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   08/04/1992 بتاريخ 6622املنشور الوزاري رقم : املـــرجــع 

  

ية احلالية يف قطاع التربية سلبيات عديدة يف التسيري نتيجة سوء استعمال املوارد البشرية واإلهدار املفرط يف تسجل الوضع

استغالهلا وقد ساعدت عدة عوامل على خلق هذه الظاهرة وتتمثل يف الفتح العشوائي للمناصب يف اخلريطة التربوية 

سات التربوية وال سيما املعاهد التكنولوجية للتربية ، والتس أدت واإلدارية دون مراقبة وظيفتها ، وكذا حذف بعض املؤس

إىل تضخم عدد املوظفني بالنسبة لإلحتياج احلقيقي للقطاع ، وعالوة على هذا فإن حذف بعض اإلختصاصات نتيجة 

ملسجل يف الفائض ، والتقليص يف توقيت بعض املواد ، أدى كذلك إىل توسيع العدد ا) الثانوي مثال ( إعادة هيكلة التعليم 

وقصد حتقيق الفعالية والنجاعة يف تسيري القطاع والقضاء على السلبيات املسجلة يف هذا الشأن فإنه يتعني اختاذ اجراءات 

صارمة حتث على اإلستعمال العقالين والتحكم أكثر يف املوارد البشرية ومعاجلة الوضع احلايل كما ينص عليه املنشور 

 املتعلقة مبقاييس وضع اخلريطة التربوية واإلدارية ، والذي يعترب 22/01/1996بتاريخ / م د / و ت /92الوزاري رقم 

هدفا ينبغي الوصول إليه وحتقيقه ، قصد تنميط كل املؤسسات التربوية حسب احتياجاا احلقيقية خالل السنوات الثالث 

بية ، وهلذا الغرض فإن هذا املنشور يهدف إىل تشخيص املقبلة واليت تعرف استقرار يف منح املناصب املالية لقطاع التر

املوظفني الذين يعتربون فائضني نتيجة تطبيق هذا التنميط ، وكذا جتديد املفاهيم احلقيقية للمصطلحات املستعملة يف قطاع 

جراءات والسبل بالفائض ، العجز املنصب الشاغر ، قصد توحيدها وحتديد اإل: التربية وال سيما تلك املتعلقة مبا يسمى 

  .الكفيلة للتكفل ا 

إن ضرورة توحيد املفاهيم املستعملة بصفة دائمة يف قطاع التربية أصبح أمرا :  ـ تـوحـيـد املـفـاهـيــم 1

  .حتميا ومستعجال ومن هنا فإن املصطلحات التالية ينبغي أن تكون هلا نفس املفاهيم 

ذي يفوق عدد املناصب املفتوحة حسب اإلحتياج احلقيقي كما هو ذلك العدد من املوظفني ال: ـ الفــائــض 

  .حتدده املقاييس املنظمة إلحداث املناصب املالية 

إن الغموض املالحظ يف هذين املفهومني وال سيما بني املصاحل املكلفة بتسيري املوظفني : ـ العجز أو املناصب الشاغرة 

حل املكلفة باجناز امليزانية ، يدفعنا إىل توضيح كال املصطلحني واعطائهما واملصاحل املكلفة بالتنظيم التربوي وكذا املصا

  : مفاهيم دقيقة قصد جتنب كل إلتباس يف استعماهلا وبالتايل فإن 

ويعين به كل املناصب احملدثة يف اخلريطة التربوية بناء على املقاييس احملددة لفتح هذه املناصب ، واليت : ـ العــجــز 

وحتدد هذه ) مرسم ، ومتربص ( طرف مستخدم تتوفر فيه شروط التوظيف احملددة يف القوانني األساسية مل تشغل من 

   ) .-( املناصب يف جدول الدراسة املقارنة للخريطة املقترح يف خانة املوازنة بعالمة 

يس احملددة لفتح هذه املناصب ويعين ا كل املناصب احملدثة يف اخلريطة التربوية بناء على املقاي: ـ املناصب الشاغرة 

أي مل تشغل من طرف موظفني متربصني أو مثبتني أو أعوان مؤقتني ، مستخلفني ( واليت تبقى شاغرة بصفة دائمة 

  ) ومتعاقدين 
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 اعتبارا ملفهوم الفائض كما مت حتديده أعاله ، وقصد إعطاء نفس : ـ قواعــد تشـخـيـص الفـائــض 2

 ذه الظاهرة فإنه ميكن حتديد الفائض سواء على مستوى مؤسسة واحدة أو على مستوى عدة الفرض للموظفني املعنيني

وذلك بناء على ) مأمن ، مقاطعة تربوية ، بلدية أو دائرة ( مؤسسات تابعة إىل قطاع تربوي أو جغرايف مواحد 

عوان الذين وظفوا يف إطار التعاقد أو كما يعترب فائضا تلقائيا كل األ) املواد أو الرتب أو األصناف ( خصوصيات الفائض 

اإلستخالف وكذا املوظفون املعنيون بصفة مؤقتة أو الذين عينوا خارج اختصاصهم ، إال أنه اعتبارا ملبدأ صيانة حق 

 املشاركة يف احلركة التنقلية فإنه حيق لكل موظف التنافس على كل املناصب احملدثة يف اخلريطة التربوية وبعد اإلنتهاء من

هذه العملية وظهور نتائجها ، فإن املناصب الفائضة عن اإلحتياج احلقيقي اليت تبقى شاغرة حتذف ، ويعاد توزيع املوظفني 

الفائضني يف املؤسسات احملدثة أو املناصب الشاغرة على أساس املقياس احملدد يف هذا املنشور ، أما بالنسبة للموظفني الذين 

ة تدريسهم لضرورة املصلحة آنذاك فإنه يعاد تعيينهم يف مرحلة تدريسهم احلقيقية كلما عينوا يف السابق يف غري مرحل

   ـ إمكانية تعويض هؤالء املوظفني مستخدمني مؤهلني 1:  توفرت الشروط التالية 

   ـ إذا مل تكن املؤسسة يف حاجة ضرورية إىل مهامهم 2           

  رحلة تدريسهم ـ إذا توفرت مناصب شاغرة يف م3           

  يف الصفحــة املـواليــة :  ـ املـقــيـــاس 3

أو أكثر يف اموع العام ، تعطى األسبقية ألكثرهم أقدمية يف  ) 02(  عندما يتساوى موظفني : مـالحــظــات 

  .املؤسسة ويف حالة التساوي تعطى األولوية للزوج الثنائي يف القطاع 

 وسام اإلستحقاق ، أو جائزة أحسن إجناز ، أو حبث تربوي ، ويثبت يف منصبه ال يعترب فائضا كل موظف حتصل على

  بصفة تلقائية 

يعني املوظفون الذين ينقلون يف إطار أحكام هذا املنشور بصفة ائية لضرورة اخلدمة ، وحيتفظون حبق املشاركة يف احلركة 

ب اليت جتمع ما بني منصبه األصلي واملنصب الذي نقل إليه يف التنقلية للسنة املوالية ، كما حيتفظون بنقطة املكوث يف املنص

 بتاريخ 6622إطار أحكام هذا املنشور ، مع العلم أن هذا املنشور يلغي ويعوض الترتيبات احملددة يف املنشور رقم 

08/04/1992   

.                                                                     املوظفني ويف األخري أؤكد على ضرورة تطبيق هذه اإلجراءات بصفة صارمة وعادلة لتحقيق املساواة بني

   22/05/1996اجلزائر يف 

                                                                                 مدير الديوان بوزارة التربية 

                                            عبد الكرمي تبــون                                                

 
 
 
  

  



 3 

   املـقـيــاس اخلــاص بتشـخـيـص املوظـفـيـن الفـائضـيـن ـ

         املـــالحــظــــــات     النـقـطــــة اس يـقر املاصـعـنـ

   ـ األقــدمــيـــة 1

رتبـة ـ األقدميـة العامة يف ال

  احلالية

  ـ األقدمية يف الرتب األخرى 

  

  

ـ األقدمية يف املؤسسة أو املقاطعة أو 

  ...الدائرة 

  

   ـ التـنـقـيــط 2

النقطة + ـ نقطة التفتيش األخرية 

  اإلدارية 

  

  

   ـ العــالوات 3

 عضو ج  ت  و أو منظمة ج  ت و 

  أو أرملة شهيد أو ابن أو بنت شهيد

  

  ـة  ـ احلالـة العائلـيـ4

  ـ متزوج له أوالد 

  ـ متزوج بدون أوالد 

  )  ثنائي ( ـ زوج يف القطاع 

  

   ـ العـقــوبــات 5

   1ـ عقوبة من الدرجة 

   2ـ عقوبة من الدرجة 

  3ـ عقوبة من الدرجة 

  

   ن عن كل سنة1

  ن عن كل سنة½ 

  

  ن كعـالوة ½ 

  

  

 /          40    

  

  

  

  

   نقاط 05        

  

  

  

   نقاط 02       

   نقطة 01       

   نقاط 02       

  

  

   نقطتان 02 -

  نقاط 04 -

  نقاط 06 -

فيما خيص الطور األول والثاين من التعليم 

 نقطة عن كل سنة 1األساسي فإنه حتسب 

بالنسبة لألقدمية العامة يف التعليم دون التمييز 

  .بني الرتب 

  

نقطة كعالوة بالنسبة للمكوث يف ½ متنح 

  ...املؤسسة أو 

  

ة عدم وجود إحدى النقطتني متنح نقطة يف حال

املتوسط احملددة يف مقياس التنقيط حسب 

الدرجة املكتسبة وتضاف نقطة واحدة لكل فترة 

  يف السنوات ابتداء من تاريخ آخر تنقيط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ختصم نقطتان أو أربع نقاط أو ستة نقاط من 

 .اموع ما مل يتم إلغاء العقــوبــة 

  


