
  رشوط التوظیف
  

  :الرشوط العامة لاللت�اق �لوظیفة العموم�ة �ٔوال:

، املتضمن القانون أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة 2006یولیو  15املؤرخ يف  03-06من أ�مر رمق  75نصت املادة 

  :" " ال ميكن ٔ�ن یوظف ٔ�� اكن يف وظیفة معوم�ة ما مل تتوفر ف�ه الرشوط ا�ٓتیة �ىل ٔ�نه

  جزا�ري اجل�س�یةٔ�ن �كون، 

 ٔ�ن �كون ممتتعا حبقوقه املدنیة، 

 املراد �لت�اق هبا ٔ�ال حتمل شهادة سوابقه القضائیة مالحظات ت��اىف وممارسة الوظیفة، 

  عیة قانونیة جتاه اخلدمة الوطنیةٔ�ن �كون يف وض، 

 ة املراد �لت�اق اق �لوظیفاللت�ٔ�ن تتوفر ف�ه رشوط السن والقدرة البدنیة وا�هنیة وكذا املؤهالت املطلوبة ل

 ،هبا

 : حرص املرشع يف نص املادة ٔ��اله التعیني يف الوظائف العموم�ة �ملواطنني و�دمه دون ٔ�نا�متتع �جل�س�یة اجلزا�ریة -1

رشوط  �ري ٔ�نه يف بعض القوانني أ�ساس�یة اخلاصة فٕاهنا تنص �ىل مك�س�بة،�شري ٕاىل ما ٕاذا اكنت اجل�س�یة ٔ�صلیة ٔ�و 

  أ�قدم�ة يف اك�ساب اجل�س�یة اجلزا�ریة �لتعیني يف أ�سالك املدنیة.

ا وجوب �شرتط القانون يف املرتحش �لوظیفة العموم�ة ٔ�ن �كون ممتتعا جبمیع حقوقه املدنیة، وكذ ا�متتع �حلقوق املدنیة: -2

  .�لت�اق هبا قضائیة من املالحظات اليت ت��اىف وممارسة الوظیفة املراد�لو شهادة سوابقه ال

زاء اخلدمة : ال ميكن توظیف ٔ�ي مرتحش ما مل یوحض وضعیته إ �ٔن �كون املرتحش يف وضعیة قانونیة جتاه اخلدمة الوطنیة -3

  . لها ٔ�و مؤد� ن اكن مس�تف�دا من الت�ٔج�ل ٔ�و معف�االوطنیة، حبیث جيب �لیه ٔ�ن یث�ت مبوجب شهادة إ 

قدرة بـ وامل�لتوظیف، احلد أ�دىن �لسن القانونیة السالف ا��ر،  03-06من أ�مر رمق  78: �ددت املادة رشط السن -4

س�نة اكم�، وهيدف املرشع من وراء ذ� ٕاىل حامیة القرص من �س�تغالل من �ة، وضامن حقهم يف ا�متدرس  18

  من �ة ٔ�خرى.

لف االس 03-06من أ�مر رمق  5الفقرة  75: اشرتط املرشع يف نص املادة قة البدنیة ملامرسة الوظیفة�ٔن �متتع املرتحش ��لیا -5

�لو املرتحش �لوظیفة العموم�ة من أ�مراض املعدیة ٔ�و العاهات اجلسدیة ٔ�و العقلیة اليت تعیق ٔ�داءه لعم�، وتعطل �ر ا�

  مصاحل املواطنني �س�ب غیابه املتكرر والناجت عن مرضه.

ى املنصب : وخيتلف مس�توى املؤهل �خ�الف مس�تو شغ� رشط ٕاثبات مس�توى الت�ٔهیل ا�ي یتطلبه املنصب املراد -6

هادات ش "یتوقف �لت�اق �لرتبة �ىل ٕاثبات الت�ٔهیل �  03-06من أ�مر رمق  79املراد شغ�، وهذا ما نصت �لیه املادة 

  ".ٔ�و ٕا�ازات ٔ�و مس�توى �كو�ن



ٔ�ن تضیف رشوًطا ٔ�خرى �راها الزمة لشغل الوظائف العموم�ة، طاملا اكنت هذه ٕالدارة لكن مي هٕاىل ٔ�ن جتدر إالشارة

 سابقا.املذ�ور  03-06 من أ�مر رمق 77 العام، وهوما ٔ�شارت ٕالیه املادة ٔ�و النظامم�عارضة مع القانون  الرشوط �ري

  

  :�لجهة القضائیة�ٔسالك مس�ت�ديم �ٔما�ت الضبط الرشوط القانونیة لاللت�اق ب �نیا:

د�سمرب  24املؤرخ يف  409-08من املرسوم التنف�ذي رمق  �36شمل ٔ�سالك مس�ت�ديم ٔ�ما�ت الضبط حسب املادة 

  املتضمن القانون أ�سايس اخلاص مبس�ت�ديم ٔ�ما�ت الضبط �لجهات القضائیة �ىل أ�سالك أ�تیة: 2008

 ضبطال �ٔمني قسم ، �ٔمني قسم الضبط الرئ�يس( س� ٔ�م�اء ٔ�قسام الضبط( 

 عون �ٔمانة الضبط، معاون �ٔمني الضبط، �ٔمني الضبط( س� ٔ�م�اء الضبط( 

جيب �ىل املرتحشني �تلف الرتب التابعة ٔ�سالك مس�ت�ديم ٔ�ما�ت الضبط �لجهات القضائیة، وز�دة �ىل الرشوط 

  .409-08العامة املذ�ورة سابقا، اس��فاء الرشوط اخلاصة املنصوص �لهيا يف املرسوم التنف�ذي رق�م 
  

  التكو�ن  املس�توى ا�رايس و/ �ٔو الشهادات املطلوبة  الرت�ب

  قسم الضبط الرئ�يس �ٔمني
شهادة املاجس�تري ٔ�و شهادة معاد� لها،  احلا�زون �ىل

  .يف العلوم القانونیة وإالداریة
 صبلشغل املن �كو�ن حتضريي

  �ٔشهر )03(ثالثة  مدته

  �ٔمني قسم ضبط
شهادة ل�سا�س يف التعلمي العايل ٔ�و احلا�زون �ىل 

  .شهادة معاد� لها يف العلوم القانونیة وإالداریة

س�نة  مدتهخصص م��كو�ن 
مث یعینون بصفة  )01(وا�دة 

  مرتبصني

  شهادة الباكلور� ٔ�و شهادة معاد� لهااحلا�زون �ىل   �ٔمني الضبط
 ناخصص مدته س��م��كو�ن 

، مث یعینون بصفة )02(
  مرتبصني

  معاون �ٔمني الضبط

 احلا�زون �ىل:
  الس�نة الثالثة من التعلمي الثانوي اكم�. ىمس�تو   -
شهادة يف أ�عامل املك�بیة ٔ�و أ�مانة مسلمة من   -

مؤسسة �كو�ن معوم�ة ٔ�و مؤسسة �كو�ن  طرف
 )03(معمتدة ال تقل مدة احلصول �لهيا عن ثالثة 

  ٔ�شهر.

مدته س�نة  خصصم� �كو�ن
، مث یعینون بصفة )01(وا�دة 

  مرتبصني.

  الس�نة الثالثة من التعلمي الثانوي اكم�.مس�توى   عون �ٔمانة الضبط
 صبلشغل املن �كو�ن حتضريي
  ٔ�شهر )03( مدته ثالثة

 
  



  

  جيب �ٔن حتتوي ملفات الرتحش �ىل الو�ئق التالیة:

  ،خطيطلب  -

  ،�س�ة من بطاقة التعریف الوطنیة -

 ٕازاء اخلدمة الوطنیة، القانونیة الوضعیة من الوثیقة اليت تث�ت�س�ة  -

  ،التكو�ن مسارمن املؤهل ٔ�و الشهادة املطلوبة مرفقة �كشف نقاط �س�ة  -

 جلهة القضائیة املعنیة �لتوظیف،تث�ت ٕاقامة املرتحش �شهادة إالقامة  -

 بطاقة معلومات متٔ� من طرف املرتحش، -

ا �لمرتحش يف �خ�صاص، ی��غي ٔ�ن �كون هذه الشهادات مؤرش �لهي املهنیةأ�قدم�ة تث�ت  اليت عملال اتشهاد -

 من طرف هیئة الضامن �ج�عي، �ل�س�بة لٔ�قدم�ة املك�س�بة يف القطاع اخلاص،

شهادة تث�ت مدة العمل املؤدى من طرف املرتحش، يف ٕاطار �ازي إالدماج املهين و�ج�عي �لش�باب �اميل  -

 املشغول، عند �ق�ضاء،الشهادات، مع توضیح املنصب 

 ٔ�ي وثیقة تث�ت م�ابعة املرتحش �كوینا ٔ��ىل من الشهادة املطلوبة يف التخصص، عند �ق�ضاء، -

 ٔ�ي وثیقة تث�ت أ�شغال وا�راسات املنجزة من طرف املرتحش يف التخصص، عند �ق�ضاء، -

 شهادة احلا� العائلیة �ل�س�بة �لمرتحشني املزتو�ني. -

  ملفاهتم �لو�ئق التالیة: اس�تكاملالناحجني هنائیا، �ىل  ویتعني

 شهادة السوابق العدلیة، ساریة املفعول، -

 ،07شهادة املیالد رمق  -

 ،الشهادات الطبیة -

 .) مشس��ان خبلف�ة بیضاء02ور�ن (ص -


