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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 applied 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, 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 examining 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, and 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 
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 أسس التوظيف في التشريع والقضاء الكويتي
مقارنة(ليلية نقدية تح)دراسة   

 
 

15/01/2020استالم البحث: 10/06/2020قبول البحث:   
 :الملخص

ا ومعقدة تشمل اإلستراتيجيات والمناهج لكونه يمثل مسألة واسعة جد   ؛التوظيف من أهم برامج المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ُيعد  
لشغل الوظائف العامة، لذلك تسعى المصالح المركزية للوظيفة العمومية إلى  همواستقطابوالمعايير واإلجراءات المتبعة النتقاء المرشحين المؤهلين 

سيما  من أجل تدعيم المرافق العامة بكفاءات فنية جديدة، ال ؛توظيف الخارجي، فتقوم بتخصيص نسبة معينة للهاوتنويع توسيع مصادر التوظيف
من خالل إدراج حاملي الشهادات الجامعية والمؤهالت العلمية، كما يتم تخصيص نسبة معينة للتوظيف الداخلي الذي يستهدف شغل المناصب 

مة فعلية، ويشمل هذا اإلجراء الموظفين الدائمين المستفيدين من الترقية في الشاغرة في اإلدارة المستخدمة من بين موظفيها الذين هم في حالة خد
في ظل النظام الوظيفي الكويتي، إال أن التحليل  هاوقواعدالرتبة أو الترفيع الوظيفي. لكن رغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسس التوظيف 

التوظيف في ظل النصوص  ا إلى عدم تدقيق معاييرمنظومة التوظيف، ترجع أساس   االستقرائي والمقارن قد أثبت وجود عدة ثغرات ونقائص في
لية عمما أدى إلى خروج عمليات التوظيف عن مبدأ المشروعية لتقع في فخ البيروقراطية، وهو األمر الذي يقودنا للتساؤل حول مدى فا ؛القانونية

تهوقد سمحت هذه الدراسة بالوصول إلى عدة نتائج أهمها الدور الحاسم الذي اإلصالحات التشريعية والقضائية التي قدمت في هذا الصدد.   أد 
حترام اوصيات أهمها: إلزام اإلدارة على ، وفي المقابل خرجنا بجملة من التتهاوسالم محكمة التمييز من خالل رقابتها على صحة قرارات التوظيف

 خلي والخارجي لتقييد سلطات اإلدارة.ضبط معايير التوظيف الداو المواعيد القانونية للتوظيف، 

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

 :المقدمة

أن علعععى األبحعععاث المتخصصعععة فعععي مجعععال القعععانون اإلداري  تجمعععع
ال يمكعن تفسعيره معن منظعور البعرامج  هاوعطاءالعمومية  مؤسساتمردود ال

والمخططععععات الوظيايععععة المختلفععععة، بععععل يتعععععين تقععععديره مععععن منظععععور كفععععاءة 
عجلعة التنميعة تنظعيم العذين يسعهرون علعى  ،تهموجعدار  ظفين العمعوميينالمو 

الععذي تفرضععه النجاععععة  الصععحيحفععي االتجعععاه  هععادفعو  هععاوتوجيه هاوتسععيير 
لتشعجيع تسععى السياسعة الجديعدة للتنميعة  فإن، من هذا المنظور والمردودية

ي يععؤد  علععى صعععيد النشععاي الععوظيفي، دون أن  تهاومسععاندالمبععادرة الفرديععة 
دورهععا الايععادي والسععلطوي فععي تصععميم الحيععاة ذلععك إلععى تنععاول الدولععة عععن 

، وهي بهذه الطريقة تحاول التخايعف معن ميمنتهعا علعى نشعاطات الوظياية
قععد المرافععق العامععة، حتععى تجعلهععا أوثععر دقععة وأوثععر مرونععة وأوثععر فاعليععة، و 

مهععد ذلععك لظهععور نظععام جديععد يكععون فيععه نطععاال أوسععع لمععدلول الالمركزيععة 
فإنعععه ال منعععاص معععن أن تحيعععا الدولعععة بواسعععطة معععن هعععذه الزاويعععة لوظيايعععة، ا

األشعععععخاص الطبيعيعععععين العععععذين يعملعععععون باسعععععمها ولحسعععععابها، وهعععععؤالء هعععععم 
 .1الموظفون العموميون 

النتيجة بعدورها تقودنعا للقعول بعأن ضعبط قواععد عمليعة التوظيعف  هذه
تشعكل عمليععة  ،بععاألطر السياسعية واالقتصععادية واالجتماعيعة للدولععة هاوأسسع

معقدة للغاية، ألنها تمثل في حد ذاتها نقطة التقعاء مخطعط التنميعة بأبععاده 
، هععععععذا البشععععععري والبعععععععد اإلداري، والبعععععععد االقتصععععععادي، البعععععععد ) :ةالرئيسعععععع

تم بلورتععه فععي خضععم برنععامج مشععروع عععام تععالمخطععط الععذي يبععدأ فععي شععكل 
انونيععععة سياسععععي شععععامل، قبععععل أن يععععتم تععععأطير قواعععععده فععععي فحععععوى تشععععكيلة ق

تجسععيد كععل ذلععك علععى الصعععيد العملععي بمقتضععى مععا تملكععه  اجامعععة، وأخيععر  
، وهعععو األمععر العععذي اسععتدعى إناطتعععه 2اإلدارات مععن وسععائل ماديعععة و شععرية

بأهميعععة بالغعععة واهتمعععام ثالثعععي متميعععز علعععى الصععععيد التشعععريعي والقضعععائي 
 والفقهي.

 عبد هللا الضميد أحسن رابحي

  كلية القانون

 جامعة الشارقة

 لقانونكلية ا

 جامعة الشارقة
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ومستشععارين إن القعوى الوظيايعة فعي صعورها المختلفععة معن إداريعين وفنيعين 
، وفعععي عملياتهععععا 3ا بالنسعععبة للدولععععةا حاياي ععععتمثععععل شعععريك   ،وقعععادة سياسعععيين

ووظائفها و رامجها وأهعدافها، األمعر العذي جععل هعذه األخيعرة تعولي مسعألة 
سعيما معن خعالل تعزيعز النصعوص القانونيعة  ال ،التوظيف عناية اسعتثنائية

وأقععوى أسععمى ، فععي سععبيل تركيععز وتجميععع 4الموجهععة لتنظععيم هععذه المسععألة
المعايير الموضوعية المعتمدة في اختيار أوفأ المرشحين لشغل الوظائف 

، لكن ذلك ال يكفي لضمان تأطير و"عقلنة" هذا اإلجراء الوظيفي 5العامة
المرن، وهذا بسبب سيطرة السلطة التقديرية لإلدارة علعى نتائجعه النهائيعة، 

 ؛ل قضعائية إضعافيةوهعو معا اسعتقطب اهتمعام محكمعة التمييعز إليجعاد حلعو 
لتقععع  ،للحيلولععة دون انحععراف القععرارات التععي تصععدر عععن مبععدأ المشععروعية

 في قبضة المحسو ية والواسطة والر ح غير المشروع. 
وععل هععذه المعطيععات تكشععف لنععا عععن ضععخامة الزوايععا النظريععة والتطبيايععة 

ولكنها تطرح  عملية التوظيف على الصعيدين الوطني والمقارن،المقترنة ب
ضععمن سياسععة تبحععث فععي  ن أنععه ا مفععاده:  جوهري ععتسععاؤال   هنفسععفععي الوقععت 

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

يروقراطيععة، هعععل التقليديععة فعععي التوظيععف ذات اإلنتعععاج الخطيععر لظعععاهرة الب
مععن إرسععاء نظععام فععي دولععة الكويععت اسععتطاعت اإلدارة المركزيععة الوصععية 

 قععانوني )إجرائععي ورقععابي  قععوي وفعععال بالقععدر الععالوم لتكععريس إصععالحات
 ؟جذرية وفعالة بشأن عمليات التوظيف

تتفعععرع ععععن هعععذه اإلشعععكالية مجموععععة معععن األسعععىلة الفرعيعععة نوجزهعععا علعععى 
 النحو اآلتي:

 .هومبررات وظيف الخارجيمفهوم الت -1
ة للتوظيععف الخععارجي مععن حيععث المفهععوم التمييععز بععين الصععور الرئيسعع -2

 والشروي واإلجراءات.
 كياية المواونة بين التوظيف الخارجي والتوظيف الداخلي.   -3
ة للتوظيععف العععداخلي مععن حيععث المفهعععوم التمييععز بععين الصعععور الرئيسعع -4

 والشروي واإلجراءات.
ونيععة والقضععائية للحععد مععن بيروقراطيععة اإلدارة فععي مجععال الحلععول القان -5

 التوظيف. 
ولإللمعععام بكعععل هعععذه العناصعععر الموضعععوعية فقعععد كعععان المعععنهج الغالعععب فعععي 

القععائم علعى أسععاس شععرح األبعععاد  ،بحثنعا هععو المععنهج التحليلعي أو الوصععفي
كمعععا حعععددها ونظمهعععا التشعععريع  هاوتفصعععيلالموضعععوعية ألنظمعععة التوظيعععف 

 ،تيين، كمعا اسعتعنا فعي كثيعر معن الحعاالت بعالمنهج المقعارن والقضاء الكوي
سععيما  ولكعن بشعكل متفعرال لالسعتىناس فقعط، ال ،لعيس بشعكل مركعز ودقيعق

 .ينالقانوني والقضائي الفرنسي   ينبالنسبة للنظام  
ولإلجابة على هذا التساؤل فقد فضلنا تقسيم الفكرة األساسية للدراسة إلى 

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

التوظيععف الععداخلي فععي ظععل القععانون األساسععي للوظيفععة العموميععة، أسععس 

هععذا البحععث لتكععون بمثابععة حوصععلة وثمععرة النتععائج المتوصععل إليهععا وخاتمععة 
 والتوصيات التي خرجنا بها.

 :المبحث األول
 :التوظيف الخارجي في ظل القانون األساسي للوظيفة العموميةأسس 

التوظيف الخارجي المصدر الخارجي الذي تستمد منه اإلدارة العامعة  ُيعد  
العمل خعارج إطعار الوظيفعة العموميعة اللجوء إلى سوال تم أعوانها، حيث ي

والبحعععث فعععي صعععفوف المتخعععرجين معععن الجامععععات والمعععدارس ممعععن تتعععوفر 
فععيهم الكفععاءة والقععدرة علععى شععغل الوظععائف العامععة مععن أجععل اسععتقطابهم، 

 . 6التوظيف المباشر والتوظيف على أساس المسابقاتيتعلق األمر بو 
 :المطلب األول

 :التوظيف المباشر
مسععألتين بأنععه مععن الضععروري دراسععة لتوظيععف المباشععر نععرى لبيععان ماميععة ا

وتحديعععد طبيعتعععه القانونيعععة )الفعععرع  ،تين وهمعععا تعريفعععه )الفعععرع األول رئيسععع
 :اآلتيوسنتناولهما على النحو  ، الثاني

 :الفرع األول
 :تعريف التوظيف المباشر

عقد إداري بأنه: "محكمة التمييز في الكويت التوظيف المباشر  عرفت
بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة اإلدارة الايام بمسىوليات  يتولى

مقابل الحصول على عدد من الحقوال وأنه يكون في  ،ئهاوأعبا وظيفته
"يتم إسناد الوظائف والتعيين قولها ب، أو 7"مركز تعاقدي الئحي

مة ءدارة المختصة، ويكون لها فحص مالالمباشر بناء على سلطة اإل
مع الصالح  افي حدود ما تراه متفق   ،المتعلقة بذلكإصدار القرارات 

من  15المادة المشرع الكويتي بواسطة أشار إليه في المقابل ، 8"العام
والتي جاء فيها "يكون  ،1979لسنة  15قانون الخدمة المدنية رقم/

وتسري  ،التعاقدالتعيين المباشر بقرار من السلطة المختصة أو بطريق 
ونظام الخدمة المدنية  ،التعاقد أحكام هذا القانون  ين بطريقنعلى المعي  

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويضع مجلس 
"، و صفة الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها

عملية التوظيف المباشر بإجراء مسبق هو التكوين عامة ترتبط 
ا ا وعملي  ا علمي  لموظف إعداد  إعداد االذي ينطوي على المتخصص، 

احتياجات هذه  إلىوظيفة، كما يسمح له بالتعرف اليؤهله للايام بأعباء 
إلى الفرنسي وهذا ما دفع المشرع ، 9الوظيفة وقوانينها وأنظمتها الداخلية

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

تشجيعه سيما من خالل  البقدرات ومهارات مؤهلة،  الُمت صلالنشاي 
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خريجي المدرسة الوطنية ك ،المؤهالت الخاصةأصحاب لتوظيف 
أو  ،لي للقضاءأو المعهد العا ،أو المدرسة العليا لألساتذة ،لإلدارة

بعد انتهاء -، حيث يتم توظيفهم  المعهد المتخصص للمالية العامة
بشكل مباشر دون حاجة إلجراء أية مسابقة مهنية،  -فترة التكوين

ا إلعدادهم مرة أخرى بمقتضى تكوين وظيفي حاجة أيض  الودون 
 .12 خرمتخصص 

التوظيف بع فيها طريقة في هذا اإلطار نشير بأن الرتب التي تت  
لم يتم  -والتي نصت عليها القوانين األساسية الخاصة-المباشر

إخضاعها إلجراءات معينة ماعدا الشروي العامة الواجب توافرها في 
، و التالي يمكن للسلطة 13شاغر ا المنصب أن يكون وضرورة  ،المرشح

فيه صبح يالتي لها صالحية التعيين الايام بالتوظيف في أي وقت 
إلشهار أو المسابقة أو أي إجراء ا، دون إخضاعه إلى االمنصب شاغر  

إلى تنفيذه على أساس  -في بعد الحاالت–خر، األمر الذي دفع  
ي المساواة والجدارة المحسو ية والمحاباة، و التالي االنحراف عن مبدأ  

 في تولي المناصب العامة.

 :الفرع الثاني
 :الطبيعة القانونية للتوظيف المباشر

ععا  ،1979لسععنة  15مععن قععانون الخدمععة المدنيععة رقععم  15للمععادة  وفق 
بصعفة مؤقتعة و طريعق يعتم  العامعة تعيعين غيعر الكعويتيين فعي الوظعائففإن 

 العقعودهعذه قواععد صعيغ تحديعد مجلس الخدمة المدنيعة  يرجع إلىالتعاقد، و 
التمييععز فععي أحععد أحكامهععا  وهععو مععا ذهبععت إليععه محكمععة، هععاأحكاموتحديععد 
القوانين ألحكام خضع تعالقة تنظيمية يمثل التوظيف المباشر ن بقولها: إ

قبول الموظف للعقد الذي تبرمه مععه الجهعة الحكوميعة لهذا فإن واللوائح، و 
معععا تنشعععىه معععن حقعععوال ومعععا كعععل ب ،بالخضعععوع ألحكعععام الوظيفعععة يشعععكل قبعععوال  

وو لعععإلدارة الخعععروج علعععى تفرضعععه معععن التزامعععات، ومعععؤدى ذلعععك أنعععه ال يجععع
فععي تعاملهععا مععع المتعاقععد الععذي هععو فععي  –قواعععد  مععرة بوصععفها–مقتضععاها 

ععع بعععاألداة ا مسعععبق  وامتيععاوات تعععم تقريرهععا  امركععز تنظيمعععي الئحععي يخولعععه حقوق 
مجلعععس الخدمعععة بنعععاء علعععى معععا قعععرره  وأ، 14القانونيعععة التعععي حعععددها القعععانون 

حتعى ولعو لعم تعرد هعذه الحقعوال أو الميعزات فعي  ،المدنية من ميزات وظياية
  .15العقد

وفععععي حكععععم  خععععر فقععععد ذهبععععت محكمععععة التمييععععز إلععععى أن التوظيععععف 
بهععععذه –تحكمهععععا القععععوانين واللععععوائح وهععععو  المباشععععر ينشععععن عالقععععة تنظيميععععة

واجبععات فععي مقابععل  وامتيععاوات احقوق ععيخولععه فععي مركععز تنظيمععي  –بععةالمثا
ولعيس بصعفة شخصعية  ،وجلها محعدد بصعفة موضعوعية مجعردةوالتزامات، 

لعععيس للموظعععف االدععععاء بحعععق مكتسعععب فعععي بأنعععه أو تعاقديعععة، وهعععذا يعنعععي 
، ألنعععه فععي مركعععز قععانوني ععععام يجعععوو االبقععاء فعععي وظيفععة كعععان يشععغلها نعععدب  

أوععععدت محكمعععة التمييععععز أن مناسععععبة أخعععرى وفعععي ، 16تغييعععره فعععي أي وقععععت

لسعععنة  15الموظعععف كمعععا عرفتعععه المعععادة الثانيعععة معععن المرسعععوم بقعععانون رقعععم 
يععة مععن يشععغل وظيفععة مدن وععل مععن"هععو  ،فععي شععأن الخدمععة المدنيععة 1979

كانت طبيعة عمله أو مسعمى الوظيفعة، كمعا  اوظائف الجهات الحكومية أي  
يععتم بععالتعيين أو بالترقيععة أو حيععث   ه،ذاتععمععن القععانون  15ورد فععي المععادة 

بقععععععرار مععععععن السععععععلطة يمكععععععن أن يكععععععون بالنقععععععل أو بالنععععععدب، وأن التعيععععععين 
كععون التععي تطريععق التعاقععد فيمععا عععدا الوظععائف الاياديععة ، أو عععن المختصععة

عععبم  1979لسعععنة  15للقعععانون رقعععم  ارسعععوم،  وأن صعععفة الموظعععف تثبعععت وفق 
ونيععة مععن السععلطة ن فععي وظيفععة مدنيععة بععأداة قانعععي  لكععل مععن يُ ف ،المشععار إليععه

من السلطة المختصة  افي ذلك أن تكون هذه األداة قرار  ، يستوي المختصة
  .17اقد المباشرأم بطريق التع

المادة الثالثعة معن ما جاءت به  -في هذا الشأن- وُيضاف إلى ذلك
"يكعععون : بأنعععه والتعععي تعععنص   ،2001لسعععنة  666قعععرار مجلعععس العععووراء رقعععم 

 ،اسععتحداث أو تعععديل الهياوععل التنظيميععة التععي مصععدرها التوظيععف المباشععر
ة بععالعرع علععى مجلععس الخدمععة المدنيععة مععن خععالل ديععوان الخدمععة المدنيعع

ثععم العععرع علععى مجلعععس  ،وإحاطععة الجهععة بنتائجهععا ،الععذي يقععوم بالدراسععة
أن الجهعات اإلداريعة المخاطبعة والعذي مفعاده  ."،..الخدمة المدنية لالعتمعاد

 2001لسعععنة  666بأحكعععام المعععادة األولعععى معععن قعععرار مجلعععس العععووراء رقعععم 
عععا ،باعتمعععاد الهياوعععل التنظيميعععة القائمعععةملزمعععة  الخدمعععة مجلعععس لقعععرارات  وفق 
عرضعه علعى مجلعس ن عليهعا أي تعديل عليهعا تععي  استحدثت ، فإذا المدنية

ععاالعتمععاده مععرة أخععرى الخدمععة المدنيععة  لإلجععراءات التععي حععددتها المععادة  وفق 
وظععائف جديععدة أي ال يجععوو لهععا اسععتحداث كمععا ، هنفسعع الثالثععة مععن القععرار

الهيكعععل العععوارد فعععي بمسعععماها وظيفعععة تعععرتبط كعععل أن طالمعععا  ،بصعععفة مباشعععرة
 .18ماليال هااعتماد وفق ا لهالذي يتقرر و  ،التنظيمي

 :المطلب الثاني
 :التوظيف على أساس المسابقاتأسس 

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

حيعث يعتم التفاضعل  ،لتعيعين فيهعاأو الجمعية العمومية المراد ا ،متخصصة
التعي تثبعت كفعاءة  ،بين المرشحين المشاركين على أسعاس نتيجعة االمتحعان

لعى أن يكعون ع ،الفائز وجاهزيته لتحمل أعباء  المنصب الشاغر وواجباتعه
عع ، 21للترتيععب التنععاولي لنتععائج المتقععدمين فععي االمتحععان االتعيععين النهععائي وفق 

ععااختيععار المعوظفين  وُيععد   طريقعة المسععابقة هعو األفضععل لمعا يحققععه مععن ل وفق 
قائمعععة علعععى أسعععس موضعععوعية قوامهعععا  هعععاكون ،الفعععرص فعععي تكعععافؤعدالعععة و 

 .22جدارةالكفاية وال
 وهي: ،ةل دراسة أنماطها الرئيسهذا ما سوف نحاول اإللمام به من خالو 

 المسابقة الوظياية على أساس االختبارات. –الفرع األول
 الوظياية على أساس الشهادات. المسابقة –الفرع الثاني

المسععععععابقة المهنيععععععة علععععععى أسععععععاس االختبععععععارات أو  –الفععععععرع الثالععععععث
 الفحوص المهنية.
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 وسنتناولها على النحو اآلتي: 

 :الفرع األول
 :على أساس االختباراتالوظيفية المسابقة 
أسعاس االختبعارات أفضعل الطعرال للكشعف  ىطريقة المسابقة عل ُتعد  

، إذ تحقععععق مبععععدأ المسععععاواة 23لتععععولي الوظععععائف عععععن صععععالحية المرشععععحين
وتجعععل شععغل الوظيفععة  ،تكععافؤ الفععرص مععن خععالل والعدالععة بععين المرشععحين

أحق األشعخاص بهعا معن حيعث الكفايعة والقعدرة علعى تحمعل بع مقترنعةالعامة 
فطريقععة المسععابقة إنمععا قامععت لمواجهععة مشععكلتين  ،24اوواجباتهعع هامسععؤوليات

ضععععمان تطبيععععق الديمقراطيععععة والمسععععاواة فععععي فععععي رئيسععععتين، تتمثععععل األولععععى 
الوظيفععععة العامععععة، بمعنععععى إتاحععععة فععععرص متسععععاوية ألفععععراد المجتمععععع لتععععولي 

معن ي ضمان شغل الوظعائف فتتمثل فالمشكلة الثانية أما الوظيفة العامة، 
عععالوظيفعععة المناسععبة فععي وضععع كعععل مععنهم بحيعععث يععتم المرشععحين،  أوفععأ ا وفق 

األمر الذي معن شعأنه  ،وتخصصه الفني لخبرته وكفاءته ومؤهالته العلمية
 .25المختلفةالوظياية رفع مستوى األفراد في التخصصات 

يخضعع لجملعة معن الشعروي والقواععد  26وتجدر اإلشارة بأن تنظيم المسعابقة
المتعلقة بالمعايير الموضوعية واإلجراءات، فبالنسبة للمعايير الموضعوعية 

معن سعبة لإلجعراءات فإنهعا تبعدأ فإنها تختلف من وظيفة إلى أخرى، أمعا بالن
لجعرد قائمعة المرشعحين المتقعدمين للمسعابقة، سعجالت ثم فتح  ،اإلشهار بها

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

ا الوقعععت المالئعععم اللتحعععاال الفعععائزين بمناصعععبهم لنشعععر النتعععائج النهائيعععة، وكعععذ
 .27الجديدة

كثافععة النصععوص القانونيععة مععن رغم علععى العع إنععه ،القععول ولعل ععه يمكععن
المنظمعععة للمسعععابقة الوظيايعععة، ورغعععم ضعععخامة القيعععود الموضعععوعية العععواردة 

عاجزة عن تأطير هذه العمليعة  -حتى اليوم–عليها، إال أن الدولة ال والت 
بشعععكل نهعععائي، وفعععي المقابعععل ظلعععت اإلدارات المؤهلعععة لتنظعععيم االختبعععارات 
والمسععابقات المهنيععة متمتعععة بسععلطة تقديريععة واسعععة فععي هععذا الشععأن، سععواء 

خععالل سععير العمليععة أو عنععد تحديععد النتععائج النهائيععة لهععا، ومععرة أخععرى مععن 
البيروقراطععععي" داخععععل الفضععععاء  تتبععععادر إلععععى أذهاننععععا منافععععذ "تسععععرب الععععداء
 .28العمومي في غياب الحلول الفعالة والناجعة

 :الفرع الثاني
 :على أساس الشهاداتالوظيفية المسابقة 
معن بعين  التوظيعف ععن طريعق المسعابقة علعى أسعاس الشعهادات ُيعد  

ا في ظل أنظمة الخدمة المدنية ذات الطعابع المفتعوح األنماي األوثر شيوع  
ع29الفرنسيمثل النظام  ا لكعن ، وهو األمر العذي تبنعاه المشعرع الكعويتي أيض 

والرتعب  الوظعائفا فقط على بعد أصعناف ا مقصور  في إطار ضيق نسبي  
يشععععتري فععععي المتقععععدم إليهععععا الحصععععول علععععى شععععهادات  دون غيرهععععا، حيععععث

دكتععوراه  ، وفععي هععذه الحالععة ال يعتمععد التعيععين  –جامعيععة عليععا ) ماجسععتير 

وإنمععا علععى معععدل جمععع الععدرجات المتعلقععة بالمؤهععل  ،ارعلععى نتععائج االختبعع
 ،، بمعععا يفيعععد قصعععر التعيعععين علعععى ذوي الكفعععاءات العلميعععة العاليعععة30العلمعععي

العر ط بعين من خالل مسعاهمته فعي وهذا يساهم في تحقيق التنمية اإلدارية 
و عععين احتياجعععات سعععوال  ،مخرجعععات التعلعععيم الجعععامعي والتطبيقعععي والتعععدريبي

تعم تكريسعه بشعكل مسعتقر فعي األمعر العذي ، 31الحكعوميالعمل فعي القطعاع 
 .32يةتمييز الكويتالقضاء محكمة 

ن نمط التوظيف على أساس الشهادة يعتمعد علعى إ ويسوغ لنا القول
قععرار مجلععس الخدمععة خمسععة معععايير النتقععاء المرشععحين النععاجحين، حععددها 

 بشععأن التعيععين فععي بعععد الوظععائف العامعععة، 1979لسععنة  9المدنيععة رقععم 
مة مؤهالت تكوين المرشح مع متطلبات السعلك أو الرتبعة ءوهي تشمل مال

تكعععوين مسعععتوى أعلعععى معععن الشعععهادة المطلو عععة و المطلعععو ين فعععي المسعععابقة، 
األعمععععال والدراسعععات المنجععععزة عنععععد االقتضععععاء، و للمشعععاركة فععععي المسععععابقة، 

 نتععائج المقابلععة مععع لجنععة االختبععار، وهععي تمثععل المعععاييرو الخبععرة المهنيععة، و 
الفقععرة األولععى مععن القععانون الفرنسععي رقععم  /19التععي تضععمنتها المععادة  هانفسعع
 1268 – 2015المعدلة بواسطة القانون رقم  ،)السابق ذكره  16 – 84

 .2015أوتو ر 14المؤرخ في 
 :الفرع الثالث

 :على أساس االختبارات أو الفحوص المهنيةالمسابقة الوظيفية 
رات أو الفحعوص المهنيعة معن أهعم التوظيف على أساس االختبا ُيعد  

ععع ،أنمعععاي التوظيعععف الخعععارجي بالنسعععبة للرتعععب الوظيايعععة العععدنيا أو ا خصوص 
ا عععععن ، وهععععو ال يختلععععف كثيععععر  33الوظععععائف الخارجععععة عععععن التصععععنيف العععععام

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

المفاضعععلة بعععين المترشععععحين، فبالنسعععبة  لالختبععععارات أو الفحعععوص المهنيععععة 
فإنها تشكل مجرد امتحانعات بعالمفهوم التقنعي، تجعرى ععن طريعق اختبعارات 

ععقصععيرة أو مقععابالت، ويكععون كععل مرشععح حصععل علععى معععدل معععين   ،اناجح 
ظعععععام ، أمعععععا فعععععي ظعععععل ن34بغعععععد النظعععععر ععععععن مععععععدالت بعععععاقي المرشعععععحين

للتوظيععععف يقععععوم علععععى أسععععاس عنصععععر  المسععععابقات فععععإن العامععععل الععععرئيس
 لشععغلالمتقععدمين  أوفععأالمنافسععة أو المفاضععلة بععين المرشععحين، أي اختيععار 

للوظيفة بناء على المعدالت التعي حصعلوا عليهعا فعي المسعابقة، فعي ترتيعب 
 .  35تسلسلي يناسب المناصب المطلوب شغلها

يد المشرع الكويتي تطبيق هذا النمط من التوظيف بجملة في هذا الصدد ق
معن الشععروي تشععمل: اجتيععاو االختبععار الفنععي الععذي تجريععه الجهععة الحكوميععة 

وتكعون  ،توافر خبرة عملية في مجال التوظيف تتفق معع طبيعتهعاو بنجاح، 
وثابتعة بشعهادة صعادرة معن  ،سنة 14محددة المدة والنوع وقضيت بعد سن/

سعععنة للتعيعععين بالدرجعععة  20ن الجهعععة الحكوميعععة ال تقعععل ععععجهعععة تقتنعععع بهعععا 
  للخامسعععععة، أمعععععا 2  للرابععععععة، )5  للثالثعععععة )10  للثانيعععععة، )15، )األولعععععى

 ،يكععون التعيععين بععأول المر ععويو الدرجععة السادسععة فععال يشععتري فيهععا الخبععرة، 
ويجععوو مععنح عععالوات خبععرة مقابععل المععدة التععي تزيععد بواقععع عععالوة عععن كععل 

يععععوان الخدمععععة المدنيععععة المسععععبقة إذا كععععان التعيععععين فععععي موافقععععة دو ، 36سععععنة
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يجوو تعيعين الحاصعلين علعى دورات تدريبيعة ال و الدرجتين األولى والثانية، 
وتحععدد  –مععؤهالت فنيععة متوسععطةسععتة أشععهر أو عععن تقععل مععدة الععدورة منهععا 

وافتعراع أن لعدى  ،درجة التعيعين باتخعاذ الدرجعة الخامسعة كأسعاس للتعيعين
المرشععح خبععرة عمليععة تعععادل ضعععف مععدة الععدورة التدريبيععة أو المععدة الالومععة 
للحصول على المؤهعل الفنعي، وذلعك بشعري موافقعة ديعوان الخدمعة المدنيعة، 

 ،يجعععوو تعيعععين أصعععحاب الحعععرف أو المهعععن النعععادرة فعععي هعععذه المجموععععةو 
درة الخبععرة وتحععدد درجععة التعيععين أو المرتععب فععي ضععوء طبيعععة الوظيفععة ونعع

ع  15المعادة ا المشعرع الفرنسعي بواسعطة و موافقة الديوان، وهذا ما تبناه أيض 
 751 – 2010المعدلععة بواسععطة القععانون رقععم  16 – 84مععن القععانون رقععم 

 .201037يوليو  5المؤرخ في 
لهعذا العنمط أما على الصعيد القضعائي فقعد تطرقعت محكمعة التمييعز 

معععن  15بأحكعععام المعععادة/ عمعععال  .." :افعععي أحعععد أحكامهعععا بقولهعععمعععن التعيعععين 
فإن تعيين  ،في شأن الخدمة المدنية 1979لسنة  15المرسوم بقانون رقم/

غير الكويتيين ال يكون إال بصفة مؤقتة و طريق التعاقد، وال تسري أحكعام 
قعععانون الخدمعععة المدنيعععة ونظامعععه إال فيمعععا لعععم يعععرد بشعععأنه نعععص خعععاص فعععي 

ي الئحعي بمعا عاقد يكون فعي مركعز تعاقعدالعقود المبرمة معهم، أي أن المت
عن التزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيعف معن  يرتبه من حقوال، فضال  

واجبات، وأنه ال يستحق ميزة فعي وظيفتعه إال إذا تعوافرت فعي شعأنه شعروي 
، وحيعث إن للعقد المبرم معه أو األحكعام القانونيعة المكملعة وفق ا ،استحقاقها

لسععنة  2أصعدر قعراره رقعم  –بتفعويد معن المشعرع– مجلعس الخدمعة المدنيعة
بشععععأن عقععععد الراتععععب  1/5/1990مععععن  االععععذي عمععععل بععععه اعتبععععار   – 1990

المقطعععوع، ونصعععت المعععادة األولعععى معععن القعععرار علعععى أن يكعععون تعيعععين غيعععر 
ان المعوظفين .. بمرتعب الكويتيين في الوظائف والحاالت التي يحعددها ديعو 

قعرار، كمعا أصعدر مجلعس الخدمعة المدنيعة للعقد المرفعق بهعذا ال امقطوع وفق  
ع 1991لسنة  2/التعميم رقم أن الوظعائف  منعه علعى اونص في البند سادس 

والوظععععائف الفنيععععة البسععععيطة المعاونععععة  ا تخصصععععي  التععععي ال تتطلععععب مععععؤهال  
 .38ل إال بموجب عقد الراتب المقطوع..."ووظائف الطباعة ال ُتشغ  

ريععق االختبععارات المهنيععة أمععا عععن النظععام القععانوني للتوظيععف عععن ط
فقد حددته محكمة التمييز في أحعد أحكامهعا بقولهعا: "...ولمعا كانعت المعادة 

بشععأن قواعععد  1979لسععنة  9األولعى مععن قععرار مجلععس الخدمععة المدنيعة رقععم/
ين فعي وظعائف التعيين وأحكامه في مجموعة الوظائف العامة تشتري للتعي

حصععول المرشععح للتعيععين علععى شععهادة  ،ومععا يعلوهععا الدرجععة الرابعععة عامععة
عع جامعيععة عاليععة، إال أن ذلععك تلتععزم  اال يكسععب مععن يحمععل هععذا المؤهععل حق 

ععبمقتضععاه  علععى أي مععن تلععك الععدرجات،  اجهععة اإلدارة أن يكععون تعيينععه حتم 
معععن درجعععات يجعععوو لهعععا أن تنعععزل عنهعععا علعععى ضعععوء معععا يتعععوافر لعععديها  بعععل

ذلععك أن المععادة الثالثععة مععن  دليععلو الحتياجاتهععا،  اومععا تقععدره مناسععب   ،شععاغرة
قعععد رخصععت صعععراحة للجهعععة اإلداريععة تعيعععين الحاصعععلين علعععى  هذاتعععالقععرار 

فيها  أو شهادة عالية بإحدى الدرجات التي يشتري للتعيين ،شهادة جامعية
فععإذا مارسععت الجهععة  –هععي دون الرابعععة–الحصععول علععى شععهادة متوسععطة 

ععالموظععف التعيعع ل  ب ععوق   ،اإلداريععة هععذه الرخصععة لععذلك، فععال يجععوو لععه  اين تبع 

ألن العبعععرة بالدرجعععة  ؛التحعععدي بمعععا يحملعععه معععن شعععهادات جامعيعععة أو عاليعععة
المشععرع ن حيععث إن عليهععا، ولععيس بالمؤهععل الدراسععي الحاصععل عليععه، المعععي  

ع  1979لسععنة  15معن المرسعوم بقعانون رقعم  15ألحكعام المعادة/ اأوجعب وفق 
الصادر في شأن شعغل غيعر بشأن الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة 

الكويتيين للوظائف بطريق التعاقد، والتعميم العذي أصعدره ديعوان المعوظفين 
على الوظائف التعي ال أال يكون تعيين غير الكويتيين  1991لسنة  2رقم/

والوظععائف المعاونععة  ،والوظععائف الفنيععة البسععيطة ،ا تخصصععي  تتطلعب مععؤهال  
ا عداها من الوظعائف التعي يشعتري إال بموجب عقد الراتب المقطوع، وأن م

عععلتعيعععين فيهعععا معععؤهال  ل فتشعععغل بموجعععب أحعععد العقعععدين الثعععاني أو  ا تخصيص 
 1979لسعععععنة  6الثالعععععث المعععععرافقين لقعععععرار مجلعععععس الخدمعععععة المدنيعععععة رقعععععم/

وتعديالته، ومن ثم يتعين على جهة اإلدارة تعيين الموظف الحاصل علعى 
علعى العقعد  ،معا يعادلهعامؤهل جامعي بوظيفة مالحظ مكافحعة قعوارع أو 

الثععععاني الواجععععب التطبيععععق علععععى حالتععععه، وإواء ذلععععك، و ععععالنظر إلععععى أهميععععة 
المسعععألة المشعععار إليهعععا وعمومهعععا، فإنعععه يتععععين توحيعععد المبعععدأ بشعععأن أحايعععة 

عالعذي يحمعل معؤهال   ،الموظف المتعاقد غير الكويتي ا أو ا جامعي ع تخصيص 
المععرافقين بقععرار مجلععس الخدمععة ، فععي تعععديل العقععدين الثععاني والثالععث اعالي عع

مععن  4بععنص الفقععرة الثانيععة مععن المععادة/ عمععال   ،1979لسععنة  6المدنيععة رقععم/
المسعتعاع  ،1990لسنة  23قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم/

وإذ حععععدد السععععيد المستشععععار رئععععيس ، 2003لسععععنة  2بالقععععانون رقععععم/ عنهععععا
و الجلسعة التزمعت النيابعة  المحكمة جلسعة لنظعر الطعنعين أمعام هعذه الهيىعة،

رأيهععا السععابق وقععررت الهيىععة حجععز الطعنععين ليصععدر فيهمععا الحكععم بجلسععة 
  .39" اليوم.

 :المبحث الثاني
التوظيف الداخلي في ظل القانون األساسي للوظيفة أسس 

 :العمومية
إن االوتفعععاء بوسعععيلة التوظيعععف الخعععارجي يعنعععي الحكعععم علعععى أععععوان 

ومن ثعم حرمعانهم معن  ،خدمة فعلية بالجمودالدولة الموجودين في وضعية 
أوععان ا سععواء ا خطيععر  االرتقععاء إلععى مناصععب أعلععى، وهععذا األمععر يمثععل حععدث  

بالنسععبة لععإلدارة المسععتخدمة أو الموظععف العععام، لععذلك أوجععد المشععرع طريقععة 
تتمثعععل فعععي التوظيعععف العععداخلي، المعععوظفين السعععتقطاب أخععرى أوثعععر مرونعععة 

 ،تععتم داخععل اإلدارة المسععتخدمة ذاتهععا نهععاوالتععي تتميععز عععن سععابقتها فععي كو 
ولصالح األعوان العاملين لديها، طالمعا أن الشعروي التعي حعددتها األنظمعة 

 .40الخاصة بالتوظيف تتحقق فيهم
مععن فهعي والواقعع أن تقنيعة التوظيععف العداخلي تحقععق غايعة مزدوجععة، 

و التععالي الترقيععة  ،حيععث تسععمح لهععم بالترقيععة المهنيععة ؛جهععة تخععدم األعععوان
 االجتماعيععة، ومععن جهععة أخععرى تراهععا تخععدم مصععلحة اإلدارة المسععتخدمة ال

بععأعوان اوتسععبوا لععديها  هاوشععغلسععيما مععن حيععث تغطيععة المناصععب الشععاغرة 
كالتجر ععة الوظيايععة واألخالقيععات المهنيععة، عععالوة  ،صععفات وظيايععة عديععدة

ا ، وأخيععر  ليععة كبيععرة ثععار ماعليهععا ب تععأن العمليععة فععي حععد ذاتهععا ال ترتعلععى 
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أنها تجعل المرشعح يتعأقلم بسعرعة معع عملعه الجديعد، طالمعا أنعه علعى درايعة 
واسععععة بعععالتنظيم العععذي يعمعععل فيعععه، باختصعععار فعععإن جعععل التجعععارب المقارنعععة 
أودت بما ال يترك أي مجال للتردد، بأن التوظيف الداخلي المشعخص فعي 

يسعععمح  ،مطلعععب الثعععاني )ال :والترفيعععع العععوظيفي ،)المطلعععب األول  :الترقيعععة
 مة لشغل الوظائف العمومية.ءبإيجاد أوثر العناصر مال

 :المطلب األول
 :الترقية في الرتبة

تعد الترقية في الرتبة من أهم الحوافز المادية والمعنوية التي يتطلعع 
مععن الناحيععة الماديععة تضععمن فإليهععا الموظععف العععام خععالل مسععاره المهنععي، 

ه إلععى درجععة أعلععى أو فىععة أعلععى يعنععي إضععافة ألن انتقالعع ؛ويععادة فععي دخلععه
مبعععالغ نقديعععة إلعععى راتبعععه، ومعععن الناحيعععة المعنويعععة تضعععمن تدرجعععه فعععي سعععلم 

لعععذلك فعععإن مثعععل هعععذه االمتيعععاوات  الوظعععائف والمسعععؤوليات اإلداريعععة العليعععا،
ن ومععالء العمععل، وهععذا بحععد ي إلععى خلععق نععوع مععن التنععافس المشععروع بععيد  تععؤ 

وتطععوير عملهععم  ،والمبععادرة ،علععى اإلبععداعي إلععى حععث المععوظفين د  ذاتععه يععؤ 
 .41بشكل مستمر

 :اآلتيينوسنتناول نظام الترقية في الرتبة من خالل دراسة الفرعين 
 تعريف الترقية في الرتبة. –الفرع األول
 أنواع الترقية في الرتبة. –الفرع الثاني

 وسنتناولهما على النحو اآلتي:

 :الفرع األول
 :تعريف الترقية في الرتبة

الترقيعة فعي فعإن  ،الخدمعة المدنيعة  معن نظعام 22المعادة )لنص  وفق ا
تخضع لمعيار األقدمية والخبرة، ويتم ضبط شعروطها وإجراءاتهعا درجات ال

 شععععكل مسععععتقل بععععين و وفععععق نظععععام الئحععععي موحععععد علععععى مسععععتوى الدولععععة، 
ويشعععتري فيهعععا الفنيعععة المسعععاعدة، الوظعععائف مجموععععات الوظعععائف العامعععة و 

فعي المجموععة تتم من رتبة إلى رتبعة أعلعى منهعا مباشعرة  بصفة أساسية أن
 مرتبععة بععذلك حصععول الموظععف علععى منحععة ماليععةالتععي تنععدرج فيهععا،  هانفسعع

 الدوريععةإحععدى العععالوات  اإليهعع امضععاف   ،الدرجععة المرقععى إليهععابأول مر ععوي 
 لهذه الدرجة.

الترقيعة لكن المالحظ في المادة المذكورة أنها اهتمت بتحديد شعروي 
ع ،هاوإجراءاتالرتبة  في ا بشعأنها، وهعو األمعر ا واضعح  دون أن تقعدم لنعا تعريف 

 الذي سنتناوله من الزاويتين اللغوية واالصطالحية على النحو اآلتي:
، وهععي تسععتمد مصععدرها مععن 42الصعععود واالرتقععاء :لغععةتعنععي الترقيععة 

ويقصععد بهععا رفععع الشععخص أو عععدة أشععخاص مععن  ،فعععل رقععي يرقععي ترقيععة
وقعععد يمعععس هعععذا الرفعععع ععععدة جوانعععب منهعععا، أعلعععى مرتبعععة إلعععى معينعععة مرتبعععة 

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

 .وغيرها الترقية االقتصاديةضمن الشخص  وأن ُيدرج

نتقعععال الموظععف مععن وضعععية إلعععى ابالترقيععة ا فيقصععد أمععا اصععطالح  
، ويصعاحب ذلعك 43 ا ومستقبال  ذات مستوى أعلى ومرتب أعلى حالي  أخرى 

الموظععععععععف  كتغييععععععععر طبيعععععععععة أعمععععععععال ،الوظيايععععععععة امتيععععععععاواتويععععععععادة فععععععععي 
الترقيععة تغييععر مركععز الموظععف مععن هععذا المنظععور فععإن معع ل  ،44اتهومسععؤولي
 هطاتحيععععععث يترتععععععب عليهععععععا نفععععععع أدبععععععي ومععععععادي، بزيععععععادة سععععععل ،القععععععانوني

مرتعععب الوظيفعععة الجديعععدة بعععذات المر عععوي المعععالي لوتقاضعععيه  هواختصاصعععات
 .األعلى

الترقيعععة  علعععى الصععععيد الفقهعععي فقعععد قعععدمت ععععدة تععععاريف بشعععأن أمعععا
أن يشععغل العامععل وظيفععة درجتهععا أعلععى مععن درجععة يقصععد بالترقيععة ": أهمهععا

ويترتعب علععى الترقيعة ويعادة المزايععا  ،الوظيفعة التعي كعان يشععغلها قبعل الترقيعة
"الحالعة هعي ، أو 45المادية والمعنوية للعامل وويادة اختصاصاته الوظيايعة"

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

ععععتشععععكل  ،التععععي ينتقععععل إليهععععا الموظععععف عععع ااختصاص  بالنسععععبة  اي  وإشععععراف ارئيس 
الموظععف إلععى درجععة أعلععى مععن درجتععه  انتقععال"هععي ، أو 46للوظيفععة األولععى"

 .47الحالية بقرار صادر من السلطة المختصة"
مععن  22المععادة هععا تفقععد عرف ،وعلععى الصعععيد التشععريعي ،فععي المقابععل

مجموععات  "تكعون الترقيعة فعي درجعاتبقولهعا: قانون نظعام الخدمعة المدنيعة 
وذلعععك  ،الوظععائف العامععة والفنيعععة المسععاعدة والمعاونععة باألقدميعععة واالختيععار

في جميع األحوال ال تكون ترقيعة الموظعف  :ألحكام المادتين التاليتين اوفق  
وفععي نفععس المجموعععة التععي تنععدرج  ،إال إلععى الدرجععة التاليععة لدرجتععه مباشععرة

لدرجععععة المرقععععى إليهععععا وكععععل ترقيععععة تعطععععي الحععععق فععععي أول مر ععععوي ا ،فيهععععا
إليععه عععالوة واحععدة مععن عالواتهععا الدوريععة"، وهععو التعريععف  االموظععف مضععاف  

فعي إطععار القعانون األساسععي أوعان العذي تبنععاه المشعرع الفرنسعي سععواء  هنفسع
 .48أو في إطار القوانين الخاصة ،للوظيفة العمومية

 ا:الترقيعة بقولهعت محكمعة التمييعز وعلى الصععيد القضعائي فقعد عرفع
أو  ،معن درجتعه ىتعيين الموظف في درجة ماليعة أعلع ىا إلتنصرف أساس  "

الموظععف مععن تغييععر فععي مركععزه القععانوني،  ىمععا يطععرأ علععبمعنععى أدال كععل 
كمعععا  ،غيعععره فعععي السعععلم العععوظيفي واإلداري  ىيكعععون معععن شعععأنه تقديمعععه علعععو 

عع د الموظععف وظيفععة تعلععو وظيفتععه فععي مجععال تقل ععا يتحقععق هععذا المعنععى أيض 
 .49"نفع ماديأي وإن لم يصاحب ذلك تى ح ،االختصاص

 :الفرع الثاني
 :أنواع الترقية في الرتبة

 إذا كانععععععت الترقيععععععة فععععععي سععععععلك الوظيفععععععة العموميععععععة تحمععععععل مععععععدلوال  
ا، والذي يعني انتقال الموظف المعنعي معن رتبعة أو درجعة ا واحد  اصطالحي  

القععععانوني معينععععة إلععععى رتبععععة أو درجععععة أعلععععى تليهععععا مباشععععرة، فععععإن التكييععععف 
يعععة يجعلنعععا نقسعععمها إلعععى صعععنفين رئيسعععين والموضعععوعي النهعععائي لهعععذه العمل

 .ا )ثاني   والترقية على أساس االختيار  )أوال  الترقية االستثنائية  :هما
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 :الترقية االستثنائية -أوال 
إن التسيير المهني للموظفين ال يعنى فقط تغييعر الوظيفعة معن أجعل 

ومععن ثععم امتيععاوات  ،تععرتبط بمسععؤوليات أوبععرأو  ،اوظيفععة أخععرى أوثععر أجععر  
إضععافية، بععل ينبغععي التفكيععر فععي ضععرورة وضععع اختيععارات منظمععة متماشععية 
مععععع االسععععتعدادات والكفععععاءات والصععععفات الوظيايععععة، أي توجيععععه التطعععععوير 

معععن أجعععل بلعععوغ األهعععداف وهعععذا المهنعععي للمعععوظفين بطريقعععة فعليعععة وعمليعععة، 
، كععل هععذه 50لمسععتخدمة فععي  ن واحععدالفرديععة واألهععداف الجماعيععة لععإلدارة ا

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 )

xceptionnellee 51. 
ثانيعة معن القعانون الفقعرة فعي ال/ 58في هذا المضمار حعددت المعادة 

المعدلعععة بواسعععطة القعععانون رقعععم  ،)السعععابق ذكعععره  16 – 84الفرنسعععي رقعععم 
، معععايير اسععتفادة الموظععف 201052يوليععو  5المععؤرخ فععي  751 – 2010

تأهيعععل إثبعععات حصعععوله علعععى والتعععي تشعععمل:  الععععام معععن الترقيعععة االسعععتثنائية
وعلعى تقريعر المصعلحة  ،خاص، يتم إقراره بعد االطالع على ملف المعني

واستشععارة لجنععة المععوظفين، بشععري أن ال تتجععاوو التعيينععات التععي  ،المسععيرة
، 53معن ععدد المناصعب المطلعوب شععغلها %5تعتم بنعاء علعى التأهيعل نسععبة 

عع نيعععة ا المععععايير التعععي تضععمنها تعمعععيم ديععوان الخدمعععة المدوهععي تطعععابق تمام 
، وإشارة إلي ما سعبق فعإن الترقيعة االسعتثنائية تكعون علعى أسعاس 54الكويتي

الكفعاءة والجعدارة، حيععث تعطعى األولويعة واألسععباية للمعوظفين العذين يثبتععون 
خعععععالل فتعععععرة خعععععدمتهم الفعليعععععة مجهعععععودات اسعععععتثنائية واسعععععتعدادات مهنيعععععة 

ي ، وتفسععير ذلعك هععو خلعق نععوع معن التنععافس فعي العمععل بعين مععوظف55عاليعة
السعععلك الواحعععد، معععن أجعععل الحصعععول علعععى المكافعععأة النهائيعععة والمتمثلعععة فعععي 
الصععععود درجعععة واحعععدة فعععي سعععلم االسعععتحقاال العععوظيفي قبعععل بلعععوغ موععععدها 

 .56القانوني، أي قبل مرور الفترة القانونية الالومة لألقدمية
 :الترقية على أساس االختيار -ثانيا 

ليهعععا فعععي التشعععريع تقابعععل الترقيعععة االختياريعععة كمعععا هعععو منصعععوص ع
أو الترقيععة  ،الفرنسععي تسععمية الترقيععة الوظيايععة فععي ظععل التشععريع اإلمععاراتي

معععن نظعععام  24باالختيعععار فعععي ظعععل التشعععريع الكعععويتي، وقعععد نظمعععت المعععادة 
: وجعود اآلتيالنحو  ىوذلك عل ،57الخدمة المدنية شروي الترقية باالختيار

 ىومعععة كحعععد أدنعععالمعععدة الال ىأمضععع أن يكعععون الموظعععف قعععدو درجععة شعععاغرة، 
أن و للبقعععاء فعععي الدرجعععة المشعععار إليهعععا فعععي الجعععداول الملحقعععة بهعععذا النظعععام، 

تقريعر بأنعه  ىل فعي كعل معن السعنتين األخيعرتين علعيكون الموظف قد حص
ا أخير  درجته الحالية باالختيار، و  ىأال يكون الموظف قد رقي إلو {، }ممتاو

ععتععاس االختيععار أن يشععتري لصععحة أسععلوب الترقيععة علععى أسعع ا للموافقععة تم وفق 
ع   معن 24المعادة )ا لمعا جعاء فعي الصريحة والكتابيعة للموظعف المعنعي، طبق 

لمععا كانععت الترقيععة باالختيععار : "....، والتععي جععاء فيهععانظععام الخدمععة المدنيععة
هعععي أسعععلوب اإلدارة فعععي تحفيعععز وتشععععجيع المعععوظفين العععذين أثبتعععوا تفععععوقهم 

 يصار هعؤالءفال يستساغ أن ومن ثم  ،وامتياوهم في أداء واجبات وظائفهم
الجهععات الحكوميععة ضععرورة مععن كافععة  ىلععذلك يرجعع الموظفعون بهععذه الترقيععة،

موافقعة كتابيعة معن كعل معن يرشعح للترقيعة قبعل صعدور قعرار  ىالحصول علع
 .58"الترقية من السلطة المختصة بإصدارة

تندرج ععادة الترقية باالختيار وما تجدر اإلشارة في هذا الصدد بأن 
بشعععري أن يكعععون ، بمفردهعععا الئمعععات التعععي تتعععرخص فيهعععا اإلدارةالمضعععمن 

وأن تكععععون قععععد اسععععتمدت  ،تقععععديرها غيععععر مشععععوب بسععععوء اسععععتعمال السععععلطة
فعإذا  ،النتيجعة التعي انتهعت إليهعا ىختيارها من عناصر صعحيحة مؤديعة إلعا

وفسد القرار الذي اتخعذ علعى  ،فسد االختيار ،هذا الوجه ىلم يتم األمر عل
األحععدث إال إذا كعان األخيععر  ىال يجععوو تخطعي األقععدم إلع ، فمعثال  59أساسعه

كمعععا ال يسعععمح أن يعععتم تطبيعععق هعععذا األسعععلوب وفعععق أهعععواء شخصعععية  ،أوفعععأ
تتعارع مع مقتضيات المصلحة العامة، وهعذا معا كرسعته محكمعة التمييعز 

   سيما بواسطة األحكام الثالثة اآلتية: في الكويت بشكل مستقر، ال
إذا كان " :حيث جاء فيه ،3/6/2002الصادر بتاريخ  الحكم -أواًل 

تترخص في حدود سلطتها بغيعر معقعب عليهعا  ،ا لجهة اإلدارةاالختيار حق  
مععادام تصععرفها غيععر مشععوب بعيععب إسععاءة اسععتعمال السععلطة؛ إال أن  ،فيععه

شري ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلعى 
إليهعا؛ فعإذا لعم يعتم األمعر علعي هعذا الوجعه فسععد  صعحة النتيجعة التعي انتهعت

أساسععه؛ والترقيععة باالختيععار تجععد  ىوفسععد القععرار الععذي اتخععذ علعع ،االختيععار
 ىوهو أنه ال يجوو تخطي األقدم إلع ،حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل

 إذا كععان األخيععر أوفععأ؛ أمععا عنععد التسععاوي فععي الكفايععة فيجععب إال   ،األحععدث
و غيعععر ذلعععك تكعععون الترقيعععة عرضعععة للعععتحكم واألهعععواء؛ فعععإذا  ،ترقيعععة األقعععدم

ع ا للقعانون؛ والعبعرة فعي المفاضعلة بعين خالف القرار اإلداري ذلعك كعان مخالف 
المرشحين للترقية باالختيعار هعي بمرتبعة الكفايعة ال بالعدرجات الرقميعة التعي 
حصل عليهعا كعل منهمعا فعي ذات مرتبعة الكفايعة؛ هعذا ومعن المقعرر أنعه إذا 

يل معن قامعت بتعرقيتهم تفضع ىإلدارة عن األسباب التي دعتها إلعصحت اأف
فعإن هعذه األسعباب تخضعع لرقابعة  ،معن تخطتعه فعي الترقيعة ىوترجيحهم عل

 .60القضاء
"األصععل والعذي جععاء فيعه:  ،11/12/2000الصعادر بتععاريخ  الحكععم –اثانًيً

إال أن  في الترقية باالختيار أنه من المالئمات التعي تتعرخص فيهعا اإلدارة،
أن يكون تقعديرها غيعر  ،وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ،مناي ذلك

مشععععوب بسععععوء اسععععتعمال السععععلطة، وأن تكععععون قععععد اسععععتمدت اختيارهععععا مععععن 
عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهعت إليهعا، فعإذا لعم يقعع األمعر 

 وفسععد بالتععالي القععرار الععذي اتخععذت علععى ،علععى هععذا الوجععه فسععد االختيععار
 ،أساسععععه المفاضععععلة بععععين المرشععععحين علععععى أسععععاس الصععععالحية فععععي العمععععل

االضععطالع بمسععىولياته والقععدرة علععى  ،وحسععن الدرايععة بمقتضععياته ،والكفايععة
واالسعععتعدادات الشخصعععية  ،مععع سعععيرة المواهعععب الذاتيععة ،والنهععوع بأعبائعععه

 .61"للموظف
ًً األصععل ن إ: "، والععذي جععاء فيععه5/2/2008الصععادر بتععاريخ  الحكععم :اثالًث

علععى مععا جععرى بععه قضععاء هععذه المحكمععة أنهععا مععن  ،فععي الترقيععة باالختيععار"
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المالئمات التي تترخص فيهعا الجهعة اإلداريعة، إال أن شعري ذلعك أن تكعون 
لى صعحة النتيجعة التعي قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إ

د وفسععع ،، فعععإذا لعععم يقعععع األمعععر علععى هعععذا الوجعععه فسعععد االختيعععارانتهععت إليهعععا
بالتععالي القععرار الععذي اتخذتععه علععى أساسععه، والترقيععة باالختيععار تجععد حععدها 

إال إذا كععان األخيععر  ،الطبيعععي فععي عععدم جععواو تخطععي األقععدم إلععى األحععدث
، فعإذا خعالف فعي الكفعاءة فيتععين ترقيعة األقعدم ، أما عنعد التسعاوي هو األوفأ

 .62نه يكون مخالفا للقانون إالقرار الصادر في هذا الشأن ذلك ف

 :المطلب الثاني
 :الترفيع ضمن السلك الوظيفي

وهو يشبه إلى حد ما الترقية  ،للترقية امستحدث   يمثل الترفيع شكال  
ستعجالي، حيث يتم ال أن ما يميزه عنها هو طابعه االإ ،63االستثنائية

إما  ،تطبيقه عادة على حاالت الفراغ المفاجن للمناصب الوظياية
وظيفته دون احترام الموظف المستقيل وترك أو االستقالة  ،بسبب الوفاة

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

، مع اإلشارة أن تطبيق 64هوانتظام ضمان استمرارية سير المرفق العام
بيق معيار ، ودون تطبناء على تقييم الكفاءة واألداءع يكون نظام الترفي

 .65ستعجال والضرورة الملحةاألقدمية بسبب حالة اال
 la gradation)المشرع الفرنسي أول من استحدث فكرة الترفيع  ُيعد  

Fonctionnelle   كأحد صور الترقية الوظياية الخاصة، وقد عرفه
)السابق ذكره  بقوله:  16 – 84من القانون رقم  18بواسطة المادة 

 ،انتقال الموظف من وظيفة إدارية بمستوى معينهو الوظيفي "الترفيع 
معين وحقوال وواجبات معينة، إلى وظيفة أخرى ذات  ،ونظام قانوني

، ...."ار امتياوات مالية ومعنوية أعلىفي إط ،أو فىة أعلى ،رتبة أعلى
دم الموظف في مساره المهني الذي يوافق تقدمه في السلم تقوهذا يعني 

الوظيفي برتبة معينة أو بدرجة معينة، وتتميز هذه األخيرة من حيث 
ارتباطها بواجبات ومسؤوليات أوبر، وكذلك حقوال وتعويضات مالية 

 .66الجديدةأعلى تتناسب مع حجم هذه المسؤوليات 
من هذه الزاوية يمكننا أن نستشف بوضوح نقاي التشابه بين الترفيع 

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

حين أنهما ، في ئهوأدا النوعي بناء على تقييم كفاءة الموظف المعني
ي إلى منح د  لمترتب عن كل منهما، فالترفيع يؤ يفترقان عند األثر ا

 :الموظف رتبة وظياية أعلى بكل ما يرتبط بها من حقوال مالية
وحقوال  ،والتعويضات المالية األخرى مثل تعويد المسؤولية  ،)الراتب

ية بيد أن الترق ،)الترقية في الدرجات بالنسبة للرتبة الجديدة  :معنوية
ألن أثرها يشمل فقط ويادة في الراتب ال  ؛ا من ذلكالمالية أقل نطاق  

 من الراتب األساسي للموظف. %10تجاوو ت
في هذا اإلطار ضبط المشرع الكويتي عملية تطبيق الترفيع بعدة 

 أهمها: ،يجب أن تتحقق في الموظف المعني ،شروي موضوعية
جسيمة ع عقو ة تأديبية عدم سبق توقيالتأهيل الوظيفي الذي يعني  -1
من نظام  60العقو ات المنصوص عليها بالمادة رقم السيما ) :يهعل

الترفيع تقديم طلب لم يتم محوها حتى تاريخ   ، أوالخدمة المدنية
 من نظام الخدمة المدنية.  70المادة ا لنص طبق   ،الوظيفي

قد صدرا لموظف اتقويم كفاءة )اثنين  ي أن يكون  خر تقرير   -2
االعتداد بفترة التجر ة المجتاوة بنجاح  -استثناء–ويجوو  ،بتقدير امتياو

ا علم   ،هذات ا عن حصول الموظف على تقرير ممتاو في العامعوض  
سنتين لل نلموظف هو  خر تقريرياي كفاءة بأن المقصود ب خر تقرير  

يمكن ما من ذلك  وُيستثنىالسابقتين على السنة التي تم فيها الترفيع، 
وتكون  ،القوانين الداخلية لبعد الرتب والوظائف عليه تنص أن

 ،هذا الشري، كما هو الحال بالنسبة لموظفي الجامعاتل مخالفة
تقييم أدائهم عن فترة الدوام الذين يتم  الحكومية والمدارس ،المعاهدو 

 ه،ذاتبتقرير العام لهذا يعتد وهي سنة التقييم للعام الدراسي، و  ،المقررة
 التي تسبقه لتقييم األداء العام المستحق للترفيع.لسنة وتقرير ا

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

وعلى يستوفون الشروي القانونية الموضوعية لشغل المنصب األعلى، 
المرشحين من طرف لجنة فنية  قائمة تتضمن أسماءإعداد يتم  ذلك

  خاصة باستشارة إدارة الموارد البشرية.
ال يعتد بفترة األقدمية المطلو ة لشغل المنصب  ،في إطار الترفيع -4

الشاغر، ولكن في المقابل يعود إلى القوانين األساسية الخاصة لكل 
 لالستفادة من ؛قطاع وظيفي تحديد فترة األقدمية الدنيا لقبول الترشيح

الترفيع الوظيفي، مع التذكير بإلزامية عدم احتساب المدة المستقطعة 
أو اإلجاوة طويلة  ،أو التوقيف عن العمل ،أو اإلعارة ،بسبب االنتداب

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

يتم الترفيع بانتقال الموظف من رتبة معينة إلى رتبة أعلى منها  -1 
 أو انتقاله من فىة معينة إلى فىة أعلى منها ،هانفس مباشرة ضمن الفىة

ال يمكن تطبيق الترفيع خارج لكن في المقابل ، بغد النظر عن الرتبة
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يع الموظفين خر ال يمكن ترف التصنيف القطاعي الداخلي، بمعنى 
إما بسبب اإلعارة أو  ،الموجودين في حالة حركة وظياية خارج القطاع

مما  ا؛وهذا ألن وجودهم في هذه المناصب مؤقت وليس دائم  الندب، 
يتعين عليهم العودة لشغل مناصبهم األصلية بعد انتهاء فترة االنتداب 

 16 – 84مكرر من القانون رقم  45ا للمادة طبق  أو اإلعارة، وهذا 
 – 2003نون رقم القا)السابق ذكره  والمعدلة مرتين، مرة بواسطة 

القانون ، ومرة ثانية بواسطة 2003/ اغسطس/ 21المؤرخ في  775
 .2013 /اوتو ر /11المؤرخ في  ،907 – 2013رقم 

ا ال يرفع الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها إال إذا كان مصنف   -2
وتم إدراج اسمه في جدول الترفيع  ،في الدرجة األولى في رتبته

االستثنائي الخاص بها، كما يتعين إرفاال هذا الجدول بملف رسمي 
يتم إرساله إلى مصالح و ، هوضوابط يشتمل على أسباب الترفيع

من أجل مراقبة  ؛الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية )حسب الحالة 
 مدى مشروعية اإلجراء.

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

يخص اإلطار اإلداري، ولهذا رأى بضرورة الذي داخلي التدقيق الو 
والمعرفة الدقيقة  ،االستعانة بالخصائص الموضوعية للقضاء كالحياد

تعميم إخضاع كل أصناف الترقيات بل تطبيقها، من أجل للقوانين وس
 ،)رقابة مطابقة مجلس الدولة السابقة لرقابة البما فيها الترفيع إلى 

 .   68)السابق ذكره  16 – 84من القانون رقم  28ا للمادة طبق  
ال يمكن تطبيق الترفيع الوظيفي على الموظفين الموجودين في  -4

ئف عليا في الدولة، أو ما يطلق عليه في حالة خدمة فعلية بشغل وظا
سيما بالنسبة للوظائف  التعبير الفني بأسلوب التوظيف الحر، ال

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

من  ،وظيف اإلطار العاليالسلطة السياسية التي تملك تقدير طريقة ت
غير أن تكون في حاجة إلى االلتجاء ألسلوب المفاضلة بأنواعه، 

مة ءالووير المعني بعد تأوده من مال وعادة ما يتم ذلك باقتراح من
تبرر مذكرة إيضاحية عن طريق المرشح لشغل المنصب العالي، 

المقطع األول  لنص المادة الثالثة/ وفق اوهذا ، هودواعي أسباب االختيار
القانون بواسطة المعدلة و  ،)السابق ذكره  16 – 84من القانون رقم 

 . 201269مارس  12الصادر بتاريخ  ،347 – 2012رقم 
 

 :خاتمة
بأن مرجعية أي عملية  ،لقد اتضح اليوم أوثر من أي وقت مضى

خر غير العنصر  ها "وجه" تطوير وظيفي ال يمكن أن يكون ل
ويتطور معه تارة أخرى، يؤطره  ،المرفق العام تارةالبشري، فهو يطور 

ويخضع لتأطيره تارة أخرى، ضمن هذا المنظور فإن تعزيز األداء  ،تارة
ا مكانتها يناسب تمام   ،أوبر بمسألة التوظيف االعمومي يقتضي اهتمام  

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

 الوظيفة العمومية في الكويت يبدوالتي بذلت من أجل إصالح قطاع 
بها، وذلك  المنويأنها قد انحرفت بعد الشيء عن الغرع األساسي 

أوثر من اهتمامها  ،لتركيزها على عناصر النظام المصلحي اإلداري 
 ي استقطاب العنصر البشري.أي تحقيق النجاعة ف ،بالجوهر

 :اآلتيةهذا ما حاولنا تلخيصه في النتائج 
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  ،ري يناير وفبراير )خالل شه
من أجل تحديد قائمة  ؛في شهر مارس -عادة–مصالح ووارة المالية 

و ناء عليها تقوم بإعداد  ،المناصب المالية المفتوحة الموجهة للتوظيف
ومنها  ،جدوال   13مخططها السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي يضم 

 .التوظيفالمتعلق ب 4 رقمذو الالجدول 
بسبب التحفظات  ، وذلكعدة أسابيعا أحيان  هذا اإلجراء قد يستغرال 

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

 ا إلتمام كل عمليات التوظيف، طالما أنالمستخدمة وقت ضيق جد  
من أجل  ها؛نفسنوفمبر من السنة  30القانون يقيدها بأجل أقصاه 

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

وكذلك  مقارنة بالتوظيف الخارجي، ا طويال  إجراءاته ال تستغرال وقت  
وأمام  ،يجنبها المسؤولية أمام مصالحها المركزيةلداخلي ألن التوظيف ا

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

إجماع الفقهاء على أهمية أسلوب المسابقات في من رغم على ال – 2
راد منها أن هذه التقنية لم تحقق الماستقطاب اليد العاملة المؤهلة، إال 

وسبب ذلك خروج المعايير التي تحكمها من  ؛في ظل التجر ة الكويتية
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قبضة القانون لتقع في قبضة المحسو ية والجهوية والر ح غير 
 ،وتنايط المقابلة الشخصية ،سيما من خالل تنايط الملف المشروع، ال

 ا التالعب بها.د  ا تنايط االختبار، والتي من السهل جوأخير  
فهي  ،سيما الترقية والترفيع بالنسبة ألنماي التوظيف الداخلي ال – 3

تخضع بنسبة أوبر لتقييم األداء الذي يحصل عليه الموظف المرشح 
 un critèreمة )ءا للمالبصفة دورية، هذه المفاضلة تمثل معيار  

d’opportunité ، داري يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للرئيس اإل، 
ومن ثم إمكانية االنحراف بسهولة عن  ،دون إمكانية مناقضتها

 .موضوعيتها
في المقابل خرجنا من هذا البحث بجملة من التوصيات التي من 

من أجل تدقيق العمليات واإلجراءات المتعلقة  ؛الموسع االستفادة منها
 ، ونوجزها على النحو اآلتي:هاوتعزيز  بالتوظيف

اآلجال القانونية إلتمام من أجل حل مشكلة صعو ة احترام  – 1
عتمادات المالية الصادرة عن وهذا بسبب تأخر االعمليات التوظيف، 

ووارة المالية من جهة، والتأخيرات المحتملة للمصادقة على برامج 
التوظيف الداخلي والخارجي بسبب التحفظات المتكررة لمصالح 

ن جهة أخرى، ن المحلي والمركزي مالصعيدي الوظيفة العامة على
 ،نوصي باالستغناء عن نظام المخطط السنوي للموارد البشرية

كما هو  ،المخططات الخماسية لتسيير الموارد البشريةوتعويضه بنظام 
الشأن في أغلب األنظمة الغر ية بما فيها فرنسا، حيث يتم تحديد 

في إطار خطة  والتنبأ بها ،احتياجات المرفق من الموارد البشرية
بين الووارات  تقديرية قصيرة ومتوسطة المدى، يتم إعدادها بالتنسيق ما

والمجلس األعلى للوظيفة العمومية  ،والووارة المكلفة بالوظيفة العمومية
عن وتقليص الضغط  ،ينتج عنه تخايف األعباءبما وووارة المالية، 

 ،بصفة متكررة  من إعداد المخطط كل سنةفبدال   ،اإلدارات المستخدمة
يصبح إعداده مرة كل خمس سنوات، وحتى إذا طرأت مستجدات غير 

 هنفسإدراجها في الوقت ، فمن السهل متوقعة على برامج التوظيف
  Dérogations exceptionnellesبواسطة تراخيص استثنائية )

 تصدرها مصالح الوظيفة العمومية.
من أجل حل مشكلة تفاقم األساليب البيروقراطية في التوظيف،  – 2

المشرع الكويتي بتبني مبدأ الرقابة الخارجية على جميع مراحل نوصي 
، بحيث يفضي هذا المبدأ إلى تخويل اإلدارة هوإجراءات التوظيف

للتأود من مشروعية هذه  ؛المركزية صالحية التدخل المستمر والمفاجن
العملية، على أن يكون تحريك هذه الرقابة بشكل تلقائي ومفتوح، دون 
أن يتم تقييده بإجراء اإلخطار المسبق من طرف الهيىة المستخدمة، 

ومنها تدقيق  ،وما يتعين تعزيزه بإجراء تدقيق عمليات الموارد البشرية
 L’audit des procédures de) إجراءات التوظيف

recrutement  من أجل فحص الحاجة الحاياية للتوظيف من ،
خالل المواونة بين التعداد الحايقي للموظفين الذين هم في حالة خدمة 

، وفي األنظمة فعلية، والخطط المؤسساتية المزمع تنفيذها مستقبال  
على األمجلس يرجع إلى ال –على سبيل المثال–المقارنة ومنها فرنسا 

اختصاص تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق، وهذا الحل ة للوظيفة العمومي
ساهم بقدر كبير في التقليص من بيروقراطية اإلدارة في التوظيف، 

إلى التأويد على تطبيق هذه التجر ة في ظل  دفع الدراسة الحاليةوهذا 
 النظام القانوني الكويتي.  

من أجل حل مشعكلة السعلطة التقديريعة الواسععة التعي تتمتعع بهعا جهعة  – 3
اإلدارة فععي تقيععيم المععوظفين مععن أجععل االسععتفادة مععن الترقيععة )مهمععا كانععت 

ومععا ترتععب عنهععا مععن نقععص موضععوعية  ،طبيعتهععا اسععتثنائية، ماليععة، ترفيععع 
،  un critère d’opportunité)معة التقييم، بسبب تطبيعق معيعار المالء

مععا رتععب خععرال مبععدأي المسععاواة والعدالععة اللععذين يمععثالن أهععم المبععادة وهععو 
الدستورية في التوظيف، نوصي بتقليص هذه السعلطة التقديريعة معن خعالل 

تشعععمل الخبعععرات المهنيعععة  ،فعععي التقيعععيممحعععددة تطبيعععق مععععايير موضعععوعية 
السعععععابقة، الشعععععهادات ودورات التكعععععوين المتخصعععععص، البحعععععوث واألعمعععععال 

ا األعمععععال المتعلقععععة بتحسععععين الخدمععععة وأخيععععر   ،ضععععى األمععععرالعلميععععة إن اقت
 ،%30العموميععة، كمععا نبقععي علععى معيععار التقيععيم الرئاسععي لكععن فععي حععدود 

كعل تخضعع وفعي جميعع الحعاالت  في التقييم، ا فاصال  حتى ال يشكل معيار  
لرقابعععة مصعععالح الوظيفعععة العموميعععة والمجلعععس المتعلقعععة بعععالتوظيف التعععدابير 

لعموميععة بعععد استشععارة مجلععس الدولععة، مععن أجععل تكععريس األعلععى للوظيفععة ا
ع ،(contrôle de conformité)رقابة المطابقة  ا كما هو معمول بعه تمام 

 .70سيما التشريعين الفرنسي واأللماني في أغلب التشريعات الغر ية ال
 قائمة المراجع:

 :المؤلفات -أ
الطبععععة د. أحسععن رابحعععي، الوسعععيط فعععي شعععرح قعععانون الوظيفعععة العامعععة ،  -

 .2010، جزائراألولى، دار الريس حميدو، ال
د. أنس قاسم جعفر، نظم الترقيعة فعي الوظيفعة العامعة وأثرهعا فعي فعاليعة  -

 .1973اإلدارة، دار النهضة العر ية، القاهرة، 
د. بدوي عبد العلعيم سعيد محمعد، مبعدأ الصعالحية فعي الوظعائف العامعة،  -

والقعععانون الوضععععي، دار النهضعععة  دراسعععة مقارنعععة بعععين الشعععريعة اإلسعععالمية
 .2006العر ية، القاهرة، 

د. سعععليمان محمعععد الطمعععاوي، العععوجيز فعععي القضعععاء اإلداري، دار الفكعععر  -
 .1973العر ي، القاهرة، 

د. صعععععالح العععععدين محمعععععد عبعععععد البعععععاقي، إدارة المعععععوارد البشعععععرية، العععععدار  -
 .2000الجامعية للطبع والنشر والتوويع، اإلسكندرية، 



  2021-العدد األول–المجلد الواحد و الشعرون -ء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرقا

170 

ادل عصعععععفور و خعععععرون، اإلدارة العامعععععة، دار النهضعععععة العر يعععععة، ععععععد.  -
 . 1974القاهرة، 

د. عمععععار بوضععععياف، الوظيفععععة العامععععة فععععي التشععععريع الكععععويتي، الطبعععععة  -
 .2015 ،جزائرالاألولى، جسور للنشر والتوويع، 

د. ععععععادل الطبطعععععائي، الوسعععععيط فعععععي قعععععانون الخدمعععععة المدنيعععععة، جامععععععة  -
 .1998بقة الثالثة، الكويت، كلية الحقوال، الط

د. فععووي حبععيل، الوظيفععة العامععة وإدارة شععىون المععوظفين، دار النهضععة  -
 .1991العر ية، القاهرة، 

. فععععععؤاد العطععععععار، القععععععانون اإلداري، دار النهضععععععة العر يععععععة، القععععععاهرة، د -
1977 . 

د. كنعان نواف، القانون اإلداري، اإلصدار الخامس، دار الثقافة للنشر  -
 .2007عمان، والتوويع، 

محمععععد عبععععد الحميععععد أبععععو ويععععد، المطععععول فععععي القععععانون اإلداري، دار د.  -
 .1997النهضة العر ية، القاهرة، 

د. محمعععد فعععؤاد مهنعععا، سياسعععة الوظعععائف العامعععة وتطبيقاتهعععا فعععي مبعععادة  -
 .1967التنظيم، دار المعارف، القاهرة، 

نععععة، دار وليععععد سعععععود القاضععععي، ترقيععععة الموظععععف العععععام، دراسععععة مقار د.  -
 .2012الثقافة للنشر والتوويع، عمان، 

 :الرسائل الجامعية -ب
إيمعععان بعععن ذكعععري، مبعععدأ الكفعععاءة فعععي التوظيعععف  ليعععة لتحسعععين الخدمعععة  -

 .2016 الجزائر، العمومية، رسالة ماجستير في الحقوال جامعة بسكرة،
تيشععات سععلوى، أثععر التوظيععف العمععومي علععي كفععاءة المععوظفين بععاإلدارات  

 2009 الجزائعر، ماجستير، جامععة بعومرداس،رسالة ، الجزائريةة  العمومي
– 2010. 
عبععد الكععريم عديلععة، التوظيععف فععي المؤسسععة العامععة، رسععالة ماجسععتير،  -

 .2014 الجزائر، جامعة بسكرة،
محمد إبراميم حسن علي، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة دراسعة  -

 .1975-1974الحقوال، جامعة القاهرة، مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية  
 :البحوث العلمية -ج
د. أحسعن رابحعي، محاولععة نظريعة لتحليعل وتقيععيم أسعس أنمعاي التوظيععف  -

للعلععوم القانونيععة واالقتصععادية الجزائريععة فععي ظععل التشععريع الكععويتي، المجلععة 
 .2016/2017والسياسية، 

 

A- Ouvrages 

Aubegne (M)‚ flexibilité et performance dans le 

déroulement de carrière des fonctionnaires‚ Ed 

Hachette‚ Paris‚ 2010. 

Braconier (S), droits et libertés du fonctionnaire dans la 

jurisprudence du conseil d’Etat, Ed Sirey‚ Paris‚ 2014. 

Buglions (J), justice et liberté dans la fonction 

publique, Ed Montchrestien, Paris, 2012. 

Charançon (CH), les fonctionnaires et la fonction 

publique, Ed Armand Colin, Paris, 2007. 

Harald (G) ‚ une approche théorique du service public 

‚Ed Sirey‚ 2émeédition‚ Paris‚ 2010. 

Huchet (Y), technique et liberté dans la fonction 

publique, Ed latines, Paris, 2009. 

Mambert (N), sélectivité et performance dans la 

fonction publique, Dalloz, Paris, 2012.  

- Paster (M), le paradoxe du fonctionnaire, Ed 

Hachette, Paris, 2015. 

- Venézia(J.CL), le pouvoir discrétionnaire, LGDJ, 

Paris, 2009. 

- Verdek (CL)‚ rationalité juridique et rationalité 

managériale dans la fonction publique‚ LGDJ‚ Paris‚ 

2015. 

 

B- Thèses et Mémoires 

- Duveau (J), les promotions dans la fonction publique, 

entre incitation et complément de traitement, thèse de 

doctorat en droit, université de Poitiers, Paris, 2010. 

- Larsanne (J), « Flexible  droit de la fonction 

publique : réflexion sur la sociologie  du droit sans 

rigueur», thèse de doctorat en droit, LGDJ, 2013. 

- Marigatte (F), décentralisation et démocratie 

fonctionnelle, thèse de doctorat en droit, université de 

Saint-Denis, Paris, 2007. 

- Morgan (CL), décisions non formalisées dans le 

secteur de la fonction publique et le contrôle du juge de 

l’excès de pouvoir, thèse de doctorat en droit, 

université de Beauvais, Paris, 2015.  

 

C- Articles 

- Caillosse (J), le droit administratif et la performance 

publique, in RFDA‚ N° 2, Paris, mars 2004. 

Dumont (L), la conception moderne de la gradation 

fonctionnelle, in Esprit, N°2, Paris, Février 2012. 

 



  2021-العدد األول–المجلد الواحد و الشعرون -ء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرقا

171 

 الهوامش
                                           

في ظل التشريع الفرنسي فإن عبارة موظف عام تنطبق فقط على  1
األفراد المثبتين في وظائفهم، في حين أن الموظفين المتعاقدين يطلق 

يمنحهم عليهم المستخدمين المؤقتين ويخضعون لنظام قانوني استثنائي 
 ا مقارنة بالموظفين الدائمين.ا مادية ومعنوية محدودة جد  حقوق  

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 نطاال هذا التمييز محدود  
ا ما بحكم انفتاحها أوثر على العمالة األجنبية، وهو األمر الذي تبنته نوع  

من  14و 13و 12مثال دولة اإلمارات العر ية المتحدة بمقتضى المواد 
في شأن الالئحة التنفيذية  2012لسنة  13قرار مجلس الووراء رقم 

بشأن الموارد البشرية في  2008لسنة  11تحادي رقم اانون للمرسوم بق
 الحكومة االتحادية وتعديالته. 

الوظيفة العامة وإدارة شىون الموظفين، دار النهضة  فووي حبيل،د.  2
 . 93، ص 1991، القاهرة، العر ية

ف المشرع والقضاء لنظر إلى الطبيعة القانونية للتوظيف فقد كي  با 3
الكويتيين العالقة بين الدولة والموظف على أساس عالقة تنظيمية 

والتي من شأنها تحديد المركز  ،تحكمها القواعد المنظمة للوظيفة العامة
القانوني للموظف من حقوال وواجبات وجميع ما يتعلق بأحواله الوظياية. 

 11/11/1962دستور الصادر في من ال 26لك فقد قررت المادة/وفي ذ
الوظائف العامة خدمة وطنية تناي بالقائمين بها، ويستهدف موظفو أن "

وقد كرس قانون الخدمة  ،"أداء وظائفهم المصلحة العامة ...الدولة في 
في مادته الحادية عشرة المبدأ ذاته. من ثم  1979لسنة  15المدنية رقم/

ى القضاء الكويتي هذا المبدأ وذلك في العديد من األحكام منها فقد تبن
ولما والذي جاء فيه " ،29/4/1981حكم محكمة التمييز الصادر في 

وان من المبادة المسلم بها في فقه القانون اإلداري أن عالقة الموظف 
كز الموظف ة تحكمها القوانين واللوائح، ومر بالحكومة عالقة تنظيمي

الحكومي من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوو تغييره في أي 
إداري الصادر بجلسة   1980لسنة  199الطعن بالتمييز رقم وقت. 

29/4/1981. 
رسالة ، بو غالم إيمان، واقع سياسة التوظيف في الوظيفة العمومية 4 

 . 53، ص 2012تلمسان، الجزائر، جامعة ، 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 الذي يتالءم  6
كاختيار رئيس الجمهورية أو رؤساء أو أوثر مع شغل الوظائف السياسية 

أعضاء المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، وهو منظم في الجزائر 
 12/1/2012المؤرخ في  01 – 12بواسطة القانون العضوي رقم 

 نموذج الالمتعلق باالنتخابات، لكن رغم المزايا التي يتمتع بها هذا األ
كر القانوني يستبعد إدراجه سيما من المنظور الديمقراطي، إال أن الف

وأسلوب للتوظيف لعدة اعتبارات عملية وإدارية، فهو ير ط االختيار على 
أساس سياسي أو شخصي وليس على أساس الجدارة والكفاءة مما يعكس 

السابق  03 – 06من األمر رقم  4 ثاره على المرفق العام )المادة 
، الوسيط في ابحير  د. أحسن –ذكره . في تفصيل هذه المسألة راجع 

شرح قانون الوظيفة العامة ، الطبعة األولى، دار الريس حميدو، الجزائر، 
 وما بعدها. 47، ص 2010

 .29/6/2010إداري جلسة  2008لسنة  273الطعن بالتمييز رقم  7
 .27/2/2007جلسة  – إداري  2005لسنة  290الطعن بالتمييز رقم  8
في الكويت بأنه "في إطار  قررت محكمة التمييزفي هذا الصدد  9 

التوظيف المباشر يجب أن تكون الوظيفة موجودة ومعتمدة بالهيكل 
 2009لسنة  291بالتمييز 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.  
المرشحين محددة من التوظيف المباشر لفىات  يخصصبصفة عامة  11 

ا في إطار مؤسسات تكوين ا متخصص  ن الذين تابعوا تكوين  و : المرشحوهم
ذات طابع فني، وعلى سبيل المثال أسالك شبه الطبيين التابعين لووارة 
الصحة المتخرجين من مدارس التكوين الطبية، المرشحين المتخرجين من 
مؤسسات التكوين المتخصصة األخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع 
"أ" أعاله، وعلى سبيل المثال حاملي شهادات المدرسة الوطنية لإلدارة في 
جميع تخصصاتها، على سبيل االستثناء من بين المرشحين الذين تتوفر 

م شروي التأهيل المحددة لاللتحاال بمناصب العمل، وذلك إما إلحداث فيه
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أو خاصة ببعد األسالك،  ،أو لتوفير احتياجات استثنائية ،سلك جديد

التي تحدد قائمتها حسب الحالة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة 
أو بمقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة المركزية التي  ،العمومية

صالحية التعيين، شريطة أن ال تكون هذه الكياية السبيل الوحيد  لها
 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, ‚2009  p 118. 

يف أن تنفيذ نمط التوظيف المباشر يتم بمجرد التحقق من ضن 13 
أي حصول المرشح على الشهادة المطلو ة في المنصب و"مضاهاتها" 

من خالل إرسال خطاب مضمن إلى ؛ التحقق من صحتها وعدم تزويرها
ردة بها، المعهد أو المؤسسة التكوينية المعنية من أجل تدقيق البيانات الوا

فإذا ثبت ذلك تم إعفاء المرشح بصفة مطلقة من أي مسابقة أو تقييم 
ية والدرجة الفنية للشهادة مهما كان شكله، طالما أن الايمة الموضوع

د. أحسن رابحي، المرجع  ،مرشحن لتقدير مستوى األداء الوظيفي للتاوافي
 .57السابق، ص 

"الموظف المتعاقد عرفت محكمة التمييز الموظف المتعاقد بقولها:  14 
ال يستظل إال بما عسى أن يرتبه  ،يكون في مركز قانوني تعاقدي الئحي
عن التزامه بما تفرضه عليه  فضال   ،له المركز التنظيمي من حقوال ومزايا

ال يستحق ميزة في وظيفته إال إذا وهو  ،قوانين التوظيف من واجبات
 التالي للقانون والعقد المبرم  معه، و  اشروي استحقاقها طبق   هفي تفر اتو 

على تحديد المعاملة المالية له، فإنه  اا صريح  فإنه إذا تضمن العقد نص  
ونظامها باعتبار أن  ،ال يجوو الرجوع إلى أحكام قانون  الخدمة المدنية

 177ييز  رقم الطعن بالتم. "العقد هو األساس في تحديد معاملته المالية
 .25/3/2008إداري جلسة  2006لسنة 

 .13/7/2009إداري جلسة  2007لسنة  373الطعن بالتمييز رقم  15
جلسة  2إداري/ 2015لسنة  932، 851الطعنين بالتمييز  رقما  16

14/1/2014. 
إداري جلسة  2004 لسنة 38، 32، 11الطعن بالتمييز رقم  17
6/12/2004. 
 .29/5/2012جلسة  2إداري/ 2011لسنة  309الطعن بالتمييز رقم  18
 les concours sur examens)طريقة ال هذهتعد  19

professionnels)  المفضل في اختيار موظفي اإلدارات األسلوب
ا في والمؤسسات العمومية، فهي تشكل المرجع الوظيفي األوثر شيوع  

                                                                        
على أسس فيها ، تستند الوقت الحاضر لما تقدمه من مزايا ومحاسن

قانونية وموضوعية كفيلة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، كما تضيق من 
 مجال المحسو ية 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 إلى  20

إمبراطورية الصين القديمة حيث كانت تجرى مسابقات عامة تشمل 
مجموعة من االمتحانات الكتابية والشفوية والعملية، من أجل انتقاء 
أفضل المرشحين، أما في األنظمة المعاصرة فقد أخذت الواليات المتحدة 

أطبق بهذا النموذج بعد إقرار البرلمان لمشروع القانون الذي األمريكية 
 أو قانون تحسين الخدمة المدنية.  Pendletonبقانون "بندلتون" )عليه 

 (An act regulates and improves the civil service of 
United States)  

، 1883  هذا القانون عام Arthurوقد أصدر الرئيس األمريكي " رثر" )
تضمن على الخصوص إلزامية تعميم إجراء المسابقة للتعيين في لذي او 

 الوظائف العامة.
إلطار يتعين تحديد شروي المشاركة في مسابقة التوظيف بصفة عامة ا 21

النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، ولذلك ال ا بواسطة مسبق  
جديدة من تلقاء المعنية بالتوظيف إضافة شروي اإلدارية يمكن للسلطة 

نفسها، ولكن يمكنها فقط تحديد طرال وأساليب تنفيذ المسابقة مثل تحديد 
المسابقة وغيرها من اإلجراءات اإلدارية  وموعد ،برنامج االمتحانات

لس مج كرسها المشرع الفرنسي و األخرى، وهو األمر الذي تبناه أيض  
السابق،  حسن رابحي، المرجعد. أ ،الدولة الفرنسي في عدة قرارات

 .10ص
22 Arrêt 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 
fonctionnaire dans la jurisprudence du conseil d’Etat, 
Ed Sirey‚ Paris‚2014‚ p 103. 

 .58 د. نواف كنعان سالم كنعان، مصدر سابق، ص 23
الصادر بشأن شروي  2019لسنة  12القرار رقم/ -في ذلك راجع 24

من قانون الخدمة المدنية.  13االلتحاال بإدارة الفتوى والتشريع. المادة/
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، الوسيط في شرح قانون الوظيفة أحسن رابحيد.  -تفصيله راجع في 

محمد إبراميم حسن علي، مبدأ د. . 92العامة، المرجع السابق، ص 
في  امة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه المساواة في تقلد الوظائف الع

 .118 ص ،1975 -1974 جامعة القاهرة، القانون،
لالمتحان المفهوم الدراسي في هذا الصدد نشير بأن بالمراد من عبارة  25

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

تختلف من والتي المرشح في الايام بواجبات الوظيفة ومسؤوليتها، 
انظر الطعنين مجموعة وظياية إلى أخرى حسب طبيعة الوظيفة ذاتها. 

. 7/2/2013جلسة  3إداري/ 2012لسنة  714، 604بالتمييز رقمي 
لمطول في القانون اإلداري، دار النهضة محمد عبد الحميد أبو ويد، اد. 

 .154، ص 1997العر ية، القاهرة، 
يكون تتكون المسابقة من اختبارين أحدهما تحريري واآلخر شخصي،  26

معرفة أفضل المرشحين الذين تتوافر فيهم الصفات الالومة  هماالغرع من
ا اختبار   ي االختبار التحرير  وُيعد  ، افني   واستبعاد غير الصالحين ،للوظيفة

من في مادة أو أوثر تتصل بأعمال الوظيفة المراد التعيين فيها،  اعام  
الوقوف على ما أفاده الطالب من دراسته ومعلوماته العامة، واختبار أجل 

 االختبار الشخصيأما  مقدرته على التفكير والتعبير عن نفسه بوضوح،
وما حققه لتوسيع  للمرشح، إلى تقدير الصفات الشخصية والعقلية فيهدف

مدى استعداده لكسب المعلومات بالتمرين ا أخير  و  ،معلوماته العامة
والتدريب. أما االمتحانات فقد تكون امتحانات صالحية أو امتحانات 

المقصود بالنوع األول تحديد مستوى معين من الدرجات للنجاح  مسابقة،
أفضل العناصر في االختبار، و موجب هذه الطريقة يعقد اختبار الختيار 

في نموذج عادة هذا األالمتقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها، ويطبق 
صورة امتحان تحريري أو شفوي أو عملي، وقد إما في  ،المجاالت كافة

حيث يتم تحديد مقابلة  ،يكون االختبار في صورة مقابلة شخصية
من  اربإجراء مناقشة أو حو حيث تقوم األخيرة  ،للمتقدمين أمام لجنة فنية

مثل وقد تطور أسلوب االمتحان في بعد الدول  .دون إعداد سابق لها
فيتم  ،يتم استخدام العقل اإللكترونيحيث  ،الواليات المتحدة األمريكية

قابله عدة أجو ه أحدها صحيح والباقي خطأ، ويطلب من تطرح سؤال 
ن يتم شغل الوظيفة من بيفي النهاية المرشح تحديد اإلجابة الصحيحة، و 

عادل عصفور و خرون، الناجحين من دون التقيد بتسلسل الناجحين. د. 
. د. 258، ص 1974اإلدارة العامة، دار النهضة العر ية، القاهرة، 

بدوي عبد العليم سيد محمد، مبدأ الصالحية في الوظائف العامة، دراسة 

                                                                        
 ،دار النهضة العر ية مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،

 .307، ص2006 ،القاهرة
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. 

إداري  2006لسنة  106الطعن بالتمييز رقم  -نظر في هذا الصددا 
. د. محمد عبد الحميد أبو ويد، مصدر سابق، 30/12/2008جلسة 

كفاءة الموظفين  ىوي، أثر التوظيف العمومي علتيشات سلد. . 154ص
جامعة رسالة ماجستير،  ،"دراسة حالة" ،الجزائرية العمومية باإلدارات

 .35، ص 2010  – 2009الجزائر،  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. 

 1979لسنة  9تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم وهذا ما تضمنه  30
بشأن التعيين في بعد الوظائف العامة، حيث اشتري حصول المرشح 

لى إحدى الشهادات اآلتية: شهادة جامعية أو عالية للتعين بالدرجة ع
الرابعة/ عامة لما يعلوها، شهادة نصف جامعية )دبلوم  لتعيين بالدرجة 

إيمان بن ذكري، مبدأ الكفاءة  -صيل ذلك راجعفي تفالسادسة/ عامة. 
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، رسالة ماجستير في - لية لتحسين الخدمة العمومية-في التوظيف 

 .43ص، 2016الجزائر،  ،جامعة بسكرة، القانون 
ديوان الخدمة، ، نظام التوظيف المركزي بدولة الكويت، أحمد وجديد.  31

 .51ص
في أحد حيثيات حكم محكمة التمييز ما يلي: "...  في هذا اإلطار جاء 32

  من نظام الخدمة المدنية 5، 4، 1من المقرر أن مفاد نص المواد )
في شأن تنظيم التعليم  1966لسنة  29  من القانون رقم 14/4والمادة )

دى الوظائف العامة أن يكون من يعمل في إح العالي أنه يشتري في
لشغل الوظيفة الذي يتفق وطبيعتها، وأن على المؤهل المطلوب  حاصال  

مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهالت الدراسية 
وأن تقييم المؤهالت الدراسية هو من اختصاص لجنة  ،الالومة للتعين

يشكلها مجلس الخدمة المدنية من ووارة التر ية والتعليم العالي وجامعة 
ح الدرجات العلمية والدبلومات الكويت، وديوان الموظفين، وأن من

والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات األجنبية يختص به المجلس 
األعلى للتعليم العالي، لما كان ذلك وكان الثابت باألوراال أن الطاعن 
حصل على شهادة دبلوم الدراسات التجارية )تخصص بنوك  من الهيىة 

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

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

جه من رئيس ديوان الخدمة للكتاب المو  ا، طبق  26/6/2005بتاريخ 
 14/9/2010المدنية إلى مدير معهد الدراسات المصرفية المؤرخ 

والمتضمن طلب صورة من قرار مجلس إدارة المعهد باجتماعه المعقود 
و مقتضاه تقوم البنوك الكويتية بمعاملة موظفيها  ،28/3/1983بتاريخ 

ادية ووظياية ة معاملة ممن حملة الدبلوم العالي في العلوم المصرفي
لحملة قرنائهم من موظفي البنوك الكويتية الحاصلين  –وحد أدنى–مماثلة 

على درجة البكالوريوس من الجامعات المعترف بها، ومن ثم يكون 
اتصال طلب الطاعن بالجهة اإلدارية المختصة بتقييم شهادته الجامعية 

ة المؤهل ليه وليس معادلللتعين في وظيفة تتناسب مع المؤهل الحاصل ع
امتناعها عن ذلك ومن ثم فإن  ،للقانون  اا وطبق  يح  قد جرى صح اأواديمي  

سيما وأنه قد سبق لمجلس الخدمة المدنية أن  ال ،اا سلبي  إنما يشكل قرار  
 –في حالة مماثلة–م الشهادة الحاصل عليها الطاعن أقر صراحة تقيي

ُيعين الحاصل  وهي بدرجة البكالوريوس، وحدد الدرجة الوظياية التي
عليها وهي الرابعة/ عامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، 
وأقام قضاءه على اختصاص مجلس الخدمة المدنية في تقييم معادلة 

، بل يكون اا سلبي  فإن امتناعه ال يشكل قرار   ،االمؤهالت الدراسية أواديمي  
دة الحاصل عليها ييم الشهاقد خالف الطلبات التي استهدفها بطلب تق

الطعن بالتمييز رقم  ، مما يعيب تمييزه...".ادلتها علمي  وليس معا اوظياي  
 .19/12/2012جلسة  1إداري/ 2012لسنة  44

                                                                        
 عبد الكريم عديلة، التوظيف في المؤسسة العامة، رسالة ماجستيرد.  33

 .78، ص2014الجزائر، ، ، جامعة بسكرةفي القانون 
على عنصر المنافسة، طالما أن النجاح يمكنه أن لذلك فإنها ال تقوم  34

ا على المعدل حصلوا جميع   إذا ،يكون في متناول كل المرشحين
المطلوب، وسبب ذلك أن هذا النمط من التوظيف ال يتطلب شهادات أو 

النجارة أو  :مثل ،بوظائف بسيطةبحكم تعلقه مؤهالت علمية كبيرة 
ة عادة أعباء مالية كبيرة، لذلك السباوة، ومن ثم فإنها ال تكلف الدول

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

وحصل كل  ،فإذا كان عدد المناصب المالية الشاغرة هو خمسة 35
المرشحين على عالمات جيدة، فإن النجاح يكون فقط من نصيب 
المرشحين الخمسة األوائل في الترتيب، أما باقي المرشحين فيعتبرون 

ألن عدد المناصب الشاغرة  ؛م حصولهم على عالمات جيدةراسبين رغ
المطلوب شغلها أقل من عدد المرشحين المتقدمين للمسابقة، وحتى في 

عكسية إذا حصل كل المرشحين على معدالت أقل من المعدل الحالة ال
الذين  الخمسة مرشحينبالالمطلوب للنجاح، فإنه يتم االحتفاظ فقط 

حصلوا على معدالت أفضل من معدالت ومالئهم، حتى وإن كانت 
عالماتهم سيىة مقارنة مع المعدل العام المطلوب للنجاح في المسابقة. 

، الوسيط في شرح قانون سن رابحيأحد.  -في تفصيل ذلك راجع 
 .139الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 

من القانون  35ا بواسطة المادة وهذا ما كرسه المشرع الفرنسي أيض   36
المؤرخ في  148 – 2007المعدلة بواسطة القانون رقم  16 – 84رقم 

 .2007فبراير  6
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/ 2008لسنة  28الطعن بالتمييز رقم  38
23/12/2014. 
الهيىة العامة  2011لسنة  339، 256الطعنين بالتمييز رقمي  39

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

سياسة الوظائف العامة ، محمد فؤاد مهناد.  .138المرجع السابق، ص 
 .54ص ، 1967، القاهرة، دار المعارف، التنظيموتطبيقاتها في مبادة 
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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، وويعجسور للنشر والت ،الطبعة األولى

المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العر ية، القاهرة، الطبعة  42
 .380ص الجزء األول، الثالثة، 

ويتضح من ذلك أن قواعد الترقية ال تنطبق على شاغلي  43
مجموعة الوظائف الايادية، ولكن يمكن القول بأن تعيين أحد الاياديين 

هذه المجموعة يعتبر من قبيل الترقية حكما  بدرجة أعلى من درجته في 
بحيث يمنح عالوته الدورية في موعدها، ومثال ذلك تعيين الوكيل 
المساعد بوظيفة وكيل أو تعيين الوكيل بالدرجة الممتاوة، أما التعيين 
ابتداء بدرجة وكيل مساعد فال يخضع لهذا القاعدة لكونه بمثابة تعيين 

قية ال يطبق على غير الكويتيين حيث لم جديد، علما  بأن نظام التر 
 تتضمن العقود المبرمة معهم ما يجيز خضوعهم لقواعد الترقية.

إدارة الموارد البشرية )من ، صالح الدين محمد عبد الباقيد.  44
، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوويع ،الناحية العلمية والعملية 

 .  145، ص 2000، اإلسكندرية
دار ، الوجيز في القضاء اإلداري ، محمد الطماوي  سليماند.  45

 . 503، ص 1973، القاهرة، الفكر العر ي
أنس قاسم جعفر، نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في د.  46

 .  21، ص 1973، فعالية اإلدارة، دار النهضة العر ية، القاهرة
عة جام، عادل الطبطائي ،الوسيط في قانون الخدمة المدنيةد.  47

 . 216 ، ص1998 ،ة الثالثةعالطب ،كلية الحقوال ، الكويت
48 Loi N°83 – 634 (loi le Pors) op.cit‚ article 16. 

 .17/6/2002إداري جلسة  511/2000الطعن بالتمييز رقم   49
  220د عادل الطبطبائي، مرجع سابق ص  50
أحسن رابحي، محاولة نظرية لتحليل وتقييم أسس أنماي د.  51
، دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية في ظل التشريع الجزائري  التوظيف

 .27ص ، 2017للعلوم 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. 

                                                                        
اصطلح على تسميتها "لجان  احدثت أنظمة الخدمة المدنية لجان  است 53 

روعي في تشكيلها  ، وقدفي كل وحدة إدارية تنشأ ،ظفين"شىون المو 
تمارس هذه اللجان  ،تمثيل جميع قطاعات العمل في كل وحدة إدارية

عرع تألحكام القوانين واللوائح المحددة الختصاصاتها، و  اأعمالها طبق  
فتقوم  ،عليها كل ما يتصل بموظفي الوحدة أو نظام سير العمل بها

أو رفع التوصيات واالقتراحات  ،رارات الالومة بشأنهابدراستها واتخاذ الق
بينت المادة في هذا اإلطار التخاذ القرار المناسب.  ؛للسلطة المختصة

فقضت بأن  ،  من نظام الخدمة المدنية كياية تشكيل هذه اللجان27)
تشكل بقرار من الووير لجنة أو أوثر لشىون الموظفين حسب نوع العمل 

أر عة أعضاء على األقل من كبار ومن  ،وميةأو حجم الجهة الحك
يجوو له تشكيل وهذا األخير  ،ورئيس وحدة شىون الموظفين ،موظفيها

أن يفوع أحد موظفي الوحدة لعضوية و  ،أوثر من لجنة لشىون الموظفين
وفي حالة التساوي  ،وتكون رئاسة اللجنة ألعلى األعضاء درجة ،اللجنة

يتولى رئيس وحدة على أن  ،في الدرجة يتولى الرئاسة األقدم في الدرجة
 شىون الموظفين أو من يفوضه أمانة سر اللجنة. 

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

اقتراح ترقية الموظف و  ،لذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيفمن الموظفين ا
إبداء الرأي فيما يحال إليها و  ،اقتراح منح العالوات التشجيعيةو  ،باالختيار

ترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص و  ،من الووير
ها إلى السلطة المختصة العتمادها أو تعديل  5، 4، 3)عليها في البنود 

ولعل أهم قرارين تنفرد باتخاذهما اللجنة . او رفضها ويكون قرارها نهائي  أ
البت في التظلمات المقدمة من الموظفين و  اعتماد تقارير الكفاءةهما: 

  28بينت المواد من )من جهتها  .الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف
  اإلجراءات والقواعد التي تحكم عمل اللجنة من حيث 30حتى )

من   29المادة والتي تحيل إلى  ،إصدار قراراتهاإجراءات عاتها و اجتما
قراراتها لجنة شىون الموظفين تخذ تالتي جاء فيها: "قانون نظام الخدمة 

ويعد  ،بأغلبية اآلراء، فإذا تساوت اآلراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
الحالة وفي هذه  ،االمتناع عن التصويت بمثابة رفد لالقتراح المعروع

نصت فقد  هااجتماعاتسبل سير أما عن ". إبداء سبب االمتناعيجب 
يكون الجتماعات قانون نظام الخدمة بقولها: "من  30المادة عليها 

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

يتم فيه نشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شىون الموظفين يُ و  ،أمين السرو 
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وال يجوو االطالع على المحاضر أو استخراج ، تثبيت هذه المحاضر

صورة منها إال بناء على أمر صادر من الووير أو وكيل الووارة أو من 
 ."جهة قضائية أو هيىة تأديبية

ن قرار مجلس أبش 37/1973تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم  -راجع 54
 .29/11/1973تاريخ ب  73/51رقم  الووراء بجلسته

ا عامة ومطلقة، حيث ا تمثل شروط  نشير بأن الشروي المذكورة سابق   55
وانوا أيتعين تحققها في كافة الموظفين المتقدمين على الترقية سواء 

أو األسالك الخاصة حسب القطاعات التي  ،خاضعين لألسالك المشتركة
مون إليها، طالما أن المشرع قد تعمد تعميمها على كل الوظائف ينت

بغد النظر عن التصنيف النوعي  ،الخاضعة لنظام القانون األساسي
لكل منها، وذلك الرتباي هذه المعايير بشروي منح موظفي الدولة حقوقهم 

وهذا ما كرسته المعنوية في إطار العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص. 
إداري جلسة  2000/ 73رقم التمييز بواسطة حكمها  محكمة

21/1/2002 . 
 .28أحسن رابحي، مرجع سابق، ص د.  56
الفرنسي والكويتي للترقية االختيارية أو الوظياية  ينعكال المشر  تطرال  57

من جانبها الشكلي أو اإلجرائي أي من جانب الشروي الواجب تحققها 
ك نقترح من جهتنا لذلراجح بشأنها، و دون تقديم تعريف لالستفادة منها، 

: "نقصد بالترقية االختيارية تقدم الموظف في سلكه وفق اآلتيتعريفها 
المهني برتبة أو درجة واحدة، ويكون ذلك بصفة دورية منتظمة طيلة 

ا بتحقق بعد مساره المهني، لكن االستفادة من هذا اإلجراء يبقى مرهون  
يتم تقديرها من طرف الرئيس اإلداري التي الشروي والمعايير الموضوعية 

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

بشأن الترقية  1983لسنة  5راجع تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم  58
 .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
 5/2/0820إداري، جلسة  222/2006راجع الطعن بالتمييز رقم  62

وحتى في  ،وقد يكون هناك التباس أو خلط بين مفهومي الترفيع والترقية 63 
تعريفهما، إال  أن ما يهمنا هو معنى الترفيع، فقد ُعرف بأنه تغيير مركز 

وذلك من خالل تقدمه على غيره في درجات السلم اإلداري،  ،الموظف
أو  ،الفىة ذاتهافي أوان بنقله إلى درجة أعلى من التي كان يشغلها سواء  

، فهو نقل الموظف من لنظام ترتيب الوظائف ابانتقاله إلى فىة أعلى تبع  

                                                                        
د.  درجته الوظياية إلى درجة أعلى منها بما يترتب على ذلك ويادة راتبه.

،  1977دار النهضة العر ية،  – 3ي –القانون اإلداري  –فؤاد العطار 
 .259. د. ماهر صالح عالوي، مصدر سابق، ص473ص 

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

، دار  1وليد سعود القاضي، ترقية الموظف العام " دراسة مقارنة " ي 65
 . 84، ص2012الثقافة للنشر والتوويع، 

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. 

ا في نص المشرع الفرنسي على تطبيق الترقية المالية لكنه توسع جد   67 
يشمل كل الرتب ا تقدير نسبتها بمعدل واحد تحديد إطارها القانوني، رافض  

والفىات الوظياية على اختالف درجات تسلسلها في السلم الوظيفي )وما 
فعل المشرع الكويتي ، ومن ثم اعتبر بأنه من الراجح تقدير نسبة الزيادة 

باقتراح  ة،ترقية المالية في كل حالة على حدفي الراتب المرتبطة بال
 :نة التقنية التابعة لهامشترك يوقعه كل من ممثل اإلدارة المستخدمة واللج

)يتم فيه تحديد نسبة الزيادة مع تبرير ذلك بتقرير أداء الموظف 
ثم المصادقة عليه من طرف الووير  ،وصعو ات المنصب الذي يشغله 

 43ا للمادة المكلف بالوظيفة العمومية تحت رقابة مجلس الدولة، طبق  
بواسطة القانون  )السابق ذكره  المعدلة 16 – 84مكرر من القانون رقم 

 .2010يوليو  5المؤرخ في  751 – 2010رقم 
Voir - Larsanne (J), « Flexible  droit de la fonction 

publique : réflexion sur la sociologie  du droit 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 du juge 

de l’excès de pouvoir, thèse de doctorat en droit, 

université de Beauvais, Paris, 2015, p 163. 
69 L’article 25 de la Loi N°84 – 16 (op.cit)‚ stipule «un 

décret en conseil d’Etat détermine‚ pour chaque 

administration et service‚ les emplois supérieurs pour 
lesquels les nominations sont laissées à la décision du 
gouvernement. L’accès de non-fonctionnaires à ces 
emplois n’entraine pas leur titularisation dans un corps 
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de l’administration ou du service. Les nominations aux 

emplois mentionnés à l’alinéa premier du présent 

article sont essentiellement révocables‚ qu’elles 

concernent des fonctionnaires ou des non-

fonctionnaires». 
70 Sur ce point d’analyse voir –Verdek (CL)‚ rationalité 

juridique et rationalité managériale dans la fonction 

publique‚ LGDJ‚ Paris‚ 2015‚ P 73 et s. 
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