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الِقجـ ىؾ حق مؽ حقؾؽ السؾعف السعشؾية والحي يتؼ بسؾجبو تقجيؼ 
استحقاؽ السؾعف الحي اشتخطو القانؾف لمعبلوة الدشؾية أو التخؼيع لسجة زمشية 

عاـ إذا وجو لو  كأصلمعمؾمة، ويسشح الِقجـ لمسؾعف العاـ وفقًا لمقانؾف العخاقي 
اجتياز  أوت اختراص في حاؿ حرؾلو عمى شيادة جامعية ذا أوشكخ وتقجيخ، 

الحي  واألثخدورة تجريبية، ويكسؽ ىجؼ الجراسة في بياف الشغاـ القانؾني لمقجـ 
كبيخة في  أىسيةف لحلػ إيتختب عمى ذلػ لسا لو مؽ مداس بحقؾؽ السؾعف العاـ و 

حجىسا نغخي والثاني أبعجيؽ  ليا أىسيةالؾاقع العسمي تجعل مؽ الجراسة ىحه ذات 
ماـية الِقجـ السسشؾح في بياف  أساسيؽلجراسة محؾريؽ وقج تزسشت ا عسمي،

بخز ما تؾصمشا أومؽ ثؼ دراسة أسباب وأغخاض مشح الِقجـ، ومؽ لمسؾعف العاـ 
 نشاإفالسذخع العخاقي خمط بيؽ الديادة والعبلوة الدشؾية لحلػ  أفليو مؽ نتائج ىؾ إ

ولة والقظاع ( مؽ قانؾف انزباط مؾعفي الجٛبزخورة تعجيل نص السادة )نؾصي 
العاـ بإلغاء مرظمح )الديادة( وقرخه عمى )التخؼيع( فحدب إزالًة لمتعارض وحدسًا 
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Seniority is one of the employee’s moral rights according to 

which the employee’s entitlement is stipulated by the law. It is 

presented for the annual bonus or promotion for a specified period. 

The Seniority is given to the public employee under Iraqi law as a 

public asset if he is thanked and appreciated, if he obtains a university 

degree with specialization or passes a training course, or if he gets a 

university degree with a specialty. The objective of the study is to 

indicate the legal system of seniority and the impact that this entails 

because it affects the rights of the public servant and this is of great 

importance in practice that makes this study important of two 

dimensions: one of them is theoretical and the other practical. The 

study included two main themes in the statement of what seniority is 

granted to the public official and then study the reasons and purposes 

of granting seniority. One of the most important findings is that the 

Iraqi legislator confused the increase and the annual bonus. So we 

recommend that the text of the article (8) of the Law on Discipline of 

State employees and the public sector should be amended by 

abolishing the term (increase (and limiting it to (promotion) only to 

remove conflict and resolve the controversy. 

Keywords: Seniority, public employee, training courses, annual 

bonus, thanks and appreciation. 
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 السقجمة
 أواًل: مجخل تعخيفي بسؽضؽع البحث:   

إليجاد تؾازف مشيا  محاولةً  اإلدارة السعاصخة بقزايا السؾارد البذخية اىتساـ يعج
والعائج في  وبيؽ التكمفة العامميؽ فييا دائؼ بيؽ أىجاؼ السؤسدة وأىجاؼ األفخاد

اإلنداف لجيو طاقات وانظبلؽ اإلدارة يدتشج عمى أساس ميؼ ىؾ أف  التعامل مع األفخاد
في مؾاقع العسل  مشو فعبلً  االستفادة تغبللو أوما يتؼ اس وقجرات ذىشية تفؾؽ كثيخاً 

السرجر الحؿيقي  واالستفادة القرؾى مؽ قجرات العامميؽ في السؤسدة تسثلالسختمفة، 
القجرة التشافدية ومؽ أجل إيجاد  ميسة،وقجرتيا عمى تحقيق إنجازات  ةلتسيد السؤسد

ىي مجسؾعٌة مؽ الؾسائل و العامميؽ في السؤسدة تمجأ اإلدارة إلى مشح الحؾافدلجى 
التي ُتداىؼ في دعؼ األفخاد في بيئة العسل مؽ أجِل زيادة اإلنتاجية، وتحقيق أىجاؼ 

السادية، الحؾافد عالية، ومؽ أنؾاع الحؾافد التي تمجأ إلييا اإلدارة  بكفاءة السؤسدة
ع العامميؽ مؽ خبلؿ رف فيىي مجسؾعة الحؾافد التي ُتداىؼ في التأثيخ و السعشؾية و 

ومؽ  معشؾياتيؼ في بيئة العسل، وجعميؼ أكثخ تفاعبًل مع بعزيؼ البعض ومع اإلدارة،
الُظخؽ التي ُتدتخجـ في تقجيؼ الُذكخ لمعامميؽ في مؤسدٍة ىحه الحؾافد الِقجـ وىؾ مؽ 

بأّف  مسا يذعخىؼزمشيٍة ُمحجدة،  مجةما، ُمقابل العسل السستاز الحي قامؾا بتحؿيقِو خبلؿ 
 . حققتو السؤسدةمكاف العسل، وأّف ليؼ دورًا ميسًا في الشجاح الحي  ليؼ ؾيسة في

 ثانيًا: أىسية البحث
ال يمبي مرمحة العامميؽ ىحه الجراسة في أف مؾضؾع مشح الِقجـ تكسؽ أىسية       

في السؤسدة فحدب بل يحقق السرمحة العامة لمسؤسدة ألنو يذكل حافدًا يجعل 
لتقجـ والخقي بعسميؼ وبالتالي يختقي مدتؾى العسل في العامميؽ فييا يتظمعؾف إلى ا

السؤسدة وتتحقق السرمحة العامة، وعمى الخغؼ مؽ أىسية مؾضؾع الِقجـ السسشؾح 
لمعامميؽ في السؤسدات العامة )السؾعف العاـ( إال أنو لؼ يحَض بسعالجة كاؼية ولؼ 

ؾص القانؾنية وما طخأ يأخح ما يدتحقو مؽ الجراسة القانؾنية في عل تغيخ وتبجؿ الشر
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عمييا مؽ تعجيبلت لحا تبخز أىسية ىحه الجراسة في قخاءة الشرؾص القانؾنية التي 
عالجت الِقجـ ومحاولة تحميميا لبياف مؾاطؽ القؾة والزعف ومشاقذة بعض اآلراء 

 الفقيية التي بحثت مؾضؾع الِقجـ، وىي محاولة متؾاضعة ألثخاء ىحا السؾضؾع.
 البحثثالثًا: مذكمة 

تكسؽ إشكالية الجراسة في عجـ وضؾح كيؽية تظبيق مشح الِقجـ بذكل عسمي 
فزبًل عؽ عجـ التظبيق الدميؼ لمِقجـ في تخؾية مؾعفي الجولة في السؤسدات الخسسية 
أو في مشحيؼ العبلوة الدشؾية مسا يدبب في ضياع حقؾقيؼ، فزبًل عؽ االتجاىات 

 .ختمفةالس الستعجدة في احتدابو في اإلدارات
 رابعًا: مشيجية البحث

السظخوحة  السذكمة ىعم اإلجابةأىجاؼ الجراسة ومحاولة  إلىلؾصؾؿ مؽ أجل ا  
التحميمي لمشرؾص القانؾنية سؾاء التي وردت في السشيج اعتسجنا في دراستشا ىحه 

التذخيعات العخاؾية أـ التعميسات السشِغسة أـ التي أشارت إليو مثل قخارات مجمذ ؾيادة 
الثؾرة )السشحل(، وحاولشا أف ندتعخض اآلراء الفقيية ؼيسا يتعمق بجؾانب ىحا السؾضؾع 

 .الحيؾي والسيؼ
 خامدًا: ليكمية البحث

البحث السحكؾرة آنفًا ارتأيشا تقديؼ البحث إلى مبحثيؽ عمى  مذكمةلمؾصؾؿ إلى حل  
 وفق اآلتي:

 الِقجـ السسشؾح لمسؾعف العاـ ماـية السبحث األوؿ:
 السسشؾح لمسؾعف العاـتعخيف الِقجـ  مب األوؿ:السط

 سا يذتبو بوالظبيعة القانؾنية لمِقجـ وتسييده م السطمب الثاني:
 أسباب وأغخاض مشح الِقجـ لمسؾعف العاـ: السبحث الثاني
 أسباب مشح الِقجـ لمسؾعف العاـ: السطمب األوؿ

 أغخاض مشح الِقجـ لمسؾعف العاـ: الثاني السطمب
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 األوؿالسبحث 
الِقجـ السسشؽح لمسؽظف العاـ مالية 

وبياف مفيؾمو  الِقجـ السسشؾح لمسؾعف العاـ ماـية مؽ أجل الؾقؾؼ عمى
في وتعخيف السؾعف  تعخيف الِقجـ السسشؾح لمسؾعف العاـفي ىحا السبحث  سشتشاوؿ

 :عمى وفق اآلتيفي السظمب الثاني وتسييد الِقجـ مسا يذتبو بو السظمب األوؿ 
 تعخيف الِقجـ السسشؽح لمسؽظف العاـ: األوؿ السطمب

السؾعف العاـ في بجاية األمخ ثؼ تعخيف الِقجـ تعخيف سشبيؽ في ىحا السظمب 
 كبًل في فخع مدتقل عمى وفق ما يأتي:

 الفخع األوؿ: تعخيف السؽظف العاـ
والحي اختمفت ألنو ىؾ السدتفيج مؽ الِقجـ  البج مؽ بياف مؽ ىؾ السؾعف العاـ

وسشبيؽ في ىحا الفخع تعخيف السؾعف  التعخيفات بيؽ الفقو والقزاء والتذخيع بذأنو
 العاـ تذخيعًا وتعخيفو فقيًا وقزاًء في السقاصج اآلتية:

 تعخيف السؽظف العاـ تذخيعاً : السقرج األوؿ
( مؽ قانؾف الخجمة السجنية الشافح تعخيف ٕالسذخع العخاقي في السادة ) أورد      

ليو وعيفة دائسة داخمة في السبلؾ الخاص إشخص عيجت  "كلبأنو السؾعف العاـ 
السذخع العخاقي السؾعف العاـ في قانؾف انزباط مؾعفي الجولة ، وَعّخؼ (ٔ)"بالسؾعفيؽ

ليو وعيفة داخل مبلؾ الؾزارة إشخص عيجت  "كلأنو السعجؿ ب ٜٜٔٔ( لدشة ٗٔرقؼ )
 ،ٜٜٔٔ)قانؾف انزباط مؾعفي الجولة )ؽ.إ.ـ.د.(، بؾزارة" الجية غيخ السختبظة  أو

يبلحظ أف ىحا التعخيف يختمف عؽ التعخيف الؾارد في قانؾف ، و ((ٖالفقخة ) (ٔالسادة )
أستبعج قانؾف انزباط مؾعفي الجولة صفة الجيسؾمة مؽ  العخاقي إذالخجمة السجنية 

والحكسة مؽ استبعاد ىحه الرفة ىي شسؾؿ فئات أخخى مؽ السؾعفيؽ  ،الؾعيفة
بأحكاـ ىحا القانؾف إلى جانب السؾعف عمى السبلؾ الجائؼ ومشيا السؾعف عمى 

والسؾعف بعقج والسؾعف السعيؽ تحت ، (ٕٗ، ٕٛٔٓ)العكيجي،  السبلؾ السؤقت
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الجائؼ، مى السبلؾ بالسؾعف ع أسؾةً التجخبة فيجخميؼ في نظاؽ العقؾبة والسحاسبة 
 ٕٗٔٓ( لدشة ٜوعخؼ السذخع العخاقي السؾعف في قانؾف التقاعج السؾحج رقؼ )

ضسؽ قؾى األمؽ أو  أوعدكخية  أوكل شخص عيجت إليو وعيفة مجنية السعجؿ بأنو "
أو مكافأة مؽ الجولة وتدتقظع مشو  أجخاً أو  مكمف بخجمة عامة والحي يتقاضى راتباً 

 ،((ٚ( البشج )ٔ، السادة )ٕٗٔٓ)قانؾف التقاعج السؾحج )ؽ.ت.ـ(،  "التقاعجيةالتؾؾيفات 
اـ السعيؽ عمى السبلؾ الجائؼ وميد السذخع العخاقي في قانؾف التقاعج بيؽ السؾعف الع

كل شخص جخى التعاقج معو وتؾفخت ؼيو شخوط وبيؽ السؾعف السؤقت إذ عخفو بأنو "
السعجؿ"  ٜٓٙٔ( لدشة ٕٗفي قانؾف الخجمة السجنية رقؼ )التؾعيف السشرؾص عمييا 

سكمف بخجمة وعخؼ السذخع العخاقي ال، ((ٛ( البشج )ٔ، السادة )ٕٗٔٓ)ؽ.ت.ـ، 
 أوكل مؾعف ": السعجؿ بأنو ٜٜٙٔ( لدشة ٔٔٔفي قانؾف العقؾبات رقؼ ) عامة

عامل أنيظت بو ميسة عامة في خجمة الحكؾمة ودوائخىا الخسسية وشبو  أومدتخجـ 
السؾضؾعة تحت رقابتيا ويذسل ذلػ رئيذ الؾزراء  أوالخسسية والسرالح التابعة ليا 

ونؾابو والؾزراء وأعزاء السجالذ الشيابية واإلدارية والبمجية كسا يذسل السحكسيؽ 
لسرفيؽ والحخاس القزائييؽ وأعزاء مجالذ والخبخاء ووكبلء الجائشيؽ )الدشجيكييؽ( وا

إدارة ومجيخي ومدتخجمي السؤسدات والذخكات والجسعيات والسشغسات والسشذآت التي 
شبو الخسسية في ماليا بشريب ما بأية  أوإحجى دوائخىا الخسسية  أوتداىؼ الحكؾمة 

)قانؾف  "بغيخ أجخ أوصفة كانت، وعمى العسـؾ كل مؽ يقؾـ بخجمة عامة بأجخ 
 .((ٕ( الفقخة )ٜٔ، السادة )ٜٜٙٔالعقؾبات العخاقي )ؽ.ع.ع.(، 

 تعخيف السؽظف العاـ فقيًا وقزاءً : السقرج الثاني
تذخيعًا سشبيؽ في ىحا السقرج تعخيف بعج أف وضحشا تعخيف السؾعف العاـ 

 السؾعف العاـ فقيًا وقزاًء عمى وفق اآلتي:
 أواًل: تعخيف السؽظف العاـ فقياً 

كل مؽ يعسل في خجمة الجولة )أنو ب السؾعف العاـ (ٛٔ٘)ميشا، د.ت،  ؼخّ عُ 
أو خجمة شخص مؽ أشخاص القانؾف العاـ ويتقاضى مختبو مؽ ميدانية عامة )خديشة 
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ممحقة بسيدانية  أـميدانية أخخى مدتقمة  أية أـعامة( سؾاء أكانت ميدانية الجولة 
الذخص الحي يذغل أحجى )أنو ب أيزاً  (ٜٚ)الدشيجي، د.ت،  ؼخّ عُ و  (،الجولة

الؾعيؽية الخاصة  األنغسةحج أجمة السجنية أو خالؾعائف العامة الخاضعة لشغاـ ال
  (.مؽ ىحه الؾعائف اً بالذخوط والسؤىبلت السظمؾبة لذغل أي

 قزاءً ثانيًا: تعخيف السؽظف العاـ 
ليو بعسل إكل مؽ يعيج )العميا السرخية بقؾليا ىؾ اإلداريةعخفتو السحكسة 

حج أشخاص القانؾف العاـ األخخى عؽ أدائؼ في خجمة مخفق عاـ تجيخه الجولة أو 
، وعخفو مجمذ شؾرى (ليحا السخفق اإلداري طخيق شغمو مشربًا يجخل في التشغيؼ 

ليو بؾعيفة دائسة داخمة ضسؽ مبلؾ إالذخص الحي يعيج ) الجولة الفخندي بأنو
 (ٖٖٓ، ٕٚٓٓ؛ الؿيدي، ٜٖ، ٕٕٔٓ)القاضي، ( بالسخافق العامة الخاص الؾعائف

وكل ىحه التعخيفات تجؿ عمى أف السؾعف العاـ ىؾ مؽ يتؾلى العسل في وعيفة دائسة 
 أكجهأف طبيعة السخفق العاـ الحي يعسل بو السؾعف يتدؼ بالجيسؾمة وىؾ ما  أي

ف كاف ليذ مؽ شأف السذخع عسؾمًا أف يؾرد تعخيفات لسرظمحات إلعخاقي و السذخع ا
 نسا يتخؾ ذلػ الجتياد الفقو والقزاء.إقانؾنية 

 تعخيف الِقجـ الفخع الثاني: 
لبياف تعخيف الِقجـ السسشؾح لمسؾعف العاـ البج مؽ بياف معشاه المغؾي أواًل ومؽ 

 و وفقًا لمسقاصج اآلتية: ثؼ بياف معشاه االصظبلحي ثانيًا مسا سشتشاول
 تعخيف الِقجـ لغةً : السقرج األوؿ

ؼِّ ِقَجًما ِوَزاُف ِعَشٍب ِخبَلُؼ َحَجَث َفُيَؾ َقِجيٌؼ   (:)ؽ د ـالِقجـ لغة مؽ       ْيُء ِبالزَّ ـَ الذَّ َقُج
ـُ اْلُؾُقؾِع َعَمى َوْقِتوِ  َوَعْيٌب َقِجيٌؼ َأيْ  قجـ: ِفي    ،(ٕٜٗ)الحسؾي، د.ت،  َساِبُق َزَماِنِو ُمَتَقجِّ

ـ اأَلشياَء َوَيَزعُ  ـ: ُىَؾ الَِّحي ُيَقجِّ ِ َتَعاَلى الُسَقجِّ َيا ِفي َمَؾاِضِعَيا، َفَسِؽ اْسَتَحقَّ َأسساء َّللاَّ
ـُ:  ـُ: الِعْتُق َمْرَجُر الَقِجيؼ. والِقَج . والِقَج مو والَقِجيؼ، َعَمى اإِلطبلؽ: َّللاَُّ َعدَّ َوَجلَّ التَّقجيؼ قجَّ

، َوُىَؾ َقِجيؼ، َواْلَجْسُع ُقَجماء وقُ  َنِؿيُض الُحجوث،  ـَ ـَ َيْقُجـ ِقَجمًا وَقجامًة وَتقاَد )ابؽ  َجامىَقُج
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، ونمحظ مؽ تعخيف الِقجـ لغًة أف السعشى المغؾي األقخب (٘ٙٗ، ىػٗٔٗٔمشغؾر، 
ـُ اْلُؾُقؾِع َعَمى َوْقِتوِ ؾعشا ىؾ )اللسؾض  (.َداِبُق َزَماِنِو ُمَتَقجِّ

 تعخيف الِقجـ اصطالحاً : السقرج الثاني
يتؼ بسؾجبيا تقجيؼ  إذحق مؽ حقؾؽ السؾعف السعشؾية ُعِخَؼ الِقجـ بأنو )

)فيج، ( استحقاؽ السؾعف القانؾني لمعبلوة الدشؾية أو التخؼيع لفتخة زمشية معمؾمة
 تداؿ السجة القانؾنية السذتخطة لمتخؼيع بدبب الِقجـ(، ويعخؼ أيزًا بأنو )اخد.ت(

،  ويعخؼ بأنو )تقميص السجة القانؾنية السذتخطة لسشح العبلوة (ٖٕٔ، ٜٜٚٔ)إلياس، 
إذا لمقانؾف العخاقي ، ويسشح السؾعف العاـ ِقجمًا وفقًا (ٜٙٔ، ٕٜٜٔ)ميجي، الجورية( 

أو مؽ يخؾلو  السختص مؽ الخئاسة أو مجمذ الؾزراء أو الؾزيخ وتقجيخ شكخ ووجو ل
جـ جمًا لسجة شيخ واحج عؽ كل شكخ يؾجو لو وبسا ال يتجاوز مجة القِ ؼيسشح السؾعف قِ 

، ويسشح ((ٔالفقخة ) (ٕٔ، السادة )ٜٜٔٔ.، )ؽ.إ.ـ.د ثبلثة أشيخ في الدشة الؾاحجة
حرل عمى شيادة جامعية ذات اختراص أثشاء الخجمة أو العاـ الحي يسؾعف ال

جمًا لسجة سشة واحجة لغخض التخؼيع بذخط أال تكؾف تمػ الذيادة قج اتخحت خارجيا قِ 
( ٜٔالسادة ) ،ٜٓٙٔ)قانؾف الخجمة السجنية العخاقي )ؽ.خ.ـ.ع.(،  أساسًا لتحجيج راتبو

جمًا لغخض التخؼيع إذا اجتاز دورة تجريبية ال قِ العاـ أيزًا ح السؾعف يسشو ، ((ٗالفقخة )
جرجات التقل مجتيا عؽ ستة أشيخ مترمة داخل العخاؽ أو خارجو إذا كاف معجؿ 

، وثبلثة % أو بتقجيخ جيج ججاً ٘ٛالسؾعف في الجورة التي حرل عمييا االمتحانية 
% أو بتقجيخ ٗٛ-ٓٚي الجورة ف لمسؾعفجرجات االمتحانية الإذا كاف معجؿ أشيخ 

 .((ٖ( الفقخة )ٜٔالسادة ) ،ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.،  جيج

ىؾ األندب وبجورنا نسيل ليحا التعخيف ألنو  نمحظ أف التعخيف األوؿ لمِقجـ
تعخيف شامل وجامع إذ عج الِقجـ حق معشؾي يتختب عميو تقجيؼ تأريخ استحقاؽ 
السؾعف العاـ لمعبلوة الدشؾية ومؽ ثؼ تقجيؼ التخؼيع لسجة زمشية معمؾمة ومحجدة قانؾنًا 

لدشؾية أو التخؼيع عمى عكذ التعخيفات األخخى التي جعمت أثخ الِقجـ تقجيؼ العبلوة ا
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فحدب، ويسكششا تعخيف الِقجـ بأنو: حق معشؾي يتختب عميو فزبًل عؽ تقجيؼ تأريخ 
 االستحقاؽ لمسؾعف العاـ أثخًا قانؾنيًا ذا طابٍع مالٍي في السدتقبل. 

 الطبيعة القانؽنية لمِقجـ وتسييده مسا يذتبو بو: السطمب الثاني
سشبيؽ في ىحا السسشؾح لمسؾعف العاـ و تعخيف الِقجـ الدابق  السظمببيشا في 

 :وتسييده مسا يذتبو بو في الفخعييؽ اآلتييؽ الظبيعة القانؾنية لمِقجـ السظمب
 الطبيعة القانؽنية لمِقجـ: األوؿ الفخع

بريغة  جـ في العخاؽ جاءت أغمبياف الشرؾص القانؾنية السشغسة لسشح القِ إ         
( ٗٔ( مؽ قانؾف رقؼ )ٓ٘ج )خامدًا( مؽ السادة )الؾجؾب مثل نص الفقخة )أ( مؽ البش

احتداب السجة قانؾف تعجيل قانؾف الخجمة السجنية التي نرت عمى ) ٜٕٓٓلدشة 
جمًا ألغخاض العبلوة والتخؼيع والتخؾية الستبؿية مؽ مجة الجراسة السثبتة في العقج قِ 

السؾعف الحي تتؾافخ وبيحا فأف  ة(،والتقاعج في حالة إكسالو الجراسة قبل انتياء السج
في ىحا  اإلدارةسمظة و  القانؾف،حقو مؽ  جـ يدتسجؼيو الذخوط القانؾنية لسشح القِ 

)شياع، السظمؾبة لسشح الِقجـ  الذخوط تؾافخ السجاؿ مقيجة ال يتعجى دورىا التثبت مؽ
؛ حديؽ، ٚٓٔ، ٕٚٔٓ)الحسجاني،  وقج ذىب البعض مؽ الفقياء، (ٜٓ، ٕٗٔٓ
 اإلدارةف مشح القجـ يعج مؽ األمؾر الجؾازية والخاضعة لدمظة أإلى  (ٕٖٓ، ٜٙٛٔ

 نرؾص قانؾف الخجمة السجنية مشتقج ويتعارض معالخأي لكؽ ىحا التقجيخية 
ومؽ  ومشح أوجبتالتي  ((ٚ، ٙ، ٘، ٗ) ات( الفقخ ٜٔ، السادة )ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.، 

حق  ما دامت شخوطو متؾفخة ألنوجـ سمظة تقجيخية في مشح القِ  لئلدارةثؼ ليذ 
، (ٚٓٔ، ٕٚٔٓ)الحسجاني،  نؾف القا مؽ نرؾص لمسؾعف يحرل عميو مباشخةً 

غؼ مؽ تؾفخ الذخوط القانؾنية يعج قخارًا إداريًا وامتشاع اإلدارة عؽ مشح الِقجـ عمى الخ 
 .(ٛٛ، ٕٗٔٓ)شياع، سمبيًا يجؾز الظعؽ ؼيو باإللغاء 

 تسييد الِقجـ مسا يذتبو بو: الفخع الثاني
 إضافة الخجمة، مخ بشا أف الِقجـ ىشاؾ أوضاع قانؾنية تتذابو مع الِقجـ ومشيا

تقجيؼ  يتختب عميوحق مؽ حقؾؽ السؾعف السعشؾية مجة زمشية معمؾمة وىؾ  ىؾ
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فيؾ يؤدي إلى تقريخ  زمشية معمؾمة لسجةاستحقاؽ السؾعف لمعبلوة الدشؾية أو التخؼيع 
أيًا كاف أو اختداؿ السجة السظمؾبة أو السذتخطة قانؾنًا لمعبلوة والتخؼيع، وإضافة الخجمة 

نؾعيا تؤدي أيزًا إلى اختداؿ مجة التخؼيع أو العبلوة وتقخيب تأريخ االستحقاؽ إال أنيا 
تختمف عؽ الِقجـ مؽ حيث أف الِقجـ السسشؾح لمسؾعف محجد السجة قانؾنًا وىي ثبلثة 

جمًا لسجة شيخ ؼيسشح السؾعف قِ كتب شكخ في الدشة )الدشة الؾعيؽية أو سشة الخجمة( 
 جـ ثبلثة أشيخ في الدشة الؾاحجةشكخ يؾجو لو وبسا ال يتجاوز مجة القِ  واحج عؽ كل

، بيشسا إضافة الخجمة غيخ محجدة بسجة ((ٔ( الفقخة )ٕٔ، السادة )ٜٜٔٔ)ؽ.إ.ـ.د.، 
ة واحجة عؽ كل سشة أو معيشة فتزاؼ الدشؾات الكاممة كعبلوات لمسؾعف بؾاقع عبلو 

تخؼيع  وتجور األياـ واألشيخ الستبؿية )الكدؾر( لمدشة التالية ىحا مؽ جية ومؽ جية 
أخخى فإف أحكاـ الِقجـ ثابتة بثبات نرؾص القانؾف والتعميسات التي عالجتو عمى 
عكذ مجة الخجمة التي تكؾف إضافتيا بحدب القانؾف الحي يشغسيا مثل قانؾف السؾازنة 

ادية وتعميسات تشفيحه إذ يجب أف يشص قانؾف السؾازنة االتحادية عمى احتداب االتح
حتى يتؼ احتدابيا لمسؾعف العاـ  (ٕ)مجة اإلضافة ألغخاض العبلوة والتخؼيع والتقاعج

فاألصل أف خجمة السؾعف في دوائخ الجولة تحتدب بعج تعييشو خجمة ليحه األغخاض؛ 
لتقاعجية عشيا بالشدب السحجدة في قانؾف التقاعج فقط بعج تدجيج التؾؾيفات ا تقاعجية

إلى  والعبلوةتحتدب لغخض التخؼيع  أنياولكؽ قج يخد في قانؾف السؾازنة االتحادية 
أواًل( مؽ ) ( الفقخة ٛٔالسادة )إذ نرت جانب كؾنيا تحتدب أصبًل ألغخاض التقاعج، 

التالية خجمة تقاعجية  )تحتدب السجدأف عمى  ٕٗٔٓلدشة  ٜقانؾف التقاعج السؾحج رقؼ 
وتدتؾفى عشيا  ٖٕٓٓ/ٗ/ٜبعج  : ومشيا الفقخة )و( مجة العقج في الجولة لمسؾعف

%( عذخة مؽ السائة مؽ أجخه شيخيًا وتتؾلى ٓٔحرتو مؽ التؾؾيفات التقاعجية بشدبة )
، (أجخه%( خسدة عذخ مؽ السائة مؽ ٘ٔدائختو دفع حرة مداىسة الجولة البالغة )

 ضافة الخجمة بظخيقتيؽ: ويتؼ احتداب إ
تكؾف بظخح مجة الخجمة كاممة مؽ تأريخ استحقاؽ السؾعف لمتخؼيع أو  الطخيقة األولى:

( أشيخ ٓٔ( سشة و)ٔالعبلوة الدشؾية فسثبًل لؾ أف مؾعف لجيو خجمة عقج مجتيا )
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( أياـ وىؾ في الجرجة الدادسة/السخحمة الثالثة وكاف تأريخ حرؾلو عمى الجرجة ٛو)
ؼيكؾف استحقاقو لمجرجة الخامدة السخحمة  ٕٙٔٓ/ٙ/ٔٔة/السخحمة األولى في الدادس

وفقًا ليحه الظخيقة نظخح مجة خجمة العقج مؽ تأريخ استحقاؽ  ٕٕٓٓ/ٙ/ٔٔاألولى في 
  الجرجة الخامدة بالذكل التالي:

ٔٔ/ٙ/ٕٕٓٓ- 
ٛ/ٔٓ/ٔ 
 ٖ/ٛ/ٕٓٔٛ 

 . ٕٛٔٓ/ٛ/ٖؼيكؾف استحقاؽ الجرجة الخامدة/السخحمة األولى في 
أو نظخح مجة اإلضافة مؽ تأريخ استحقاؽ العبلوة القادمة ففي السثاؿ الدابق 
حرل السؾعف عمى العبلوة الدشؾية السخحمة الثالثة/الجرجة الدادسة في 

ابعة في وعميو يكؾف تأريخ استحقاؽ العبلوة البلحقة السخحمة الخ  ٕٛٔٓ/ٙ/ٔٔ
لحا نظخح مجة الخجمة التي نخيج إضافتيا مؽ تأريخ استحقاؽ العبلوة  ٜٕٔٓ/ٙ/ٔٔ

 البلحقة بالذكل التالي:  
ٔٔ/ٙ/ٕٜٓٔ- 
ٛ/ٔٓ/ٔ 
 ٖ/ٛ/ٕٓٔٚ 

 ٕٚٔٓ/ٛ/ٖؼيكؾف تأريخ استحقاؽ السخحمة الخابعة/الجرجة الدادسة في 
استحقاؽ السخحمة  ، وتأريخٕٛٔٓ/ٛ/ٖواستحقاؽ الجرجة الخامدة/السخحمة األولى في 

 .ٜٕٔٓ/ٛ/ٖالثانية سيكؾف في 
فتتؼ عؽ طخيق تحجيج تأريخ احتداب يكؾف مثبًل يـؾ  أما الطخيقة الثانية:

عشجىا نظخح مشو تأريخ استحقاؽ أخخ عبلوة حرل عمييا السؾعف  ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٗٔ
ؼيكؾف  ٕٛٔٓ/ٙ/ٔٔالجرجة الدادسة/السخحمة الثالثة( كانت في )في السثاؿ الدابق 

( أياـ أي بسعشى أف العبلوة صخفت لمسؾعف مشح خسدة أشيخ ٖ( أشيخ و)٘خؽ )الف
أياـ( مع فخؽ السجة  ٛأشيخ و  ٓٔسشة و  ٔوثبلثة أياـ ثؼ نجسع مجة الخجمة البالغة )
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سشة( وبعج الجسع نزيف الشاتج وىؾ عجد  ٕأشيخ و  ٖيؾـ و ٔٔ) السجسؾع ؼيكؾف 
ر الكدؾر الباؾية أي األياـ واألشيخ الدشؾات الرحيحة كعبلوات أو تخؼيع ثؼ نجو 

ؼيكؾف السؾعف في )الجرجة الخامدة/السخحمة األولى( ابتجاًء مؽ تأريخ االحتداب في 
( تزاؼ لو عشج استحقاؽ العبلوة  ٔٔأشيخ و ٖويجور لو ) ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٗٔ يـؾ

 القادمة بالذكل التالي: 
 تأريخ االحتداب  -ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٗٔ 

 ؿ عمى أخخ عبلوةتأريخ الحرؾ      ٕٛٔٓ/ٙ/ٔٔ
 فخؽ السجة بيؽ العبلوة وتأريخ االحتداب    +        ٘/ٖ 
 مجة اإلضافة            ٔ/ٓٔ/ٛ

ٔٔ/ٔ٘/ٔ = ٔٔ/ٖ/ٕ 
وعشجما يدتحق السؾعف العبلوة القادمة )السخحمة الثانية/الجرجة الخامدة( في 

يؾـ( ؼيكؾف الشاتج  ٔٔأشيخ و ٖنظخح السجة السجورة وىي ) ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔ
( ىؾ تأريخ استحقاؽ العبلوة الشيائي طبعًا مع األخح بشغخ االعتبار كتب ٜٕٔٓ/ٛ/ٖ)

، وتكؾف السدألة (ٕٕٕٓرئاسة جامعة السؾصل، اـ إعس)الذكخ السسشؾحة لمسؾعف 
 بالذكل التالي: 

ٔٗ/ٔٔ/ٕٜٓٔ- 
 السجة السجورة الباؾية مؽ مجة اإلضافة         ٓ/ٖ/ٔٔ

 ٖ/ٛ/ٕٜٓٔ         
الحكخ مع  مسا سبق نمحظ أف ىشاؾ شبو كبيخ بيؽ إضافة الخجمة بالظخيقتيؽ اآلنفة

 كسا وضحشا ذلػ سابقًا.الِقجـ ولكشيسا تختمفاف كثيخًا عشو 
 
 
 
 



 

        

          

 

 

287 

 
 

 

:  

 

 السبحث الثاني
 الِقجـ لمسؽظف العاـأسباب وأغخاض مشح 

لبياف أسباب مشح الِقجـ والغخض مؽ مشحو ال بج مؽ بياف أسباب السشح أواًل 
ومؽ ثؼ معالجة وبياف الغخض الحي يسشح مؽ أجمو الِقجـ، مسا سشتشاولو في السظمبيؽ 

 اآلتييؽ:
 أسباب مشح الِقجـ لمسؽظف العاـ: السطمب األوؿ

، السادة ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.،  إلى نرؾص قانؾف الخجمة السجنيةالِقجـ يدتشج 
سمظة تقجيخية  لئلدارةومؽ ثؼ ليذ  ومشح أوجبتالتي  ((ٚ، ٙ، ٘، ٗ) اتلفقخ ( أٜ)

مؽ  حق لمسؾعف يحرل عميو مباشخةً  ما دامت شخوطو متؾفخة ألنوجـ في مشح القِ 
عميو نص القانؾف، وأسباب مشحو وردت في الشرؾص القانؾنية مشيا ما  نرؾص
ما نص عميو  يامش(، و ٕٔالسادة ) مؽ أواًل(مثل الفقخة )مؾعفي الجولة انزباط قانؾف 

( ٓ٘نص الفقخة )أ( مؽ البشج )خامدًا( مؽ السادة )قانؾف الخجمة السجنية العخاقي مثل 
ومشيا نص قخار ، (ٜٔالسادة ) )رابعًا، وخامدًا، وسادسًا، وسابعًا( مؽالفقخات نص و 

الِقجـ التي  ، ولبياف أسباب مشحٜٛٛٔ( لدشة ٖ٘ٔمجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ )
 وردت في الشرؾص القانؾنية السختمفة قدسشا ىحا السظمب إلى أربعة فخوع وفقًا لآلتي:

 مشح الِقجـ لمحرؽؿ عمى كتاب شكخ وتقجيخ: الفخع األوؿ
في خجمة الؾعيفة العامة  التي يبحليامجيؾد لنتيجة العاـ وُيكافأ السؾعف ُيكـخ 

أو  جـ في التخؼيعيدتفاد مشو السؾعف كقِ ؼإليو مؽ رؤساءه بتؾجيو كتاب شكخ وتقجيخ 
في قانؾف ليو السذخع العخاقي إشار أ، وىحا ما (ٖ٘ٗ، ٕٙٔٓ، ل)خميل ورحيالعبلوة 

وجو لمسؾعف كتاب شكخ وتقجيخ مؽ الخئاسة أو إذا  نوأعمى انزباط مؾعفي الجولة 
ت جواستشفأو كاف معاؾبًا  اً ولؼ يكؽ معاؾبيخؾلو و مؽ أو الؾزيخ أمجمذ الؾزراء 

ال  إليو وبسالسجة شيخ واحج عؽ كل كتاب شكخ يؾجو  جماً ثخىا ؼيسشح قِ أالعقؾبة 
( الفقخة ٕٔ، السادة )ٜٜٔٔ)ؽ.إ.ـ.د.،  شيخ في الدشة الؾاحجأ ةجـ ثبلثتتجاوز مجة القِ 
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، وليذ كل كتاب شكخ وتقجيخ يحرل عميو السؾعف العاـ يتختب عميو مشحو ((ٔ)
ِقجمًا بل يجب أف يرجر مؽ الجيات التي حجدىا قانؾف انزباط مؾعفي الجولة وىي 

سؾعف يخؾلو( وبالتالي لؾ حرل الو مؽ أو الؾزيخ أمؽ الخئاسة أو مجمذ الؾزراء )
العاـ عمى كتاب شكخ وتقجيخ مؽ وزيخ وزارة أخخى غيخ الؾزارة التي يتبعيا السؾعف 
إداريًا أو مؽ السدؤوؿ غيخ السختص )مثبًل كتاب شكخ وتقجيخ يسشحو السحافظ أو 
رئيذ مجمذ السحافغة لسؾعف في الجامعة( فبل يتختب عمى ذلػ مشحو ِقجمًا، ألنو 

الفقخة الثالثة( مؽ ضؾابط سختص وىحا ما نرت عميو )ليذ الؾزيخ أو مجيخ الجائخة ال
 ٕٓٗٚٗمشح الِقجـ الرادرة مؽ وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي بكتابيا ذي الخقؼ 

والتي نرت عمى أف يكؾف مشح كتاب الذكخ مؽ الؾزيخ  ٕٓٔٓ/ٜ/ٕٕالسؤرخ في 
ًا مجتو شيخًا السختص أو رئيذ جامعة السشتدب السباشخ حتى يتختب عميو مشحو قجمِ 

ذا وجو )إواحجًا كأثخ متختب ألغخاض العبلوة والتخؼيع، وكحلػ نص إعساـ وزارة السالية 
لمسؾعف شكخ مؽ وزارة أخخى بتؾؾيع الؾزيخ أو السخؾؿ فأنو ال يدتحق عؽ ىحا 

عمى ذلػ الذكخ  معالي الديج الؾزيخ تؾجيو كتاب شكخ بشاءً وجو  ذاإإال  ماً ِقجالذكخ 
مؽ قخارات و  ،(ٕٕٔٓ)إعساـ وزارة السالية، ...( وبعج تؾفخ الذخوط األخخى السحجدة

الؾزيخ  الييئة العامة لسجمذ شؾرى الجولة بخرؾص كتب الذكخ الرادرة مؽ غيخ
عمى كتاب الذكخ الرادر مؽ غيخ الؾزيخ ختب تبأنو ال ي يقزصجر قخار يالسختص 
 )قخار السختص الذكخ السؾجو مؽ الؾزيخكتاب األثخ القانؾني الحي يختبو السختص 

 . (ٕٚٓٓالييئة العامة لسجمذ شؾرى الجولة، 

ويتختب عمى حرؾؿ السؾعف العاـ عمى كتاب شكخ وتقجيخ مؽ رئيذ 
( ستة أشيخ عسبًل بقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( ٙالجسيؾرية مشحو ِقجمًا مجتو )

يختب الذكخ السؾجو مؽ ( مشو عمى أنو )ٔ) السادةإذ نرت  ٕٓٓٓ( لدشة ٘٘ٔرقؼ )
( ستة أشيخ ألغخاض ٙلسجة ) جماً ذ الجسيؾرية إلى أي مشتدب في الجولة قِ رئي

والعبلوة وتغييخ العشؾاف الؾعيفي، ولسجة سشة واحجة لؤلغخاض نفديا  ،التخؾية، والتخؼيع
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(، فالسجة بسؾجب ىحا القخار أطؾؿ وىي ستة أشيخ وبسا يعؾد نفعو عمى تكخارهفي حالة 
 (.التخؾيةو والعبلوة،  ،التخؼيعولؤلغخاض الثبلثة )السؾعف العاـ في دوائخ الجولة 

أما كتاب الذكخ والتقجيخ الرادر مؽ مجمذ الؾزراء أي الحي يسشحو الديج 
رئيذ مجمذ الؾزراء فقج ثار الججؿ حؾؿ مجة الِقجـ الحي يسشحو لمسؾعف العاـ مسا 
دعا األمانة العامة لسجمذ الؾزراء/الجائخة القانؾنية إلصجار تؾضيح بذأف ذلػ وبيشت 

يذ مجمذ الؾزراء يتختب عميو مشح السؾعف أف كتاب الذكخ والتقجيخ السؾجو مؽ رئ
، وأصجرت وزارة (ٕٕٓٓ، األمانة العامة لسجمذ الؾزراء)العاـ ِقجمًا مجتو شيخًا واحجًا 

التعميؼ العالي والبحث العمسي/الجائخة القانؾنية اعسامًا بحلػ وأوضحت بأف تختيب األثخ 
مؽ الديج  لمذكخ والتقجيخ السسشؾح مؽ رئيذ الؾزراء بسا يداوي كتاب الذكخ السؾجو

رئيذ الجسيؾرية يتظمب تجخل تذخيعي وىؾ ال يعج استثشاًء مؽ األصل العاـ في 
تؾجيو كتب الذكخ والتقجيخ وإنسا يشجرج ضسؽ كتب الذكخ والتقجيخ )الثبلثة( 

( الفقخة )أواًل( مؽ قانؾف انزباط مؾعفي ٕٔالسشرؾص عمييا في أحكاـ السادة )
سؽ الجيات السخؾلة صبلحية مشح كتب الذكخ الجولة لؾرود تدمدل مجمذ الؾزراء ض

، وبالتالي فإف كتاب الذكخ (ٕٕٕٓ)وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي، والتقجيخ 
مجمذ الؾزراء يتختب عميو مشحو ِقجمًا مجتو شيخًا واحجًا السسشؾح لمسؾعف مؽ رئيذ 

السؾجية  مييئة العامة لسجمذ شؾرى الجولة بخرؾص كتب الذكخلوفي قخار  فحدب،
لسجة شيخ واحج بسا ال يتجاوز  جماً أنو يختب قِ قخر السجمذ بمؽ دولة رئيذ الؾزراء 

 .(ٖ)ثبلثة أشيخ في الدشة الؾاحجة جـمجة القِ 
مؾعفي الجولة انزباط قانؾف  ( مؽٕٔ)وحجدت الفقخة )أواًل( مؽ السادة  

ال تتجاوز  لمسؾعف وبسالسجة شيخ واحج عؽ كل كتاب شكخ يؾجو  ـجقِ السحكؾرة آنفًا ال
فمؾ حرل السؾعف العاـ عمى أكثخ مؽ كتاب  شيخ في الدشة الؾاحجأ ةجـ ثبلثمجة القِ 

ؾى ثبلثة أشيخ ِقجـ وال يجور باقي كتب شكخ وتقجيخ خبلؿ الدشة فبل يحتدب لو س
الذكخ والتقجيخ لمدشة البلحقة ألف استحقاقو يقتزي أف ال يتجاوز ثبلثة أشيخ في 
الدشة الؾاحجة وتحتدب كتب الذكخ والتقجيخ الحاصل عمييا السؾعف العاـ خبلؿ السجة 
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أريخ اكتداب األصغخية لمتخؼيع، ويقرج بالدشة الؾاحجة ىي سشة الخجمة التي تبجأ مؽ ت
 .(ٕٛٔٓ)وزارة السالية،  الجرجة أو السختبة

كتاب فػاف وفي حالة ما إذا كاف السؾعف العاـ معاؾبًا ولؼ تدتشفج العقؾبة أثخىا       
حرل عمى كتابي شكخ وتقجيخ فيمػياف عقؾبة  ذاإالذػكخ يمغي عقؾبػة لفػت الشغػخ و 

 وكػاف معاقبػاً  كتب شكخ وتقجيخ فػأكثخثبلثػة اإلنحار السفخوضة عميو وإذا حرل عمى 
 عػؽ كػل شػكػخ واحػجاً  تأخيخ تخؼيعػو شػيخاً  شػج مػؽ اإلنػحار فػتقمص مػجةأبعقؾبػة 

( الفقخة ٕٔ، السادة )ٜٜٔٔ)ؽ.إ.ـ.د.،  الدشة شػيخ فيأوبسػا ال يديػج عػمػى ثبلثػة 
، ؼيكؾف أثخ كتاب الذكخ والتقجيخ باإللغاء مقترخًا عمى عقؾبتي لفت الشغخ ((ٕ)

واإلنحار أما العقؾبات األشج مؽ اإلنحار ؼيستج أثخ كتاب الذكخ والتقجيخ إلى تقميل أو 
ائيا ويقترخ إلغاء األثخ عمى السدتقبل وليذ عمى تخؽيف أثار العقؾبة وليذ إلغ

 .(ٖٓٙ–ٜٖ٘، ٕٕٔٓ)د. ـ. ـ. ميجي، الساضي 
 ةوما دمشا برجد الحجيث عؽ أثخ كتاب الذكخ والتقجيخ في العقؾبة االنزباطي       

نمحظ أف ىشاؾ اتجاىيؽ فقيييؽ مختمفيؽ بذأف انرخاؼ أثخ العقؾبة االنزباطية إلى 
( مؽ قانؾف انزباط ٛالعبلوة الدشؾية أـ إلى التخؼيع مؽ خبلؿ مشاقذة نص السادة )

؛ ٙٔ–٘ٔ، ٕٗٔٓسج، د.ت؛ شياع، )أحجاه األوؿ مؾعفي الجولة فيخى أصحاب االت
السادة الثامشة نرت عمى تأخيخ "تخؼيع" السؾعف العاـ لسجد ]أف  (ٚ، ٖٕٔٓميجي، 

 لمخابظة الؾعيؽية تحجيجاً  السشييةمختمفة في العقؾبات االنزباطية وفي العقؾبات غيخ 
ىؾ تأخيخ "العبلوة الدشؾية" لمسؾعف  األفغيخ أف ما تفعمو الكثيخ مؽ دوائخ الجولة 

فيحه السادة القانؾنية تكمست عؽ التخؼيع  كبيخ بحق السؾعف إجحاؼالعاـ وفي ىحا 
السذخع قرج  أففي فقخات عجة ولؾ  والعبلوة والديادة الدشؾية والديادة كل سشتيؽ معاً 

الخأي  [، ويدتظخد أصحاب ىحابالديادة الدشؾية العبلوة لشص عمى ذلػ بذكل واضح
أثخ العقؾبة االنزباطية ال يشرخؼ إلى العبلوة الدشؾية بل إلى التخؼيع القؾؿ بأف: ]

ريخ االستحقاؽ وذلػ لبلختبلؼ الؾاضح بيؽ العبلوة والتخؼيع في السفيؾـ واألثخ أت ومؽ
وما يتختب عمى  السالي وأثخ كل ذلػ عمى إمكانية إلغاء العقؾبة االنزباطية مدتؿببلً 
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ليو القزاء اإلداري إ اتجومالية وغيخ مالية عمى السؾعف العاـ وىحا ما  ذلػ مؽ آثار
لسبجأ السذخوعية وتجرج  مخالفاً  في العخاؽ وبالتالي فإف ما يتعارض مع ذلػ يعج أمخاً 

 . (ٗ)[،  وىحا االتجاه أخح بو مجمذ شؾرى الجولةالقؾاعج القانؾنية
االنزباطية يشرخؼ إلى العبلوة وىشاؾ اتجاه ثاني يخى أف أثخ العقؾبة 

الؾارد  الديادة(مرظمح )العبلوة الدشؾية( يخادؼ مرظمح ) الدشؾية لمسؾعف العاـ وأف
قانؾف انزباط مؾعفي الجولة والقظاع العاـ وقج تبشى ىحا ( مؽ ٛ)السادة  نص في

 .ٕٓٔٓ( لدشة ٜ٘)في قخاره ذي الخقؼ مجمذ شؾرى الجولة االتجاه 
 ٜٓٙٔ( لدشة ٙٔإلى تعميسات الخجمة السجنية رقؼ )ومؽ خبلؿ الخجؾع 

نمحظ أف السذخع العخاقي جعل أثخ العقؾبة االنزباطية  (٘)الخاصة بالعبلوة الدشؾية
يشرخؼ إلى العبلوة الدشؾية "ؼيحـخ السؾعف العاـ مشيا أي العبلوة إذا وجيت لو 

" وىحا ما طية أو تأديبيةية عقؾبة انزباأالعبلوة ب خبلؿ الدشة الدابقة الستحقاقوعقؾبة 
 وال يسشع بقاء العقؾبػة مػؽ( مؽ تعميسات الخجمة السجنية، "ٙنرت عميو الفقخة )

سشة  ـخ مؽ العبلوة مجةحُ  ماداـذا أمزى سشة ججيجة إاستحقاؽ السؾعف لمعبلوة التالية 
عقؾبة  ياة نفدشدلالسفخوضة خبلؿ ا، وتعج العقؾبات واحجة ىي الدشة السعاقب عشيا

( ٕٓ، السادة )ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.، ط" واحػجة فق حجة تحـخ السؾعف مؽ عبلوةوا
داـ ىشاؾ نص قانؾني رتب أثخ العقؾبة  ، وبشاًء عمى ذلػ ما((ٛ، ٚ، ٙ) اتالفقخ 

أثخ العقؾبة االنزباطية االنزباطية عمى العبلوة الدشؾية لحا فإف القؾؿ بعجـ انرخاؼ 
ال يسكؽ األخح بو ألنو ال  ريخ االستحقاؽأت ومؽإلى العبلوة الدشؾية بل إلى التخؼيع 

 اجتياد في مؾرد الشص، ىحا مؽ جية. 

ؾف رواتب مؾعفي الجولة والقظاع العاـ رقؼ ومؽ جية أخخى وبعج صجور قان
( ٖأخح بشغاـ العبلوات الدشؾية إذ نص البشج )أواًل( مؽ السادة ) ٕٛٓٓ( لدشة ٕٕ)

عمى أف "تكؾف درجات السؾعفيؽ وعبلواتيؼ الدشؾية ومجد تخؼيعاتيؼ كسا ىؾ مبيؽ في 
( عمى أنو ٘)ججوؿ الخواتب والعبلوات الدشؾية السمحق بيحا القانؾف" ونرت السادة 

"تسشح العبلوة الدشؾية لمسؾعف عشج إكسالو سشة واحجة في الخجمة الؾعيؽية مع مخاعاة 
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( مؽ ىحا القانؾف"، وبالتالي ُعظمت الفقخات الخاصة بالديادة ولؼ يعج ٜأحكاـ السادة )
ىشاؾ مبخر لمتفخيق بيؽ العبلوة والديادة فزبًل عؽ أف التظبيق العسمي استقخ عمى 

 ثخ العقؾبة االنزباطية عمى العبلوة الدشؾية لمسؾعف.  انرخاؼ أ
مشح الِقجـ بدبب الحرؽؿ عمى شيادة دراسية أعمى أو بدبب : الفخع الثاني

 السذاركة في دورة تجريبية 
مؽ أسباب مشح الِقجـ لمسؾعف العاـ الحرؾؿ عمى شيادة دراسية أو السذاركة 

 بياتيؽ الظخيقتيؽ وفقًا لآلتي: في دورات تجريبية ونتشاوؿ تفاصيل مشح الِقجـ
 أواًل: مشح الِقجـ بدبب الحرؽؿ عمى شيادة دراسية أعمى

يحرل السؾعف العاـ عمى امتياز وعيفي وىؾ مشحو ِقجـ مجتو سشة عشج 
مسا يداعج عمى اختداؿ خارجيا  أوالخجمة  أثشاءحرؾلو عمى شيادة دراسية جامعية 

)خميل ورحيل، القانؾنية السظمؾبة لمتخؼيع مجة تخؼيعو وتدخيعو قبل أف يكسل السجة 
وتعج الذيادة الجراسية عامبًل مؤثخًا في تحجيج راتب السؾعف العاـ ليحا  (ٖٚٗ، ٕٙٔٓ

امتياز تقميص مجة تخؼيعو بسشحو مشح السذخع السؾعف الحي يحرل عمى شيادة 
كل مؾعف ( مؽ قانؾف الخجمة السجنية العخاقي عمى أف "ٗالِقجـ، وقج نرت الفقخة )

لسجة سشة  جماً خارجيا يسشح قِ  أوالخجمة  أثشاءحرل عمى شيادة اختراص جامعية 
لتحجيج راتبو  أساساً ال تكؾف تمػ الذيادة قج اتخحت  أفواحجة لغخض التخؼيع بذخط 

ىحا القانؾف وال يذسل ىحا الحكؼ مؽ حرل عمى تمػ الذيادة قبل  خاضألغ
الذأف"، وبشاًء عمى ذلػ تعميسات بيحا  إصجارولسجمذ الخجمة العامة  ٜٓٙٔ/ٗ/ٔ

تعميسات الخجمة السعجلة ب ٜٔٙٔ لدشة (ٕٗ) عجدالخجمة السجنية  صجرت التعميسات
ذيادة االختراص والتي حجدت السقرؾد ب ،(ٙ)ٜٛٙٔ( لدشة ٘٘السجنية عجد )

الذيادة التي يحرل عمييا السؾعف نتيجة دراسة اختراصية عميا بأنيا " الجامعية
دبمـؾ  أوخ يدتجتعقب الذيادة األولية الجامعية وتكؾف درجتيا ال تقل عؽ درجة ما

عساؿ بأ أوف تكؾف ذات عبلقة بذيادتو الجامعية أاألدنى سشتاف دراسيتاف و  هحج عاؿِ 
 ".التي يخشح إلييا في السدتقبل بعج الحرؾؿ عمى تمػ الذيادة أوالحالية  تووعيف
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 (الخابعة)أسذ مشح القجـ وفق أحكاـ الفقخة ( مؽ البشج )أواًل( )ٔونرت الفقخة )
 (ٚ)(ٜٗٚٔلدشة  ٘ٗمؽ قانؾف الخجمة السجنية السعجلة بالقانؾف رقؼ ( ٜٔ)مؽ مادة 
راص الجامعية الذيادة التي يحرل عمييا السؾعف يقرج بذيادة االخت"عمى أنو 

الجامعية وتكؾف درجتيا ال تقل  األوليةنتيجة دراسة اختراصية عميا تعقب الذيادة 
السؾعف الحي "، ويسشح عؽ درجة )ماجدتيخ( أو ما يعادليا مؽ حيث السدتؾى العمسي

مجتو سشة جما حرل عمى شيادة االختراص الجامعية أثشاء الخجمة أو خارجيا قِ ي
لتحجيج راتبو  أساساً  اتخحتواحجة لغخض التخؼيع بذخط أف ال تكؾف تمػ الذيادة قج 

، (ٛ)لمخاتب السقخر ليا كأف يجخي التعييؽ أو أعادة التعييؽ أو التخؼيع أو التعجيل وفقاً 
جـ أكثخ مؽ مخة واحجة ال يسشح القِ و ، لياوأف تكؾف ذات عبلقة بؾعيفتو أو التي سيخشح 

، السادة ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.،  شيادات االختراص ذات السدتؾى العمسي الؾاحجعؽ 
كأف يحرل السؾعف عمى شيادة ماجدتيخ في  ((٘، ٗ) اتالفقخ ( ٔالبشج )( ٜٔ)

تخرص معيؽ ثؼ يحرل شيادة ماجدتيخ ثانية في  تخرص أخخ فكبل الذيادتيؽ 
لمسؾعف الحي سبق وأف بسدتؾى عمسي واحج فبل يسشح ِقجـ عشيسا إال مخة واحجة، و 

عشيا بدبب  جـ السقخر قانؾناً حرل عمى شيادة االختراص الجامعية ولؼ يسشح القِ 
أو كاف خارج الؾعيفة عشج بجء دراستو لمحرؾؿ عمى الذيادة السحكؾرة  عجـ كؾنو مثبتاً 

جـ السحكؾر بذخط أف يكؾف الحرؾؿ عمى الذيادة السحكؾرة قج تؼ أف يظالب بسشحو القِ 
جـ عؽ شيادة االختراص الجامعية التي تؼ ال يسشح القِ ، و ٜٓٙٔ/ٗ/ٔفي أو بعج 

وىؾ تأريخ بجء العسل بقانؾف الخجمة السجنية، وال  ٜٓٙٔ/ٗ/ٔالحرؾؿ عمييا قبل 
 ات( الفقخ ٜٔ، السادة )ٜٓٙٔ.، )ؽ.خ.ـ.عيسشح ِقجـ الذيادة الجامعية لمجراسة األولية 

(ٙ ،ٚ ،ٛ)). 

لقخار مجمذ  واحجة وفقاً  أما مشح الِقجـ لمحاصميؽ عمى شيادة الجكتؾراه بسخحمة 
الحي نص عمى )مشح  ٜ٘ٚٔ ٗ/ٖٔوالسؤرخ في  (ٔٓٗ) السخقؼ)السشحل( ؾيادة الثؾرة 

ِقجـ لسجة سشتيؽ لمحاصميؽ عمى شيادة الجكتؾراه بسخحمة واحجة استثشاًء مؽ أحكاـ الفقخة 
فقج حجد السذخع العخاقي أسذ (، ٜ)( مؽ قانؾف الخجمة السجنية(ٜٔ( مؽ السادة )ٗ)
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السقرؾد بعبارة الحاصميؽ عمى شيادة الجكتؾراه ( عمى أف "ٔمشحو إذ نرت الفقخة )
ة واحجة الؾاردة بقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة أعبله ىؼ مؽ كانت طبيعة دراستيؼ بسخحم

تدتمـد السخور بسخحمة الساجدتيخ قبل الحرؾؿ عمى شيادة الجكتؾراه ثؼ نقمؾا مباشخة 
الجكتؾراه دوف تقجيؼ أطخوحة الساجدتيخ بالشغخ لسا أبجوه مؽ مقجرة وكفاءة وذلػ  إلى

ؾراه مؽ المجشة السخكدية لتعادؿ الذيادات بؾزارة التعميؼ بعج تقجيؼ كتاب التعادؿ لمجكت
تؤيج  لؤلصؾؿ العالي والبحث العمسي وكتاب مؽ الجامعة السانحة لمذيادة مرجؽ وفقاً 

ؼيو أف طبيعة الجراسة فييا تدتمـد السخور بسخحمة الساجدتيخ قبل الجكتؾراه وأنيا قج 
الساجدتيخ بالشغخ لسا أبجوه مؽ مقجرة  الجكتؾراه دوف تقجيؼ أطخوحة إلىنقمتيؼ مباشخة 

 ."وكفاءة

بتؾافخ )السشحل( جـ لمسذسؾليؽ بقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة مشح القِ وقيج السذخع 
مؽ قانؾف الخجمة السجنية مؽ حيث كؾف الحرؾؿ ( ٜٔ)سادة المؽ  (ٗ)أحكاـ الفقخة 

لتحجيج  وأف ال تكؾف قج اتخحت أساساً  ٜٓٙٔ/ٗ/ٔبعج عمى الذيادة قج تؼ في أو 
( مؽ ىحه أوال)والزؾابط الؾاردة في البشج  األسذالخاتب عمى الشحؾ السؾضح في 

السحكؾرة الؾاردة بقخار مجمذ  (ٗ)مؽ أحكاـ الفقخة  ، ذلػ أف عبارة استثشاءً التعميسات
ذا األخخى، وإوالذخوط  األحكاـجـ فقط دوف مجة القِ  إلىتشرخؼ )السشحل( ؾيادة الثؾرة 

لسجة سشة  جماً قج سبق وأف مشح قِ )السشحل( كاف السذسؾؿ بقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة 
لسجة سشة واحجة أخخى  جماً واحجة لحرؾلو عمى شيادة الجكتؾراه السحكؾرة فعشجئح يسشح قِ 

( ٕالبشج ) (ٔٓٗ، رقؼ القخار )ٜ٘ٚٔ، )السشحل( )ـ.ؽ.ث.ـ( )مجمذ ؾيادة الثؾرة فقط
( مؽ ٜٔ( مؽ السادة )ٗ، ثؼ عّجؿ السذخع العخاقي نص الفقخة )((ٖ، ٕ، ٔالفقخات )

قانؾف الخجمة السجنية لعجـ كفايتيا وأضيفت إلييا أحكاـ تتعمق بسشح الِقجـ لحسمة شيادة 
جمًا قِ أ( وأضاؼ ليا الفقخة )ب( ومشح بسؾجبيا -ٗالجبمؾـ العالي وعجؿ السذخع الفقخة )

أثشاء الخجمة أو خارجيا عمى شيادة كل مؾعف حرل للغخض التخؼيع لسجة سشة 
 ىي:  طو بذخ  دبمؾـ عاؿِ 
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تقل مجة  وأالأف تكؾف شيادة الجبمـؾ تالية لمذيادة األولية الجامعية أو ما يعادليا  أواًل:
 دراسيتيؽ.الجراسة لمحرؾؿ عمييا عؽ سشتيؽ 

 راتبو.تكؾف الذيادة قج اتخحت أساسًا في تحجيج  أال ثانيًا:
 إلييا.لذيادة ذات عبلقة بأعساؿ وعيفتو أو الؾعيفة التي سيخشح أف تكؾف ا ثالثًا:
أما السؾعف الحي يحرل عمى شيادة دبمؾـ عاِؿ مجة دراستو سشة دراسية واحجة      

الجامعية أو ما يعادليا ؼيسشح ِقجمًا لسجة ستة أشيخ لغخض التخؼيع  بعج الذيادة األولية
ثانيًا وثالثًا( مؽ البشج )ب(، واستثشى السذخع مع مخاعاة الذخوط الؾاردة في الفقختيؽ )

يعادليا والتي تؤىل  الجبمؾمات الظبية العالية التي تمي شيادة كمية الظب العخاؾية أو ما
حامميا لمحرؾؿ عمى لقب طبيب اختراصي حيث عجت شيادة اختراص جامعية 

)قانؾف تعجيل الخجمة السجنية العخاقي  أغخاض تظبيق أحكاـ البشج )أ( مؽ ىحه الفقخة
 .(ٜ٘ٛٔ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.(، 

 ذاركة في الجورات التجريبية ثانيًا: مشح الِقجـ بدبب الس

مشح القانؾف العخاقي السؾعف العاـ ِقجمًا لغخض التخؼيع إذا أكسل أو اجتاز 
الجورة التي دورة تجريبية بشجاح وحجد السذخع العخاقي السقرؾد بالجورة التجريبية بأنيا "

 تفتح داخل العخاؽ أو خارجو والتي ال تقل مجتيا عؽ ستة أشيخ مترمة بػية زيادة
أو التي سيخشح  األصميةكفاءة السؾعف وخبختو عمى ضؾء ما تقتزيو أعساؿ وعيفتو 

، وال تعج (ٓٔ)((ٜ-٘) ات( الفقخ ٜٔ، السادة )ٜٓٙٔـ.ع.، )ؽ.خ." كساؿ الجورةإليا بعج 
الجورتاف التي  تعجالجورة مذسؾلة بيحه التعميسات ما لؼ تكؽ لسجة ستة أشيخ مترمة وال 

الجورة ، و تقل مجة كل مشيسا عؽ ستة أشيخ دورة مترمة ولؾ لؼ تكؽ ىشاؾ فتخة بيشيسا
بيحه التعميسات ما لؼ تكؽ قج جخت  مذسؾلةال تكؾف التجريبية السقامة داخل العخاؽ 

سا ىؾ مفرل في الفقخة ل اً ، وفقاإلداري بأشخاؼ السخكد القؾمي لبلستذارات والتظؾيخ 
 ( مؽ ىحه التعميساتٚالقانؾف مع مخاعاة أحكاـ الفقخة ) ( مؽٜٔ)سادة الالتاسعة مؽ 

يسشح السؾعف الحي يكسل ، و (ٔٔ)((ٜ-٘) ات( الفقخ ٜٔ، السادة )ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.، 
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، ٜٓٙٔ)ؽ.خ.ـ.ع.،  لغخض التخؼيع عمى الؾجو اآلتي جماً بشجاح قِ التجريبية الجورة 
  :(ٕٔ)((ٜ-٘) ات( الفقخ ٜٔالسادة )

ٝ( فسا فؾؽ أو ٘ٛمعجؿ درجاتو االمتحانية في الجورة )لسجة ستة أشيخ لسؽ كاف  –أ 
 (.بتقجيخ )جيج ججاً 

ٝ( أو بتقجيخ ٗٛ – ٓٚلسجة ثبلثة أشيخ لسؽ كاف معجؿ درجاتو االمتحانية ) –ب 
 )جيج(.

جـ لمسؾعف الحي يقل معجؿ درجاتو االمتحانية في الجورة عؽ ال يسشح أي قِ  – ٘
 ٝ( درجة.ٓٚ)
يؤخخ تخؼيع السؾعف الحي يقل معجؿ درجاتو االمتحانية في الجورة التجريبية عؽ  – ٙ
 ريخ استحقاقو التخؼيع.أمؽ ت ابتجاءً ٝ( مجة سشة واحجة ٓ٘)
جـ السبيؽ في الفقخة الخابعة مؽ ىحه التعميسات السؾعفيؽ الحيؽ اشتخكؾا يذسل القِ  – ٚ

 ٘ريخ نفاذ القانؾف رقؼ أ)ت ٜٗٚٔ – ٗ – ٚفي دورات تجريبية وكاف اجتيازىؼ ليا بعج 
 (.ٜٗٚٔسشة 

 جـ أكثخ مؽ مخة واحجة عؽ الجورات ذات السدتؾى العمسي الؾاحج.ال يسشح القِ  – ٛ
نرت  ٖٜٛٔ( لدشة ٖٔٙولكؽ برجور قخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ )

الي ( مشو عمى عجـ العسل بأي نص يتعارض مع أحكاـ ىحا القخار وبالتٜالسادة )
( مؽ قانؾف الخجمة السجنية وحل ٜٔ( مؽ السادة )ٜ-٘ألغيت نرؾص الفقخات )

الؾزارات محميا بشؾد وفقخات قخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( اآلنف الحكخ والحي الـد 
والجوائخ غيخ السختبظة بؾزارة بؾضع خظة سشؾية تحجد بسؾجبيا أعجاد السؾعفيؽ 

الجيات السخترة بالتجريب وتمتـد ىحه  ي تشغسياالسظمؾب إشخاكيؼ في الجورات الت
وجعل  الجيات بتؾزيع الفخص التجريبية الستاحة لظالب االشتخاؾ بالذكل السشاسب

لمسؾعفيؽ الحيؽ تقخر الؾزارة أو الجية السخترػػة  التجريب في الجورات إلدامياً السذخع 
، ٔ( الفقخة )ٔ( البشج )ٖٔٙ، رقؼ القخار )ٖٜٛٔ، ـ.ؽ.ث.ـ) تخشيحيؼ فييا لبلشتخاؾ

، واشتخط السذخع العخاقي تؾفخ شخوطًا في السذخح لبلشتخاؾ في الجورة التجريبية ((ٕ
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أف يكؾف ، و ومؾضػػػػؾع الػػػػجورة التػجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة وجؾد عبلقة بيػػػػؽ وعيفتػػػوتتسثل في "
حاصبًل عمى السؾاصفات العمسية والخبخة العسمية التي تتظمبيػػػا  لمجورة التجريبيةالسخشح 

حو تخش أف يتػػػؼ، و ف يجتػػاز مقابمػػػػػػة خاصػػػػػػػػة أو اختبػػػػػػار عشػػػػػج الظمػػػػػػػػػػػػػػػػبة، وأالػػػػػػجور 
" ف يتفخغ لمجورة طيمة مػػجة انعقادىػػػػػا، وأئختػػػو بسؾجب االستسارة الخاصة بالتخشيحدا
 .((ٕ( البشج )ٖٔٙ، رقؼ القخار )ٖٜٛٔ، ـ.ؽ.ث.ـ)

أما مشح الِقجـ بدبب السذاركة في الجورات فقج مشح السذخع العخاقي كل 
ِقجمًا اجتاز دورة تجريبية ال تقل مجتيا عػؽ ثبلثػػػة أشيخ داخل العخاؽ وخارجو مؾعف 

  -اآلتي: عمى الؾجو ألغخاض التخؼيع 
فسا فػؾؽ أو بتقجيخ )جيج %( ٘ٛ)الجورة لسؽ كاف معجؿ درجاتو االمتحانية لسجة  .ٔ

 .األحؾاؿأشيخ في كل  ػجـ السسػػػػشؾح عمى ستةتديج مػػجة القػػِ  أالجًا( عمى ج
 %( ولحػػػج٘ٛ)لسػػجة نرػف دورة لسػػػؽ كاف معػػجؿ درجاتػػو االمتحانيػػة أقػػل مػػػػؽ  .ٕ

جـ السسشؾحة عمى ثبلثة أشيخ في كل تديج مجة القِ  أالعمى  )جيج(وبتقجيػػػػخ (%ٓٚ)
 .((ٖ( البشج )ٖٔٙ، رقؼ القخار )ٖٜٛٔ، ـ.ؽ.ث.ـ) األحؾاؿ

ويؾجػػػػػو كتػػػػاب شكػػػػػخ وتقجيخ لمحيػػؽ يكؾف تدمدػػػػل معجالت درجاتيؼ االمتحانية 
ضسؽ الخبع األوؿ مػػؽ السذاركيؽ في الجورة التي مجتيا أقل مؽ ثبلثػػة أشيخ عمى أال 

 %( إلى جانب تقجيؼ الجؾائد العيشية أو الشقجية لمثبلثة األوائلٓٚ)تقل معجالتيؼ عػػػؽ 

عمى نتائج العخاقي ورتب السذخع ، ((ٗ( البشج )ٖٔٙ، رقؼ القخار )ٖٜٛٔ، ـ.ؽ.ث.ـ)
يا )إشغاؿ السذاركيؽ في الجورات التجريبية األخح بيا عشج السفاضمة في أمؾر معيشة مش

الؾعائف اإلشخاؼية والؿيادية، التخؾية والتخؼيع لمجرجات الؾعيؽية األعمى، التخشيح 
لئلجازات الجراسية والدماالت الجراسية، والتخشيح لئلفادات خارج العخاؽ ألغخاض 

السذارؾ في الجورة التجريبية فاشبًل في الجورة العخاقي وعج السذخع ، التجريب أو االطبلع
مشيا )إذا تخمف عؽ االلتحاؽ بالجورة بجوف عحر مذخوع أو مقبؾؿ مؽ  في حاالت

( مؽ مجسؾع %٘ٔدائختو أو مؽ الجية السشغسة لمجورة، وإذا تجاوزت غياباتو )
(، ويتختب عمى الفذل في الجورة %ٓٙساعات الجورة، ولؼ يجتاز الجورة بشجاح بسعجؿ )



 

                 
  

 

 

298 

 
 

 

:  

 

ججيجة أو إعادة تجريبو بالذكل  التجريبية )اشتخاؾ الذخص الفاشل في دورة تجريبية
وإعادة الشغخ في الؾعيفة التي يذغميا في ضؾء ارتباط وعبلقة الجورة  السشاسب،

، رقؼ القخار ٖٜٛٔ، ـ.ؽ.ث.ـ) بظبيعة عسمو، وتأخيخ تخؼيعو بسقجار مجة الجورة(
 .((ٚ، ٙ، ٘( البشؾد )ٖٔٙ)

االشتخاؾ في الجورات التجريبية  جـ السسشؾحة عؽمجد القِ  نمحظ مسا سبق أف
حجدىا السذخع بشص القانؾف وتقجيخات  تمػ الجورات بشجاح وبسعجالت باجتيازمذخوطة 

 وبالتالي ال يسكؽ األخح بسا يخالفيا.
 مشح الِقجـ عؼ السجة الستبكية مؼ اإلجازة الجراسية: الفخع الثالث

أعظى السذخع العخاقي لمسؾعف العاـ الحق في إكساؿ دراستو ومشح  
لمؾزيخ السختص أو رئيذ الجية غيخ السختبظة بؾزارة مشح السؾعف الحي الربلحية 

( سشتيؽ في خجمة وعيؽية فعمية بعج ٕيحسل شيادة جامعية أولية أو عميا وأكسل )
إجازة دراسية خارج العخاؽ وبجسيع ما يتقاضاه مؽ راتب ومخررات  شيادة،خخ آ

ثابتة لمحرؾؿ عمى شيادة أعمى لمسجة التي تتظمبيا الجراسة وتعمؼ المغة وفق الذخوط 
، (( الفقخة )أ(ٔ( البشج )ٓ٘السادة )، ٜٕٓٓ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.،  السعتسجة لظمبة البعثات

( سشتيؽ ومجتيا لمحرؾؿ عمى ٕومجة اإلجازة لمحرؾؿ عمى شيادة الساجدتيخ )
 ( ثبلث سشؾات. ٖشيادة الجكتؾراه )

وقج يحتاج السؾعف السجاز دراسيًا لتسجيج السجة فأجاز السذخع العخاقي تسجيج        
( الفقخات )ب، ٔلبشج )( آ٘السادة )، ٜٕٓٓ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.، اإلجازة الجراسية 

لمؾزيخ الُسختص أو رئيذ الجية غيخ السختبظة بؾزارة مشح ، وأعظى السذخع "(ٖٔ)(ج(
إجازة  شيادة،بعج آخخ  فعمية،( سشتيؽ في خجمة وعيؽية ٕالسؾعف الحي أكسل )

 عمى دراسية داخل العخاؽ وبجسيع ما يتقاضاه مؽ راتب ومخررات ثابتة لمحرؾؿ 
تسجيجىا  "وأجاز ،"شيادة عميا لسؽ يحسل شيادة جامعية أولية ولمسجة السقخرة لمجراسة

 ( سشتيػؽٕمػجة )ػ"، و ( سشة واحجة إذا اقتزػت الزخورة ذلٔلسجة ال تديج عمى )
لمحرؾؿ  ( أربع سشؾاتٗولسجة )، شيػادة دبمػـؾ بعػج الجراسػة اإلعجاديػةلمحرؾؿ عمى 
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، واشتخط السذخع العخاقي بكالؾريؾس( بعج الجراسة اإلعجاديةشيادة جامعية أولية )عمى 
إف يكؾف لسؾضؾع دراسة السؾعف عبلقة باختراصو وفي "الجراسية لسشح اإلجازة 

مجة اإلجازة الجراسية  وعج السذخع   ،ضؾء حاجة الؾزارة أو الجية غيخ السختبظة بؾزارة
يع والتقاعج في حالة حرؾلو السسشؾحة لمسؾعف خجمة فعميػة ألغخاض العبلوة والتخؼ

مجة دراسة السؾعف السجاز دراسيًا بالفذل ، وإذا انتيت عمى الذيادة الُستعاقج عمييا
ألي سبب عجا السخض السانع مؽ مؾاصمة الجراسة أو الشجاح عمى أف يكؾف ذلػ مؤيجًا 
بتقخيخ طبي ُمرادؽ عميو مؽ لجشة طبية رسسية ُمخترة أو عخوؼ قاىخة تسشع 

 "لغخض العبلوة والتخؼيع فبل تحتدب عشجىا مجة الجراسة مؽ مؾاصمة الجراسةالسؾعف 
 .((ٗ، ٖ، ٕ( البشؾد )ٓ٘السادة )، ٜٕٓٓ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.، 

السجاز دراسيًا لمحرؾؿ عمى شيادة  ومشح السذخع العخاقي امتيازات لمسؾعف
مسؽ يحرل عمى الذيادة الجراسية الستعاقج عمييا  داخمو عميا مؽ خارج العخاؽ أو

السثبتة بالعقج دوف تسجيج إضافة لبلمتيازات التي يدتحقيا  لمجراسة خبلؿ السجة القانؾنية
احتداب السجة الستبؿية مؽ مجة سذخع امتياز ميؼ وىؾ "الشافحة، مشحو الوفق التذخيعات 

حالة  والتقاعج فيوالتخؼيع والتخؾية  العبلوة ألغخاضجمًا الجراسة السثبتة في العقج قِ 
( الفقخة ٘( البشج )ٓ٘السادة )، ٜٕٓٓ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.،  "إكسالو الجراسة قبل انتياء السجة

، وقج حجدت وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي/دائخة البحث والتظؾيخ في كتابيا ()أ(
 ذي الخقؼ 

( السجة األصغخية لمجراسات العميا ب ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٕ٘السؤرخ في  ٛٚ٘ٛ/٘)ب ت 
( ثبلثؾف شيخًا لجراسة الجكتؾراه، وال ٖٓسانية عذخ شيخًا لجراسة الساجدتيخ، و)( ثٛٔ)

تتؼ السشاقذة إال بعجىا، فإذا سمؼ السؾعف السجاز دراسيًا رسالتو أو أطخوحتو بعج ىحه 
السجة وقبل نياية الحج األعمى لسجة الجراسة )سشتيؽ لمساجدتيخ وثبلث سشؾات لمجكتؾراه( 

 والتقاعج، التخؾية،و  ،والتخؼيع ،ألغخاض العبلوة الستبؿيةسجة عؽ ال جماً قِ عشجىا يدتحق 
مشحو لو السذخع  في نص الفقخة )أ( مؽ البشج )خامدًا( مؽ السادة وفقًا لبلمتياز الحي 

قانؾف تعجيل قانؾف الخجمة السجنية، ويكؾف  ٜٕٓٓ( لدشة ٗٔ( مؽ قانؾف رقؼ )ٓ٘)
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األصغخية وتقجـ تؾصياتيا بحلػ لسجيخ ذلػ مؽ خبلؿ لجشة تختص باحتداب السجة 
الجائخة الحي يرادؽ عمى السحزخ والتؾصيات ومؽ ثؼ يرجر أمخًا إداريًا باحتداب 

 السجة ِقجمًا لمسؾعف.
 مشح الِقجـ بدبب التخقية العمسية لسؽظف الخجمة الجامعيةالفخع الخابع: 

الجامعية العخاقي رقؼ ( مؽ قانؾف الخجمة ٔعخفت الفقخة )ثالثًا( مؽ السادة )
كل مؾعف يقؾـ بسسارسة السعجؿ مؾعف الخجمة الجامعية بأنو ) ٕٛٓٓ( لدشة ٖٕ)

واالستذارة العمسية والفشية أو العسل في ديؾاف وزارة  التجريذ الجامعي والبحث العمسي
ؼيو شخوط عزؾ الييئة  التعميؼ العالي والبحث العمسي أو مؤسداتيا مسؽ تتؾفخ

( ٓٗ) سشرؾص عمييا في قانؾف وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي رقؼالتجريدية، ال
 .أو إي قانؾف يحل محمو ٜٛٛٔدشة ل

ؾزيخ التعميؼ العالي والبحث العمسي أو مؽ لوأعظى السذخع العخاقي الربلحية 
 مقانؾف ل اً أو تخؾية مؾعف الخجمة الجامعية السعيؽ في مخكد الؾزارة وفق يخؾلو تخؼيع

الربلحية ، ومشح ((٘( البشج )٘، السادة )ة الجامعية )ؽ.ج.ـ(، د.ت)قانؾف الخجم
 مقانؾف ل اً تخؾية مؾعف الخجمة الجامعية وفقلسجمذ الجامعة أو الييئة أو السخكد ل

، واألصل أف التخؾية ال تتؼ إال بعج قزاء السجة ((ٖ( البشج )ٙ، السادة ))ؽ.ج.ـ، د.ت
تخؾية مؾعف الخجمة الجامعية الحاصل السحجدة قانؾنًا إال أف السذخع العخاقي أجاز 

عمى لقب )مجرس( إلى لقب )أستاذ مداعج( والحاصل عمى لقب )أستاذ مداعج( إلى 
العمسية وفقًا  لمتخؾية قبل مجة ال تديج عمى سشة مؽ السجة السحجدة قانؾناً لقب )أستاذ( 

السجة  ، ومؽ يتؼ تخقيتو قبلٜٛٛٔ( لدشة ٖ٘ٔلقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( )
 لغخض التخؼيع فقط، يعادؿ ما تبقى مؽ السجة السحجدة لتخقيتو قانؾناً السحجدة يسشح ِقجمًا 

أف مؾعف فمؾ ، ((ٕ،ٔقخات )( الفٔ( البشج )ٖ٘ٔ، رقؼ القخار )ٜٛٛٔ)ـ.ؽ.ث.ـ، 
بعج مخور ثبلث  (مداعج )أستاذلى مختبة إ تخقى (مجرسخجمة جامعية لؿبو العمسي )

يدتحق في ىحه الحالة  ، فأنواألولى )لقب السجرس(سشؾات ونرف عمى نيمو السختبة 
السجرس الحي لؼ  أما  ،(ٗٚ، ٕٗٔٓ)شياع، شيخأستة  توجمًا لغخض التخؼيع مجقِ 
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السجة السقخرة قانؾنًا،  إكساؿريخ أالتخؾية العمسية خبلؿ الدشة التي تمي ت يحرل عمى
وال يؤثخ ىحا التأخيخ في استحقاؽ  تعادؿ مجة التأخيخ في التخؾية فأف تخؼيعو يتأخخ مجة

أف فمؾ  ((ٖ( الفقخة )ٔ( البشج )ٖ٘ٔ، رقؼ القخار )ٜٛٛٔ)ـ.ؽ.ث.ـ، العبلوة الدشؾية 
بعج مخور ست سشؾات  (مداعج )أستاذلى مختبة إ تخقى (مجرسحامل المقب العمسي )

)شياع،  في ىحه الحالة لسجة سشة واحجة فأف تخؼيعو يتأخخ مجرس،عمى نيمو مختبة 
ٕٓٔٗ ،ٚٗ). 
 أغخاض مشح الِقجـ لمسؽظف العاـ: الثاني السطمب

أسباب مشحو نحاوؿ أف و  تعخيف الِقجـ السسشؾح لمسؾعف العاـبعج أف بيشا 
ندمط الزؾء عمى األغخاض التي يسشح ألجميا الِقجـ لمسؾعف العاـ فقج يسشح لغخض 

العبلوة والتخؼيع والتقاعج أو لغخض العبلوة دوف التخؼيع أو لمعبلوة والتخؼيع القادميؽ لحا 
 مؽ التفريل في الفخعيؽ اآلتييؽ:    سشتكمؼ عؽ ىحه األغخاض بذيء 

 مشح الِقجـ لغخض العالوة: الفخع األوؿ
مؽ أوؿ الذيخ التالي النقزاء سشة مؽ  ابتجاءً لمسؾعف سشؾيًا  العبلوةتسشح 

اعتيادية الدشؾية الدابقة ويدتحقيا السؾعف برؾرة  العبلوةتأريخ التعييؽ أو مشح 
( مؽ قانؾف رواتب مؾعفي الجولة ٘ونرت السادة )، (ٙٗٔ–٘ٗٔ، ٕٛٓٓ)ليمؾ، 

السعجؿ عمى أنو "تسشح العبلوة الدشؾية لمسؾعف  ٕٛٓٓ( لدشة ٕٕوالقظاع العاـ رقؼ )
( مؽ ىحا ٜعشج إكسالو سشة واحجة في الخجمة الؾعيؽية مع مخاعاة أحكاـ السادة )

القظاع العاـ الجولة و تزاؼ كل عاـ إلى رواتب مؾعفي يي ندبة زيادة ف القانؾف"،
مقخرة قانؾنًا،  وفق درجاتيؼ ومختباتيؼ، بحيث يدداد راتب السؾعف كل عاـ بشدبة ثابتة

 «استحقاؽ»صخاحة عمى  يدتسجه مؽ القانؾف الحي يشصالعاـ حق لمسؾعف  فيي
عف مؽ الحرؾؿ يحـخ السؾ  عاـ والمؽ كل  السؾعف ليا في بجاية الذيخ الحي يحجده

 .(ٖٛٔ، ٜٜٙٔ)الحمؾ،  يقزى بحلػ تأديبيلجداء  تشفيحاً  إالعمى العبلوة الجورية 
( السحكؾرة آنفًا أف مجة مشح العبلوة ىي سشة واحجة ٘يتبيؽ مؽ نص السادة )

الؾعيؽية ويسكؽ اختداؿ ىحه السجة أو تقريخىا بالِقجـ الحي يحرل عميو  في الخجمة
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السؾعف العاـ ومؽ شأنو أف يقمص مجة الدشة السذتخطة لسشح العبلوة مثل الِقجـ 
( الفقخة )أواًل( مؽ قانؾف انزباط مؾعفي الجولة ٕٔالسسشؾح لمسؾعف في نص السادة )

 .الدشة الؾاحجة جـ ثبلثة أشيخ فيتجاوز مجة القِ ت عمى أال
( ٘٘ٔبقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ )الِقجـ السسشؾح ومشيا أيزًا  

والعبلوة  ،( ستة أشيخ ألغخاض التخؾية، والتخؼيعٙلسجة ) جماً قِ الحي  ٕٓٓٓلدشة 
إذا حرل السؾعف عمى كتاب شكخ وتقجيخ مؽ رئيذ  وتغييخ العشؾاف الؾعيفي

السجاز دراسيًا لمحرؾؿ عمى  واالمتياز الحي مشحو السذخع "لمسؾعف ،الجسيؾرية
مسؽ يحرل عمى الذيادة الجراسية الستعاقج  داخمو شيادة عميا مؽ خارج العخاؽ أو

احتداب السجة وىؾ السثبتة بالعقج دوف تسجيج  لمجراسة عمييا خبلؿ السجة القانؾنية
والتخؼيع والتخؾية  العبلوة ألغخاضجمًا الستبؿية مؽ مجة الجراسة السثبتة في العقج قِ 

السادة ، ٜٕٓٓ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.، " حالة إكسالو الجراسة قبل انتياء السجة والتقاعج في
 .(الفقخة )أ( (٘( البشج )ٓ٘)

 مشح الِقجـ لغخض التخفيع: الفخع الثاني
انتقاؿ السؾعف مؽ الؾعيفة التي يذغميا " بأنوالتخؼيع عّخؼ السذخع العخاقي 

)قانؾف  "الجرجة األعمى التالية لجرجتو مباشخة ضسؽ تجرجو الؾعيفيي إلى وعيفة تقع ف
، ((ٔ( البشج )ٙالسادة ) ٕٛٓٓرواتب مؾعفي الجولة والقظاع العاـ )ؽ.ر.ـ.د.(، 

ويؤخح عمى السذخع العخاقي إيخاد التعخيف في القانؾف ألف التعخيف واإلسياب في 
، ويعخؼ بأنو الذخح مؽ اختراص الفقياء والذخاح وليذ مؽ اختراص السذخع

"انتقاؿ السؾعف مؽ درجة إلى درجة أعمى وفق األحكاـ التي يحجدىا القانؾف، ويتختب 
تؾافخ ، ويذتخط لمتخؼيع (ٖٗٔ، ٕٜٜٔ)غ. ؼ. ميجي، عميو زيادة الخاتب األساسي" 

 :((ٕ( البشج )ٙالسادة ) ٕٛٓٓ) ؽ.ر.ـ.د.،  الذخوط اآلتية

 .لمجائخة وجؾد وعيفة شاغخة في الجرجة األعمى لجرجتو ضسؽ السبلؾ الؾعيفي .أ
 بيحا القانؾف. كساؿ السجة السقخرة لمتخؼيع السشرؾص عمييا في الججوؿ السمحػقإ .ب
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الؾعيفة السخشح  السظمؾبة ألشغاؿ والسؤىبلتلمذخوط  أف يكؾف السؾعف مدتؾؼياً  ج.
 لييا.إلمتخؼيع 

بتؾصية مؽ  ليياإالسؾعف عمى أشغاؿ الؾعيفة السخاد تخؼيعو  وكفاءةقجرة  تثبؾ  .د
 .السباشخ ومرادقة الخئيذ األعمىرئيدو 

ويحجد السذخع األغخاض التي يسشح ألجميا الِقجـ ومشيا التخؼيع فحدب أو 
لمتخؼيع والعبلوة والتقاعج وقج ورد في القانؾف العخاقي مشح الِقجـ ألغخاض التخؼيع وحجه 

تخؾية مؾعف الخجمة الجامعية الحاصل عمى لقب )مجرس( إلى دوف العبلوة في حالة 
قبل مجة ال قب )أستاذ مداعج( والحاصل عمى لقب )أستاذ مداعج( إلى لقب )أستاذ( ل

العمسية وفقًا لقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة  لمتخؾية تديج عمى سشة مؽ السجة السحجدة قانؾناً 
، ومؽ يتؼ تخقيتو قبل السجة السحجدة يسشح ِقجمًا ٜٛٛٔ( لدشة ٖ٘ٔ)السشحل( رقؼ )
)ـ.ؽ.ث.ـ،  يعادؿ ما تبقى مؽ السجة السحجدة لتخقيتو قانؾناً  ةدوف العبلو لغخض التخؼيع 

، ومشح الِقجـ ألغخاض التخؼيع ((ٕ، ٔ( الفقخات )ٔ( البشج )ٖ٘ٔ، رقؼ القخار )ٜٛٛٔ
اجتاز دورة تجريبية ال تقل مجتيا عػؽ ثبلثػػػة أشيخ داخل العخاؽ وخارجو لكل مؾعف 

( لدشة ٖٔٙمجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ )وفقًا لشص البشج )ثالثًا( مؽ قخار 
حرل عمى شيادة جامعية ذات اختراص أثشاء العاـ الحي يسؾعف ومشح ال، ٖٜٛٔ
جمًا لسجة سشة واحجة لغخض التخؼيع بذخط أف ال تكؾف تمػ الذيادة أو خارجيا قِ  الخجمة

 .((ٗ) ة( الفقخ ٜٔ، السادة )ٜٓٙٔ )ؽ.خ.ـ.ع.، قج اتخحت أساسًا لتحجيج راتبو
التخؾية، والعبلوة وتغييخ العشؾاف أما مشح الِقجـ لمتخؼيع وألغخاض أخخى مثل 

 فسثميا حالة  حرؾؿ السؾعف عمى كتاب شكخ وتقجيخ مؽ رئيذ الجسيؾرية الؾعيفي
بقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ عسبًل  ( ستة أشيخٙلسجة ) جماً قِ ؼيسشح السؾعف 

السجاز دراسيًا لمحرؾؿ  واالمتياز الحي مشحو السذخع "لمسؾعف، ٕٓٓٓ( لدشة ٘٘ٔ)
مسؽ يحرل عمى الذيادة الجراسية  داخمو عمى شيادة عميا مؽ خارج العخاؽ أو

داب احتوىؾ السثبتة بالعقج دوف تسجيج  لمجراسة الستعاقج عمييا خبلؿ السجة القانؾنية
والتخؼيع والتخؾية  العبلوة ألغخاضجمًا السجة الستبؿية مؽ مجة الجراسة السثبتة في العقج قِ 
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السادة ، ٜٕٓٓ)ؽ.ت.خ.ـ.ع.،  "حالة إكسالو الجراسة قبل انتياء السجة والتقاعج في
لسؾعف كتاب شكخ وتقجيخ مؽ الخئاسة أو مجمذ اومشح ، (الفقخة )أ( (٘( البشج )ٓ٘)

ثخىا أت العقؾبة جواستشفأو كاف معاؾبًا  اً ولؼ يكؽ معاؾبيخؾلو و مؽ أو الؾزيخ أالؾزراء 
جـ ال تتجاوز مجة القِ  إليو وبسالسجة شيخ واحج عؽ كل كتاب شكخ يؾجو  جماً ؼيسشح قِ 

 .((ٔ( الفقخة )ٕٔ، السادة )ٜٜٔٔ)ؽ.إ.ـ.د.،  شيخ في الدشة الؾاحجأ ةثبلث
 الخاتسة

بعج أف انتييشا مؽ مؾضؾع التشغيؼ القانؾني لسشح الِقجـ لمسؾعف العاـ ندجل 
 زىا بسا يأتي: جسمة مؽ الشتائج والتؾصيات التي يسكؽ إيجا

 - مؽ أىؼ الشتائج التي وصل إلييا ىحا البحث ما يأتي:أواًل: الشتائج: 
حق مؽ حقؾؽ السؾعف السعشؾية حيث يتؼ بسؾجبيا وىؾ  مجة زمشية معمؾمة الِقجـ ىؾ .ٔ

 تقجيؼ استحقاؽ السؾعف القانؾني لمعبلوة الدشؾية أو التخؼيع.
مؽ الخئاسة أو  وتقجيخ شكخ وإذا وجو ليسشح السؾعف العاـ ِقجمًا وفقًا لمتذخيع العخاقي  .ٕ

أو مؽ يخؾلو ؼيسشح السؾعف قجمًا لسجة شيخ واحج  السختص مجمذ الؾزراء أو الؾزيخ
 .جـ ثبلثة أشيخ في الدشة الؾاحجةعؽ كل شكخ يؾجو لو وبسا ال يتجاوز مجة القِ 

رل عمى شيادة جامعية ذات اختراص أثشاء الخجمة يسشح السؾعف العاـ الحي يح .ٖ
تكؾف تمػ الذيادة قج اتخحت  أالأو خارجيا ِقجمًا لسجة سشة واحجة لغخض التخؼيع بذخط 

 .أساسًا لتحجيج راتبو
جمًا لغخض التخؼيع إذا اجتاز دورة تجريبية ال تقل مجتيا قِ العاـ أيزًا يسشح السؾعف  .ٗ

التي جرجات االمتحانية الو خارجو إذا كاف معجؿ عؽ ستة أشيخ مترمة داخل العخاؽ أ
إذا كاف ، وثبلثة أشيخ % أو بتقجيخ جيج ججاً ٘ٛالسؾعف في الجورة حرل عمييا 

 .% أو بتقجيخ جيجٗٛ-ٓٚفي الجورة  لمسؾعفجرجات االمتحانية المعجؿ 
ومؽ ثؼ ليذ  ومشح أوجبت التي إلى نرؾص قانؾف الخجمة السجنيةالِقجـ  مشح يدتشج .٘

حق لمسؾعف يحرل  و ما دامت شخوطو متؾفخة ألنوسمظة تقجيخية في مشح لئلدارة
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القانؾف ويعج امتشاع اإلدارة عؽ مشح الِقجـ عمى الخغؼ مؽ  عميو مباشخة مؽ نرؾص
 تؾفخ الذخوط القانؾنية قخارًا إداريًا سمبيًا يجؾز الظعؽ ؼيو باإللغاء.

نؾعيا تؤدي أيزًا إلى اختداؿ مجة يختمف الِقجـ عؽ إضافة الخجمة فيي أيًا كاف  .ٙ
التخؼيع أو العبلوة وتقخيب تأريخ االستحقاؽ إال أنيا تختمف عشو مؽ حيث أف الِقجـ 
السسشؾح لمسؾعف محجد السجة قانؾنًا في بعض الحاالت مثل مشح كتب الذكخ، بيشسا 
إضافة الخجمة غيخ محجدة بسجة معيشة فتزاؼ الدشؾات الكاممة كعبلوات لمسؾعف 

ؾاقع عبلوة واحجة عؽ كل سشة أو تخؼيع وتجور األياـ واألشيخ الستبؿية )الكدؾر( ب
لمدشة، وأحكاـ الِقجـ ثابتة بثبات نرؾص القانؾف والتعميسات التي عالجتو عمى عكذ 
مجة الخجمة التي تتؾقف إضافتيا عمى قانؾف السؾازنة االتحادية وتعميسات تشفيحه إذ 

االتحادية عمى احتداب مجة اإلضافة ألغخاض العبلوة يجب أف يشص قانؾف السؾازنة 
 حتى يتؼ احتدابيا لمسؾعف العاـ ليحه األغخاض. والتخؼيع والتقاعج

مؽ أسباب مشح الِقجـ حرؾؿ السؾعف العاـ عمى كتاب شكخ وتقجيخ أو بدبب  .ٚ
الحرؾؿ عمى الذيادة أو السذاركة في دورات تجريبية، ويسشح ِقجمًا أيزًا عؽ السجة 

تبؿية مؽ اإلجازة الجراسية، ويسشح مؾعف الخجمة الجامعية الحاصل عمى لقب الس
)مجرس( ويتخقى إلى لقب )أستاذ مداعج( والحاصل عمى لقب )أستاذ مداعج( ويتخقى 

العمسية،  لمتخؾية قبل مجة ال تديج عمى سشة مؽ السجة السحجدة قانؾناً إلى لقب )أستاذ( 
 يسشح ِقجمًا لغخض التخؼيع. 

كل كتاب شكخ وتقجيخ يحرل عميو السؾعف العاـ يتختب عميو مشحو ِقجمًا بل ليذ   .ٛ
مؽ يجب أف يرجر مؽ الجيات التي حجدىا قانؾف انزباط مؾعفي الجولة وىي )

يخؾلو( وبالتالي لؾ حرل السؾعف العاـ و مؽ أو الؾزيخ أالخئاسة أو مجمذ الؾزراء 
ؾزارة التي يتبعيا السؾعف إداريًا عمى كتاب شكخ وتقجيخ مؽ وزيخ وزارة أخخى غيخ ال

أو مؽ السدؤوؿ غيخ السختص )مثبًل كتاب شكخ وتقجيخ يسشحو السحافظ أو رئيذ 
مجمذ السحافغة لسؾعف في الجامعة( فبل يتختب عمى ذلػ مشحو ِقجمًا، ألنو ليذ 

 الؾزيخ أو مجيخ الجائخة السختص.
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رئيذ الجسيؾرية  يتختب عمى حرؾؿ السؾعف العاـ عمى كتاب شكخ وتقجيخ مؽ .ٜ
( ٘٘ٔ( ستة أشيخ عسبًل بقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( رقؼ )ٙمشحو ِقجمًا مجتو )

، أما كتاب الذكخ والتقجيخ الحي يسشحو رئيذ مجمذ الؾزراء فيؾ ال يعج ٕٓٓٓلدشة 
استثشاًء مؽ األصل العاـ في تؾجيو كتب الذكخ والتقجيخ وإنسا يشجرج ضسؽ كتب 

( الفقخة )أواًل( مؽ ٕٔ)الثبلثة( السشرؾص عمييا في أحكاـ السادة ) الذكخ والتقجيخ
قانؾف انزباط مؾعفي الجولة لؾرود تدمدل مجمذ الؾزراء ضسؽ الجيات السخؾلة 

 صبلحية مشح كتب الذكخ والتقجيخ.
 - مؽ أىؼ التؾصيات التي وصل إلييا البحث ىي ما يأتي:ثانيًا: التؽصيات: 

مجمذ الؾزراء ويقجـ  ٕٓٓٓ( لدشة ٘٘ٔقخار مجمذ ؾيادة الثؾرة رقؼ ) نؾصي بإلغاء .ٔ
( مؽ قانؾف انزباط مؾعفي الجولة لتكؾف بالذكل ٕٔمذخوع قانؾف يعجؿ نص السادة )

 أومجمذ الؾزراء رئاسة  الجسيؾرية أوذا وجو لمسؾعف شكخ مؽ رئاسة إالتالي )أ. 
يسشح ِقجمًا لسجة ستة  ثخىاأشفجت العقؾبة واست كاف معاؾباً  أو و ولؼ يكؽ معاؾباً نمؽ يخؾال

مؽ  السختص أوالؾزيخ مؽ وجو لمسؾعف شكخ  أشيخ لغخض العبلوة والتخؼيع، ب. إذا
لسجة شيخ  ؼيسشح قجماً  ثخىاأواستشفجت العقؾبة  كاف معاؾباً  أو يخؾلو ولؼ يكؽ معاؾباً 

الخجمة سشة  شيخ فيأجـ ثبلثة واحج عؽ كل شكخ يؾجو لو وبسا ال تتجاوز مجة القِ 
 (.الؾاحجةالؾعيؽية 

الِقجـ وتقميص مجتو مؽ ستة إلى ثبلثة أشيخ في حالة نؾصي بسعالجة حالة مشح  .ٕ
ال تقل مجتيا عػؽ ثبلثػػػة أشيخ داخل العخاؽ وخارجو السؾعف الحي يجتاز دورة تجريبية 
تسييدًا ليحه  فسا فػؾؽ أو بتقجيخ )جيج ججًا(( ٘ٛ)%لسؽ كاف معجؿ درجاتو االمتحانية 

السؾعف الحي يحرل عمى شيادة دبمـؾ عاِؿ مجة دراستو سشة دراسية  الحالة عؽ حالة
يسشح ِقجمًا لسجة ستة أشيخ الحي الجامعية أو ما يعادليا  واحجة بعج الذيادة األولية

قانؾف تعجيل قانؾف الخجمة السجنية  ٜ٘ٛٔ( لدشة ٜ)وفقًا لقانؾف رقؼ ) لغخض التخؼيع
(  فسؽ غيخ السشظقي أو السعقؾؿ مداواة مجة مشح الِقجـ )ستة ٜٓٙٔشة لد ٕٗرقؼ 

أشيخ( في الحالتيؽ إذ ىشاؾ فخؽ كبيخ بيؽ مؾعف يجتاز دورة تجريبية لسجة ثبلثة 
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أشيخ وأخخ يحرل عمى إجازة دراسية لسجة سشة ويتختب عشيا قظع جدء مؽ 
حرؾؿ عمى الذيادة مخرراتو ويتفخغ بذكل تاـ لمجراسة ثؼ يتداوى في امتياز ال

 وىؾ مشح الِقجـ لسجة ستة أشيخ.   
( مؽ قانؾف انزباط مؾعفي الجولة والقظاع ٛنؾصي بزخورة تعجيل نص السادة ) .ٖ

الشص وقرخه عمى )التخؼيع( فحدب إزالًة  الؾارد في الديادة(مرظمح )العاـ بإلغاء 
لى التخؼيع لمتعارض وحدسًا لمججؿ في مدألة انرخاؼ أثخ العقؾبة االنزباطية إ

فحدب أـ إليو وإلى العبلوة الدشؾية معًا، ولكؾف انرخاؼ أثخ العقؾبة االنزباطية إلى 
التخؼيع ىؾ األصمح واألندب لمسؾعف العاـ ألنو ربسا يحرل السؾعف عمى كتاب 

 شكخ وتقجيخ أو أكثخ خبلؿ السجة األصغخية لمتخؼيع فيمغي العقؾبة قبل نفادىا.
جـ واألغخاض التي يسشح ألجميا وجسع ومعالجة حاالتو نؾصي بزخورة تشغيؼ القِ  .ٗ

الستفخقة في التذخيع العخاقي وقخارات مجمذ ؾيادة الثؾرة )السشحل( في نرؾص قانؾنية 
 خاصة بو.
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 اليؽامر
                                                 

وىحا عمى عكذ مسؼ عخؼ السؽظف العاـ بانو: )الذخز الحي يعسل بؽظيفة دائسة أو مؤقتة في  (1)
، 1989)الغؽيخي،  ،اـ أو بالطخيق السباشخ(خجمة مخفق عاـ مجار مؼ قبل شخز معشؽي ع

122).  
األولؽية في تثبيت العقؽد استثشاًء مؼ شخط عمى أف  2011قانؽف السؽازنة االتحادية لعاـ  نز( 2)

والتقاعج( والتخفيع  العالوةالعسخ مع احتداب فتخة التعاقج الدابقة خجمة فعمية )أي تكؽف ألغخاض 
أما قانؽف السؽازنة  ،((5( الفقخة )19السادة ) 2011)قانؽف السؽازنة االتحادية )ؽ.ـ.أ(، 

ادي بشاًء عمى طمب الؽزارة أو فقج أعطى الرالحية لؽزيخ السالية االتح 2012االتحادية لعاـ 
الجية غيخ السختبطة بؽزارة صالحية استحجاث الجرجات وتعجيل السالؾ الشاتج عؼ استحجاث 

الخبيعيؼ الحيؼ تعاقجوا عاـ  أـالجراجات الؽظيفية لمسذسؽليؼ بالفرل الدياسي وتثبيت عقؽد 
قانؽف السؽازنة  ، أما(2012، .ؽ.ـ.أ) 2010حرخًا وبذائخ الخيخ الحيؼ تعاقجوا في سشة  2008

فقج نز عمى تثبيت الستعاقجيؼ في الدشؽات الدابقة عمى السالؾ الؽظيفي  2013االتحادية لعاـ 
حالة تؽفخ الجرجات الؽظيفية الذاغخة استثشاًء مؼ شخط العسخ واحتدب الخجمة  الجائػ في

، ؽ.ـ.أ) 9/4/2003والتخفيع لكل السثبتيؼ بعج تأريخ  والعالوةالتعاقجية خجمة ألغخاض التقاعج 
نفذ الشز  2015وورد في قانؽف السؽازنة االتحادية لعاـ ، (( الفقخة )ج(12، السادة )2013

السادة  2015، ؽ.ـ.أ)يتختب احتداب الخجمة أي تبعات مالية بأثخ رجعي  أالولكؼ اشتخط عمى 
قانؽف السؽازنة االتحادية األولؽية بالتعييؼ  أعطىفقج  2016أما في العاـ ، ( الفقخة )د((13)

( 12السادة ) ،2016، ؽ.ـ.أ)وتحتدب فتخة تعاقجىػ ألغخاض التعاقج  األسبكيةلمستعاقجيؼ وحدب 
ة احتداب والتخفيع وإنسا ألغخاض التقاعج فقط وفي حال العالوةفمػ تحتدب ألغخاض  ،((4الفقخة )

% 15% و10فيجب تدجيج التؽقيفات التقاعجية عشيا بشدبة  )خجمة العقج( أي خجمة لمسؽظف
والتي نرت عمى  2014لدشة  9أواًل( مؼ قانؽف التقاعج السؽحج رقػ  -18وذلغ حدب السادة )

 بعج )تحتدب السجد التالية خجمة تقاعجية : ومشيا الفقخة )و( مجة العقج في الجولة لمسؽظفأف 
 %( عذخة مؼ السائة مؼ10وتدتؽفى عشيا حرتو مؼ التؽقيفات التقاعجية بشدبة ) 9/4/2003

مؼ السائة =%( خسدة عذخ 15أجخه شيخيًا وتتؽلى دائختو دفع حرة مداىسة الجولة البالغة )
فقط بعج  ( فاألصل أف خجمة السؽظف في دوائخ الجولة تحتدب بعج تعييشو خجمة تقاعجيةأجخهمؼ 

تدجيج التؽقيفات التقاعجية عشيا بالشدب السحجدة في قانؽف التقاعج ولكؼ قج يخد في قانؽف 
إلى جانب كؽنيا تحتدب أصاًل ألغخاض  والعالوةتحتدب لغخض التخفيع أنيا السؽازنة االتحادية 
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قة ولػ في اغمب دوائخ الجولة في الدشؽات الدابالدابقة التقاعج، ولسا احتدبت خجمة السؽظف 
مشرؽص عمييا في قانؽف التقاعج السؽحج مسا اضطخ  أنياتدتؽفى عشيا التؽقيفات التقاعجية رغػ 

السذخع العخاقي إلى التأكيج عمى استيفاء التؽقيفات التقاعجية عؼ احتداب خجمة السؽظف السؤقت 
التعاقج  )تحتدب مجة أف عمى 2017في دوائخ الجولة حيث نز قانؽف السؽازنة االتحادية لعاـ 

والتخفيع والتقاعج بسا ال  العالوةألغخاض  خجمة فعمية 9/4/2003لمسثبتيؼ عمى السالؾ الجائػ بعج 
 =يتختب أي تبعات مالية بأثخ رجعي وعمى أف تدتؽفى التؽقيفات التقاعجية عؼ مجة التعاقج

ونز قانؽف السؽازنة االتحادية لعاـ  ،((6( الفقخة )11السادة ) ،2017، ؽ.ـ.أ) السحتدبة (=
ولكؼ زاد عميو عبارة  2017عمى نفذ الشز الحي ورد في قانؽف مؽازنة عاـ  2018

.ويقدط مبمغ التؽقيفات التقاعجية الستختبة عمى السؽظفيؼ السثبتيؼ عمى السالؾ الجائػ )...
، أما قانؽف ((5( الفقخة )11السادة ) ،2018، ؽ.ـ.أ) بتعميسات ترجرىا ىيئة التقاعج الؽطشية(

يسشع التعييؼ في دوائخ الجولة كافة بأسمؽب فقج نز عمى أف ) 2019السؽازنة االتحادية لدشة 
 العقؽد الدابقة في حالة وجؽد ضخورة لحلغ وتحتدب مجة التعاقج تججيج إمكانيةالتعاقج مع 

ألغخاض العالوة والتخفيع والتقاعج  خجمة فعمية 9/4/2003 لمسثبتيؼ عمى السالؾ الجائػ بعج تأريخ
تدتؽفى التؽقيفات التقاعجية )وبزسشيا حرة  أفرجعي وعمى  يتختب أي تبعات مالية بأثخ بسا ال

الخابحة الحاتي  عؼ مجة التعاقج السحتدبة ويدتثشى مؼ ذلغ التعاقج مع شخكات التسؽيل الجائخة(
رواتب مشتدبييا لمدشؽات الدابقة وعمى  قخوض لجى السرارؼ عؼ صخؼ أيوالتي ليذ بحمتيا 

، وتكخر ((1-( الفقخة )أ4( البشج )11السادة ) ،2019، ؽ.ـ.أ)أجؽرىػ(  يحجد مجمذ الؽزراء أف
( البشج 12السادة ) ،2021، ؽ.ـ.أ)في   2021الشز نفدو في قانؽف السؽازنة االتحادية لعاـ 

 . ((1( الفقخة )4)
حادية والعذخيؼ مؼ قانؽف انزباط مؽظفي ( مؼ السادة الأوالً الفقخة ) إذ نز القخار عمى : "أف ( 3)

ذا وجو لمسؽظف شكخ مؼ الخئاسة إ: )أنوتشز عمى  1991( لدشة 14الجولة والقطاع العاـ رقػ )
كاف معاقبًا واستشفجت العقؽبة اثخىا  أومؼ يخؽلو ولػ يكؼ معاقبًا  أوالؽزيخ  أومجمذ الؽزراء  أو

شيخ في أجـ ثالثة مجة القِ  زال يتجاو جمًا لسجة شيخ واحج عؼ كل شكخ يؽجو لو وبسا فيسشح قِ 
( لدشة 155واًل( مؼ قخار مجمذ قيادة الثؽرة السشحل رقػ )أالبشج ) أفالدشة الؽاحجة( وحيث 

جمًا مشتدب في الجولة قِ  أي إلىيختب الذكخ السؽجو مؼ رئيذ الجسيؽرية  أفيشز عمى  2000
التخقية والتخفيع والعالوة وتغييخ العشؽاف الؽظيفي ولسجة سشة واحجة  ألغخاضخ لسجة ستة اشي

رئيذ الجسيؽرية في الشعاـ الدابق كاف يجسع بيؼ  أفوحيث ، نفديا في حالة تكخاره لألغخاض
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 السؤقت باعتباره رئيداً  1970الجستؽر لدشة  أحكاـ إلىالدمطتيؼ التذخيعية والتشفيحية استشادًا 
دة الثؽرة ورئيدًا لمجسيؽرية ورئيدًا لسجمذ الؽزراء ويسارس الرالحيات السشرؽص لسجمذ قيا

لسا نرت عميو القؽانيؼ  عمييا في القؽانيؼ الشافحة في حيشو كؽنو رئيدًا لمسشاصب السحكؽرة ووفقاً 
حجد دستؽر جسيؽرية العخاؽ صالحيات ومياـ رئيذ الجسيؽرية و  الشعاـ، والقخارات في ظل ذلغ 

 أف( مشو وحيث 78( مشو كسا حجد صالحيات رئيذ مجمذ الؽزراء في السادة )73سادة )في ال
 أف( مشو وحيث 47الجستؽر بشي عمى مبجأ الفرل بيؼ الدمطات واقخ ىحا السبجأ في السادة )

 زما نيسارس الرالحيات السحكؽرة مجتسعة عجا  ال رئيذ مجمذ الؽزراء في ظل الجستؽر الشافح
رئيذ  إلىانتقاؿ صالحيات رئيذ الجسيؽرية في الشعاـ الدابق  أفوحيث  عميو في الجستؽر

يتختب عمى كل  ـما تقجتأسيدًا عمى القانؽف، و مجمذ الؽزراء في الشعاـ الحالي ليذ لو سشج مؼ 
جـ تتجاوز مجة القِ  جمًا لسجة شيخ واحج بسا الشكخ يؽجو مؼ دولة رئيذ مجمذ الؽزراء لمسؽظف قِ 

"، مشذؽر عمى الخابط التالي: في الدشة الؽاحجة أشيخثالثة 
http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=10999  :تأريخ الديارة ،

18/5/2022 . 
، السبجأ القانؽنيمى: )، الحي نز ع22/3/2015السؤرخ في  35/2015رقػ  يشعخ: نز القخار( 4)

تأخيخ تخفيعو فقط وفقًا لمسجد  إلىالحي تختبو العقؽبات السفخوضة عمى السؽظف يشرخؼ  األثخ إف
 الدشؽية(.السحجدة بسؽجبيا، ال يشرخؼ لمعالوة 

الخاصة بالعالوة الدشؽية صجرت استشادًا إلى  1960( لدشة 16تعميسات الخجمة السجنية رقػ )( 5)
الخامدة( مؼ قانؽف الخجمة السجنية وقج ألغيت ىحه السادة بسقتزى نز السادة أحكاـ السادة )

 السعجؿ.  2008( لدشة 22( مؼ قانؽف رواتب مؽظفي الجولة والقطاع العاـ رقػ )20)
 .11/5/1986في  (1567)عجد الالؽقائع العخاقية  مجمة ( نذخت في6)
أسذ وضؽابط ( 3) سمحق رقػال 1979ة ( لدش119لسديج مؼ التفاصيل يشعخ: تعميسات رقػ )( 7)

( مؼ 19السادة ) مشح القجـ مؼ شيادات االختراص الجامعية والجورات التجريبية وفق أحكاـ
 .13/4/1975في  401قانؽف الخجمة السجنية وقخار مجمذ قيادة الثؽرة السخقػ 

سشح السؽظف الحي يحرل عمى شيادة اختراص وفي قخار لسحكسة السؽظفيؼ قزت السحكسة ب( 8)
 -قزاء مؽظفيؼ/۷۱۱۱راتبو، وجاء في القخار: لتحجيج  أساساً ذا لػ تتخح الذيادة إجامعية ِقجمًا 

يسشح السؽظف الحي يحرل عمى شيادة اختراص ) السبػجأ القانؽنػي 8/3/2018-2015تسييد/
 بو(.راتلتحجيج  أساساً ذا لػ تتخح الذيادة إجامعية ِقجمًا 

http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=10999
http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=10999
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 .22/5/1975( في 2460نذخ القخار في مجمة الؽقائع العخاقية العجد )( 9)
( مؼ 9 – 5جـ وفق أحكاـ الفقخات )أسذ وضؽابط مشح القِ ( مؼ البشج )ثالثًا( مؼ 1نز الفقخة ) (10)

 (173)السعجلة بالقانؽنيؼ رقػ  1960لدشة  (24)قانؽف الخجمة السجنية رقػ  ( مؼ19)مادة 
 .1975لدشة  (14ورقػ ) 1974لدشة 

جـ أسذ وضؽابط مشح القِ ( مؼ البشج )ثالثًا( مؼ 2،3لسديج مؼ التفاصيل يشعخ: نز الفقختيؼ )( 11)
 1960لدشة  (24)قانؽف الخجمة السجنية رقػ  ( مؼ19)سادة ال( مؼ 9 – 5وفق أحكاـ الفقخات )

 .1975لدشة  (14و) 1974لدشة  (173)السعجلة بالقانؽنيؼ رقػ 
جـ وفق أسذ وضؽابط مشح القِ ( مؼ البشج )ثالثًا( مؼ 4لسديج مؼ التفاصيل يشعخ: نز الفقخة )( 12)

 1960لدشة  (24)قانؽف الخجمة السجنية رقػ  ( مؼ19)سادة ال( مؼ 9 – 5أحكاـ الفقخات )
 .1975لدشة  (14و) 1974لدشة  (173)السعجلة بالقانؽنيؼ رقػ 

 2009( لدشة 14( البشج )أواًل( مؼ قانؽف رقػ )50السادة )والفقخة )ج( مؼ  ( بنرت الفقخة )( 13)
يجؽز تسجيج اإلجازة السعجؿ عمى أنو ) 1960( لدشة 24قانؽف تعجيل قانؽف الخجمة السجنية رقػ )

 –جػ ، ( سشة واحجة1الجراسية السشرؽص عمييا في الفقخة )أ( مؼ )أواًل( مؼ ىحه السادة لسجة )
السشرؽص عمييا في الفقختيؼ )أ( و)ب( مؼ )أواًل( مؼ ىحه السادة يجؽز تسجيج اإلجازة الجراسية 

 .( أشيخ إذا اقتزت الزخورة ذلغ يدبقيا تأييج حاجة الطالب ليحا التسجيج6لسجة ال تديج عمى )
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