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 البحث مدتخمص
اإلدارة تقجـ الخجمة العامة مغ خالؿ السػضفيغ التابعيغ ليا اال أف ىؤالء 
السػضفيغ قج ال يكػنػف  بالعجد الكافي في بعس االحياف فشخاىا تدتعيغ بفئات مغ 

مختمفة اال اف شبيعتيا واحجة وىي أنيع ليدػا بالسػضفيغ السػضفيغ وبريغ قانػنية 
الجائسييغ سػاء عغ شخيق التعاقج معيع وىع فئة السػضفيغ بعقج أو مغ خالؿ 
ادخاليع الى الخجمة عغ شخيق قخار إداري بالتعييغ وىؤالء ىع فئة السػضفيغ 

مى تحجيج الصبيعة السؤقتيغ، غيخ أف القػانيغ العخاقية لع تدتقخ ال عمى التدسية وال ع
 القانػنية الشاجسة عغ غسػض الشز القانػني.

مغ ىشا جاءت الحاجة لبحث مػضػع التشطيع القانػني لسخكد السػضف  
، وقج تشاولشا السػضػع مغ جػانب يخه مغ اشكاالت في الػاقع العسميوما يث ،السؤقت

سؤقت وفي مختمفة وفق مبحثيغ اثشيغ تشاولشا في االوؿ مشيا مفيػـ السػضف ال
مختتسيغ بحثشا بخاتسة بيشا  ،ا السخكد القانػني لمسػضف السؤقتالسبحث الثاني تشاولش

لعل ابخزىا يتسثل في أف مرصمح  ،فييا أىع ما تػصمشا اليو مغ نتائج وتػصيات
السػضف السؤقت غيخ محجد تحجيجًا دقيقًا في القانػف العخاقي وأف السخكد القانػني 

لحلظ اوصيشا السذخع  ،تصابق تسامًا مع السػضف الجائعلمسػضف السؤقت يكاد ي
العخاقي بزخورة استبجاؿ مرصمح السػضف السؤقت في السادة االولى/ثامشًا مغ 

بسرصمح )السػضف غيخ الجائع( ليذتسل  4154لدشة  9قانػف التقاعج السػحج رقع 
 سجانييغ( .عمى السػضفيغ السؤقتيغ والسػضفيغ بعقج وغيخىع كالسػضفيغ دوف اجخ )ال

الهظيفة  ،السهظف العام،القرار االداري ،السهظف السؤقت :السفتاحيةالكمسات 
 السؤقتة.
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The Legal position of the temporary official 
(A comparative study) 

 

Abstract 
The administration presents public service through 

officials. However, such officials may not be sufficient 
sometimes. Therefore, it seek the assistance from other groups 
of officials through different legal forms but they are not 
permanent officials, they are used by way of contract, and 
officials by contract, or through admitting them to service by 
way of an administration decision resulting in appointment, 
called temporary officials. The Iraqi law, however, did not 
confirm neither the name nor specify the legal nature 
consequent from he ambiguity of legal provision. Hence, it is 
necessary to investigate the topic of legal regulation of the 
position of a  temporary official and the resulting problems 
emanating from it in practice. The topic has been dealt with 
from different aspects according to two sections. the first 
section tackles the concept of temporary official, whereas the 
second one revolves around the legal position of temporary 
official .the study concludes with a finding in which we have 
summarized the most important conclusions and 
recommendations we arrived at the most significant concluding 
remarks are that the term "temporary official" is not well 
delimited in Iraqi law and that the legal position of temporary 
official is almost identical with permanent official. Therefore, 
the Iraqi legislature is recommended to replace the term 
"temporary official"  in article 1(8) form the law of unified 
pension, no.9 in 2014 by the term " non – permanent official " 
to include temporary officials, officials by contract and others، 
such as officials without salary. 
Keywords: Temporary official، Administrative decision، 
public official، The temporary function . 
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 السقجمة
عقل الجولة السجبخ وساعجىا السشفح، مغ اجل ذلظ نججىا تتأنى  السػضف العاـ

ا مغ خالؿ شخؽ وأساليب مختمفة في اختيار مغ يسثميا ويؤدي السياـ السػكمة اليي
وبسا أف السجتسعات عسػمًا  ،النتقاء األبخز ضسغ الستقجميغ لشيل الػضيفة العامة

في حالة تصػر مدتسخ ولحاجة اإلدارة الستحجاث مخافق ججيجة أو الكياـ بسياـ ذات 
شابع مؤقت فأنشا نججىا تتجو صػب آليات ججيجة الختيار مػضفيغ أكفاء ولكغ مغ 

وىحا السػضػع يثيخ الكثيخ  ،نسا برفة مؤقتةإخخ ليذ برفة مػضف دائسي نػع آ
اإلدارة  عالقةمغ التداؤالت حػؿ السخكد القانػني ليحا الشػع مغ السػضفيغ وشبيعة 

بيع ولكػف اإلدارة باتت تمجأ وبذكل متدايج إلى السػضف السؤقت ارتأيشا في ىحا 
غ السػضفيغ الحيغ بات حاليع ال يقل البحث تدميط الزػء عمى ىحه الفئة السيسة م

 شأنًا عغ السػضف العاـ الجائسي.  
 إشكالية البحث:

في الغسػض الحي يكتشف تحجيج السقرػد بالسػضف تكسغ إشكالية الجراسة 
السؤقت والخمط الػاضح بيشو وبيغ مرصمحات أخخى كالسػضف بعقج وكسا ىػ 

السعجؿ 5995لدشة  54عاـ رقع الحاؿ في قانػف انزباط مػضفي الجولة والقصاع ال
وما يتختب عمى ذلظ مغ آثار  ،السعجؿ 5961لدشة  44وقانػف الخجمة السجنية رقع 

ميسة تتعمق بحقػؽ وواجبات ىحه الفئة مغ السػضفيغ وشبيعة العالقة القانػنية التي 
 تخبصيع باإلدارة.
 فرضية البحث:

السػضف السؤقت( اختالؼ الشرػص القانػنية في تحجيج السقرػد بسرصمح )
وانعكاسو عمى الجراسات القانػنية واآلراء الفقيية واألحكاـ القزائية التي تشاولت 
ىحا السػضػع بالجراسة، مع اختالؼ التشطيع القانػني لسػضػع الجراسة مع الحاالت 

 السذابية. 
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 مشهجية البحث:
ػص اعتسجنا في دراستشا ىحه عمى السشيج التحميمي السقارف مغ خالؿ الشر

 القانػنية واآلراء الفقيية واألحكاـ القزائية في العخاؽ والجوؿ السقارنة.
 هيكمية البحث:

قدسشا دراستشا ىحه إلى مبحثيغ اثشيغ تشاولشا في األوؿ مشيا مفيـػ السػضف 
السؤقت مغ خالؿ مصمبيغ في األوؿ تشاولشا دراسة التعخيف بالسػضف السؤقت وفي 

وفي السبحث الثاني تشاولشا   ،ني لمسػضف السؤقتالثاني بحثشا األساس القانػ 
السخكد القانػني لمسػضف السؤقت في مصمبيغ األوؿ تشاوؿ بياف حقػؽ وواجبات 
السػضف السؤقت والثاني تشاوؿ دراسة تثبيت وانقزاء الخابصة الػضيفية لمسػضف 

 السؤقت.
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 املبحث األول
 املىظف املؤقت فهىمم 

بتشفيح الدياسة العامة لمجولة وتذغيل مخافقيا العامة عغ  اإلداريةة تقػـ الدمص      
مغ خالؿ مسثميغ  وأعسالياشخيق عجد كبيخ مغ العامميغ لجييا فيي تسارس نذاشيا 

لغخض تقجيع الخجمات  اإلدارةعشيا اصصمح عمى تدسيتيع بالسػضفيغ فيع وسيمة 
الجولة لتحقيق  وأداة ارسة نذاشيا لسس اإلدارةالحاجات العامة فيع يج  وإشباعلألفخاد 

 أىجافيا .
 اإلداريةفي الػضيفة العامة ىػ التػضيف الجائع ولكغ قج تمجأ الدمصة  واألصل     

وسيمة استثشائية لمتػضيف وىي التػضيف السؤقت لدج حاجة شارئة فالتأقيت  إلى
 لييا.المجػء الييا كمسا دعت الحاجة ا اإلدارةحالة استثشائية قج تدتجعي مغ 

في  ؿاو سشتشومغ أجل الػقػؼ عمى مالية السػضف السؤقت وبياف مفيػمو      
القانػني لمسػضف  األساسو  األوؿىحا السبحث مفيػـ السػضف السؤقت في السصمب 

 :وكسا يأتيالسؤقت في السصمب الثاني 
 السهظف السؤقت ب التعريف: السطمب األول

ع في اف لو مفيػمًا خاصًا يسيده يختمف السػضف السؤقت عغ السػضف الجائ   
عغ غيخه  ويجعل لو استقاللية خاصة مغ حيث االحكاـ والقػاعج التي تحكسو، 
ولغخض بياف ىحا السفيػـ البج مغ تعخيفو أواًل ومغ ثع تسييده عغ غيخه وىػ ما 

 -سشتشاولو بالجراسة كاًل في فخع مدتقل، وكسا يأتي :
  تعريف السهظف السؤقت: الفرع األول

قبل الخػض في بياف مفيػـ السػضف السؤقت البج مغ بياف مغ ىػ السػضف      
وقج  ،والحي اختمفت بذأنو التعخيفات بيغ الفقو والقزاء والتذخيع )الجائع(العاـ

خجمة شخز مغ  أوكل مغ يعسل في خجمة الجولة )بذكل عاـ أنو   (5)عخؼ
ة )خديشة عامة( سػاء أكانت أشخاص القانػف العاـ ويتقاضى مختبو مغ ميدانية عام
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  (4)كسا عخؼ (،ممحقة بسيدانية الجولة مدتقمة اـ أخخى ميدانية  ةأيميدانية الجولة اـ 
جمة خالػضائف العامة الخاضعة لشطاـ الالذخز الحي يذغل أحجى )أنو ب زاً أي

 أيالػضيفية الخاصة بالذخوط والسؤىالت السصمػبة لذغل  األنطسةاحج  أوالسجنية 
كل مغ )ىػ العميا السرخية بقػليا اإلدارية، وقج عخفتو السحكسة (الػضائف مغ ىحه

احج أشخاص القانػف  أويعيج اليو بعسل دائع في خجمة مخفق عاـ تجيخه الجولة 
، (ليحا السخفق اإلداري في التشطيع  عغ شخيق شغمو مشربًا يجخل خخى العاـ األ

ة دائسة ي يعيج اليو بػضيفالذخز الح)و مجمذ شػرى الجولة الفخندي بأنووعخف
تجلل  وكل ىحه التعخيفات  (3) (بالسخافق العامة الخاص داخمة ضسغ مالؾ الػضائف

أف شبيعة السخفق  أيعمى أف السػضف العاـ ىػ مغ يتػلى العسل في وضيفة دائسة 
ف كاف إالسذخع العخاقي و  أكجهالعاـ الحي يعسل بو السػضف يتدع بالجيسػمة وىػ ما 

ف السذخع عسػمًا أف يػرد تعخيفات لسرصمحات قانػنية أنسا يتخؾ ذلظ ليذ مغ شأ
 .ياد الفقو والقزاءالجت

( مغ قانػف الخجمة السجنية 4السذخع العخاقي في السادة الثانية ) ردأو وقج       
السعجؿ تعخيف السػضف العاـ بأنو ) كل شخز  5961( لدشة 44الشافح رقع )

 افيتزح مغ ىح (4) ،(في السالؾ الخاص بالسػضفيغليو وضيفة دائسة داخمة إعيجت 
التعخيف أف ىشاؾ شخوشًا مغ الػاجب تػافخىا في الذخز حتى يعج مػضفًا عسػميًا 

 وىحه الذخوط ىي :
فيذتخط إلضفاء صفة السػضف العاـ أف يذغل  : أف يعيج اليو بعسل دائع -5

لسػضف لخجمة الذخز وضيفة دائسة داخمة في نطاـ السخفق العاـ بحيث يشقصع ا
وبيحا ال يعتبخ العاممػف برػرة مؤقتة  (5)خة وليذ برفة عارضةسالجولة برفة مدت

مػسسية كالخبخاء والسدتذاريغ مػضفيغ ألنو مغ متسسات العسل الجائع أف تكػف  أو
لكغ السػضف الحي يعسل بعقج  ،اإلداريةالػضيفة داخمة ضسغ السالؾ الجائع لمػحجة 
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ما ولػ امكغ فرمو بانتياء مجة العقج وىػ  اماً ععج مػضفًا مؤقت في وضيفة دائسة ي
ف كانت ىحه إو  ،مػسسية أومؤقتة  أعساؿيختمف عغ السػضف الحي يعسل في 

الحيغ تدتخجميع  األشخاصتتع لحداب شخز معشػي عاـ مثاؿ ذلظ  األعساؿ
 أوالعاـ لمدكاف  اإلحراءمغ حيغ ألخخ في أعساؿ مؤقتة مثل عسميات  اإلدارة

تغميبًا لمصبيعة الالئحية لعالقة  اماً عساؿ الخبخة السؤقتة فال يعج شاغميا مػضفًا أع
 .باإلدارة عمى العالقة التعاقجية الػضيفة

القانػف  أشخاصاحج  أوأف يعسل السػضف في خجمة مخفق عاـ تجيخه الجولة  -4
 العاـ.

 . (6)كػف تػلية الػضيفة العامة بػاسصة الدمصة السخترة  بالتعييغ يأف  -3
 أمافالػضيفة الجائسة ىي التي تقتزي الكياـ بعسل غيخ محجد بدمغ معيغ         

 أوفيي التي تقتزي الكياـ بعسل مؤقت يشتيي في زمغ محجد  (7)الػضيفة السؤقتة
 األداءوتحديغ نػعيتو وتحديغ  اإلنتاجزيادة  إلىوتيجؼ  تكػف لغخض محجد 

لدشة  554رقع  القانػف ف السؤقت في السذخع المبشاني السػضوقج عخؼ  ،بػجو عاـ
عسل عارض( فالسػضف برفة  أوت لسجة معيشة أأنو )مغ ولي وضيفة أنذ 5959

بقخار صادر مغ مجمذ الػزراء  تأنذأمؤقتة يذغل برفة قانػنية وضيفة مؤقتة 
المبشاني ويخزع ألحكاـ خاصة بو مشرػص عمييا في نطاـ السػضفيغ وفي القخار 

 . (8)السؤقتة بسػجبو ت الػضيفةأالحي أنذ
فقج عخؼ العسل السؤقت الشافح  4155لدشة  37قانػف العسل العخاقي رقع  أما     

 مجة محجدة.  وإنجازهبانو العسل الحي تقتزي شبيعة تشفيحه 
بأنو ) كل الشافح  4154( لدشة 9رقع ) العخاقي قانػف التقاعج السػحج وكسا عخف     

فيو شخوط التػضيف السشرػص عمييا في شخز جخى التعاقج معو وتػافخت 
 .السعجؿ( 5961( لدشة 44جنية رقع )قانػف الخجمة الس
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 5987( لدشة 55رقع ) في العخاؽ ( مغ تعميسات الخجمة السجنية5ونرت الفقخة )
عمى تعخيف الػضيفة السؤقتة بقػليا )ويقرج بالػضيفة السؤقتة : ىي التي تشتيي 

  .نتاج وتحديغ نػعيتو وتحديغ األداء بػجو عاـ(زيادة اإل إلىوتيجؼ  ،بدمغ محجد
ف شخوط التػضيف السصمػب تػافخىا في السػضف عمى السالؾ الجائع إوعميو ف     

شو ىي يتعي أداة ىي نفذ الذخوط السصمػب تػافخىا لتعييغ السػضف السؤقت كسا اف 
أصجرت وزارة وقج  اإلداري تعييغ السػضف عمى السالؾ الجائع وىي القخار  أداة نفديا 
 والتي جاء فييا  5987( لدشة 55تعميسات الخجمة السجنية رقع ) ،السالية

، أف يكػف في الػضائف ذات الصبيعة السؤقتة )) يذتخط لتعييغ السػضف السؤقت
، باستثشاء شخط الذيادة الجراسية لسغ سيع شخوط التعييغ السقخرة قانػنامدتػفيا لج

 ((.59/3/5987( في 551ر السخقػع )يعيغ في الػضائف السزافة بالقخا
( مغ في قانػف الخجمة 7وتتسثل شخوط التػضيف فيسا نرت عمييا السادة )      

ؿ مخة في الػضائف و السعجؿ بقػليا ال يعيغ أل 5961( لدشة 44السجنية رقع )
 الحكػمية إال مغ كاف :

 . ى تجشدو مجة ال تقل عغ خسذ سشػاتمتجشدا مزى عم أوعخاقيا  -5
 اكسل الثامشة عذخة مغ العسخ ولمسسخضة الدادسة عذخة .  -4
والعاىات الجدسية والعقمية  األمخاضناجحا في الفحز الصبي وسالسا مغ  -3

التي تسشعو مغ الكياـ بالػضيفة السعيغ ليا بسػجب قخار مغ الدمصات الصبية 
 السخترة وفقا لشطاـ خاص . 

بجشحة تسذ الذخؼ  أواسية غيخ سي ةايبجشوغيخ محكػـ  األخالؽحدغ  -4
 كالدخقة واالختالس والتدويخ واالحتياؿ . 

 .ائدا عمى شيادة دراسية معتخؼ بياح -5
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السػارد البذخية  إدارة( مغ قانػف 4( الفقخة )ب( )54وقج نرت السادة )      
)والخاصة بالتػضيف السؤقت( عمى شخوط  4158( لدشة 8لحكػمة دبي رقع )

ي : أف تتػفخ أت: )يخاعى عشج تعييغ السػضف السؤقت ما يالتػضيف السؤقت بقػليا 
 إدارةجعل قانػف  ، اذ(في السػضف كافة الذخوط السصمػبة لمتعييغ بجواـ كامل

فخىا عشج تعييغ السػضف السؤقت االسػارد البذخية لحكػمة دبي الذخوط الػاجب تػ 
 .فخىا في التعييغ بجواـ كاملاىي نفذ الذخوط السصمػب تػ 

( مغ القانػف 59ويذتخط في السػضف وبحدب ما نرت عميو السادة )        
وضيفة بالجائخة ما  أيذاتو عمى شخوط التعييغ بقػليا : يذتخط في مغ يعييغ في 

 ي: أتي
 أف يكػف حدغ الديخة والدمػؾ. .5
 ( ثساني عذخة سشة.58أال يقل سشو عغ ) .4
الالزمة لذغل أف يكػف حاصاًل عمى السؤىالت العمسية والخبخات العسمية  .3

 الػضيفة.
 أف يجتاز كافة االختبارات والسقابالت الستعمقة بالػضيفة بشجاح. .4
 أف يكػف الئقًا شبيًا. .5
 أوجخيسة مخمة بالذخؼ  أو ةايجشأف ال يكػف قج سبق الحكع عميو بعقػبة في  .6
ّرد اليو اعتباره شبقًا  أونة ما لع يكغ قج صجر عفػ عشو مغ الجية السخترة مااأل

 ف.لمقانػ 
نياء الخجمة الدابقة لمسػضف غيخ إفي حاؿ تع  األقلمزي سشة واحجة عمى  .7

بحكع قزائي نيائي في جخيسة  أوتأديبية تتعمق بالعسل  إجخاءاتالسػاشغ بدبب 
 نة.مااأل أوغيخ محمة بالذخؼ 

 تحجدىا الجائخة لذغل الػضيفة.   أخخى شخوط  أي .8
( مغ نطاـ الخجمة 45نرت السادة )فقج في السسمكة العخبية الدعػدية  أما        
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ػ ػى51/7/5397 تاريخو  49الرادر بالسخسػـ السمكي رقع ـ/السجنية الدعػدي 
يجػز بقخار مغ الػزيخ السختز شغل ) ىػ5/8/5397مغ  اعتباراً  والسعسػؿ بو

اإلنتاج  أوبعس الػضائف برفة مؤقتة بسكافأة تحجد عمى أساس العسل بالقصعة 
ت الالئحة أعص( و الت التي يزعيا مجمذ الخجمة السجنيةالداعة حدب السعج أو

شطاـ الخجمة السجنية في األحػاؿ االستثشائية الحق لمػزيخ السختز ل التشفيحية 
وبسػافقة وزارة الخجمة السجنية في التعاقج مع الدعػدييغ لذغل وضيفة معيشة فتخة 

مؤىالت وشخوط  السخشحمؤقتة ال تديج عغ سشة بالذخوط اآلتية: أف يتػافخ في 
السكافأة السحجدة لو وفق  زاو تتجوأال  ،، وأف تكػف الػضيفة شاغخةشغل الػضيفة

: الدعػدييغالتعاقج مع غيخ  أماو  ،( 9) الخاتب السقخر لمػضيفة وبجالتيا شخوط العقج
 فيذتخط لمتعاقج معيع: 

الػػششي  ( أف تػجج وضيفة شػاغخة ومعتسػجة فػي السيدانيػة ولػػزيخ الساليػة واالقترػاد5
 االستثشاء مغ ىحا الذخط .

( وأف يتع التأكج مغ عجـ تػػافخ السػؤىالت السصمػبػة لذػغل الػضيفػة فػي السػػاششيغ 4
الدعػدييغ وذلظ عغ شخيق اإلعالف مغ قبل وزارة الخجمة السجنية ويدتثشى مغ ىحه 

 الحالة تمظ التي يتزح لمػزارة عجـ ججوى اإلعالف عشيا. 
 .شة ميالديةج عغ عذخيغ سشة وال يديج عغ ثالث وستيغ س( أال يقل سغ الستعاق3
 .ألخالؽا(  وأف يكػف حدغ الديخة و 4
 .(  والئقا صحياً 5
 ( يحسل مؤىالت الػضيفة.6
بالدحغ في جخيسة مخمة بالذخؼ  أو( وأال يكػف قج سبق الحكع عميو بحج شخعي 7
 نة.مااأل أو
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مالع تكغ الػزارة قج أخصختو  أخخى ( وأال يكػف الذخز مختبصُا بعقج مع وزارة 8
 .(51)العقجبعجـ رغبتيا في تججيج 

( 54السذخع العخاقي في قانػف انزباط مػضفي الجولة رقع ) ردهأو ولعل ما      
مغ تعخيفو لمسػضف العاـ ما يشدجع بذكل اكبخ مع مجار بحثشا  5995لدشة 

لقانػف عمى أنو ) كل (  الفقخة ثالثًا مغ ىحا ا5ويذيخ اليو ضسشًا بالشز في السادة )
 .بػزارة (الجية غيخ السختبصة  أوشخز عيجت اليو وضيفة داخل مالؾ الػزارة 

فيالحظ أف ىحا التعخيف يختمف عغ التعخيف الػارد في قانػف الخجمة       
أستبعج قانػف انزباط مػضفي الجولة  اذالسعجؿ  5961( لدشة 44ية رقع )السجن

 أخخى كسة مغ استبعاد ىحه الرفة ىي شسػؿ فئات صفة الجيسػمة مغ الػضيفة والح
جانب السػضف عمى السالؾ الجائع ومشيا  إلىمغ السػضفيغ بأحكاـ ىحا القانػف 

السػضف عمى السالؾ السؤقت والسػضف بعقج والسػضف السعيغ تحت التجخبة 
 بالسػضف عمى السالؾ الجائع . اسػهفيجخميع في نصاؽ العقػبة والسحاسبة 

 ما تقجـ يتزح أف لمػضيفة السؤقتة خرائز وىي: وبشاًء عمى
يجب اف  وإنسا  ال تكػف مباشخة الػضيفة العامة بذكل تمقائي األداة القانػنية:   -5

وتبيغ كيفية مسارسة  اإلدارةتكػف ىشاؾ شخيقة قانػنية سميسة تشطع عالقة السػضف ب
ترة يرجر مغ سمصة مخ أداري واجباتو وتسشحو حقػقو وتكػف عغ شخيق قخار 

 بالتعييغ.
شبيعة العسل تكػف مؤقتة فيسارس السػضف السؤقت وضيفتو حدب التأقيت:   -4

شبيعة العسل والغخض السعيغ ألجمو والسجة السحجدة إلنجازه وبيحا يتسيد عغ 
 . واستسخاريتيا الػضيفة الجائسة التي تستاز بجيسػمتيا

احج أشخاص  وأفي مخفق عاـ تجيخه الجولة  تكػف  الخجمةف شبيعة العسل:    -3
القانػف العاـ فالسػضف السؤقت عميو العسل في خجمة مخفق عاـ كالسػضف الجائسي 

ولمسخفق العاـ الحي يعسل في السخافق العامة ومغ أجل تحقيق السرمحة العامة 
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الخجمات وإشباع  أداءعزػي ويعشي السشطسة التي تعسل عمى األوؿ  معشياف
 األخخالسعشى  أما ،الجياز اإلداري  أو اإلدارةبالحاجات العامة ويتعمق ىحا التعخيف 

بيجؼ إشباع حاجات  اإلدارةفيػ السعشى السػضػعي ويتسثل بالشذاط الرادر عغ 
، غيخ أف السفيػـ الحي جاء بو (55)زع لتشطيع وإشخاؼ ورقابة الجولةعامة والحي يخ

عميو الفقو  يختمف تسامًا عسا أتفق 4154لدشة  9قانػف التقاعج العخاقي الشافح رقع 
قت عشجما أكج في مادتو األولى/ثامشًا عمى )أف ؤ والقانػف السقارف بذأف السػضف الس

السػضف السؤقت ىػ مغ تع التعاقج معو ..( فداوت بيغ السػضف بعقج والسػضف 
ولعل الحكسة مغ ذلظ تكسغ في مخاعاة الغالبية العطسى مغ السػضفيغ  ،السؤقت

حيغ جخت العادة عمى التعاقج معيع بعقج مؤقت وأحيانًا السؤقتيغ في دوائخ الجولة وال
يع مػضفيغ متعاقجيغ لذسػليع بالتقاعج وعجـ إىجار ػصفبإصجار قخار أداري ب

خجماتيع في دوائخ الجولة العامة وكاف األولى بالسذخع العخاقي اف يدتخجـ مرصمح 
السػضف )السػضف غيخ الجائع( بجال عغ السػضف السؤقت ليذسل السػضف بعقج و 

 السؤقت.
 تسييز السهظف السؤقت عن غيره ي: الفرع الثان

يختمف السػضف السؤقت عغ غيخه مغ الحاالت التي قج تتذابو معو أحيانًا     
في الكثيخ مغ الشقاط االساس التي تجعل مشو مفيػما خاصا ال يشجمج مع غيخه، 

ثشيغ وكسا ولغخض دراسة ذلظ يقتزي مشا دراسة مػضػع التسييد في مصمبيغ ا
 -يأتي:
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 بعقجتسييز السهظف السؤقت عن السهظف : السقرج األول
تّديخ السخافق العامة بسػضفيغ معيشيغ  اإلداريةأف الدمصة  األصل       

وتكػف العالقة بيشيع وبيغ الجولة عالقة تشطيسية وىؤالء ىع السػضفػف  إداريةبقخارات 
الييا لتدييخ السخافق العامة ومشيا  دارةاإلولكغ ىشاؾ حاالت استثشائية قج تمجأ 

الييا وتكػف بالتعاقج مع  أحياناً التعاقج لذغل الػضيفة العامة تجفعيا الحاجة  أسمػب
أشخاص بسؤىالت وخبخات عالية وفشية ال تتػفخ في مػضفييا العامميغ ويصمق عمى 

 . (54)أجشبي وأوقج يكػف الستعاقج وششي  اإلدارةىؤالء اسع السػضفيغ الستعاقجيغ مع 
مذاريع معيشة وفي وقت محجد وال يخزع  إنجازويكػف التعاقج معيع ألجل     

العقج  اإلدارةيحكع عالقتيع مع  وإنسالشطاـ الجولة الػضيفي  اإلدارةالستعاقجوف مع 
عمى عكذ السػضف السؤقت الحي يكػف تعييشو  اإلدارةالسبـخ بيشيع وبيغ  اإلداري 
بعقج لسجة معيشة لتشفيح عسل  اإلدارةىػ كل شخز يختبط مع فالستعاقج  إداري بقخار 

 .( 53)خبخة معيشة  أومعيغ يتصمب كفاءة 
رة دبي ماالسػارد البذخية أل إدارة/ب( مغ قانػف 54وقج نرت السادة )     

 : اآلتييتع تعييغ السػضف عمى الشحػ سالف الحكخ عمى : 
الشدبة لمسػضف السػاشغ بسػجب قخار يرجر عغ الدمصة السخترة بالتعييغ ب -5

بسػجب عقج عسل في حاؿ كاف تعييشو بجواـ  أوفي حاؿ كاف تعييشو بجواـ كامل 
 .مؤقت أوجدئي 

 بسػجب عقج عسل مع الدمصة السخترة بالتعييغ لمسػضف غيخ السػاشغ(.   -4
مؤقت يكػف  أوبجواـ جدئي  اإلماراتي ف تعييغ السػاشغإبحدب ىحه السادة ف      

والسػضف غيخ السػاشغ يكػف تعييشو  ،قج يػقع بيغ السػاشغ وجية العسلمغ خالؿ ع
بسػجب عقج عسل مع الدمصة السخترة بالتعييغ وتكػف مجة العقج سشة ويججد تمقائيا 

وذلظ حدب نز  والتداماتو،لسقخرة لمسػضف وحقػقو ويبيغ العقج ساعات العسل ا
عقج العسل عمى غيخ ذلظ تكػف )مالع يشز التي تؤكج: (54الفقخة )جػ( مغ السادة )
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جدئي سشة واحجة  أومجة عقج العسل السبـخ مع السػضف السؤقت السعيغ بجواـ كامل 
( الفقخة )ب( مغ القانػف نفدو الجية 53وحجدت السادة ) ،تججد تمقائيًا لسجة مساثمة(

التي ترجر شخوط وضػابط التعييغ بجواـ جدئي وتكػف بقخار يرجره رئيذ السجمذ 
 يحي .التشف

مغ ذلظ يتبيغ اف الفخؽ الخئيذ بيغ السػضف السؤقت والسػضف بعقج ىػ 
األداة التي تشطع عسل كل مشيع، فالسػضف السؤقت يعج القخار اإلداري ىػ أداة 

 التعييغ أما السػضف بعقج فاف العقج السبـخ ىػ األداة القانػنية لمتعييغ.
 التجربةتحت تسييز السهظف السؤقت عن السهظف : السقرج الثاني

صػػادر مػػغ  إداري السػضػػف تحػػت التجخبػػة ىػػػ مػضػػف عػػاـ تػػع تعييشػػو بقػػخار       
سػػمصة مخترػػة ويخزػػع لكافػػة القػػػانيغ الستعمقػػة بالػضيفػػة العامػػة سػػػاء أكانػػت ىػػحه 

ويكتدب السػضف تحت التجخبة صفة السػضػف  ،القػانيغ انزباشية اـ قػانيغ عامة
تعييشػػػو مػػػغ قبػػػل الدػػػمصة السخترػػػة بػػػالتعييغ صػػػجور قػػػخار  تػػػاريخالعػػػاـ اعتبػػػارًا مػػػغ 

ويمتػػـد بجسيػػع الػاجبػػات  ،ويتستػػع بجسيػػع الحقػػػؽ باسػػتثشاء بعػػس الحقػػػؽ كاإلجػػازة
بػػػالسعشى  امػػػاً عيجعػػػل مشػػػو مػضفػػػًا  األشػػػخاصفرػػػجور قػػػخار بتعػػػيغ احػػػج  ،الػضيفيػػػة

 ،ةالقانػنية لمػضيفة العام األحكاـالقانػني الجقيق ولكغ ال يسشحو حق التستع بجسيع 
فػال بػج مػغ تثبيتػو بعػج انقزػاء فتػػخة التجخبػة السحػجدة قانػنػًا وىػي سػشة تجخيبيػة ويعػػج 

مباشػػختو  تػػاريخؿ مػػخة مثبتػػًا فػػي وضيفتػػو بعػػج مزػػي سػػشة عمػػى و السػضػػف السعػػيغ أل
 دارة، وإذا تأكػج لػإمغ قػانػف الخجمػة السجنيػة العخاقػي( 54/5استشادًا ألحكاـ السادة )

 أخػخى ( أشػيخ 6ة فػيسكغ ليػا تسجيػج مػجة التجخبػة لسػجة )عجـ كفاءتػو خػالؿ مػجة الدػش
انػػو ال يرػػمح لمعسػػل السعػػيغ فيػػو خػػالؿ مػػجة التجخبػػة  دارةويدػػتغشى عشػػو إذا تبػػيغ لػػإ

وتعج مجة التجخبة خجمة فعمية بعػج  (54)،أمخ إداري يدتغشى فيو عغ خجماتو بإصجار
اؿ الدػػشة فيعػػج سػػكػتيا قػػخارًا بتسجيػػج تجخبتػػو عشػػج إكسػػ اإلدارةالتثبيػػت، وإذا لػػع ترػػجر 
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إقخارًا إداريًا ضسشيًا بثبػت كفاءتو في الػضيفة وفي ىحا الذػأف أصػجر مجمػذ شػػرى 
 تاريخالجولة العخاقي قخارًا لو : )يعج السػضف مثبتًا في وضيفتو بعج مزي سشة عمى 

 قخارًا بتسجيج تجخبتو عشج إكساؿ الدػشة، إذ اإلدارةمباشختو بحكع القانػف إذا لع ترجر 
 (55).يعج قخارًا ضسشيًا بثبػت كفاءتو في الػضيفة( اإلدارةأف سكػت 

السػضف السؤقت فيػ يعيغ لسجة محجدة ويشتيي تعييشو بانتياء السجة  أما         
ميسا شالت مجة بقائو في عسمو  اً دائس اً يربح مػضف وال اذا تع تججيجىا أالالسحجدة 

درجة وضيفية معيشة ضسغ  إعصاءه أوو عمى تثبيت اإلداريةاذا عسمت الدمصات  أال
فاالختالؼ بيشيسا أف السػضف تحت التجخبة تع  ،مالؾ الجولة الخاص بالسػضفيغ

 السػضف السؤقت فال أمالألمػر  يتعييشو لالستسخار في عسمو وفقًا لمسجخى العاد
ػضفيغ مالع يثبت عكذ ابتجاًء في جعمو عمى مالؾ الجولة الخاص بالس دارةنية لإ

 . ذلظ
  مهظف األجر اليهميتسييز السهظف السؤقت عن : السقرج الثالث

بأنو  5959لدشة  554األجيخ كسا حجده السخسػـ االشتخاعي المبشاني رقع        
 ا،ى الػزارات أو مرمحة مغ مرالحيفئة مغ العامميغ  تعسل في خجمة احج

ع ليذ مغ السؤقتيغ وبالصب أوولكشو ال يجخل في فئة السػضفيغ الجائسييغ 
الفشية الستسيدة  أوالستعاقجيغ الحيغ يقترخوف عمى الخبخاء ذوي السؤىالت العمسية 

عمى  (56)،مؤىالت عمسية أيال تتصمب  نةاو معفصبيعة عسل األجيخ ىي خجمات 
بة في تعييغ عكذ السػضف السؤقت الحي يذتخط في تعييشو نفذ الذخوط السصمػ 

الحي  األجيخالعامل  جبيشسا ال يع اماً عفًا السػضف بعقج مػض عجالسػضف الجائع  وي
( مغ نطاـ الخجمة 4كسا نرت عمى ذلظ السادة ) اماً عيػميًا مػضفًا  أجخاً يتقاضى 
عشج تعخيفيا السػضف العاـ بانو الذخز  5988لدشة  5رقع  األردنيالسجنية 

السعيغ بقخار مغ السخجع السختز بحلظ في وضيفة مجرجة في احجى الجوائخ في 
مػازنة احجى  أووؿ تذكيالت الػضائف الرادرة بسقتزى قانػف السػازنة العامة جج
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بعقج عمى حداب السذاريع  أوالجوائخ بسا في ذلظ السػضف السعيغ بخاتب مقصػع 
 (57)،العامل الحي يتقاضى أجخًا يػمياً التأميغ الرحي وال يذسل  أو ناتمااأل أو

 54/8/5987في  614السشحل( رقع قخار مجمذ قيادة الثػرة ) أجازوفي العخاؽ 
يػمية حيث  أجػرلمتػضيف برفة  القانػني الدغ دوف  ىع الحيغ األحجاثتذغيل 

 أو بػزارة السختبصة غيخ الجائخة السختز ورئيذ لمػزيخ( عمى: الأو نرت الفقخة 
 أجخاء لمتػضيف برفة القانػني الدغ دوف  ىع الحيغ األحجاث تذغيل يخػالنو مغ
شخيصة اف يكػف الحجث قج  ،)يػمية وبأجػر االشتخاكي والقصاع ةالجول دوائخ في

 في الحجث تذغيل يجػز بمغ الخامدة عذخة مغ العسخ وذلظ حدب الفقخة ثانيًا )ال
 أما ،العسخ( مغ عذخة الخامدة بمغ قج يكغ مالع الأو  بالفقخة السحكػرة الجيات
ض وتشطع حقػؽ فيتع تحجيجىا مغ قبل لجشة مخترة تذكل ليحا الغخ  األجػر

خجماتيع بسػجب عقج تشطسو  وأنياءالسحكػريغ بيحا القخار  األحجاثوواجبات 
 تحجد : ثالثاوىحا ما نرت عميو الفقختيغ ثالثًا ورابعًا بقػليا ) ،الجية ذات العالقة

 ليحا تذكل مخترة لجشة قبل مغ القخار ىحا بسػجب يعيشػف  الحيغ األحجاث أجػر
 غيخ في خجمتيع نياءوإ وواجباتيع السحكػريغ األحجاث ؽ حقػ  تشطع :رابعا ،الغخض

 .)العالقة ذات الجية عقج تشطسو بسػجب أعاله وثالثا وثانيا الأو  بالفقخات ورد ما
الستخح في الجمدة  4159( لدشة 54وقج صجر قخار مجمذ الػزراء رقع )

حػيل ( مشو عمى ت5ونرت الفقخة ) 55/5/4159االعتيادية الثانية السشعقجة في 
 االجخاء اليػمييغ كافة السدتسخيغ بالخجمة الى عقػد. 
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  األساس القانهني لمسهظف السؤقت: السطمب الثاني
يسثل االساس القانػني مػضػعًا غاية في االىسية لغخض الػقػؼ عمى 
االحكاـ الخاصة بالسػضف السؤقت فيػ الحي يحكع مخكد السػضف السؤقت 

نػني في القانػف السقارف عشو في القانػف العخاقي، ويشطسو، ويختمف األساس القا
  -يغ، وكسا يأتي :اآلتيالحي سيكػف مػضػع دراستشا في الفخعيغ 

 األساس القانهني لمسهظف السؤقت في القانهن السقارن : الفرع األول
( مغ الالئحة التشفيحية لقانػف السػارد البذخية في الحكػمة 54عالجت السادة )      

ػاعج التي ، وقج جاءت باألحكاـ والقالعخبية التعييغ السؤقت األماراتة لجولة االتحادي
( مشيا عمى أف التعييغ بعقج مؤقت 5، فشرت الفقخة )تشطسو بذكل واضح ودقيق

اـ أيىػ التػضيف الحي يعسل فيو السػضف كامل ساعات العسل اليػمية شػاؿ 
صالحية  أعصت( فقج 4لفقخة )ا أماالعسل وفقا لمقػاعج السقخرة في ىحا القخار، 

 أف االتحادية لمجية  التعييغ بعقج مؤقت لمجية االتحادية وفقًا ألحكاـ محجدة بقػليا
 :اآلتية لألحكاـ وفقا مؤقت بعقج مػضفيغ لجييا تعيغ

 .الحكػمية لمجية السعتسجة السيدانية ضسغ مالي مخرز جػدو   - أ
 ويجػز أشيخ، ثالثة تومج زاو تتج ال مؤقت عقج بسػجب التعييغ يكػف  أف -ب

 .مساثمة تسجيجه لسجة
فسجة العقج ثالثة أشيخ قابمة لمتسجيج لسجة مساثمة ويتقاضى السػضػػػػف خالؿ مجة 

السالية لمػضيفة التي  اايوالسد عسمو الخاتػػػػب الذػػػػيخي السخرز لمجرجة الػضيفية 
 .)يذغميا وفق ججوؿ الجرجات والخواتب

 ى مشو تحتاألولالمبشاني فقج نرت السادة  5959دشة ل 554قانػف رقع  أما     
مػضفيغ دائسيغ  إلىيشقدع السػضفػف  -5): عمى أف واألجخاءعشػاف السػضفػف 

ثالثة كتب خرز الكتاب  إلىومػضفيغ مؤقتيغ( وقدع السذخع المبشاني السخسػـ 
 (58) (واألجخاءالثاني مشيا لمسػضفيغ السؤقتيغ والستعاقجيغ 
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السػضف السؤقت مغ ولي : )( مغ السادة األولى عمى أف4قخة )ونرت الف     
لعسل عارض( وىحا يعشي أف وضيفتو غيخ مجرجة في  أووضيفة أنذئت لسجة معيشة 

وضائف السالؾ الجائسة وليذ ليا درجة مالية محجدة في ىحا السالؾ ويكػف تسػيل 
السؤقتة بسخسػـ الػضائف  إنذاءخاصة  ويكػف  وإجخاءاتالػضيفة السؤقتة بقػاعج 

نػع العسل العارض الحي  أوالعسل  أويتخح مغ مجمذ الػزراء يحجد مجة الػضيفة 
وضسغ  ةايالغاالعتسادات السخررة ليحه  وفي حجود (59) ،ضيخت الحاجة اليو

العجد السحجد ليا ويخفق بالسخسػـ نطاـ ىحه الػضائف ويعيغ السػضف السؤقت 
خوط التعييغ السشرػص عمييا في نطاـ الحيغ يدتػفػف ش األشخاصبسخسػـ مغ 

 . (41) الػضائف السؤقتة
 فقج حجد 4158( لدشة 8السػارد البذخية لحكػمة دبي رقع ) إدارةقانػف  أما      

( مشو عمى أف يتع شغل الػضائف 54ثالثة أنػاع وشخؽ لمتعييغ، وتشز السادة رقع )
ث يسكغ أف يتع التعييغ احتياجات وُمتصّمبات العسل، حي إلىفي الجائخة بالشطخ 

بسػجب عقج السؤقت  مؤقت ويتع تعييغ الُسػّضف أوبجواـ جدئي  أوبجواـ كامل 
 مؤقت. أوعسل في حاؿ كاف تعييشو بجواـ جدئي 

ىحا الشػع مغ التعييغ، وقج سالف الحكخ ( مغ القانػف 54وعالجت السادة )
يسكغ لمجائخة أف جاءت باألحكاـ والقػاعج التي تشطسو بذكل واضح ودقيق، حيث 

غيخ مػاشغ، بعقج عسل مؤقت، تقل مجتو  أوشخز لجييا، مػاشغ  أيتقـػ بتعييغ 
عغ سشة واحجة، ويسشح السػضف لقاء ذلظ مكافأة مالية شيخية مقصػعة، ُتحجد 
قيستيا حدب السخررات السالية لمػضيفة السعيغ عمييا ىحا السػضف، وبسا يتػافق 

ا، التي يسكغ أف تديج عمى عجد ساعات العسل مع عجد ساعات العسل السكمف بي
تقل عشيا، وذلظ حدب ما تتصمبو تمظ الػضيفة، ويتع التػافق عميو  أوالخسسية 

بسػجب العقج، وفي حاؿ رغبة الجائخة االستفادة مغ خجمات السػضف ألكثخ مغ 
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، تقل كحلظ أخخى سشة، فإنو يسكغ ليا أف تقػـ بإبخاـ عقج مؤقت ججيج معو لسجة 
سشة واحجة، وتكػف ىحه ىي السجة القرػى التي يسكغ لمجائخة أف تدتفيج مغ عغ 

 خجمات ىحا السػضف مغ خالؿ العقج السؤقت.
)يجػز لمجائخة شغل انو: عمى ذاتيا أعالهقج نرت الفقخة )أ( مغ السادة و        

الػضيفة مغ خالؿ التعييغ السؤقت ويسشح شاغخىا مكافأة شيخية مقصػعة عمى أف 
بشطخ االعتبار عشج تحجيج مقجار ىحه السكافأة مخررات الػضيفة السعيغ  يؤخح

و وعجد ساعات العسل السكمف ىحا القانػف والتذخيعات الرادرة بسػجب وأحكاـعمييا 
) يخاعى عشج التعييغ : فقج نرت عمييا الفقخة )ب( بقػليامجة العقج  أما، بيا (

ل عغ سشة واحجة ويجػز لمجائخة إبخاـ أف تقل مجة عقج العس -5)ي :  أتالسؤقت ما ي
أقرى إذا اقتزت مرمحة  عقج عسل ججيج مع ذات السػضف لسخة واحجة كحج

 (. العسل ذلظ
 األساس القانهني لمسهظف السؤقت في القانهن العراقي: الفرع الثاني

 اإلداريةفي العخاؽ كػف تعييغ السػضف السؤقت بأمخ يرجر مغ الجيات       
لغخض  اإلداري ييغ فالشطاـ القانػني لمػضيفة السؤقتة يعتج بأداة القخار السخترة بالتع

ويعتبخ قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع  اإلدارةتعييغ السػضف السؤقت لجى 
االشار القانػني لمػضيفة السؤقتة ويتحجد مجاليا في ىحا  5987( لدشة 613)

قخار كيفية تعييغ السػضفيغ السؤقتيغ فقج حجد ال  ،االشار والتعميسات الرادرة لتشفيحه
وقج نرت الفقخة  ،مغ حقػؽ وما عمييع مغ واجباتومخكدىع القانػني وما ليع 

خ السختبصة بػزارة أو : لمػزيخ السختز ورئيذ الجائخة غي الً أو )  :ى مشو عمىاألول
، تعييغ الحيغ أكسمػا الثامشة عذخة مغ العسخ، برفة مػضفيغ مؤقتيغ مغ يخػالنو

عمى أف يقترخ التعييغ في األعساؿ والسيغ التي  األعساؿ ذات الصبيعة السؤقتة يف
 .زيادة اإلنتاج وتحديغ نػعيتو وتحديغ األداء بػجو عاـ( إلىتيجؼ 
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السخترة بالتعييغ  اإلداريةفيكػف تعييغ السػضف السؤقت بأمخ يرجر مغ الجيات 
)السشحل( عمى  األعساؿ أف يقترخ التعييغ حدب قخار مجمذ قيادة الثػرة  ويجب

 ،زيادة اإلنتاج وتحديغ نػعيتو وتحديغ األداء بػجو عاـ إلىوالسيغ التي تيجؼ 
لتدييل  5987( لدشة 55وزارة السالية تشفيحًا ليحا القخار تعميسات رقع ) أصجرتوقج 

غ مػضفيغ مؤقتيغ فحجدت شخوط تعييغ السػضف يحػؿ جػاز تعي 613تشفيح قخار 
( عمى شخوط 5فشرت الفقخة ) ،لخاتب الحي يتقاضاهتعيغ ومقجار االسؤقت وآلية ال

)يذتخط لتعييغ السػضف السؤقت في الػضائف ذات الصبيعة السؤقتة  :التعييغ بقػليا
قانػنا باستثشاء شخط الذيادة أف يكػف مدتػفيًا لجسيع شخوط التعييغ السقخرة 

في  551ادة الثػرة السخقع الجراسية لسغ يعيغ في الػضائف السزافة بقخار مجمذ قي
 أما ،مػضفيغ ( إلى( )وىػ القخار الحي تع بسػجبو تحػيل العساؿ  59/3/5987

الجائخة غيخ  أوآلية التعيغ فتكػف باإلعالف عغ الػضائف السؤقتة مغ قبل الػزارة 
دائخة غيخ مختبصة  أوو تذكل في كل وزارة  اإلعالناتالسختبصة بػزارة في لػحة 

اختبار لمستقجميغ لمتعييغ في الػضائف السؤقتة  أجخاءاكثخ تتػلى  أوبػزارة لجشة 
الجائخة غيخ  أوتقػـ الػزارة  -4) :بقػليا( 3و4وىحا ما نرت عميو الفقخة ) ،الذاغخة

السخررة  اإلعالناتالسختبصة بػزارة باإلعالف عغ الػضائف السؤقتة في لػحة 
ي الكياـ بو والسجة السقخرة العسل الحي يقتز اإلعالفلحلظ ويجب اف يتزسغ 

اكثخ تتػلى  أودائخة غيخ مختبصة بػزارة لجشة  أوتذكل في كل وزارة   -3 إلنجازه
اختبار لمستقجميغ لمتعييغ في الػضائف السؤقتة الذاغخة وتحجيج رواتبيع حدب  أجخاء

ميارتيع وكفاءتيع الفشية(، ويكػف تحجيج الخاتب مغ قبل المجشة حدب ميارة 
يغ لمتعييغ في الػضائف السؤقتة وكفاءتيع الفشية ومقجار الخاتب يكػف بخاتب الستقجم
لمػضيفة بذخط أف ال يقل ذلظ عغ الخاتب السقخر لمذيادة الجراسية التي  األدنىالحج 

قػاعج الخجمة الشافحة في الجائخة التي يتعيغ  أو أنطسة أويحسميا بسػجب قػانيغ 
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ؿ مخة و خابعة بالقػؿ : ) يعيغ السػضف السؤقت ألوىحا ما نرت عميو الفقخة ال ،فييا
لمػضيفة التي تقخر  األدنىفي ضػء خبختو وميارتو وكفاءتو الفشية بخاتب الحج 

المجشة صالحيتو لمتعييغ فييا بذخط اف ال يقل ذلظ عغ الخاتب السقخر لمذيادة 
في الجائخة قػاعج الخجمة الشافحة  أو أنطسة أوالجراسية التي يحسميا بسػجب قػانيغ 

  .التي يعيغ فييا( 
الحي نز عمى تحػيل  4159( لدشة 54وقج صجر قخار مجمذ الػزراء رقع)

االجخاء اليػمييغ الى عقػد وتكييف اوضاع الستعاقجيغ بالذكل الحي يشصبق عمييع 
ما يشصبق عمى مػضفي السالؾ الجائع بسػجب القػانيغ والقخارات الشافحة فيسا يخز 

اما االجخ  5987( لدشة 613ؽ والػاجبات بسا فييا القخار رقع )مداواتيع بالحقػ 
( ستة عذخ الف 56111فحجد القخار الحج االدنى ألجخ يػـ العسل الػاحج بسبمغ )

ساعة عسل أسبػعيًا وىحا ما  41( يػـ عسل شيخيًا وبسعجؿ 44ديشار فقط بػاقع )
 ( مغ القخار آنف الحكخ. 8و الفقخة  4نرت عميو الفقخة )

يسمظ فيسا يخز الصبيعة القانػنية لعالقة السػضف السؤقت باإلدارة فأنو و       
وىحا ما نز عميو قخار مجمذ  اإلدارةعالقة التشطيسية مع نفذ السخكد القانػني وال

)السػضف السؤقت  :بقػلو 4/55/5988والسؤرخ في  895/88االنزباط العاـ رقع 
الجولة عجا االستغشاء عغ  إداراتطيسية مع يسمظ نفذ السخكد القانػني والعالقة التش

 األحكاـعغ شسػؿ السػضف السؤقت بتصبيق  أما ( 45)،خجماتو بعج انتياء السجة (
القانػنية عميو والتي تصبق عمى السػضف الجائع فقج نز قخار مجمذ شػرى الجولة 

)تصبق عمى السػضفيغ السؤقتيغ األحكاـ  انو: عمى (44)4116لدشة  99/4116رقع 
، كحلظ الحاؿ لقانػنية السصبقة عمى السػضفيغ في دوائخ الجولة التي يعسمػف بيا(ا

بالقػؿ: )...ويصمب  4/3/4157 تاريخفي قخار حجيث لمسحكسة اإلدارية العميا ب
الغاء األمخ السصعػف بو فحكست السحكسة بحلظ، دوف اف تالحظ بأف السجعي 

مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع يعسل باجخ يػمي وغيخ معيغ استشادًا إلى قخار 
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، الف التعييغ وفق ىحا القخار يكػف بخاتب 54/8/5987( في 613)
شيخي.....واف يدتقصع مغ راتبو االستقصاعات التقاعجية اسػه بالسػضف 

الحقػؽ والػاجبات فتصبق عمى السػضفيغ السؤقتيغ في التعييغ  أماو  ،(43)الجائع(
وىحا  ،ج الخجمة والتقاعج التي تصبق عمى السػضفيغوالحقػؽ والػاجبات قػانيغ وقػاع

لدشة  613ما نرت عميو الفقخة سابعًا مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع 
)تصبق عمى السػضفيغ السؤقتيغ في التعييغ والحقػؽ والػاجبات في  :بقػليا 5987

مجمذ قيادة  غيخ ما ورد في ىحا القخار قػانيغ وقػاعج الخجمة والتقاعج وقخارات
أما بالشدبة  ،(فيغ في الجوائخ التي يعسمػف فيياالثػرة التي تصبق عمى السػض

لمسػضف الستعاقج مع اإلدارة بعقج فقج اعتبخت وزارة السالية بسػجب كتابيا ذي الخقع 
عجـ خزػع السػضف بعقج  44/51/4117والسؤرخ في  814/58/36445

في الػزارة وأف حقػقو والتداماتو يتع الشز ألحكاـ قػانيغ الخجمة السجنية السصبقة 
عمييا في العقج الحي ابـخ معو بسػجب القانػف وتعتبخ العالقة بيغ الستعاقج واإلدارة 
عالقة مخكبة وتشطيسية في آف واحج ففي حالة عجـ الشز عمى الحقػؽ والػاجبات 

مى في العقج يمجأ إلى القػانيغ السخترة لسشح الحقػؽ أو فخض الػاجبات ع
 .  الستعاقج

عمى عجـ سخياف سالفة الحكخ  5987( لدشة 55رقع )تعميسات ونرت        
ىحه  أحكاـ)ال تدخي  :( بقػليا5عمى الستقاعجيغ وذلظ في الفقخة )أحكاميا 

قانػف دعػة الستقاعجيغ لمخجمة  أحكاـتصبق بحقيع  وإنساالتعميسات عمى الستقاعجيغ 
  .(5986لدشة96العامة رقع

لدشة  365ويدخي عمى الستقاعجيغ قخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع       
يجػز تذغيل الستقاعجيغ مغ مشتدبي الجولة ف الخاص بتذغيل الستقاعجيغ 5985

الجاخمي،  األمغوالقصاع االشتخاكي، بسا فييع الستقاعجوف العدكخيػف ومتقاعجو قػى 
ع االشتخاكي والسختمط أو الخاص الحيغ يخومػف االشتغاؿ في دوائخ الجولة والقصا

ػف فييا شالسيشة التي يعي ألجخ األدنىبجواـ اعتيادي وباجخ مقصػع يعادؿ الحج 
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يجػز  كسا ،عمى اف تتػفخ في الستقاعج الذخوط الالزمة لسغ يذغل ذلظ العسل
تذغيل الستقاعجيغ الحيغ يتستعػف بسؤىالت عمسية أو فشية تخررية معيشة بجواـ 

أو لداعات محجدة يػميا وفقا لالتفاؽ وباجخ  أسبػعيايغ مغ األياـ جدئي لعجد مع
تذغيل بسػجب عقػد عسل تشطع ليحا الغخض اليتع و  شيخي مقصػع يتع االتفاؽ عميو

العالقة بيغ الخاغبيغ باالشتغاؿ وبيغ الجيات التي يخغبػف العسل لجييا،  تتشاوؿ
لستعمقة باالشتغاؿ  وتخزع والجػانب التفريمية ا واألحكاـتتزسغ جسيع الذخوط 

ال تحدب مجة اشتغاؿ و في تشطيسيا لتعميسات ترجرىا وزارة السالية ليحا الغخض 
قانػف   ألغخاض أو التقاعجألغخاض ىحا القخار  بأحكاـالستقاعجيغ السذسػليغ 

/ثالثًا( مغ التعميسات 3استشادًا ألحكاـ السادة) والزساف االجتساعي لمعساؿ التقاعج
 بتشاوؿىحا القخار  بأحكاـيدتسخ الستقاعجوف السذسػلػف كسا  5985دشة ( ل7رقع )

تقاعج وفقا سال يجػز تذغيل الو  الحي يدتحقػنو األجخ فزال عغرواتبيع التقاعجية 
تقريخية أو لعجـ  ألسبابعمى التقاعج  أحيلىحا القخار اذا كاف قج  ألحكاـ
   .الكفاءة

لمتعاقج مع مػضف الخجمة الجامعية ىحا القخار األساس القانػني  ويعج    
المتقاعد الذي تعاقد مع اإلدارة في ويعتبر الستقاعج وتذغيمو في أي وضيفة جامعية 

الخجمة السجنية وقانػف مركز تعاقدي والقاعدة العامة هي عدم سريان قانون 
الخجمة الجامعية عمى الستعاقج لكػف حقػقو والتداماتو حجدت بسػجب العقج،         

والسؤرخ  814/58/36445بيحا الرجد قخرت وزارة السالية في كتابيا ذي الخقع و 
بأف الذخز الحي يتع التعاقج معو ال يخزع إلحكاـ قػانيغ  44/51/4117في 

الخجمة السجنية السصبقة في الػزارة حيث أف حقػقو والتداماتو يتع الشز عمييا في 
قج معو يقتزي أف ال يكػف إلشغاؿ العقج الحي ابـخ معو بسػجب القانػف وأف التعا

وضائف عمى السالؾ الجائع فييا بل لغخض تقجيع الخبخة والسذػرة وال مجاؿ لسشحو 
( لدشة 86أية مدؤوليات أداريو أو مالية وقج نز قخار مجمذ شػرى الجولة رقع )
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صخفيغ عمى: )أف حقػؽ والتدامات الستعاقجيغ يشطسيا العقج السبـخ بيغ ال 4118
 والسدتشج إلى نز القانػف(.

ألغخاض  ىحا القخار بأحكاـمجة اشتغاؿ الستقاعجيغ السذسػليغ ال تحتدب و      
استشادًا ألحكاـ  والزساف االجتساعي لمعساؿ قانػف التقاعج  ألغخاض أو التقاعج
كسا ال يدتحق الستعاقج  ،5985( لدشة 7/ثالثًا( مغ التعميسات رقع )3السادة)
يحىب بالسقابل و ( مغ التعميسات 5ت الدشػية عغ مجة اشتغالو استشادًا لمفقخة )الديادا

عجـ استحقاؽ الستعاقج صخؼ السخررات  إلى (44)اء القانػنييغبعس الفقي
وىي أجػر األعساؿ اإلضافية  5987( لدشة 7السشرػص عمييا في تعميسات رقع )

 بجؿ مخرراتو  مخررات الخصػرة إضافي وساعات عسل في حالة اشتغاليع 
سخررات السقصػعة التي تسشح لمعامميغ في وال السقصػعة الشقلوأجػر  العجوى 

ال يدتحق الستقاعجوف السعاد تذغيميع مخررات و  والسدتػصفات السدتذفيات
( مغ 6التي نرت عمييا الفقخة )فاد يوكحلظ مخررات اإل داألوالالدوجية و 

أما اإلجازات فيسكغ  ،عميو 4118( لدشة 44التعميسات لعجـ سخياف قانػف رقع )
( مغ التعميسات والتي عالجت مػضػع اإلجازات في حالة عجـ 7تصبيق الفقخة )

( 8تشطيسيا ضسغ بشػد العقج، وذلظ بسشح الستعاقج إجازة اعتيادية بأجخ تاـ لسجة )
( أياـ وإجازة بجوف اجخ لسجة ال تديج عغ 8أياـ وإجازة مخضية بأجخ تاـ لسجة )

 ًا.( يػم31)
وتعتبخ الصبيعة القانػنية لعالقة التجريدي )مػضف الخجمة الجامعية( الستقاعج      

بعج تعاقجه مع دوائخ الجولة أو القصاع العاـ عالقة تعاقجية وليدت عالقة تشطيسية، 
فيشطسيا العقج السبـخ بيغ الصخفيغ ومغ ثع فاف شخوط التخفيع والخاتب 

اذ ليذ باإلمكاف تعجيميا أال باالتفاؽ بيغ والسخررات ال تدخي عمى الستعاقج 
الصخفيغ وبذخوط محجدة كسا ال تدخي عمى الستعاقج القػاعج الخاصة باالستقالة اذ 
بإمكاف الستعاقج أف يشيي عسمو دوف حاجة لسػافقة اإلدارة في حالة وجػد سبب 

 (45)مذخوع كسا يشتيي العقج بانتياء مجتو.
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 املبحث الثاني 
  للمىظف املؤقت املركز القانىني

لمسػضف السؤقت مخكد قانػني خاص بو يجج اثخه في الحقػؽ والػاجبات التي 
ومغ إمكانية تحػؿ مخكده القانػني إلى مػضف دائع  وعميو،تتختب لمسػضف 

وأساليب ووسائل انتياء الخابصة الػضيفية السؤقتة وىػ ما سشبحثو في مصمبيغ، وكسا 
  -يأتي:

 جبات السهظف السؤقت حقهق ووا: السطمب األول
وكػف  ،السػضف العاـ في مخكد تشطيسي وليذ في مخكد تعاقجي جيع      

السػضف العاـ في مخكد تشطيسي يعشي أف حقػؽ وواجبات السػضف تحجدىا 
القػانيغ والمػائح بقػاعج عامة آمخة تصبق بصخيقة مػحجة لكافة السػضفيغ وال يجػز 

سػضفيغ وال تختمف بالشدبة ألصحاب السخاكد االتفاؽ عمى خالفيا مع ال دارةلإ
سمصة واسعة وتقجيخية بحيث يجػز ليا تعجيل السخكد  دارةولإ ،الػضيفية الستذابية

 مغقاص تاالن أوالقانػني لمسػضف دوف االعتجاد بإرادتو سػاء مغ حيث الديادة 
ف عالقة الػضيفة العامة فأمغ  جدءبسا أف الػضيفة السػقتة ىي  ،الحقػؽ والػاجبات

زًا في مخكد تشطيسي ألف السػضف السؤقت أيتعتبخ  اإلدارةالسػضف السؤقت مع 
ف إوعميو ف ،في العخاؽ ىػ الحاؿ بالشدبة لمسػضف العاـ كسا إداري يعيغ بقخار 

مع مخاعاة الصبيعة ع نفذ حقػؽ وواجبات السػضف الجائ السػضف السؤقت لو
 ، وكسا يأتي : _لو ةالسؤقت
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 حقهق السهظف السؤقت : ولاأل  الفرع
وىػػي الحقػػػػؽ التػػػي يكتدػػػبيا السػضػػػف بسػجػػب القػاعػػػج السقػػػخرة قانػنػػػًا والتػػػي        

مباشختيع لعسميع الػضيفي وىي عمى نػعيغ حقػؽ  تاريختحكع شؤوف السػضفيغ مغ 
شبيعتيا وواجباتيا ومدػؤولياتيا فػي  إلىمالية مقخرة أساسًا لمػضيفة بالشطخ  أومادية 

مػػغ فئػػات الػضػػائف وىػػي مقػػخرة لرػػالح السػػػضفيغ حتػػى تكفػػل ليػػع الحيػػاة  كػػل فئػػة
سختػب والسكافػ ت والحػػافد وضائفيع وىػحه الحقػػؽ ىػي ال أىسيةالكخيسة الستشاسبة مع 

وقج حجد قػخار  (46)واالجازاتثل في التخقية غيخ مالية تتس أو، وحقػؽ معشػية السالية
التػي حقػػؽ السػضػف السؤقػت و  5987( لدشة 613مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع )

 تتسثل في:
 يةلالحقهق السا: السقرج األول

 والتي تتسثل في الحقهق ذات األثر السالي وهي:
وىػ مبمغ مغ الساؿ يتقاضاه السػضف مغ خدانة عامة برفة مشتطسة  الراتب :أواًل : 

يدتحق و  (47)،كل فتخة محجدة يقجر عادة بالذيخ مقابل ما يؤديو مغ خجمات وضيفية
( الدالف الحكخ الخاتب السحجد لو ماداـ 613السػضف السؤقت بسػجب القخار رقع )

يسشح السػضف ) عمى: فقج نرت الفقخة ثالثاً  اإلدارةمدتسخًا بالعسل وبعالقتو مع 
السػقت عشج تعييشو الخاتب الحي يدتحقو حدب ميارتو وكفاءتو الفشية ويتع تحجيج ىحا 

وجاء  في التعميسات  ،تذكل في الجية ذات العالقة( الخاتب مغ قبل لجشة مخترة
وزارة السالية لتدييل تشفيح ىحا القخار بذأف  أصجرتياالتي  5987( لدشة 55رقع )

ؿ مخة في ضػء خبختو وميارتو و راتب السػضف السؤقت )يعيغ السػضف السؤقت أل
و لمتعييغ فييا لمػضيفة التي تقخر المجشة صالحيت األدنىوكفاءتو الفشية بخاتب الحج 

بذخط اف ال يقل ذلظ عغ الخاتب السقخر لمذيادة الجراسية التي يحسميا بسػجب 
  قػاعج الخجمة الشافحة في الجائخة التي يعيغ فييا. أو أنطسة أوقػانيغ 
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السػارد  إدارةالفقخة أ ( الخاصة بالتػضيف السؤقت مغ قانػف 54وقج حجدت السادة )
راتب السػضف السؤقت بسكافأة مالية  4158لدشة  (8رة دبي رقع )ماالبذخية أل

يغ مقصػعة شخيصة أف يؤخح بشطخ االعتبار عشج تحجيجىا مخررات الػضيفة السعّ 
)يجػز لمجائخة شغل الػضيفة مغ خالؿ التعييغ السؤقت عمى انو: نرت اذعمييا 

ار ويسشح شاغميا مكافأة مالية مقصػعة عمى أف يؤخح بشطخ االعتبار عشج تحجيج مقج
  .السكافأة مخررات الػضيفة السعيغ عمييا ...(

بشدبة  أوتتسثل السخررات بسبالغ مالية شيخية مقصػعة السخررات : ثانيًا : 
 أويكػف ىشاؾ تحجيج لسجسػع السخررات  أومحجدة مغ الخاتب الذيخي لمسػضف 

عمى  التي يتقاضاىا السػضف سشػيًا وال تقف معطع قػانيغ الخجمة السجنية اإلضافات
 اإلضافاتمشحو بعس  إلىتتعجى ذلظ  وإنساتحجيج الخواتب التي يدتحقيا السػضف 

الرعػبات االقترادية التي  زاو وتجالسعيذية  أحػالوالسالية التي تداىع في تحديغ 
الف شبيعة العسل الحي يقػـ بو ويسارسو لو  ،لتسييد السػضف عغ غيخه أوتػاجيو 

 (48) ،ما ليذ لألعساؿ الػضيفية التقميجية الفشية أومغ الستصمبات العمسية 
نز عمييا قانػف رواتب مػضفي الجولة والقصاع العاـ   أنػاعوالسخررات عمى عجة 

 وىي :  4118لدشة  44رقع 
( مغ قانػف رواتب مػضفي 51مخررات السشرب : نرت عمييا السادة ) - أ

% مغ 55 لىإ% 31وتبجأ ندبتيا مغ  4118لدشة  44الجولة والقصاع العاـ  رقع 
 الخاتب االسسي. 

اًل( مغ قانػف رواتب أو الفقخة  55مخررات الذيادة : نرت عمييا السادة )  - ب
% لحسمة شيادة 511مػضفي الجولة والقصاع العاـ الدالف الحكخ وتبجأ ندبتيا مغ 

 % لحسمة شيادة اإلعجادية .   45ندبة  إلىما يعادليا و  أوالجكتػراه 
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% لغيخ 55الفقخة ثانيًا( بشدبة  55السادة ) مخررات حخفة : نرت عمييا  - ت
 اًل مغ ىحه السادة .أو حسمة الذيادات السشرػص عمييا في البشج 

 اآلنف( مغ القانػف 54مخررات مػقع جغخافي : نرت عمييا السادة ) - ث
ار إلى ( ستػف الف ديش61،111الحكخ وىي مبالغ مقصػعة تبجأ مغ مبمغ )

 .( عذخوف الف ديشار41،111)
الرالحية  وأعصت( 53: نرت عمييا السادة )شيةت خصػرة ميمخررا - ج

ما بيغ   حاو تتخ رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة بشدبة  أوبسشحيا لمػزيخ السختز 
 %  مغ الخاتب بسػجب تعميسات ترجرىا وزارة السالية .31 إلى% 41
اًل: أو ( مغ قانػف الخواتب بقػليا )54: نرت عمييا السادة )مخررات إعالة - ح
( خسدػف 51111زوجتو السػضفػػػػة مخررات إعالة قجرىا ) أوُيسػػػشح السػضف  -أ

تسشح السػضفة زوجة الكاسب مخررات اإلعالة  - ألف ديشار شيخيًا. ب
تسشح السػضفة األرممة والسػضف  -السشرػص عمييا فػػي الفقخة ) أ ( مغ ىحا البشج جػ
يا في الفقخة ) أ ( مغ شرػص عمياألرمل والسػضفة السصمقة مخررػات اإلعالة الس

   .ىحا البشج
( الدالفة الحكخ 54: نرت عمييا الفقخة )ثانيًا مغ السادة  شفاؿألامخررات   - خ

( عذخة أالؼ 51111بقػليا )ُيسشػػػح السػضف الستدوج مخررات أشفاؿ قجرىا )
الصفل الخابع داخل وتسشح ىحه السخررات  ةايولغديشار شيخيًا عغ كل شفل 

 ة زوجة الكاسب(.لمسػضف
حاالت ذات شبيعة خاصة : وندبتيا  أوة ضخوؼ أيمخررات لسعالجة  - د

( مغ قانػف الخواتب بقػليا )لسجمذ 55% مغ الخاتب وقج نرت عمييا السادة )51
% ( خسديغ مغ السئة مغ الخاتب 51الػزراء مشح مخررات ال تديج عمى ) 
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 أوة ضخوؼ أيلسعالجة السخررات السشرػص عمييا في ىحا القانػف   ال عغزف
 حاالت ذات شبيعة خاصة.

ومرخوفات الشقل وترخؼ لمسػضف لتغصية الشفقات  فاديواإلمخررات الدفخ  - ذ
ؿ و عشج تعييشو أل أوخارجو  أوالتي يػاجييا عشج تكميفو بسيسة رسسية داخل القصخ 

 اخخ. إلىنقمو مغ مكاف  أومخة 
تكميفو بالعسل اكثخ مغ التي تسشح لمسػضف لقاء  اإلضافية األعساؿأجػر   - ر

 اإلضافيقات العسل الخسسية وىي بسثابة تعػيس عغ الجيج و الداعات السقخرة أل
 .(49)بيغ العامميغ لمسداواة وتحكيقًا  قات راحتوأو الحي يبحلو السػضف في 

ؿ الذيخ التالي النقزاء سشة مغ أو تسشح لمسػضف سشػيًا اعتبارًا مغ  :ةو العل ثالثًا : 
الدشػية الدابقة ويدتحقيا السػضف برػرة  ةو العالمشح  أوالتعييغ  تاريخ

ويثػر الدؤاؿ السيع وىػ ىل يدتحق السػضف السؤقت ىحه  (31)،اعتيادية
 ؟  ةو والعالالسخررات 

في فقختو  5987( لدشة 613قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع ) أجاب      
غ السػقتيغ في التعييغ وفي ) تصبق عمى السػضفي: عمى ىحا الدؤاؿ بالقػؿ الدابعة

الحقػؽ والػاجبات في غيخ ما ورد في ىحا القخار قػانيغ وقػاعج الخجمة والتقاعج 
 . ضفيغ في دوائخ التي يعسمػف فييا(وقخارات مجمذ قيادة الثػرة التي تصبق عمى السػ 

الدشػية  ةو والعاليدتحق السػضف السؤقت ىحه السخررات  األساسوعمى ىحا 
الشز شأنو بحلظ شأف السػضف السعيغ عمى السالؾ الجائع ولكغ مع  شبقًا لعسػـ

 .لمػضيفةمخاعاة الصبيعة السؤقتة 
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         (42اسات االقليمية                     دراسات اقليمية    العدد )مركز الدر        

 (35)الحقهق السعشهية: السقرج الثاني
أف السػضػػػف يكػػػخس وقتػػػو ألداء واجبػػػات  واألصػػػل ،بأنػاعيػػػا اإلجػػػازاتوتذػػػسل      

تقػػخه جسيػػع التذػػخيعات حقػػًا  أصػػبحتالسختمفػػة  اإلجػػازاتأف  أالالػضيفػػة السكمػػف بيػػا 
وذلػظ لتسكػيغ العػامميغ فييػا مػغ الخاحػة  ،التي عالجت ونطست شؤوف الػضيفة العامػة

تدػػػػسح لمسػضػػػػف بسػاجيػػػػة  أو واإلنتػػػػاجلفتػػػػخة وزيػػػػادة نذػػػػاشيع وقػػػػجرتيع عمػػػػى العسػػػػل 
 أوشارئػػة لتحقيػػق أغػػخاض خاصػػة  أواجتساعيػػة  أوضػػخوؼ معيشػػة قػػج تكػػػف صػػحية 

والسشاسػػػبات الخسػػػسية التػػػي  األعيػػػاد وإجػػػازات بػعيةاألسػػػالعصػػػل  فزػػػاًل عػػػغدراسػػػية 
( 54تعصػػػل فييػػػا مؤسدػػػات الجولػػػة الخسػػػسية وقػػػج نػػػز قػػػانػف الخجمػػػة السجنيػػػة رقػػػع )

في الفرل الثامغ مشو عمى حق السػضف في التستع باإلجػازات  5961لدشة  ؿالسعج
 :زػا عمػىأي( مشػو واألربعػف ( مغ السادة )الثالثة 5كسا نرت الفقخة )  (34) ،السختمفة

اـ مػغ أيػاعتيادية بخاتب تػاـ بسعػجؿ يػػـ واحػج مػغ كػل عذػخة  إجازة)يدتحق السػضف 
( عمػػػى )يدػػػتحق واألربعػػػػف ( مػػػغ السػػػادة )الدادسػػػة 5ونرػػػت الفقػػػخة ) ،مػػػجة خجمتػػػو(

مخضية بخاتب تاـ بسعجؿ ثالثيغ يػما عغ كل سشة كاممة مػغ الخجمػة  إجازةالسػضف 
 (...يػما بشرف الخاتب .. وأربعيغة وخسد
رة دبي الخاصة ماالسػارد البذخية أل إدارة( مغ قانػف 54مشحت السادة )وقج       

مجتيا خسدة  زاو تتجبالتعييغ السؤقت السػضف السؤقت إجازة حجاد وإجازة مخضية ال 
اـ عسل بسػجب تقخيخ شبي صادر مغ جية شبية رسسية معتسجة كسا يجػز مشح أي

عجؿ يػـ عسل واحج عغ كل شيخ مغ مجة عقج السػضف السؤقت إجازة بجوف راتب بس
العسل فقج نرت الفقخة)ج( عمى )يدتحق السػضف السعيغ وفقًا ألحكاـ ىحه السادة 

اـ عسل بسػجب تقخيخ شبي أيمجتيا خسدة  زاو تتجإجازة حجاد وإجازة مخضية ال 
صادر مغ جية شبية رسسية معتسجة كسا يجػز مشح السػضف السؤقت إجازة بجوف 

 (.واحج عغ كل شيخ مغ مجة عقج العسلعجؿ يػـ عسل راتب بس
في القانػف العخاقي فيصبق نز الفقخة سابعًا مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة  أما      

والتي نرت )تصبق عمى السػضفيغ السػقتيغ في التعييغ  5987( لدشة 613رقع)
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لخجمة والتقاعج وفي الحقػؽ والػاجبات في غيخ ما ورد في ىحا القخار قػانيغ وقػاعج ا
 ضفيغ في دوائخ التي يعسمػف فييا(وقخارات مجمذ قيادة الثػرة التي تصبق عمى السػ 

( عمى تستع 6في الفقخة ) 4159( لدشة 54ونز قخار مجمذ الػزراء رقع )
السذسػليغ بيحا القخار باالمتيازات والحقػؽ التي يحرل عمييا مػضفػ السالؾ الجائع 

 .كشية وااليفادات والجورات التصػيخية والسكاف ت وغيخىامثل القخوض واالراضي الد
بذأف مجى  4/51/4153في  93/4153وقج صجر قخار مجمذ شػرى الجولة رقع 

شسػؿ السػضف السؤقت باإلجازات السختمفة التي يتستع بيا السػضف الجائع فشز 
دة )يدتحق السػضف السعيغ عمى السالؾ السؤقت وفق قخار مجمذ قيا: القخار عمى

السشرػص عمييا في  اإلجازات 54/8/5987( في 613الثػرة  )السشحل(  رقع )
 مع مخاعاة الصبيعة السؤقتة لػضيفتو(. 5961( لدشة 44قانػف الخجمة السجنية رقع )

( 613يدتحق السػضف السؤقت السعيغ بسػجب القخار ) األساسوعمى ىحا     
بيعة ية ولكغ مع مخاعاة الصالسشرػص عمييا في قانػف الخجمة السجن اإلجازات

فقج حجد مجة  4159( لدشة 54وأما قخار مجمذ الػزراء رقع ) ،السؤقتة لػضيفتو
 ( بقػليا9االجازة بػاقع يػميغ في الذيخ مجفػعة االجخ وىحا ما نرت عميو الفقخة)

)تحجد االجازة االعتيادية لمسذسػليغ بيحا القخار بسجة يػميغ في الذيخ مجفػعة 
 .االجخ( 

( فال تدتحق 613لمسػضفة السؤقتة السعيشة بسػجب قخار ) األمػمة إجازة أما     
وذلظ بسػجب التعميسات الرادرة مغ وزارة السالية /الجائخة القانػنية  ،األمػمة إجازة

 48/5/4153والسؤرخ في  814/61/6581عساميا ذي الخقع إ/الػضيفة العامة ب
ق السػضفة التي تع تعييشيا عمى السالؾ ( التي نرت عمى )ال تدتح6في الفقخة )

إجازة  5987( لدشة 613الػضيفي السؤقت بسػجب قخار مجمذ قيادة الثػرة السخقع )
 .(33)أمػمة(

 
 



 
 

                 
 

576 

 

 

 

 

 

         (42اسات االقليمية                     دراسات اقليمية    العدد )مركز الدر        

 واجبات السهظف السؤقت : الثاني الفرع
في مقابل الحقػؽ التي يتستع بيا السػضف العاـ يجب أف يؤدي مياـ معيشة      

لعامة والتي تعج تكميفًا لمقائسيغ بيا قبل أف تكػف حقًا ضسانًا لحدغ سيخ الػضيفة ا
وحقػؽ  اايمد ومشحيع  لحاقيع بعسلإضفيغ ىػ ليع فميذ القرج مغ استخجاـ السػ 

جاد ىيئة تتػلى سيخ السخافق العامة لمجولة أيي مغ ذلظ ىػ األساسوإنسا اليجؼ 
وششية عشاصخىا  العامة في خجمة الذعب الف الػضيفة العامة خجمة أىجافياوتشفيح 

مجسػعة مغ الػاجبات يتحسميا السػضف مقابل ما تكفمو لو الػضيفة مغ حقػؽ 
سبق بيانيا فيجب عمى السػضف العاـ اف يؤدي مياـ معيشة ضسانًا لديخ الػضيفة 

وقج نرت السادة الثالثة مغ قانػف انزباط مػضفي الجولة والقصاع  (34)،العامة
كميف )الػضيفة العامة ت :حا السعشى بقػلياعمى ى 5995( لدشة 54العاـ رقع )

القائع بيا السرمحة العامة وخجمة السػاششيغ في  جمة اجتساعية يدتيجؼخوششي و 
يعسل  اماً عمػضفًا  جوبسا أف السػضف السؤقت يع ،(ةضػء القػاعج القانػنية الشافح

في خجمة مخفق عاـ ولسرمحة عامة لتحقيق السشفعة العامة لحلظ يخزع 
ات التي يخزع ليا السػضف الجائع وقج تعخض السذخع لػاجبات السػضفيغ. لمػاجب

أف ىحه الػاجبات ليدت محجدة عمى سبيل الحرخ، وإنسا  إلىوالبج مغ اإلشارة 
السذخع العخاقي  ىي واجبات عامة ناتجة عغ شبيعة الػضيفة العامة، وقج نز 

اء العسل وشاعة كأد ( مغ قانػف انزباط مػضفي الجولة4عمييا في السادة )
الخؤساء واحتخاـ القػانيغ والمػائح وعجـ إفذاء أسخار الػضيفة والسحافطة عمى شخؼ 
وكخامة الػضيفة وكحلظ عجـ جػاز الجسع بيغ الػضيفة وأي عسل آخخ وعجـ 

 مسارسة األعساؿ الدياسية والسشاىزة لمجولة.
ػضف الجائع وعميو فالسػضف السؤقت يخزع لمػاجبات التي يخزع ليا الس     

(  الفقخة ثالثًا قانػف انزباط مػضفي 5فعشجما عخؼ السذخع العخاقي في السادة )
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الجية  أو)كل شخز عيجت اليو وضيفة داخل مالؾ الػزارة  :الجولة السػضف بانو
استبعج صفة الجيسػمة مغ الػضيفة في ىحا التعخيف لكي   ،غيخ السختبصة بػزارة(

جانب السػضف الجائع  إلىبأحكاـ ىحا القانػف مغ السػضفيغ  أخخى يذسل فئات 
وقج نز  ،ومشيع السػضف السؤقت والسػضف السعيغ تحت التجخبة والسػضف بعقج

 :عمى  49/5/4118في  54/4118قخار مجمذ شػرى الجولة العخاقي رقع 
القانػنية السصبقة عمى السػضفيغ في  األحكاـ)تصبق عمى السػضفيغ السؤقتيغ 

( لدشة 54ونز قخار مجمذ الػزراء رقع ) (35) ،سمػف فييا ....(الجوائخ التي يع
اآلنف الحكخ عمى تكييف اوضاع الستعاقجيغ بالذكل الحي يشصبق عمييع  4159

ما يشصبق عمى مػضفي السالؾ الجائع بسػجب القػانيغ والقخارات الشافحة فيسا يخز 
وىحا ما  5987ة ( لدش613مداواتيع بالحقػؽ والػاجبات بسا فييا القخار رقع )

( مغ القخار بقػليا ) تتػلى الػزارات والجيات غيخ السختبصة 4نرت عميو الفقخة )
بػزارة تكييف اوضاع الستعاقجيغ بالذكل الحي يشصبق عمييع ما يشصبق عمى 
مػضفي السالؾ الجائع بسػجب القػانيغ والقخارات الشافحة فيسا يخز مداواتيع 

 (.5987( لدشة 613لقخار رقع )بالحقػؽ والػاجبات بسا فييا ا
في القانػف المبشاني اذا اخل السػضف السؤقت بػاجباتو فخضت عميو بقخار مغ و 

 أواـ أيعذخة  زاو تتجحدع الخاتب لسجة ال  أوالسجيخ العاـ عقػبة التأنيب  أوالػزيخ 
وال ضيخ  (36)،العدؿ أوفخضت عميو بقخار مغ الػزيخ عقػبة الرخؼ مغ الخجمة 

ع السػضف السؤقت لحات اإلجخاءات االنزباشية والتي قج يخزع ليا مغ أف يخز
السػضف عمى السالؾ الجائع وتدخي بحقو ذات العقػبات التي مغ السسكغ أف 

 . ترجر بحق السػضف العاـ
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         (42اسات االقليمية                     دراسات اقليمية    العدد )مركز الدر        

  تثبيت السهظف السؤقت وانقزاء الرابطة الهظيفية: الثانيالسطمب 
ألىسية وىسا حالة تثبيت السػضف نتشاوؿ في ىحا السصمب مدألتيغ في غاية ا   

السؤقت عمى السالؾ الجائع وحرػلو عمى األولػية في التعييغ وحالة انقزاء 
لسا ليحه السػضػعات مغ اىسية  ،الخابصة الػضيفية ووسائل انقزاء ىحه الخابصة

خاصة بالشدبة لمسػضف السؤقت، والتي ستكػف مػضػع دراستشا في الفخعيغ التالييغ 
  -وكسا يأتي :
 التثبيت عمى السلك الجائم: الفرع األول

رة دبي لمجائخة صالحية تعييغ السػضف ماالسػارد البذخية أل إدارةقانػف  أعصى     
في وضيفة دائسة تتشاسب مع )أي السػضف السؤقت( السعيغ وفقًا ألحكاـ ىحه السادة 

تعييشو  اريختمؤىالتو وخبخاتو وفي ىحه الحالة تعج خجمة السػضف في الجائخة مغ 
 الفقخة و( . -54في الػضيفة برػرة دائسة حدب السادة )

 4155قانػف السػازنة االتحادية لعاـ  أعصىفي القانػف العخاقي فقج  أما      
ػية في تثبيت العقػد استثشاًء مغ شخط العسخ مع احتداب فتخة التعاقج الدابقة األول

 -59ع والتقاعج(  حدب السادة )والتخفي ةو العالتكػف ألغخاض  أيخجمة فعمية )
، وىػ ما يدخي بصبيعة (37)4155الفقخة خامدًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية لعاـ 

 الحاؿ عمى السػضف السؤقت وذلظ الشتخاكيسا بصبيعة التأقيت.
فقج أعصى الرالحية لػزيخ السالية  4154قانػف السػازنة االتحادية لعاـ  أما      

الجية غيخ السختبصة بػزارة صالحية استحجاث  أوشمب الػزارة  االتحادي بشاًء عمى
الجرجات وتعجيل السالؾ الشاتج عغ استحجاث الجرجات الػضيفية لمسذسػليغ بالفرل 

حرخًا وبذائخ الخيخ  4118الدياسي وتثبيت عقػد اـ الخبيعيغ الحيغ تعاقجوا عاـ 
 .  (38) 4151الحيغ تعاقجوا في سشة 
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سادسًا  54فقج نز في السادة ) 4153سػازنة االتحادية لعاـ قانػف ال أما      
الفقخة ج ( عمى تثبيت الستعاقجيغ في الدشػات الدابقة عمى السالؾ الػضيفي الجائع 

ب الخجمة افي حالة تػفخ الجرجات الػضيفية الذاغخة استثشاًء مغ شخط العسخ واحتد
 تاريخكل السثبتيغ بعج والتخفيع ل ةو والعالالتعاقجية خجمة ألغخاض التقاعج 

9/4/4113 (39) 
نفذ الشز ولكغ اشتخط عمى  4155وورد في قانػف السػازنة االتحادية لعاـ      

بالسادة  يتبعات مالية بأثخ رجعي وذلظ ف أياحتداب الخجمة  عمى أف ال يتختب
 (41) .اًل الفقخة د(أو  53)

ػية بالتعييغ األولادية قانػف السػازنة االتح أعصىفقج  4156في العاـ  أما      
وتحتدب فتخة تعاقجىع ألغخاض التعاقج وذلظ في السادة  األسبكيةلمستعاقجيغ وحدب 

والتخفيع وإنسا ألغخاض التقاعج فقط  ةو العالفمع تحتدب ألغخاض  (45)رابعًا (، 54)
خجمة العقج فيجب تدجيج  أوخجمة لمسػضف السؤقت  أيوفي حالة احتداب 

اًل( مغ أو  -58% وذلظ حدب السادة )55% و51عشيا بشدبة  التػقيفات التقاعجية
  4154لدشة  9قانػف التقاعج السػحج رقع 

والتي نرت عمى ) تحتدب السجد التالية خجمة تقاعجية : ومشيا الفقخة )و(      
وتدتػفى عشيا حرتو مغ  9/4/4113مجة العقج في الجولة لمسػضف السؤقت بعج 

%( عذخة مغ السائة مغ أجخه شيخيًا وتتػلى دائختو 51) التػقيفات التقاعجية بشدبة
(   أجخه%( خسدة عذخ مغ السائة مغ 55دفع حرة مداىسة الجولة البالغة )

فاألصل أف خجمة السػضف السؤقت في دوائخ الجولة تحتدب بعج تعييشو خجمة 
لتقاعج فقط بعج تدجيج التػقيفات التقاعجية عشيا بالشدب السحجدة في قانػف ا تقاعجية

 إلى ةو والعالتحتدب لغخض التخفيع  أنياولكغ قج يخد في قانػف السػازنة االتحادية 
ولسا احتدبت خجمة السػضف السؤقت  ،جانب كػنيا تحتدب أصاًل ألغخاض التقاعج

في اغمب دوائخ الجولة في الدشػات الدابقة ولع تدتػفى عشيا التػقيفات التقاعجية 
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 إلىنػف التقاعج السػحج مسا اضصخ السذخع العخاقي مشرػص عمييا في قا أنيارغع 
التأكيج عمى استيفاء التػقيفات التقاعجية عغ احتداب خجمة السػضف السؤقت في 

سادسًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية لعاـ  -55دوائخ الجولة حيث نرت السادة )
 9/4/4113عمى )تحتدب مجة التعاقج لمسثبتيغ عمى السالؾ الجائع بعج  4157

تبعات مالية  أي عميو والتخفيع والتقاعج بسا ال يتختب ةو العالخجمة فعمية ألغخاض 
( 44)،اعجية عغ مجة التعاقج السحتدبة (بأثخ رجعي وعمى أف تدتػفى التػقيفات التق

عمى  (43)،خامدًا( -55في السادة ) 4158ونز قانػف السػازنة االتحادية لعاـ 
ولكغ زاد عميو عبارة ) ....  4157ازنة عاـ نفذ الشز الحي ورد في قانػف مػ 

ويقدط مبمغ التػقيفات التقاعجية الستختبة عمى السػضفيغ السثبتيغ عمى السالؾ الجائع 
ونخى اف ىحا الشز الخاص بتقديط  ،بتعميسات ترجرىا ىيئة التقاعج الػششية (

السادة في  أجاز اذ 4154لدشة  9تقاعج السػحج رقع السبمغ يتعارض مع قانػف ال
خامدًا( بشاًء عمى شمب الستقاعج تقديط مبمغ التػقيفات التقاعجية  الستختبة  – 59)

بسا يعادؿ ربع راتبو  يةاو متدشيخية  أقداطبحمتو عغ مجة الخجمة السحتدبة عمى 
%( ثالثة مغ السائة مغ اصل التػقيفات التقاعجية وعمى اف 3) إضافةالذيخي بعج 

صجور قخار الييئة باحتداب الخجمة  تاريخات مغ يتع تدجيجىا خالؿ خسدة سشػ 
لمستقاعج فقط وبشاًء عمى شمبو  أجازت أنياخامدًا( -59فالػاضح مغ نز السادة )

وقج اصجر مجمذ الػزراء القخار رقع تقديط مبمغ التػقيفات التقاعجية الستختبة بحمتو 
 4158 ( لدشة4الستزسغ السػافقة عمى تعميسات رقع ) (44)4158( لدشة 446)

الخاصة بالتعييغ عمى الجرجات الػضيفية الشاتجة عغ حخكة السالؾ استشادًا إلى 
 4158(  لدشة 9ج( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) –ثالثًا  -55أحكاـ السادة )

( لمستعاقج مع اإلدارة أولػية في التعييغ بسشح 4الفقخة  -حيث أعصت السادة )خامدا
غ بكية الستقجميغ عمى أف يخاعى فييع تػفخ الستعاقج عالمة إضافية ع
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قج حجدت التعميسات ضػابط احتداب نقاط السفاضمة بيغ الستقجميغ االختراصات 
درجتيغ عغ كل  4156قبل عاـ لمتعييغ حيث يسشح الستعاقج مع مؤسدات الجولة 

ويسشح األجيخ  ،(5الفقخة  –( )سادسًا درجة 35) يتجاوزسشة تعاقجية وبسا ال 
 45) زاو يتجدرجة عغ كل سشة وبسا ال  4156قبل عاـ والستصػع لمعسل  اليػمي
( عمى أف ال يتجاوز مجسػع درجات الستعاقج واألجيخ اليػمي والستصػع معًا درجة 
ويعصى الحاصل عمى معجؿ تخخج امتياز  ،(4الفقخة  –درجة( )سادسًا  45عمى )

 صل عمى معجؿ جيجوالحا (درجة 31)والحاصل عمى معجؿ جيج ججا  (درجة 35)
( والحاصل درجات 41)مغ لجيو معجؿ تخخج متػسط فيعصى  أما ،(درجة 45)

 ( .3الفقخة  –درجات(  )سادسًا 51عمى معجؿ مقبػؿ فيعصى )
( 7فقج اعصى في الفقخة ) 4159( لدشة 54اما قخار مجمذ الػزراء رقع ) 

 تاريخاالقجمية في  عمى السالؾ الجائع بحدب االولػية بالتثبيتالسذسػليغ بو مشو 
السباشخة والحاجة واالختراص وفقًا لمقانػف وعشجىا تحتدب الخجمة الدابقة 

( مشو فقج نرت عمى احتداب 3ألغخاض العالوة والتخفيع والتقاعج أما الفقخة )
خجمة العامميغ السدتسخيغ بالعسل مغ السذسػليغ بيحا القخار ألغخاض العالوة 

عمى  35/54/4158داىسات التقاعجية الدابقة ولغاية والتقاعج ويعفػف مغ دفع الس
اف تتػلى وزارة السالية سجاد تمظ السداىسات بشاًء عمى مصالبة دائخة التقاعج 
والزساف االجتساعي في وزارة العسل والذؤوف االجتساعية وصشجوؽ تقاعج مػضفي 

 الجولة. 
مغ  %(5( مغ القخار السحكػر اعاله تدتقصع ندبة )4وحدب الفقخة )

ويكػف مداىسات تقاعجية وتتػلى  5/5/4159االجخ الذيخي ومتسساتو بجءًا مغ 
 %( الستبكية مغ السداىسات تجفعيا نياية كل عاـ . 54وزارة السالية تدجيج ندبة )

 
 



 
 

                 
 

584 

 

 

 

 

 

         (42اسات االقليمية                     دراسات اقليمية    العدد )مركز الدر        

  انقزاء الرابطة الهظيفيةالفرع الثاني: 
 -54السادة ) عميو نرتتشقزي الخابصة الػضيفية لعجة أسباب ومشيا ما       

رة دبي )يجػز لمسجيخ ماأل 4158( لدشة 8الفقخة ج( مغ قانػف السػارد البذخية رقع )
وقت مغ مجة  أيالعاـ إنياء خجمة السػضف السعيغ وفقًا ألحكاـ ىحه السادة في 

السحجد ألنياء  تاريخاـ عسل مغ الأيعذخة  51العقج عمى أف يتع إشعاره قبل 
بإنياء خجمة السػضف السؤقت السعيغ بسػجب  الحق لمسجيخ العاـ أعصت اذ ،خجمتو(

 أما ،السحجد ألنياء خجمتو تاريخاـ مغ الأيىحه السادة عمى أف يتع إشعاره قبل عذخة 
فاف خجمة السػضف السؤقت تشتيي بالحاالت التي يشز عمييا  يمبشانال القانػف  في

 الشطاـ الحي يخزع لو وىحه الحاالت ىي:
 وقت كاف  . أيالتدخيح ويكػف بسخسػـ في  -5
 انتياء العسل الحي عيغ مغ أجمو . أوانتياء السجة  -4
 نياء خجمتو .إمخسػـ ب أيبمػغ الدغ القانػنية حتى وأف لع يرجر  -3
التي تصبق عمى السػضف الجائع  األحكاـاالستقالة وتصبق عمى السػضف السؤقت  -4

 الحاالت التي يعتبخ فييا مدتكياًل . أوفيسا يتعمق بتقجيع استقالتو 
رة دبي الحق مادارة السػارد البذخية أل( مغ قانػف ا54الفقخة )ىػػ مغ السادة  عصتوأ 

لمسػضف السؤقت السعيغ وفقًا ألحكاـ ىحه السادة باالستقالة أثشاء فتخة سخياف العقج 
 تاريخاـ عسل مغ الأي( خسدة 5عمى أف يتػلى السػضف أشعار الجائخة خصيًا قبل )

 . السحجد لالستقالة
مغ أف يخزع السػضف السؤقت لحات اإلجخاءات االنزباشية والتي وال ضيخ 

يخزع ليا السػضف السعيغ عمى السالؾ الجائع وتدخي بحقو ذات العقػبات التي مغ 
 السسكغ أف ترجر بحق السػضف العاـ.
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القانػف العخاقي فقج حجد السذخع حاالت النتياء خجمة السػضف العاـ وىي  أما      
العدؿ التأديبي  -4االستقالة  -3عجـ المياقة الرحية  -4اعج بمػغ سغ التق -5)
أما انتياء خجمة  (45)الػفاة (  -6االستغشاء عغ الخجمات في مجة التجخبة  -5

السػضف السؤقت فقج حجدىا السذخع العخاقي باالستغشاء عغ خجمتو عشج انتياء السجة 
وىػ ما نرت عميو الفقخة  السحجدة لمعسل أو انتياء العسل السعيغ فيو أييسا اقخب،
بقػليا  5987( لدشة 613خامدًا مغ قخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع )

 لمعسل السحجدة السجة انتياء عشج السػقت السػضف خجمات عغ يدتغشى -: خامدا)
 .(اقخب يساأي فيو السعيغ العسل انتياء أو

حاالت انتياء خجمة وبسا أف السػضف السؤقت ىػ مػضف عاـ فعميو يذسل ب      
السػضف العاـ مع مخاعاة حالة التأقيت في الػضيفة السؤقتة ولذسػؿ السػضف السؤقت 
بتصبيق القػانيغ وقػاعج الخجمة والتقاعج وقخارات مجمذ قيادة الثػرة التي تصبق عمى 
السػضفيغ في الجوائخ التي يعسمػف بيا وذلظ حدب نز الفقخة سابعًا مغ قخار 

 .5987( لدشة 613ثػرة رقع )مجمذ قيادة ال
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 واالستشتاجاتالخاتسة 
مسػضف السؤقت ىحا لالقانػني  السخكدبعج أف انتييشا مغ دراسة مػضػع 

السػضػع الحي ىػ محل خالؼ تذخيعي في تحجيج مفيػمو واألثار التي تتختب 
  -ي :أتوكسا ي ،جسمة مغ االستشتاجات والتػصيات إلىعمى ذلظ تػصمشا 

 االستشتاجات  -أواًل:
 تتسثل االستشتاجات التي تػصمشا الييا مغ خالؿ الجراسة بسا يأتي :

السػضف السؤقت ىػ السػضف الحي تع تعييشو بذكل مؤقت سػاء ألداء وضيفة  -5
بإرادة  يذات شبيعة مؤقتة أصاًل أو ألداء أعساؿ عادية ولكغ بذكل مؤقت قج تشتي

 اإلدارة أو بإرادة السػضف.
يعات وباختالؼ القػانيغ التي تشاولت ذلظ في تحجيج مفيـػ اختمفت التذخ  -4

الرادرة لتدييل  5987( لدشة 55السػضف السؤقت ففي تعميسات وزارة السالية رقع)
تشاولت السػضف  5987( لعاـ 613تشفيح قخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع )

الصبيعة السؤقتة السؤقت بالقػؿ) يذتخط لتعييغ السػضف السؤقت في الػضائف ذات 
بيشسا نز  ،أف يكػف مدتػفيًا لجسيع شخوط التعييغ السقخرة قانػنًا...( أي دوف عقج

/ثامشًا( عمى أف السػضف 5في السادة ) 4154( لدشة 9قانػف التقاعج الشافح رقع )
خوط التػضيف السشرػص شالسؤقت ىػ )كل شخز جخى التعاقج معو وتػافخت فيو 

 السعجؿ(.  5961( لدشة 44السجنية رقع )عمييا في قانػف الخجمة 
يختمف السػضف السؤقت عغ السػضف بعقج باختالؼ األداة القانػنية التي تسثل  -3

كسا يختمف عغ السػضف  ،الدشج القانػني الحي يحجد شبيعة عالقة السػضف باإلدارة
 تحت التجخبة وعغ األجيخ.
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العادي وتشطسو  لمسػضف السؤقت ذات السخكد القانػني الحي يكػف لمسػضف  -4
ذات العالقة عجا ما يتعمق ببعس االستثشاءات التي حجدىا القانػف كاالستغشاء عغ 

 خجمات السػضف السؤقت. 
شبيعة العالقة الػضيفية بيغ التجريدي الستقاعج مػضف الخجمة الجامعية واإلدارة  -5

وليدت والعالقة تعاقجية  ،يحجدىا العقج السبـخ بيشيسا بعج اإلحالة عمى التقاعج
 تشطيسية.

تصبق عمى السػضفيغ السؤقتيغ في التعييغ وفي الحقػؽ والػاجبات قػانيغ وقػاعج  -6
الخجمة والتقاعج وقخارات أخخى وىػ ما أقخه قخار مجمذ قيادة الثػرة)السشحل( 

 .5987( لدشة 613رقع)
يدتغشى عغ خجمات السػضف السؤقت عشج انتياء السجة السحجدة لمعسل أو انتياء  -7

 السعيغ فيو أييسا اقخب.  العسل
مغ السسكغ تثبيت السػضف السؤقت عمى السالؾ الجائع حالو حاؿ السػضف بعقج  -8

 .ػازنة العامة في العخاؽ عمى ذكخهولو األولػية في التعييغ وىػ ما تػاتخت قػانيغ الس
يتع اختيار السػضف السؤقت عمى أساس االعتبار السػضػعي أي تفزيل  -9

عمى عكذ السػضف الجائع الحي يتع  ،ىالت الذخزضخوؼ الػضيفة وليذ مؤ 
 اختياره عمى أساس االعتبار الذخري ووفقًا لسؤىالتو وخبخاتو الذخرية.

أف القخار اإلداري ىػ أداة تعييغ السػضف السؤقت القانػنية حالو حاؿ السػضف  -51
 الجائسي بيشسا العقج اإلداري ىػ أداة تعييغ السػضف بعقج.

 ثانيًا : التهصيات  
نػصي السذخع العخاقي أف يبيغ وبذكل قاشع وغيخ مبيع الفخؽ بيغ السػضف  -5

السؤقت والسػضف بعقج وذلظ الختالؼ السخكد القانػني لكل مشيسا واألساس 
 القانػني الحي يشطع عالقة السػضف باإلدارة.
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نػصي السذخع العخاقي أف يشز في قانػف السػازنة العامة عمى شسػؿ السػضف  -4
يغ والتثبيت عمى السالؾ الجائع بذكل صخيح أسػًة بالسػضف السؤقت بالتعي

 الستعاقج مع اإلدارة في حاؿ تػافخ شخوط التعييغ بالسػضف السؤقت.
يعجؿ  اً يجب عمى الدمصة التذخيعية في العخاؽ مسثمة بالبخلساف أف ترجر تذخيع -3

ائع قانػف الخجمة السجنية بإضافة مادة قانػنية خاصة بالسػضف السؤقت غيخ الج
 . 4159( لدشة 54مجمذ الػزراء رقع ) يكػف مزسػنيا مشدجسًا مع قخار

نػصي بذسػؿ السػضف الستعاقج بالحق في بعس اإلجازات الزخورية أسػًة  -4
بالسػضف الجائع والسػضف السؤقت، وكسا ىػ الحاؿ في نز السادة )تاسعًا( مغ 

قج الحق في السرخي الحي أعصى لمسػضف الستعا 4157لدشة  551القخار رقع 
 الحرػؿ عمى أشكاؿ مختمفة مغ اإلجازات.

عمى دائخة التقاعج أف تتعامل مع السػضف بعقج والسػضف السؤقت بشفذ الكيفية  -5
عشج أضافة الخجمة كػف االثشيغ قج قجما خجمة لإدارة ولمجولة عسػمًا مسا يتصمب 

 أف تؤخح بعيغ االعتبار بعج دفع التػقيفات التقاعجية لكل مشيسا .
/ثامشًا( مغ قانػف التقاعج السػحج 5نػصي السذخع العخاقي تعجيل نز السادة ) -6

وذلظ بجعل تدسية )السػضف غيخ الجائع( بجاًل مغ  4154( لدشة 9رقع )
)السػضف السؤقت( وذلظ كي تذسل فئتي السػضفيغ السؤقتيغ والسػضفيغ بعقج مغ 

لسػضفيغ الحيغ تع خالؿ وضع تعخيف لمسػضف غيخ الجائع أنو )تمظ الفئة مغ ا
التعاقج معيع أو تع تعييشيع بذكل مػضفيغ مؤقتيغ بقخار إداري صادر عغ 

وتػافخت فييع شخوط التػضيف السشرػص عمييا في قانػف الخجمة  ،اإلدارة
 السعجؿ . 5961( لدشة 44السجنية رقع )
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نػصي اإلدارة أف تقترخ عمى إصجار قخار إداري لتعييغ السػضف السؤقت وذلظ  -7
مخكده تشطيسي يختمف عغ السػضف بعقج الحي يجب أف يكػف ىشاؾ عقج مبـخ أف 

 بيغ السػضف بعقج وبيغ اإلدارة.
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 الههامش والسرادر
                                                 

 .558مبادئ وأحكاـ القانػف االداري ، مشذاة السعارؼ ، االسكشجرية، ص  ،دمحم فؤاد ميشاد. ( (5
 5( عبػػػػج س الدػػػػشيجي، مبػػػػادئ الخجمػػػػة السجنيػػػػة وتصبيقاتيػػػػا فػػػػي السسمكػػػػة العخبيػػػػة الدػػػػعػدية ، ط (4

 .97ىػ , ص 5454،الخياض ، 
ذػػػػرات الحمبػػػي الحقػقيػػػة ، لبشػػػاف ، ، مش7محػػػي الػػػجيغ الكيدػػػي، القػػػانػف االداري العػػػاـ ، ط د.  (3)

 . 331، ص 4117
وىحا عمى عكػذ الػبعس مسػغ عػخؼ السػضػف العػاـ بانػو: )الذػخز الػحي يعسػل بػضيفػة دائسػة  (4)

أو مؤقتة في خجمة مخفق عاـ مجار مغ قبل شخز معشػػي عػاـ أو بػالصخيق السباشػخ(، د. احسػج 
 . 544، ص5989، عساف، 5عػدة الغػيخي، قزاء اإللغاء في األردف، ط

دمحم رفعت عبج الػىاب ، مبادئ وأحكاـ القػانػف اإلداري ، مشذػػرات الحمبػي الحقػقيػة ، لبشػاف د. ( (5
 . 356، ص  4115، بيخوت ، 

، 4118العخبيػػة  فػػي الػػجانسارؾ،  األكاديسيػػة، مشذػػػرات اإلداري مػػازف راضػػي ليمػػػ، القػػانػف د. (  (6
مخواف دمحم محخوس السجرس، القانػف اإلداري)الكتػاب ؛ د. صالح إبخاليع الستيػتي و د. 519ص 

 . وما بعجىا 598، ص4117، مصبعة جامعة البحخيغ، البحخيغ، 5الثاني(، ط
 .433، ص 4111، اإلسكشجرية، دار السصبػعات، اإلداري ماجج راغب الحمػ، القانػف د. ( (7
، 4118صػػػادر، بيػػػخوت،  , مصبعػػة4( فػػػزي حبػػػير، الػضيفػػػة العامػػة وإدارة شػػػؤوف السػػػػضفيغ، ط(8

 . 39 - 38ص ص 
الرػادر بالسخسػـػ الدػعػدي مغ المػػائح التشفيحيػة لشطػاـ الخجمػة السجنيػة   45/3، 45/4السادة ،  ((9

 .ىػ5/8/5397مغ  اعتباراً ىػ والسعسػؿ بو  51/7/5397وتاريخ  49السمكي رقع ـ/ 
، 4ا في السسمكػة العخبيػة الدػعػدية ط عبج س راشج الدشيجي ، مبادئ الخجمة السجنية وتصبيقاتي ((51

 . 454ص   ـ ،5986 –ىػ 5416
 . 519مازف راضي ليمػ، مرجر سابق، ص د.  ((55
 . 363، مرجر سابق، ص  دمحم رفعت عبج الػىابد. ( (54
 . 335، مرجر سابق، ص  محي الجيغ الكيديد. ( (53
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، العاتػظ اإلداري القػانػف  وأحكػاـعراـ عبج الػىػاب البخزنجػي، مبػادئ د. عمي دمحم بجيخ و د.  ((54
 .  354، ص 4155لرشاعة الكتاب، القاىخة ، 

( 4115/انزػباط/تسييد/444قخار الييئػة العامػة لسجمػذ شػػرى الجولػة برػفتيا التسييديػة رقػع ) ((55
 ( غيخ مشذػر.444رقع اإلعالـ ) 5/55/4115في 

 . 363دمحم رفعت عبج الػىاب ، مرجر سابق ، ص د. ( (56
الياشػػسية، عسػػاف، ط  األردنيػػةوتصبيقاتػػو فػػي السسمكػػة  اإلداري خالػػج سػػسارة الدعبػػي، القػػانػف د. ( (57

 .584، ص 5993، 4
 . 361، مرجر سابق، ص عبج الػىاب دمحم رفعتد. ( (58
،  551، ص  5999عمػػي مػػخىج أيػػػب ، الػضيفػػة العامػػة فػػي لبشػػاف ، السجمػػج األوؿ ، األسػػتاذ( (59

 .  364السرجر الدابق ، ص  عبج الػىاب ، نقاًل عغ الجكتػر دمحم رفعت
 .  364، ص  مرجر سابق محي الجيغ الكيدي،د. ( (41
لدػػشة  54قػػانػف انزػػباط مػػػضفي الجولػػة والقصػػاع العػػاـ رقػػع  أحكػػاـغػػازي فيرػػل ، شػػخح د. (  (45

   . 8, ص  4115, مصبعة العدة , بغجاد , 5995
بغػػػػجاد مػػػػجى شػػػػسػؿ  أمانػػػػةػؿ شمػػػػب حػػػػ 4116( لدػػػػشة 99( قػػػػخار مجمػػػػذ شػػػػػرى الجولػػػػة رقػػػػع )(44

 54بقػػػانػف انزػػباط مػػػػضفي الجولػػػة  والقصػػاع العػػػاـ رقػػػع  47 األمػػػخالحخاسػػات السذػػػكمة بسػجػػب 
 مشذػر عمى الخابط التالي : 5995لدشة 

 http://www.iraq-lg-law.org/en/node/1366 
مشذػػر فػي قػخارات ، 4156/قزػاء أداري_ تسييػد/544السحكسة اإلدارية العميا ذي الػخقع ( قخار (43

 .545_541، ص4158مجمذ الجولة وفتاواه، دار الكتب والػثائق، بغجاد، 
( مرػػػجؽ عػػػادؿ شالػػػب , الػسػػػيط فػػػي الخجمػػػة الجامعيػػػة دراسػػػة تحميميػػػة مقارنػػػة فػػػي التذػػػخيعات (44

 .476, ص  4154العخاقية , مكتبة الدشيػري , بغجاد , 
 . 485, ص مرجر سابق( مرجؽ عادؿ شالب, (45
 . 413دمحم رفعت عبج الػىاب، مرجر سابق، ص  د.( (46
 .  353ماجج راغب الحمػ، السرجر الدابق، ص د. ( (47
 .331عراـ عبج الػىاب البخزنجي، مرجر سابق، صد. عمي دمحم بجيخ و د. ( (48
 .334عراـ عبج الػىاب البخزنجي، مرجر سابق، ص د. عمي دمحم بجيخ و د. ( (49
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 . 546 -545ر سابق، ص ص مازف ليمػ راضي، مرجد. (  (31
الحقػؽ السعشػية االخخى عجا االجازة كالتخقية مثاًل تتعارض مع شبيعة التأقيت التي يتسيػد بيػا  (35)

 مخكد السػضف السؤقت.
 .341عراـ عبج الػىاب البخزنجي، مرجر سابق، صد. عمي دمحم بجيخ و د. ( (34
والسػؤرخ فػي  814/61/6581العامػة ذي الػخقع  (  كتاب وزارة السالية /الػجائخة القانػنيػة /الػضيفػة(33

48/5/4153 . 
 . 349ماجج راغب الحمػ، مرجر سابق ، ص د. ( (34
السشذػػػر فػػي مجسػعػػة  49/5/4118فػػي  54/4118( قػػخار مجمػػذ شػػػرى الجولػػة العخاقػػي رقػػع (35

 . 56 -55، ص ص 4118قخارات وفتاوى مجمذ شػرى الجولة لعاـ 
 .363ر سابق ، ص محي الجيغ الكيدي، مرجد. ( (36
 .54/3/4155الرادر في الدشة الثانية والخسدػف  4581 -( الػقائع العخاقية العجد (37
 .54/3/4154الرادر في الدشة الثالثة والخسدػف و  4433 -( الػقائع العخاقية العجد (38
 .45/3/4153الرادر في الدشة الخابعة والخسدػف و  4474 - ( الػقائع العخاقية العجد(39
 .56/4/4155الرادر في الدشة الدادسة والخسدػف و  4354 -الػقائع العخاقية العجد ( (41

 .58/5/4156الرادر في الدشة الدابعة والخسدػف و  4394 - الػقائع العخاقية العجد (45)
 . 9/5/4157الرادر في الدشة الثامشة والخسدػف و  4431 - ( الػقائع العخاقية العجد(44
 .4/4/4158الرادر في الدشة التاسعة والخسدػف و  4485 -  عجدالػقائع العخاقية ال (43)
  . 4/7/4158الرادر في الدشة التاسعة والخسدػف و  4497 - ( الػقائع العخاقية العجد(44
, ص 4151, 3امعػػة  دىػػػؾ ، ط , مصبعػػة ج  اإلداري ( الػػجكتػر مػػازف ليمػػػ راضػػي ، القػػانػف (45

571. 
 


