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  ال�ق�مة

تقــ�م ال�ولــة ال���ق�ا��ــة ال��ی�ــة علــى وجــ�د ثــالث ســل�ات، تــ�زع ب��هــا 

االخ��اصـــات، ���ـــ� ت�ـــ�لى ال�ـــل�ة ال��ـــ����ة ســـ� القـــ�ان�� ورســـ� ال��اســـات 

ـــات العامـــة لل����ـــع ��ـــ�ل عـــام، وفـــي �ـــل ال��ـــاالت، ��ـــا ف�هـــا اع��ـــاد  ال���ان�

ال�ــــ���ة، وت�ز�ــــع ال����ــــات ال�ال�ــــة علــــى الق�اعــــات ال���لفــــة، ب���ــــا تهــــ�� 

ال�ــــل�ة ال��ف���ــــة ب��ف�ــــ� القــــ�ان�� ال�ــــي ت�ــــ�ها ال�ــــل�ة ال��ــــ����ة، ووضــــع هــــ�ه 

ال��اســـــات ال�ـــــي ت�ـــــعها ال�ـــــل�ة ال��ـــــ����ة علـــــى أرض ال�اقـــــع، أمـــــا ال�ـــــل�ة 

�، �غـ� ال��ـ� عـ� صـفاته� الق�ائ�ة ف�ورها ���� في الف�ـل بـ�� ال���اصـ��

  وأش�اصه�، و�غ� ال��� ع� ن�ع الق�ا�ا ال���وحة.

ب�اء على ما تق�م ــ ول�ي ت����ع ال�ل�ة ال��ف���ة أن تق�م ��هامها على 

ــــ فقـــ� ســـ�� لهـــا ال����ـــع الع�یـــ� مـــ� ال�ســـائل لعـــل أه�هـــا، ال�ســـائل  أك�ـــل وجـــه ـ

ن�ن�ـــة وهـــي القـــ�ارات اإلدار�ـــة ال�اد�ـــة ال����لـــة فـــي األمـــ�ال العامـــة، وال�ســـائل القا

والعق�د اإلدار�ة، ��ا م��ها وسائل ����ة وه� ال���ف�ن العـام�ن والع�ـال، وهـ�ه 

فقـــ� ن��هـــا ال��ـــ�ع الل��ـــي فـــي ت�ـــ��عات  -ون�ـــ�ا أله���هـــا -ال�ســـ�لة األخ�ـــ�ة 

 2010ل�ــ�ة  12قــان�ن عالقــات الع�ــل رقــ� لخاصــة، وذلــ� مــ� خــالل إصــ�اره 

مـ�الد�، الـ�� تـ� مـ� خاللـه ت��ـ�� العالقـات  �2010 م� شـه� ی�ـای 28ب�ار�خ 
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ال�عاق��ــة، ال�ــي ����هــا العقــ� وهــ� الع�ــال العــادی�ن، و�ــ�ل� العالقــات الالئ��ــة 

ال������ـة، ال�ـي ت���هـا القـ�ان�� واللــ�ائح، وهـ� ال���فـ�ن العـام�ن، وت��ـع �ــل 

�هــام شــ���ة ل��ــام قــان�ني ���لــف عــ� اآلخــ�، مــ� ح�ــ� ال�قــ�ق وال�اج�ــات وال

ال�لقـــاة علـــى �ـــل شـــ���ة مـــ� هـــ�ه ال�ـــ�ائح، مـــع اإلشـــارة إلـــى أن �عـــ� األح�ـــام 

م�ــــ���ة تــــ��� هــــات�� ال�ــــ������ معــــًا، وهــــ�ا ال�ق�ــــ�� أساســــه ن�ــــ�ة ال�ولــــة إلــــى 

�لع ال�ولـــــة ��هـــــام ج�ـــــ��ة فـــــي �ـــــال���فـــــة العامـــــة والفل�ـــــفة ال���عـــــة، فغال�ـــــًا ت

�قل� هــــــ�ه ال�ه�ــــــة فــــــي ال����عــــــات االشــــــ��اك�ة أو ال��ــــــام ال��جــــــه، ب���ــــــا تــــــ

ال����عات ال�ي ت���ى ال��ام ال�أس�الي أو ن�ام ال��ق، وق� ت��ى ال���ع الل��ي 

ال��ام االش��اكي، وذل� م� خالل ت�خل ال�ولـة فـي أغلـ� ال��ـا�ات االق��ـاد�ة 

واالج��ا��ـــــة وال�قا��ـــــة، ال�ـــــي ی��الهـــــا عـــــادة الق�ـــــاع ال�ـــــاص فـــــي �ـــــل ال��ـــــام 

�لــ� اســ�عان� ال�ولــة �عــ�د ���ــ� مــ� ال�ــ��ف�� لل��ــام ال�أســ�الي، ومــ� هــ�ا ال��

���ل ه�ه ال��ائف، وتق�م ال�ولة ب�أه�له� م� أجل تقـ��� أف�ـل خ�مـة لل�ـ�ا��، 

، وت�تــ� علــى يخاصــة إذا عل��ــا أن اإلدارة هــي ال�ــ�آة العاك�ــة ل�ــل ن�ــام س�اســ

ـــ� مـــ� ال�قـــ�ق وال�ـــ�انات مقابـــل  ـــ� مـــ�ح هـــ�ه ال�ـــ���ة مـــ� ال�ـــ��ف�� الع�ی ذل

قــ�ق فــي العــادة ل��مــة ال�ــي �ق�مــ�ن بهــا وال�هــ�د ال���ولــة مــ�ه�، وتق�ــ� هــ�ه ال�ا

افـآت م���لة في ال��ت�ات ����ع أن�اعها، و�ـ�ل� العـالوات وال��إلى حق�ق ماد�ة 

له� مقابل م���لة في اإلجازات ��افة م���اتها، ��ا ح�ّ وال����ات، وحق�ق مع���ة 

ــــ� مــــ� االل��امــــات، و  ــــ�ق الع�ی ــــ� مــــ� ال���ــــ�رات، هــــ�ه ال�ق ــــ�ه� الع�ی ح�ــــ� عل

ون��� هـ�ه ال�رقـة لـ�ع� ال�قـ�ق ال�ال�ـة، وهـي ال��تـ� ومل�قاتـه، وهـي مـ� 

أه� ال�ق�ق ال�ي ��ـ��قها ال���ـف العـام مقارنـة ب�ـاقي ال�قـ�ق األخـ�� ونق�ـ�ها 

إلــى م�ل�ــ��، ���ــ� ن��ــ� ال��لــ� األول لل��تــ�،  ونق�ــ� هــ�ا ال��لــ� إلــى 

ول حـ�ل األح�ـام العامـة لل��تـ�، أمـا الفـ�ع ال�ـاني ف�ـ�ف ف�ع�� اث�ـ��  الفـ�ع األ

كان� هـ�ه ال��ا�ـة ح�ا�ـة أنعالج ��ه ال��ا�ة القان�ن�ة ال�ي تق�رت لل��ت�، س�اء 

ح�ا�ة ق�ائ�ة، أما ال��ل� ال�اني ف����ه ل�ل�قات ال��ت�، وهي  مت�����ة أ

 نعــ�ضفــي حــ�� العــالوات �أن�اعهــا ال���لفــة ، وســ�ف نعال�هــا فــي الفــ�ع األول، 

ال��افآت �اع��ارها إح�� مل�قات ال��ت� في الف�ع ال�اني، مع م�اولة تع��ـ� مـا 
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ن�ل إل�ه ���قف الق�اء ���ل عام والق�اء اإلدار� ���ل خاص �اع��ار هـ�ا 

  األخ�� ه� ال�� ���� ب��� م�ازعات ال��ت� ومل�قاته. 

  ال��ل� األول/ ال��ت�

ل����ة لل��ت�، أما الف�ع ال�اني ف����ن نعالج في الف�ع األول األح�ام ا

  ح�ل ال��ا�ة القان�ن�ة لل��ت�.

  الف�ع األول/ األح�ام العامة لل��ت�

  أوًال/ تع��� ال��ت�

لق� �ان� ه�اك ع�ة تع��فـات ل�ع�ـى ال��تـ� سـ�اء مـ� ق�ـل ال��ـ�ع ذاتـه أو      

  الق�اء أو الفقه. 

  تع��� ال���ع .1

رغ� أن ال���ع الل��ي ن�� ال���فة العامة م�ـ� ح�ـ�ل ل���ـا علـى االسـ�قالل،    

، غ�� أنه ل� �ق� ب�ع��ـ� 1951ل��ة  2وذل� ���ج� قان�ن ال��مة ال��ن�ة رق� 

 36، �ـــ�ل� ال�ـــال ع�ـــ�ما أعـــاد ت��ـــ�� ال��مـــة ال��ن�ـــة ���جـــ� القـــان�ن 1ال��تـــ�

ــــة رقــــ� ال��مــــة فــــي قــــان�ن  هنف�ــــال�ــــيء وفعــــل  19562ل�ــــ�ة  ل�ــــ�ة  19ال��ن�

��ـأن  1976ل�ـ�ة  55، ل�� ال���ع ��� ه�ه القاعـ�ة فـي القـان�ن رقـ� 19643

هــ�ا مــ� ناح�ــة، وفــ�ق  ،والقــ�ان�� ال�ــي تل�ــه ح�ــ� عــ�ف ال��تــ� 4ال��مــة ال��ن�ــة

هـــ) مــ� ال�ــادة الفق�ة (فــل��تــ� ال�امــل مــ� ناح�ــة أخــ��، بــ�� ال��تــ� األساســي وا

أن (ال��تـــ� األساســـي ���ـــ� علـــى أســـاس أول م��ـــ�� ال�رجـــة ال�ان�ـــة ورد ف�هـــا 

ال�ي ��غلها ال���ف م�افًا إل�ه العـالوات ال�ـ���ة وال��ـ����ة وعـالوات ال����ـة 

فهــ�  ، هانف�ــال�ــادة ال�ــي اســ��ق� لــه) أمــا ال��تــ� ال�امــل ح�ــ� الفقــ�ة (و) مــ� 

ال�ال�ــة األخــ�� (ال��تــ� األساســي م�ــافًا إل�ــه ســائ� العــالوات وال�ــ�الت وال��ا�ــا 

                                                           
1
  .  1، رق�  1ان�� القان�ن �ال�امل ال����ة ال�س��ة، ع  
2
  .6، س 9ان�� القان�ن �ال�امل ال����ة ال�س��ة، ع  
3
 .2ان�� القان�ن �ال�امل ال����ة ال�س��ة، ع�د خاص، س  

4
  .14، س 48ان�� ن� القان�ن في ال����ة ال�س��ة، ع  
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ال��ـ��قة ���جـ� القـان�ن واللـ�ائح ال�ـادرة ��ق��ـاه) وع�ـ�ما قـ�ر ال��ـ�ع إعـادة 

 1981ل�ــ�ة  15ال��ــ� فــي م�ت�ــات ال�ــ��ف�� ��ــ�ل عــام، أصــ�ر القــان�ن رقــ� 

(�ق�ـــ�  ق�لـــه��ـــأن ن�ـــام ال��ت�ـــات للعـــامل�� الـــ������ فـــي ل���ـــا عـــ�ف ال��تـــ� �

، مـا ���ــل عل�ــه مـ� �ع�ــل فــي ال�هــات �ال��تـ� فــي ت���ــ� أح�ـام هــ�ا القــان�ن 

ال��ـــار إل�هـــا فـــي ال�ـــادة ال�ال�ـــة، مـــ� ال�قابـــل ال�ـــالي ال��ـــ�د �ـــأ� مـــ� ال�ـــ�اول 

ال��فقة به�ا القـان�ن أو ال�ـي ت�ـ�ر ��ق��ـاه، الـ�� ��ـ��� لقـاء الع�ـل، م�ـافًا 

إل�ـــه ســــائ� العـــالوات وال�ــــ�الت وال��ا�ــــا ال�ال�ـــة األخــــ�� ال��ـــ��قة ���جــــ� هــــ�ا 

  . 1والل�ائح والق�ارات ال�ادرة ��ق��اه) القان�ن 

ولعــل ال�الحــ� علــى هــ�ا ال�ع��ــ� أنــه دمــج ال��تــ� األساســي وال��تــ� 

ال�امـل فـي تع��ــ� واحـ�، و�ن �ـان ال�ع��ــ� مـ� ال�اح�ـة ال�اق��ــة ��ـ�ل ال�ــ�ت��� 

  األساسي وال�امل. 

ــــى أن ال��ــــ�ع أعــــاد ال��ــــ� فــــي ج��ــــع القــــ�ان��  أخ�ــــ�ًا ��ــــ� اإلشــــارة إل

وألول مــ�ة م�ــ�  -ال����ــة للع�ــل الفــ�د� وال��ــاعي وال���فــة العامــة، ح�ــ� قــام 

ب�مج قان�ن الع�ل، وقان�ن ال��مة ال��ن�ة، وقان�ن ال��ت�ات فـي  -اس�قالل ل���ا 

�ـ� ل�ـل شـ���ة مـ� قان�ن واحـ� جـامع، أ�لـ� عل�ـه قـان�ن عالقـات الع�ـل، خ

هـ�ه ال�ـ�ائح ال�ــا�قة �اً�ـا م�ـ�قًال ب�اتــه، و��ـاء علــى ذلـ� قـ�ر إلغــاء قـان�ن الع�ــل 

ـــ� 1970ل�ـــ�ة  58رقـــ�  ـــان�ن ال��مـــة ال��ن�ـــة رق ـــان�ن 1976ل�ـــ�ة  55، وق ، وق

، ح�ـ� ورد فـي ال�ـادة ال�ا�عـة م�ـه ( یلغـى القـان�ن 1981ل��ة  15ال��ت�ات رق� 

ل�ـــ�ة  15والقـــان�ن رقـــ�  1976ل�ـــ�ة  55رقـــ�  و القـــان�ن  1970ل�ـــ�ة  58رقـــ� 

، وق� جاء في ال�ادة ال�ان�ة م� القان�ن ال��ی� �أن ال��تـ� األساسـي 2...)1981

(ه� ال�قابل ال�الي ال�ق�ر لل���فة ال�ي ��غلها ال���ف �ال�حـ�ة اإلدار�ـة ح�ـ� 

جــ�اول ال��ت�ـــات ال�ع�ـــ�ل بهــا ��ـــا ی��اســـ� وال�هـــ� ال��ــ�ول فـــي إن�ـــاز واج�ـــات 

ه� ال��ــــام �أ��ائهــــا) أمــــا ال��تــــ� فـــــ(ال���فــــة وح�ــــ� ال��ــــ��ل�ات ال���ت�ــــة علــــى 

ال��تــ� األساســي م�ــافًا إل�ــه ســائ� العــالوات وال�ــ�ل وال�ــ�اف� وال��افــآت وال��ا�ــا 
                                                           

  .19، س 38ان�� ن� القان�ن في ال����ة ال�س��ة، ع  1
  .10، س 7ان�� ن� القان�ن في م�ونة ال����عات، ع  2
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ال�ال�ــــة األخــــ�� ال�قــــ�رة ���جــــ� ال��ــــ��عات ال�افــــ�ة وال�ــــي تــــ�فعها جهــــة الع�ــــل 

فه� ما �ع�ى للعامـل ن��ـ� ا ال�قابل (�ة أو غ�� م�اش�ة) أمللعامل�� ���رة م�اش

جه�ه وف� عق� ع�ل س�اء �ـان ح�ـة أو عائـ�ًا مـ� اإلن�ـاج أو ال��مـة أو م�ـالغ 

نق��ــة، م�ــافًا إل�ــه العــالوات وال�ــ�ل وال��ا�ــا األخــ�� ال��ــ��قة ���ــ� ال��ــ��عات 

  ال�اف�ة). وال�� ���� مالح��ه على ه�ا ال�ع��� ما یلي: 

ال��ت� األساسي وال��ت� ال�امل عـ� �ع�ـه�ا، �عـ� أن ال���ع، أعاد ف�ل   .أ 

ل�ــ�ة  15أن رأی�ــا ��ــ� تــ� دم�ه�ــا فــي تع��ــ� واحــ� فــي �ــل القــان�ن رقــ� 

 ��أن ال��ت�ات. 1981

أن ال���ع ر�� في ال��تـ� األساسـي بـ�� ال�قابـل ال�ـالي وال�هـ� الـ�� ی��لـه   .ب 

  ال���ف، و��ل� م�اعاة ح�� ال����ل�ات ال�لقاة على عاتقه.

-الــ�� �ــان ساســي وال�امــل) وال�قابــل ال�ــاليال��ــ�ع بــ�� ال��تــ� ( األفــ�ق   .ج 

��ـ�ى األجـ�، ومـ�  -ال��ـار إل�ـه  1970ل�ـ�ة  57وفقًا لقان�ن الع�ل رقـ� 

ثــ� نع�قــ� أن ال�قابــل ال�ــالي یــ�فع للعامــل الــ�� یــ��� عالق�ــه عقــ� ع�ــل، أمــا 

  ��ة.ال��ت� ����ح لل���ف ال�� ت���ه ��هة الع�ل عالقة ت�����ة الئ

  تع��� الفقه .2

ـــ����ر دمحم  قـــ� حـــاول ���ـــ�ل مـــ� الفقهـــاء تع��ـــ� ال��تـــ�، ف�ـــ� جه�ـــه ال

ع�ـ�هللا ال�ــ�ار� یـ�� �ــأن ال��تـ� ه�(ال��ا�ــا ال�ال�ـة ال�ــي تق�رهـا القــ�ان�� واللــ�ائح 

وال�ي ��ـ��قها ال���ـف شـه��ًا، ن��ـ� ��امـه �أ��ـاء ال���فـة ال�عـ�� ف�هـا اع��ـارًا 

. وال�الحــ� علــى هــ�ا ال�ع��ــ� أنــه ر�ــ� علــى ال��ا�ــا �1لــه)مــ� تــار�خ اســ�المه لع

ال�ال�ــة، فــي حــ�� قــ� ��ــ�ن ال��تــ� مقابــل خ�مــة تقــ�م لل���ــف، ��ــا هــ� ال�ــال 

للع�ــ� فــي م�ــ� ح�ــ� ی���عــ�ن ��ــ�مات ع���ــة مقابــل الع�ــل الــ�� �ق�مــ�ن �ــه، 

، �ــ�ل� قــ� یــ�فع 2أو ال���ــ�ب�مــة فــي تــ�ف�� ال�ــ�� أو العــالج وت���ــل هــ�ه ال�

ال��ت� أس����ًا أو ح�ى  �ل أس��ع��، فل�� �ال�ـ�ورة أن ��ـ�ن شـه��ًا �ـ�ع� 

                                                           
  .425، ص 2010، 6ل����ة ال�امعة، ال�او�ة، ل���ا، � دمحم ع��هللا ال��ار�، أص�ل القان�ن اإلدار� الل��ي، ا 1
ان�� ال�اقي ع�� ال���ع رش��، ال��ام القان�ني لل��ت� في ال���فة العامة، رسـالة ماج�ـ���، غ�ـ� م��ـ�رة، �ل�ـة  2

 .7، ص 2010-2009القان�ن، جامعة ��ابل�، العام ال�امعي 
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. أمـا الـ����ر إبـ�ا��� 1ال�ول �����ان�ا م�ًال ی�قاضى ال���ف م�ت�ه �ل أس��ع��

مقـــ�ار مـــ� ال�ـــال ی�قاضـــاه، ال���ـــف لع��� شـــ��ا ف�ـــ�� �ـــأن ال��تـــ� هـــ� (ع�ـــ�ا

أو هـ� (م�لـغ مـ�  2ه� مقابل انق�اعه للع�ل)وهي في العادة �ل ش ،��فة دور�ة

ال�ال ی�قاضـاه ال���ـف مـ� ال����ـة العامـة ��ـفة م����ـة �ـل ف�ـ�ة م�ـ�دة �قـ�ر 

و�عـــ�ف ال��تـــ� �ـــ�ل� �أنـــه  3عـــادة ��ـــه�، مقابـــل مـــا ی�د�ـــه مـــ� خ�مـــة و����ـــة)

، أمـا الـ����ر 4(ال��لغ ال�� ی�قاضـاه ال���ـف شـه��ًا ن��ـ� ال��ـام ��هـام و��ف�ـه)

�امل ل�لة ��ق�ل �أن ال��ت� ه� (ال��لغ الـ�� ی�قاضـاه ال���ـف شـه��ًا ��قـًا دمحم 

أو (��ــــارة عــــ� ال��لــــغ الــــ�� ی�قاضــــاه  5لألح�ــــام ال�قــــ�رة فــــي هــــ�ا ال��ــــ�ص)

ونع�قـــ� أن تع��ـــ� ال��تـــ�  6ال���ــف شـــه��ًا فـــي مقابـــل انق�اعــه ل��مـــة اإلدارة)

 7)��ــة ال�قابلــة ل���ف�ــهانــة االج��اوســ�لة ت�ــ�ح لل���ــف �ــأن ��ــ�ف� �ال���أنــه (

هــ� أقــ�ب لل�اقــع ح�ــ� لــ� ی��ــ� هــ�ا ال�ع��ــ� علــى ال�قابــل ال�قــ�� وحــ�ه، ���ــ� 

ــ انقــ��ً  ���ــ� أن ��ــ�ن ال��تــ� مقــا�ًال  �ف�ــ�ة  ا، ��ــا أن دفعــه لــ�� م�ت�ً�ــاأو ع��ً�

زم��ة مع��ة فق� ���ن أس����ًا أو شـه��ًا أو سـ���ًا، وه�فـه فـي نها�ـة ال��ـاف أن 

الــ�� ی�ق�ــع لل��مــة العامــة ��ــل ��امــة وشــ�ف، دون أن ���ــاج ��ــ�� ال���ــف 

لل��ـــام ب���فـــة أخـــ�� خـــارج ن�ـــاق و��ف�ـــه ال�ئ��ـــة، و���تـــ� علـــى �ـــل ذلـــ� أن 

ی�ق�ـع ال���ــف �ال�امــل ألداء و��ف�ــه ومــ� ثــ� ی���ــ� االن�ــغال ���الــ� ال��ــاة 

                                                           
  نف� ال��جع، نف� ال�ف�ة. 1
  .68، ص ��1994ا، القان�ن اإلدار�، ال�ار ال�ام��ة، ب��وت، � إب�ا��� ع�� الع��� ش 2
، 1خالــــ� خل�ــــل ال�ــــاه�، القــــان�ن اإلدار� (دراســــة مقارنــــة) دار ال��ــــ��ة لل��ــــ� وال��ز�ــــع وال��اعــــة، ع�ــــان، �  3

  .226، ص 1998
  .  253، ص 2005مازن ل�ل� راضي، القان�ن اإلدار�، دار ال����عات ال�ام��ة، اإلس���ر�ة،  4
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. وان�� ق�ب ه�ا ال�ع��� مف�اح خل�فة ع��ال���� وح�ـ� دمحم ال�ـل�اني، ال���ـ�� القـان�ني لل���فـة العامـة فـي 305
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 إلـــى ســ�� ال��فـــ� العـــام ��ـــل - بـــ�ون شـــ� -وضــ�ور�اتها ال��م�ـــة، وهـــ�ا یــ�د� 

  .2. وق� تع�دت تع��فات ال��ت� ���� ال ���� ح��ها1ان��ام وا��اد

  ءتع��� الق�ا .3

م�ـــ� ن�ـــ� وســـ��� ســـ�ة تق���ـــًا ع�فـــ� م���ـــة الق�ـــاء اإلدار� ال��ـــ��ة 

ال��ت� قائلة (إن مع�ى ال��ت� في فقه القان�ن اإلدار� ���لف ع� مع�ـى األجـ� 

وهــي  ،ومــ�د ذلــ� إلــى اخــ�الف ���عــة عالقــة ال���ــف ،فــي فقــه القــان�ن ال�ــ�ني

عالقــة الئ��ــة، عــ� ���عــة عالقــة األج�ــ� ��ــاح� الع�ــل وهــي عالقــة تعاق��ــة. 

ف��ت� ال���ف ت��ده الق�ان�� والل�ائح ��فة عامة وم�ض���ة، وه�ا ال���ی� ال 

�قــ�م فقــ� علــى ال��ازنــة بــ�� الع�ــل ومــا �قابلــه مــ� جــ�اء ف��ــ�  بــل ی�اعــى فــي 

�یــ�ه مــا ی��غــي أن ی�ــ�ف� لل���ــف مــ� م�ا�ــا ماد�ــة وأدب�ــة ت��اســ� مــع ال���ــ� ت�

االج��ــاعي الالئـــ� �ال���فـــة ��ـــا ���ـــ� ال���ــف ان�ـــغال ال�ـــال ���الـــ� ال��ـــاة 

وم� ث� ��فل ح�� سـ�� ال��فـ� العـام الـ�� �قـ�م عل�ـه، ولهـ�ا فـإن  ،وض�ور�اتها

أساســـا و��ـــفة أصـــل�ة  ال��تـــ� فـــي ع�ـــ�م مع�ـــاه ال �ق��ـــ� علـــى ال��لـــغ ال��ـــ�د

لل���ف ���� درجة و��ف�ه؛ بـل ��ـ�ل �ـ�ل� ج��ـع ال��ا�ـا ال��علقـة �ال���فـة، 

ماد�ــــة �انــــ� أو أدب�ــــة، ع���ــــة �انــــ� أو نق��ــــة؛ إذ تع��ــــ� مــــ� مل�قــــات ال��تــــ� 

األصــلي وتأخــ� ح��ــه �ال��ت�ــات اإلضــا��ة و�ــ�ل ال�ــف�، وعــالوة الغــالء، و�ــ�ل 

�ــــ�ل االغ�ــــ�اب، و�ــــ�ل اإلقامــــة فــــي ال�هــــات الغــــ�اء، و�ــــ�ل ال�ــــ�� وال�ال�ــــ�، و 

ال�ائ�ة، و��ل ال��ادة، و��ل الع�و� لأل��اء، و��ل ال����ل، وم��ة ال�عل�� ال��اني 

ون�ـــف ال��ـــاني ألفـــ�اد األســـ�ة، وال�ـــف� م�انـــًا �ال�ـــ�� ال��ی��ـــة أو غ��هـــا مـــ� 

ــــ�رة لل���فــــة) ــــ� مق ــــال، واألوســــ�ة وال��اشــــ�� إذا �ان ــــ� شــــا�ع3وســــائل االن�ق  ، وق

الق�ـــاء الل��ـــي ن��ـــ�ه ال��ـــ�� فـــي تع��ـــ� ال��تـــ� ح�ـــ� ذه�ـــ� دائـــ�ة الق�ـــاء 

اإلدار� �ال����ـــة العل�ــــا إلــــى القــــ�ل (ق�ــــاء هــــ�ه ال����ــــة قــــ� اســــ�ق� علــــى أن 

ال�ق��د �ال��ت� ال �ق��ـ� علـى ال��لـغ ال��ـ�د أساسـًا و��ـفة أصـل�ة لل���ـف 

                                                           
  ال�ف�ة.و  ال��جع ال�اب� نف� 1
 .357، ص 1982، 2ص��ح ���� م���ني، م�اد� القان�ن اإلدار� الل��ي، ال��اب وال��ز�ع، ب�غاز�، �  2
  .587، ب�� 1063، ص 7، س 3ع  ، ال����عة،1953. 5. 6ق، جل�ة  5ل��ة  533الق��ة رق�  3
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قــة �ال���فــة، ماد�ــة ���ــ� درجــة و��ف�ــه، بــل ی�عــ�اه ل��ــ�ل ج��ــع ال��ا�ــا ال��عل

كان� أو أدب�ة، ع���ة �ان� أو نق��ة، و����� فـي هـ�ا ال�ع��ـ� ال��افـآت ����ـع 

أن�اعهـــا، وم�هـــا ال�قابـــل ال�قـــ�� عـــ� األع�ـــال اإلضـــا��ة فـــي غ�ـــ� أوقـــات الـــ�وام 

، وق� أك�ت ال����ة على ه�ا ال�ع���، ول�� ���غة أخـ�� جـاء ف�هـا 1ال�س�ي)

 -���عات ال�اف�ة وما اس�ق� عل�ه ق�اء ه�ه ال����ـةوفقًا لل� -(ح�� إن ال��ت�

ه� ما ���ل عل�ه ال���ف لقـاء ع�لـه، م�ـافًا إل�ـه العـالوات وال�ـ�الت وال��ا�ـا 

ال�ال�ة األخ�� ال�ـي تق�رهـا القـ�ان�� واللـ�ائح ذات العالقـة، ومفـاد ذلـ� أن العـالوة 

م��نـــات  ال�ـــي ت�الـــ� بهـــا ال��عـــ�ن ضـــ�ها  �فـــ�ض اســـ��قاقها لهـــا تع��ـــ� مـــ�

  .2ال��ت� وتأخ� ح��ه م� ح�� تقادم ال�� وسق��ه)

ولعل ال�الح� على ه�ه ال�ع��فات أنهـا ت�سـع� ��ـ�ل ���ـ� فـي تع��ـ� 

أشــ�نا إل�ــه م�ــ� ال��تــ� ���ــ� لــ� تق��ــ� علــى ال�ع��ــ� ال��ــ��عي ف��ــ� الــ�� 

 فــة ال��ا�ــا ال�ق��ــة والع���ــة، ��ــا ت�ــ�ل مقابــل الع�ــلال��ــ�ل � قل�ــل، بــل ت�اوزتــه

  اإلضافي، ال�� ی�قاضاه ال���ف ن��� ع�له خارج ال�وام ال�س�ي.

  / حاالت اس��قاق ال��ت� وسق��هثان�اً 

فـي �عـ� مـ�اده علــى  2010ل�ـ�ة  12نـ� قـان�ن عالقـات الع�ـل رقـ� 

ال�ــــاالت ال�ــــي ��ــــ��� ف�هــــا ال���ــــف م�ت�ــــه، ��ــــا أشــــار فــــي مــــ�اد أخــــ�� إلــــى 

  تقاضي م�ت�ه.ال�االت ال�ي ��ق� ف�ها ح� ال���ف في 

  حاالت اس��قاق ال��ت�. 1

��ــ��� ال���ــف م�ت�ــه ال�امــل مــ� تــار�خ م�اشــ�ته لع�لــه، وح�ــى ال�ــ�م الــ��  .أ

ت��هــي ��ــه عالق�ــه �ال���فـــة ســ�اء �ال�قاعــ� أو االســـ�قالة أو الف�ــل مــ� الع�ـــل، 

                                                           
، (غ�ــــ� م��ـــ�ر)، م�ــــار إل�ــــه لــــ�� خل�فــــة ســــال� 1997. 11. 19ق، جل�ــــة  42ل�ــــ�ة  �27عـــ� إدار� رقــــ�  1

، 2009، 1لف�ـــ�ل لل��ـــ� وال��ز�ـــع، ب�غـــاز�، �ال�ه�ـــي، أح�ـــام وم�ـــاد� الق�ـــاء اإلدار� الل��ـــي، دار وم���ـــة ا

  .125ص
لعل�ـــا، الق�ــــاء اإلدار�، م���عـــة أح�ـــام ال����ـــة ا 2004. 1. 4ق، جل�ـــة  47ل�ـــ�ة  �72عـــ� إدار� رقـــ�  2

����عـة، الق�ـاء اإلدار�، ، ال2007. 6. 24، جل�ـة 53ل�ـ�ة  ��118ل� �عـ� رقـ�  ن��او  .21، ص 2004

  .649، ص2007
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.غ�� أن ما ���� اإلشارة 1ول�� م� تار�خ ص�ور ق�ار تع���ه في ال���فة العامة

في ه�ا ال�قام، أن ت�ل� الع�ل ��� أن ���ن ب�ـاء علـى قـ�ار تع�ـ�� صـ��ح إل�ه 

صادر م� ال�هة ال����ة �ال�ع��� أو ال�عاق�، فـإذا سـل��ا ���اشـ�ة ال�ـ�� فـي 

تقلـ� و��فـة اسـ��ادا إلـى قـ�ار غ�ــ� صـ��ح أو أن القـ�ار صـ�ر مـ� جهـة ال ت�لــ� 

�ــه ح�مــان ال���ــف إصــ�اره أصــًال فــ��� أمــام اغ��ــاب لل�ــل�ة، م�ــا ی��تــ� عل

، ��ــا ��ــ� ال����ــه أ��ــا أن �عــ� القــ�ان�� ال�اصــة تــ�� علــى أنــه 2مــ� م�ت�ــه

إذا �ان مق� ع�ل ال���ف �قع خارج م�ان إقام�ه ������ ال���ف ال��ت� مـ� 

  . 3تار�خ مغادرته له�ا ال��ان إلى مق� ع�له

إذن ن�ـ���ع القــ�ل ول�ــي ��ــ��� ال���ــف م�ت�ــه ضــ�ورة تــ�اف� شــ���� 

��� أوله�ـــا صـــ�ور قـــ�ار ال�ع�ـــ�� أو إبـــ�ام العقـــ� مـــ� جهـــة م���ـــة بـــ�ل�، أساســـ

وال�اني اس�الم الع�ل ���رة فعل�ة. وم� ه�ا ال���لـ� ق�ـ� ال����ـة العل�ـا فـي 

أك�ـــ� مـــ� م�اســـ�ة علـــى أه��ـــة ال�ـــ���� ال��ـــار إل�ه�ـــا، ح�ـــ� تقـــ�ل فـــي إحـــ�� 

� تع���ـه �ق�ـاع ال��اس�ات (وح�� إن ال�اب� �أوراق ال�ع�� أن ال��ع�ن ضـ�ه تـ

، 16/9/1996ال�ـــادر ب�ـــار�خ  1996ل�ـــ�ة  1514ال�علـــ�� ���جـــ� قـــ�ار رقـــ� 

أ� ق�ـل صـ�ور قـ�ار  1/10/1996وأنه �اش� ع�لـه ���رسـة واد� ال�ـاب ب�ـار�خ 

 1/10/1995تع���ـــه ال��ـــار إل�ـــه، وأنـــه �الـــ� ��ـــ�ف م�ت�اتـــه عـــ� ال�ـــ�ة مـــ� 

تــار�خ م�اشــ�ته  1/10/1995م�ــا �ع�ــي أن ال�ــ�ة مــ�  1996ح�ــى نها�ــة ســ�ة 

ال ����� ع�ها م�ت�ـات  16/9/1996للع�ل ح�ى تار�خ ص�ور ق�ار تع���ه في 

  . 4لع�م ص�ور ق�ار تع���ه)

                                                           
  . 429ان�� دمحم ع��هللا ال��ار�، ال��جع ال�اب�، ص  1
  .359ص��ح ���� م���ني، ال��جع ال�اب�، ص  2
��ــأن إصــ�ار قــان�ن األمــ�  1992ل�ــ�ة  10رقــ�  � مــ� القــان�ن �ال�الثــو  ةال��ــال ال�ــادة ال�ام�ــ�ل ان�ــ� علــى ســ� 3

وال���ة ح�� ت�� على أنه ( ����� ع�ـ� ه��ـة ال�ـ��ة رات�ـه اع��ـارا مـ� تـار�خ ت�ـل�ه مهـام ع�لـه، علـى أنـه 

القـان�ن   تار�خ مغادرته له�ا ال��ـان). ان�ـ� نـ�إذا �ان مق� ع�له خارج م�ان إقام�ه العاد�ة ������ ال�ات� م� 

  .  30، س 28ال����ة ال�س��ة ع 
  .423، ص2005م���عة أح�ام ال����ة العل�ا، س ،2005.5.21ق، جل�ة 50ل��ة  �46ع� إدار� رق�  4



  
  
  

 معتوق عمر محمود       

 

  )2019(یونیو األول العدد ) 32المجلد (

221 

��ــــ��� ال���ــــف م�ت�ــــه �ــــامًال حالــــة ��ا�ــــه عــــ� الع�ــــل ت���قــــًا لالســــ�قالة  .ب

 12مـ� قـان�ن عالقـات الع�ـل رقـ�  174االع��ار�ة ال����ص عل�هـا فـي ال�ـادة 

اع��ــار ال���ــف .. ال ��ــ�ز ، ح�ــ� ن�ــ� ال�ــادة ال�ــ���رة �أنــه (.2010ل�ــ�ة 

م�ـــ���ًال إذا قـــ�م خـــالل ع�ـــ�ة أ�ـــام مـــ� تـــار�خ ان�هـــاء ال�ـــ�ة ال��ـــ�دة فـــي ال��ـــ�د 

ال��ار إل�ها ع�رًا ع� تغ��ه وتـ� ق��لـه. وفـي هـ�ه ال�الـة ��ـ��� ال���ـف م�ت�ـه 

  ع� م�ة ال��اب...). 

ل، فـإن ال���ـف ��ـ��� م�ت�ـه مـا دام قـ� قـام اس��ادا ل���أ األج� مقابل الع�ـ .ج

�الع�ــل ال��ــ�� �ــه ��ــل دقــة وأمانــة، ف�فقــًا لــ�� الفقــ�ة األولــى مــ� ال�ــادة ال�اد�ــة 

ع�ـ�ة مــ� قــان�ن عالقــات الع�ــل ( ��ــ� علــى العامــل وال���ــف أن �قــ�م �الع�ــل 

ال��ـــ�� إل�ـــه ب�ف�ـــه، وأن ی�د�ـــه ب�قـــة وأمانـــة وأن ���ـــ� وقـــ� الع�ـــل ال�ســـ�ي 

  ع�له...). ألداء 

مادامــ� العالقــة ال�ــي تــ��� ال���ــف ��هــة ع�لــه هــي عالقــة الئ��ــة ت�����ــة  .د

  -��ــا ف�هــا ال��تــ� -ن �افــة حقــ�ق ال���ــف إت���هــا القــ�ان�� واللــ�ائح، لــ�ل� فــ

م�ــــ���ة مــــ� هــــ�ه القــــ�ان�� واللــــ�ائح، ولــــ�� مــــ� ت�افــــ� إرادتــــي ال���ــــف وجهــــة 

مــــ� قــــان�ن عالقــــات الع�ــــل (ی���ــــع  142، وهــــ� مــــا أكــــ�ت عل�ــــه ال�ــــادة 1اإلدارة

ال���ــف ��افــة ال�قــ�ق ال�قــ�رة لــه ���جــ� أح�ــام هــ�ا القــان�ن واللــ�ائح ال�ــادرة 

  ��ق��اه وال ���ز خف�ها أو إ�قافها أو ح�مانه م�ها إال وفقًا للقان�ن...).

  حاالت سق�� ال��ت� .2

  ت اآلت�ة:وفقًا لقان�ن عالقات الع�ل ��ق� ح� ال���ف في م�ت�ه في ال�اال   

مـ� قـان�ن  �36ـادة حالة ��ا�ه عـ� الع�ـل بـ�ون عـ�ر مق�ـ�ل، ح�ـ� ن�ـ� ال أ.

��ــ�م العامــل أو ال���ــف مــ� مقابــل ع�لــه أو م�ت�ــه عــ� ال�ــ�ة عالقــات الع�ــل (

ـــه بهـــا، مـــع عـــ� ـــ� إجـــازة مـــ�خ� ل اإلخـــالل  مال�ـــي ی�ق�ـــع ف�هـــا عـــ� الع�ـــل �غ�

العل�ا على (أن إی�اد ال��ـ�ع  �ال��اءلة ال�أدی��ة) وفي ه�ا ال��اق أك�ت ال����ة

للع�ر ال�ق��ل ���� ل����ـ� ال��ـاب إن�ـا هـ� إلـ�ام اإلدارة �ـأن ت��قـ� مـا إذا �ـان 

                                                           
  .428ساب�، ص  دمحم ع��هللا ال��ار�، م�جع 1
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مــ� قــان�ن ال��مــة  70العــ�ر مق�ــ�ًال مــ� ع�مــه ق�ــل إقــ�امها علــى إع�ــال ال�ــادة 

لـــ�  56ل�ـــ�ة  36مـــ� قـــان�ن ال��مـــة ال��ن�ـــة رقـــ�  70ال��ن�ـــة، ح�ـــ� إن ال�ـــادة 

. وفـي هــ�ا اإل�ـار ن�ــ� �1اب ل����ــ� ال��ـاب فــي م�عـاد م�ــ�د...)ت�جـ� تقــ��� أسـ

أن ال����ة العل�ا ق� ألغـ� ح�ـ� م���ـة االسـ���اف، ألنـه وح�ـ� ق�لهـا لـ� �فـ�ق 

بـــ�� ال��ـــاب عـــ� الع�ـــل بـــ�ون عـــ�ر مق�ـــ�ل، وال��ـــ� ال�ـــادر ب��اءتـــه مـــ� الـــ�ه� 

ه فـــي ال��ـــ��ة إل�ـــه، وتـــ�ه� قائلـــة (إذا �انـــ� ال����ـــة قـــ� ق�ـــ� لل��عـــ�ن ضـــ�

صــ�ف م�ت�ــه دون أن تفــ�ق فــي ق�ــائها بــ�� مــ�ة اإل�قــاف ال�ــي ان�هــ� ��ــ�ور 

ـــى  ـــي �ـــان عل ـــ�� الف�ـــ�ة ال�ـــي أعق�ـــ� هـــ�ا ال��ـــ� وهـــي ال�ـــ�ة ال� ح�ـــ� ب��اءتـــه و�

ال��عــ�ن ضــ�ه أن �قــ�م نف�ــه ف�هــا للع�ــل ولــ� ت�ضــح فــي ح���ــات ح��هــا ال�ــ�� 

ی�اشــ� ف�هــا الع�ــل �عــ�  الــ�� اســ���ت إل�ــه فــي أحق��ــه ل��ت�ــه فــي الف�ــ�ة ال�ــي لــ�

ـــى جهـــة اإلدارة ذلـــ� ألن  ،ال��ـــ� ب��اءتـــه ـــى فعلـــه أو إل ـــ� راجعـــًا إل وهـــل �ـــان ذل

  .2األصل أن ال��ت� مقابل الع�ل فإن ح��ها ���ن قاص� ال�����)

مــ�  ��158ــق� حــ� ال���ــف فــي م�ت�ــه حالــة ح��ــه، ح�ــ� ورد فــي ال�ــادة  .ب

اح��ا��ــًا أو ت�ف�ــ�ًا ل��ــ� ج�ــائي كــل م��ــف ��ــ�� قــان�ن عالقــات الع�ــل �ــأن (

ی�قــف �قــ�ة القــان�ن عــ� ع�لــه مــ�ة ح��ــه. فــإذا �ــان ال�ــ�� ت�ف�ــ�ًا ل��ــ� ج�ــائي 

  سق� حقه في م�ت�ه ��ال م�ة ال���،...).

��ق� ح� ال���ف في ن�ف م�ت�ه حالة وقفه ع� الع�ل اح��ا��ًا، وه� ما  .ج

ـــه ال�ـــادة  ـــات الع�ـــل (... 158أشـــارت إل� ـــان�ن عالق أمـــا إذا �ـــان ال�ـــ��  مـــ� ق

اح��ا��ًا ف��قف ن�ف م�ت� ال���ف مـ�ة ال�ـ�� علـى أن ��ـ�ف لـه ال��ـف 

اآلخ� إذا أسف�ت اإلج�اءات ع� ع�م إدان�ه). وم�ـا ���ـ� اإلشـارة إل�ـه أنـه ووفقـًا 

                                                           
 .  10، ص  2، ع 4، م. م. ع، س 1966. 3. 26ق، جل�ة  14ل��ة  �25ع� إدار� رق�  1
الق�ــاء  مــع أن  .41، ص 4، ع 10، م. م. ع، س 1974. 3. 14ق، جل�ــة  20ل�ــ�ة  �3عــ� إدار� رقــ�  2

ال��ــ�� م�ــ�ق� علــى هــ�ا ال��ــ�أ، ح�ــ� أكــ�ت ال����ــة اإلدار�ــة العل�ــا �أنــه ( ��ــ�م ال���ــف الــ�� ی�ق�ــع عــ� 

ع�له ب�ون م��ر م� رات�ه م�ة ��ا�ه، ألن األصل أن األج� مقابل الع�ل، فإذا تغ�� ب�ون م�ـ�ر فـال حـ� لـه فـي 

. 210، ص 4، ع 45ق�ـــا�ا ال�ولـــة، س  ، م�لـــة2001. 5.5ق، جل�ـــة  44ل�ـــ�ة  416األجـــ�) الق�ـــ�ة رقـــ� 

، 10ق، م���عــة ال��ــاد� القان�ن�ـة ال�ــي ق�رتهــا ال����ــة اإلدار�ــة العل�ــا، س  7ل�ــ�ة  1417وان�ـ� الق�ــ�ة رقــ� 

 .  95، ب�� 1095، ص 2ع 
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ی�قـف م�تـ� ال���ـف �ـامًال  ىال�لغ 1976ل��ة  55لقان�ن ال��مة ال��ن�ة رق� 

ف اح��ا��ــًا، ح�ــ� تــ�� الفقــ�ة ال�ال�ــة مــ� ولــ�� ن�ــفه فقــ� حالــة حــ�� ال���ــ

(إذا �ـــــــان ال�ـــــــ�� اح��ا��ـــــــًا ی�قـــــــف صـــــــ�ف م�ت�ـــــــه ال�امـــــــل مـــــــ�ة  82ال�ـــــــادة 

، وح�ـــ�ًا فعـــل ال��ـــ�ع فـــي �ـــل القـــان�ن ال��یـــ� ب�ق��ـــ�ه عـــ�م إ�قـــاف 1ال�ـــ��...)

ص�ف ال��ت� �امًال بل ن�فه فق�، حالة ح�� ال���ف اح��ا��ا، ألن ال��تـ� 

ال���ــف ال�ح�ــ� مــ� جهــة، ومــ� جهــة أخــ�� ی��ــ�ف فــي الغالــ� م�ــ�ر رزق 

آثار انق�اعه �ال�امل على ج��ع أف�اد أس�ته، وفي ه�ا ال�ـ�اق ن�ـ� أن ال����ـة 

ح�� جل�اتها (إن ق�اء ه�ه ال����ة ق� ج�� علـى أن ال��ـ�ع إالعل�ا تق�ل في 

ق� اس���ى م� قاع�ة األج� مقابل الع�ل ال�االت ال�ي ی�ق�ـع ف�هـا ال���ـف عـ� 

�اشـــ�ة ع�لـــه ��ـــ�� ح��ـــه اح��ا��ـــًا أو وقفـــه عـــ� الع�ـــل �ـــأن ن�ـــ� ال�ادتـــان م

مــ� قــان�ن ال��مــة ال��ن�ــة علــى أن ��ــ�ف لــه م�ت�ــه فــي هــ�ه  82/3و  81/4

ال�االت إن أسف�ت اإلج�اءات ال�أدی��ة أو ال��ائ�ة ع� ع�م إدان�ه أو ع�م إقامـة 

�ـف فـي م�ـ�ر ال�ع�� ض�ه وأن ال���ـة مـ� هـ�ه ال��ـ�ص أن ال ��ـار ال�� 

رزقه ���� إج�اءات ت��� ضـ�ه وت��عـه مـ� ال�فـاء �ال��امـه �ـأداء و��ف�ـه وال��ـام 

و�ن هــ�ه  ،�أ��ائهــا وت��هــي تلــ� اإلجــ�اءات ب��اءتــه أو �عــ�م إقامــة الــ�ع�� ضــ�ه

ـــة ال���ـــف �ق�ـــي ����ـــه  ـــة صـــ�ور ح�ـــ� ج�ـــائي �إدان ال���ـــة ت��قـــ� فـــي حال

�ـه و�عـادة م�اك��ـه م�ـ�دًا وصـ�ور وت��هي إج�اءات ال�ع� على ه�ا ال��ـ� ب�ق

ح�ــ� نهــائي ب��اءتــه م�ــا ن�ــ� إل�ــه م�ــا ی�عــ�� معــه اع��ــار ج��ــع ال��احــل ال�ــي 

ســ�ق� ال��ــ� ال�هــائي األخ�ــ� مــ� ق��ــل اإلجــ�اءات ال�ــي ان�هــ� �عــ�م إدان�ــه ��ــا 

ال��ــار إل�هــا ذلــ�  82/3و  81/4ی���ــ� فــي شــأن مــا ت�خــاه ال��ــ�ع فــي ال�ــ�اد 

ت�ف��ًا ل��� ج�ائي ال�ي ت�د� إلى ح�مان ال���ـف مـ� م�ت�ـه ألن عق��ة ال��� 

م� قان�ن ال��مة  83و�اقي حق�قه ال�����ة إع�اًال ب�� الفق�ة ال�ان�ة م� ال�ادة 

                                                           
 .14، س ��48أن ال��مة ال��ن�ة، م���ر في ال����ة ال�س��ة، ع  1976ل��ة  55ان�� ن� القان�ن رق�  1
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ال��ن�ـة هـي تلـ� العق��ـة ال�ــي �ق�ـي بهـا ح�ـ� ج�ــائي نهـائي حـاز ح��ـة ال�ــيء 

  .1ال�ق�ي �ه وت�ت�� عل�ه �آفة آثاره األصل�ة وال����ة)

  ال��ا�ة القان�ن�ة لل��ت� �ع ال�اني/الف

ن�ــ�ًا لأله��ــة الق�ــ�� لل��تــ� �ال��ــ�ة ل��ــاة ال���ــف وأســ�ته، فقــ� قــ�ر 

ال��ـــ�ع ومـــ� �عـــ�ه الق�ـــاء ح�ای�ـــه �الع�یـــ� مـــ� ال��ـــ�ص، لـــ�ل� نـــ�� ال��ا�ـــة 

  ال������ة، في الفق�ة األولى، ث� نع�ض لل��ا�ة الق�ائ�ة في ال�ان�ة.

  ال��ا�ة ال������ة /أوالً 

علـــى ن�ـــ�ص قـــان�ن عالقـــات الع�ـــل، ن�ـــ� أن ال��ـــ�ع قـــ�ر  �ـــاال�الع

ـــة ت�ـــ����ة لل��تـــ�، وهـــ�ه ال��ا�ـــة ت��ـــاوز م�تـــ� ال���ـــف ل��ـــل �ـــ�ل�  ح�ا�

لل�قابــل ال�ــي ی�قاضــاه العامــل أ��ــًا، و ت���ــل هــ�ه ال��ا�ــة ال��ــ����ة فــي ال�قــا� 

  ال�ال�ة:ـ 

ـــات، ح�ـــ�  .1 ـــ� حـــ� أدنـــى لل��ت� ـــ� ال�ـــ� األدنـــى ت��ی ـــي ت��ی قـــ�ر ال��ـــ�ع الل��

ال�ي ت��ل م� ال��انـة العامـة، وذلـ� ���ف�� العامل�� �ال�هات العامة ل��ت�ات ال

 ����450ــة  2008ل�ــ�ة  28اســ��ادا لقــ�ار الل��ــة ال�ــع��ة العامــة (ســا�قًا) رقــ� 

��ـأن ز�ـادة  2011ل�ـ�ة  27دی�ار شه��ًا، ث� ص�ر عـ� نفـ� ال�هـة القـ�ار رقـ� 

ات العــامل�� �ال�حــ�ات اإلدار�ــة، جــاء فــي ال�ــ�ول ال��فــ� �ــأن ��ــ�ن م�تــ� م�ت�ــ

دی�ار، وه�ا ال��ت� ���� على ال��ـال��  450ال�رجة األولى في ال�ل� ال���في 

لل�قاعــ� أ��ــا، ح�ــ� جــاء فــي ال�ــادة ال�ال�ــة م�ــه ( ��ــ�ن ال�ــ� األدنــى لل��ــال�� 

  .�2 دی�ار)�) أر�ع�ائة وخ��450على ال�قاع� (

                                                           
، م���عـة أح�ـام ال����ـة العل�ـا، الق�ـاء اإلدار�، 2004. 12. 26ق، جل�ـة  48ل�ـ�ة  58دار� رقـ� �ع� إ 1

  .383، ص 2004
، م���عـة ال��ـاد� 1971. 4. 13ق، جل�ـة  13ل�ـ�ة  1135ان�� تأك�� ه�ا الق�ل في الق�اء، الق��ة رقـ�  2

، ح�ــــ� تــــ�ه� 271، ب�ـــ� 2567، ص القان�ن�ـــة ال�ــــي ق�رتهـــا ال����ــــة اإلدار�ــــة العل�ـــا، فــــي خ�ـــ� ع�ــــ�ة ســــ�ة

ال����ة قائلة (... ح�مان ال�ـ�عى مـ� رات�ـه ولـ� ی��ـ� أن لـه م�ـ�ر رزق آخـ� ی��تـ� عل�ـه ضـ�ر مـاد� م�قـ� 

 ..).   ن ال�ات� ه� م�رد رزقه و�ن ��ام ال�هة ���مانه م� رات�ه ����ه ح��ًا ���ر ماد� م�ق�.إإذ 
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حــــ�ص ال��ــــ�ع الل��ــــي فــــي قــــ�ان�� ال��مــــة ال��ن�ــــة ال��عا��ــــة، علــــى ح�ا�ــــة  .2

ـــه إال فـــي حـــ�ود مع��ـــة و��ـــ��  ـــ� مـــ� خـــالل عـــ�م جـــ�از ال��ـــ� عل� ال��تـــ� وذل

 -و�ـــ�ل� أســـ�ته -م�ــ�دة، ألن ال��ـــام ���ـــل هـــ�ا اإلجـــ�اء ســ�ف یل�ـــ� �ـــال���ف

ن�ــ� � ضـ�ًرا ج�ــ�ً�ا، ��ــ�ن لـه أثــ� ســل�ي علـى أداء و��ف�ــه، ومــ� هـ�ا ال���لــ

ال ��ــ�ز علــى أنــه ( 2010 ل�ــ�ة 12مــ� قــان�ن عالقــات الع�ــل رقــ�  50ال�ــادة 

ال��� على مقابل الع�ـل أو ال��تـ� ال��ـ��� للعامـل أو ال���ـف إال فـي حـ�ود 

  ال��ع، مع إع�اء األول��ة ل�ی� ال�فقة.

وال ��ــــ�ز االق��ــــاع مــــ� مقابــــل الع�ــــل أو ال��تــــ� ��ــــا ی��ــــ� علــــى ر�ــــع 

ـــاء ل�ـــا � �ـــ�ن قـــ� اق��ضـــه العامـــل أو ال���ـــف مـــ� جهـــة الع�ـــل، وال ال��تـــ� وف

ل�ـي ت�قاضى جهة الع�ل أ�ة فائ�ة ع� ذل�، وت����ى مـ� ذلـ� قـ�وض اإلسـ�ان ا

  ). تق�مها ال��ارف وما في ح��ها

وال���فاد م� ن� ال�ادة أن ال���ع ح�ا�ة م�ـه ل��تـ� ال���ـف حـ�ص 

ل ضـ�ان ال�ـ� األدنـى علـى عـ�م جـ�از ال��ـ� عل�ـه إال فـي حـ�ود ال��ـع، مـ� أجـ

لل����ــة مــ� ناح�ــة، ومــ� ناح�ــة أخــ�� ل�ــي ��ــ�� ال���ــف أنــه ســ�ف ���ــل 

  .1على ج�ء م� م�ت�ه في آخ� ال�ه�

وع�ـ�ما قـ�ر -ن�ـ� أن ال��ـ�ع  �اإلضافة إلى ما تق�م م� ضـ�انات ت�ـ����ة، .3

حــ�ص علــى عــ�م ح�مــان  -��ــات ال�أدی��ــة علــى ال���ــف العــامت���ــع �عــ� العق

م�ت�ــه �ــامًال �اع��ــاره دخلــه ال�ح�ــ�، ح�ــ� ن�ــ� الفقــ�ة األولــى مــ�  ال���ــف مــ�

ــــى  160ال�ــــادة  مــــ� قــــان�ن عالقــــات الع�ــــل ال��علقــــة �العق��ــــات ال�ــــي ت�قــــع عل

ال���ف�� ال�ی� ��غل�ن ال�رجات العل�ا (م� ال�رجة ال�اد�ة ع��ة ف�ـا فـ�ق) �ـأن 

�ز أن ��ـــاوز (ال��ـــ� مـــ� ال��تـــ� ��ـــا ��ـــاوز ت�ـــع�� ی�مـــًا فـــي ال�ـــ�ة، وال ��ـــ

ال��� ت�ف��ًا له�ه العق��ة ر�ع ال��تـ� شـه��ًا، �عـ� ال��ـع ال�ـائ� ال��ـ� عل�ـه أو 

ال��ـازل ع�ــه قان�نـًا...) أمــا �ال��ـ�ة ل�ــ��في ال�رجـة العاشــ�ة فأقـل فأنــه وفقـًا للفقــ�ة 

(... ال��ـ� مـ� ال��تـ� ل�ـ�ة ال ت��ـاوز سـ��� ی�مـًا فـي  هانف�ـال�ادة ال�ان�ة م� 
                                                           

���ة والق�ــائ�ة لل�قــ�ق ال�ال�ــة لل���ــف العــام (دراســة مقارنــة)، م�لــ�د صــالح ال��ــ�وك عــام�، ال�ــ�انات ال��ــ�  1

 .68، ص2016ــ  2015، العام ال�امعي رسالة ماج���� (غ�� م���رة) �ل�ة ال�راسات العل�ا للعل�م األم��ة
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�ــ�ز أن ��ــاوز ال��ــ� ت�ف�ــ�ًا لهــ�ه العق��ــة ر�ــع ال��تــ� شــه��ًا �عــ� ال�ــ�ة، وال �

  ).�ناً ال��ع ال�ائ� ال��� عل�ه أو ال��ازل ع�ه قان

ال���فاد مـ� نـ� ال�ـادة ال��ـار إل�هـا، أن ال��ـ�ع ورغـ� تق��ـ�ه ال��ـ� و 

م� ال��ت� �عق��ة تأدی��ة ��ـ�ز ل�هـة اإلدارة ت���عهـا، ل��ـه مـع ذلـ� ق�ـ�ها ��ـ� 

وح� أعلى لل���، فال ���ز لإلدارة ت�اوزها و�ال وقع ق�ارها �ا�ًال ه�ا مـ� أدنى 

جهــة، ومــ� جهــة أخــ�� فــ�ق بــ�� مــ��في اإلدارة العل�ــا، وغ�ــ�ه� مــ� ال�ــ��ف�� 

���ـــ� أجـــاز ال��ـــ� مـــ� مـــ��في اإلدارة العل�ـــا ��ـــ�ة أك�ـــ�، ن���ـــة ألن مـــ��في 

  .1ه� م� ال���ف��اإلدارة العل�ا ی�قاض�ن في الغال� م�ت�ات أعلى م� غ�� 

ن�ـــ�ًا ألن ال��مـــان مـــ� ال��تـــ� أو ح�ـــى جـــ�ء م�ـــه، ال یـــ�ث� علـــى ال���ـــف  .4

��ــفة ش��ــ�ة، بــل قــ� ی�عــ�اه، ل�ــي یــ�ث� �ــ�ل� علــى ال��ــ��� ال����ــي ألفــ�اد 

أس�ته، ل�ل� ق�ر ال���ع ح�ا�ـة م�ـه لل��تـ� مـ�ح ال���ـف ال�ـ��� رات�ـه �ـامال 

تـ� مقابـل الع�ـل، ح�ـ� أجـاز ال��ـ�ع ��لة م�ضه، وذل� خ�وجًا ع� قاعـ�ة ال�� 

ح�ــ�ل ال���ــف علــى إجــازة م�ضــ�ة م�ف�عــة ال���ــة ل�ــ�ة خ��ــة وأر�عــ�� ی�مــًا 

م��لة أو س��� ی�مًا م�ق�عة خـالل ال�ـ�ة ال�احـ�ة، غ�ـ� أن ال��ـ�ع اشـ��� �ـأن 

ال ت�ـــ�ح هـــ�ه اإلجـــازة إال ب�ـــاء علـــى تق��ـــ� ��ـــي مع��ـــ� مـــ� ���ـــ� م�ـــ�� أ� 

ا ن�ـــ� عل�ـــه ال�ــــادة ال�ال�ـــة وال�الثـــ�ن مـــ� قــــان�ن مع��ـــ� جهـــة الع�ـــل، وهــــ� مـــ

عالقــات الع�ــل (للعامــل أو ال���ــف ال�ــ� فــي إجــازة م�ضــ�ة م�ف�عــة ال�قابــل أو 

ال��تــ� ل�ــ�ة ال ت��ــ� علــى خ��ــة وأر�عــ�� ی�مــًا م��ــلة أو ســ��� ی�مــًا م�ق�عــة 

  خالل ال��ة ال�اح�ة.

ـــــ� ��ـــــي مـــــ� ���ـــــ� ـــــى تق��  و��ـــــ�ن مـــــ�ح اإلجـــــازة ال��ضـــــ�ة ب�ـــــاء عل

مع���...)، وفي ه�ا ال��اق ق�رت ال����ة اإلدار�ـة العل�ـا �ـأن (اع��ـار ال�ـ��� 

                                                           
��ـأن ز�ـادة م�ت�ـات العـامل�� �ال�حـ�ات اإلدار�ـة  2011ل�ـ�ة  27ان�� ق�ار الل��ة ال�ـع��ة العامـة (سـا�قًا) رقـ�  1

، أمـا أول م��ـ�� م�تـ� ال�رجـة األولـى 1276العامة، ح�� ن�� أن أول م���� م�ت� ال�رجة ال�ادسة ع��ة ی�لـغ 

 دی�ار فق�.  450
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�إجـازة اسـ���ائ�ة أن ی�قاضـى أجـ�ه �ـامًال وال�ق�ـ�د �ـه األجـ� األساسـي وال��غ�ــ� 

  .��1ا ��ه مقابل الع�ل اإلضافي إلى أن ��فى و���ق� حاله...)

دة فـي قـ�ان�� ال��مـة م�ح ال���ع م�ت� ال���ف ح�ا�ة ج�ی�ة ل� ت�ـ� م�جـ�  .5

، وذل� �ال��اوز ع� اس��داد ما ت� ص�فه ب�ون وجـه حـ�، ح�ـ� 2ال��ن�ة ال�ا�قة

م� قان�ن عالقات الع�ل على أنه (... وفي ج��ع األح�ال ال  158ت�� ال�ادة 

����د مـ� ال���ـف مـا ��ـ�ن قـ� صـ�ف لـه مـ� م�ت�ـات وعـالوات و�ـ�الت وم�ا�ـا 

�ع الل��ـي بهـ�ه ال��ا�ـة، ح�ـ� مـ� غ�ـ� ال�ق�ـ�ل ، وح��ًا فعـل ال��ـ3مال�ة أخ��)

ال���ف في نها�ة ال�ه�، �أنه ت� خ�� ما ق� تلقاه م� م�ـالغ مال�ـة قـ�  أجاأن �ف

ت�ــ�ن صــ�ف� ����ــ� ال��ــأ، لــ�ل� فلــ�� ل�هــة اإلدارة �عــ� هــ�ا الــ�� أن تقــ�م 

ـــه  ـــًا ���ـــ� ال�عـــ� �� ـــالغ صـــ�ف� لل���ـــف، و�ال �ـــان ق�ارهـــا مع�� ���ـــ� أ�ـــة م�

  .�4اإللغاء أمام دوائ� الق�اء اإلدار� 

أخ��ًا ن�� أن ال���ع أحا� ال��ت� ���ا�ـة ت�ـ����ة سادسـة، وذلـ� �ـأن عهـ�  .6

إلى دوائ� الق�اء اإلدار� ���اك� االس���اف دون غ��هـا �الف�ـل فـي ال��ازعـات 

ال��علقـة �ال��ت�ـات وال�عاشـات ال�قاع��ـة � ت��أ ب�� ال���ـف وجهـة اإلدارة ال�ي ق

ال��ــ��ق�� عــ�ه�، ��ــا أع�ــى لهــ�ه  وال��افــآت، ال��ــ��قة لل�ــ��ف�� العــام�� أو

الــ�وائ� وحــ�ها حــ� الف�ــل فــي ال�ل�ــات ال�ــي �قــ�مها ال���فــ�ن العــام�ن �إلغــاء 

  . 5الق�ارات ال�هائ�ة ال�ادرة ���ح العالوات

  

                                                           
ــــ�  1 ــــه لــــ�� م�لــــ�د صــــالح 1995.  12.  30ق ، جل�ــــة  40ل�ــــ�ة  1801الق�ــــ�ة رق ، ال��جــــع ،  م�ــــار إل�

  .   73، ص ال�اب�
على أنه ( ����د م� ال���ف ما ���ن صـ�ف عل�ـه مـ�  ىن م� قان�ن ال��مة ال��ن�ة ال�لغخ��� ت�� ال�ادة  2

ت�ـاذ م�ت�ات أو أ�ة م�ا�ـا مال�ـة ت�ـاوز اسـ��قاقه ����ـ� االق��ـاع مـ� م�ت�ـه وم�ـ��قاته األخـ�� دون حاجـة إلـى ا

  .  14، س 48أ�ة إج�اءات ق�ائ�ة...) القان�ن م���ر في ال����ة ال�س��ة، ع 
ل�ـ�ة  4ال��ا�ـة ل��تـ� ال���ـف مـ� خـالل القـان�ن رقـ�  خـ� قـ�ر هـ�هاإلشارة أن ال���ع ال���� ه� اآل ت��ر 3

2000. 
  .431ساب�، ص ان�� دمحم ع��هللا ال��ار�، م�جع  4
 .  9، س ��59أن الق�اء اإلدار�، م���ر في ال����ة ال�س��ة، ع  1971ل��ة  88ان�� القان�ن رق�  5
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  ال��ا�ة الق�ائ�ة /ثان�اً 

رأی�ــا أن ال��ــ�ع الل��ــي قــ� عهــ� إلــى دوائــ� الق�ــاء اإلدار� دون غ��هــا 

ة �ال��ت�ات ومل�قاتها م� عالوات وم�افـآت، ح�ـ� تـ�� ن�� ال��ازعات ال��علق

��ــأن الق�ــاء اإلدار� علــى أنــه  1971ل�ــ�ة  88ال�ــادة ال�ان�ــة مــ� القــان�ن رقــ� 

  (ت��� دائ� الق�اء اإلدار� دون غ��ها �الف�ل في ال��ائل اآلت�ة:

ال��ازعــات ال�اصــة �ال��ت�ــات وال�عاشــات ال�قاع��ــة وال��افــآت ال��ــ��قة  .1

  العام�� أو ال����ق�� ع�ه�. لل���ف��

  ـ...).  .2

لــ�ل� ن�ــ���ع القــ�ل �ــأن وال�ــة الق�ــاء اإلدار� ��ــأن ال��ت�ــات ���ــ� أن 

ت�ــ�ن ق�ــاء م�ــ�و��ة أ� ال�أكــ� مـــ� أن القــ�ار ال�ــادر ��ــأن ال��تــ� م�ـــاب� 

ل��ـــ�أ ال��ـــ�و��ة، فـــإذا �ـــان غ�ـــ� ذلـــ�، فـــالق�ار ��ـــ�ن فـــي هـــ�ه ال�الـــة مع�ًضـــا 

� اإللغــاء ه�ــاك لإللغــاء، و�هــ�ا فــ��� أمــام دعــ�� اإللغــاء، و�اإلضــافة إلــى دعــ� 

ال�ي تهـ�ف إلـى ح�ا�ـة ال�قـ�ق ال�ات�ـة  ال�ع��� أو دع�� الق�اء ال�املدع�� 

ــــ�ع�� ال��ــــ��ة، أو دعــــ��  ــــى ت�ــــ���ها ب أو ال���ــــ�ة لل���ــــف أو مــــا درج عل

االســـ��قاق، و��ـــا أن أغلـــ� ال��ا�ـــا ال�ال�ـــة لل���ـــف ت�ـــ� م�ـــ�رها فـــي القـــ�ان�� 

�ا�ع لها ال���ـف، لـ�ل� فـإن الـ�ع�� ال�ـي والل�ائح، ول�� في إرادة جهة اإلدارة ال

ی�فعهــا ال���ــف ال تهـــ�ف فــي الغالــ� إلـــى إلغــاء قــ�ار إدار�، بـــل إلــى ال��ال�ـــة 

ـــ� اســـ�ق�  ـــ� فق ـــة، مـــ� هـــ�ا ال���ل ��ـــ� ش��ـــي مقـــ�ر م�ـــ�قًا فـــي قاعـــ�ة قان�ن�

الق�اء ال���� على أن م�ل ه�ه ال�عاو� ���ن م�الهـا الق�ـاء ال�امـل، ح�ـ� 

م�ازعــات ال�ـ��ف�� فــي م�ت�ـاته� هــي ء اإلدار� إلــى القـ�ل (���ــة الق�ـاتـ�ه� م

مــ� ق��ــل دعــاو� االســ��قاق، ف��ــ���ع ال����ــة ب�ال�ــة ق�ــائها ال�امــل أن ت�ــ�د 

ب�ف�ها لل���ف حق�قه ال�ي �����ها م� القان�ن... فـإن �ـان ��الـ� ��ـ� ذاتـي 

� ت�ــ�ن مقــ�ر لــه م�اشــ�ة فــي قاعــ�ة ت�����ــة عامــة �قــان�ن أو الئ�ــة، فــإن الــ�ع� 

، مـ� جه�ـه الق�ـاء الل��ـي اسـ�ق� هـ� 1في ه�ه ال�الة م� دعـاو� االسـ��قاق...)

                                                           
1
 .  1230، ص 6، ال����عة، س 1952. 6. 19ق، جل�ة  5ل��ة  874الق��ة رق�  
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اآلخــ� علــى أن الــ�عاو� ال�ــي ی�فعهــا ال���فــ�ن وال��رجــة فــي الفقــ�ة األولــى مــ� 

��أن الق�اء اإلدار� هي دعاو�  1971ل��ة  88ال�ادة ال�ان�ة م� القان�ن رق� 

ل�امل، وم� ث� ال ت�ق�� ���عاد ال�ـ��� ت���ة واس��قاق ت�خل في ن�اق الق�اء ا

ی�مــًا ال�قــ�رة ل�فــع دعــ�� اإللغــاء، و��ــ�ز ت����هــا ح�ــى �عــ� فــ�ات هــ�ا ال��عــ�، 

وت��ــع لل�قــادم ال���ــ�ص عل�ــه فــي القــان�ن ال�ــ�ني، ومــ� ثــ� ���ــ� علــى هــ�ا 

وقــ� ت�ج�ــ� ال����ــة العل�ــا  1ال�ــ�ع مــ� الــ�عاو� مــا ���ــ� علــى الــ�عاو� ال��ن�ــة

ـــ� ����ـــ� القـــ�ار اإلدار�  هـــ�ا القـــ�ل، ـــى �ـــان ال��عـــ�ن ضـــ�ه ل ـــ� (م� حـــ�� قال

�ال�ع��� ول� ��ـ� �ل�اتـه علـى ف�ـ�ة إلغائـه، و إن�ـا ات�ـه �ال��ـ�مة إلـى ن�ـاق 

ال�عـــ��� عـــ� الفـــ�وق ال�ال�ـــة ال���ت�ـــة علـــى إغفـــال تع���ـــه �ال�رجـــة ال�ان�ـــة وفقـــًا 

ـــه وخ��تـــه... فـــإن دعـــ�� ال��عـــ�  ن ضـــ�ه ت�ـــ�ن لل�اتـــ� وال�رجـــة ال�قـــ�ر�� ل��هل

دع�� اس��قاق (ت���ة) ت���� إلى ح� ذاتي م���� م� الق�ان�� والل�ائح ول��� 

ــــ�عاو� اإللغــــاء) ــــ�� وضــــعه ال��ــــ�ع ل ــــ� �ال��عــــاد ال ، وت��ــــ� 2دعــــ�� إلغــــاء ت�ق�

ال�ابـ� مـ� األوراق ومـ�ونات ه�ا الق�اء في ح�ـ� آخـ� جـاء ��ـه (ال����ة على 

�� ال�ـــاع� ان�ـــ�� علـــى �لـــ� ال��ـــ� ال��عـــ�ن ��ـــه وصـــ��فة الـــ�ع�� أن دعـــ

ت���ة وضـعه علـى ال�رجـة ال�اد�ـة ع�ـ�ة ال�ـي �ـان ��ـغلها بـ�ل ال�رجـة ال�اسـعة 

ال�ــي م��ــ� لــه ���جــ� قــ�ار ت�ــ��ة وضــعه ال�ــادر عــ� أمــ�� الل��ــة ال�ــع��ة 

مـ� دعـاو� ال��ـ��ة  اللع�ل ب�ل��ة ب�غـاز�، م�ـا ت�ـ�ن دعـ�� ال�ـاع� فـي ح��ق�هـ

وال����ــة شــ�ه م�ــ�ق�ة علــى هــ�ا االت�ــاه  3دار�)ال�ــي ��ــ�� ب���هــا الق�ــاء اإل

وال�الة -ففي ح�� ح�ی� �ع� ال�يء تق�ل (م�ى �ان األم� ��ل� فإن ال�ع�� 

إن�ــا هــي فــي ح��ق�هــا مــ� ق�ــل ال��ازعــات ال�اصــة �ال��ت�ــات، وال تــ�خل  -هــ�ه 

                                                           
1
ال����ـة ال�امعـة، دمحم ع��هللا ال��ار�، ال��جع ال�اب�، ال�قا�ة على أع�ـال اإلدارة، رقا�ـة دوائـ� الق�ـاء اإلدار�،  

  وما �ع�ها. 191، ص 2010، 5ال�او�ة، ل���ا، � 
2
  .  44، ص 3، ع 15، م. م. ع، س 1978. 11. 23ق، جل�ة  23ل��ة  �32ع� إدار� رق�  
3
(غ�� م���ر)  م�ار إل�ـه لـ�� خل�فـة سـال� ال�ه�ـي،  1989. 6. 18ق، جل�ة  35ل��ة  �19ع� إدار� رق�  

  .122ال��جع ال�اب�، ص 
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ضــ�� �عــ�ن اإللغــاء، وت���هــا ال����ــة ��ق��ــى اخ��اصــها ال�امــل، �ــ�ع�� 

  . 1ال���دة ل�ق��� �ل�ات اإللغاء،...) ال�ق�� ���عاد ال���� ی�ماً ت���ة، دون 

ومــ� نافلــة القــ�ل أن ال����ــة ع�ــ� ن��هــا م�ــل هــ�ه الــ�عاو� فإنهــا ت���ــع 

��ـل�ات واسـعة، ت��لـف عـ� مـا ت�ل�ـه إزاء دعـ�� اإللغـاء، ح�ـ� ت��ـ� رقاب�هـا، 

ت ال��علقــة لـ�� علــى أصـل ال�ــ�اع ف��ـ�، بــل ت��ـ� ســل�اتها ل��ـ� ج��ــع القـ�ارا

�ال��ضــــ�ع ال��ــــ�وح، ومــــ� هــــ�ا ال���لــــ� ��ــــ���ع القاضــــي ال��ــــ� فــــي ج��ــــع 

القــ�ارات ال��علقــة �عــ�م دفــع ال��تــ� إن وجــ�ت، �ــ�ل� ����ــه ال��ــ� فــي القــ�ارات 

ال��علقـــة ب�قـــف ال��تـــ� أو ال��مـــان م�ـــه أصـــًال، ��ـــا ����ـــه ال��ـــ� �إلغائهـــا إذا 

  .2ات�ح له أنها غ�� م��وعة

هــ�ا ال��ضــ�ع ��ــ� اإلشــارة إلــى أنــه ول�ــي ت�ــ�ن الــ�ع�� وق�ــل أن ن�ــ�� 

  3دع�� ت���ة ���� الق�اء اإلدار� دون غ��ه ب���ها ��� ت�اف� ثالثة ش�و�

  هي:

أن ��ـ�ن ال�ـ�اع ف�هـا م��ت�ـًا ���ـ� ال���فـة العامـة، وهـ�ا �ع�ـي أن  ال�ـ�� األول/ 

� ورث�ه، و��ـا ���ن أح� أ��اف ال���مة م��ًفا عاًما أو ال����ق�� ع�ه أ� م

ل�ـ�ة  88ه� م���ص عل�ه في الفق�ة األولى م� ال�ـادة ال�ان�ـة مـ� القـان�ن رقـ� 

��أن الق�اء اإلدار�، وق� ت�ج�� ال����ة العل�ا ه�ا ال��� حـ�� قالـ�  1971

��ــــأن الق�ــــاء اإلدار�، قــــ�  88/71(إنــــه إذا �انــــ� ال�ــــادة ال�ان�ــــة مــــ� القــــان�ن 

ن دعـاو� ال��ـ��ة علـى تلـ� ال�ـي ����هـا ق��ت اخ��ـاص الق�ـاء اإلدار� ��ـأ

ال���ف�ن العام�ن دون غ��ه� م� الف�ات األخ��، و�ان ال�ابـ� أن ال�ـاع� مـ� 

العـــــامل�� �ال�ـــــ��ة األهل�ـــــة ل�ـــــ�اد ال��ـــــاء ال�ـــــي ت��ـــــ� أح�ـــــام القـــــان�ن ال��ـــــار� 

ـــه نـــ� خـــاص فـــي اللـــ�ائح  ـــ� یـــ�د �� ـــى م�ـــ���م�ها ���ـــا ل وت�ـــ��عات الع�ـــل عل

ال�ـاع� ال ��ـ�ن مـ� ال�ـ��ف�� العـام�� فـي م�ـال اخ��ـاص ال����ة لها، فـإن 

                                                           
1

، م���عة أح�ام ال����ـة العل�ـا، الق�ـاء اإلدار�، ج 2003. 11. 3ق، جل�ة  47ل��ة  �66 إدار� رق� �ع 

 .  405، ص 2003، 1
2

 .  194ـ دمحم ع��هللا ال��ار�، ال��جع ال�اب�، ص 
3
  .125خل�فة سال� ال�ه�ي، ال��جع ال�اب�، ص  
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الق�ـاء اإلدار�، وت�عــًا لــ�ل� ال ��ــ�� هــ�ا الق�ـاء ب��ــ� دعــ�� ت�ــ��ة وضــعه 

  .1ال���في)

أن ی��ـــ� م�ضــ�ع ال�ــ�اع علــى أحـــ� ال�قــ�ق ال�ال�ــة لل���ـــف،  /ال�ــ�� ال�ــاني

ت م���ـــة ســ�اء �انــ� هــ�ه ال�قـــ�ق ماد�ــة أو أدب�ــة، ع���ــة أو نق��ـــة، وقــ� أشــار 

الق�ـــاء اإلدار� إلـــى ذلـــ� ( إن اخ��ـــاص م���ـــة الق�ـــاء اإلدار� �ال��ازعـــات 

ال��علقـــة �ال��ت�ـــات وال�عاشـــات وال��افـــآت، م�ـــ�� �ـــأن ��ـــ�ن ال�ـــ�اع ف�هـــا ی�علـــ� 

   .2ب�ات� أو معاش أو م�افأة م���قة ل���ف ح��مي أو ل�رث�ه)

أن ت��ن ال�هة اإلدار�ة صاح�ة االخ��ـاص قـ� اسـ��ف�ت والی�هـا   ال��� ال�ال�/

في ن�� م�ض�ع ال����ة �الق��ل أو ال�ف�، ألن م� ال��اد� العامة ال�ق�رة فـي 

الق�اء ���ل عام والق�اء اإلدار� ���ل خاص ع�م حل�ل القاضي م�ـل جهـة 

ـــ�� لـــه  إال رقا�ـــة اإلدارة، ألن القاضـــي  �ق�ـــي وال یـــ�ی�، ومـــ� هـــ�ا ال���لـــ� فل

ع�ــل اإلدارة الالحــ� علــى ت�ــ�فها، وهــ� مــا ت�ج��ــه ال����ــة العل�ــا فــي إحــ�� 

ال��اســ�ات (إنــه ال ��ــ�غ للق�ــاء أن ��ــل م�ــل جهــة اإلدارة فــي ع�ــل أو إجــ�اء 

هــ� مــ� صــ��� اخ��اصــها، وال ��ــل� رقاب�ــه إال �عــ� إع�ــال اإلدارة رأیهــا وات�ــاذ 

إلــى الق�ــاء اإلدار� �ال�ــًا ت�ــ��ة  ق�ارهــا... ومــ� ثــ� فــإن ل�ــ�ء ال��عــ�ن ضــ�ه

وضــعه وم��ــه ال�رجــة ال�ال�ــة ال�ــي ��ــ��قها، و�لــ�ام جهــة اإلدارة ��ــ�ف م�ت�اتــه 

ق�ل أن تق�م ال�هة ال�ي ی��عها ب����ة وضعه وت��ی� درج�ـه وو��ف�ـه، �عـ� �ل�ـًا 

ـــه) ـــإحالل الق�ـــاء م�ـــل جهـــة اإلدارة، ق�ـــل أوان ـــى هـــ�ا  .�3 وال����ـــة م�ـــ�ق�ة عل

  .4الق�اء
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  .    47، ص 1، ع 31، م. م. ع، س 1996. 6. 15ق، جل�ة  41ل��ة  �60ع� إدار� رق�  
2
 .386، ب�� 732، ص 1965ــ  1960م���عة ال��� س��ات، 
3
 .   127، ع�� خل�فة سال� ال�ه�ي، ال��جع ال�اب�، ص 1988. 5. 17، جل�ة 42ل��ة  �36ع� إدار� رق�  
  . وان��48، ص 2، ع 13، م. م. ع، س 1976. 12. 16جل�ة ق،  22ل��ة  14ان�� �ع� إدار� رق�   4

 .4ق، جل�ة  50ل��ة  �94ع� إدار� رق� 
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  ال��ل� ال�اني/ مل�قات ال��ت�

عال��ا في ال��ل� األول ال��ت� ورأی�ا أه� أح�امه وال��ا�ة ال�ـي ق�رهـا 

ال��ـ�ع والق�ـاء لـه، وع�ـ� تع��ف�ـا لل��تـ� الح��ـا أن الع�یـ� مـ� ال�قـ�ق ال�ال�ــة 

تل�ــ� �ــه، لــ�ل� ســ��ع�ض ل�ــ�ع�� مــ� هــ�ه ال�قــ�ق، وه�ــا العــالوات وال��افــآت، 

  ول للعالوات، في ح�� س���� في الف�ع ال�اني ال��افآت.ون��� الف�ع األ

  الف�ع األول/ العالوات 

العــــالوة هــــي (االســــ��قاق الــــ�� ��ــــ� لل���ــــف ال��ــــ�ل عل�ــــه ���ــــادة فــــي    

هــي (��ــارة عــ� ال�قابــل ال�ــالي الــ�� ���ــل عل�ــه ال���ــف العــام  أو 1ال��تــ�)

ت إلـى العــالوات ال�ور�ــة، و�ق�ـ� الفقــه أنـ�اع العــالوا ،2وال�ـي ت�ــاف إلـى ال��تــ�)

  ث� العالوات ال����ة والعالوات ال������ة. 

هـي ( م�لـغ مـ� ال�ـال ��ـ��قه ال���ـف ��ـاف إلـى م�ت�ـه  :العالوة ال�ور�ـة. 1

ال�ـــه�� ��ـــفة دور�ـــة وم����ـــة، وفقـــًا ل�عـــ�الت ثاب�ـــة ت��لـــف �ـــاخ�الف ال�رجـــة 

، وح�ـ� نـ� ال�ـادة 3ال�����ة، وذل� �ع� انق�اء ف��ة زم��ة مع��ـة مـ� خ�م�ـه)

م� قان�ن عالقات الع�ل فإنـه ( ��ـ�ح ال���ـف عـالوة سـ���ة مـ� عـالوات  143

ال���فة ال�ي ��غلها، اع��ارا م� أول ال�ه� ال�الي النق�اء س�ة م� تار�خ شـغل 

  ال���فة ألول م�ة أو م�ح العالوة ال����ة ال�ا�قة ). 

لـــى العـــالوة إذن ���ـــ� القـــ�ل إن ال���ـــف ��ـــ��� حقـــه فـــي ال��ـــ�ل ع

ال�ــ���ة مــ� القــان�ن م�اشــ�ة، وال ���ــ� ح�مانــه م�هــا إال إذا ت��ــل علــى تق��ــ� 

 4سـ��� ب�رجـة ضـ��� أو �ـان م��ومـًا م�هــا ���جـ� ت���ـع عق��ـة تأدی��ـة عل�ــه

وفي ه�ا ال��اق تق�ل ال����ة اإلدار�ة العل�ا (إن العامل ��ـ��� العـالوة ال�ور�ـة 

م��هـا دون أ�ـة سـل�ة تق�ی��ـة ل�هـة اإلدارة فـي  �ق�ة القـان�ن م�ـى اسـ��فى شـ�ائ�

                                                           
  .197، ص 1974ص��ح ���� م���ني، الق�اء اإلدار� في ال��ه�ر�ة الع���ة الل���ة،، جامعة ب�غاز�،  1
  . 228خال� خل�ل ال�اه�، القان�ن اإلدار�، ال��جع ال�اب�، ص  2
  .    ���46وك، ال��جع ال�اب�، ص م�ل�د صالح ال 3

 .427ساب�، ص . دمحم ع��هللا ال��ار�، م�جع 255ص  ساب�،ــ ان�� ال��� دمحم م�ني، م�جع  1 4
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هـــ�ا ال�ـــأن مـــ� ح�ـــ� ال�ـــ�ح أو ال��ـــع و�ن �ـــان ��ـــ�ر ف�هـــا قـــ�ار مـــ� ال�ـــل�ة 

  .1ال����ة إال أنه ال �ع�و تق���ًا لل���� القان�ني ال�� ی��أ م�اش�ة و�ق�ته...)

ا ال��ــار إل�ــه أن ال��ــ�ع الل��ــي لــ� ��ــ�د شــه�ً  143وال�الحــ� علــى نــ� ال�ــادة  

ــــا ��ــــ��� ��ــــه ال���ــــف العــــالوة ال�ــــ���ة، ع�ــــ� مــــا نــــ� عل�ــــه ال��ــــ�ع  مع�ً�

ل�ــ�ة  47مــ� قــان�ن العــامل�� ال�ــ�ن��� فــي ال�ولــة رقــ�  41ال��ــ�� فــي ال�ــادة 

علـــــى أنـــــه ( ��ـــــ��� العامـــــل العـــــالوة ال�ور�ـــــة فـــــي أول ی�ل�ـــــ� مـــــ� �ـــــل  1972

  س�ة...).

ل�هـا ال���ـف إضـافة إلـى هي ال��الغ ال�ال�ة ال�ي ���ل ع :العالوة ال����ة .2

، وهــ�ه العــالوات 2م�ت�ــه و��ــ�رة م�ف�ــلة عــ� العــالوة ال�ور�ــة والعــالوات األخــ�� 

ت���� أص�لها هي األخ�� م� القـ�ان�� واللـ�ائح، لـ�ل� �ف�ـ�ض م�ـاواة ال�ـ��ف�� 

ـــ م��هــا  ـــ وال�الــة هــ�ه ـ الــ�ی� ��ــ��ق�نها م�ــى تــ�ف�ت شــ�و� م��هــا، فــال ��ــ�ز ـ

ن ال�ع� اآلخ� م�ها ما دام� ق� ت�اوت ��وف م��ها ل�ع� ال���ف�� وح�ما

و�ال وقع� جهة اإلدارة في ع�� س�ء اس�ع�ال ال�ل�ة، وأد� ذل� إلم�ان�ة إلغاء 

. وت��ج� ال����ة العل�ا ه�ا القـ�ل فـي إحـ�� جل�ـاتها �ـالق�ل (... أمـا مـا 3ق�ارها

ة مــ� ق��ــل مــ� أن العــالو  44ورد �قــ�ارات م�لــ� الــ�زراء وال���ــ�ر الــ�ور� رقــ� 

حقــًا مــ� حقــ�ق ال���ــف ت���هــا ال���مــة ل�ــ� ت�ــاء وت��عهــا  �ال��ــاع�ة ول��ــ

ع�ــ� ت�ــاء. هــ�ا الــ�أ� ال ی���ــى مــع م�ــ�أ ال��ــاواة ال�اجــ� ت���قــه علــى ج��ــع 

ال���ف�� دون أن ���ن ل�ائفة م�ه� م�ـ�ة علـى األخـ��، إال فـي حـ�ود مـا رسـ�ه 

ن الــ�ع� اآلخــ� ل��ــ� قان�ن�ــة القــان�ن... ومــ� ثــ� م�ــاع�ة �عــ� ال�ــ��ف�� دو 

و��� أن تع� تلـ� ال��ـاع�ة ج��ـع ال�ـ��ف�� الـ�ی� ت�ـ�اف� فـ�ه� ال�ـ�و�... و�ال 

                                                           
، ع 46ال�ولــة، س  ه��ــة ق�ــا�ام�ــار إل�ــه فــي م�لــة ، 2002. 2.2ة ق، جل�ــ 43ل�ــ�ة  6078الق�ــ�ة رقــ�  1

  .6، ب�� 189، ص 2
  .  53م�ل�د صالح ال���وك، ال��جع ال�اب�، ص  2
  .362ص��ح ���� م���ني، م�اد� القان�ن اإلدار�، م�جع س�ق� اإلشارة إل�ه، ص  3
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فإنهـــا ال تعـــ�و أن ت�ـــ�ن ضـــ��ًا مـــ� االم��ـــازات ال���ـــ�ة ال��ـــ�دة مـــ� األســـاس 

  . 1القان�ني...)

 2010ل�ـ�ة  12مـ� القـان�ن رقـ�  145وم� ه�ا ال���ل� ن�� ال�ـادة 

الالئ�ة ال��ف���ة ال����قات ال�ال�ة األخـ��  الع�ل على أنه (ت��د��أن عالقات 

وســـــائ� ال��ا�ـــــا ال�����ـــــة، وت�ـــــ�� ق�اعـــــ� وشـــــ�و� م��هـــــا وت��ـــــ�� علـــــى وجـــــه 

  ال���ص: 

ـــ�ائح   .أ  عـــالوة العائلـــة وت�ـــ�ل الـــ�وج واأل�فـــال علـــى ال��ـــ� الـــ�� ت���ـــه الل

 ال��ف���ة.

 عالوة ال��� إذا ل� ی��ف� س�� و��في.  .ب 

 الع�ل اإلضافي.مقابل   .ج 

 ب�الت وعالوات تق���ها ���عة الع�ل أو ��وفه.    .د 

 ـ...).  .ه 

ب�اء على ه�ا ال�� فإن أه� العالوات ال����ة ال�ي ت��ح لل���ف العـام 

  هي:

  :عالوة ال��� .أ

��ــأن  595مــ� قــ�ار الل��ــة ال�ــع��ة العامــة (ســا�قًا) رقــ�  140ن�ـ� ال�ــادة     

مــ� شــه�  30عالقــات الع�ــل، ال�ــادر ب�ــار�خ إصــ�ار الالئ�ــة ال��ف���ــة لقــان�ن 

علــى أنــه ( ��ــ��� ال���ــف الل��ــي ال��ــ�وج عــالوة ســ�� ت�ــ�د  2010د��ــ��� 

  ����ها �ق�ار م� الل��ة ال�ع��ة العامة و���ن اس��قاقها على ال��� ال�الي: 

ال ت���� العالوة إال ألح� ال�وج��، وفي هـ�ه ال�الـة ت�ـ�ف ل��ـ���   .1

 أك�� العالوت��.

ذا �ان ال���ف أع�ب خف�� العالوة ال����قة ��قـًا لل�رجـة ال�����ـة إ .2

 .ال�ي ��غلها إلى ال��ف

                                                           
1
  .34، ص 2وال�س��ر�، ج  الق�اء اإلدار�  ،1960. 2. 27جل�ة  ق، 5ل��ة  �10ع� إدار� رق�  
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�ع��ــ� فــي ح�ــ� ال��ــ�وج األرمــل أو األرملــة وال��لــ� وال��لقــة إذا �ــان   .3

ألیه�ا ول� أو أوالد ق�� �����ن معه� و���ل�ن إعال�ه� فعل�ًا، مع وج�ب 

اإلعالـة ��قـًا لل��ـ��عات ��ا��ـة و تق��� ال�����ات ال�ي ت��ـ� ال�الـة االج

  ).ال�اف�ة

فقـــ� حـــ�دت حـــاالت عـــ�م اســـ��قاق  هانف�ـــ الالئ�ـــة مـــ� 141أمـــا ال�ـــادة 

عــالوة ال�ــ��، ح�ــ� جــاء ف�هــا (ال ��ــ��� ال���ــف عــالوة ال�ــ�� فــي األحــ�ال 

  ال�ال�ة:

 إذا خ�� له س�� و��في ول� ل� �ق� ��ه. .1

إجازة دراس�ة ل�ـ�ة ت��ـ�  إذا تغ�� في ال�ارج في مه�ة رس��ة أو �ع�ة أو .2

على ال��ة و�ان م����ًا �عائل�ه، وال العـالوة فـي هـ�ه ال�الـة �ـ�ل مـ�ة 

 ال��اب.

إذا �ـــان ی�قاضــــى عــــالوة ســـ�� أو خ�ــــ� لــــه ســـ�� ��ق��ــــى ت�ــــ��ع  .3

  آخ�).

إذن اســـ��ادًا لهـــات�� ال�ـــادت�� فـــإن ال���ـــف العـــام ��ـــ��� عـــالوة ســـ�� 

، إال 1وه� ما أشارت إل�ه ال����ة العل�ام��رها القان�ن ول�� إرادة جهة اإلدارة 

  أن ما ���� مالح��ه على هات�� ال�ادت�� ما یلي: 

إن م�ح عالوة ال��� لل���ف م�ت�� �ق�ار ���ر م� م�ل� ال�زراء ���د  /أوالً 

  ����ها، وه�ا الق�ار ل� ���ر �ع� ح�� عل��ا.

 2011ل�ــ�ة  �27ــاال�الع علــى قــ�ار الل��ــة ال�ــع��ة العامــة (ســا�قًا) رقــ�  /ثان�ــاً 

ال�� ق�ر ز�ادة م�ت�ات العامل�� �ال�ح�ات اإلدار�ة العامـة، ال ی�جـ� مـا �ف�ـ� مـ�ح 

  .2ه�ه العالوة لل���ف��

                                                           
1
  .18، ص 4، ع 7ع، س ، م. م. 1971. 3. 21ق، جل�ة  17ل��ة  �14ع� إدار� رق�  
ب���یـ� م�ت�ـات أع�ـاء ه��ـة  2008ل��ة  435ان�� على س��ل ال��ال ق�ار الل��ة ال�ع��ة العامة (سا�قًا) رق�  2

ال��ر�� ال�ی� ت�عاق� معه� ال�امعات وم�س�ات ال�علـ�� العـالي، ح�ـ� لـ� ��ـ�د القـ�ار إال ال��تـ� ال�ـه�� وعـالوة 

  ال��ر�� عالوة س��. ال��ر�� ول� ��� إلى م�ح ع�� ه��ة
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إن م�ح عالوة ال��� م�ه�ن �ع�م تـ�ف� سـ�� و��فـي، و�غـ� ال��ـ� عـ�  ثال�ًا/

و���� أال ی�قاضى ال���ف عالوة س�� ��ق��ى ت���ع اإلقامة ��ه م� ع�مه، 

آخــ� وذلــ� خ�فــًا مــ� إم�ان�ــة ازدوج مــ�ح العــالوة مــ� جه�ــ��. وفــي هــ�ا ال�ــ�اق 

تـــ�ه� ال����ـــة اإلدار�ـــة العل�ـــا فـــي م�ـــ� إلـــى القـــ�ل ( م�ـــا� اســـ��قاق م�تـــ� 

اإلقامة أن ���ن ال���ف مع��ًا وم���ـًا... وأال ��ـ�ن مـ� أهـل ال�هـة ال�ـي �ع�ـل 

. أما ال����ة العل�ا ف�ق�ل ح�ل نف� ال��ض�ع ( ن��ًا الخ�الف ��وف 1بها...)

ال���ف�� ون��ته� إلى م��ق�له� وم��ق�ل أس�ه� فق� ت�ك له� ال���ع ال��ار فـي 

اق��اء عالوة ال��� ح�� ال��� ال�ي ح�دها أو ت�ل� م�ـ�ل ح�ـ�مي �ال�ـ�و� 

ال�ـاص ب��ل�ـ� ال��ـاك�  1966واألوضاع ال�ي وضعها فـي القـ�ار ال�ـادر فـي 

ال���م�ة وم� ث� فال �قال إن ال���ف ال�� ���ار ت�ل� م��� ح��مي م�ـ�وم 

مــ� ال��ــاع�ة؛ إذ إنــه أخــ� ن�ــ��ه واخ�ــار مــا �الئــ� مــ� ��فــه إال أنــه ال ��ــ��� 

عالوة نق��ة ��ان� ت�ل�ه ال���ل ال���مي �ـال���ات ال�ـي ق�رتهـا الئ�ـة ال��ـاك� 

صغ��ة ول��ة ���لة  ث�� ال���ل وتق���ه على أق�ا�ال���م�ة م� ت���� في 

    2و��ون ف�ائ�)

  :عالوة ال����� .ب

غ�� عاد�ة، ح��  ال��ل� �ه أن ه�اك �ع� أع�ال إدار�ة ت��ل� جه�دً ا

ــــى �عــــ� ال��ــــا�� إلن�ازهــــا، ســــ�اء تعلقــــ� هــــ�ه  قــــ� ی�عــــ�ض القــــائ��ن بهــــا إل

ال��ــــا�� �ــــال�ق� الــــ�� �ع�ــــل ��ــــه ال���ــــف أو �الع�ــــل �ال�ــــ��اء وال��ــــا�� 

ال�ائ�ــة، أو أن ���عــة الع�ــل ذاتــه ت��ــاج جهــً�ا إضــا�ً�ا �الع�ــل �ــالق�ات ال��ــل�ة 

لــ�ع� األمــ�اض ال�ع��ــة وغ��هــا، وال�ــ��ة وحــ�س ال�ــ�ود، أو اح��ــال ال�عــ�ض 

م� أجل ذل� �له فق� ح�ص� ال����عات ال�ي ت��� ال���فة العامـة علـى صـ�ف 

عالوة ل�ع� م��في تل� ال�ه� ل��اجهة م�ا��ها ال����لة، ومـ� هـ�ا ال���لـ� 

رأی�ــا ��ــ� أحــال ال��ــ�ع الل��ــي هــ�ا األمــ� إلــى الالئ�ــة ال��ف���ــة ���جــ� ال�ــادة 

��ـــأن عالقـــات الع�ـــل، وفعـــًال ن��ـــ�  2010ل�ـــ�ة  �12 مـــ� القـــان�ن رقـــ 145
                                                           

1
  .67، ب�� 805، ص 2، ع 4، ال����عة، س 1959. 2. 14ق، جل�ة  4ل��ة  733الق��ة رق�  
2
  . 18، ص 4، ع 7، م. م. ع، س 1971. 3. 21ق، جل�ة  17ل��ة  �14ع� إدار� رق�  
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ال�� جاء ف�هـا (��ـ�ز ع�ـ� االق��ـاء  131الالئ�ة ه�ا ال��ض�ع ���ج� ال�ادة 

وألســ�اب م�ضــ���ة ت���ــ� أ� أع�ــال أو و�ــائف ب�ق��ــ� ن�ــ�ة م���ــة م�ــ�دة مــ� 

ال��تـــ� األساســـي إضـــافة إلـــى جـــ�ول ال��ت�ـــات ال���قـــة فـــي شـــأن العـــامل�� فـــي 

و��ــ��� ل�ـا ســ�� أن  ع�ـال وال��ــائف وذلـ� �قــ�ار مـ� الل��ــة ال�ـع��ة.م�ـال األ

��ــ�ن ال����ــ� علــى أساســي ق�ــاعي أو مه�ــي أو لــ�واعي ت�علــ� ب���ــة الع�ــل أو 

  ال���� ال�� ی�د� ��ه.

و�ق�� �ال����� الق�اعي في ت���� أح�ام ه�ه ال�ـادة ال����ـ� أل�ـة م���عـة مـ� 

اص بها ��ا ����� لالس�فادة م� ح�ـ� الفقـ�ة العامل�� ���ن لها ج�ول م�ت�ات خ

  ). �الفعل في ال��ال ال�� ت� ت����هاألولى م� ه�ه ال�ادة أداء الع�ل أو ال���فة 

وال���فاد م� ال�� أنه ول�ي ت�ـ�ح لل���ـف عـالوة ال����ـ� ��ـ� تـ�اف� 

  ال��و� ال�ال�ة: 

واعي ت�علــ� أن ��ــ�ن ال����ــ� علــى أســاس ق�ــاعي أو مه�ــي أو لــ� /ال�ــ�� األول

����عــة الع�ــل ذاتــه م�ــل ب��ــة الع�ــل أو م�ــ�� الع�ــل الــ�� یــ�� تأدی�ــه ��ــه، وأن 

���ن لل���ف�� ج�ول م�ت�ـات خـاص، وأن ��ـ�ر قـ�ار مـ�ح العـالوة مـ� م�لـ� 

، وق� ت�ج�� ال����ة العل�ا ه�ا ال��� �ق�لهـا (... األصـل وفقـًا للقـان�ن 1ال�زراء

للعـامل�� الــ������ هـ� عــ�م ت���ـ� أ�ــة ف�ــة ��ـأن ال��ت�ــات  1981ل�ــ�ة  15رقـ� 

علــى أخــ�� واالســ���اء هــ� تق��ــ� �عــ� ال����ــ� ل�ــ� �ق�مــ�ن �أع�ــال مع��ــة أو 

ق�اعــات مع��ــة، و�ال�ــالي فــإن اســ��قاق ال���ــف لعــالوة ال����ــ�، م�ــ�� �ــال�� 

علــى ذلــ� صــ�احة، وح�ــ� إن قــ�ار الل��ــة ال�ــع��ة قــ� أورد علــى ســ��ل ال��ــ� 

ال�ی� ����ق�ن عالوة ال�����، ول� ی��� م� ضـ��ه� العـامل�� فـي ف�ات العامل�� 

تق��ــ� ال��ــاه م�ــل ال�ــاع�، و�ــ�ل� ��ــ�ن ال��ــ� ال��عــ�ن ��ــه إذ ق�ــى بــ�ف� 

                                                           
��ــأن مــ�ح عــالوة ت���ــ� للعــامل�� �ق�ــاع  2012ل�ــ�ة  149ان�ــ� علــى ســ��ل ال��ــال قــ�ار م�لــ� الــ�زراء رقــ�  1

األم�، ح�� ن�� ال�ادة األولى م� الق�ار ال����ر على أنـه ��ـ�ح العـامل�ن بـ�زارة ال�اخل�ـة عـالوة مه��ـة أو ف��ـة 

ة مـ� القـ�ار فقـ� األساسـي...) أمـا ال�ـادة ال�ان�ـ% مـ� ال��تـ� 50أو ذات ���عة خاصة ــ ���� األح�ال ــ ب��ـ�ة 

��ــ��� الســ��قاق العــالوات ال����ــة �ال�ــادة ال�ــا�قة أن یــ�د� ال���ــف الع�ــل أو ال���فــة ال���ــ�ة جــاء ف�هــا �أنــه (

  �الفعل).
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دعـــ�� ال�ـــاع� لل��ال�ـــة �عـــالوة ال����ـــ� ال��ـــ��قة ���جـــ� القـــ�ار ال��ـــار إل�ـــه 

ن نعـي م�ض�ًا ع�م ان��اقـه فـي حقـه فإنـه ��ـ�ن قـ� ��ـ� صـ��ح القـان�ن، و��ـ� 

ال�ـاع� عل�ـه �ال��ـأ فـي ت���ـ� القـان�ن فـي غ�ـ� م�لـه. م�ـا ی�عـ�� معـه رفــ� 

  .1ال�ع�)

��ـــ� علـــى ال��ـــ�ف�� مـــ� هـــ�ه العـــالوة أن �قـــ�م �ـــأداء الع�ـــل أو ال�ـــ�� ال�ـــاني/ 

ال���فـة �الفعـل وفـي ال��ـال الـ�� م��ـ� ���ج�ـه هـ�ه العـالوة، وفـي هـ�ا ال�ـ�اق 

���ــف أل�ــة عــالوة أو م�ــ�ة مال�ــة أو غ��هــا تقــ�ل ال����ــة العل�ــا (إن اســ��قاق ال

وم� جهة أخ�� ت��� ال����ـة فـي  2)فاء ال��و� ال�ق�رة قان�نًا ل�ل�م�ت�� �اس��

أن وت��ـي قائلـة فـي هـ�ا ال�ـأن ( ،و�هاال ت�ـ�اف� شـ�  ما دامـ�م�ح ه�ه العالوة 

 م�ا� اس��قاق عالوة ���عة الع�ل أن ���ن ال���ف�� بهـا قائ�ـًا �ع�ـل مـ� أع�ـال

وال���ــة مــ� ذلــ� �ــاه�ة وهــي أن هــ�ه العــالوة أر�ــ� بهــا أن ت�ــ�ن  ،ال�ــ��ة فعــالً 

تع���ًا ل�����ى ال���ة ع� األ��اء وال�ه�د ال�ـي ی�ـ�ل�نها فـي ال��اف�ـة علـى 

وال ���ـــ� أن ی��ـــأ ال�ـــ� فـــي هـــ�ه العـــالوة ل�ـــ� ال ی���لـــ�ن هـــ�ه  ،األمـــ� �ـــال�الد

لـــ�� ال �ع��ـــه ال�ـــ� ف�هـــا ���ـــة وأن م�ـــ�د ان��ـــاء ال�الـــ� لل�ـــ�س ال� ،األ��ـــاء

ســ��ان قــان�ن األمــ� وال�ــ��ة علــى ال�ــ�س ال�لــ�� ���ــا ی�علــ� بــ�ت�ه� وم�ت�ــاته� 

  .3)ته�و�جازا

��� أن ت��ن العـالوة ن�ـ�ة م���ـة م�ـ�دة مـ� ال��تـ� األساسـي،  /ال��� ال�ال�

ول�� مـ� إج�ـالي ال��تـ�، وأن یـ�� صـ�فها علـى أسـاس م�ضـ�عي ال ش��ـي،  

�ل هـ�ه العـالوة ��ـ� أن ت�ـ�ف مـ� إج�ـالي ال��تـ�، وذلـ� ل�ـا لهـا ن مأونع�ق� 

م� أه��ة في ح�اة ال���ف وأس�ته، ألنه إما �ع�ل في م�ا�� �ع�ـ�ة أو ی�عـ�ض 

  ل��ا�� ص��ة أو ب���ة، لها أث� سل�ي غ�� م�اش� على أف�اد األس�ة. 

                                                           
، م���عــة أح�ــام ال����ــة العل�ــا، الق�ــاء اإلدار�، 2003. 3. 23ق، جل�ــة  46ل�ــ�ة  �74عــ� إدار� رقــ�  1

  .  208ص ، 2003
  .752، 2007، نف� ال����عة، الق�اء اإلدار�، 2007. 12. 2ق، جل�ة  55ل��ة  �109ع� إدار� رق�  2
، م���عــة أح�ــام ال����ــة العل�ــا، الق�ــاء اإلدار�، 2006. 1. 29ق، جل�ــة  50ل�ــ�ة  �67عــ� إدار� رقــ�  3

 ة اسـ���اف �ـ�ابل�، دائـ�ة، م���ـ2007. 3. 12ق، جل�ـة  26ل�ـ�ة  4. وان�� الق��ة رق� 104، ص 2006

  .  61غ�� م���ر) م�ار إل�ه ل�� م�ل�د صالح ال���وك، ال��جع ال�اب�، ص ( الق�اء اإلدار�،
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  :عالوة العائلة .3

��ـأن عالقـات  2010ل��ة  12رأی�ا ��� أحال ال���ع في القان�ن رق� 

الع�ل إلى الالئ�ة ال��ف���ة ب����� �ع� العـالوات ��ـا ف�هـا عـالوة العائلـة، لـ�ل� 

مــــ� الالئ�ــــة ال��ف���ــــة لقــــان�ن عالقــــات الع�ــــل �أنــــه (��ــــ�ح  133ن�ــــ� ال�ــــادة 

ال���ف عـالوة عائلـة ت�ـ�د وفقـًا ل�ـ�ول ال��ت�ـات ال�ع��ـ�)، وقـ� حـ�دت الالئ�ـة 

، وال��ـ��ق�� لهـا وم�ـى ی��قـف صـ�ف العـالوة، وذلــ� �الفعـل شـ�و� مـ�ح العـالوة

(ال�ـ�ت�� الـ���ي  م�ها، غ�ـ� أن ال��ـ�ع الل��ـي 139وح�ى  132في ال��اد م� 

��ـــأن تق��ـــ� عـــالوة العائلـــة جـــاء فـــي  2013ل�ـــ�ة  6العـــام) أصـــ�ر القـــان�ن رقـــ� 

ال�ــادة األولــى م�ــع (��ــ��� �ــل ل��ــي ذ�ــ�ًا أو أن�ــى لــ� ���ــل ســ� ال�ام�ــة ع�ــ�ة 

وة شه��ة ق�رها مائة دی�ار غ�� خاضعة أل�ـة اسـ�ق�اعات مال�ـة)، أمـا ال�ـادة عال

فقــ� ورد ف�هــا تلغــى ج��ــع ال��ــ��عات ال����ــة لعــالوة  هنف�ــالقــان�ن ال�ــا�عة مــ� 

. وال��ـــ�فاد مـــ� هـــ�ا 1العائلـــة، ��ـــا یلغـــى �ـــل ح�ـــ� ��ـــالف أح�ـــام هـــ�ا القـــان�ن)

  القان�ن:

ــ� ی�لــغ ال�ام�ــة ع�ــ�ة، و �غــ� ال��ــ� عــ�  /أوالً  ��ــ��� ال�ــ�ا�� الل��ــي الــ�� ل

���ها مائة دی�ـار ت�ـ�ف لـه ج��ه أو أنه م��ف أو غ�� م��ف، عالوة عائلة �

)، وهـ�ه العـالوة غ�ـ� خاضــعة أل�ـة اسـ�ق�اعات أ� أنهـا غ�ـ� خاضــعة 3(2شـه��اً 

  لل��ائ� وال�س�م ����ع أن�اعها وأش�الها.

����ها لل��ا�� الل��ي دون غ��ه م� سـ�ان ل���ـا،  م�� ال���ع ه�ه العالوة /ثان�اً 

��ي ل���ــــا وحــــ�ه�، و��ــــ�م م�هــــا غ�ــــ�ه�، وهــــ�ا ��ــــالف �ــــاقي ا���ــــ� ت�ــــ�ح ل�ــــ� 
                                                           

، ع 2م فـي شـأن تق��ـ� عـالوة العائلـة، م��ـ�ر فـي ال���ـ�ة ال�سـ��ة س  2013ل�ـ�ة  6ان�� ن� القـان�ن رقـ�  1

6  . 
، �انــ� ت�ــ�ف لل���ــف عــالوة عائلــة 1957إب��ــل  25ب�ــار�خ  1957ل�ــ�ة  9وفقــًا لقــ�ار م�لــ� الــ�زراء رقــ�  2

� عــ� �ــل م�لــ�د ح�ــى ی�لــغ ســ� دی�ــارات شــه��ًا عــ� ال�وجــة، ومه�ــا تعــ�دت ال�وجــات، ودی�ــاران فقــ ةب�اقــع أر�عــ

ن لعاهــة دائ�ــة ت�ــ�عه� مــ� ال��ــ�، ع�ــ�ة ســ�ة م�الد�ــة، و��ــ���ى مــ� هــ�ا ال�ــ�� األوالد الــ���ر ال�قعــ�و  ث�ــاني

تـي ت�ـ� نفقـ�ه� علــى ال���ـف، و��ـ�ف ال��ـ� عـ� درجــة الوال��ـات الالتـي لـ� ی�ـ�وج� أو األرامــل وال��لقـات ال

 ح�ــ�� ح�ــ�دة ال�هــ�و�، شــ�ح أح�ــام ال���فــة العامــة فــي ال��ــ��ع  ان�ــ� حــ�ل هــ�ا ال��ضــ�ع .ال�����ــةال���ــف 

، 13وان�ـ� نــ� القـ�ار �ال�امــل فـي ال���ــ�ة ال�ســ��ة ع  .�148ـ�ابل�، ص ، ، ال��ــ� وال��ز�ـع واإلعــالنالل��ـي

 .7س 
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ات ال���لفة سـ�اء �ـان�ا العالوات األخ�� ال�ي ت��ح ألغل� ال���ف�� في الق�اع

  أجان�.    مل����� أ

ء ج��ع ال����عات ال�ي �ان� ت��� عـالوة العائلـة فـي إن ال���ع قام �إلغا /ال�اً ث 

��ــــأن  2010ل�ــــ�ة  12ال�ـــاب�، ��ــــا ف�هــــا ال��ــــ�ص الــــ�اردة فـــي القــــان�ن رقــــ� 

ل�ـ�ة  9عالقات الع�ل، وال�اصة �عالوة العائلة، و��ل� ق�ار م�ل� الـ�زراء رقـ� 

ة فـي قـ�ار الل��ـة ال�ـع��ال�� �ان ی��� هـ�ه العـالوة، وال��ـ�ص الـ�اردة  1957

ل�ــ�ة  6سـا�قًا) وال�اصـة ب���ـ�� عـالوة العائلــة، وحـل م�لهـا القـان�ن رقـ� العامـة (

  .2013مارس  20، ال�ادر في 2013

  :العالوة ال������ة .4

العالوة ال������ة هي (عالوة اس���ائ�ة ت��ح لل���ف العـام ال����ـ� فـي 

، مــ� 1مع��ــة)أداء ع�لــه، ت�ــاف إلــى ال��تــ� وذلــ� ل�ــ�ات م�ــ�ودة، وفــي حــ�ود 

ه�ا ال���ل� ق�ر ال���ع م�ح ال���ف العام عالوة ت�����ة م� أجل ح�ـه علـى 

 129ح�ــ� ن�ــ� ال�ــادة  2ل أق�ــى جهــ� م��ــ� ع�ــ� ��امــه �ع�لــه ال��لــف �ــه�بــ

���ز على أنه ( 2010ل��ة  12لع�ل رق� م� الالئ�ة ال��ف���ة لقان�ن عالقات ا

وة ال�ــ���ة ال�قــ�رة �ال�ــ�و� مــ�ح ال���ــف عــالوة ت�ــ����ة تعــادل ضــعف العــال

  ال�ال�ة:

أن ت�ــ�ن �فاءتــه قــ� قــ�رت ب�رجــة م��ــاز فــي ال�ــ���� األخ�ــ�ت�� إذا �ــان   .أ 

 م� غ�� م��في اإلدارة العل�ا.

أن ��ـــ�ن قـــ� بـــ�ل خـــالل هـــات�� ال�ـــ���� جهـــً�ا غ�ـــ� عـــاد� لـــه أثـــ�ه فـــي   .ب 

 ت�ق�� أه�اف ال�ح�ة اإلدار�ة.

 ����.أال ت��ح ه�ه العالوة أك�� م� م�ة �ل س  .ج 

ـــ�ی� ����ـــ�ن هـــ�ه العـــالوة فـــي ال�ـــ�ة ال�ال�ـــة   .د  ـــ� عـــ�د ال�ـــ��ف�� ال أال ی��

  % خ��ة �ال�ائة م� ع�د م��في �ل وح�ة إدار�ة.5ال�اح�ة على 

                                                           
 .98، ص�1،2011دمحم إب�ا��� ال�س�قي، ال�ق�ق ال�ال�ة لل���ف العام، دار ال�ه�ة الع���ة، القاه�ة،  1

  .427م�جع ساب�، صـ دمحم ع��هللا ال��ار�، 2



  
  
  

 معتوق عمر محمود       

 

  )2019(یونیو األول العدد ) 32المجلد (

241 

وت���� ه�ه العـالوة مـ� أول ال�ـه� ال�ـالي ل�ـار�خ صـ�ور القـ�ار ����هـا 

الوة... وال �غ�ـ� ذلــ� مــ� اســ��قاق العــالوة ال�ــ���ة فــي م�عــ�ها. و��ــ�ن مــ�ح العــ

  ).د االع��ادات ال����ة �ال���ان�ةفي ح�و 

  : ادة ���� اس��الص ال��ائج اآلت�ةم� خالل ن� ه�ه ال�

إن الهــــ�ف مــــ� مــــ�ح العــــالوة ال��ــــ����ة هــــ� ت�ف�ــــ� ال�ــــ��ف�� علــــى رفــــع  /أوالً 

غ�ــ� أن مــ�ح هــ�ه العــالوة   1كفــاءته� ال�ه��ــة، وتقــ�ی� ال��ــ�ع�� وال��ل�ــ�� مــ�ه�

أم� ج�از�، ول�� وج���ًا، ه�ا م� ناح�ة، وم� ناح�ة أخ�� ��� أال ت��ـ� علـى 

ضعف العالوة ال�ـ���ة، ح�ـ� ت���ـع جهـة اإلدارة ��ـل�ة تق�ی��ـة واسـعة فـي مـ�ح 

العالوة أو ع�م م��ها، فال�� ل� یل�م جهة اإلدارة ��ـ�ح العـالوة ال��ـ����ة ح�ـى 

  ا. ول� ت�اف�ت ش�و�ه

إن م�ح العالوة ال������ة م�ت�� ارت�ا�ـا م�اشـ�ًا ��فـاءة ال���ـف، و��ع�ـى  /ثان�اً 

أك�ــ� دقــة ��ــ�� تق�ــ�� أدائــه ال�ه�ــي، وهــ� ضــ�ورة ح�ــ�له علــى تق��ــ��� ب�رجــة 

م��ــاز فــي ال�ــ���� األخ�ــ�ت��، إذا �ــان مــ� غ�ــ� مــ��في اإلدارة العل�ــا، أ� أنــه 

مــ� الالئ�ــة  114قــًا لــ�� ال�ــادة درجــة، ف�ف 90ح�ــل علــى ن�ــ�ة ال تقــل عــ� 

ال��ف���ــة ال��ــار إل�هــا ( یــ�� تق�ــ�� �فــاءة ال�ــ��ف�� علــى أســاس مائــة درجــة وتقــ� 

  ال�ال�ة: م����اته� ح�� ال�����ات

  100ــ  90درجة م��از م�.  

  89ــ  75درجة ج�� ج�ًا م�.  

 .(...ـ  

إذن إذا ح�ل ال���ف على تق�ی� أقل م� م��ـاز، فإنـه ال ��ـ��� هـ�ه 

   2العالوة، ح�ى ول� ح�ل على ج�� ج�ًا م�ًال 

��ــ��� ال��ــ�ع ل�ــ�ح العــالوة ال��ــ����ة أن ال ت�ــ�ح لل���ــف إال مــ�ة �ــل  ثال�ــًا/

ســ����، مــ� أجــل أن ال ��ــ�أث� عــ�د م�ــ�ود مــ� ال�ــ��ف�� بهــ�ه العــالوة هــ�ا مــ� 

ـــ�ی� ����ـــ�ن هـــ�ه جهـــة، ومـــ� ج هـــة أخـــ�� ��ـــ� أن ال ی��ـــ� عـــ�د ال�ـــ��ف�� ال
                                                           

  .217، ص1998لل��� وال��ز�ع، ع�ان، ��عة خال� ال�ع�ى، القان�ن اإلدار�، م���ة ال�قافة  1
 .53ان�� م�ل�د صالح ال���وك عام�، ال��جع ال�اب�، ص 2
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% مــ� مــ��في �ــل وحــ�ة إدار�ــة، وذلــ� 5العــالوة فــي ال�ــ�ة ال�ال�ــة ال�احــ�ة عــ� 

ومـ� جهـة  �ـ� عـ�د مـ� ال�ـ��ف�� تلـ� العـالوة،م� أجل أن ت�اح الف�صة ل��ح أك

ل�ـــ���ة ثال�ــة هـــ�ه العـــالوة م�ت��ـــة �ال����ـــات ال�ال�ــة ال��رجـــة فـــي ال���ان�ـــة ا

لل�ح�ة اإلدار�ة، فل� سل��ا �ع�م وج�د م���ات مال�ة فإن ه�ه العالوة ال ت��ح 

  . 1ح�ى ول� ت�اف�ت ش�و� م��ها

ـــ ت�ـــ��� العـــالوة ال��ـــ����ة مـــ� أول ال�ـــه� ال�ـــالي ل�ـــار�خ صـــ�ور القـــ�ار  ا/را�ًع

����ها، وال �غ�� ذل� مـ� اسـ��قاق العـالوة ال�ـ���ة فـي م�عـ�ها، فلـ� سـل��ا �ـأن 

ص�ر ق�ار ���ح م��ف عالوة ت�����ة في شـه� ی�ـای� فإنـه ��ـ��� ����هـا فـي 

نفــ� ال�ـه�، وفــي  شـه� ف��ایـ�، �غــ� ال��ـ� عــ� اسـ��قاقه للعـالوة ال�ــ���ة فـي

إن ال���ـف لـه ال�ـ� فـي ��ـة اإلدار�ـة العل�ـا إلـى القـ�ل (ه�ا ال�ـ�اق تـ�ه� ال��

العـــالوة ال��ـــ����ة ولـــ� ت�ـــاوز نها�ـــة األجـــ� ال�قـــ�ر لل���فـــة ال�ـــي ��ـــغلها م�ـــى 

  .2ت�اف� في شأنه ش�ائ� اس��قاقها)

الع�ـل، فـإن م� الالئ�ة ال��ف���ة لقان�ن عالقـات  130وفقًا ل�� ال�ادة  /خام�اً 

ال�هة ال���لة �إص�ار ق�ار م�ح العالوة ال������ة هي إما رئ�� م�ل� ال�زراء 

والــ�ز�� ال��ــ�� أو مــ� لــه صــالح�اته  �ــ�ة إلــى شــاغلي ال��ــائف ال��اد�ــة،�ال�

(مـــ�ی� ال��ـــل�ة أو اله��ـــة) فـــي ال�حـــ�ة اإلدار�ـــة �ال��ـــ�ة إلـــى شـــاغلي ال�حـــ�ات 

  �ة:ت��ر اإلشارة إلى ال�ل���ات اآلتاألخ��. وق�ل أن ن��� ه�ا ال��ل� 

إنــه وفقـًا لــ�� ال�ــادة ال�ان�ـة مــ� قـان�ن الق�ــاء اإلدار�، ی�عقــ� األولى/ ال�ل���ـة

االخ��ـــاص لـــ�وائ� الق�ـــاء اإلدار� دون غ��هـــا ن�ـــ� ال�ل�ـــات ال��علقـــة ����ـــع 

ت�ـ�� دائـ�ة الق�ـاء اإلدار� �قة لل���ف العام ح�� جاء ف�هـا (العالوات ال���

  ها �الف�ل في ال��ائل اآلت�ة: دون غ�� 

  ـ... .1

                                                           
  .146ان�� ح��� ح��دة ال�ه�و�، ال��جع ال�اب�، ص  1
  .  2624، ص5،ج 2005ــ  2000ق، م�س�عة أح�ام ال����ة اإلدار�ة العل�ا،  36ل��ة  2412الق��ة رق�  2
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ال�ل�ــات ال�ــي �قــ�مها ذوو ال�ــأن �ــال�ع� فــي القــ�ارات اإلدار�ــة ال�هائ�ــة  .2

  .أو ���ح العالواتال�ادرة �ال�ع��� في ال��ائف العامة أو �ال����ة 

3.   .(...  

في م�� اع��ار العالوة م��ة لل���ف م�  1ال�ل���ة ال�ان�ة/ رغ� اخ�الف الفقه

جهة اإلدارة ت��عها أو ت���ها، أو أنها ح� لل���ف ل�� لها إال تق���ها مادام� 

تــ�ف�ت شــ�و�ها، دون أن ��ـــ�ن لــإلدارة ســـل�ة تق�ی��ــة فــي ذلـــ�، ولل��ازنــة بـــ�� 

ف�ــ�ًال العـــالوة  ؛هــ�ی� االع��ــار�� قــ�ر ال��ـــ�ع الل��ــي مــ�ح نــ�ع�� مـــ� العــالوات

�ور�ــة هــ�فها م�اجهــة أ��ــاء ال��ــاة، وهــي حــ� لل���ــف ول��ــ� م��ــة، و���ــح ال

��ــــ�ح ال���ــــف...) مــــ� قــــان�ن عالقــــات الع�ــــل ( 143ادة مــــ� خــــالل نــــ� ال�ــــ

والعـالوة ال��ــ����ة ال�ــي �ق��ـ� م��هــا لل���ــف ال�ـاد دون غ�ــ�ه، و��ــ�ن ل�هــة 

ال�ــادة  اإلدارة ســل�ة تق�ی��ــة فــي م��هــا أو م�عهــا، و���ــح ذلــ� مــ� خــالل نــ�

  ���ز م�ح ال���ف...).ال��ف���ة لقان�ن عالقات الع�ل (م� الالئ�ة  129

إذن ه�ه أه� العالوات ال�ي ت��ح لل���ف العام، أث�اء تأد�ة ع�لـه، غ�ـ� 

أن ه�ــاك �عـــ� العـــالوات وال��ا�ـــا ال�ال�ـــة األخــ�� ���ـــ� م��هـــا لل���ـــف، م�ـــل 

. وحـــ� شـــاغلي 2وة اإلعـــارةعـــالوة ال�ـــف�، وعـــالوة ال���ـــ�، وعـــالوة ال�ـــ�ب، وعـــال

 و�ــائف اإلدارة العل�ــا فــي ال��ــ�ل علــى �عــ� ال��ا�ــا مقابــل ال��ــ��ل�ات ال�لقــاة

                                                           
 .  �67 وح�� دمحم ال�ل�اني، ال��جع ال�اب�، ص مف�اح خل�فة ع��ال��� 1
ومـا  145سـاب�، ص . ��ل� ح��� ح��دة ال�ه�و�، م�جـع 428ساب�، ص دمحم ع��هللا ال��ار�، م�جع  ان�� 2

  �ع�ها.
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، وحــ� ال���ــف فــي اســ��داد ال�فقــات 1علــى عــاتقه� أث�ــاء شــغله� لهــ�ه ال��ــائف

  .2ال�ي ت���ها في س��ل أداء ع�له

  الف�ع ال�اني/ ال��افآت

�عـــ� الـــ�وام ال�ســـ�ي، أو وهـــي (ال�ـــي ت�ـــ�ح لل���ـــف العـــام ن��ـــ� ع�لـــه 

مقابل ع����ه في ال��ـال� والل�ـان، أو تع�ـى لل���ـف ���اسـ�ة تق���ـه خ�مـة 

  .3م��ازة في م�ال ع�له)

إذن ���ــ� أن ت�ــ�ن ال��افــأة نات�ــة إمــا عــ� ع�ــل إضــافي خــارج أوقــات 

الـــ�وام ال�ســـ�ي، أو ت�ـــ�ن ت�ـــ����ًا لل���ـــف، ألنـــه قـــام �أع�ـــال م��ـــازة وهـــ� مـــا 

�افــأة ال��ــ����ة، أو ن���ــة ع�ــ���ه فــي إحــ�� الل�ــان ال�ائ�ــة، ��لــ� عل�ــه ال�

  ونع�ض له�ه األن�اع م� ال��افآت.

  :أوًال/ ال��افأة ع� الع�ل اإلضافي

عــــ�ف ال��ــــ�ع الل��ــــي فــــي ال�ــــادة ال�ام�ــــة مــــ� قــــان�ن عالقــــات الع�ــــل 

اإلضــافي �أنـــه (الع�ـــل الـــ�� ی�فـــ� فـــي ال�ــاعات ال�ـــي ت��ـــ� علـــى ســـاعات الع�ـــل 

ــــ�رة األساســــ�ة ــــاً  ال�ق ــــل ال�ــــالي قان�ن ــــه ( ال�قاب ــــ� مــــ� الفقــــه �أن ــــه جان ) وقــــ� ع�ف

ال��ـــ��� لل���ـــف عـــ� األع�ـــال اإلضـــا��ة ال�ـــي ��لـــ� إل�ـــه تأدی�هـــا فـــي غ�ـــ� 

مـــ� قـــان�ن عالقـــات الع�ـــل  145ادة . وقـــ� جـــاء فـــي ال�ـــ4أوقـــات الـــ�وام ال�ســـ�ي)

                                                           
1
مــ� الالئ�ــة ال��ف���ــة لقــان�ن عالقــات الع�ــل �أنــه (��ــ�ح شــاغل� و�ــائف اإلدارة العل�ــا م�ــ�  127تــ�� ال�ــادة  

ب��ائف ��اد�ة عالوة ت���� ��لة ف��ة شـغله� لل���فـة ن��ـ� ال��ـ��ل�ات ال�لقـاة علـى عـاتقه� ت�ـ�د ن�ـ��ها ��لف�ن 

���ول ال��ت�ات، و�����ن وس�لة مـ� وسـائل ال�قـل واالت�ـاالت ال�ـي ت�ـاع�ه� علـى أداء مهـامه�، ��ـا ��ـ�ز أن 

تهــام أمــام ال�هــات الق�ــائ�ة ال�أدی��ــة مــ� تغ�ــى أتعــاب ال��امــاة �ال��ــ�ة لل���ــف الــ�� ی�عــ�ض لل��اك�ــة أو اال

ح�ــاب ال�هــة ال�ــا�ع لهــا إذا �ــان ســ�� ال��اك�ــة أو االتهــام ی�علــ� ب���ف�ــه ال��لــف بهــا، فــإذا أســف�ت اإلجــ�اءات 

  ع� إدان�ه اس��دت م�ه ���ة أتعاب ال��اماة)
ف ال�ـ� فـي اسـ��داد ال�فقـات مـ� الالئ�ـة ال��ف���ـة لقـان�ن عالقـات الع�ـل ال�ـي تـ�� (لل���ـ 142ان�� ال�ادة  2

ال�ي ی���ـ�ها فـي سـ��ل أداء أع�ـال و��ف�ـه م�ـى �انـ� ضـ�ور�ة والزمـة لهـا وم��ت�ـة عل�هـا، و��ـ��� تقـ��� ال�ثـائ� 

 وال��ــ���ات ال�الـــة علـــى ذلـــ�، و��ـــ�ن رد مقابـــل ال�فقـــات ���افقـــة الـــ�ز�� ال��ـــ�� أو مـــ� لـــه صـــالح�اته �ال�حـــ�ة

 اإلدار�ة). 
    .255، ص 1998، 1ل���ي، ال�ج�� في القان�ن اإلدار�، دار وائل لل���، ع�ان، � اعاد على ح��دة ا 3
4
  .363ص��ح ���� م���ني، م�اد� القان�ن اإلدار� الل��ي، م�جع س�ق� اإلشارة إل�ه، ص  
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ا، وت�ــ�� ق�اعــ� ت�ــ�د الالئ�ــة ال��ف���ــة ال��ــ��قات ال�ال�ــة األخــ�� وســائ� ال��ا�ــ(

  وش�و� م��ها وت���� على وجه ال���ص: 

  عالوة العائلة...  .أ 

  عالوة ال���...  .ب 

  مقابل الع�ل اإلضافي.  .ج 

  ...).  .د 

مـ� الالئ�ـة ال��ف���ـة لقـان�ن  128ب�اء على هـ�ه اإلحالـة ورد فـي ال�ـادة 

��ــــ�ز ع�ــــ� ان مقابـــل الع�ــــل اإلضـــافي مــــا ن�ـــه (عالقـــات الع�ــــل، وت�ـــ� ع�ــــ� 

� الـ�ز�� ال��ـ�� أو أمـ�� ال��ـل�ة أو مـ� فـي ح��هـا ب�ـاء االق��اء و�ق�ار م

ـــى ت�صـــ�ة الـــ�ئ�� ال��اشـــ� ت�ـــغ�ل العـــامل�� �عـــ� الـــ�وام ال�ســـ�ي، ل�عـــ���  عل

الــ�ق� ال�ــ�عي فــي اســ���ال شــغل و�ــائف ال�ــالك الــ���في �ال�حــ�ة اإلدار�ــة أو 

ألداء اخ��اصات م�افة، أو إلن�از أع�ـال ت��ـ� ��ـا�ع االسـ�ع�ال واأله��ـة، 

ی�ع�ر إن�ازها أث�اء ساعات ال�وام ال�سـ�ي، وت��ـ� أح�ـام الع�ـل اإلضـافي علـى 

ج��ع العامل�� �ال�هاز اإلدار� دون ال��ـ� إلـى درجـاته� ال�����ـة، وت�ـ�د �قـ�ار 

ــــف �الع�ــــل اإلضــــافي وشــــ�و�  ــــ�زراء ���ــــة مــــا ی�قاضــــاه مــــ� ��ل ــــ� ال مــــ� م�ل

ضافي إلـى عـ�د العـامل�� اس��قاقه ون��ة ع�د ال���ف�� ال�ی� ��لف�ن �الع�ل اإل

  �ال�ح�ة اإلدار�ة).

وال���فاد م� ن� ال�ادة، ول�ـي ��ـ�ح ال���ـف مقابـل الع�ـل اإلضـافي، 

  ض�ورة ت�اف� ال��و� اآلت�ة: 

أن ��ــ�ر قــ�ار مــ�ح مقابــل الع�ــل اإلضــافي مــ� الــ�ز�� ال��ــ��  /ال�ــ�� األول

أو غ�ــ�ه�،  أو أمــ�� ال��ــل�ة أو مــ� فــي ح��هــا م�ــل رئــ�� اله��ــة أو ال�امعــة

  وأن ت��ن ه�اك م���ات مال�ة م�رجة في ال���ان�ة.

أن یـــ�� صـــ�ف مقابـــل الع�ـــل اإلضـــافي ب�ـــاء علـــى ت�صـــ�ة مـــ�  ال�ـــ�� ال�ـــاني/

  ال�ئ�� ال��اش�.

ــــ� أن ��ــــ�ن الهــــ�ف مــــ� الع�ــــل اإلضــــافي إن�ــــاز أع�ــــال ت��ــــ��  /ال�ــــ�� ال�ال

  �االس�ع�ال واأله��ة ی�ع�ر إن�ازها أث�اء ال�وام ال�س�ي.
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أن ��ــ�ن الع�ــل اإلضــافي م�ت�ً�ــا ارت�ا�ــًا م�اشــ�ًا �األع�ــال ال�ــي  ل�ــ�� ال�ا�ــع/ا

  تق�م بها ال�ح�ة اإلدار�ة.

��ـــ� ت���ـــ� مقابـــل الع�ـــل اإلضـــافي علـــى ج��ـــع العـــامل��  /ال�ـــ�� ال�ـــام�

  .1و�غ� ال��� ع� درجاته� ال�����ة �ال�ح�ة اإلدار�ة،

أن ���ر ق�ار م� م�ل� ال�زراء ���د ما ی�قاضاها م� ��لف  /ال��� ال�ادس

�الع�ــل اإلضــافي وشــ�و� اســ��قاقه ون�ــ�ة عــ�د ال�ــ��ف�� الــ�ی� ��لفــ�ن �الع�ــل 

  �� في �ل وح�ة إدار�ة.لاإلضافي إلى ع�د إج�الي العام

مــ�الد� ب���ــ��  2013ل�ــ�ة  21وفعــًال صــ�ر قــ�ار م�لــ� الــ�زراء رقــ� 

م�الد�، أك�ت ال�ادة األولى على م��رات  20/1/2013الع�ل اإلضافي ب�ار�خ 

الع�ــل اإلضــافي ال��ــار إل�هــا فــي الالئ�ــة ال��ف���ــة لقــان�ن عالقــات الع�ــل وال�ــي 

ال�ـ�اد فقـ� أشـارت إلـى شـ�و� وضـ�ا�� اسـ��قاق  يأش�نا إل�هـا م�ـ� قل�ـل، أمـا �ـاق

  الع�ل اإلضافي، ولعل أه�ها: 

% مـ� �20الع�ل في ال�ـه� ال�احـ� أال ت��اوز ن��ة ال���ف�� ال��لف��   .أ 

  �� �ال�ح�ة اإلدار�ة.لع�د العام

  أال ت��� ساعات الع�ل اإلضافي لل���ف على ثالث ساعات ی�م�ًا.   .ب 

أال ت�ــ�ن ســاعات الع�ــل اإلضــافي م��ــلة ��ــاعات الع�ــل ال�ســ�ي بــل   .ج 

  تف�ل ب��ه�ا ف��ة راحة ال تقل ع� ساعة واح�ة. 

اإلدار�ــة �ــأداء ســاعات ع�ــل إضــا��ة ت��ــ� أال ��لــف ال���فــ�ن �ال�حــ�ة   .د 

ع� ساعات ال�وام ال�س�ي ع�� ت�ل�فه �الع�ل خالل راح�ه األسـ����ة أو 

  أث�اء الع�الت ال�س��ة.

��ــ��� ال���ــف عــ� أدائــه ل�ــاعة الع�ــل اإلضــافي ال�احــ�ة ضــعف مــا   .ه 

  ی�قاضاه ع� ساعة أث�اء ال�وام ال�س�ي.

�ــة اح��ـــاب ���ــة �ــل ســـاعة وقــ� حــ�دت ال�ــادة ال�ادســـة مــ� القــ�ار ���

�ق�م مـ�ی� ال���ـ� أو اإلدارة �ادة ال�ا�عة م�ه فق� جاء ف�ها (ع�ل إضافي، أما ال
                                                           

 ��ـ��� مقابـل الع�ـل اإلضـافي هـ� ال���ـف مـ� ن ال��إوفقًا لقان�ن ال��مة ال��ن�ة ال�لغى ف��� اإلشارة �أنه  1

  .  159ال�رجة العاش�ة فأقل، ان�� ح��� ح��دة ال�ه�و�، ال��جع ال�اب�، ص 
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ســـاعات الع�ـــل  ال��ـــ�� �ال�حـــ�ة اإلدار�ـــة العامـــة �اســـ��فاء ن�ـــ�ذج �لـــ� إقـــ�ار

إضــافي ال��فــ� بهــ�ا القــ�ار، وفــي األحــ�ال ال�ــي ی�افــ� ف�هــا الــ�ئ�� أو مــ� �قــ�م 

ال�حـ�ة اإلدار�ـة العامـة ال��ـ�ذج، الـ�� �ع��ـ� أساسـا ل�ـ�ف  مقامه �ع��ـ� م�ـ��ل

مقابــل الع�ــل علــى أال یــ�� صــ�ف مقابــل الع�ــل اإلضــافي إال �عــ� م�افقــة الــ�ز�� 

ال��ـــ�� أو مـــ� لـــه صـــالح�اته علـــى صـــ�ف الع�ـــل اإلضـــافي �ال�حـــ�ة اإلدار�ـــة 

  العامة ال�ع��ة).

وفـي حالـة إذن ه�ه أه� شـ�و� وضـ�ا�� صـ�ف مقابـل الع�ـل اإلضـافي، 

ت�لـــف أحـــ� هـــ�ه ال�ـــ�و� أو ال�ـــ�ا��، ��ـــ�ن قـــ�ار ال�ـــ�ف مع�ً�ـــا ���ـــ� �لـــ� 

إلغائه، وق� ت��ى لل����ة العل�ا، ن�� م�ل هـ�ا ال��ضـ�ع، ح�ـ� نق�ـ� �الفعـل 

ح�ــ� م���ـــة االســـ���اف، لعــ�م م�اعاتـــه ـــــ ح�ــ� ق�لهـــا ـــــ ضــ�ا�� صـــ�ف الع�ـــل 

الئ�ــــة ت��ــــ�� الع�ــــل اإلضــــافي وت��ــــي قائلــــة فــــي هــــ�ا ال�ــــأن (... ل�ــــا �انــــ� 

ق� ن�� في ال��اد  9/11/77اإلضافي للعامل�� �ال�ح�ات اإلدار�ة ال�ادر في 

علــــى أن ��ــــ�ن ال�ــــغل ب�ــــاء علــــى م�افقــــة ��اب�ــــة مــــ� الــــ�ئ�� ال��اشــــ�  4و  3

واع��اد م� األم�� ال���� ب�اء على مـ���ة الق�ـ� أو اإلدارة ال����ـة ت��ـ�� 

إن�ازه واإلدارة والق�� ال��ل�ب ت�ـغ�له ��ـه ب�انات ع� الع�ل اإلضافي ال��ل�ب 

ومـ�ة ال��ـغ�ل وأســ�ا�ه ��ـا ن�ـ� علــى أنـه ال ��ـ�ز ال��ــغ�ل علـى ن�ـ� م�ــالف 

ل�ــا جــ�� اع��ــاده بهــ�ا ال�ــأن. ول�ــا �ــان مفهــ�م هــ�ه ال��ــ�ص أنــه الســـ��قاق 

ال���ــــف مقابــــل ســــاعات الع�ــــل اإلضــــافي ی�عــــ�� م�اعــــاة عــــ�د مــــ� اإلجــــ�اءات 

علــى ��ــام ال�ع�ــي �الع�ــل اإلضــافي وأن قــ�اًرا مــ� جهــة اإلدارة وال�ــ�ا�� ال�ــا�قة 

الالحــ� ال ��ــ�ح أ� ��ــالن �قــع ن���ــة م�الفــة هــ�ه اإلجــ�اءات، والقــ�ل �غ�ــ� 

فـ�اغ ل����اهـا. ول�ـا �ـان ال�ابـ� �ذل� ��ـه إهـ�ار لل�ـ�ا�� ال�ـي ت���هـا الالئ�ـة و 

�قابـل سـاعات م� م�ونات ال��� ق� اس��� في ق�ائه �اس��قاق ال��ع�ن ضـ�ه ل

الع�ــــــل اإلضــــــافي علــــــى رســــــالة أمــــــ�� الل��ــــــة ال�ــــــع��ة لل��افــــــ� ال��رخــــــة فــــــي 

م وهــي الحقــة لل�ــ�ة ال�ــي یــ�عى ال��عــ�ن ضــ�ه �الع�ــل خاللهــا ودون 15/7/81

ــــة  ــــ�اف� ال�ــــ�و� وال�ــــ�ا�� القان�ن� أن ت��ــــ� ال����ــــة ال��عــــ�ن فــــي ح��هــــا ت

إل�هــا �ال�ــ�ل الــ�� ال���ــ�ص عل�هــا فــي الئ�ــة ت��ــ�� الع�ــل اإلضــافي ال��ــار 



  
  
  

  اللیبي القانون في وملحقاتھ للمرتب القانوني النظام

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
248 

���� لل����ة العل�ا م� م�ا��ة ال����� ال�ـل�� للقـان�ن علـى ال��ازعـة ال���وحـة 

  .1)ی�ج� نق�هم�ا ���ن معه ال��� قاص�ًا في ال����� ��ا 

إذن ه�ه أه� ش�و� وض�ا�� م�ح م�افأة الع�ل اإلضافي ح�� مـا قـ�ره 

ال���ـــف �ع�ـــل إضـــافي ال��ـــ�ع ومـــا قـــ�ره الق�ـــاء، ول�ـــ� ال�ـــ�ال مـــاذا لـــ� قـــام 

ی��ـاوز ال�ــاعات ال�قــ�رة قان�نــًا وهــي ثــالث ســاعات فــي ال�ــ�م فقــ� ؟ �����ــا عــ� 

مــ�الد� ال�ــادر ب�ــار�خ  2013ل�ـ�ة  203هـ�ا ال�ــ�ال قــ�ار م�لـ� الــ�زراء رقــ� 

م�الد�، ��أن م�ح م�افأة مال�ة شه��ة، ح�� ن�� ال�ادة األولـى  9/5/2013

مل�� بـــ�ی�ان رئاســـة الـــ�زراء والـــ�زارات الـــ�ی� م�ـــه علـــى أنـــه (ت�ـــ�ح لل�ـــ��ف�� العـــا

��ــ���ون فــي الع�ــل �عــ� إنهــاء ال�ــاعات ال��ــ�دة للع�ــل اإلضــافي، م�افــأة مال�ــة 

ـــاًرا و  �450 شـــه��ة ال تقـــل عـــ ـــى أر�ع�ائـــة وخ��ـــ�� دی� ـــ� عل ألـــف  1000ال ت��

  دی�ار).

  :ثان�ًا/ ال��افأة ال������ة

عالقـات الع�ـل مـ�ح ال���ــف أجـاز ال��ـ�ع فـي الالئ�ـة ال��ف���ــة لقـان�ن 

الــ�� جــاء ف�هــا (... ��ــا ��ــ�ز  129م�افــأة ت�ــ����ة، وذلــ� وفقــًا لــ�� ال�ــادة 

مــ�ح ال���ــف م�افــأة ت�ــ����ة ��ــ� أق�ــى مقــ�اره م�تــ� ثالثــة أشــه� فــي ال�ــ�ة 

ال�ال�ة إذا أد� خ�مات م��ازة، أو قام �ع�ل أو ق�م ���ًا م���ًا حقـ� اق��ـادًا فـي 

ًا ل�ــــ�ق الع�ــــل، أو رفعــــًا ل��ــــ��� األداء. و��ــــ�ن مــــ�ح...أو ال�فقــــات، أو ت��ــــ��

  ).د االع��ادات ال����ة �ال���ان�ةال��افأة ال������ة في ح�و 

نـــه، ول�ـــي ��ـــ�ح ال���ـــف ال��افـــأة ال��ـــ����ة، إإذن وفقـــًا لهـــ�ا الـــ�� ف

  ��� ت�اف� ال��و� ال�ال�ة: 

شـه� فـي ال�ـ�ة ال�ال�ـة أن ال ت��� ���ـة ال��افـأة عـ� م�تـ� ثالثـة أ ال��� األول/

  .2ال�اح�ة ��� أق�ى

                                                           
1
  .17، ص 2، 1، ع 23، م. م. ع، س 1995. 4. 21ق ن جل�ة  30ل��ة  �54ع� إدار� رق�  
) �ـان مقـ�ار ال��افـأة ال��ـ����ة ال�ـي ( ال�لغـى 1976ل�ـ�ة  ��55ار إلـى أنـه وفقـًا لقـان�ن ال��مـة ال��ن�ـة رقـ�  2

، ح�ــ� جــاء ف�هــا (... ��ــا 3فقــ�ة  45ت�ــ�ح لل���ــف مــا یــ�از� م�تــ� شــه��� فقــ� وهــ� مــا ن�ــ� عل�ــه ال�ــادة 
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أن ی�د� ال���ف خ�مات م��ازة في م�اله ع�له، ���ـ� ت��لـف  /ال��� ال�اني

  ه�ه األع�ال ع� ما �ق�م �ه أق�انه م� ال���ف��.

تقـــ��� ��ــــ� فــــي م�ـــال ع�لــــه، شــــ���ة أن ��قـــ� هــــ�ا ال��ــــ�  ال�ــــ�� ال�الــــ�/

أو رفــع م�ــ��� األداء، فــي ال�حــ�ة اق��ــاًدا فــي ال�فقــات، أو ت��ــ�� �ــ�ق الع�ــل 

  اإلدار�ة ال�ي �ع�ل بها ال���ف.

  ��� أن ت��ف� ال�غ��ة ال�ال�ة في ال���ان�ة ال����ة ال�ع���ة.  /ال��� ال�ا�ع

إذا تــــ�اف�ت هــــ�ه ال�ـــــ�و� ج��عــــًا ��ــــ��� ال���ـــــف م�افــــأة ت�ـــــ����ة، 

ئف ال��اد�ة، و���ر ق�ار ���ح ال��افأة م� م�ل� ال�زراء �ال���ة ل�اغلي ال��ا

ومـ� الــ�ز�� ال��ــ�� أو مــ� لــه صـالح�اته فــي ال�حــ�ة اإلدار�ــة �ال��ــ�ة ل�ــاغلي 

  م� الالئ�ة). 130ال��ائف األخ�� (ال�ادة 

ن��ها ق�رت م�ح م�افـأة شـه��ة لل��ـ�رب  هانف�الالئ�ة على  و�اال�الع

ح�ـــ� ورد فـــي  فـــي ال�ـــارج ب���ـــا ��ـــ�ح ال��ـــ�رب فـــي الـــ�اخل عـــالوة م��ـــ� فقـــ�،

  ���ح ال���رب �ال�ارج ال��ا�ا اآلت�ة:م�ها ( 99ال�ادة 

ـــ� لل�راســـة �ال�ـــارج علـــى . 1 ـــًا ل�ـــا ��ـــ�ح لل�الـــ� ال��ف ـــأة شـــه��ة ت�ـــ�د وفق م�اف

ح�اب ال����ع...). وق� أجاز قان�ن األم� وال���ة م�ح رجال ال���ة م�افآت 

م�ه علـى أنـه  41ال�ادة ت�� ماد�ة أو أدب�ة مقابل ��امه� �أع�ال م��ازة، ح�� 

��ـــــ�ز مـــــ�ح ع�ـــــ� ال�ـــــ��ة م�افـــــأة ماد�ـــــة أو مع���ـــــة مقابـــــل ��امـــــه �أع�ـــــال (

  .1م��ازة...)

  :ثال�ًا/ ال��افأة ال�ق��عة

وهي ال��افأة ال�ي ت��ح لـ�ئ�� وأع�ـاء الل�ـان وال��ـال� ال�ائ�ـة الـ�ی� 

ـــ�ع� ال�ـــ��ف��  �ق�مـــ�ن �أع�ـــال ذات ���عـــة م�ـــ���ة ودائ�ـــة، أو ال�ـــي ت�ـــ�ح ل

ن��ـــ� ��ـــامه� �إع�ـــال م�ـــ�دة، والل�ـــان وال��ـــال� ال�ائ�ـــة م�الهـــا  ل��ـــة شـــ��ن 

�ة لقـان�ن عالقـات م� الالئ�ة ال��ف�� 51ال���ف��، ال����ص عل�ها في ال�ادة 

                                                                                                                                           

��ــ�ز مــ�ح ال���ــف م�افــأة ت�ــ����ة ��ــ� أق�ــى مقــ�اره م�تــ� شــه��� فــي ال�ــ�ة ال�ال�ــة...) ال���ــ�ة ال�ســ��ة ع 

  .14، س 48
  .30، س 28، ��أن إص�ار قان�ن األم� وال���ة، ال����ة ال�س��ة ع 1992ل��ة  10ان�� القان�ن رق�  1
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مـــ� الالئ�ـــة ذاتهـــا،  98، ول�ـــان ال�ـــ�ر�� ال���ـــ�ص عل�هـــا فـــي ال�ـــادة 1الع�ـــل

م� نف� الالئ�ـة أ��ـًا،  143وم�ل� ال�أدی� العام ال����ص عل�ه في ال�ادة 

ـــة ال��ـــ�لة فـــي  ـــة أو الف��� ومـــ� الل�ـــان ال�ائ�ـــة �ـــ�ل� ل�ـــان الع�ـــاءات ال�����

مــ� الئ�ــة العقــ�د  19عل�هــا فــي ال�ــادة  ال�حــ�ات اإلدار�ــة ال���لفــة وال���ــ�ص

ومــ� ال��ــال� ال�ائ�ــة أ��ــا م�لــ� ال�أدیــ� األعلــى ال���ــ�ص عل�ــه  2اإلدار�ــة

وم�لــ�  ��3ــأن إدارة القــان�ن  1992ل�ــ�ة  6فــي ال�ــادة ال�ا�عــة مــ� القــان�ن رقــ� 

 20مــ� القــان�ن رقــ�  43ال�أدیــ� لل��الفــات ال�ال�ــة ال���ــ�ص عل�ــه فــي ال�ــادة 

، 4ال�ــادر عــ� ال�ــ�ت�� الــ���ي العــام �إن�ــاء ه��ــة ال�قا�ــة اإلدار�ــة 2013ل�ــ�ة 

دی�ـار وال  450ها م�افـأة شـه��ة ال تقـل عـ� ؤ وه�ه الل�ان وال��ال� ���ح أع�ـا

 2013ل�ـــ�ة  �203لـــ� الـــ�زراء رقـــ� دی�ـــار، اســـ��ادًا لقـــ�ار م 1000ت��ـــ� عـــ� 

م�الد� ال��ار إل�ه، و���د ــ في الغال� ــ ق�ار ت�ـ��ل هـ�ه الل�ـان ���ـة ال��افـأة 

ال�ـــي ت�ـــ�ح ل�ئ��ـــها و�ـــل ع�ـــ� ف�هـــا، أمـــا الل�ـــان ال�ـــي ت�ـــ�ح م�افـــأة مق��عـــة، 

فــي ال�ــادة  2010ل�ــ�ة  501ف��الهــا مــا ن�ــ� عل�ــه الئ�ــة ال�علــ�� العــالي رقــ� 

ف�ها ( ���ح ع�ـ� ه��ـة ال�ـ�ر�� �ال�راسـات العل�ـا م�افـأة مال�ـة  ح�� جاء 151

خ��ــ�ن دی�ــارًا عــ� �ــل ســاعة تــ�ر�� واحــ�ة علــى أال ت��ــ� ال�ــاعات  ����50هــا 

) و�ــ�ل� مــا ن�ــ� عل�ــه ال�ــادة ســ� ســاعات ت�ر��ــ�ة أســ����اً  6عــ�  ال��ر��ــ�ة

��وحــات األســات�ة ال��ــ�ف�ن علــى ال�ســائل واأل (��ــ�ح هانف�ــالالئ�ــة مــ�  152

  :اح ال�ال� وذل� على ال��� ال�اليم�افأة مال�ة مق��عة غ�� م��و�ة ب��

  الف دی�ار ن��� األش�اف على أ��وحة ال����راه.آثالثة  3000  .أ 

  ألفا دی�ار ن��� األش�اف على رسالة ال�اج����... 2000  .ب 

                                                           
1
��ـأن إصـ�ار الالئ�ـة ال��ف���ـة لقـان�ن عالقـات  2010ل�ـ�ة  595ان�� ق�ار الل��ة ال�ع��ة العامة (سا�قًا) رق�  

  الع�ل. 
2
  .6، س 7اإلج�اءات، ع �إص�ار الئ�ة العق�د اإلدار�ة، م�ونة  2007ل��ة  563ان�� الق�ار رق�  
3
   4، س ��23ـأن إدارة القان�ن م���ر في ال����ة ال�س��ة، ع  1992ل��ة  6ان�� ن� القان�ن رق�  
4
  غ�� م���ر).اء ه��ة ال�قا�ة اإلدار�ة (إن� ��أنم  �2013ة ل� 20ان�� ن� القان�ن رق�  
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% م� ال��افأة ت��ق�ع م� م�افأة 40ع�� وج�د م��ف ثان ���ح ن��ة   .ج 

  ال���ف.  

�ح ل�ــــل مـــ� الــــ�ئ�� وأع�ـــاء ل��ــــة ال��اق�ـــة واألســــ�اذ ال��ـــ�� م�لــــغ ��ـــ  .د 

خ���ائة دی�ار مقابل م�اق�ـة رسـالة ال�اج�ـ��� وم�لـغ  500صاف ق�ره 

  .1)دی�ار مقابل م�اق�ة ال����راه  1000ق�ره 

و���ـ� اإلشــارة إلـى أن أغلــ� ال��افـآت ت�ــ��� أصـلها مــ� ال��ـ�ع ولــ�� 

تـــ�ه� ال����ـــة العل�ـــا إلـــى �ه الق�ـــاء ح�ـــ� مـــ� إرادة جهـــة اإلدارة، وهـــ� مـــا أكـــ

م� الئ�ة اس���ام ال�ـ��ف�� �عقـ�د أن اسـ��قاق  19أن مفاد ن� ال�ادة الق�ل (

ال��افأة لل���ف ����� حقه ف�ها م� إرادة ال���ع أما ص�ف ال��افـأة واح��ـابها 

  .����2ن �ال��و� ال����ص عل�ها في العق� ال���م مع ال���ف)

قــ�ل �ــأن ال��افــأة ال�ــي تــ�خل فــي عــ�اد ال��تــ� ل��ــ� �ال�ــ�ورة وأخ�ــ�ًا ���ــ� ال 

ال��افــأة ال�ــي ت��ــ� �االســ�ق�ار وال��ــ�ت واالن��ــام وحــ�ها، و�ن�ــا ال��افــأة ال�ــي قــ� 

تــ�فع ح��ــًا وت�ق�ــع ح��ــًا آخــ�، أو ال��افــأة ال�ــي قــ� تــ�فع مــ�ة واحــ�ة م�ــل م�افــأة 

ما قال�ه إدارة ق�ا�ا ال�ولة  نها�ة ال��مة، وفي ه�ا ال��د رف�� ال����ة العل�ا

ال��افـــأة ال�ـــي ��الـــ� بهـــا ال��عـــ�ن ضـــ�ه ي م�افع�هـــا أمـــام ال����ـــة مـــ� أن (فـــ

وال���ــ�ص عل�هــا فــي قــ�ار أمــ�� ل��ــة إدارة صــ��وق ال�ــ�ان االج��ــاعي رقــ� 

م ال ت��ــ� �ال�ور�ــة وال��ــ�د ح�ــى ���ــ� القــ�ل �أنهــا تــ�خل ضــ��  645/1424

ــــــال��تــــــ� أو األجــــــ� ال���ــــــ�ص  ي قــــــان�ن ال�ــــــ�ان االج��ــــــاعي رقــــــ� عل�ــــــه ف

ال�ـــي ع�فــــ� ال��تـــ� وأضـــاف� إل�ــــه م والقـــ�ارات ال�ـــادرة ت�ف�ــــ�ًا لـــه  13/1980

العالوات ال��الت وال��ا�ـا ال�ال�ـة األخـ�� ال�ـي ��ـ��قها ال��ـ��ك ��ـ�� أن ت��ـ� 

��ــفات ال��ــات واالســ�ق�ار واالن��ــام. وذلــ� ألن هــ�ه ال��افــأة إن�ــا ت�ــ�ح لل�ــان 

وفــ� القــ�ار ســالف الــ��� ن��ــ� ��ــامه� �أع�ــال م�ــ�دة ووق��ــة وقــ� ی�غ�ــ�  م�ــ�لة

أع�اء ه�ه الل�ـان ���ـ� ��ـ�ن قـ� تـ� صـ�فها لغ�ـ�ه� سـا�قًا وقـ� ت�ـ�ف لغ�ـ�ه� 

                                                           
1
��ـأن  2010ل�ـ�ة  501عامـة ( سـا�قًا) رقـ� ان�� ح�ل ه�ا ال��ض�ع ���ل أك�� تف��ل ق�ار الل��ة ال�ع��ة ال 

  إص�ار الئ�ة ت���� ال�عل�� العالي.
2
  .43، ص 2، 1، ع 29، م. م. ع، س 1993. 12. 4ق، جل�ة  39ل��ة  �20ع� إدار� رق�  
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ـــ�ه�، وهـــ� مـــا ت�ـــ�ن هـــ�ه ـــ� ت�عـــًا ل��ـــ��ل الل�ـــان مـــ�ه� أو مـــ� غ�  م�ـــ���ًال وذل

االســ���اف الــ��  وقــ�رت تأی�ــ� ح�ــ� م���ــة 1)ال��افــأة غ�ــ� دور�ــة وغ�ــ� م��ــ�دة

���رة لل��عـ�ن ضـ�ه عـ� الف�ـ�ة مـ� ق�ى �ـإل�ام ال�ـ�عى عل�ـه �ـأداء ال��افـأة ال�ـ

  .م30/11/2000م وح�ى 4/1/1996

                    ال�ات�ة

ه�ــ�ا ألق��ــا �عــ� ال�ــ�ء علــى أحــ� أهــ� ال�قــ�ق ال�ال�ــة لل���ــف العــام، 

ال��ــ�ع الل��ــي قــ�  وهــ� ال��تــ� ومل�قاتــه مــ� عــالوات وم�افــآت، وات�ــح ل�ــا أن

 1976ل�ـ�ة  55خ�ج ع� ال�أل�ف وذل� م�� صـ�ور قـان�ن ال��مـة ال��ن�ـة رقـ� 

��ـأن عالقـات  2012ل�ـ�ة  10والق�ان�� ال�ي تل�ـه ��ـا ف�هـا القـان�ن ال�ـالي رقـ� 

الع�ـــل، وعـــّ�ف ال��تـــ� ��ـــ�ل م�ســـع ���ـــ� ��ـــ�ل ج��ـــع العـــالوات وال��افـــآت 

الـــ�� ���ـــ� علـــى أســـاس أول م��ـــ�� وال�ـــ�الت، وفـــ�ق بـــ�� ال��تـــ� األساســـي 

ال�رجــــة ال�����ــــة ال�ــــي ��ــــغلها ال���ــــف، و�ــــ�ل� العــــالوة ال�ــــ���ة وال��ــــ����ة 

وعالوة ال����ة، في ح�� ی���� ال��ت� ال�امـل �اإلضـافة إلـى ال��تـ� األساسـي 

ســـائ� العـــالوات وال�ـــ�الت وال��ا�ـــا ال�ال�ـــة األخـــ�� ال�ل�قـــة �ـــه، مـــ� جه�ـــه الفقـــه 

ن حاول ه� اآلخ� وضع تع��ـ� لل��تـ�، وهـ� شـ�ه م�فـ� علـى أن الل��ي وال�قار 

ال��ت� ه� ما ی�قاضاه ال���ف شه��ًا م� م�ا�ا مال�ة ن��� ��امه �ـأداء ال���فـة 

ال��لف بها، وق� �ان للق�اء الل��ـي وال�قـارن ن�ـ�� فـي تع��ـ� ال��تـ�، ح�ـ� 

شـا�ع�ها فـي ذلـ� ع�ف�ه م���ة الق�اء اإلدار� ال����ة م�� س�ة عق�د تق���ًا، و 

ال����ــة العل�ــا فــي �الدنــا، ون�ــ�ًا أله��ــة ال��تــ� فــي ح�ــاة ال���ــف العــام وح�ــاة 

أس�ته فق� ح�د ال���ع ال�االت ال�ي ����� ف�ها ال���ف ال��ت� و��ا ال�االت 

ال�ــي ��ــق� ف�هــا حــ� ال���ــف فــي م�ت�ــه، ولــ� قارنــا بــ�� حــاالت ســق�� ال��تــ� 

رقــًا ���ــ�ًا بــ�� هــ�ه ال�ــاالت، ��ــا قــ�ر ال��ــ�ع وحــاالت اســ��قاق ال��تــ� ن�ــ� فا

                                                           
، م���عــة أح�ــام ال����ــة العل�ــا، الق�ــاء اإلدار�، 2007. 5. 27ق، جل�ــة  53ل�ــ�ة  �50عــ� إدار� رقــ�  1

  .526، ص2007، 2ج
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ح�ا�ــة خاصــة لل��تــ� ���ــ� حــ�د ال�ــ� األدنــى لل��ت�ــات ل���ــع مــ��في ال�ولــة، 

دی�ـــــاًرا شـــــه��ًا و��ـــــ�ل هـــــ�ا ال�ـــــ� األدنـــــى ال�ـــــ��ف��  ���450ـــــ� ال �قـــــل عـــــ� 

ال��قاع�ی� أو ال��ال�� ت�� ت��ف ال��مة، ��ا ت��ر اإلشـارة إلـى أن ال��تـ� 

ف م�ـ��� مـ� ن�ـ�ص القـان�ن م�اشـ�ة، ولـ�� مـ� إرادة جهـة اإلدارة، ح� لل���

وه�ا ی��ج ع�ه أن م�ح ال��ت� و�ع� مل�قاته م��رها ال���ع، وأن ص�ور أ� 

ق�ار إدار� عـ� جهـة اإلدارة م�علـ� �ال��تـ� هـ� قـ�ار �اشـف ولـ�� م��ـً�ا، ومـ� 

ت�ـات والعـالوات ب�� ال��ا�ـة ال��ـ����ة لل��تـ� أن ال��ازعـات ال�ـي ت��ـأ عـ� ال�� 

وال����ات وال��افآت ���� بهـا الق�ـاء اإلدار� ولـ�� الق�ـاء العـاد�، وهـ� مـا 

��ـــأن الق�ـــاء  1971ل�ـــ�ة  88ن�ـــ�ه فـــي نـــ� ال�ـــادة ال�ان�ـــة مـــ� القـــان�ن رقـــ� 

اإلدار�، ومـ� ت���قـات الق�ـاء اإلدار� فـي ل���ـا سـ�اء ق�ـاء ال����ـة العل�ـا أو 

ســـ���اف، ومـــ� ه�ـــا ن�ـــ� أن ال��ـــائل ال��علقـــة دوائـــ� الق�ـــاء اإلدار� ���ـــاك� اال

�ال��تـــ� ومل�قاتـــه تـــ�خل ضـــ�� دعـــاو� الق�ـــاء ال�امـــل م�ـــا ی��تـــ� عل�ـــه عـــ�م 

سق��ها �ال�قادم ���ور ال��ة ال�ق�رة ل�ع�� اإللغاء، هـ�ا مـ� ناح�ـة، ومـ� ناح�ـة 

ـــ�  ـــ�ار اإلدار� ال��عل أخـــ�� ت��ســـع ف�هـــا ســـل�ة القاضـــي ���ـــ� ����ـــه إلغـــاء الق

و�ع�اء تعل��ات ل�هة اإلدارة �ال��ح أو ال��ع، نا��� ع� إم�ان�ة ال��� �ال��ت� 

فــــي ال��لــــ� ال�ــــاني عال��ــــا و �ــــال�ع��� إذا تــــ�ف�ت أر�ــــان ال��ــــ��ل�ة ال��ن�ــــة، 

مل�قات ال��ت� ال����لة في العالوات ��افة صـ�رها سـ�اء �انـ� دور�ـة أو ن���ـة 

ال��اضـ�ع ج��عـًا، وأخ�ـ�ًا  أو ت�����ة، واس�ع�ض�ا م�قف الفقه والق�اء م� هـ�ه

رأی�ا إح�� مل�قات ال��ت� وه� ال��افآت وم�ها الع�ل اإلضـافي وشـ�و� م��ـه، 

ث� ال��افأة ال��ـ����ة ال�ـي ت�ـ�ح لل���ـف ع�ـ�ما �قـ�م �ع�ـل م��ـاز أو �عـ� ���ـًا 

��ه� في رفع معـ�ل األداء أو ��قـ� اق��ـادًا فـي ال�فقـات أو ���ـ� �ـ�ق الع�ـل 

ع�ل �ه، ��ا عال��ا �عـ� األنـ�اع األخـ�� مـ� ال��افـآت وهـي في ال��ف� ال�� �

ال�ـي ت�ـ�ح ألع�ـاء الل�ـان  �ة ال��مة وال��افأةال��افأة ال�ق��عة م�ل م�افأة نها

ـــ�وام  ـــ� ��ـــامه� بـــ�ع� األع�ـــال ال�ـــي ال ت��ـــ� �ال أو ال��ـــال� ال�����ـــة ن��

  واالس�ق�ار وال��ات.        
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