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 أثز اإلجزاءات االًضباطٍة على جزقٍة وجزفٍع املىظف العام
-دراصة هقارًة-

)*(
- 

                          صام حموذ خلٍفةود.         القٍضً علً حموذًذٌز ثابث د.    
 هذرس القاًىى اجلٌائً                هذرس القاًىى االداري          

 القاًىى كلٍة اإلهام األعظن اجلاهعة/ قضن القاًىى/ قضن كلٍة اإلهام األعظن اجلاهعة
  املضحخلص

َٔ أِٖ األْع١ُ اييت تطِٗ يف ازتكا٤ اؾٗاش اإلدازٟ  ٚايرتفٝع ُٜعد ْعاّ ايرتق١ٝ
ٚتطٛزٙ ٚاشدٖازٙ، فاملٛظف ايعاّ ٜطتشل ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع إىل ٚظٝف١ أٚ دزد١ أع٢ً َٔ 

ش١َ يريو، ٚيهٔ قد ٜططدّ قساز ايرتفٝع اماْع تًو اييت ٜػػًٗا إذا َا اضتٛف٢ ايػسٚط ايال
أٚ أنجس َٔ املٛاْع اييت إذا ؼككت تستب عًٝٗا سسَإ املٛظف َٔ ايرتق١ٝ أٚ ايرتفٝع أٚ 
تأخريُٖا يٝظ الْتفا٤ ايػسٚط ٚإمنا يٛدٛد َاْع ٜتعًل برات املٛظف، فهإ َٔ األ١ُٖٝ 

١ نأسد َٛاْع تسق١ٝ ٚتسفٝع امهإ عح َٛضٛع أثس إدسا٤ات فسض ايعكٛب١ االْطباطٝ
 املٛظف ايعاّ ملعسف١ األسهاّ ٚاآلثاز اييت ترتتب عًٝٗا يف ايتػسٜعني ايعساقٞ ٚاألزدْٞ.

 تسق١ٝ، املٛظف ايعاّ، ايعكٛب١ االْطباط١ٝايهًُات املفتاس١ٝ: 
Abstract 
      The promotion and promotion system is one of the most 

important systems that contribute to the development, 

development and prosperity of the administrative system. 

The public employee is entitled to promotion and promotion 

to a job or a higher degree than that which he occupies if he 

meets the necessary conditions. However, the promotion 

decision may be met with one or more of the obstacles 

Which resulted in depriving the employee of promotion, 

promotion or delay, not because of the absence of 

conditions, but because of an impediment to the same 
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employee, it was important to discuss the effect of 

disciplinary measures as one of the obstacles to promotion 

and promotion of the public employee to know the 

provisions and implications of the legislatures For the Iraqi 

and the Jordanian. 
Key words; Promotion, public employee, disciplinary 

punishment 
 ةاملقذهـ
اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايطال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝد املسضًني ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘  

  ٚأصشاب٘ أمجعني، أَا بعد:
ُتعد ايٛظٝف١ ايعا١َ إسد٣ املٛضٛعات ايس٥ٝط١ اييت ٜتٓاٚهلا ايكإْٛ اإلدازٟ ْعسًا 

َت٘ بإسد٣ ايطسم ألْٗا تتٓاٍٚ املطاز ايٛظٝفٞ يًُٛظف ايعاّ َٓر تعٝٝٓ٘ ٚست٢ اْتٗا٤ خد
َّ ع١ًُٝ تسق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ تأخر بدٚزٖا اٖتُاًَا  ايكا١ْْٝٛ، ٚٚفكًا هلرا املبدأ فإ
نبريًا َٔ قبٌ املػسع ْعسًا ألْٗا تػهٌ سافصًا ز٥ٝطًا ًٖٚاًَا يد٣ املٛظف ايعاّ ٚذيو َٔ 

ٍٕ ٚإخالص  خالٍ تطٜٛس َطتٛاٙ ايٛظٝفٞ ٚاضتُسازٙ يف أدا٤ أعُاٍ ايٛظٝف١ بهٌ تفا
ٚدد١ٜ، ٚملا هلا َٔ أثس َِٗ يف ؼطني املسنص ايٛظٝفٞ يًُٛظف َٔ ايٓاسٝتني املاد١ٜ 

 ٚاملع١ٜٛٓ.
إال إٔ َطأي١ اؿطٍٛ ع٢ً ايرتق١ٝ أٚ ايرتفٝع يٝطت باألَس ايطٌٗ، سٝح ٜػرتط  

املػسع عاد٠ يرتق١ٝ أٚ تسفٝع املٛظف ايعاّ إىل ٚظٝف١ أٚ دزد١ أع٢ً ؼكل فُٛع١ َٔ 
بط ٚايػسٚط، ٚال ٜهتفٞ املػسع عٓد ٖرا اؿد، ففٞ بعض اؿاالت قد ٜهٕٛ ايطٛا

املٛظف َطتٛفًٝا يتًو ايػسٚط إال إٔ قساز ايرتفٝع قد ٜططدّ ببعض املٛاْع اييت ؼٍٛ 
 دٕٚ ذيو.

إىل أضباب عدٜد٠، فكد ٜهٕٛ املاْع بطبب ضعف  رتفٝعاي أٚٚتسدع َٛاْع ايرتق١ٝ 
يدٚزٟ املكدّ عٔ املٛظف ايعاّ، ٚقد ٜهٕٛ بطبب اْكطاع تكازٜس ايهفا٠٤ أٚ ايتكِٝٝ ا

املٛظف ايعاّ عٔ ايٛظٝف١ ايعا١َ نتُتع٘ بإداش٠ ملد٠ ط١ًٜٛ، َٚٔ املٛاْع أٜطًا اؽاذ 
اإلدسا٤ات االْطباط١ٝ عل املٛظف ْعسًا الزتهاب٘ كايف١ اْطباط١ٝ َٚعاقبت٘ بإسد٣ 

طًط ايط٤ٛ يف ٖرا ايبشح ع٢ً ايٓٛع ايعكٛبات االْطباط١ٝ اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ، ٚضٓ
 األخري َٔ تًو املٛاْع.
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 أ١ُٖٝ ايبشح:
ُٜعد َٛضٛع تسق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ َٔ املٛضٛعات اهلا١َ يف أْع١ُ اـد١َ  

املد١ْٝ نْٛٗا تطِٗ يف ازتكا٤ اؾٗاش اإلدازٟ ٚتطٛزٙ، ٚامٛدبٗا حيطٌ املٛظف ع٢ً 
ايعا١َ، فهإ َٔ األ١ُٖٝ امهإ عح ٖرا املٛضٛع اضتشكاق٘ ايكاْْٛٞ ٚتدزد٘ يف ايٛظٝف١ 

ملعسف١ األضظ ٚايطٛابط اييت َٔ خالهلا تتِ تسق١ٝ املٛظف ٚتسفٝع٘ َٚعسف١ املٛاْع 
 ايكا١ْْٝٛ اييت ؼٍٛ دٕٚ ذيو.

 إغهاي١ٝ ايبشح:
تتُجٌ إغهاي١ٝ ايبشح بإٔ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يرتق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ يف  

د تطُٔ ايعدٜد َٔ أٚد٘ ايكطٛز، فسغِ نجس٠ ايٓطٛص ايكا١ْْٝٛ ايتػسٜع ايعساقٞ ق
املٓع١ُ هلرا املٛضٛع إال أْٗا دا٤ت يف بعض األسٝإ َب١ُٗ ٚغري ٚاضش١ ٚخاي١ٝ َٔ بٝإ 
األثس ايكاْْٛٞ املرتتب ع٢ً اؽاذ بعض اإلدسا٤ات االْطباط١ٝ ػاٙ املٛظف َٚد٣ تأثري 

ىل إثاز٠ ايعدٜد َٔ اإلغهاالت يف ايتطبٝل ايعًُٞ ذيو ع٢ً تسقٝت٘ ٚتسفٝع٘ مما قد ٜؤدٟ إ
ٚاْعهاع ذيو ضًبًٝا ع٢ً سكٛم املٛظف، نُا ٜؤخر ع٢ً املػسع ايعساقٞ إغهاي١ٝ االشدٚاز 

 يف َططًشٞ ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع ٚعدّ ايتُٝٝص بُٝٓٗا يف قٛاْني ٚأْع١ُ ايٛظٝف١ ايعا١َ.
 َٓٗر ايبشح:
ايتشًًٝٞ املكازٕ، سٝح ضتهٕٛ ايدزاض١ ضٓتبع يف ٖرٙ ايدزاض١ املٓٗر ايٛصفٞ  

َكاز١ْ بني قٛاْني ٚأْع١ُ اـد١َ املد١ْٝ بني نٌ َٔ ايعسام ٚاألزدٕ َع اإلغاز٠ يف بعض 
 املٛاطٔ إىل َٛقف املػسع املطسٟ.

 خط١ ايبشح:
 دا٤ت ايدزاض١ َكط١ُ ع٢ً َبشجني، خططٓا املبشح األٍٚ يبٝإ َفّٗٛ ايرتق١ٝ 

ٚمت تكطُٝ٘ إىل َطًبني، عجٓا يف املطًب األٍٚ تعسٜف ايرتق١ٝ  يف فاٍ ايٛظٝف١ ايعا١َ
ٚمتٝٝصٖا عٔ ايرتفٝع، ٚعجٓا يف املطًب ايجاْٞ أضظ ٚغسٚط تسق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ، 

املتعًك١ بإدسا٤ات فسض  فٝعايرتٚ ايرتق١ٝ َٛاْعأَا املبشح ايجاْٞ فكد دا٤ بعٓٛإ 
 بشح ع٢ً َطًبني، تٓاٚيٓا يف املطًب األٍٚ، ٚمت تكطِٝ ٖرا املايعكٛبات االْطباط١ٝ

، ٚتٓاٚيٓا يف املٛظف ايعاّ ق١ٝ ٚتسفٝعضُاْات فسض ايعكٛب١ االْطباط١ٝ ٚعالقتٗا برت
          ، ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل.املٛظف ايعاّ فٝعتستسق١ٝ ٚ يفايعكٛبات االْطباط١ٝ أثس املطًب ايجاْٞ 
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 املبحث األول
 ٍفة العاهةالرتقٍة يف جمال الىظ هفهىم

ُٜعد ْعاّ ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع َٔ أِٖ ايعٓاصس اييت تعتُد عًٝٗا أْع١ُ ايتٛظٝف اييت 
تعترب ايٛظٝف١ ايعا١َ امجاب١ ١َٓٗ ٜستبط بٗا املٛظف ٜٚٓكطع إيٝٗا ط١ًٝ بكا٥٘ فٝٗا، 
فاملٛظف ايرٟ ٜكبٌ إٔ ُٜعني يف بدا١ٜ تعٝٝٓ٘ يف ايدزدات األٚىل يًطًِ ايٛظٝفٞ ٜطع ْطب 

٘ إٔ ٜتدزز يف ذيو ايطًِ إىل إٔ ٜطٌ إىل أع٢ً دزدات٘، ْٚعِ ايتٛظٝف ايكا١ُ٥ ع٢ً عٝٓٝ
اعتباز ايٛظٝف١ ايعا١َ ١َٓٗ دا١ُ٥ تؤٜد ٖرا االستُاٍ بٌ ٚتعٌُ ع٢ً غسع ٖرا األٌَ يف ْفظ 

 .(1)نٌ َٛظف
ٚملعسف١ َفّٗٛ ايرتق١ٝ يف فاٍ ايٛظٝف١ ايعا١َ ٜٓبػٞ ايتعسٜف بٗا ٚبٝإ األضظ 

املتعُد٠ يف تسق١ٝ املٛظف ايعاّ، ٖٚرا ٜتطًب َٓا تكطِٝ ٖرا املبشح إىل َطًبني  ٚايػسٚط
خنطص املطًب األٍٚ يتعسٜف ايرتق١ٝ ٚمتٝٝصٖا عٔ ايرتفٝع، ٚخنطص املطًب ايجاْٞ 

 يبٝإ أضظ ٚغسٚط تسق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ.
 املطلب األول

 جعزٌف الرتقٍة ومتٍٍزها عي الرتفٍع
 ػ١:أٚاًل: ايرتق١ٝ ي

 أٟ ٢ فالٕٝكاٍ تسقَّف (ازتك٢ٚ٢ تسقَّ) دا٤ت ايرتق١ٝ يف بعض َعادِ ايًػ١ بًفغ:
٢ ايعاٌَ ازتفع َٔ ٢ ب٘ األَس ست٢ بًؼ غاٜت٘ ٚتسقٌَّ َٔ ساٍ إىل ساٍ َٚا شاٍ ٜرتقَّتٓكَّ

إضٓاد ٚظٝف١ ٚتعين  تسق١ٝ زق٢َّ ، نُا دا٤ت بًفغ(2)٢ يف ايعًِ ٚغريٙدزد١ إىل دزد١ ٚتسقَّ

                          

( د. سميمان الطماوي، األسس العامة لنظم الترقية والترفيع، بحث منشور في مجمة العموم 0)
(، 8(، العدد)03القانونية واالقتصادية، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، المجمد)

 .0(، ص0298)
لمغة العربية، دار (، مجمع ا0ينظر: إبراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، )ج( 8)

 .093الدعوة، )بدون سنة نشر(، ص
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"ْاٍ ٠، ٛظف أع٢ً َٔ ٚظٝفت٘، ٚتٓطٟٛ ايرتق١ٝ ع٢ً شٜاد٠ ٚادبات٘ َٚستَّب٘ عادإىل امل
 .(1)يهفا٤ت٘" املٛظف تسق١ٝ

 ثاًْٝا: ايرتق١ٝ اصطالسًا:
ال ميهٔ ؼدٜد املع٢ٓ االصطالسٞ يًرتق١ٝ إال َٔ خالٍ تٓاٚهلا يف ايتػسٜع ٚايكطا٤ 

 ٚايفك٘ ٖٚرا َا ضٓبشج٘ ٚفل ايتفطٌٝ اآلتٞ: 
 ١ٝ يف ايتػسٜع:تعسٜف ايرتق .1

َٔ خالٍ ايسدٛع إىل تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ مل لد ْص يف أٟ تػسٜع 
ٜعسف ايرتق١ٝ ٚحيدد َديٛهلا سٝح انتفت قٛاْني ٚأْع١ُ اـد١َ املد١ْٝ باإلغاز٠ إيٝٗا دٕٚ 
ايتعسض ملفَٗٛٗا، نُا تبآٜت أغًب ايتػسٜعات يف اختٝاز املططًح ايرٟ مت اضتدداَ٘ يف 

ٍ، فذاْب َٔ ايتػسٜعات أطًل َططًح ايرتق١ٝ ٚمشٌ ب٘ أَسٜٔ: األٍٚ ايرتق١ٝ ٖرا اجملا
بايعٓٛإ أٚ املسنص ايٛظٝفٞ )ايٛظا٥ف ايكٝاد١ٜ ٚاإلغساف١ٝ(، ٚاألَس ايجاْٞ ايتدزز ٚايرتفٝع 

( 81يف ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ، ٖٚرا َا تبٓاٙ املػسع املطسٟ يف قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ زقِ )
ايرتق١ٝ إىل ْٛعني: األٍٚ ٖٚٞ ايرتق١ٝ يف ايٛظا٥ف ايتدطط١ٝ سٝح  سٝح قطِ 2016يط١ٓ 

ٚضع ضٛابط ٚغسٚط خاص١ ؽتًف عٔ تًو اييت سددٖا يًٓٛع ايجاْٞ ٖٚٞ ايرتق١ٝ 
 .(2)بايدزد١ ايٛظٝف١ٝ ٖٚٛ َا ٜعسف يف بعض ايتػسٜعات بايرتفٝع

( ١24 زقِ )أَا املػسع ايعساقٞ فكد اختاز َططًح ايرتفٝع يف قإْٛ اـد١َ املدْٝ
َّ ٖرا ايكإْٛ  1960يط١ٓ  املعدٍ ٚمل ٜتطسم إىل َططًح ايرتق١ٝ بتاتًا ع٢ً ايسغِ َٔ أ

فطٌ َديٍٛ ايدزد١ عٔ َديٍٛ ايٛظٝف١ إال أْ٘ مل ٜفسم بايتط١ُٝ بني تػٝري ايعٓٛإ 
ايٛظٝفٞ يًُٛظف ٚبني اْتكاي٘ َٔ دزد١ إىل أخس٣ زغِ ٚدٛد فسٍم ٚاضٍح بُٝٓٗا، فكد 

ٛظف يف ايرتفٝع ٚايدزد١ ايٛظٝف١ٝ إال أْ٘ ٜبك٢ يف ايعٓٛإ ايٛظٝفٞ دٕٚ إٔ ٜرتتب ٜتدزز امل
 ع٢ً ذيو ايرتفٝع تػٝري يف املٗاّ ٚايطالسٝات.

                          

(، معجم المغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، 0د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، )ط (0)
 .200(، ص8338)

، منشور 8309( لسنة 80) ( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم82( ينظر: المادة )8)
 سنة التاسعة والتسعون.(، ال30في الجريدة الرسمية بالعدد )
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أَا َططًح ايرتق١ٝ فكد ٚزد ذنسٖا يف قسازٟ فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( 
َّ املػسع ايعس(1)1983يط١ٓ  (361ٚ) 1987( يط١ٓ 380املسقُني ) اقٞ قد عاجل ، ٚزغِ أ

ايٓكص اؿاصٌ يف قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ فُٝا ٜتعًل امٛضٛع ايرتق١ٝ َٔ خالٍ ٖرٜٔ 
اشدٚاز  فشطٌ ايكسازٜٔ إال أْ٘ ٜؤخر عًٝ٘ أْ٘ مل ميٝص بػهٌ ٚاضح بني ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع

مما أد٣ إىل عدّ ٚدٛد صٝػ١ قا١ْْٝٛ  باضتدداّ َططًح ايرتق١ٝ تاز٠ ٚايرتفٝع تاز٠ أخس٣
٠ ٜتِ اعتُادٖا يػاٜات تػٝري ايعٓٛإ ايٛظٝفٞ )ايرتق١ٝ يًٛظا٥ف ايكٝاد١ٜ ٚاإلغساف١ٝ( َطتكس

 أٚ تػٝري ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ )ايرتفٝع(.
يف قٛاْني اؿاصٌ  ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إٔ ٜعاجل االشدٚازيف ٖرا ايطدد ٚ

ٜهٕٛ ٖٓاى ٚإٔ  فُٝا ٜتعًل امططًح ايرتق١ٝ ٚايرتفٝعأْع١ُ اـد١َ املد١ْٝ قسازات ٚٚ
ًرتق١ٝ يٚأضظ ٚأسهاّ خاص١  غسٚطَع األخر بٓعس االعتباز ٚضع  ،متٝٝص ٚاضح بُٝٓٗا

خطٛص١ٝ تًو ايػسٚط متٝصٖا عٔ ايرتفٝع ْعسًا ألُٖٝتٗا يف ايٛظٝف١ ايعا١َ ٚاْعهاع 
ع٢ً دٛد٠ إداز٠ املسافل ايعا١َ ال ضُٝا ٚإٕ ايٛظا٥ف ايكٝاد١ٜ ٚاإلغساف١ٝ ٜتِ ٚاألسهاّ 
 طسٜل ايرتق١ٝ. إغػاهلا عٔ

أَا املػسع األزدْٞ فكد نإ أنجس ٚضٛسًا َٔ املػسع ايعساقٞ يف ايتُٝٝص بني 
َططًح  2013( يط١ٓ 82ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع، سٝح اضتددّ ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ اؿايٞ زقِ )

                          

، منشور في الوقائع العراقية 0283( لسنة 083( قرار مجمس قيادة الثورة )المنحل( رقم )0)
، منشور في 0280( لسنة 090)، وقراره رقم 01/9/0283( في 0013بالعدد رقم )

، وقد نص البند )ثانيًا( من 08/33/0280( في 8203الوقائع العراقية بالعدد رقم )
( عمى مصطمحي الترقية والترفيع في نفس السياق فجاء فيو: )يشترط لترقية 083)القرار 

الموظف إلى وظيفة أعمى أن تتوفر فيو شروط الترفيع والمواصفات والمؤىالت التي 
تقتضييا تمك الوظيفة بما في ذلك اجتياز الدورات اإللزامية....(، كما نص البند )خامسًا( 

نتائج المشاركين في الدورات التدريبية عند المفاضمة في  ( عمى: )تؤخذ090من القرار )
األمور التالية: إشغال الوظائف اإلشراقية والقيادية، الترقية والترفيع لمدرجات الوظيفية 

 األعمى....(.
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، ٚاضتددّ إىل دزد١ أع٢ً َٓٗا اييت ٜػػًٗا دزد١َٔ اياملٛظف  ايرتفٝع يإلغاز٠ إىل اْتكاٍ
  .(1)ح ايرتق١ٝ نٛض١ًٝ إلغػاٍ ايٛظا٥ف اإلغساف١ٝ ٚايكٝاد١َٜططً

 تعسٜف ايرتق١ٝ يف ايكطا٤: -2
يكد أضِٗ ايكطا٤ اإلدازٟ يف بعض ايدٍٚ يف ٚضع تعسٜف ٚاضح ٚقدد يًرتق١ٝ، 
سٝح بٝٓت احمله١ُ اإلداز١ٜ ايعًٝا يف َطس َفّٗٛ ايرتق١ٝ بكٛهلا: )َا ٜطسأ ع٢ً املٛظف 

يكاْْٛٞ َٔ غأْ٘ تكدمي٘ ع٢ً غريٙ يف َدازز ايطًِ ايٛظٝفٞ ٚاإلدازٟ َٔ تػٝري يف َسنصٙ ا
ٜٚتشكل ذيو أٜطًا بتكًد املٛظف ٚظٝف١ تعًٛ ٚظٝفت٘ يف فاٍ االختطاص ٚمل ٜطاسب 

 .(2)ٖرا ايتكًٝد ْفع َادٟ(
أَا فُٝا ٜتعًل امٛقف ايكطا٤ اإلدازٟ يف ايعسام فُٔ خالٍ اضتعساض بعض 

َّ ايكطا٤ اإلدازٟ ضاٜس املػسع ٚتأثس بايٓطٛص ايكسازات ٚاالدتٗادات ايك طا١ٝ٥ ْالسغ أ
ايكا١ْْٝٛ اـاص١ بايرتق١ٝ ٚايرتفٝع ٚمل ٜفسم بُٝٓٗا يف أغًب ايكسازات َٚٓٗا قساز فًظ 

َّ ايكطا٤ 3/7/2008تازٜذ ( ب102/2008ايدٚي١ زقِ ) ، سٝح ٜتبني َٔ خالٍ ٖرا ايكساز أ
 .(3)١ امفّٗٛ ايرتفٝعاإلدازٟ يف ايعسام دَر َفّٗٛ ايرتقٝ

 تعسٜف ايرتق١ٝ يف ايفك٘: -3
أَا يف ايفك٘ فكد تعددت االػاٖات ايفك١ٝٗ غطٛص تعسٜف ايرتق١ٝ، سٝح عسفٗا 
ايبعض بأْٗا تػٝري َسنص املٛظف َٔ سٝح تكدمي٘ ع٢ً غريٙ يف دزدات ايطًِ ايٛظٝفٞ 

نُا مت تعسٜفٗا  ،(4)ػًٗااإلدازٟ ٚذيو عٔ طسٜل ْكً٘ إىل دزد١ أع٢ً َٔ دزدت٘ اييت نإ ٜػ
بأْٗا ْكٌ املٛظف َٔ ٚظٝفت٘ اؿاي١ٝ إىل ٚظٝف١ أخس٣ يف َطت٣ٛ تٓعِٝ أع٢ً إذ ٜتشٌُ 

                          

 النافذ. 8300( لسنة 88( من نظام قانون الخدمة المدنية األردني رقم )82و33المادة )( 0)
، 03/9/0239( بتاريخ 0390اإلدارية العميا في مصر رقم ) ( ينظر: حكم المحكمة8)

 .0329سنة، ص 01مجموعة أحكام المحكمة اإلدارية في 
، 0/3/8338( بتاريخ 038/8338( لمزيد من التفصيل ينظر: قرار مجمس الدولة رقم )0)

 .8338منشورات مجمس الدولة لسنة 
، منشورات الجامعة األردنية، د. عمي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة (3)

 .083، ص0222
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َّ املكطٛد بايرتق١ٝ ٖٞ َا (1)غاغًٗا ٚادبات َٚطؤٚيٝات أضدِ ، ٜٚس٣ داْب َٔ ايفك٘ أ
زز ايطًِ ٜطسأ ع٢ً املٛظف َٔ تػٝري يف َسنصٙ ايكاْْٛٞ َٔ غأْ٘ تكدمي٘ ع٢ً غريٙ يف َدا

 . (2)ايٛظٝفٞ اإلدازٟ
ٚبعد االْتٗا٤ َٔ تعسٜف ايرتق١ٝ يف ايتػسٜع ٚايكطا٤ ٚايفك٘ َٚٔ خالٍ اضتكسا٤ َا 

َّ َفّٗٛ ايرتق١ٝ خيتًف َفّٗٛ ايرتفٝع، سٝح ٜٓطسف َفّٗٛ  إىل  ايرتق١ٝعجٓاٙ ْطتٓتر أ
سٝح املٗاّ  تػٝري ايعٓٛإ ايٛظٝفٞ ايرٟ ٜػػً٘ املٛظف إىل عٓٛإ ٚظٝفٞ أع٢ً َٓ٘ َٔ

ٚايطالسٝات، أٟ إضٓاد ٚظٝف١ يًُٛظف أع٢ً َٔ اييت ٜػػًٗا ذات َطؤٚيٝات ٚصالسٝات 
أٚضع، نايرتق١ٝ َٔ َعإٚ عُٝد إىل عُٝد أٚ َٔ َطاعد ز٥ٝظ داَع١ إىل ز٥ٝظ داَع١، 
نُا إٔ ايرتق١ٝ يٝظ بايطسٚز٠ إٔ تكرتٕ بصٜاد٠ يف ايساتب ٚفكًا يطًِ ايدزدات ايٛظٝف١ٝ، إال 

َّ املٛظف ميٓح ع٢ً ض٤ٛ ذيو ايتػٝري يف ايعٓٛإ ايٛظٝفٞ اَتٝاشات أخس٣ تتُجٌ  أ
 امدططات املٓطب ٚغريٖا. 

فٝرتتب عًٝ٘ تػٝري يف ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ )املاي١ٝ( سٝح ٜٓتكٌ املٛظف  ايرتفٝعأَا 
امٛدب٘ إىل دزد١ ٚظٝف١ٝ تاي١ٝ يًدزد١ اييت ٜػػًٗا يف ايطًِ ايٛظٝفٞ دٕٚ إٔ ٜرتتب ع٢ً 

و تػٝري يف املطؤٚي١ٝ أٚ ايطالسٝات ٜٚكرتٕ دا٥ًُا بصٜاد٠ يف ايساتب، ٖٚرا َا أغاز إيٝ٘ ذي
ٚقإْٛ زٚاتب  (3)املعدٍ 1960( يط١ٓ 24املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ زقِ )

 . (4)املعدٍ 2008( يط١ٓ 22َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ زقِ )
 
 

                          

د. عادل الحسن و د. مصطفى زىير، اإلدارة العامة، دار النيضة، )بدون سنة الطبع(،  (0)
 .021ص

د. شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(، دار النيضة العربية، القاىرة، ( 8)
 .031، ص8339

 المعدل. 0293( لسنة 83دمة المدنية رقم )قانون الخمن  (08ينظر: المادة ) (0)
( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الترفيع بأنو: 9حيث عرفت المادة ) (3)

)انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغميا إلى وظيفة تقع في الدرجة األعمى التالية 
 لدرجتو مباشرة ضمن تدرجو الوظيفي(.
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 املطلب الثاًً
 جزفٍع املىظف العامو شزوط جزقٍةأصش و

يكد ٚضعت تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ اعتبازات ٚأضظ ؼهِ تسق١ٝ ٚتسفٝع 
املٛظف ايعاّ، فًهٞ تكّٛ اؾ١ٗ اإلداز١ٜ برتق١ٝ أٚ تسفٝع املٛظف ايعاّ عًٝٗا قبٌ ذيو إٔ 
تتشكل َٔ ٚدٛد فُٛع١ َٔ ٚايطٛابط يالش١َ يريو، ٚقبٌ االْتكاٍ يتًو ايػسٚط البد إٔ 

 ناآلتٞ:ٖٞ ع٢ً أضظ َتعدد٠ ٚفكًا يطبٝع١ عٌُ املٛظف ٚ َّ ْعِ ايرتق١ٝ تكّْٛبني أ
 ع٢ً أضاع األقد١َٝ.ايرتق١ٝ  أ. 
 ع٢ً أضاع ايكدز٠ ٚايهفا٠٤.ايرتق١ٝ  ب. 
 ع٢ً أضاع اؾُع بني األقد١َٝ ٚايكدز٠ ٚايهفا٠٤.ايرتق١ٝ  ز. 

ق١ٝ ٚايرتفٝع ٚبايسدٛع إىل تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ َٚٛقفٗا َٔ غسٚط ايرت
َّ املػسع ايعساقٞ يف ًْ  1960( يط١ٓ 24َٔ قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ زقِ )( 19املاد٠ )شغ أ

املعدٍ مل ٜتطسم إىل غسٚط ٚأسهاّ ايرتق١ٝ بػهٌ ٚاضح بٌ انتف٢ ببٝإ غسٚط ايرتفٝع 
( اييت ْطت ع٢ً: )تسفٝع املٛظفني ٜهٕٛ ع٢ً 18فكط، إال أْ٘ ٜطتٓتر َٔ ْص املاد٠ )

ايهفا٠٤ َٚد٠ اـد١َ( إٕ املساد بايرتفٝع ٖٓا ٖٛ ايرتق١ٝ املكطٛد بٗا إغػاٍ  أضاع
ايٛظا٥ف ايعًٝا ٖٚٞ ايرتق١ٝ بايٛظٝف١ ٚيٝظ بايدزد١ ايٛظٝف١ٝ، ٖٚرا االضتٓتاز ٜبدٚ أنجس 

( َٔ ْفظ ايكإْٛ اييت دا٤ فٝٗا: 20/1ٚضٛسًا َٔ خالٍ زبط ٖرا ايٓص َع ْص املاد٠ )
ٚظٝف١ ؽتًف ٚادباتٗا عٔ ٚادبات ٚظٝفت٘ ؼت ايتذسب١ ملد٠  إىلٜهٕٛ املٛظف املسفع )

َّ َٔ تازٜذ َباغست٘ ٚظٝفت٘ املسفع  ضت١ اغٗس اعتبازًا إيٝٗا.....(. ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً أ
 املػسع ايعساقٞ قد أخر امعٝاز األقد١َٝ ٚايهفا٠٤ يًرتق١ٝ إىل ايٛظا٥ف ايعًٝا.

بعض  1987( يط١ٓ 380ِ )نُا سدد قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( زق
ٚظٝف١ غاغس٠ يف املالى ايػسٚط ٚايطٛابط يرتق١ٝ املٛظف إىل ٚظٝف١ أع٢ً تتُجٌ بٛدٛد 

غسٚط ايرتفٝع  املٛظف تتٛفس يفٚإٔ املطدم تطد ساد١ فع١ًٝ تكتطٝٗا َتطًبات ايعٌُ 
 .(1)١َٝيصاٚاملٛاصفات ٚاملؤٖالت اييت تكتطٝٗا تًو ايٛظٝف١ اما يف ذيو ادتٝاش ايدٚزات اإل

                          

 يًا( من القرار المشار إليو أعاله.( ينظر: البند )أوال وثان0)
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َّ ايكساز ضايف ايرنس قد دَر بني غسٚط ايرتق١ٝ ٚغسٚط ايرتفٝع، سٝح ًُٜٚ شغ أ
َّ تتٛافس فٝ٘ غسٚط ايرتفٝع اييت سددٖا يف قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ  اغرتط يرتق١ٝ املٛظف أ
إضاف١ إىل غسٚط أخس٣ ٚزدت يف ْفظ ايكساز ٖٚٞ ادتٝاش ايدٚزات اإليصا١َٝ أٚ اؿت١ُٝ اييت 

، ٚنإ األددز 24/3/1983( يف 361املسقِ ) )املٓشٌ( قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ اْص عًٝٗ
باملػسع إٔ جيعٌ يًرتق١ٝ غسٚطًا خاص١ تتُٝص عٔ غسٚط ايرتفٝع ٚذيو أل١ُٖٝ ايرتق١ٝ 

 نْٛٗا طسٜكًا يتكًد ايٛظا٥ف ايعًٝا ٚاملٓاصب امل١ُٗ دٚا٥س ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ.

ع بايدزد١ ايٛظٝف١ٝ فكد ْص عًٝٗا قإْٛ اـد١َ أَا فُٝا ٜتعًل بػسٚط ايرتفٝ
املٛظف إيٝٗا أٚ تفٛقٗا، ايٛظٝف١ املساد تسفٝع تعادٍ  ٚظٝف١ غاغس٠ املد١ْٝ ٚتتُجٌ بٛدٛد

 .(1)، ٚإنُاٍ املد٠ ايالش١َ يًرتفٝعايٛظٝف١تًو غػاٍ إع٢ً ٚإٔ ٜجبت املٛظف قدزت٘ 
فُٝا  1987( يط١ٓ 380زقِ )ٚنُا أضًفٓا يف غسٚط ايرتق١ٝ اييت ْص عًٝٗا ايكساز 

ٜتعًل بادتٝاش املٛظف يًدٚزات اإليصا١َٝ ٚاؿت١ُٝ نػسط يرتقٝت٘ إىل ٚظٝف١ أع٢ً فهريو 
َّ  ٜػرتط يف تسفٝع املٛظف ادتٝاش ايدٚزات اإليصا١َٝ ٚاؿت١ُٝ، إال ايكساز اضتج٢ٓ بعض أ

 ط ِٖٚ نٌ َٔ:ٚيػسيتًو ااملٛظفني َٔ اـطٛع 
 ٝاد١ٜ َٔ َطت٣ٛ َدٜس عاّ فُا فٛم أٚ َٔ ٜعني يف إسداٖا.املٛظفٕٛ بٛظا٥ف ق  . أ 
 املٛظفٕٛ ايرٜٔ ؼدد ايكٛاْني اـاص١ غدَتِٗ غسٚط تسقٝتِٗ ٚتسفٝعِٗ نُٛظفٞ . ب 

 اـد١َ اـازد١ٝ ٚاـد١َ اؾاَع١ٝ ٚايكطا٠ ٚأعطا٤ االدعا٤ ايعاّ.
 ُا.املٛظفٕٛ َٔ مح١ً غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ ٚاملادطتري أٚ َا ٜعادهل . ز 

 2008( يط١ٓ 22نُا اغرتط قإْٛ زٚاتب َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ زقِ )
ٚدٛد ٚظٝف١ غاغس٠ يف ايدزد١ األع٢ً يدزدت٘ ضُٔ املعدٍ يرتفٝع املٛظف عد٠ غسٚط ٖٞ 

يًػسٚط  إٔ ٜهٕٛ َطتٛفًٝاٚ املد٠ املكسز٠ يًرتفٝع هٌُ، ٚإٔ ٜاملالى ايٛظٝفٞ يًدا٥س٠

                          

 المعدل. 0293( لسنة 83( من قانون الخدمة المدنية رقم )02ينظر: المادة )( 0)
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ع٢ً  ٤ت٘ٚنفا ت٘قدز، ٚإٔ ٜجبت ايٛظٝف١ املسغح يًرتفٝع إيٝٗاغػاٍ ٚاملؤٖالت املطًٛب١ إل
 .(1)يٝٗاإغػاٍ ايٛظٝف١ املساد تسفٝع٘ إ

َٔ قبٌ  ٘زفع تكازٜس ضس١ٜ عٜٓٚتِ ايتأند َٔ قدز٠ ٚنفا٠٤ املٛظف َٔ خالٍ 
 زقِ ايٓافر٠ تعًُٝات اـد١َ املد١َْٝعني، ٖٚرا َا ْعُت٘  املباغس ٚفل منٛذز ٘ز٥ٝط

ؼ املٛظف ٝبً، ٚقد أٚدبت ٖرٙ ايتعًُٝات ت(2)ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓاـاص١ ب 1971( يط١ٓ 71)
 ،تاليف ْكاط ايطعف فٝ٘ٚذيو يعٓ٘ بدزد١ زد٤ٟ  ٘زفعايرٟ مت نإ ايتكسٜس  إذا ؼسٜسًٜا

، نُا أداشت خالٍ غٗس َٔ تازٜذ زفع ايتكسٜس ايطسٟ عٓ٘ املٛظف تبًٝؼ عٝح ٜهٕٛ
خالٍ َد٠ ال تتذاٚش ض١ٓ َٔ تازٜذ  فظ املٛظفْ يطاحل أخس٣صداز غٗاد٠ إ ايتعًُٝات

 .(3)ايعال٠ٚ تأخري
أَا املػسع األزدْٞ فكد َٝص بػهٌ ٚاضح بني غسٚط ايرتق١ٝ ٚغسٚط ايرتفٝع،  

تاش ٚإٔ جيتٛافس ٚظٝف١ غاغس٠ ٚفل اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يٛظا٥ف ايدا٥س٠ سٝح اغرتط يًرتق١ٝ 
 .(4)ا٥ف ايكٝاد١ٜاملٛظف َتطًبات بساَر إعداد ايكٝادات يػػٌ ايٛظ

ٚفُٝا ٜتعًل بػسٚط ايرتفٝع َٝ َّص املػسع األزدْٞ بني ايرتفٝع ايٛدٛبٞ ٚايرتفٝع 
َٔ دزد١ إىل دزد١  ٚدٛبًٝا ع املٛظف َٔ ايف٦تني األٚىل ٚايجا١ْٝٝسفاؾٛاشٟ، سٝح دعٌ ت

 أع٢ً َٓٗا ٚإىل ايساتب األضاضٞ األع٢ً َٔ زاتب٘ األضاضٞ َباغس٠ يف ايدزد١ األع٢ً ضُٔ
( َٔ ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ، أَا ايرتفٝع 78ٚزدت يف املاد٠ ) ػسٚطيايف١٦ ايٛاسد٠ ٚفكًا 
( َٔ 81بعض ف٦ات املٛظفني طبكًا يػسٚط ْطت عًٝٗا املاد٠ )رتفٝع اؾٛاشٟ فٝهٕٛ ب

 .(5)ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ ايٓافر
َّ تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ   َٔ فُٛع١ قد اغرتطت ٜتطح يٓا مما ضبل أ
َّ ٖرٙ ايػسٚط ٚايطٛابط يٝطت  ٚايطٛابط ايػسٚط يرتق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ، إال أ

ناف١ٝ يٛسدٖا إلصداز قساز برتق١ٝ أٚ تسفٝع املٛظف ايعاّ، بٌ ٖٓاى َتطًبات أخس٣ جيب 
                          

 من القانون أعاله. /ثانيًا(9المادة ) (0)
الخاصة بالعالوة  0230( لسنة 30ينظر تفصياًل: تعميمات الخدمة المدنية النافذة رقم )( 8)

 .00، ص03/38/0230( بتاريخ 8300العراقية بالعدد رقم )السنوية، منشورة بالوقائع 
 الخاصة بالعالوة السنوية. 0230( لسنة 30تعميمات الخدمة المدنية عدد )( ينظر: 0)
 النافذ. 8300( لسنة 88( من نظام الخدمة المدنية األردني رقم )82( ينظر: المادة )3)
 .( من القانون أعاله88( ينظر تفصياًل نص المادة )1)
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َساعاتٗا تتُجٌ بعدّ ٚدٛد َاْع َٔ املٛاْع ايكا١ْْٝٛ اييت ؼٍٛ دٕٚ ذيو، ٖٚرا َا 
 يتايٞ.ضٓبشج٘ يف املبشح ا

 املبحث الثاًً
 هىاًع الرتقٍة والرتفٍع املحصلة بإجزاءات

 فزض العقىبات االًضباطٍة 
قد تططدّ تسق١ٝ أٚ تسفٝع املٛظف ايعاّ يف بعض اؿاالت اماْع أٚ أنجس مما 
ٜدفع اإلداز٠ إىل االَتٓاع أٚ ايرتٜح يف اؽاذ ايكساز، ٚتٛصف ٖرٙ املٛاْع بأْٗا َؤقت١ ألٕ َّ 

 سّ َٔ ايرتق١ٝ بػهٌ ْٗا٥ٞ ٚإمنا ايػسض َٓٗا ٖٛ ايرتٜح يف تسفٝع املٛظفاملٛظف ال حي

َؤقتًا ؿني شٚاٍ املاْع ايرٟ بطبب٘ سذبت ايرتق١ٝ أٚ ايرتفٝع عٔ املٛظف، نُا تعترب ٖرٙ 
املٛاْع َكٝد٠ يطًط١ اإلداز٠ ٚذيو ألْ٘ َت٢ َا ؼكل املاْع فال ميهٔ يإلداز٠ إٔ تطدز قساز 

 املٛظف إال بعد شٚاٍ ٖرا املاْع.برتق١ٝ أٚ تسفٝع 
 َٚٔ أِٖ األضباب اييت تػهٌ َاْعًا َٔ تسق١ٝ أٚ تسفٝع املٛظف ايعاّ ٖٞ:

 سطٍٛ املٛظف ع٢ً تكدٜس ضعٝف يف تكازٜس تكِٝٝ األدا٤. -
اْكطاع املٛظف عٔ ايٛظٝف١ يفرت٠ ط١ًٜٛ نتُتع٘ بإداش٠ بدٕٚ زاتب أٚ َٓش٘ ايساتب  -

( َٔ قإْٛ املٛاش١ْ ايعا١َ ؾُٗٛز١ٜ ايعسام زقِ 29) االمسٞ نُا دا٤ باملاد٠ املاد٠
ايدٚي١  داش٠ اـُظ ضٓٛات ملٛظفٞإ ٚايتعًُٝات اـاص١ امٓح 2018( يط١ٓ 9)

 .(1)ٚايكطاع ايعاّ
 االْطباط أٚ إىل احمله١ُ املدتط١ ٚتٛقٝف٘ استٝاطًٝا. إساي١ املٛظف ايعاّ إىل -
 فسض إسد٣ ايعكٛبات االْطباط١ٝ ع٢ً املٛظف. -

املتعًك١  رتفٝعايٚ ضٓطًط ايط٤ٛ ع٢ً َٛاْع ايرتق١ٝ اغًٝا َع عٓٛإ عجٓاٚمت
بإدسا٤ات فسض ايعكٛب١ االْطباط١ٝ ع٢ً املٛظف ايعاّ، ٚذيو َٔ خالٍ تكطِٝ ٖرا املبشح 

ضُاْات فسض ايعكٛب١ االْطباط١ٝ إىل َطًبني، خنطص املطًب األٍٚ يًشدٜح عٔ 
ٚخنطص املطًب ايجاْٞ ألثس ايعكٛبات االْطباط١ٝ  ،املٛظف ايعاّ ٚتسفٝع ٚعالقتٗا برتق١ٝ

 يف تسق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ.

                          

، 8308( لسنة 2( من قانون الموازنة العامة لجميورية العراق رقم )82( ينظر: المادة )0)
 والتعميمات الصادرة بشأنيا. 8/3/8038( بتاريخ 3383منشور بالوقائع بالعدد )
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 املطلب األول
 ضواًات فزض العقىبة االًضباطٍة وعالقحها 

 العاماملىظف برتقٍة وجزفٍع 
َٔ ايطُاْات األضاض١ٝ اييت جيب إٔ تهفٌ يًُٛظف خالٍ املطا٤ي١ االْطباط١ٝ   

تط١ تؤيف هلرا ايػسض، ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً سكٝك١ َع٘ َٔ قبٌ ؾ١ٓ كؼكٝل إدسا٤ 
االتٗاّ املٓطٛب يًُٛظف ٚتهٝٝف املدايف١ املستهب١ ثِ ايتٛص١ٝ امعاقبت٘ بإسد٣ 
ايعكٛبات االْطباط١ٝ إذا ثبت ازتهاب٘ املدايف١ املٓطٛب١ إيٝ٘، أٚ ايتٛص١ٝ بطشب ٜدٙ 

َّ ايفعٌ  ؿني اْتٗا٤ ايتشكٝل أٚ إسايت٘ إىل احمله١ُ املدتط١ إذا تبني َٔ خالٍ ايتشكٝل أ
ايرٟ ازتهبت٘ ٜػهٌ دسمي١، ٖٚٓا ْتطا٤ٍ: ٌٖ تؤثس ٖرٙ اإلدسا٤ات يف ع١ًُٝ تسق١ٝ ٚتسفٝع 

 املٛظف ايعاّ؟ ٖرا َا ضٓبشج٘ يف ايٓكاط اآلت١ٝ:
 : أثس ايتشكٝل اإلدازٟ يف تسفٝع املٛظف ايعاّ:أٚاًل

َّ املػ سع ايعساقٞ قد أٚدب ع٢ً بايسدٛع إىل تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ لد أ
ايٛشٜس أٚ ز٥ٝظ ايدا٥س٠ تػهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ تتٛىل ايتشكٝل ؼسٜسًٜا َع املٛظف 

َّ إدسا٤ ؼكٝل َع املٛظف املدايف ٖٛ أَس ٚدٛبٞ ٜكع ع٢ً (1)املدايف ، ٖٚرا ٜعين إ
إ عاتل ايٛشٜس أٚ ز٥ٝظ ايدا٥س٠ ٚال ميهٔ بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ إغفاٍ ٖرٙ ايطُا١ْ ٚإال ن

قساز ايعكٛب١ اييت ٜتِ تٛقٝعٗا ع٢ً املٛظف ايعاّ بٗرٙ اؿاي١ كايف يًكإْٛ ٜٚطتٛدب 
 اإليػا٤.

ٜٚطري املػسع األزدْٞ برات االػاٙ سٝح ْص ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ اؿايٞ ع٢ً 
عدّ دٛاش إساي١ املٛظف إىل اجملًظ ايتأدٜيب إال بعد تػهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝك١ٝ يًتشكٝل يف 

 .(2)يت ازتهبٗا ذيو املٛظف، ٜٚتِ تػهٌٝ ٖرٙ ايًذ١ٓ بكساز َٔ ايٛشٜس املدتصاملدايف١ اي
أَا فُٝا ٜتعًل بأثس ايتشكٝل اإلدازٟ ع٢ً تسفٝع املٛظف ايعاّ فإْ٘ َٚٔ خالٍ 
اضتعساضٓا يًكٛاْني ٚاألْع١ُ اييت عاؾت َٛضٛع ايتشكٝل يف تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ 

َّ ضهٛت املػسع عٔ مل لد ْطًا صسحيًا ٜعاجل ٖرا ا ملٛضٛع ٜٚبني ذيو األثس، ٚبتكدٜسْا أ
ذيو ٜعد خًاًل ٜٓبػٞ َعاؾت٘ ست٢ ال ٜطٛد ايػُٛض سٍٛ ٖرا املٛضٛع فتهٕٛ ٖٓاى 

                          

 ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي.03المادة )( ينظر: 0)
 ن نظام الخدمة المدنية األردني.( م031/8المادة )( ينظر: 8)
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ادتٗادات كتًف١ َٔ داْب اؾٗات اإلداز١ٜ، غالف َا إذا نإ ٖٓاى ْطًا قاًْْٛٝا صسحيًا 
 ًَٚصًَا يإلداز٠ ٜٓعِ ٖرٙ املطأي١. 

َّ قسازًا جملًظ ايدٚي١ يف ايعسام اعترب  ٚبايسدٛع  إىل َٛقف ايكطا٤ اإلدازٟ لد أ
تأدٌٝ تسفٝع املٛظف احملاٍ إىل ؾ١ٓ االْطباط إىل سني ايبت بايكط١ٝ احملاٍ َٔ أدًٗا 

فإذا َا ثبت قٝاَ٘ باألفعاٍ املٓطٛب١ إيٝ٘ ٚقع ؼت بطٛز٠ ْٗا١ٝ٥ ٖٛ إدسا٤ إدازٟ ضًِٝ، 
سطُت قطٝت٘ بايربا٠٤ ٚتٛفست ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ األخس٣ يًرتفٝع طا١ً٥ ايعكاب, أَا إذا 

 . (1)اْطشب تسفٝع٘ إىل َٛعد اضتشكاق٘
َّ ايتشكٝل َع املٛظف املدايف ٜؤدٟ إىل تأدٌٝ تسفٝع٘  ٜتطح َٔ ايكساز أعالٙ أ

 طٛاٍ َد٠ ايتشكٝل ٚؿني سطِ ايكط١ٝ اييت بطببٗا أسٌٝ املٛظف إىل ايتشكٝل.
َّ ايفك٘ ا َّ ايتشكٝل َع املٛظف إال إ إلدازٟ ذٖب إىل خالف ذيو، سٝح ٜعترب أ

 املدايف ال ٜؤدٟ إىل سسَاْ٘ َٔ ايرتفٝع أٚ تأدًٝ٘ ٚذيو يألضباب ايتاي١ٝ:
يٛ أزاد املػسع إٔ ٜستب ع٢ً فسد ايتشكٝل َع املٛظف سسَاْ٘ َٔ ايرتق١ٝ أٚ  .1

 .(2)ايرتفٝع يرٖب إىل ايٓص ع٢ً ذيو بػهٌ صسٜح
َّ ايتشكٝل  .2 َع أسد املٛظفني عاد٠ َا ٜٓتٗٞ بتٛص١ٝ َٔ ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ َتط١ُٓ إ

ايعكٛبات املٓطٛص عًٝٗا يف  إسد٣فسض  أٚعدّ َطا٤ي١ املٛظف ٚغًل ايتشكٝل 
َّت ايًذ١ٓ أا ز، أَا إذايكإْٛ ت عٔ أفعٌ املٛظف احملاٍ عًٝٗا ٜػهٌ دسمي١ ْػ أ

احملانِ  إىلسايت٘ إٛصٞ بٕ تأازتهبٗا بطفت٘ ايسمس١ٝ فٝذب عًٝٗا  أٚٚظٝفت٘ 
 املدتط١.

عٓدَا ٜستهب أسد املٛظفني كايف١ يف ايٛظٝف١ ايعا١َ فإٕ ايتشكٝل غايبًا ال ٜتِ َع  .3
املٛظف ٚسدٙ بٌ ميهٔ إٔ ٜػٌُ بعض املٛظفني اآلخسٜٔ ايرٜٔ ٜستبطٕٛ َع 
املٛظف املتِٗ عهِ ايعٌُ ايٛظٝفٞ َٔ أدٌ ؼدٜد املٛظف ايرٟ ٜتشٌُ املطؤٚي١ٝ، 

                          

دراسة  –(, أصول التحقيق اإلداري 8309د. عمار عباس الحسيني )( مشار إليو لدى: 0)
 .023لبنان، ص -(, منشورات الحمبي الحقوقية, بيروت0)ط -قانونية عممية مبسطة

لموظف ( د. نوفان العقيل و د. وليد سعود القاضي، أثر المحاكة التأديبية عمى ترقية ا8)
العام، دراسة مقارنة بين القانونين األردني والمصري، بحث منشور في المجمة األردنية 

 .039(، ص8308(، )0(، العدد)3في القانون والعموم السياسية، األردن، المجمد)
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َّ ٖرا ٜعين فإذ ا ضًُٓا بإٔ َّ ايتشكٝل اإلدازٟ ٜؤدٟ إىل َٓع املٛظف ايعاّ َٔ ايرتق١ٝ فإ
 . (1)سسَإ مجٝع ٖؤال٤ املٛظفني ع٢ً ايسغِ َٔ عدّ تٛدٝ٘ أ١ٜ ت١ُٗ إيِٝٗ

َّ إدسا٤ ايتشكٝل اإلدازٟ َع املٛظف املدايف بػإٔ َا ُْطب إيٝ٘  ٚيف تكدٜسْا    إ
ع٢ً تسفٝع٘ أٚ استطاب ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ اييت ٜطتشكٗا، ٚذيو َٔ كايف١ اْطباط١ٝ ال ٜؤثس 

ألٕ َّ ايتشكٝل ال ٜعدٚ إٔ ٜهٕٛ إدسا٤ َؤقت اهلدف َٓ٘ نػف َالبطات املدايف١ املستهب١، 
ٚعاد٠ َا ٜتِ ايتشكٝل خالٍ َد٠ قدٚد٠ ٜٚٓتٗٞ بتٛص١ٝ تسفعٗا ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ إىل اؾ١ٗ 

ايتٛص١ٝ قد تتطُٔ إساي١ املٛظف إىل احمله١ُ اييت نًفتٗا بايتشكٝل َع املٛظف، ٚ
َّ ايفعٌ املستهب ٜػهٌ دسمي١ ٚضشب ٜد املٛظف عٔ ايعٌُ، أٚ  املدتط١ إذا تبني يًذ١ٓ أ
ايتٛص١ٝ بفسض إسد٣ ايعكٛبات االْطباط١ٝ ع٢ً املٛظف، أٚ ايتٛص١ٝ بػًل ايتشكٝل ٚسفغ 

بػإٔ ايرتفٝع أٚ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ،  أٚزام ايكط١ٝ، ٚظُٝع ٖرٙ األسٛاٍ ال ٜستب ايتشكٝل أثسًا
ألٕ َّ ٖرٙ ايتٛصٝات إذا أخرت بٗا اؾ١ٗ اإلداز١ٜ فإْٗا ضتكّٛ باؽاذ اإلدسا٤ات االْطباط١ٝ 

 ايتاي١ٝ ع٢ً ايتشكٝل.
 : أثس ضشب ايٝد يف تسفٝع املٛظف ايعاّ:ثاًْٝا

َٔ ايكٛاعد األضاض١ٝ يف املطا٤ي١ االْطباط١ٝ ٖٞ ٚقف املٛظف عٔ أعُاٍ  
فت٘ يفرت٠ َؤقت١ نإدسا٤ استٝاطٞ تطتًصَ٘ طبٝع١ ايتشكٝل اإلدازٟ َع املٛظف ٚظٝ

اما فٝٗا تػسٜعات ٚتكتطٝ٘ املطًش١ ايعا١َ، ٚقد ْطت ع٢ً ذيو ايهجري َٔ ايتػسٜعات 
سسصت ع٢ً تطُني ْطٛصٗا َا جيٝص يًذٗات اإلداز١ٜ اييت  (2)دٍٚ قٌ املكاز١ْ

، إال إٔ تًو ايٓطٛص ايكا١ْْٝٛ مل تتعسض إىل املدتط١ ٚقف املٛظف استٝاطًٝا عٔ ايعٌُ
تعسٜف ٖرا اإلدسا٤ ٚإمنا انتفت برنس املططًح ايرٟ ٜدٍ ع٢ً َطُٕٛ ٖرا اإلدسا٤، 

                          

 .039( د. نوفان العقيل و د. وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص0)
نضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم من قانون ا( 03و 09( ينظر: المادتين )8)

( 88( من نظام الخدمة المدنية األردني رقم )032المعدل، والمادة ) 0220( لسنة 03)
قد تطرقت إلى موضوع سحب اليد بعض التشريعات العراقية  ، وكانت8300لسنة 

( منو، وكذلك 8 /فقرة02في المادة ) 0298( لسنة 38كقانون ديوان الرقابة المالية رقم )
 ( منو.9المعدل في المادة ) 0212( لسنة 30قانون التفتيش المالي رقم )
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ايٛقف عٔ ، بُٝٓا أطًل عًٝ٘ املػسع األزدْٞ )(1)(ضشب ايٝدفاملػسع ايعساقٞ أطًل عًٝ٘ )
 .(2)(ايعٌُ

 املٛظف عٔ ايعٌُ ٜد ضشب فرت٠ ٍخال جازت َٔ املُهٔ أ١ُٕٗ اييت َٔ املطا٥ٌ املٚ
نالُٖا أٚ أسدُٖا خالٍ فرت٠  اضتشكامكد حيني ف ،يًرتفٝع ٚايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ٘ ٖٞ َد٣ اضتشكاق
ٌٖ ميطٞ ايرتفٝع يف ضبًٝ٘ بػهٌ  رٙ اؿاي١؟هل ٖٛ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞايطشب تًو, فُا 

 أٚ ٜتٛقف خالٍ ٖرٙ ايفرت٠؟ ؟طبٝعٞ
َع أْ٘ اؿاي١ ٜعاجل ٖرٙ صسحيًا ْطًا ػسع ايعساقٞ يد٣ امليف سكٝك١ األَس مل لد 

ال١ٜ املٛظف ع٢ً  َٚٓٗا ضشب ايٝداييت ترتتب ع٢ً  تطسم إىل بعض اآلثاز اإلضكاط املؤقت ٛي
دأعُاٍ ٚظٝفت٘ فإذا باغس املٛظف  ٖرا ايعٌُ َٓعدًَا  دَّعُاًل َٔ أعُاٍ ٚظٝفت٘ ُع َطشٛب اٝي

ايعساقٞ اؿكٛم املاي١ٝ يًُٛظف  اجل املػسعع نُا، يطدٚزٙ عٔ غدص ال ٚال١ٜ ٘ي أصاًل
ٜتكاضـ٢ املٛظف َطشٛب ايٝد أْطاف زٚاتب٘ خالٍ  ع٢ً إٔخالٍ َد٠ ضشب ايٝد فٓص 

أٚ  فرت٠ ضشب ٜدٙ أَا ايٓطف املٛقٛف َٔ زاتب املٛظف فػأْ٘ ٜتعًل بٓتٝذ١ ايتشكٝل
  .(3)....احملان١ُ

فكد أغفٌ  فٝع املٛظف ايعاّأَا فُٝا ٜتعًل باألثس ايرٟ ٜستب٘ ضشب ايٝد ع٢ً تس
ْٚس٣ ضسٚز٠ إٔ ٜتالف٢ ٖرا ايٓكص ٚإٔ ٜطاٜس قٛاْني املػسع ايعساقٞ ايٓص ع٢ً ذيو 

تسق١ٝ  َٓعايرٟ  2016يط١ٓ  (81)املطسٟ زقِ  اـد١َ املد١ْٝ ايدٍٚ األخـس٣ نكإْٛ
اإلساي١  َد٠خالٍ ٛقٛف عٔ ايعٌُ املن١ُ ايتأدٜب١ٝ أٚ اؾٓا١ٝ٥ أٚ ااٍ إىل احملاحمل املٛظف
 .(4)أٚ ايٛقف

ٚايتطبٝل ايعًُٞ يف ايٛشازات ٚاؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ يف ايعسام ٜطري باػاٙ 
عدّ تسفٝع املٛظف َطشٛب ايٝد أٚ ايٓعس يف ذيو خالٍ َد٠ ضشب ايٝد، ٚهلرا ذٖب داْب 
َٔ ايفك٘ ايعساقٞ إىل اعتباز ضشب ايٝد َاْعًا ٜؤدٟ إىل اضطساب ٚضع املٛظف خالي٘ 

نريو َٔ ايطعب ايتهٗٔ بٓتا٥ر ايتشكٝل َٚعسفتٗا، فكد ٜٓتٗٞ ايتشكٝل بإٜكاع عكٛب١ ايعصٍ ٚ

                          

 ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي.09( ينظر: المادة )0)
 ( من نظام الخدمة المدنية األردني.032( ينظر: المادة )8)
 القطاع العام. ( من قانون انضباط موظفي الدولة و 08المادة )( 0)
 .8309( لسنة 80( من نظام الخدمة المدنية المصري رقم )91المادة ) (3)
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أٚ ايفطٌ أٚ غريٖا َٔ ايعكٛبات اييت ػعٌ َٔ غسط ايهفا٠٤ ٚاملكدز٠ َعٝبًا ٖٚٛ أسد 
 .(1)غسٚط ايرتق١ٝ

 َّ ٚبػٝاب ايٓص ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜعاجل أثس ضشب ٜد املٛظف ع٢ً تسفٝع٘ ْس٣ أ
إٔ ترتٜح يف ايٓعس يف تسفٝع املٛظف ست٢ سطِ ايكط١ٝ اييت َٔ أدًٗا أٚقف عٔ  يإلداز٠

َّ إصداز قساز تسفٝع املٛظف ٜدخٌ يف َفّٗٛ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يإلداز٠، فإذا تبني  ايعٌُ، أل
يإلداز٠ بسا٠٤ املٛظف تٓعس يف تسفٝع٘ َٚٔ ثِ حيطب ي٘ ايرتفٝع َٔ تازٜذ اضتشكاق٘ ي٘، 

َّ يإلداز٠ ضًط١ تكدٜس١ٜ يف تسق١ٝ  ٖٚرا ٜٓطذِ َع َا ذٖب إيٝ٘ ايكطا٤ ايعساقٞ ايرٟ ٜس٣ أ
أٚ تسفٝع املٛظف بعد تٛافس غسٚط قدد٠ يف ايكإْٛ، ٖٚرا َا قط٢ ب٘ يف ايعدٜد َٔ 
أسهاَ٘ َٚٓٗا سهِ احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا ايرٟ دا٤ فٝ٘: )ايرتق١ٝ ٖٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ 

عدّ اإلضا٠٤ أٚ ايتعطف يف اضتدداَٗا عٓد تٛفس يإلداز٠ ٚيٝطت ًَص١َ هلا بػسط 
. ٚنريو قساز فًظ ايدٚي١ ايعساقٞ ايرٟ قسز امٛدب٘ إٔ تسق١ٝ املٛظف ضًط١ (2)غسٚطٗا(

تكدٜس١ٜ يإلداز٠ عٓد تٛفس غسٚط ايرتق١ٝ َٔ ٚظٝف١ إىل أخس٣ ٖٚٞ فاٍ املٓافط١ بني 
 .(3)املٛظفني

س ضشب ايٝد ع٢ً تسفٝع املٛظف أَا فُٝا ٜتعًل امٛقف املػسع األزدْٞ َٔ أث
ايعاّ فإْ٘ مل ٜٓص نريو بػهٌ صسٜح ع٢ً سسَإ املٛظف املٛقٛف عٔ ايعٌُ َٔ 

( َٔ ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ ايٓافر اييت 85ايرتفٝع، ٚيهٔ ٜطتفاد ضًُٓا َٔ ْص املاد٠ )
إذا ُأسٌٝ املٛظف إىل ايكطا٤ أٚ إىل اجملًظ ايتأدٜيب فال ٜٓعس يف تسفٝع٘ إذا ْطت ع٢ً: )

نإ َطتشكًا يًرتفٝع ايٛدٛبٞ إال بعد صدٚز ايكساز ايكطا٥ٞ أٚ ايتأدٜيب عك٘ ٚانتطاب٘ 
 (.ايطف١ ايكطع١ٝ

( بفكستٝٗا األٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ ذات 149فُٔ خالٍ زبط ٖرا ايٓص َع املاد٠ ) 
ذنست اؿاالت اييت إذا ؼككت جيب إٔ ٜٛقف املٛظف عٔ ايعٌُ، ٜتطح يٓا ايٓعاّ ٚاييت 

                          

(، شرح أحكام قانون انضباط موظفي 8308( ينظر: د. عثمان سممان غيالن العبودي )0)
 .193المعدل، )بدون دار نشر(، ص 0220( لسنة 03الدولة والقطاع العام رقم )

(، منشور عمى الموقع 82/8300رقم )بالميا في العراق ( حكم المحكمة االتحادية الع8)
 (.https://www.iraqfsc.iqالرسمي اإللكتروني لممحكمة )

(، بتاريخ 8339/انضباط/تمييز/888/880( قرار مجمس الدولة في العراق رقم )0)
 .8339، قرارات وفتاوى مجمس شورى الدولة لعام 81/00/8339
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إٔ َّ املٛظف ايرٟ حياٍ إىل ايكطا٤ أٚ اجملًظ ايتأدٜيب ال بد إٔ ٜٛقف عٔ ايعٌُ، ٚعُاًل 
َّ املٛظف ايرٟ ٜٛقف عٔ ايعٌُ يطبب َٔ األضباب اييت 58باملاد٠ ) ( املرنٛز٠ آْفًا فإ

ش تسفٝع٘، فإذا صدز قساز بربا٥ت٘ أٚ عدّ َطؤٚيٝت٘ عٔ ايتِٗ ( ال جي149ٛسددتٗا املاد٠ )
اييت أضٓدت إيٝ٘ جيٛش ايٓعس يف تسفٝع٘ َٔ تازٜذ تسفٝع املٛظف ايرٟ ٜتطا٣ٚ َع٘ يف سل 
ايرتفٝع ٚنإ قد زفع قبٌ صدٚز ايكساز ايتأدٜيب أٚ اؿهِ ايكطا٥ٞ، ٚقد أٚدب ْعاّ 

إٔ ترتى إسد٣ ايدزدات غاغس٠ ؿني ايبت يف  اـد١َ املد١ْٝ األزدْٞ ع٢ً اؾ١ٗ اإلداز١ٜ
 ايكط١ٝ اييت َٔ أدًٗا أٚقف املٛظف عٔ ايعٌُ.

 : أثس إساي١ املٛظف إىل احمله١ُ املدتط١ يف تسق١ٝ ٚ تسفٝع املٛظف ايعاّ:ثايجًا
ُتػهٌ إساي١ املٛظف إىل احملان١ُ إذا َا تبني َٔ خالٍ ايتشكٝل َع٘ إٔ َّ ايفعٌ 

َّ ايرتق١ٝ أٚ ايرٟ ازتهب٘ ٜػهٌ دسمي ١ دٓا١ٝ٥ َاْعًا َٔ َٛاْع ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع، ٚذيو أل
ايرتفٝع تتطُٔ َع٢ٓ ايتهسِٜ ٚايجك١ يف املٛظف ٚال ٜتفل ٖرا املع٢ٓ َع إساي١ املٛظف إىل 

 ايكطا٤ حملانُت٘ عٔ اؾسّ ايرٟ ازتهب٘.
َّ املػسع ايعساقٞ عٓدَا ْ عَِّ ٚبايسدٛع إىل تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ لد أ

َطأي١ إساي١ املٛظف إىل احملانِ املدتط١ يف قإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ 
قد أٚدب ع٢ً ايًذ١ٓ اييت تكّٛ بايتشكٝل َع املٛظف إٔ تٛصٞ بإسايت٘ إىل احملانِ 
َّ ايفعٌ ايرٟ اقرتف٘ ٜػهٌ دسمي١ ْػأت عٔ ٚظٝفت٘ أٚ نإ قد  املدتط١ إذا تبني هلا أ

املٛظف  أٚز٥ٝظ ايدا٥س٠ ايسمس١ٝ. نُا أٚدب ايكإْٛ ع٢ً ايٛشٜس أٚ  ازتهبٗا بطفت٘
 أَٚٔ ٚظٝفت٘  أْػ دسًَاإذا تبني أْ٘ ازتهب  احملانِ املدتط١إىل املٛظف إساي١ املدٍٛ 

 .(1)زتهب٘ بطفت٘ ايسمس١ٝا
َّ إساي١ املٛظف إىل احملانِ املدتط١ يف األسٛاٍ املب١ٓٝ يف  ْطتٓتر مما ضبل أ

َّ ايفعٌ ايرٟ َٔ أدً٘ أسٌٝ ايكإْٛ ٜع د أَسًا ٚدٛبًٝا، فإذا َا زأت ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ أ
املٛظف إىل ايتشكٝل ٜػهٌ دسمي١ جيب عًٝٗا إٔ تسفع تٛصٝتٗا املطبب١ إىل اؾ١ٗ اييت 
نًفتٗا بايتشكٝل َتط١ُٓ إساي١ املٛظف إىل ايكطا٤. ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يًٛشٜس أٚ ز٥ٝظ 

َّ ايدا٥س٠ أٚ املٛظف ا ملدٍٛ إذا ظٗس هلِ َٔ خالٍ ايتشكٝل أٚ َٔ خالٍ قتٜٛات ايت١ُٗ أ

                          

 ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.83المادة )/ثالثًا( و 03( ينظر: المادة )0)
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فعٌ املٛظف ٜػهٌ دسًَا ْاغ٦ًا بطبب ايٛظٝف١ أٚ ازتهب٘ بطفت٘ ايسمس١ٝ فايٛادب عًِٝٗ 
 إساي١ ذيو املٛظف إىل ايكطا٤.

َّ املػسع ايعساقٞ قد استاط َٔ َطأي١ ازتهاب املٛظف دسمي١ بطبب  َٚع أ
ٚظٝفت٘ أٚ بطفت٘ ايسمس١ٝ فأٚدب يف ٖرٙ اؿاالت إساي١ ٖرا املٛضٛع ممازضت٘ ألعُاٍ 

ٖٚٛ َد٣ أثس إساي١  أال إىل ايكطا٤ يٝفطٌ فٝ٘، إال أْ٘ مل ٜعاجل أَسًا يف غا١ٜ األ١ُٖٝ
املٛظف إىل احمله١ُ املدتط١ ع٢ً تسفٝع٘ أٚ ايٓعس يف تسفٝع٘ خالٍ َد٠ إسايت٘ إىل 

 ط١ٝ.احمله١ُ املدتط١ ٚؿني ايبت يف ايك
اعترب إساي١ املٛظف إىل املدعٞ ايعاّ أٚ احمله١ُ غالف املػسع األزدْٞ ايرٟ 

املدتط١ أٚ اجملًظ ايتأدٜيب َاْعًا َٔ ايرتفٝع، ففٞ ٖرٙ اؿاي١ ال ميهٔ ايٓعس يف تسفٝع 
املٛظف ايعاّ ست٢ ٚإٕ نإ َطتشكًا ي٘ إال بعد صدٚز ايكساز ايكطا٥ٞ أٚ ايتأدٜيب ايكاضٞ 

ٖٚرا ٜعين أْ٘ امذسد . (1)عدّ َطؤٚيٝت٘ عٝح ٜهتطب ايكساز ايدزد١ ايكطع١ٝبربا٤ت٘ أٚ 
إساي١ املٛظف إىل احملان١ُ ٜتٛقف ايٓعس يف تسفٝع٘ بطٛز٠ َؤقت١، فٝهٕٛ ايرتفٝع يف ٖرٙ 
َّ اإلساي١ إىل  اؿاي١ َتٛقفًا ع٢ً ايكساز ايكطعٞ ايطادز عٔ املسدع املدتص، يريو فإ

ٚإمنا تأدٌٝ ايٓعس فٝ٘ بايٓطب١ يًُٛظف  (2)ا٤ قساز ايرتفٝعاحمله١ُ ال تؤدٟ إىل إيػ
بربا٤ت٘ أٚ اؿهِ بعدّ َطؤٚيٝت٘ َٔ ايت١ُٗ اؾصا١ٝ٥ املطتشل ؿني صدٚز ايكساز ايكطعٞ 

 .أٚ املطًه١ٝ اييت أضٓدت إيٝ٘
فٝع َٔ تازٜذ االضتشكام يف بايرت ايعاّ سك٘ ًُٛظفيقد نفٌ املػسع األزدْٞ ٚ 

ايٓٗا٥ٞ َٔ اجملًظ ايتأدٜيب أٚ َٔ احمله١ُ املدتط١ َتطًُٓا بسا٤ت٘ أٚ ساي١ صدٚز ايكساز 
، سٝح أٚدب ع٢ً اؾ١ٗ ايت١ُٗ اؾصا١ٝ٥ أٚ املطًه١ٝ اييت أضٓدت إيٝ٘عدّ َطؤٚيٝت٘ َٔ 

تازٜذ تسفٝع٘ يف ٖرٙ  هٕٜٛٚإٔ  ترتى إسد٣ ايدزدات غاغس٠ يٝتِ تسفٝع٘ إيٝٗااإلداز١ٜ إٔ 
ظف ايرٟ ٜتطا٣ٚ َع٘ يف سل ايرتفٝع ٚنإ قد زفع قبٌ صدٚز اؿاي١ َٔ تازٜذ تسفٝع املٛ
 ايكساز ايكطا٥ٞ أٚ ايتأدٜيب.

                          

 ( من نظام الخدمة المدنية األردني.81( ينظر: المادة )0)
(، الرقابة اإلدارية عمى قرار ترقية الموظف العام 8309د. صفاء محمود السويمميين )( 8)

-مة دراسات، بحث منشور في مج8300لسنة  88في نظام الخدمة المدنية األردني رقم 
 .333(، ص8(، العدد )30عموم الشريعة والقانون، األردن، المجمد )
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ْٚدعٛ َٔ املػسع ايعساقٞ إٔ حيرٚ سرٚ املػسع األزدْٞ ٜٚعاجل ايٓكص  
ايتػسٜعٞ فُٝا ٜتعًل بأثس إساي١ املٛظف إىل احمله١ُ املدتط١ ع٢ً تسفٝع٘، ٚذيو َٔ 

ايرتٜح يف تسفٝع املٛظف ايعاّ يف ساي١ إسايت٘ إىل  خالٍ ايٓص بطٛز٠ صسحي١ ع٢ً ضسٚز٠
احمله١ُ املدتط١ ْعسًا الزتهاب٘ دسمي١ َا ٚال ٜٓعس يف تسفٝع٘ إال بعد صدٚز ايكساز ايكطعٞ 
َٔ احمله١ُ املدتط١ بربا٤ت٘ أٚ عدّ َطؤٚيٝت٘ عٔ ايفعٌ ايرٟ َٔ أدً٘ أسٌٝ إىل 

  ايرتفٝع َٔ تازٜذ اضتشكاق٘ إٜاٙ.ايكطا٤، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ جيب إٔ ٜطُٔ يًُٛظف سك٘ يف
 املطلب الثاًً

 أثز العقىبات االًضباطٍة يف جزقٍة وجزفٍع املىظف العام
ْطت تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعكٛبات االْطباط١ٝ اييت  

ميهٔ فسضٗا ع٢ً املٛظف ايعاّ يف ساٍ ازتهاب٘ أ١ٜ كايف١ يٛادبات َٚكتطٝات ايٛظٝف١ 
ٚتستب ايعكٛبات االْطباط١ٝ بعض اآلثاز املباغس٠ ٚغري املباغس٠ ع٢ً املسنص  ايعا١َ،

ايكاْْٛٞ يًُٛظف، ٜٚأتٞ يف َكد١َ ٖرٙ اآلثاز سسَإ املٛظف َٔ ايرتق١ٝ أٚ ايرتفٝع يف 
بعض اؿاالت، ٚبايسدٛع إىل َٛقف املػسع ايعساقٞ لد أْ٘ زتَّب يهٌ عكٛب١ َٔ ايعكٛبات 

أثسًا قاًْْٛٝا يف  (1)( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعا8ّاييت أٚزدتٗا املاد٠ )
ساي١ َعاقب١ املٛظف بأٟ َٓٗا، ٚبعض ٖرٙ ايعكٛبات ناْت آثازٖا تػهٌ َاْعًا َٔ َٛاْع 
ايرتفٝع، ٚميهٔ تكطِٝ ايعكٛبات االْطباط١ٝ فُٝا ٜتعًل بأثسٖا املتعًل برتفٝع املٛظف إىل 

 قطُني:
ٛبات االْطباط١ٝ اييت اغتًُت ع٢ً أثس َعٟٓٛ َٚادٟ، ٖٚٞ عكٛب١ )يفت ايعك ايكطِ األٍٚ:

تشرٜس املٛظف ٚتٓبٝٗ٘ ب ايٓعس ٚاإلْراز ٚايتٛبٝذ(، فاألثس املعٟٓٛ يف ٖرٙ ايعكٛبات ٜتُجٌ
، ٚنريو غعٛزٙ باإلسساز أَاّ شَال٥٘ ٜٓٗر ْٗذًا قٛميًا يف ضًٛن٘ املطتكبًٞ إٜٔٚطًب َٓ٘ 

ب١ فٗٞ متظ املٛظف يف نٝاْ٘ املعٟٓٛ، أَا األثس املادٟ املٛظفني بطبب ٖرٙ ايعكٛ
فٝتُجٌ عسَاْ٘ َٔ ايرتفٝع ط١ًٝ املد٠ احملدد٠ إشا٤ نٌ عكٛب١، فعكٛب١ يفت ايٓعس زتب 
عًٝٗا املػسع تأخري ايرتفٝع أٚ ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ ملد٠ ثالث١ أغٗس، ٚعكٛب١ اإلْراز ٜرتتب 

                          

وظفي الدولة والقطاع ( من قانون انضباط م8العقوبات االنضباطية التي حددتيا المادة )( 0)
تنزيل  -إنقاص الراتب -التوبيخ  -قطع الراتب -اإلنذار  -لفت النظرالعام ىي: )

 .العزل( –الفصل  -الدرجة
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، ٚنريو عكٛب١ ايتٛبٝذ ٜرتتب عًٝٗا غٗسأَد٠ ضت١  أٚ ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ تأخري ايرتفٝععًٝٗا 
  َد٠ ض١ٓ ٚاسد٠. (1)أٚ ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ تأخري ايرتفٝع

َّ املٛظف ايرٟ ٜعاقب إسد٣ ٖرٙ ايعكٛبات ايجالخ )يفت  ٜتطح مما ضبل أ
ايتٛبٝذ( ُٜؤخس تسفٝع٘ ط١ًٝ املد٠ احملدد٠ إشا٤ نٌ عكٛب١ َٔ ايعكٛبات  -اإلْراز-ايٓعس

ت٢ ٚإٕ نإ ذيو املٛظف َطتشكًا يًرتفٝع ٚتٛفست فٝ٘ غسٚط٘ ايكا١ْْٝٛ فال ايجالخ، س
 ميهٔ يًذ١ٗ اإلداز١ٜ إٔ تطدز قساز تسفٝع٘.

ايعكٛبات االْطباط١ٝ اييت تػتٌُ أٜطًا ع٢ً أثس َعٟٓٛ َٚادٟ ٚبرات  ايكطِ ايجاْٞ:
ايعكٛب١  ايٛقت تػتٌُ ع٢ً أثس َادٟ ٜرتتب بطٛز٠ تبع١ٝ يألثس األٍٚ ايرٟ ٜرتتب ع٢ً

 َّ األص١ًٝ، ٖٚرا ٜتشكل يف عكٛبيت قطع ايساتب ٚإْكاص ايساتب، فطبكًا هلاتني ايعكٛبتني فإ
املٛظف ايرٟ ٜعاقب بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني ٜتِ سطِ ْطب١ َٔ زاتب٘ ملد٠ قدد٠ ٖٚرٙ 
 ٖٞ ايعكٛب١ األص١ًٝ ٚال غو أْٗا قد سككت أثسًا َادًٜا َٚعًٜٓٛا بٓفظ ايٛقت، ٚإضاف١ إىل
ذيو فكد زتب املػسع ع٢ً إٜكاع ٖاتني ايعكٛبتني أثسًا آخس ٜتُجٌ عسَإ املٛظف َٔ 

 ايرتفٝع َد٠ َع١ٓٝ نعكٛب١ تبع١ٝ هلرٙ ايعكٛبات االْطباط١ٝ.
عطِ ايكطط ايَٝٛٞ َٔ زاتب املٛظف ملد٠ ال تتذاٚش فعكٛب١ قطع ايساتب تهٕٛ 

 زتب املػسع أثسًا تبعًٝا عًٝٗا، ٖٚٛ إضاف١ إىل ٖرٙ ايعكٛب١ املاد١ٜ املباغس٠ٜاّ ٚأعػس٠ 
 تٞ:ايصٜاد٠ ٚفكا ملا ٜأ أٚتأخري ايرتفٝع 

 ٜاّ.أغٗس يف ساي١ قطع ايساتب ملد٠ ال تتذاٚش مخط١ أمخط١  -1
 ٜاّ.أٜاّ قطع ايساتب يف ساي١ ػاٚش َد٠ ايعكٛب١ مخط١ أغٗس ٚاسد عٔ نٌ ّٜٛ َٔ  -2

                          

أنَّ مصطمح الزيادة السنوية تضمنتو بعض أنظمة الخدمة في العراق حيث تجدر اإلشارة  (0)
كانت بدياًل عن الترفيع والعالوة السنوية، كما أنيا تأتي منسجمة من النظام القانوني 
الذي كان سائدًا في ظل نظام ُسمم الدرجات المنصوص عميو في قانون الخدمة المدنية 

المعدل، أما في الوقت الحاضر فإن الزيادة السنوية لم يعد ليا  0293( لسنة 83رقم )
تطبيقًا حيث أستعيض عنيا بالتفسير الذي أقره التطبيق العممي بأنيا العالوة السنوية، لذا 

( من قانون انضباط موظفي 8فإن األمر يتطمب تعديل عجز البند )أواًل( من المادة )
متعمقة باألثر المترتب عمى فرض العقوبة الدولة والقطاع العام وبقية بنودىا ال

 االنضباطية.
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قسز املػسع ع٢ً فسض ٖرٙ  ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يعكٛب١ إْكاص ايساتب فكد 
%( َٔ 10قطع َبًؼ َٔ زاتب املٛظف بٓطب١ ال تتذاٚش ) ايعكٛب١ أثسًا َادًٜا َباغسًا ٖٚٛ

، ٚباإلضاف١ إىل ٖرا األثس غٗس ٚال تصٜد ع٢ً ضٓتنيأزاتب٘ ايػٗسٟ ملد٠ ال تكٌ عٔ ضت١ 
ايصٜاد٠ َد٠ أٚ فٝع تأخري ايرتب املباغس فكد زتب املػسع ع٢ً ٖرٙ ايعكٛب١ أثسًا تبعًٝا ٜتُجٌ

 ضٓتني.
َّ املػسع ايعساقٞ قد زبط بني ايعكٛب١ االْطباط١ٝ املتط١ُٓ قطع   ٜبدٚ ٚاضشًا أ

زاتب املٛظف أٚ إْكاص٘ ٚبني قساز تسفٝع٘، فاملٛظف ايرٟ ٜعاقب بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني 
 ؽطِ َٓ٘ ْطب١ َٔ ايساتب سطب املكداز ايرٟ سددت٘ ايعكٛب١، عال٠ٚ عٔ ذيو حيسّ
املٛظف َٔ ايرتفٝع ٚال ٜطتشل ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ ٚال ٜٓعس بكساز تسفٝع٘ إال بعد اْتٗا٤ املد٠ 

 اييت سددٖا املػسع نأثس يًعكٛب١ األص١ًٝ.
ٜٚجاز تطاؤٍ بػإٔ ايتازٜذ ايرٟ ُٜعتد ب٘ يف تأخري تسفٝع املٛظف إذا عٛقب  

يعكٛب١؟ أّ َٔ تازٜذ ٌٖ ٜهٕٛ ايتأخري َٔ تازٜذ فسض ابإسد٣ ايعكٛبات االْطباط١ٝ، 
   اضتشكام املٛظف يًرتفٝع؟

/أٚاًل( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ 9طاؤٍ املاد٠ )أدابت ع٢ً ٖرا ايتيكد 
َّ َدد ايتأخري  ايصٜاد٠ اييت ترتتب ع٢ً  أٚيف ايرتفٝع ٚايكطاع ايعاّ ٚاييت ْطت ع٢ً أ

اضتشكام  َٔ تازٜذ اعتبازًاسٟ تط االْطباط ( َٔ قا8ْٕٛايعكٛبات ايٛازد ذنسٖا يف املاد٠ )
 .املٛظف ايرتفٝع

ٚايطؤاٍ األِٖ بٗرا ايطدد ٖٛ َا ٜتعًل باألثس ايتبعٞ ايرٟ ٜرتتب ع٢ً فسض 
فٌٗ ٜٓطسف ذيو  ايعكٛبات ٚاملتُجٌ بتأخري ايرتفٝع ملد٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ عطب ْٛع ايعكٛب١،

 ؟ أّ ٜٓطسف إىل أسدُٖا؟ثس إىل ايرتفٝع ٚايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓاأل
( َٔ قإْٛ 8ضتعساض ايفكسات )أٚاًل ٚثاًْٝا ٚثايجًا ٚزابعًا ٚخاَطًا( َٔ املاد٠ )با

َّ األثس ايرٟ  َّ املػسع ايعساقٞ ْص َّ ع٢ً أ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ لد أ
ٜرتتب ع٢ً تًو ايعكٛبات ٜٓطسف إىل تأخري ايرتفٝع أٚ ايصٜاد٠ ايط١ٜٛٓ، ٚبايتايٞ فإْ٘ ال 

َّ ( آْف١ ايرنس، 8أثس تًو ايعكٛبات ٜٓطسف إىل ايرتفٝع امكتط٢ فكسات املاد٠ ) إغهاٍ يف أ
أَا فُٝا ٜتعًل بأثس ايعكٛبات االْطباط١ٝ ع٢ً ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ يًُٛظف املعاقب فبايسدٛع 

يًُٛظف  ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ اـاص١ امٓح 1960( يط١ٓ 16تعًُٝات اـد١َ املد١ْٝ زقِ )إىل 
َّ ٖرٙ ايتعًُٝات قد ْطت ع٢ً سسَإ املٛظف َٔ ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ ايعاّ يف ايعسام ْ السغ أ
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ٚدٗت  إذاخالٍ ايط١ٓ ايطابك١ الضتشكاق٘ ايعال٠ٚ  تأدٜب١ٝ أٚبعكٛب١ اْطباط١ٝ  إذا عٛقب
ايعكٛبات املفسٚض١ خالٍ ْفظ ايط١ٓ  ، نُا ْطت ع٢ً اعتبازايعكٛب١ خالٍ تًو ايط١ٓ إيٝ٘

  .(1)عال٠ٚ ٚاسد٠ فكط عكٛب١ ٚاسد٠ ؼسّ املٛظف َٔ
ٚقد ٜعاقب املٛظف بأنجس َٔ عكٛب١ ٚاسد٠ خالٍ ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ ايٛاسد٠،  

ٌٖ تطسٟ ع٢ً املٛظف آثاز نال ايعكٛبتني َٔ سٝح فهٝف ٜتِ ايتعاٌَ َع ٖهرا ساالت؟ 
 تأخري ايرتفٝع؟ أّ ٜطسٟ عًٝ٘ أثس إسد٣ ايعكٛبتني فكط؟

ٕٛ االْطباط ايعساقٞ لد أْٗا عاؾت /ثاًْٝا( َٔ قا9ْباضتعساض ْص املاد٠ )
نجس َٔ عكٛب١ ٚاسد٠ خالٍ ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ أبٖرٙ اؿاي١ بكٛهلا: )إذا عٛقب املٛظف 

جاٍ إذا (، ٚع٢ً ضبٌٝ املخري ايرتفٝعأغد فُٝا ٜتعًل بتتطبل عك٘ ايعكٛب١ األفايٛاسد٠ 
َّدزد١ ايٛظٝف١ اياياإلْراز يف ْفظ ٚ يفت ايٓعس عٛقب َٛظف بعكٛبيت تسفٝع٘  يت ٜػػًٗا فأ

 ، ٖٚرٙ املد٠ ٖٞ األثس املكسز يًعكٛب١ األغد ٖٚٞ عكٛب١ اإلْراز.فكط ضت١ أغٗسٜتأخس َد٠ 
ًٍ آخس ٜجاز بػإٔ األثس ايتبعٞ يًعكٛب١ األص١ًٝ ٚاملتُجٌ عسَإ   ٖٚٓاى ضؤا

فٌٗ ٖٓاى املٛظف ايرٟ تتِ َعاقبت٘ بإسد٣ ايعكٛبات االْطباط١ٝ خالٍ َد٠ قدد٠، 
ط١ تكدٜس١ٜ يإلداز٠ يف إٜكاع ايعكٛب١ األص١ًٝ بدٕٚ تستٝب األثس ايتبعٞ يعكٛبيت قطع ضً

 ايساتب أٚ إْكاص٘؟
مل ٜرتى املػسع يًذ١ٗ اإلداز١ٜ أٟ خٝاز بػإٔ تٓفٝر األثس ايتبعٞ املرتتب ع٢ً 
إٜكاع عكٛبيت قطع ايساتب أٚ إْكاص٘، فاؿسَإ َٔ ايرتفٝع طٛاٍ املد٠ اييت سددٖا 

نأثس يعكٛب١ قطع ايساتب أٚ إْكاص٘ ٖٛ أثس ستُٞ ملا ٜتعسض ي٘ املٛظف باإلضاف١ املػسع 
 إىل ايعكٛب١ األص١ًٝ.

َٔ أثس ايعكٛبات االْطباط١ٝ يف تسق١ٝ أٚ املػسع األزدْٞ أَا فُٝا ٜتعًل امٛقف 
برات االػاٙ ايرٟ ضاز عًٝ٘ املػسع  -ضابكًا–تسفٝع املٛظف ايعاّ فإْ٘ نإ ٜطري 

ٝح ْطت أْع١ُ اـد١َ املد١ْٝ املتعاقب١ ع٢ً اعتباز اؿسَإ َٔ ايرتفٝع عكٛب١ ايعساقٞ، س
َٔ ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ اييت ميهٔ يًذ١ٗ اإلداز١ٜ إٔ تٛقعٗا ع٢ً املٛظف املرْب، ٚيهٔ 

                          

 المعدلة. 0293( لسنة 09ينظر: تعميمات الخدمة المدنية رقم )( 0)
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املًػٞ  2007( يط١ٓ 30املػسع األزدْٞ عدٍ عٔ ٖرا املطًو يف ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ زقِ )
 . (1)2013( يط١ٓ 82ّ اـد١َ املد١ْٝ اؿايٞ زقِ )ٚأند ع٢ً ذيو يف ْعا

ٚٚفكًا يٓعاّ اـد١َ املد١ْٝ األزدْٞ اؿايٞ فإٕ املػسع األزدْٞ مل ٜستب أٟ أثس 
تبعٞ ع٢ً فسض ايعكٛبات االْطباط١ٝ ع٢ً املٛظف ايعاّ، إذ ؽ٢ً عٔ إٜكاع عكٛب١ تبع١ٝ 

بات األص١ًٝ ال ٜرتتب عًٝٗا عكٛب١ أٚ ته١ًُٝٝ تؤدٟ إىل سسَإ املٛظف َٔ ايرتفٝع، فايعكٛ
تبع١ٝ تؤدٟ إىل سسَإ املٛظف َٔ ايرتفٝع أٚ تأخريٙ ملد٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ نُا نإ ضا٥دًا يف 

 .(2)األْع١ُ ايطابك١
َّ اـط٠ٛ اييت أقدّ عًٝٗا املػسع األزدْٞ ٚاملتُج١ً بإيػا٤ ايعكٛبات  ْٚس٣ أ

يف طسٜل اإلصالح اإلدازٟ، فاملػسع عٓدَا االْطباط١ٝ ايتبع١ٝ ٖٞ خط٠ٛ زا٥د٠ ْٚك١ً ْٛع١ٝ 
حيدد ايعكٛبات االْطباط١ٝ اييت متًو اؾ١ٗ اإلداز١ٜ فسضٗا ع٢ً املٛظف ايرٟ تجبت 
َّ ايػا١ٜ َٔ تًو ايعكٛب١ تتشكل امذسد إٜكاعٗا ٖٚٞ  َطؤٚيٝت٘ عٔ املدايف١ اييت ازتهبٗا فإ

 تتُجٌ بسدع املٛظف ٚإْصاٍ ايعكٛب١ ايعادي١ عك٘.
ٔ املػسع ايعساقٞ إٔ ٜطري برات االػاٙ ايرٟ ضاز عًٝ٘ املػسع األزدْٞ ْٚأٌَ َ

عٝح ال ٜٓطسف أثس ايعكٛبات االْطباط١ٝ إىل سسَإ املٛظف ايعاّ َٔ ايرتق١ٝ الضُٝا 
فُٝا ٜتعًل بايعكٛبات األص١ًٝ ذات األثس املايٞ ٚاييت ٜتشكل أثسٖا بػهٌ َباغس امذسد 

َّ قطع ايساتب أٚ إٜكاعٗا ع٢ً املٛظف، ُٖٚا عكٛب يت قطع ايساتب ٚإْكاص ايساتب، سٝح أ
 بٓطب١ قدد٠ َٔ زاتب املٛظف َبًؼ أٚ قطع سطِإْكاص٘ ٖٞ عكٛب١ َاي١ٝ فٗٞ تعين 

َع١ٓٝ، ٚنريو تأخري ايرتفٝع ٖٞ أٜطًا عكٛب١ َاي١ٝ ٜرتتب عًٝٗا اإلضساز بساتب  ملد٠ٚ
َّ املٛظف ايرٟ ٜتِ تسفٝع٘ املٛظف عٓدَا ٜؤدٌ تسفٝع٘ َد٠ ش١َٝٓ َع١ٝٓ، فُٔ املع ًّٛ أ

                          

/أ( من نظام الخدمة المدنية األردني عمى العقوبات التي يجوز 033حيث نصت المادة )( 0)
تب الشيري الحسم من الرا -اإلنذار  –إيقاعيا عمى الموظف العام وىي: )التنبيو 

حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة  -األساسي بما ال يزيد عمى سبعة أيام في الشير 
حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات  -حجب الزيادة السنوية لمدة ثالث سنوات  -
 العزل(. -االستغناء عن الخدمة  -

 .023د. نوفان العقيل ود. وليد سعود القاضي، مرجع سابق، ص (8)
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ٜطتشل َستبًا أع٢ً َٔ ايرٟ نإ ٜطتشك٘ يف ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ اييت نإ ٜػػًٗا، ٚبتأخري 
 ايرتفٝع حيسّ املٛظف َٔ ٖرٙ ايصٜاد٠.

 اخلامتـة
تٓاٚيٓا يف ٖرٙ ايدزاض١ َٛضٛع أثس إدسا٤ات فسض ايعكٛب١ االْطباط١ٝ ع٢ً 

 ايعساقٞ ٚاألزدْٞ، ٚقد تٛصًٓا يف خامت١ ٖرا ايبشح إىل تسق١ٝ املٛظف ايعاّ يف ايتػسٜعني
 فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات لًُٗا فُٝا ًٜٞ:

 أٚاًل: ايٓتا٥ر:
تؤدٟ ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع يف فاٍ ايٛظٝف١ ايعا١َ دٚزًا ًَُٗا يف دعِ املٛظف ايعاّ  .1

ٚهلرٙ األضباب  ٚؼفٝصٙ َادًٜا َٚعًٜٓٛا، ٚتدفع٘ يالزتكا٤ بٓفط٘ ٚباؾٗاش ايٛظٝفٞ،
فكد اغرتطت تػسٜعات دٍٚ قٌ املكاز١ْ يرتق١ٝ ٚتسفٝع املٛظف ايعاّ ؼكل عد٠ 
غسٚط، ٚمل تهتفِ ايتػسٜعات بتًو ايػسٚط بٌ اضتًصَت فطاًل عٔ ذيو عدّ ٚدٛد 

 أٟ َاْع حيٍٛ دٕٚ ذيو.
إساي١ املٛظف ايعاّ إىل احمله١ُ املرتتب ع٢ً ثس األاملػسع ايعساقٞ  ٜعاجلمل  .2

تسفٝع املٛظف  ، ٌٖ تػهٌ َاْعًا َٔ َٛاْع ايرتفٝع ٚؼٍٛ دٕٚ إصداز قسازدتط١امل
، أّ أْٗا ال تعد ايعاّ أٚ ايٓعس يف تسفٝع٘ خالٍ َد٠ إسايت٘ إىل احمله١ُ املدتط١

إساي١ املٛظف إىل املدعٞ ايعاّ أٚ احمله١ُ فكد عدَّ غالف املػسع األزدْٞ نريو، 
 فٝع.عًا َٔ َٛاْع ايرتاملدتط١ أٚ اجملًظ ايتأدٜيب َاْ

مل ٜٓص قإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ يف ايعسام ٚال قإْٛ اـد١َ  .3
َّ ايتطبٝل ايعًُٞ يف ايٛشازات فٝع٘املد١ْٝ ع٢ً أثس ضشب ٜد املٛظف ع٢ً تس ، إال أ

ٚاؾٗات غري املستبط١ بٛشاز٠ جيسٟ ع٢ً عدّ تسفٝع املٛظف َطشٛب ايٝد أٚ ايٓعس 
 فٝٗا.

 ايعاّ ع٢ً املٛظف ْطباط١ٝاال يعكٛباتابعض تٛقٝع  ع٢ً ايعساقٞد زتب املػسع يك .4
ٖرٙ اآلثاز  ٚتتُجٌ عكٛب١ االْطباط١ٝ األص١ًٝ،تبع١ٝ غري اآلثاز املباغس٠ يً آثازًا

 ١،املٛقع ايعكٛب١يفرت٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ، ٚسطب دزد١  فٝععسَإ أٚ َٓع املٛظف َٔ ايرت
، ضٛا٤ فٝعؽ٢ً عٔ إٜكاع عكٛب١ اؿسَإ َٔ ايرتٟ راي ملٛقف املػسع األزدْٞ خالفًا

 .أناْت عكٛب١ أص١ًٝ أٚ عكٛب١ تبع١ٝ
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 :ايتٛصٝاتثاًْٝا: 
ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ امعاؾ١ اشدٚاز ايٓطٛص ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ امٛضٛع ايرتق١ٝ  .1

ٚايرتفٝع ٚعدّ اـًط بُٝٓٗا، َع األخر بٓعس االعتباز ٚضع أضظ ٚأسهاّ خاص١ 
١ يف ايٛظا٥ف ايعًٝا ٚايٛظا٥ف اإلغساف١ٝ ٚايكٝاد١ٜ ٚإٔ تتُٝص غسٚط ايرتق١ٝ عٔ يًرتقٝ

 غسٚط ايرتفٝع.
 اؿاصٌ يف قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ ايتػسٜعٞ املػسع ايعساقٞ إٔ ٜعاجل ايٓكص ٛصْٞ .2

( 14املعدٍ ٚقإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ زقِ ) 1960( يط١ٓ 24زقِ )
ٚذيو بإٔ ٜتِ ايٓص بطٛز٠ صسحي١ ع٢ً ايرتٜح برتفٝع املٛظف  ،املعدٍ 1991يط١ٓ 

ايعاّ احملاٍ إىل احمله١ُ املدتط١ ٚايرٟ ضشبت ٜدٙ ْعسًا الزتهاب٘ دسمي١ َا، ٚال 
بربا٤ت٘ أٚ عدّ َطؤٚيٝت٘ عٔ ٜٓعس يف تسفٝع٘ إال بعد صدٚز سهِ قطعٞ بتًو ايكط١ٝ 

، ازٜذ تسفٝع٘ َٔ تازٜذ االضتشكامايفعٌ ايرٟ َٔ أدً٘ أسٌٝ إىل ايكطا٤، ٚإٔ ٜهٕٛ ت
ٚذيو بإٔ َّ تبك٢ دزدت٘ ايٛظٝف١ٝ اييت ٜطتشكٗا قذٛش٠ ؿني ايبت يف ايكط١ٝ بطٛز٠ 

 قطع١ٝ.
( َٔ قإْٛ 8بتعدٌٜ ايبٓد )ثايجًا( ٚ)خاَطًا( َٔ املاد٠ ) املػسع ايعساقٞ ٛصْٞ .3

طع ايساتب اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ املعدٍ، عٝح ٜهتف٢ بفسض عكٛب١ ق
ٚعكٛب١ إْكاص ايساتب دٕٚ تستٝب أثسًا َايًٝا تبعًٝا عسَإ املٛظف ايعاّ َٔ ايرتفٝع 
أٟ تأخري َٓشٗا ملد٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ، ألْ٘ امذسد إٜكاع إسد٣ ايعكٛبتني ع٢ً املٛظف 

ِّ َّ األثس املايٞ ٜرتتب َباغس٠، ٚبايتايٞ ال داعٞ ٖٓاى يرتتٝب أثٍس َاي ِّ فإ ع٢ً  تبع
 ظف ايعاّ.املٛ

 ادرـاملص
 ايكسإٓ ايهسِٜ:

 املعادِ ايًػ١ٜٛ:
(، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، داز ايدع٠ٛ، 1إبساِٖٝ َططف٢ ٚآخسٕٚ، املعذِ ايٛضٝط، )ز .1

 .)بدٕٚ ض١ٓ ْػس(
، َعذِ ايًػ١ ايعسب١ٝ املعاصس٠، عامل ايهتب، (1أمحد كتاز عبد اؿُٝد عُس ، )طد.  .2

1429- 2008. 
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 ايهتب ايكا١ْْٝٛ:
ٜٛضف خاطس، ايٛظٝف١ ايعا١َ )دزاض١ َكاز١ْ(، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠،  د. غسٜف .1

2006. 
 ض١ٓ ايطبع(. بدٕٚد. عادٍ اؿطٔ ٚ د. َططف٢ شٖري، اإلداز٠ ايعا١َ، داز ايٓٗط١، ) .2
عجُإ ضًُإ غٝالٕ ايعبٛدٟ ، غسح أسهاّ قإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع  .3

َكاز١ْ يف ض٤ٛ  -تأص١ًٝٝ -دٍ، دزاض١ ؼ١ًًٝٝاملع 1991( يط١ٓ 14ايعاّ زقِ )
 .2012 ، )بدٕٚ داز ْػس(،ايكإْٛ ٚايفك٘ ٚايكطا٤

د. عًٞ خطاز غطٓاٟٚ، دزاضات يف ايٛظٝف١ ايعا١َ، َٓػٛزات اؾاَع١ األزد١ْٝ،  .4
1999. 

دزاض١ قا١ْْٝٛ ع١ًُٝ َبطط١,  –اإلدازٟعُاز عباع اؿطٝين, أصٍٛ ايتشكٝل د.  .5
 .2016، يبٓإ - اؿكٛق١ٝ, بريٚتَٓػٛزات اؿًيب (,1)ط

  ايبشٛخ املٓػٛز٠:
ضًُٝإ ايطُاٟٚ، األضظ ايعا١َ يٓعِ ايرتق١ٝ ٚايرتفٝع، عح َٓػٛز يف ف١ً د.  .1

 ،(2دد)عاي(، 10ًد)اجملايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚاالقتطاد١ٜ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ عني مشظ، 
1968. 

قساز تسق١ٝ املٛظف ايعاّ يف ْعاّ صفا٤ قُٛد ايطًُٜٛٝني، ايسقاب١ اإلداز١ٜ ع٢ً د.  .2
عًّٛ  -، عح َٓػٛز يف ف١ً دزاضات2013يط١ٓ  (82)اـد١َ املد١ْٝ األزدْٞ زقِ 
 .2016 ،(2دد)عاي(، 43ًد)اجملايػسٜع١ ٚايكإْٛ، األزدٕ، 

، أثس احملان١ ايتأدٜب١ٝ ع٢ً تسق١ٝ املٛظف  ْٛفإ ايعكٌٝ ٚ د. ٚيٝد ضعٛد ايكاضٞد.  .3
١ْ بني ايكاْْٛني األزدْٞ ٚاملطسٟ، عح َٓػٛز يف اجمل١ً األزد١ْٝ ايعاّ، دزاض١ َكاز

 .2012 ،(3دد)عاي(، 4ًد)اجملاألزدٕ،  ،يف ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ
 ايكٛاْني:

 املعدٍ. 1959( يط١ٓ 43زقِ ) ايعساقٞ قإْٛ ايتفتٝؼ املايٞ .1
 املعدٍ. 1960( يط١ٓ 24قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ ) .2
 املعدٍ. 1960( يط١ٓ 25ملالى ايعساقٞ زقِ )قإْٛ ا .3
 املعدٍ. 1991( يط١ٓ 14قإْٛ اْطباط َٛظفٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ايعساقٞ زقِ ) .4
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 .2014( يط١ٓ 27زقِ ) األزدْٞ قإْٛ ايكطا٤ اإلدازٟ .5
 .2016( يط١ٓ 81قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ املطسٟ زقِ  .6
 .2017يط١ٓ  (71)زقِ  ايعساقٞ قإْٛ فًظ ايدٚي١ .7

 األٚاَس ٚايكسازات ٚايتعًُٝات:
 .1960( يط١ٓ 16زقِ ) يف ايعسام تعًُٝات اـد١َ املد١ْٝ .1
 (.ايعال٠ٚ ايط١ٜٛٓ) 1971( يط١ٓ 71) زقِ يف ايعسام تعًُٝات اـد١َ املد١ْٝ .2
 .1983( يط١ٓ 361قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( زقِ ) .3
 .1987( يط١ٓ 380قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( زقِ ) .4
 )املًػٞ(. 2007( يط١ٓ 30ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ األزدْٞ زقِ ) .5
 .2013( يط١ٓ 82زقِ ) األزدْٞ ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ .6

 األسهاّ ايكطا١ٝ٥:
 ايسمسٞ اإليهرتْٚٞ يًُشه١ُأسهاّ احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا، َٓػٛز٠ ع٢ً املٛقع  .1

 (.https://www.iraqfsc.iq) ايتايٞ:
، َٓػٛز٠ ع٢ً املٛقع ايسمسٞ يًُذًظ ع٢ً يف ايعسام ظ ايدٚي١قسازات ٚفتا٣ٚ فً .2

 (.www.moj.gov.iq/shoraايسابط ايتايٞ: )
َٓػٛز٠ ع٢ً َٛقع ، األسهاّ ايكطا١ٝ٥ ايطادز٠ عٔ قه١ُ ايعدٍ ايعًٝا األزد١ْٝ

 .www.qistas.com)ع٢ً ايسابط ايتايٞ: ) اإليهرتْٚٞقططاع 
 
 
 
 


