعات بعالمفهوم التقنعي، تجعرى ععن طريعق اختبعارات 
قصععيرة أو مقععابالت، ويكععون ناجحععا كععل مرشععح حصععل علععى معععدل معععين 

، أمعععععا فعععععي ظعععععل نظعععععام 34بغعععععد النظعععععر ععععععن مععععععدالت بعععععاقي المرشعععععحين
س عنصععععر المسععععابقات فععععإن العامععععل الرئيسععععي للتوظيععععف يقععععوم علععععى أسععععا

المنافسة أو المفاضعلة بعين المرشعحين، أي اختيعار أفضعل وأكفعأ المتقعدمين 
للوظيفة بناء على المعدالت التعي حصعلوا عليهعا فعي المسعابقة، فعي ترتيعب 

 .  35تسلسلي يناسب المناصب المطلوب شغلها
في هذا الصدد قيد المشرع الكويتي تطبيق هذا النمط من التوظيف بجملعة 

: اجتيععاز االختبععار الفنععي الععذي تجريععه الجهععة الحكوميععة معن الشععروط تشععمل
بنجععا ، تععوافر خبععرة عمليععة فععي مجععال التوظيععف تتفععق مععع طبيعتهععا وتكععون 

سعنة وثابتعة بشعهادة صعادرة معن  14محددة المدة والنوع وقضعيت بععد سعن/
سعععنة للتعيعععين بالدرجعععة  20جهعععة تقتنعععع بهعععا الجهعععة الحكوميعععة ال تقعععل ععععن 

  للخامسععععة، أمععععا 2  للرابعععععة، ق5  للثالثععععة ق10ة، ق  للثانيعععع15األولععععى ، ق
الدرجعععة السادسعععة فعععال يشعععترط فيهعععا الخبعععرة، يكعععون التعيعععين بعععأول المربعععوط 
ويجععوز مععنح عععالوات خبععرة مقابععل المععدة التععي تزيععد بواقععع عععالوة عععن كععل 

، موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة إذا كان التعيين في الدرجتين 36سنة
ة، يجععوز تعيععين الحاصععلين علععى دورات تدريبيععة ال تقععل مععدة األولععى والثانيعع

وتحعدد درجعة التعيعين  –الدورة منها سعتة أشعهر أو معؤهالت فنيعة متوسعطة 



 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

باتخععاذ الدرجععة الخامسععة كأسععاس للتعيععين وافتععراد أن لععدى المرشععح خبععرة 
عملية تعادل ضعف مدة العدورة التدريبيعة أو المعدة الالزمعة للحصعول علعى 

، وذلععك بشععرط موافقععة ديععوان الخدمععة المدنيععة، يجععوز تعيععين المؤهععل الفنععي
أصحاب الحرف أو المهن النادرة في هذه المجموعة وتحدد درجعة التعيعين 
أو المرتعب فعي ضعوء طبيععة الوظيفعة ونعدرة الخبعرة وبموافقعة العديوان، وهعذا 

 – 44معن القعانون رقعم  15المعادة ما تبناه أيضا المشرع الفرنسي بواسطة 
يوليعععو  5المعععؤرخ فعععي  951 – 2010دلعععة بواسعععطة القعععانون رقعععم المع 16

201037. 
لهعذا العنمط أما على الصعيد القضعائي فقعد تطرقعت محكمعة التمييعز 

مععععن  15فعععي أحعععد أحكامهعععا بقولهعععا "..عمعععاًل بأحكعععام المعععادة/معععن التعيعععين 
في شأن الخدمعة المدنيعة فعإن تعيعين  1191لسنة  15المرسوم بقانون رقم/

ال يكون إال بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وال تسري أحكعام  غير الكويتيين
قعععانون الخدمعععة المدنيعععة ونظامعععه إال فيمعععا لعععم يعععرد بشعععأنه نعععص خعععاص فعععي 
العقود المبرمة معهم، أي أن المتعاقد يكون فعي مركعز تعاقعدي الئحعي بمعا 
يرتبه من حقوق، فضاًل عن التزامه بما تفرضه عليه قعوانين التوظيعف معن 

نه ال يستحق ميزة فعي وظيفتعه إال إذا تعوافرت فعي شعأنه شعروط واجبات، وأ
استحقاقها طبقًا للعقد المبرم مععه أو األحكعام القانونيعة المكملعة، وحيعث إن 

لسعنة  2أصدر قراره رقم  –بتفويد من المشرع  –مجلس الخدمة المدنية 
بشععععأن عقععععد الراتععععب  1/5/1110الععععذي عمععععل بععععه اعتبععععارًا مععععن  – 1110

صعععت المعععادة األولعععى معععن القعععرار علعععى أن يكعععون تعيعععين غيعععر المقطعععوع، ون
الكويتيين في الوظائف والحاالت التي يحعددها ديعوان المعوظفين .. بمرتعب 
مقطوع وفقًا للعقد المرفعق بهعذا القعرار، كمعا أصعدر مجلعس الخدمعة المدنيعة 

ونص في البند سادسعًا منعه علعى أن الوظعائف  1111لسنة  2التعميم رقم/
لععععب مععععؤهاًل تخصصععععيًا والوظععععائف الفنيععععة البسععععيطة المعاونععععة التععععي ال تتط

 .38ووظائف الطباعة ال ُتشغل إال بموجب عقد الراتب المقطوع..."
أمععا عععن النظععام القععانوني للتوظيععف عععن طريععق االختبععارات المهنيععة 
فقد حددته محكمة التمييز في أحعد أحكامهعا بقولهعا: "...ولمعا كانعت المعادة 

بشعأن قواععد  1191لسعنة  1الخدمعة المدنيعة رقعم/األولعى معن قعرار مجلعس 
التعيين وأحكامه في مجموعة الوظائف العامة تشترط للتعيين فعي وظعائف 
الدرجععة الرابعععة عامععة، ومععا يعلوهععا حصععول المرشععح للتعيععين علععى شععهادة 
جامعيععة عاليععة، إال أن ذلععك ال يكسععب مععن يحمععل هععذا المؤهععل حقععًا تلتععزم 

ون تعيينععه حتمععًا علععى أي مععن تلععك الععدرجات، بمقتضععاه جهععة اإلدارة أن يكعع
بل يجوز لها أن تنزل عنها على ضوء ما يتوافر لديها من درجعات شعاغرة 
وما تقدره مناسبًا الحتياجاتها،  ية ذلك أن المادة الثالثة من ذات القرار قعد 
رخصت صراحة للجهة اإلدارية تعيعين الحاصعلين علعى شعهادة جامعيعة أو 

الععدرجات التععي يشععترط للتعيععين فيهععا الحصععول علععى شععهادة عاليععة بإحععدى 
فععإذا مارسععت الجهععة اإلداريععة هععذه  –هععي دون الرابعععة  –شععهادة متوسععطة 

الرخصعععة وقبعععل الموظعععف التعيعععين تبععععًا لعععذلك، فعععال يجعععوز لعععه التحعععدي بمعععا 
يحملععه مععن شععهادات جامعيععة أو عاليععة ألن العبععرة بالدرجععة المعععين عليهععا، 

المشعععرع أوجعععب وفقعععًا حيعععث أن اصعععل عليعععه، ولعععيس بالمؤهعععل الدراسعععي الح

بشأن الخدمة  1191لسنة  15من المرسوم بقانون رقم  15ألحكام المادة/
المدنيععة وقععرارات مجلععس الخدمععة الصععادر فععي شععأن شععغل غيععر الكععويتيين 
 2للوظععائف بطريععق التعاقععد، والتعمععيم الععذي أصععدره ديععوان المععوظفين رقععم/

يتيين علععععى الوظععععائف التععععي ال أال يكععععون تعيععععين غيععععر الكععععو  1111لسععععنة 
تتطلب مؤهاًل تخصصيًا والوظائف الفنية البسعيطة والوظعائف المعاونعة إال 
بموجععب عقععد الراتععب المقطععوع، وأن مععا عععداها مععن الوظععائف التععي يشععترط 
للتعيعععين فيهعععا معععؤهاًل تخصيصعععًا فتشعععغل بموجعععب أحعععد العقعععدين الثعععاني أو 

 1191لسعععععنة  6يعععععة رقعععععم/الثالعععععث المعععععرافقين لقعععععرار مجلعععععس الخدمعععععة المدن
وتعديالته، ومن ثم يتعين على جهة اإلدارة تعيين الموظف الحاصل علعى 
مؤهعل جععامعي بوظيفععة مالحعظ مكافحععة قععوارد أو معا يعادلهععا علععى العقععد 
زاء ذلععععك، وبععععالنظر إلععععى أهميععععة  الثععععاني الواجععععب التطبيععععق علععععى حالتععععه، وا 

بعععدأ بشعععأن أحقيعععة المسعععألة المشعععار إليهعععا وعمومهعععا، فإنعععه يتععععين توحيعععد الم
الموظععف المتعاقععد غيععر الكععويتي الععذي يحمععل مععؤهاًل تخصيصععًا جامعيععًا أو 
عاليععًا ، فععي تعععديل العقععدين الثععاني والثالععث المععرافقين بقععرار مجلععس الخدمععة 

مععن  4عمععاًل بععنص الفقععرة الثانيععة مععن المععادة/ 1191لسععنة  6المدنيععة رقععم/
المسععتبدلة  1110نة لسعع 23قععانون تنظععيم القضععاء الصععادر بالمرسععوم رقععم/

ذ حععدد السععيد المستشععار رئععيس المحكمععة 2003لسععنة  2بالقععانون رقععم/ ، وا 
جلسعععة لنظعععر الطعنعععين أمعععام هعععذه الهيئعععة، وبالجلسعععة التزمعععت النيابعععة رأيهعععا 
السععابق وقععررت الهيئععة حجععز الطعنععين ليصععدر فيهمععا الحكععم بجلسععة اليععوم. 

"39. 

 المبحث الثاني
نون األساسي للوظيفة التوظيف الداخلي في ظل القاأسس 

 العمومية
إن االكتفعععاء بوسعععيلة التوظيعععف الخعععارجي يعنعععي الحكعععم علعععى أععععوان 

ومعن ثعم حرمعانهم معن  ،الدولة الموجودين في وضعية خدمة فعلية بالجمود
االرتقاء إلى مناصعب أعلعى، وهعذا األمعر يمثعل حعدثا خطيعرا سعواء بالنسعبة 

جععد المشععرع طريقععة أخععرى لععإلدارة المسععتخدمة أو الموظععف العععام، لععذلك أو 
تتمثعععل فعععي التوظيعععف العععداخلي، والتعععي المعععوظفين السعععتقطاب أكثعععر مرونعععة 

تعتم داخعل اإلدارة المسعتخدمة ذاتهعا ولصعالح  تتميز ععن سعابقتها فعي كونهعا
األعوان العاملين لديها، طالما أن الشروط التعي حعددتها األنظمعة الخاصعة 

 .40بالتوظيف تتحقق فيهم
توظيعف العداخلي تحقععق غايعة مزدوجعة، معن جهععة والواقعع أن تقنيعة ال

تخععععععدم األعععععععوان حيععععععث تسععععععمح لهععععععم بالترقيععععععة المهنيععععععة وبالتععععععالي الترقيععععععة 
االجتماعيعععة، ومعععن جهعععة أخعععرى تراهعععا تخعععدم مصعععلحة اإلدارة المسعععتخدمة 
السععيما مععن حيععث تغطيععة وشععغل المناصععب الشععاغرة بععأعوان اكتسععبوا لععديها 

واألخالقيعات المهنيعة، ععالوة أن  صفات وظيفية عديعدة كالتجربعة الوظيفيعة
العمليععة فععي حععد ذاتهععا ال ترتععب  ثععار ماليععة كبيععرة بالنسععبة لهععا، وأخيععرا أنهععا 
تجعل المرشح يتأقلم بسرعة مع عمله الجديد، طالما أنه على دراية واسعة 
بالتنظيم الذي يعمل فيعه، باختصعار فعإن جعل التجعارب المقارنعة أكعدت بمعا 



 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

بععأن التوظيععف الععداخلي المشععخص فععي الترقيععة  ال يتععرك أي مجععال للتععردد،
يسععمح بإيجععاد أكثععر قالمطلععب الثععاني  والترفيععع الععوظيفي قالمطلععب األول  

 العناصر مالئمة لشغل الوظائف العمومية.

 المطلب األول
 الترقية في الرتبة

تعد الترقية في الرتبة من أهم الحوافز المادية والمعنوية التي يتطلع 
م خالل مساره المهني، من الناحية المادية فإنها تضمن إليها الموظف العا

زيععادة فععي دخلععه ألن انتقالععه إلععى درجععة أعلععى أو فئععة أعلععى يعنععي إضععافة 
مبعععالغ نقديعععة إلعععى راتبعععه، ومعععن الناحيعععة المعنويعععة تضعععمن تدرجعععه فعععي سعععلم 
الوظعععائف والمسعععؤوليات اإلداريعععة العليعععا، لعععذلك فعععإن مثعععل هعععذه االمتيعععازات 

ع مععن التنععافس المشععروع بععين زمععالء العمععل، وهععذا بحععد تععؤذي إلععى خلععق نععو 
ذاتعععه يعععؤذي إلعععى حعععث المعععوظفين علعععى اإلبعععداع والمبعععادرة وتطعععوير عملهعععم 

 .41بشكل مستمر
 وسنتناول نظام الترقية في الرتبة من خالل دراسة الفرعين التاليين:

 تعريف الترقية في الرتبة. –الفرع األول 
 الرتبة.أنواع الترقية في  –الفرع الثاني 

 وسنتناولهما على النحو اآلتي:

 الفرع األول
 تعريف الترقية في الرتبة

الترقيععة فععي الخدمعة المدنيععة فعإن   مععن نظععام 22المعادة قطبقعا لععنص 
جراءاتهعا درجات ال تخضع لمعيار األقدمية والخبرة، ويتم ضعبط شعروطها وا 

ت مجموعاوفق نظام الئحي موحد على مستوى الدولة، بشكل مستقل بين 
ويشعترط فيهعا بصعفة أساسعية الفنيعة المسعاعدة، الوظعائف الوظائف العامعة و 

فععي نفععس المجموعععة التععي أن تععتم مععن رتبععة إلععى رتبععة أعلععى منهععا مباشععرة 
أول مربععوط  مرتبععة بععذلك حصععول الموظععف علععى منحععة ماليععةتنععدرج فيهععا، 

 .لهذه الدرجة الدوريةإحدى العالوات  االدرجة المرقى إليها مضافًا إليهب
لكععععن المالحععععظ فععععي المععععادة المععععذكورة أنهععععا اهتمععععت بتحديععععد شععععروط 
جعراءات الترقيعة فعي الرتبعة دون أن تقعدم لنعا تعريفعا واضعحا بشعأنها، وهععو  وا 
األمعععر العععذي سعععنتناوله معععن العععزاويتين اللغويعععة واالصعععطالحية علعععى النحعععو 

 اآلتي:
، وهععي تسععتمد مصععدرها مععن 42لغععة تعنععي الترقيععة الصعععود واالرتقععاء

ويقصععد بهععا رفععع الشععخص أو عععدة أشععخاص مععن  ،ي يرقععي ترقيععةفعععل رقعع
وقعععد يمعععس هعععذا الرفعععع ععععدة جوانعععب منهعععا، أعلعععى مرتبعععة إلعععى معينعععة مرتبعععة 

ترقيععة شععخص أو عععدة فمععثال  ،كالجانععب االجتمععاعي والجانععب االقتصععادي
أو  ،أشعخاص فعي مكانعة أعيععان البلعدة يعدخل فععي إطعار الترقيعة االجتماعيععة

 .وغيرها الترقية االقتصاديةن يندرج ضماعتبار الشخص 
انتقعععال الموظعععف معععن وضععععية إلعععى بالترقيعععة أمعععا اصعععطالحا فيقصعععد 

، ويصاحب ذلك 43أخرى ذات مستوى أعلى ومرتب أعلى حاليًا ومستقباًل 

من هذا  ،44اتهومسؤولي هكتغيير طبيعة أعمال ،الوظيفية امتيازاتزيادة في 
لقعععانوني حيعععث يترتعععب الترقيعععة تغييعععر مركعععز الموظعععف االمنظعععور فعععإن مععع ل 

مرتععب لوتقاضععيه  هواختصاصععات هعليهععا نفععع أدبععي ومععادي، بزيععادة سععلطات
 .الوظيفة الجديدة بذات المربوط المالي األعلى

الترقيعععة  أمعععا علعععى الصععععيد الفقهعععي فقعععد قعععدمت ععععدة تععععاريف بشعععأن
أن يشعغل العامعل وظيفعة درجتهعا أعلعى معن درجعة يقصد بالترقيعة  ": أهمها

ويترتععب علععى الترقيعة زيععادة المزايععا  ،ان يشععغلها قبععل الترقيعةالوظيفعة التععي كع
"الحالعة هعي ، أو 45المادية والمعنوية للعامل وزيادة اختصاصعاته الوظيفيعة"

ات والتععي تضعععه فععي وضعععية ماديععة وقانونيععة ذالتععي ينتقععل إليهععا الموظععف 
الوظيفععة األعلععى وبمفهععوم المخالفععة أن  اإلداري، مسععتوى أعلععى فععي التنظععيم

شععرافتشععكل ي ينتقععل إليهععا الموظععف لهععا التعع بالنسععبة  ياختصععاص رئيسععي وا 
الموظععف إلععى درجععة أعلععى مععن درجتععه  انتقععال"هععي ، أو 46للوظيفععة األولععى"

 .47الحالية بقرار صادر من السلطة المختصة"
معععن  22المعععادة هعععا تفعععي المقابعععل وعلعععى الصععععيد التشعععريعي فقعععد عرف

الترقيعة فعي درجعات مجموعععات  "تكعونبقولهعا: قعانون نظعام الخدمعة المدنيعة 
وذلعععك  ،الوظععائف العامععة والفنيعععة المسععاعدة والمعاونععة باألقدميعععة واالختيععار

وفععععي جميععععع األحععععوال ال تكععععون ترقيععععة  ،وفقععععًا ألحكععععام المععععادتين التععععاليتين
وفي نفعس المجموععة التعي  ،الموظف إال إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة

فعي أول مربعوط الدرجعة المرقعى إليهعا  وكعل ترقيعة تعطعي الحعق ،تندرج فيها
الموظعععف مضعععافًا إليعععه ععععالوة واحعععدة معععن عالواتهعععا الدوريعععة"، وهعععو نفعععس 
التعريععف الععذي تبنععاه المشعععرع الفرنسععي سععواء فعععي إطععار القععانون األساسعععي 

 .48للوظيفة العمومية أو في إطار القوانين الخاصة
رقيععة التت محكمععة التمييععز أخيععرا وعلععى الصعععيد القضععائي فقععد عرفعع

مععن  ىتعيععين الموظععف فععي درجععة ماليععة أعلعع ى"تنصععرف أساسععا إلعع ا:بقولهعع
الموظععف مععن تغييععر فععي مركععزه  ىمععا يطععرأ علععأو بمعنععى أدق كععل  ،درجتععه

 ،غيعره فعي السعلم العوظيفي واإلداري ىيكون من شأنه تقديمه علو القانوني، 
تقليعععد الموظعععف وظيفعععة تعلعععو وظيفتعععه فعععي كمعععا يتحقعععق هعععذا المعنعععى أيضعععا 

ن لم يصاحب ذلك حتى االختصاص  مجال  .49"نفع ماديأي وا 

 الفرع الثاني
 أنواع الترقية في الرتبة

إذا كانععععععت الترقيععععععة فععععععي سععععععلك الوظيفععععععة العموميععععععة تحمععععععل مععععععدلوال 
اصطالحيا واحدا، والذي يعني انتقال الموظف المعنعي معن رتبعة أو درجعة 

قععععانوني معينععععة إلععععى رتبععععة أو درجععععة أعلععععى تليهععععا مباشععععرة، فععععإن التكييععععف ال
والموضععوعي النهعععائي لهعععذه العمليععة يجعلنعععا نقسعععمها إلععى صعععنفين رئيسعععيين 

 .قثانيا  والترقية على أساس االختيارقأوال  الترقية االستثنائية  :وهما
 الترقية االستثنائية -أوال 

إن التسيير المهني للموظفين ال يعنى فقط تغييعر الوظيفعة معن أجعل 
بمسعععؤوليات أكبعععر ومعععن ثعععم امتيعععازات وظيفعععة أخعععرى أكثعععر أجعععرا أو تعععرتبط 

إضععافية، بععل ينبغععي التفكيععر فععي ضععرورة وضععع اختيععارات منظمععة متماشععية 
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معععععع االسعععععتعدادات والكفعععععاءات والصعععععفات الوظيفيعععععة، أي توجيعععععه التطعععععوير 
معععن أجعععل بلعععو  األهعععداف وهعععذا المهنعععي للمعععوظفين بطريقعععة فعليعععة وعمليعععة، 

، كععل هععذه 50ة فععي  ن واحععدالفرديععة واألهععداف الجماعيععة لععإلدارة المسععتخدم
المعطيات المجتمعة دفعت إلى استحداث نمط استثنائي وغير معألوف فعي 

المعنعععي علعععى تأهيعععل الموظعععف ترفيعععع المعععوظفين، يكعععون مرجععععه حصعععول 
 ،خاص نعاجم ععن تكعوين ععام أو تعدريب فرععي متخصعصمهني ووظيفي 

 la promotionوهعععععذا معععععا يطلعععععق عليعععععه بالترقيعععععة االسعععععتثنائية ق
nnelleexceptio 51. 

/ فقععععرة ثانيععععة مععععن القععععانون 54فععععي هععععذا المضععععمار حععععددت المععععادة 
قالسععععابق ذكععععره  المعدلععععة بواسععععطة القععععانون رقععععم  16 – 44الفرنسععععي رقععععم 

، معععايير اسععتفادة الموظععف 201052يوليععو  5المععؤرخ فععي  951 – 2010
إثبعععات حصعععوله علعععى تأهيعععل والتعععي تشعععمل:  الععععام معععن الترقيعععة االسعععتثنائية

راره بعد االطعالع علعى ملعف المعنعي وعلعى تقريعر المصعلحة خاص، يتم إق
المسيرة واستشارة لجنة الموظفين، بشرط أن ال تتجاوز التعيينعات التعي تعتم 

، وهعي 53من عدد المناصب المطلعوب شعغلها %5بناء على التأهيل نسبة 
تطعععععابق تمامعععععا المععععععايير التعععععي تضعععععمنها تعمعععععيم ديعععععوان الخدمعععععة المدنيعععععة 

شارة54الكويتي إلي ما سعبق فعإن الترقيعة االسعتثنائية تكعون علعى أسعاس  ، وا 
الكفععاءة والجععدارة، حيععث تعطععى األولويععة واألسععبقية للمععوظفين الععذين يثبتععون 
خعععععالل فتعععععرة خعععععدمتهم الفعليعععععة مجهعععععودات اسعععععتثنائية واسعععععتعدادات مهنيعععععة 

، وتفسععير ذلعك هععو خلعق نععوع معن التنععافس فعي العمععل بعين مععوظفي 55عاليعة
جعععل الحصعععول علعععى المكافعععأة النهائيعععة والمتمثلعععة فعععي السعععلك الواحعععد، معععن أ

الصععععود درجعععة واحعععدة فعععي سعععلم االسعععتحقاق العععوظيفي قبعععل بلعععو  موععععدها 
 .56القانوني، أي قبل مرور الفترة القانونية الالزمة لألقدمية

 الترقية على أساس االختيار -ثانيا 
تقابعععل الترقيعععة االختياريعععة كمعععا هعععو منصعععوص عليهعععا فعععي التشعععريع 

سعععي تسعععمية الترقيعععة الوظيفيعععة فعععي ظعععل التشعععريع اإلمعععاراتي أو الترقيعععة الفرن
معععن نظعععام  24باالختيعععار فعععي ظعععل التشعععريع الكعععويتي، وقعععد نظمعععت المعععادة 

وذلك علعي النحعو التعالي: وجعود  57الخدمة المدنية شروط الترقية باالختيار
درجة شاغرة، أن يكون الموظف قد أمضي المدة الالزمة كحد أدني للبقاء 

الدرجعععة المشعععار إليهعععا فعععي الجعععداول الملحقعععة بهعععذا النظعععام، أن يكعععون فعععي 
الموظعععف قعععد حصعععل فعععي كعععل معععن السعععنتين األخيعععرتين علعععي تقريعععر بأنعععه   

أخيعرا ممتاز {، أال يكون الموظف قد رقي إلي درجتعه الحاليعة باالختيعار، و 
يشععترط لصععحة أسععلوب الترقيععة علععى أسععاس االختيععار أن يععتم وفقععا للموافقععة 

  معن 24المعادة قة والكتابيعة للموظعف المعنعي، طبقعا لمعا جعاء فعي الصريح
لمععا كانععت الترقيععة باالختيععار علععى حععد تعبيرهععا: "....نظععام الخدمععة المدنيععة 

هعععي أسعععلوب اإلدارة فعععي تحفيعععز وتشععععجيع المعععوظفين العععذين أثبتعععوا تفععععوقهم 
ومعن ثعم فعال يستسعا  أن يضعار هعذه  ،وامتيازهم في أداء واجبعات وظعائفهم

لععذلك يرجععي مععن كافععة الجهععات الحكوميععة ضععرورة  ظفععون بهععذه الترقيععة،المو 
الحصول علعي موافقعة كتابيعة معن كعل معن يرشعح للترقيعة قبعل صعدور قعرار 

 .58"الترقية من السلطة المختصة بإصدارة

تندرج ععادة الترقية باالختيار كما تجدر اإلشارة في هذا الصدد بأن 
بشعععرط أن يكعععون ، بمفردهعععا ةالمالئمعععات التعععي تتعععرخص فيهعععا اإلدار ضعععمن 

تقععععديرها غيععععر مشععععوب بسععععوء اسععععتعمال السععععلطة وأن تكععععون قععععد اسععععتمدت 
اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلي النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم 
يععتم األمععر علععي هععذا الوجععه فسععد االختيععار وفسععد القععرار الععذي اتخععذ علععى 

ال إذا كعان األخيععر األحععدث إ ىال يجععوز تخطعي األقععدم إلع، فمعثال 59أساسعه
، كمعععا ال يسعععمح أن يعععتم تطبيعععق هعععذا أكفعععأ أمعععا عنعععد التسعععاوي فعععي الكفعععاءة

األسعلوب وفععق أهععواء شخصعية تتعععارد مععع مقتضعيات المصععلحة العامععة، 
وهذا ما كرسته محكمة التمييز في الكويت بشكل مسعتقر، السعيما بواسعطة 

   األحكام الثالثة اآلتية:
إذا " علععى حععد تعبيرهععا: 3/6/2002حكمهععا الصععادر بتععاريخ  - أوال

كععان االختيععار حقععا لجهععة اإلدارة تتععرخص فععي حععدود سععلطتها بغيععر معقععب 
عليها فيعه معادام تصعرفها غيعر مشعوب بعيعب إسعاءة اسعتعمال السعلطة  إال 
أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارهعا معن عناصعر صعحيحة مؤديعة 

م األمععر علععي هععذا الوجععه إلععى صععحة النتيجععة التععي انتهععت إليهععا  فععإذا لععم يععت
فسد االختيار وفسد القرار الذي اتخذ علي أساسه  والترقية باالختيعار تجعد 
حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنعه ال يجعوز تخطعي األقعدم إلعي 
األحعععدث إال إذا كعععان األخيعععر أكفعععأ  أمعععا عنعععد التسعععاوي فعععي الكفايعععة فيجعععب 

عرضة للتحكم واألهعواء  فعإذا خعالف  ترقية األقدم وبغير ذلك تكون الترقية
القععععرار اإلداري ذلععععك كععععان مخالفععععا للقععععانون  والعبععععرة فععععي المفاضععععلة بعععععين 
المرشحين للترقية باالختيعار هعي بمرتبعة الكفايعة ال بالعدرجات الرقميعة التعي 
حصل عليهعا كعل منهمعا فعي ذات مرتبعة الكفايعة  هعذا ومعن المقعرر أنعه إذا 

لتي دعتها إلعي تفضعيل معن قامعت بتعرقيتهم أفصحت اإلدارة عن األسباب ا
وتععرجيحهم علععي مععن تخطتععه فععي الترقيععة فععإن هععذه األسععباب تخضععع لرقابععة 

 .60القضاء
"األصعل والعذي جعاء فيعه:  11/12/2000حكمها الصادر بتعاريخ  – ثانيا

في الترقية باالختيار أنه من المالئمات التعي تتعرخص فيهعا اإلدارة، إال أن 
رى بعه قضعاء هعذه المحكمعة أن يكعون تقعديرها غيعر مناط ذلعك وعلعى معا جع

مشععععوب بسععععوء اسععععتعمال السععععلطة، وأن تكععععون قععععد اسععععتمدت اختيارهععععا مععععن 
عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهعت إليهعا، فعإذا لعم يقعع األمعر 
علعععى هعععذا الوجعععه فسعععد االختيعععار وفسعععد بالتعععالي القعععرار العععذي اتخعععذت علعععى 

على أساس الصالحية في العمل والكفاية أساسه المفاضلة بين المرشحين 
وحسععن الدرايععة بمقتضععياته والقععدرة علععى باالضععطالع بمسععئولياته والنهععود 

 .61. "بأعبائه مع سيرة المواهب الذاتية واالستعدادات الشخصية للموظف
أن األصعل والذي قضعت فيعه: " 5/2/2004حكمها الصادر بتاريخ  وثالثا

رى بععه قضععاء هعععذه المحكمععة أنهععا معععن فععي الترقيععة باالختيعععار" علععى مععا جععع
المالئمات التي تترخص فيهعا الجهعة اإلداريعة، إال أن شعرط ذلعك أن تكعون 
قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صعحة النتيجعة التعي 
انتهععت إليهعععا ، فعععإذا لعععم يقعععع األمعععر علععى هعععذا الوجعععه فسعععد االختيعععار وفسعععد 

ه، والترقيععة باالختيععار تجععد حعععدها بالتععالي القععرار الععذي اتخذتععه علعععى أساسعع
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الطبيعي في عدم جواز تخطي األقدم إلى األحدث إال إذا كان األخير هو 
األكفععأ ، أمععا عنععد التسععاوي فععي الكفععاءة فيتعععين ترقيععة األقععدم ، فععإذا خععالف 

 .62نه يكون مخالفا للقانونإالقرار الصادر في هذا الشأن ذلك ف

 المطلب الثاني
 وظيفيالترفيع ضمن السلك ال

يمثل الترفيع شكل مستحدث للترقية وهو يشبه إلى حد ما الترقية 
إال أن ما يميزه عنها هو طابعه اإلستعجالي، حيث يتم  63االستثنائية

تطبيقه عادة على حاالت الفرا  المفاجئ للمناصب الوظيفية إما بسبب 
 وظيفته دون احترام اآلجالالموظف المستقيل وترك الوفاة أو االستقالة 

المتمتع هنا يتم ترفيع الموظف و تنبيه اإلدارة المستخدمة، القانونية ل
برتبة مباشرة للرتبة المطلوبة لشغل المنصب الشاغر، من أجل ضمان 

، مع اإلشارة أن تطبيق نظام 64استمرارية وانتظام سير المرفق العام
، ودون تطبيق معيار بناء على تقييم الكفاءة واألداءالترفيع يكون 

 .65دمية بسبب حالة اإلستعجال والضرورة الملحةاألق
 la gradationقيعتبر المشرع الفرنسي أول من استحدث فكرة الترفيع 

Fonctionnelle   كأحد صور الترقية الوظيفية الخاصة، وقد عرفه
قالسابق ذكره  بقوله:  16 – 44من القانون رقم  14بواسطة المادة 

ف من وظيفة إدارية بمستوى معين انتقال الموظهو الوظيفي "الترفيع 
ونظام قانوني معين وحقوق وواجبات معينة، إلى وظيفة أخرى ذات 

، ...."رتبة أعلى أو فئة أعلى في إطار امتيازات مالية ومعنوية أعلى
دم الموظف في مساره المهني الذي يوافق تقدمه في السلم تقوهذا يعني 

يز هذه األخيرة من حيث الوظيفي برتبة معينة أو بدرجة معينة، وتتم
ارتباطها بواجبات ومسؤوليات أكبر، وكذلك حقوق وتعويضات مالية 

 .66أعلى تتناسب مع حجم هذه المسؤوليات الجديدة
من هذه الزاوية يمكننا أن نستشف بوضو  نقاط التشابه بين الترفيع 

باعتبار أن كال منهما يتم منحه بواسطة قرار إداري  67والترقية المالية
على أن يتم هذا االستحقاق  ر عن اإلدارة المالكة لحق التعيين،صاد

النوعي بناء على تقييم كفاءة وأداء الموظف المعني، في حين أنهما 
يفترقان عند األثر المترتب عن كل منهما، فالترفيع يؤذي إلى منح 

قالراتب  الموظف رتبة وظيفية أعلى بكل ما يرتبط بها من حقوق مالية
المالية األخرى مثل تعويد المسؤولية  وحقوق معنوية والتعويضات 

قالترقية في الدرجات بالنسبة للرتبة الجديدة  بيد أن الترقية المالية فهي 
أقل نطاقا من ذلك ألن أثرها يشمل فقط زيادة في الراتب ال تجاوز 

 من الراتب األساسي للموظف. 10%

الترفيع بعدة في هذا اإلطار ضبط المشرع الكويتي عملية تطبيق 
 شروط موضوعية يجب أن تتحقق في الموظف المعني أهمها:

جسيمة عدم سبق توقيع عقوبة تأديبية التأهيل الوظيفي الذي يعني  -1
من نظام  60العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم السيما قيه عل

الترفيع تقديم طلب لم يتم محوها حتى تاريخ   ، أوالخدمة المدنية
 من نظام الخدمة المدنية.  90المادة قا لنص طبالوظيفي 

قد صدرا لموظف اتقويم كفاءة قاثنين  أن يكون  خر تقريري  -2
االعتداد بفترة التجربة المجتازة  -استثناء  –ويجوز  ،بتقدير امتياز

 ،بنجا  عوضا عن حصول الموظف على تقرير ممتاز في ذات العام
لموظف هو  خر تقريري اعلما بأن المقصود ب خر تقريري كفاءة 

السنتين السابقتين على السنة التي تم فيها الترفيع، واستثناء من ذلك 
يمكن أن تنص القوانين الداخلية لبعد الرتب والوظائف على خالف 

المعاهد هذا الشرط، كما هو الحال بالنسبة لموظفي الجامعات و 
م المقررة وهي تقييم أدائهم عن فترة الدواالذين يتم  الحكومية والمدارس

بتقرير ذات العام وتقرير السنة لهذا يعتد سنة التقييم للعام الدراسي، و 
 التي تسبقه لتقييم األداء العام المستحق للترفيع.

تتولى السلطة الرئاسية تطبيق الترفيع الوظيفي من خالل  -3
المفاضلة من بين عدة موظفين مباشرين للمنصب الشاغر، والذين 

القانونية الموضوعية لشغل المنصب األعلى، وهذه  يستوفون الشروط
يتم القائمة التي تتضمن أسماء المرشحين من طرف لجنة فنية خاصة 

  باستشارة إدارة الموارد البشرية.
في إطار الترفيع ال يعتد بفترة األقدمية المطلوبة لشغل المنصب  -4

اصة لكل الشاغر، ولكن في المقابل يعود إلى القوانين األساسية الخ
قطاع وظيفي تحديد فترة األقدمية الدنيا لقبول الترشيح لالستفادة من 
الترفيع الوظيفي، مع التذكير بإلزامية عدم احتساب المدة المستقطعة 
بسبب االنتداب أو اإلعارة أو التوقيف عن العمل أو اإلجازة طويلة 

 . األمد، من فترة األقدمية الدنيا السابق ذكرها
تأطير مبدأ الترفيع بجملة من على المشرع الفرنسي حرص في المقابل 
 تلخيصها كما يلي: ناالقواعد يمكن

يتم الترفيع بانتقال الموظف من رتبة معينة إلى رتبة أعلى منها  -1 
 أو انتقاله من فئة معينة إلى فئة أعلى منها ،مباشرة ضمن نفس الفئة
طبيق الترفيع خارج ال يمكن تلكن في المقابل ، بغد النظر عن الرتبة

التصنيف القطاعي الداخلي، بمعنى أخر ال يمكن ترفيع الموظفين 
الموجودين في حالة حركة وظيفية خارج القطاع إما بسبب اإلعارة أو 

وهذا ألن وجودهم في هذه المناصب هو مؤقت وليس دائم مما الندب، 
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نتداب يتعين عليهم العودة لشغل مناصبهم األصلية بعد انتهاء فترة اال
 16 – 44مكرر من القانون رقم  45طبقا للمادة أو اإلعارة، وهذا 

 – 2003القانون رقم قالسابق ذكره  والمعدلة مرتين، مرة بواسطة 
القانون رقم ، ومرة ثانية بواسطة 2003غشت  21المؤرخ في  995

 .2013أكتوبر  11المؤرخ في  109 – 2013
أعلى منها إال إذا كان مصنفا ال يرفع الموظف من رتبة إلى رتبة  -2

في الدرجة األولى في رتبته وتم إدراج اسمه في جدول الترفيع 
االستثنائي الخاص بها، كما يتعين إرفاق هذا الجدول بملف رسمي 
يشتمل على أسباب وضوابط الترفيع، يتم إرساله إلى مصالح الوظيفة 

اقبة مدى العمومية المركزية أو المحلية قحسب الحالة  من أجل مر 
 مشروعية اإلجراء.

تحقيق العدالة والمشروعية رأى المشرع الفرنسي بأنه من الصعب  -3
إذا اكتفينا بإخضاع اإلجراء لرقابة  ،في االستفادة من إجراء الترفيع

وتدقيق داخلي يخص اإلطار اإلداري، ولهذا رأى بضرورة االستعانة 
لدقيقة للقوانين بالخصائص الموضوعية للقضاء كالحياد والمعرفة ا

تعميم إخضاع كل أصناف الترقيات بما فيها وسبل تطبيقها، من أجل 
طبقا للمادة قرقابة مطابقة  مجلس الدولة السابقة لرقابة الالترفيع إلى 

 .   68قالسابق ذكره  16 – 44من القانون رقم  24
ال يمكن تطبيق الترفيع الوظيفي على الموظفين الموجودين في  -4

ة فعلية بشغل وظائف عليا في الدولة، أو ما يطلق عليه في حالة خدم
التعبير الفني بأسلوب التوظيف الحر، السيما بالنسبة للوظائف 

 وأالمدرجة ضمن مجاالت التعيين المحجوزة لكل من رئيس الجمهورية 
فالتعيين في هذه الوظائف العليا يقع في اختصاص  ،الوزير األول

ك تقدير طريقة توظيف اإلطار العالي من السلطة السياسية التي تمل
غير أن تكون في حاجة إلى االلتجاء ألسلوب المفاضلة بأنواعه، 
وعادة ما يتم ذلك باقترا  من الوزير المعني بعد تأكده من مالئمة 

تبرر مذكرة إيضاحية عن طريق المرشح لشغل المنصب العالي، 
المقطع  / لثالثةطبقا لنص المادة اوهذا أسباب ودواعي االختيار، 

بواسطة المعدلة قالسابق ذكره  و  16 – 44األول من القانون رقم 
 . 201269مارس  12الصادر بتاريخ  349 – 2012القانون رقم 

 خاتمة
لقد اتضح اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن مرجعية أي عملية 
تطوير وظيفي ال يمكن أن يكون لها "وجه" أخر غير العنصر 

ر المرفق العام تارة ويتطور معه تارة أخرى، يؤطره البشري، فهو يطو 

تارة ويخضع لتأطيره تارة أخرى، ضمن هذا المنظور فإن تعزيز األداء 
العمومي يقتضي اهتمام أكبر بمسألة التوظيف يناسب تماما مكانتها 

 ،الموضوعية واألهداف الموكلة إليها ضمن المرحلة الراهنة
تتمتع بها هذه المسألة إال أن الجهود لكن رغم الجاذبية الكبيرة التي 

الرسمية التي بذلت من أجل إصال  قطاع الوظيفة العمومية في 
الكويت يبدوا أنها قد انحرفت بعد الشيء عن الغرد األساسي 
المناط بها، وذلك لتركيزها على عناصر النظام المصلحي اإلداري 

اب العنصر أكثر من اهتمامها بالجوهر أي تحقيق النجاعة في استقط
 البشري.

 هذا ما حاولنا تلخيصه في النتائج التالية:
أن اإلدارات المستخدمة غير قادرة على احترام توصلنا إلى  – 1

اآلجال القانونية إلتمام عمليات التوظيف، فبعد االنتهاء من إعداد 
ديسمبر من السنة المنصرمة  31القائمة االسمية الموقوفة إلى غاية 

تصلها جداول الحالة المالية من قبل  ،ير وفبراير قخالل شهري ينا
في شهر مارس من أجل تحديد قائمة  -عادة  –مصالح وزارة المالية 

وبناء عليها تقوم بإعداد  ،المناصب المالية المفتوحة الموجهة للتوظيف
جدول ومنها  13مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي يضم 

 .لتوظيفاالمتعلق ب 4الجدول رقم 
بسبب التحفظات  ، وذلكعدة أسابيعأحيانا هذا اإلجراء قد يستغرق 

على  التي من الممكن أن تقدمها بشأنه مصالح الوظيفة العمومية
، ولذلك يبقى لإلدارة الصعيدين المركزي والمحلي قحسب الحالة 

المستخدمة وقت ضيق جدا إلتمام كل عمليات التوظيف، طالما أن 
نوفمبر من نفس السنة من أجل  30بأجل أقصاه القانون يقيدها 

اإلعالن عن النتائج النهائية، ولهذا تلجأ إلى تطبيق التوظيف الداخلي 
ولكن ألن داخليين، ليس من باب حرصها على استقطاب مرشحين 

وكذلك إجراءاته ال تستغرق وقتا طويال مقارنة بالتوظيف الخارجي، 
ية أمام مصالحها المركزية وأمام يجنبها المسؤولألن التوظيف الداخلي 

، وهذا بسبب التعقيدات اإلجرائية المديرية العامة للوظيفة العمومية
 للتوظيف الخارجي وتداعياتها في مجال الرقابة.

لفقهاء على أهمية أسلوب المسابقات في استقطاب رغم إجماع ا – 2
اليد العاملة المؤهلة، إال أن هذه التقنية لم تحقق المراد منها في ظل 
التجربة الكويتية، وسبب ذلك خروج المعايير التي تحكمها من قبضة 
القانون لتقع في قبضة المحسوبية والجهوية والربح غير المشروع، 

لف وتنقيط المقابلة الشخصية وأخيرا تنقيط السيما من خالل تنقيط الم
 االختبار، والتي من السهل جدا التالعب بها.
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بالنسبة ألنماط التوظيف الداخلي السيما الترقية والترفيع فهي  – 3
تخضع بنسبة أكبر لتقييم األداء الذي يحصل عليه الموظف المرشح 

 un critèreبصفة دورية، هذه المفاضلة تمثل معيارا للمالئمة ق
d’opportunité يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للرئيس اإلداري  

دون إمكانية مناقضتها ومن ثم إمكانية االنحراف بسهولة عن 
 .موضوعيتها

في المقابل خرجنا من هذا البحث بجملة من التوصيات التي من 
الموسع االستفادة منها من أجل تدقيق وتعزيز العمليات واإلجراءات 

 قة بالتوظيف، ونوجزها على النحو اآلتي:المتعل
اآلجال القانونية إلتمام من أجل حل مشكلة صعوبة احترام  – 1

وهذا بسبب تأخر اإلعتمادات المالية الصادرة عن عمليات التوظيف، 
وزارة المالية من جهة، والتأخيرات المحتملة للمصادقة على برامج 

المتكررة لمصالح التوظيف الداخلي والخارجي بسبب التحفظات 
الوظيفة العامة على الصعيدين المحلي والمركزي منن جهة أخرى، 
نوصي باالستغناء عن نظام المخطط السنوي للموارد البشرية 

المخططات الخماسية لتسيير الموارد البشرية كما هو وتعويضه بنظام 
الشأن في أغلب األنظمة الغربية بما فيها فرنسا، حيث يتم تحديد 

ات المرفق من الموارد البشرية والتنبأ بها في إطار خطة تقديرية احتياج
قصيرة ومتوسطة المدى، يتم إعدادها بالتنسيق مابين الوزارات والوزارة 
المكلفة بالوظيفة العمومية والمجلس األعلى للوظيفة العمومية ووزارة 

عن اإلدارات وتقليص الضغط ينتج عنه تخفيف األعباء بما المالية، 
فبدال من إعداد المخطط كل سنة بصفة متكررة يصبح  ،ستخدمةالم

إعداده مرة كل خمس سنوات، وحتى إذا طرأت مستجدات غير متوقعة 
إدراجها في نفس الوقت بواسطة ، فمن السهل على برامج التوظيف
تصدرها   Dérogations exceptionnellesتراخيص استثنائية ق

 مصالح الوظيفة العمومية.
ل حل مشكلة تفاقم األساليب البيروقراطية في التوظيف، من أج – 2

المشرع الكويتي بتبني مبدأ الرقابة الخارجية على جميع مراحل نوصي 
جراءات التوظيف، بحيث يفضي هذا المبدأ إلى تخويل اإلدارة  وا 
المركزية صالحية التدخل المستمر والمفاجئ للتأكد من مشروعية هذه 

ريك هذه الرقابة بشكل تلقائي ومفتو ، دون العملية، على أن يكون تح
أن يتم تقييده بإجراء اإلخطار المسبق من طرف الهيئة المستخدمة، 
كما يتعين تعزيزه بإجراء تدقيق عمليات الموارد البشرية ومنها تدقيق 

 L’audit des procédures deق إجراءات التوظيف
recrutement ف من ، من أجل فحص الحاجة الحقيقية للتوظي

خالل الموازنة بين التعداد الحقيقي للموظفين الذين هم في حالة خدمة 
فعلية، والخطط المؤسساتية المزمع تنفيذها مستقبال، وفي األنظمة 

على األمجلس يرجع إلى ال –على سبيل المثال  –المقارنة ومنها فرنسا 
لحل اختصاص تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق، وهذا اللوظيفة العمومية 

ساهم بقدر كبير في التقليص من بيروقراطية اإلدارة في التوظيف، 
وهذا ما حملني إلى التأكيد على تطبيق هذه التجربة في ظل النظام 

 القانوني الكويتي.  
من أجل حل مشعكلة السعلطة التقديريعة الواسععة التعي تتمتعع بهعا جهعة  – 3

لترقيععة قمهمععا كانعععت اإلدارة فععي تقيععيم المععوظفين مععن أجععل االسععتفادة مععن ا
طبيعتهععا اسععتثنائية، ماليععة، ترفيععع  ومععا ترتععب عنهععا مععن نقععص موضععوعية 

،  un critère d’opportunitéقالتقيعيم، بسعبب تطبيعق معيعار المالئمعة 
وهععو مععا رتععب خععرق مبععدأي المسععاواة والعدالععة اللععذين يمععثالن أهععم المبععادة 

قديريعة معن خعالل الدستورية في التوظيف، نوصي بتقليص هعذه السعلطة الت
فععععي التقيععععيم تشععععمل الخبععععرات المهنيععععة محععععددة تطبيععععق معععععايير موضععععوعية 

السعععععابقة، الشعععععهادات ودورات التكعععععوين المتخصعععععص، البحعععععوث واألعمعععععال 
وأخيععععرا األعمععععال المتعلقععععة بتحسععععين الخدمععععة  ،العلميععععة إن اقتضععععى األمععععر

 %30العموميععة، كمععا نبقععي علععى معيععار التقيععيم الرئاسععي لكععن فععي حععدود 
كعل تخضعع وفعي جميعع الحعاالت تى ال يشكل معيارا فاصال في التقيعيم، ح

لرقابعععة مصعععالح الوظيفعععة العموميعععة والمجلعععس المتعلقعععة بعععالتوظيف التعععدابير 
األعلععى للوظيفععة العموميععة بعععد استشععارة مجلععس الدولععة، مععن أجععل تكععريس 

كمعا هعو معمعول بعه تمامعا  (contrôle de conformité)رقابة المطابقعة 
 .70ب التشريعات الغربية السيما التشريعين الفرنسي واأللمانيفي أغل
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عبارة موظف عام تنطبق فقط في ظل التشريع الفرنسي فإن   1
على األفراد المثبتين في وظائفهم، في حين أن الموظفين المتعاقدين 
يطلق عليهم المستخدمين المؤقتين ويخضعون لنظام قانوني استثنائي 

 يمنحهم حقوقا مادية ومعنوية محدودة جدا مقارنة بالموظفين الدائمين.
Loi N°83 – 634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires (loi le Pors). Loi N°84 
– 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique de l’Etat. Loi 
N°84 – 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique territoriale. 

في حين أنه بالنسبة لبعد الدول الخليجية فإن نطاق هذا التمييز 
محدود نوعا ما بحكم انفتاحها أكثر على العمالة األجنبية، وهو األمر 

 13و 12الذي تبنته مثال دولة اإلمارات العربية المتحدة بمقتضى المواد 
ي شأن الالئحة ف 2012لسنة  13من قرار مجلس الوزراء رقم  14و

بشأن الموارد  2004لسنة  11التنفيذية للمرسوم بقانون إتحادي رقم 
 البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته. 

دارة شئون الموظفين، دار  فوزي حبيظ،د.  2 الوظيفة العامة وا 
 . 13، ص 1111، القاهرة، النهضة العربية

يف المشرع والقضاء بالنظر إلى الطبيعة القانونية للتوظيف فقد ك 3
الكويتيين العالقة بين الدولة والموظف على أساس عالقة تنظيمية 
تحكمها القواعد المنظمة للوظيفة العامة والتي من شأنها تحديد المركز 
القانوني للموظف من حقوق وواجبات وجميع ما يتعلق بأحواله الوظيفية. 

 11/11/1162 من الدستور الصادر في 26وفي ذلك فقد قررت المادة/
أن " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو 
الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ... " وقد كرس قانون الخدمة 

في مادته الحادية عشرة المبدأ ذاته. من ثم  1191لسنة  15المدنية رقم/
د من األحكام منها فقد تبنى القضاء الكويتي هذا المبدأ وذلك في العدي

والذي جاء فيه " ولما  21/4/1141حكم محكمة التمييز الصادر في 
كان من المبادة المسلم بها في فقه القانون اإلداري أن عالقة الموظف 
بالحكومة عالقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومراكز الموظف 

ره في أي الحكومي من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغيي
إداري الصادر بجلسة   1140لسنة  111الطعن بالتمييز رقم وقت. 

21/4/1141. 
، بو غالم إيمان، واقع سياسة التوظيف في الوظيفة العمومية 4 

 . 53، ص 2012تلمسان، الجزائر، جامعة ، رسالة ماجستير

                                                                        
5  Marigatte (F), décentralisation et démocratie 

fonctionnelle, thèse de doctorat en droit, université de 
Saint-Denis, Paris, 2007‚ p 84. Caillosse (J), le droit 
administratif et la performance publique, in RFDA‚ N° 
2, Paris, mars 2004, p 251. Paster (M), le paradoxe 
du fonctionnaire, Ed Hachette, Paris, 2015‚ p 121. 
Charançon (CH), les fonctionnaires et la fonction 
publique, Ed Armand Colin, Paris, 2007‚ p 307. 

قد يضاف إلى أساليب التوظيف الخارجي أسلوب االنتخاب   6
الذي يتالءم أكثر مع شغل الوظائف السياسية كاختيار رئيس الجمهورية 

لية، وهو منظم في أو رؤساء أو أعضاء المجالس المنتخبة الوطنية والمح
المؤرخ في  01 – 12الجزائر بواسطة القانون العضوي رقم 

المتعلق باالنتخابات، لكن رغم المزايا التي يتمتع بها هذا  12/1/2012
النموذج السيما من المنظور الديمقراطي، إال أن الفكر القانوني يستبعد 

دارية، فهو يربط  إدراجه كأسلوب للتوظيف لعدة اعتبارات عملية وا 
االختيار على أساس سياسي أو شخصي وليس على أساس الجدارة 

 06من األمر رقم  4والكفاءة مما يعكس  ثاره على المرفق العام قالمادة 
، رابحي د. أحسن –السابق ذكره . في تفصيل هذه المسألة راجع  03 –

الوسيط في شر  قانون الوظيفة العامة ، الطبعة األولى، دار الريس 
 وما بعدها. 49، ص 2010، الجزائر، حميدو

إداري جلسة  2004لسنة  293الطعن بالتمييز رقم  7
21/6/2010. 

جلسة  – إداري 2005لسنة  210الطعن بالتمييز رقم  8
29/2/2009. 

قررت محكمة التمييز في الكويت بأنه "في في هذا الصدد  9 
دة بالهيكل إطار التوظيف المباشر يجب أن تكون الوظيفة موجودة ومعتم

 2001لسنة  211بالتمييز رقم الطعن التنظيمي قبل صدور قرار شغلها. 
 .13/10/2010جلسة  –إداري 

16 (op.cit) modifié  –N°84 L’article 6 de la loi  10

par la loi N°2012 – 347 du 12 mars 2012.  
محددة من التوظيف المباشر لفئات  يخصصبصفة عامة  11 

لمرشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا في إطار : اوهمالمرشحين 
مؤسسات تكوين ذات طابع فني، وعلى سبيل المثال أسالك شبه الطبيين 
التابعين لوزارة الصحة المتخرجين من مدارس التكوين الطبية، المرشحين 
المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة األخرى غير التي سبق 

على سبيل المثال حاملي شهادات المدرسة ذكرها في المقطع "أ" أعاله، و 
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الوطنية لإلدارة في جميع تخصصاتها، على سبيل االستثناء من بين 
المرشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة لاللتحاق بمناصب 
العمل، وذلك إما إلحداث سلك جديد أو لتوفير احتياجات استثنائية أو 

متها حسب الحالة بقرار من خاصة ببعد األسالك، التي تحدد قائ
السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بمقرر مشترك بين السلطة المذكورة 
والسلطة المركزية التي لها صالحية التعيين، شريطة أن ال تكون هذه 

 الكيفية السبيل الوحيد للتوظيف بأية حال من األحوال.    
12 L’article 10 de la loi N°84 – 16 (op.cit) modifié 

par la loi N°2009 – 972 du 3 août 2009. Huchet (Y), 
technique et liberté dans la fonction publique, Ed 
latines, Paris, ‚2001  p 118. 

نظيف أن تنفيذ نمط التوظيف المباشر يتم بمجرد التحقق من  13 
حصول المرشح على الشهادة المطلوبة في المنصب و"مضاهاتها" أي 

تحقق من صحتها وعدم تزويرها،من خالل إرسال خطاب مضمن إلى ال
المعهد أو المؤسسة التكوينية المعنية من أجل تدقيق البيانات الواردة بها، 
فإذا ثبت ذلك تم إعفاء المرشح بصفة مطلقة من أي مسابقة أو تقييم 
مهما كان شكله، طالما أن القيمة الموضوعية والدرجة الفنية للشهادة 

تين لتقدير مستوى األداء الوظيفي للمرشح. د. أحسن رابحي، المرجع كافي
 .59السابق، ص 

"الموظف عرفت محكمة التمييز الموظف المتعاقد بقولها:  14 
المتعاقد يكون في مركز قانوني تعاقدي الئحي ال يستظل إال بما عسى 

ا فضاًل عن التزامه بم ،أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق ومزايا
ال يستحق ميزة في وهو  ،تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات

شروط استحقاقها طبقًا للقانون والعقد المبرم   هفي تفر اوظيفته إال إذا تو 
معه، وبالتالي فإنه إذا تضمن العقد نصًا صريحًا على تحديد المعاملة 

 ،يةالمالية له، فإنه ال يجوز الرجوع إلى أحكام قانون  الخدمة المدن
الطعن . "ونظامها باعتبار أن العقد هو األساس في تحديد معاملته المالية

 .25/3/2004إداري جلسة  2006لسنة  199بالتمييز  رقم 
إداري جلسة  2009لسنة  393الطعن بالتمييز رقم  15

13/9/2001. 
 2إداري/ 2015لسنة  132، 451الطعنين بالتمييز  رقما  16
 .14/1/2014جلسة 

إداري جلسة  2004 لسنة 34، 32، 11التمييز رقم الطعن ب 17
6/12/2004. 

                                                                        
جلسة  2إداري/ 2011لسنة  301الطعن بالتمييز رقم   18

21/5/2012. 
 les concours sur examens)طريقة ال هذهتعد  19

professionnels)  المفضل في اختيار موظفي اإلدارات األسلوب
في األكثر شيوعا في والمؤسسات العمومية، فهي تشكل المرجع الوظي

على أسس فيها الوقت الحاضر لما تقدمه من مزايا ومحاسن، تستند 
قانونية وموضوعية كفيلة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، كما تضيق من 

 مجال المحسوبية والواسطة. في ذلك راجع:
Marigatte (F), op.cit‚ p 104. Caillosse (J), op.cit,p 

294. Charançon (CH), op.cit‚ p 334. 
يرجع أول تطبيق لنظام المسابقات في مجال الوظيفة العمومية  20

إلى إمبراطورية الصين القديمة حيث كانت تجرى مسابقات عامة تشمل 
مجموعة من االمتحانات الكتابية والشفوية والعملية، من أجل انتقاء 

متحدة أفضل المرشحين، أما في األنظمة المعاصرة فقد أخذت الواليات ال
أطبق األمريكية بهذا النموذج بعد إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي 

 أو قانون تحسين الخدمة المدنية.  Pendletonبقانون "بندلتون" قعليه 
 (An act regulates and improves the civil service 

of United States)  
انون عام   هذا القArthurوقد أصدر الرئيس األمريكي " رثر" ق 
تضمن على الخصوص إلزامية تعميم إجراء المسابقة الذي ، و 1443

 للتعيين في الوظائف العامة.
إلطار يتعين تحديد شروط المشاركة في مسابقة بصفة عامة ا 21
النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، مسبقا بواسطة التوظيف 

وظيف إضافة شروط جديدة المعنية بالتاإلدارية ولذلك ال يمكن للسلطة 
من تلقاء نفسها، ولكن يمكنها فقط تحديد طرق وأساليب تنفيذ المسابقة 
مثل تحديد برنامج االمتحانات وميعاد المسابقة وغيرها من اإلجراءات 

 كرسهاإلدارية األخرى، وهو األمر الذي تبناه أيضا المشرع الفرنسي و 
ن رابحي، المرجع السابق، حسمجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات. د. أ

 .10ص
22Arrêt du conseil d’Etat‚ le 14 mars 1986‚ 

syndicat national des directeurs d’école de pédicures-
podologie‚ in AJDA N°2 ‚ Paris‚ Mai 1986‚ P 378.Arrêt 
du conseil d’Etat‚ le 13 février 1994‚ hôpital régional 
de Poitier-Neuve‚ in AJDA N°4‚ Paris‚ octobre 1995‚ P 
241. Cité par - Braconier (S), droits et libertés du 
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fonctionnaire dans la jurisprudence du conseil d’Etat, 
Ed Sirey‚ Paris‚2014‚ p 103. 

 .54 د. نواف كنعان سالم كنعان، مصدر سابق، ص 23
الصادر بشأن  2011لسنة  12القرار رقم/ -في ذلك راجع  24

من قانون الخدمة  13شروط االلتحاق بإدارة الفتوى والتشريع. المادة/
، الوسيط في شر  قانون أحسن رابحيد.  -تفصيله راجع في المدنية. 

محمد إبراهيم حسن علي، د. . 12الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 
في  دكتوراهمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة دراسة مقارنة، رسالة 

 .114 ص ،1195 - 1194 جامعة القاهرة، القانون،
المفهوم الدراسي في هذا الصدد نشير بأن بالمراد من عبارة  25

الكشف عن قدرة العنصر اإلنساني المتقدم لشغل الوظيفة لالمتحان هو 
يجب أن يكون الغرد من المسابقة الوقوف على مدى وعليه العامة، 

تختلف من والتي بواجبات الوظيفة ومسؤوليتها، قدرة المرشح في القيام 
انظر الطعنين مجموعة وظيفية إلى أخرى حسب طبيعة الوظيفة ذاتها. 

. 9/2/2013جلسة  3إداري/ 2012لسنة  914، 604بالتمييز رقمي 
محمد عبد الحميد أبو زيد، المطول في القانون اإلداري، دار النهضة د. 

 .154، ص 1119العربية، القاهرة، 
تتكون المسابقة من اختبارين أحدهما تحريري واآلخر شخصي،  26
معرفة أفضل المرشحين الذين تتوافر فيهم الصفات  هماالغرد منيكون 

 ياالختبار التحرير يمثل ، فنيا الالزمة للوظيفة واستبعاد غير الصالحين
، اختبارًا عامًا في مادة أو أكثر تتصل بأعمال الوظيفة المراد التعيين فيها

الوقوف على ما أفاده الطالب من دراسته ومعلوماته العامة، من أجل 
االختبار أما  واختبار مقدرته على التفكير والتعبير عن نفسه بوضو ،

وما  للمرشح، إلى تقدير الصفات الشخصية والعقلية فيهدف الشخصي
مدى استعداده لكسب المعلومات أخيرا و  ،حققه لتوسيع معلوماته العامة

رين والتدريب. أما االمتحانات فقد تكون امتحانات صالحية أو بالتم
المقصود بالنوع األول تحديد مستوى معين من  امتحانات مسابقة،

الدرجات للنجا  في االختبار، وبموجب هذه الطريقة يعقد اختبار الختيار 
هذا أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها، ويطبق 

صورة امتحان تحريري أو إما في  ،المجاالت كافةفي النموذج عادة 
شفوي أو عملي، وقد يكون االختبار في صورة مقابلة شخصية حيث يتم 

بإجراء مناقشة حيث تقوم األخيرة  ،تحديد مقابلة للمتقدمين أمام لجنة فنية
وقد تطور أسلوب االمتحان في بعد  .من دون إعداد سابق لها أو حوار
يتم استخدام العقل حيث المتحدة األمريكية الواليات مثل الدول 

فيتم طر  سؤال يقابله عدة أجوبه أحدها صحيح والباقي  ،اإللكتروني

                                                                        
يتم في النهاية خطأ، ويطلب من المرشح تحديد اإلجابة الصحيحة، و 

شغل الوظيفة من بين الناجحين من دون التقيد بتسلسل الناجحين. د. 
ة، دار النهضة العربية، القاهرة، عادل عصفور و خرون، اإلدارة العام

. د. بدوي عبد العليم سيد محمد، مبدأ الصالحية في 254، ص 1194
 الوظائف العامة، دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،

 .309، ص2006 ،القاهرة ،دار النهضة العربية
On ce qui concerne le cadre juridique des  27

concours sur examens professionnels en droit 
Français, voir - l’article 19/ alinéa 2 et 3 de la loi 
Française N°84 – 16 (op.cit) modifié par loi N°2015 – 
1268 du 14 octobre 2015.  

28 Dans ce sens je crois que le professeur 
Français Venézia à bien démontré les failles des 
concours professionnels en France et les contraintes 
inévitables de la bureaucratie administrative 
traditionnelle. Il à affirmé que:«…le système 
administratif français connait deux types d’erreurs, la 
première correspond à l’erreur de l’arbitraire dans la 
gestion des recrutements, il s’agit de l’expression du 
pouvoir discrétionnaire des chefs ou des inégalités 
entre les protèges et les autres, la second erreur est 
celle de l’illusion sur la psychologie des 
acteurs…».Voir –Venézia (J.CL), le pouvoir 
discrétionnaire, LGDJ, Paris, 2009, P 84. 

 2006لسنة  106الطعن بالتمييز رقم  -أنظر في هذا الصدد 
. د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مصدر 30/12/2004إداري جلسة 
كفاءة  ىتيشات سلوي، أثر التوظيف العمومي علد. . 154سابق، ص

رسالة ماجستير،  ،"دراسة حالة" ،الجزائرية العمومية الموظفين باإلدارات
 .35، ص 2010  – 2001الجزائر،  جامعة بومرداس،

29 A propos du recrutement sur titres en droit 
Français‚ voir – décret N° 2005 – 123 du 14 
novembre 2005 fixant les conditions d’accès et les 
modalités de recrutement sur titres. Voir aussi – 
Paster (J)‚ op.cit‚ p 148. 

لسنة  1تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم وهذا ما تضمنه  30
بشأن التعيين في بعد الوظائف العامة، حيث اشترط حصول  1191
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المرشح على إحدى الشهادات اآلتية: شهادة جامعية أو عالية للتعين 

تعيين بالدرجة الرابعة/ عامة لما يعلوها، شهادة نصف جامعية قدبلوم  ل
إيمان بن ذكري، مبدأ  -في تفصيل ذلك راجع بالدرجة السادسة/ عامة. 

الكفاءة في التوظيف  لية لتحسين الخدمة العمومية، رسالة ماجستير في 
 .43ص، 2016الجزائر،  ،جامعة بسكرةالقانون، 
ديوان ، نظام التوظيف المركزي بدولة الكويت، أحمد وجديد.  31

 .51الخدمة، ص
في أحد حيثيات حكم محكمة التمييز ما  إلطار جاءفي هذا ا 32

  من نظام الخدمة 5، 4، 1يلي: "... من المقرر أن مفاد نص المواد ق
في شأن تنظيم  1166لسنة  21  من القانون رقم 14/4المدنية والمادة ق

من يعمل في إحدى الوظائف العامة أن  التعليم العالي أنه يشترط في
المطلوب لشغل الوظيفة الذي يتفق وطبيعتها،  يكون حاصاًل على المؤهل

وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهالت الدراسية 
الالزمة للتعين وأن تقييم المؤهالت الدراسية هو من اختصاص لجنة 
يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة 

، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات الكويت، وديوان الموظفين
والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات األجنبية يختص به المجلس 
األعلى للتعليم العالي، لما كان ذلك وكان الثابت باألوراق أن الطاعن 
حصل على شهادة دبلوم الدراسات التجارية قتخصص بنوك  من الهيئة 

والتحق بمعهد الدراسات  2001دريب عام العامة للتعليم التطبيقي والت
المصرفية وحصل على الدبلوم العالي في العلوم المصرفية دور يونيو 

، وتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب يعلن فيه رغبته في 2005عام 
تقييم شهادته الحاصل عليها وهي الدبلوم العالي في العلوم المصرفية 

الموجه من رئيس ديوان الخدمة  ، طبقًا للكتاب26/6/2005بتاريخ 
 14/1/2010المدنية إلى مدير معهد الدراسات المصرفية المؤرخ 

والمتضمن طلب صورة من قرار مجلس إدارة المعهد باجتماعه المعقود 
وبمقتضاه تقوم البنوك الكويتية بمعاملة موظفيها  24/3/1143بتاريخ 

لة مادية ووظيفية من حملة الدبلوم العالي في العلوم المصرفية معام
لحملة قرنائهم من موظفي البنوك الكويتية  –كحد أدنى  –مماثلة 

الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المعترف بها، ومن ثم 
يكون اتصال طلب الطاعن بالجهة اإلدارية المختصة بتقييم شهادته 
 الجامعية للتعين في وظيفة تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه وليس
معادلة المؤهل أكاديميًا قد جرى صحيحًا وطبقًا للقانون ومن ثم فإن 
امتناعها عن ذلك إنما يشكل قرارًا سلبيًا السيما وأنه قد سبق لمجلس 
 –الخدمة المدنية أن أقر صراحة تقييم الشهادة الحاصل عليها الطاعن 

لتي وهي بدرجة البكالوريوس، وحدد الدرجة الوظيفية ا –في حالة مماثلة 
ذ خالف الحكم المطعون فيه  ُيعين الحاصل عليها وهي الرابعة/ عامة، وا 
هذا النظر، وأقام قضاءه على اختصاص مجلس الخدمة المدنية في تقييم 
معادلة المؤهالت الدراسية أكاديميا ثم فإن امتناعه ال يشكل قرارًا سلبيًا، 

                                                                        
هادة الحاصل بل يكون قد خالف الطلبات التي استهدفها بطلب تقييم الش
الطعن بالتمييز  عليها وظيفيًا وليس معادلتها علميًا، مما يعيب تمييزه...".

 .11/12/2012جلسة  1إداري/ 2012لسنة  44رقم 
عبد الكريم عديلة، التوظيف في المؤسسة العامة، رسالة د.  33
 .94، ص2014الجزائر، ، ، جامعة بسكرةفي القانون ماجستير
على عنصر المنافسة، طالما أن النجا  لذلك فإنها ال تقوم  34

متى حصلوا جميعا على  ،يمكنه أن يكون في متناول كل المرشحين
المعدل المطلوب، وسبب ذلك أن هذا النمط من التوظيف ال يتطلب 

بوظائف بسيطة مثل النجارة بحكم تعلقه شهادات أو مؤهالت علمية كبيرة 
ادة أعباء مالية كبيرة، لذلك أو السباكة، ومن ثم فإنها ال تكلف الدولة ع

  المرتبطة بها مفتوحة L’état budgétaireتكون جداول الحالة "ب" ق
 وغير محدودة العدد.

فإذا كان عدد المناصب المالية الشاغرة هو خمسة وحصل كل  35
المرشحين على عالمات جيدة، فإن النجا  يكون فقط من نصيب 

ا باقي المرشحين فيعتبرون المرشحين الخمسة األوائل في الترتيب، أم
راسبين رغم حصولهم على عالمات جيدة، ألن عدد المناصب الشاغرة 
المطلوب شغلها أقل من عدد المرشحين المتقدمين للمسابقة، وحتى في 
الحالة العكسية إذا حصل كل المرشحين على معدالت أقل من المعدل 

الذين حصلوا  المطلوب للنجا ، فإنه يتم االحتفاظ فقط بخمسة مرشحين
ن كانت عالماتهم  على معدالت أفضل من معدالت زمالئهم، حتى وا 

في تفصيل سيئة مقارنة مع المعدل العام المطلوب للنجا  في المسابقة. 
، الوسيط في شر  قانون الوظيفة العامة، أحسن رابحيد.  -ذلك راجع 

 .131المرجع السابق، ص 
من  35اسطة المادة وهذا ما كرسه المشرع الفرنسي أيضا بو  36

 144 – 2009المعدلة بواسطة القانون رقم  16 – 44القانون رقم 
 .2009فبراير  6المؤرخ في 

Sur ce point d’analyse voir –Tullard (J), po.cit, p 
153. Voir également – Venezia (J .CL), op.cit, p 112. 
Voir aussi – Charançon (CH)‚ op.cit‚ p 413. 

37 Voir - Buglions (J), justice et liberté dans la 
fonction publique, Ed Montchrestien, Paris, 2012‚ p 
213. 

جلسة  – 2إداري/ 2004لسنة  24الطعن بالتمييز رقم  38
23/12/2014. 
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الهيئة العامة  2011لسنة  331، 256الطعنين بالتمييز رقمي  39

 . 20/3/2013جلسة  – 2لمحكمة التمييز إداري/
، الوسيط في شر  قانون الوظيفة أحسن رابحيد.  –راجع  40

سياسة الوظائف ، محمد فؤاد مهناد.  .134العامة، المرجع السابق، ص 
ص ، 1169، القاهرة، دار المعارف، العامة وتطبيقاتها في مبادة التنظيم

54. 
Voir également -Buglions (J), op.cit, p 247. Voir 

aussi – Tullard (J)‚ op.cit‚ p 176. Voir aussi – 
Charançon (CH)‚ op.cit‚ p 415. 

 ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، عمار بوضيافد. 41
 . 113، ص 2015، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى

المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة  42
 .340ص ، الجزء األولالثالثة، 

ويتضح من ذلك أن قواعد الترقية ال تنطبق على شاغلي  43
مجموعة الوظائف القيادية، ولكن يمكن القول بأن تعيين أحد القياديين 
بدرجة أعلى من درجته في هذه المجموعة يعتبر من قبيل الترقية حكمًا 
بحيث يمنح عالوته الدورية في موعدها، ومثال ذلك تعيين الوكيل 

بوظيفة وكيل أو تعيين الوكيل بالدرجة الممتازة، أما التعيين المساعد 
ابتداء بدرجة وكيل مساعد فال يخضع لهذا القاعدة لكونه بمثابة تعيين 
جديد، علمًا بأن نظام الترقية ال يطبق على غير الكويتيين حيث لم 

 تتضمن العقود المبرمة معهم ما يجيز خضوعهم لقواعد الترقية.
إدارة الموارد البشرية قمن ، ن محمد عبد الباقيصال  الديد.  44

، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،الناحية العلمية والعملية 
 .  145، ص 2000، اإلسكندرية

دار ، الوجيز في القضاء اإلداري، سليمان محمد الطماويد.  45
 . 503، ص 1193، القاهرة، الفكر العربي

ترقية في الوظيفة العامة وأثرها في أنس قاسم جعفر، نظم الد.  46
 .  21، ص 1193، فعالية اإلدارة، دار النهضة العربية، القاهرة

جامعة ، عادل الطبطائي ،الوسيط في قانون الخدمة المدنيةد.  47
 . 216 ، ص1114 ،ة الثالثةعالطب ،كلية الحقوق، الكويت

48 Loi N°83 – 634 (loi le Pors) op.cit‚ article 16. 
 .19/6/2002إداري جلسة  511/2000لطعن بالتمييز رقم  ا 49
  220د عادل الطبطبائي، مرجع سابق ص  50

                                                                        
أحسن رابحي، محاولة نظرية لتحليل وتقييم أسس أنماط د.  51

، دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية التوظيف في ظل التشريع الجزائري
 .29ص ، 2019 للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد األول،

52 Voir - Duveau (J), les promotions dans la 
fonction publique, entre incitation et complément de 
traitement, thèse de doctorat en droit, université de 
Poitiers, Paris, 2010, p 87 et s. 

استحدثت أنظمة الخدمة المدنية لجانًا اصطلح على تسميتها  53 
روعي في تشكيلها  ، وقدلجان شئون الموظفين" تنشأ في كل وحدة إدارية"

تمارس هذه اللجان  ،تمثيل جميع قطاعات العمل في كل وحدة إدارية
عرد تأعمالها طبقًا ألحكام القوانين واللوائح المحددة الختصاصاتها، و 
فتقوم  ،عليها كل ما يتصل بموظفي الوحدة أو نظام سير العمل بها

أو رفع التوصيات واالقتراحات  ،ها واتخاذ القرارات الالزمة بشأنهابدراست
بينت المادة في هذا اإلطار للسلطة المختصة التخاذ القرار المناسب. 

  من نظام الخدمة المدنية كيفية تشكيل هذه اللجان فقضت بأن 29ق
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل 

أربعة أعضاء على األقل من كبار ومن  ،الجهة الحكومية أو حجم
الذي يجوز له في حال األخير  ،موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين

تشكيل أكثر من لجنة لشئون الموظفين أن يفود أحد موظفي الوحدة 
وفي حالة  ،وتكون رئاسة اللجنة ألعلى األعضاء درجة ،لعضوية اللجنة

يتولى على أن  ،ى الرئاسة األقدم في الدرجةالتساوي في الدرجة يتول
 رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه أمانة سر اللجنة. 

المادة اختصاصات هذه اللجان على سبيل ذات كما حددت 
البت في التظلمات المقدمة  ،: اعتماد تقارير الكفاءةالتي تشملالحصر و 

را  ترقية الموظف اقت ،من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف
إبداء الرأي فيما يحال إليها  ،اقترا  منح العالوات التشجيعية ،باالختيار
ترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص  ،من الوزير

إلى السلطة المختصة العتمادها أو تعديلها   5، 4، 3قعليها في البنود 
م قرارين تنفرد باتخاذهما اللجنة ولعل أهأو رفضها ويكون قرارها نهائيًا. 

البت في التظلمات المقدمة من الموظفين و  اعتماد تقارير الكفاءةهما: 
  24بينت المواد من قمن جهتها  .الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف

  اإلجراءات والقواعد التي تحكم عمل اللجنة من حيث 30حتى ق
جراءات اجتماعاتها و  من   21المادة حيل إلى والتي ت ،إصدار قراراتهاا 

قراراتها لجنة شئون الموظفين تخذ تالتي جاء فيها: "قانون نظام الخدمة 
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ويعد  ،بأغلبية اآلراء، فإذا تساوت اآلراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

الحالة وفي هذه  ،االمتناع عن التصويت بمثابة رفد لالقترا  المعرود
نصت فقد  هااجتماعاتسير  سبلأما عن ". إبداء سبب االمتناعيجب 
يكون الجتماعات قانون نظام الخدمة بقولها: "من  30المادة عليها 

اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات 
يوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة  ،واالقتراحات التي انتهت إليها

يتم فيه موظفين ينشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شئون ال ،وأمين السر
وال يجوز االطالع على المحاضر أو استخراج ، تثبيت هذه المحاضر

صورة منها إال بناء على أمر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من 
 ."جهة قضائية أو هيئة تأديبية

ن قرار أبش 39/1193تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم  -راجع  54
 .21/11/1193تاريخ ب  93/51رقم  مجلس الوزراء بجلسته

نشير بأن الشروط المذكورة سابقا تمثل شروطا عامة ومطلقة،  55
حيث يتعين تحققها في كافة الموظفين المتقدمين على الترقية سواء كانوا 
خاضعين لألسالك المشتركة أو األسالك الخاصة حسب القطاعات التي 

الوظائف ينتمون إليها، طالما أن المشرع قد تعمد تعميمها على كل 
بغد النظر عن التصنيف النوعي  ،الخاضعة لنظام القانون األساسي

لكل منها، وذلك الرتباط هذه المعايير بشروط منح موظفي الدولة حقوقهم 
وهذا ما كرسته المعنوية في إطار العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص. 

إداري جلسة  2000/ 93رقم محكمة التمييز بواسطة حكمها 
21/1/2002 . 

 .24أحسن رابحي، مرجع سابق، ص د.  56
كال من المشرع الفرنسي والكويتي للترقية االختيارية أو تطرق  57

الوظيفية من جانبها الشكلي أو اإلجرائي أي من جانب الشروط الواجب 
لذلك نقتر  من دون تقديم تعريف راجح بشأنها، و تحققها لالستفادة منها، 
نقصد بالترقية االختيارية تقدم الموظف في سلكه جهتنا تعريفها كما يلي: "

المهني برتبة أو درجة واحدة، ويكون ذلك بصفة دورية منتظمة طيلة 
مساره المهني، لكن االستفادة من هذا اإلجراء يبقى مرهونا بتحقق بعد 
الشروط والمعايير الموضوعية يتم تقديرها من طرف الرئيس اإلداري 

تشمل هذه المعايير و الوظيفة العمومية،  تحت رقابة مصالح ،المباشر
 نظام األقدمية والتأهيل الوظيفي وأخيرا الكفاءة والجدارة المهنية".

بشأن  1143لسنة  5راجع تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم  58
 .الترقية باالختيار

59 Voir - Mambert (N), sélectivité et performance 
dans la fonction publique, Dalloz, Paris, 2012, p 223 - 
224. 

                                                                        
  3/6/2002إداري  346/2001راجع الطعن بالتمييز رقم   60
  11/12/2000إداري  304/2000راجع الطعن بالتمييز رقم   61
إداري، جلسة  222/2006راجع الطعن بالتمييز رقم  62

5/2/2004 
وقد يكون هناك التباس أو خلط بين مفهومي الترفيع والترقية  63 
في تعريفهما، إاّل أن ما يهمنا هو معنى الترفيع، فقد ُعرف بأنه  وحتى

تغيير مركز الموظف وذلك من خالل تقدمه على غيره في درجات السلم 
اإلداري، بنقله إلى درجة أعلى من التي كان يشغلها سواًء في الفئة ذاتها 

وظف ، فهو نقل الم أو بانتقاله إلى فئة أعلى تبعًا لنظام ترتيب الوظائف
من درجته الوظيفية إلى درجة أعلى منها بما يترتب على ذلك زيادة 

دار النهضة العربية،  – 3ط –القانون اإلداري  –د. فؤاد العطار  راتبه.
 .251. د. ماهر صالح عالوي، مصدر سابق، ص493، ص  1199

64 Voir - Dumont (L), la conception moderne de 
la gradation fonctionnelle, in Esprit, N°2, Paris, Février 
2012, p 427 et s. 

 1وليد سعود القاضي، ترقية الموظف العام " دراسة مقارنة " ط 65
 . 44، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

66 Sur ce point d’analyse voir – Aubegne (M)‚ 
flexibilité et performance dans le déroulement de 
carrière des fonctionnaires‚ Ed Hachette‚ Paris‚ 2010‚ 
P 234 et s. 

نص المشرع الفرنسي على تطبيق الترقية المالية لكنه توسع  67 
جدا في تحديد إطارها القانوني، رافضا تقدير نسبتها بمعدل واحد يشمل 
كل الرتب والفئات الوظيفية على اختالف درجات تسلسلها في السلم 

المشرع الكويتي ، ومن ثم اعتبر بأنه من الراجح الوظيفي قكما فعل 
تقدير نسبة الزيادة في الراتب المرتبطة بالترقية المالية في كل حالة على 
حدى باقترا  مشترك يوقعه كل من ممثل اإلدارة المستخدمة واللجنة 
التقنية التابعة لها قيتم فيه تحديد نسبة الزيادة مع تبرير ذلك بتقرير أداء 

وصعوبات المنصب الذي يشغله  ثم المصادقة عليه من طرف الموظف 
الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تحت رقابة مجلس الدولة، طبقا للمادة 

قالسابق ذكره  المعدلة بواسطة  16 – 44مكرر من القانون رقم  43
 .2010يوليو  5المؤرخ في  951 – 2010القانون رقم 

Voir - Larsanne (J), « Flexible  droit de la 
fonction publique : réflexion sur la sociologie  du droit 
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sans rigueur», thèse de doctorat en droit, LGDJ, 2013, 
p 76 et s. 

68 Voir - Morgan (CL), décisions non formalisées 
dans le secteur de la fonction publique et le contrôle 
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