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 ةالمقدم

يعد الموظف العام اداة االدارة لمقيام بمهامها وتسيير مرافقهاا العاماة مان اجا  
وبمااا ان الموظااف فاا  ، تقااديم الماادمات وا ااباج الااجااات العامااة لجمهااور موا نيهااا

ةاااد تواجهاااا فااا  اياتاااا فإناااا  مركااان تنظيمااا  وظيعااا  فااا  ارةتاااا مااا  االدارة العاماااة
وااااج الوظيعيااة التاا  تبررلااا الممااماة العامااة وتنظمهااا الوظيعيااة مجمواااة ماان اال
ااارتاااا ن وناااان سااانتوةف فااا  لااال  الدراساااة أو  انتدابااااأو  الت اااريعات النافااالة كنقماااا

الموظاف العاام لنارا ماا ياكمهاا مان  إااارةالمتوااعة اند للا الوا  الوظيع  أي 
اوجااااا   ااارو  وااااواب  ةانونياااة فااا  الت اااري  العراةااا  ماااااولين فااا  للااا  ت ااامي 

القماااور والضماااوو لموةاااوف اماااة ماااوا ن القاااوة والااااعف فااا  المااايا ة الت اااريعية 
مااورة مااان  اااارةألاكامهااا وللاا  بالمقارنااة ماا  الت ااريعات الوظيعيااة المعاماارة نفاإ

مااور التعاااون امااة المااعيد الاادول  بااين الاادو  والهي ااات الدوليااة ااان  رياا  تباااد  
ل ض  الوظا ف ال ا رة فا  الادو  التا  الموظعين من لوي المبرات والكعاءة العالية 

ال يوجد فيها ادد كاف  من الموظعين وبالتال  ممكن ان تسهم ف  القاااء نوااا ماا 
، ولو بنسبة بسي ة امة ظاالرة الترلا  الاوظيع  فا  بعاو م سساات الدولاة المعيارة
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فاار اان العوا ااد التا  تعاود امااة الموظاف المعااار لاتاا مان ماار  اكتساابا لاابعو 
المناياا المالياة إلاة  ات والمبرات مر  امما فا  الادا رة المعاار اليهاا ن اااافةالمهار 

ويبقااة االماار اوال وأمياارا فاا  ا ااار الساام ة التقديريااة ، لمموظااف اااارةالتاا  توفرلااا اإ
العكا  بااالر م مان ان ا ماب الت ااريعات أو  ااارةلاددارة ان  ااءت امادرت ةاارار اإ

لمموظاااف المعاااار ماااا   مااات الموافقاااة التاريرياااةالوظيعياااة ومنهاااا الت اااري  العراةااا  جع
ااتبااار بهاالا الماادد ن لهاالا ساانااو  فاا  لاال  الدراسااة المااوو فاا  االاكااام العامااة 

فااا  الوظيعاااة العاماااة مااان مااار  دراساااة  ااااارةالتااا  نظمهاااا الم ااارج العراةااا  لنظاااام اإ
فااااار اااان تنااااو  المركاااان  ااااارةوالمواااااواية إتماااام اإ ماليتاااا وال ااارو  ال اااكمية

انون  لمموظااف المعااار بدراسااة الاام الاقااو  التاا  يكعمهااا لااا القااانون انااد ااارتااا القاا
اااااالت إلاااة  واااااالت مساااا متا ت ديبياااا اناااد امرلاااا بواجباتاااا الوظيعياااة واميااارا نعااارج

 ياار ال بيعيااة وللاا  كمااا بالمقارنااة ماا  الاام الت ااريعات أو  ال بيعيااة اااارةانتهاااء اإ
 نالوظيعية

 اختيار الموضوع  اسباب
فاا  الوظيعااة العامااة كونااا ااااد مااي  التعاااون  اااارةر ااان الميااة نظااام اإفااا

ااااد فااإن  بااين االدارات العامااة والمامااة وبااين الاادو  والمنظمااات الدوليااة واالةميميااة
ماا ، اسباب امتيارنا الدراسة بمالية للا الوا  الاوظيع  ومعرفاة االاكاام العاماة لاا

  الموانناااة العاماااة لمسااانتين االميااارتين لمسااانا  مااان التماااام الم ااارج الماااال  فااا  ةاااانون
 الموظف العام إاارةف  كميهما تن  امة جوان  ةانونية مادة وافراد 8103و8102
إلاة  الق اج الما  تاديادا وفا  الااواب  التا  يمادرلا مجما  الاونراء وااااالإلة 

 والواردة ف  ةانون المدمة المدنية النافلن اارةاالاكام العامة المنظمة لد
 ة البحث مشكم

تكماااان م ااااكمة الدراسااااة فاااا  مااولتنااااا لممااااوو فاااا   مااااار التنظاااايم الت ااااريع  
اللاام جوانااب الضمااوو والقمااور التاا   الموظااف العااام فاا  العاارا  والومااو  اااارةإ

وماوال لت امي  ماوا ن القاوة  ااارةتكتنف النمو  الت ريعية المنظمة ألاكاام اإ
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بعو الااادو  كعرنساااا وممااار وللااا  بالمقارناااة مااا  الااام الااانظم الوظيعياااة لااا والااااعف
 واالردن و يرلا ن

 خطة البحث 
 واالسا  القانون  لها  اارةمعهوم اإ: األو المباث 
 ف  الوظيعة العامة  اارةتعريف اإ: األو الم مب 

 ف  الت ري  العراة  اارةاالسا  القانون  لد: الم مب الثان 
  الموظف العام اارةال رو  القانونية إ: المباث الثان 

 اارةال رو  ال كمية لد: األو الم مب 
  اارةال رو  المواواية لد: الم مب الثان 
 المركن القانون  لمموظف المعار : المباث الثالث

 اقو  الموظف المعار :  األو الم مب 
 ت ديب الموظف المعار : الم مب الثان 
 الموظف إاارةانتهاء : الم مب الثالث

 األولاملبحث 
 املىظف العام  إاعاة هاهية 

لمااديث اان تعرياف  األو م مباين نمما  الم ماب إلاة  نقسم لالا المبااث
فااا  الوظيعاااة العاماااة اماااا الم ماااب الثاااان  فيممااا  لدراساااة االساااا   ااااارةنظاااام اإ

 القانون  لها ف  الت ريعات العراةية لات الممة ن

 األولاملطلب 
 يف الىظيفة العاهة اعاة تعريف اإل

لساانة  82فاا  ةااانون المدمااة المدنيااة رةاام  اااارةااكااام اإنظاام الم اارج العراةاا  
مااارج ماار  الاكومااة بموافقتااا التاريريااة إلااة  الموظااف إاااارةالمعااد  واجااان  0391
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اناااا لااام يعرفهاااا ولااالا مسااام  اكثااار الت اااريعات فااا   اال (0) وبقااارار مااان مجمااا  الاااونراء
دي ووا  التعريعاات النظم القانونية المقارنة وبلل  فتح المجا  لمعقا القانون  لمتم

الممتمعاااة لهاااا فعااا  فرنساااا ارفهاااا العقاااا لناااا  بانهاااا  امااار ةانونياااا م ااارو ا يواااا  
الموظااف بمقتاااا  فاا  مركاان ةااانون  اااام  ياار  مماا  وي ماال لاالا العماا  القااانون  

ويعرفها العقا المماري انهاا  ةياام (8)  اارةالم رو   ك  القرار االداري المادر باإ
مان السام ة الممتماة بعاد موافقتاا الكتابياة بالعما  فا  وظيعاا  الموظف تنعيلا لقارار

امرا  ا ر  ف  جهاة ااماا اجنبياا  الباا براتاب يتقاااا  منهاا ما  ااتعاظاا بمامتة 
ال تقا  اان سانة  اارةوالت  يجون  ضمها م  لل  الا كانت مدة اإاالممية بوظيعتا 

واادات الجهاان االداري  ولنا  من ارفها بانها  استضناء لممالح العام مان ااادا(3)
أو  الماماة فا  الادام أو  لمدولة ان ااد العاممين تمبية ل مب ااد الجهاات العاماة

 (2)المارج 
والتعريعااااات اااااار  تركاااان امااااة بقاااااء الموظااااف تااااات ا ااااراف الجهااااة االداريااااة 

فااا  ااااين ان لناااا  جانباااا مااان العقاااا يااارا مااااوج  ااااارةالمعاااار منهاااا  يماااة فتااارة اإ
دارة المعااار اليهااا ايااث يعرفهااا  توةااف الموظااف م ةتااا ااان اداء الموظااف ل اارو  اإ

أو  وظيعتا والتااةاا بعما  امار لادا ادارة امارا يماا  ل ارو ها ويتقاااة مرتبهاا
مرتبااا الكاماا  ماااافا اليااا نساابة م ويااة معينااة ماا  بقاااء ارةااة الموظااف بجهااة اممااا 

  (5)االممية من ايث العرةات واألةدمية والترةيات

                                                           

المنشنور ين   1691لسننة  42من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم  83ى من المادة األول( الفقرة 1)
  1692ي  عام 4018الوقائع العراقية العدد 

، مصر، )د .ن(، )د.ط(، ي  الوظيفة العامة )دراسة مقارنة( عارةنظام اإل، ( د.عمرو يؤاد بركات4)
  18ص، 1636

، ارسنننكندرية، دار المطبوعنننات الجامعينننة، )د . ط(، القنننانون اردار ، ( د. ماجننند راانننو ال  نننو8)
 . 498ص، 1669

 .411ص، 4116، دار النهضة العربية القاهرة، 4ط، الوظيفة العامة، د.م مد انس قاسم جعفر (2)
، 4113سنة ، لدنماركمنشورات اركاديمية العربية ي  ا، القانون اردار ، د. مازن راض  لي و (0)

  499ص، المصدر السابق، . وايضا ال  و113ص
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 جهاة اكومياةإلاة  ةاد تكاون ااارةنراظ ان العقا يتع  اماة ان اإسب   ومما
ماما وللا ما يمينلا ان االنتداب اللي يكون دا ما باين جهتاين اكاوميتين فا  أو 

أو  تكون مارجية كالعم  ف  الدو  االمراأو  الدولة الواادة وةد تكون دام  البرد
 (0)االةميمية  أو لدا المنظمات الدولية

إلااة  الم سسااات والهي اااتأو  الدامميااة بااين الجهااات الاكوميااة ارةاااوتاا دي اإ
تباااااد  المباااارات الوظيعيااااة والكعاااااءات لمااااا لاااالل  ماااان فا اااادة لتاقياااا  ممااااماة العماااا  

فإنهااا  مارجيااة اااارةن امااا الا كاناات اإ وتنظاايم سااير المرافاا  العامااة بانتظااام وا ااراد
الماااوظعين فعااان  ريقهاااا  تساااااد فااا  تقوياااة العرةاااات باااين الااادو  فيماااا يتعمااا  بتبااااد 

ت ض  الكثير من الوظا ف ف  البمدان الت  ال يوجد فيها العدد الكاف  من الموظعين 
فمثر بعد امو  دو  المضرب العرب  امة اساتقرلها اساتعارت اااداد مان ماوظعين 
دو  الم اار  العرباا  لمعماا  لااديها فاا  مجاااالت ممتمعااة كااالتعميم المدرساا  والجااامع  

ومان مار  ، لماية ولتاقي  برامجها التنموية فا  كافاة المجااالتوف  الم سسات ا
ايااااا ياااتم تعنياااان وتقوياااة العرةاااات مااا  المنظمااااات الدولياااة وإةميمياااة وسااااد  ااااارةاإ

  (8)نقمها من الموظعين
 ااارةوامة المعيد القاا   فقد ارفت الماكمة االدارياة العمياا فا  ممار اإ

رة بمبارة ماان مااوظع  الدولااة لرسااتعانة بهاام   نظاام يقمااد بااا تنويااد الجهااات المسااتعي
واالستعادة مان مبارتهم ومان  ا ن لالا النظاام ان يوجاد الموظاف فا  ارةاة مندوجاة 

كماااا ويااارتب  فااا  لات الوةااات  ااااارةيااارتب  فيهاااا بالوظيعاااة التااا  كاااان ي اااضمها ةبااا  اإ
 (3) اارةبالوظيعة الت  ي ضمها ب ري  اإ

                                                           

مج ننة جامعننة ، انتننداو الموظننع وتعارتننل ينن  القننانون العراقنن  والمقننارن، ( ع نن  ا منند ال هيبنن 1)
  114ص، 4119، 19العدد ، 6المج د ، النهرين

رنننة بننين قننانون النظننام القننانون  ألعننارظ الموظننع العام)دراسننة مقا، زينناد م منند سنن مل، ( جفننال4)
، 4112، 61عندد ، 48مج ند ، الموارد البشرية ارت اد  وقانون الخدمة المدنية رمارة ابو ظبن 

 . 140ص
ق ج سة  40لسنة  496ورقم  11/1664/ 42ق ــ ج سة  40لسنة  81(  كمها ي  الطعون رقم 8)

9/4/1634 . 
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نظاام وظيعا  بمقتااا  تقاوم الجهاة  لا  ااارةومماا ساب  نسات ي  القاو  ان اإ
االدارية بالتمم  م ةتا ان ااد موظعيها لمعم  لدا جهة امرا يساتوي فا  للا  ان 

مارجياة ولمادة ماادد  ما  بقااء ارةتاا بالجهاة أو  داممياة، ماماةأو  تكون اكومية
االداريااة المعااار منهااا واالاتعاااظ ب  مااب اقوةااا الوظيعيااة لااديها ااادا اقااا فاا  الراتااب 

 ن من الجهة المعار اليهانفيكو 

 املطلب الثاني
 العام يف التشريع العراقي املىظف اعاة القانىني إلاالساس 

الموظف العاام  إاارةنظمت ةوانين المدمة المدنية المتعاةبة ف  العرا  ااكام 
 (0)الممضاا  0330لساانة  013باسااتثناء او  ةااانون لممدمااة المدنيااة ولااو القااانون رةاام 

بماارف القااانون لي الاارةم ، الموظااف العااام إاااارةتنظاايم ااكااام  ايااث جاااء ماليااا ماان
ت ااابها مااامونها المااادة  والتاا 33الاالي واااح ااكامهااا بالمااادة  0333لساانة  92
 إااااااارةيجاااااون  -أ  0359لسااااانة  55مااااان ةاااااانون المدماااااة المدنياااااة الممضااااا  رةااااام  20

الاونراء  مدمة مارج مر  الدولة بموافقتا التاريرية وبقرار مان مجما إلة  الموظف
 نمم  سنوات  اارةامة ان ال تتجاون مدة اإ

وظيعااة معادلااة إلااة  تعتباار الاادا رة المعياارة ممنمااة بإاااادة الموظااف المعااار -ب
إلاااة  ااااين ااادتااااإلاااة  ومكمعاااة بااادف  راتاااب درجتاااا ااااارةلدرجتاااا بعاااد انتهااااء مااادة اإ

 انونية للل التقااد بتوفر ال رو  القإلة  ااي أو  الوظيعة اال ألا ااتن  المدمة
 ااااارةالا اااااادت الااادا رة المساااتعيرة الموظاااف المعاااار ةبااا  انتهااااء مااادة اإ -ج

الوظيعااة ماان ةباا  إلااة  اااين ااادتاااإلااة  فالاادا رة المسااتعيرة لاا  المكمعااة باادف  رواتبااا
  اارةانتهاء مدة اإأو  دا رتا

الموظااف المعااار ال تاا ثير إلااة  الرواتااب التاا  تمممااها الاادا رة المسااتعيرة -د
 ا امة درجة الموظفله

                                                           

 .  1681ي  1191( المنشور ي  الوقائع العراقية العدد 1)
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مدمة لضرو الترفي  ويجون ترفيا  الموظاف ولاو فا   اارةتاسب مدة اإ -لا
 (0)بتومية من ر ي  الدا رة المستعيرة   اارةاإ

 منا  32اما القانون النافل فقد نظم ااكامها اياا بالمادة 
بقاارار ماان  مااارج ماار  الاكومااة بموافقتااا التاريريااةإلااة  الموظااف إاااارةيجااون  ن0

مماا  ساانوات ويجااون تمدياادلا  اااارة  الااونراء امااة ان ال تتجاااون ماادة اإمجماا
 لمدة مم  سنوات امرا لمن يعم  ف  من قة المميج العرب  والجنيرة العربية

وظيعاة معادلاة لدرجتاا إلاة  تعتبر الادا رة المعيارة ممنماة بإااادة الموظاف المعاار  ن8
ظيعة معادلاة لوظيعتاا يمكان اال الا وجد ف  ونارة امرا و  اارةبعد انتهاء مدة اإ

 تعيينا فيها
تماانم باادف   اااارةالا ااااادت الاادا رة المسااتعيرة الموظااف المعااار ةباا  انتهاااء ماادة اإ ن3

  اارةانتهاء مدة اإأو  الوظيعة من ةب  دا رتاإلة  الة اين ااادتا رواتبا
الموظف المعار ال ت ثير لها اماة إلة  الرواتب الت  تمممها الدا رة المستعيرة ن2

 درجتا
 اارةمدمة لضرو الترفي  ويجون ترفي  الموظف ولو ف  اإ اارةتاسب مدة اإ ن5

ووااح من النميين اار  ان الم ارج العراةا  (8)بتومية من الدا رة المستعيرة  
إالا أناا  المدنياة المتعاةباة ب ريقاة مت اابهة فا  ةاوانين المدماة اارةنظم ااكام اإ

بينماا  ااارةامكانياة جاوان تمدياد مادة اإإلاة   ارجفا  القاوانين الممضياة لام ي ار الم
لماادة مماا  ساانوات  اااارةوفاا  القااانون النافاال وتعديرتااا فقااد جااون تمديااد ماادة اإ

امارا لماان يعما  فاا  من قاة المماايج العربا  والجنياارة العربا  وةااد مادرت اياااا 
 0391لساانة  00مان القااانون النافال تعميمااات ونارة المالياة رةاام  32تنعيالا لممااادة 

                                                           

المنشور ي  الوقائع العراقية العدد  1686لسنة  92( من قانون الخدمة المدنية الم غ  رقم 88م)( 1)
 8312المنشور ي  الوقائع العراقية بالعندد  1609لسنة  00من قانون  21م ، 1686ي   1908
 1609/ 14/9ي  

الوقنائع العراقينة المنشنور ين   1691لسننة  42من قانون الخدمة المدنية المعدل رقنم  83( المادة 4)
لسننة  136وقد عدلت هذظ المادة ع ى الوجل اع ظ بموجو القنانون رقنم  1692ي   4018العدد 
1690. 
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مااااارج ماااار  إلااااة  ماااادمات الموظااااف إاااااارةوالتاااا  تااااامنت  جااااوان  (0)المعدلااااة
وبموافقة مجم  ةيادة الثاورة   ونمات ايااا اماة ال ارو  الواجاب  ننن الاكومة

 والت  سنت ر  اليها الاقا ن اارةتوفرلا ف  المر ح لد

الموظاااف العاااام العدياااد مااان القااارارات الماماااة  إااااارةكااالل  فقاااد نظمااات ااكاااام 
ةااوة القااانون والمااادرة ماان مجماا  ةيااادة الثااورة المنااا  ومنهااا القاارار الاالي  التاا  لهااا

ايعااادلم لمعماا  فاا  االة ااار العربيااة واالجنبيااة وفاا  أو  المااوظعين إاااارة يااادد ماادة 
ر ةابماااااااة لمتمدياااااااد فااااااا  جميااااااا  المنظماااااااات العربياااااااة والدولياااااااة باااااااثرث سااااااانوات  يااااااا

مامااة فاا  العاارا  ااكااام اااروة امااة للاا  فقااد نظماات بعااو القااوانين ال(8) االاااوا 
الماااوظعين العنيااااين فاااا   إاااااارةماااادمات بعاااو ف ااااات المااااوظعين ومنهاااا ةااااانون  إااااارة

المعاااد  والااالي اجاااان فااا  مادتاااا  0393لسااانة  030مماااماة الماااوانا العراةياااة رةااام 
 ااااركة النقاااا  إلااااة  أي موظااااف فناااا  فاااا  ممااااماة المااااوانا العراةيااااة إاااااارةة   األولاااا

ال اااااركة العاماااااة أو  ة نااااااةرت الااااانع  العراةياااااة اااااركأو  البااااااري العراةياااااة الماااااادودة
لألسااااما  وبقاااارار ماااان مجماااا  ادارة الممااااماة الماااالكورة لماااادة ال تنيااااد امااااة مماااا  

 ن (3)سنوات 
لساااااانة  3فااااااار ااااااان الاااااان  الاااااالي تااااااامنا ةااااااانون المواننااااااة العامااااااة رةاااااام 

 إااااارةالمااااافظ أو  ر اااي  الجهاااة  يااار المرتب اااة باااونارةأو   لماااونير الممااات 8102
عمااا  بالق ااااج الماااا  اماااة وفااا  ااااواب  تمااادر اااان مجمااا  الاااونراء الموظاااف لم

ولااو تقريبااا اااين  (2) اااارةوتسااري بااا  الموظااف المعااارة مدماتااا االاكااام العامااة لد
 ن 8103الاكم اللي ن  اميا الم رج ف  ةانون المواننة العامة لمسنة المالية 

 

                                                           

 1699لسننة  111والمعدلنة بالتع يمنات رقنم  1691ين  299( نشرت ين  الوقنائع العراقينة العندد 1)
 .1699ي   4093المنشورة ي  الوقائع العدد 

ين  4641المنشور ي  الوقائع العراقينة العندد  1634لسنة  1949رقم ( قرار مج س قيادة الثورة 4)
 .  1693ي  1409والذ  عد معدر ومكم  لقرار مج س قيادة الثورة المرقم  1638

 . 1696ي   1313( المنشور ي  الوقائع العراقية العدد 8)
 .  4/2/4113ي   2230( المنشور ي  الوقائع العراقية العدد 2)
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 املبحث الثاني
 الشروط القانىنية ألاعاةه املىظف العام

الموظااااف العااااام ماااااياا ومنتجااااا ألثااااار   إاااااارةكااااون القاااارار المااااادر بلكاااا  ي
ان تتوافر فياا ااددا مان ال ارو  ال اكمية والموااواية والتا  تمتماف  القانونية يجب

لاالل  ساانتناولها تبااااا فاا  م مبااين مسااتقمين فاا  اااوء ااكااام ، امااراإلااة  ماان دولااة
عاد  والقارارات النافالة الم 0391لسانة  82من ةانون المدمة المدنياة رةام  32المادة 

 موةف بعو ت ريعات الدو  االمرا نإلة  ف  للا الممو  م  اال ارة

 األوللب املط
 اعاة الشكلية لإلالشروط 

ثارث مساا   اساساية ولا  السام ة إلاة  اارةيمكن ارجاج ال رو  ال كمية لد
وموافقاااة الموظاااف العاااام اماااة ةااارار ااارتاااا ومااادة  ااااارةالممتماااة بإمااادار ةااارار اإ

 وللا ما سنوااا تبااا ، اارةاإ
  اعارةالسمطة المختصة بإصدار قرار اإل: األولالفرع 

 ااارةتعاوتت الت ريعات الوظيعية ف  تاديد الجهاة الممتماة بإمادار ةارار اإ
والت  يتوجب مدور القرار انها واال كان القرار معيبا بعياب اادم االمتماا  ولام 

اقااااا وظيعيااااا مالمااااا  اااااارةهااااا العاااارا  اإيجعاااا  الم اااارج فاااا  الكثياااار ماااان الاااادو  ومن
ا اار السام ة التقديرياة لمسام ة الممتماة بإمادار القارار  لمموظف وانما ادرجها فا 

ةاااانون إلاااة  وباااالعودة(0)فااا  ن اااا  الجهاااة االدارياااة االمااامية التااا  يتبعهاااا الموظاااف 
 امااا، المااوظعين إاااارةالمدمااة المدنيااة النافاال ناارا  ةااد اسااند لمجماا  الااونراء مااراية 

والمااادرة تنعياالا لااا فقااد  (8)المعدلااة  0391لساانة  00تعميمااات المدمااة المدنيااة رةاام 

                                                           

 . 108المصدر السابق ص، بركات( د. عمرو 1)
لسننننة  111والمعدلنننة بالتع يمنننات رقنننم  1691يننن  299( نشنننرت يننن  الوقنننائع العراقينننة العننندد 4)

 . 1699ي  4093المنشورة ي  الوقائع العراقية العدد 1699
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مرفاا لماا جااء فا  القاانون  ااارةا تر ت موافقة مجم  ةيادة الثورة المنا  امة اإ
   (0)اار  وان ا ترا  لل  الموافقة لم يعد لها ةيمة بعد ا  المجم  الملكور

ت اااكي  لجناااة فااا  ونارة المارجياااة   اماااة 8113لسااانة  85ونااا  القااارار رةااام 
ااارةسميت بمجنة الم تضمين العراةيين مهمتها البت ف  تر يح العاراةيين و  مادماتهم  ا 

لمعم  ف  االدارات والمنظمات واالتاادات والم سساات وال اركات الم اتركة العربياة 
باسااااتثناء ممثماااا  العاااارا  لاااادا المنظمااااات العربيااااة واالةميميااااة ، واالجنبيااااة وتمدياااادلا

 ن(8)والدولية  
وماان القاارارات المامااة التاا  لهااا ةااوة القااانون والتاا  تنااي  بااالونراء امتمااا  

لساااانة  01المااااوظعين التااااابعين لهاااام ةاااارار مجماااا  ةيااااادة الثااااورة المنااااا  رةاااام  إاااااارة
واللي اا ة لونير التعميم العاال  والبااث العمما  بعاد امال موافقاة لي اة ، (3)0331

المعهاااد التااااب  لماااونارة ويقتمااار أو  يسااايين فااا  الجامعاااةالتدر  إااااارةالااارأي فااا  الاااونارة 
ر اااي  القسااام العممااا  فاااا  أو  اميااااد الكمياااةأو  اماااة ا اااضا  وظيعاااة ر اااي  الجامعاااة

اااااء  إااارةالجامعات االلمية ولمدة ارب  سنوات  ير ةابمة لمتجديد اماا الا كانات 
ون المدماة مان ةاان 32اكام الماادة إلاة  لي ة التادري  ماارج العارا  فيرجا  فا  للا 

 ن (2)المدنية واسب ال رو  
لمماااوظعين  ااااارةكماااا وتوجاااد ةااارارات امااارا تماااو  الاااونراء ماااراية تمدياااد اإ

وأياا  (5) اللين انتهت مدة ااارتهم دون الرجوج لمجم  الونراء واستاما  موافقتا
 اااااارةامتمااااا  اإ 8102لساااانة  3اا ااااة ةااااانون المواننااااة العامااااة االتاااااادي رةاااام 

 إاااااارة  ور ااااي  الجهااااة  ياااار المرتب ااااة بااااونارة والماااااافظ مااااراية لمااااونير المماااات

                                                           

 . 4118ي  8699( المنشور ي  الوقائع العراقية العدد 1( امر س طة ارئت ع رقم )1)
 . 4118ي  8693المذكور المنشور ي  الوقائع العراقية العدد من القرار  1( م 4)
 . 1669ي  8994( المنشور ي  جريدة الوقائع العراقية 8)
، 1ط، النظننام القننانون  لخدمننة مننوظف  الخدمننة الجامعية)دراسننة مقارنننة(، ( سننرح  ننارش الشنناو 2)

 .66ص ، 4118
  1693ي  4903لعراقية العدد المنشور ي  الوقائع ا1693لسنة 946( ينظر القرار رقم 0)
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من ةانون  01اللي اوردتا المادة عسا نالموظف لمعم  بالق اج الما  ولو الاكم 
 ن(0)8103لسنة  0المواننة العامة االتاادي رةم 

فاا  القااانون العرنساا   اااارةوالا رجعنااا لمت ااريعات المقارنااة لوجاادنا ان ةاارار اإ
ونير اللي يتبعا الموظف ويتعين ان يوة  من الونيرين الممتمين ف  يمدر من ال

ماااان الساااام تين الممتمااااتين فاااا  لااااااتين أو  كاااار ماااان الجهتااااين المعياااارة والمساااااتعيرة
 نامة امر جهة االدارةأو  مبنية امة  مب الموظف اارةوسواء كانت اإ، الجهتين

ول  الونير ف   من االدارة الممتمة بالتعيين اارةوف  ممر يمدر ةرار اإ
مجماا  االدارة الا كاناات لي ااة اامااة لااالا  ر ااي أو  الااونارة والماااافظ فاا  الماافظااة

اماااا  اااا م  الوظاااا ف العمياااا فااااإدارة ، ة وماااا دونهاااااألولااابالنسااابة لمتعياااين بالدرجاااة 
 ن(8)الممتمة بالتعيين لها ل  ر اسة الجمهورية وةد فوات لر ي  مجم  الونراء 

، ماان ر ااي  الااونراء ل ااا م  الوظااا ف العميااا اااارةر اإوفاا  االردن يماادر ةاارا
ة اةتاااراح االماااين العاااام مااان اماااا  اااا م  وظاااا ف الع اااات االمااارا فيمااادر بنااااءا امااا

 ن (3)الونير

فقاااد فااار  باااين ااااالت   8110لسااانة  0امااا ةاااانون المدماااة المدنياااة الق اااري رةااام
ر القارار مان ونيار لجهاة داممياة فيماد ااارةالداممية والمارجية فالا كانت اإ اارةاإ

فا  لال   اارةلجهة لمارج ة ر فيمدر ةرار اإ اارةاما ألا كانت اإ، الجهة المعيرة
 ن (2)الاالة من مجم  الونراء 

 اعارةالفرع الثاني: موافقة الموظف العام اعمى قرار اإل
 ،تجم  ا مب الت ريعات الوظيعية امة ان ارادة الموظف المعار ما  ااتبار

                                                           

 . 4116ي   2046( المنشور بالوقائع العراقية العدد 1)
  23وص 41ص، المصدر السابق، ( د. عمرو بركات4)
الموظع العام وتثارها ي  القانون ارردن  وقضاء  إعارةا كام ، ( م مد الخ ي ة وسهى الطراونة8)

 . 29ص، 4111، جستيررسالة ما، م كمة العدل الع يا )دراسة مقارنة(
مج نة جامعننة ، انتنداو الموظننع وتعارتنل ين  القننانون العراقن  والمقننارن، ( د. ع ن  ا مند ال هيبنن 2)

 . 118ص، 4119، 16العدد ، 6المج د ، النهرين
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امتيارياااة وال تممااا  االدارة  مسااا لة ااااارةفاإ، التاريرياااة اال بموافقتاااا فااار تاااتم ااارتاااا
لال  الموافقاة مرااااة مماماة الموظاف وان  ا ترا  اجبار الموظف امة ةبولها وف 

االاارار باا إلاة  اارةامتناج االمير ال يعد امرال بواجبات وظيعتا ك  ال ت دي اإ
  الوظيعة االمامية لممعاار بموظاف بسبب ما يترتب اميها من اثار المها جوان  ض

، ال يجد المعار وظيعتا االممية مالية اتاة يعاود ل اضمها اارةواند انتهاء اإ، امر
ناء للا ا تر  الم رج الموافقة وجعمها  ر ا اساسيا وان تكون كتابياة اناد تجدياد  وا 

وماادور  اااارةولاال  الموافقااة يجااب ان تااا  ةا مااة اتااة اتمااام اجااراءات اإ اااارةاإ
يكاون القارار اند ال  يار  ااارةةرار بها فالا اد  الموظف انها ةب  مادور ةارار اإ

 ن (0)م روج
وةااااد اااااد القااااااء العراةاااا  مبا اااارة الموظااااف العماااا  المعااااار اليااااة فاااا  االدارة 

فعااااادم وجاااااود موافقتاااااا ، ااااااارةالمساااااتعيرة دون ااتاااااراو مناااااا موافقاااااة فعمياااااة اماااااة اإ
الااواردة فاا  (الموافقااة التاريريااة)الن ابااارة  اااارةالتاريريااة اال يعناا  ب اارن ةاارار اإ

ةاااانون المدماااة المدنياااة الماافظاااة اماااة اااا  الموظاااف فااا  اباااداء ر بتاااا لااا ر يكاااون 
، (8)فعمياة اةاوا مان الموافقاة الكتابياةوف  مبا ارتا لمعما  المعاار الياة موافقاة ، مجبرا

ولالل   ةااار ولنا  رأي ف  العقا يرا ارورة استمرار موافقاة الموظاف  او  مادة اإ
يع يااا امتمااا  انها هااا ةباا  انتهاااء ماادتها ولاالا مااا نماات اميااا الر اااة التنعيليااة 

اماا انادنا فا  العارا  فقاد ساكت الم ارج ، لقانون العاممين المادنيين بالدولاة المماري
العراةا  ااان تبيااان للاا  ولاالا مااا فاتح المجااا  لظهااور رأي فقهاا  يقااو  باا ن الموظااف 

 ن(3) ا ةب  انتهاء مدتهاالمعار ال يست ي  انهاء أاارت
وناان نتعا  معاا فسااكوت الم ارج ال يمانح الموظاف لاالا الاا  فاار ااان ان 
الموظف المعار ياكما االتعا  المبرم م  الدا رة المستعيرة فالا جاء فيا بندا يع ا  

                                                           

ا كام انتداو الموظنع العنام ين  القنانون العراقن  )دراسنة مقارننة( رسنالة ، ( شه ء س يمان ا مد1)
 . 66ص، 4114عام ، ماجستير

، منشنور ين  نشنرة دينوان التندوين القنانون 1691ين  2/91(  كم مج س ارنضباط العنام المنرقم 4)
 . 92ص، 1691او ، ىاألولالسنة ، األولالعدد 

 . 112ص، المصدر السابق، ( د. ع   ال هيب 8)
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ةبااا  انتهااااء مااادتها كاااان لاااا للااا  وأال وجاااب امياااا الماااا   ااااارةلمموظاااف انهااااء اإ
سام ة تقديرياة  المعيارةأو  تها المتعا  اميهاا ولمجهاة المساتعيرةانتهاء مدإلة  اارةباإ

 رفو  مب الموظف المعار انهاء ااارتا ةب  انتهاء المدة الماددةأو  ف  ةبو 
ولام ي ال مان الت اريعات الوظيعياة فا  ا اترا  موافقاة الموظاف العاام اال نظاام 

داريا يمادر اان االدارة ةرارا ا اارةالمدمة المدنية االردن  النافل ايث جع  ةرار اإ
ولربماا السابب فا  ، ااارةمن جانب واااد تماماا ولام ي اتر  موافقاة الموظاف اماة اإ

الق ااج الماا  ور باة إلاة  لل  يكمن ف  تاوي  الكثيار مان الم ارواات الاكومياة
 اااددا كبياارا ماان المااوظعين لمعماا  فيهااا وماان ثاام اجبااار المااوظعين إاااارةالاكومااة فاا  

 تاقي  النع  العامإلة  لم رواات والت  تهدف  الباااللتاا  بهل  اإلة 
   اعارةمدة اإل: الفرع الثالث

بمما   ااارةنظام يتمف بالت ةيت اياث اادد الم ارج العراةا  مادة اإ اارةاإ
سااانوات ةابماااة لمتمدياااد لمااادة ممااا  سااانوات امااارا بالنسااابة لمماااوظعين المعاااارين فااا  

  (0)من قة المميج العرب  والجنيرة العربية 
والالي ااد معادال  0321فا   0851ةرار مجم  ةياادة الثاورة المناا  رةام  اما

 إااارةلمقوانين والقرارات واالنظمة كافة المتممة بالمدمة مارج الق ر  فقاد اادد مادة 
ايعااادلم لمعماا  فاا  االة ااار العربيااة واالجنبيااة وفاا  المنظمااات العربيااة أو  المااوظعين

 ياار ةابمااة لمتمديااد فاا  االاااوا  جميعااا  والدوليااة وال ااركات الم ااتركة بااثرث ساانوات
 (8)  

 وةاااد ااااددت الااااواب  الماااادرة اااان مجمااا  الاااونراء تنعيااالا لقاااانون الموانناااة 
الق ااج الماا  بمادة سانة وااادة ةابماة إلاة  الماوظعين إااارةمادة 8102العامة لسنة 

لمتمديااد لماادة ساانة اماارا ن ونااان نااداو الم اارج العراةاا  فاا  لاالا المقااام لتوايااد ماادة 

                                                           

 المعدل  1691لسنة  42من قانون الخدمة المدنية رقم  83ى ل مادة األول( الفقرة 1)
ين   4641المنشور ي  الوقنائع العراقينة العندد ، 40/14/1634ي   1949دل بالقرار المرقم ( ع4)

1638  
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ماماة بمادة مواادة  يار أو  لجهاة اكومياة، مارجياةأو  ساواء كانات داممياة ااارةاإ
مبال  بادلا االةمة لكا  ال يبتعاد الموظاف كثيارا اان جهاة امماا االمامية ونقتارح 

مرتاااان اساااب االااااوا  ن وفااا  أو  بهااالا المااادد جعمهاااا لمااادة سااانة ةابماااة لمتجدياااد مااار 
وال اتاا التنعيلياة 0312لسنة  21م ةانون العاممين المدنيين ف  الدولة رةفإن  ممر

 (0) اارةنعسا ف  تاديد مدة اإ اارةةرار اإإلة  ةد ااا 
تتسااام ايااااا ب ابعهاااا الم ةااات فااايمكن ان تكاااون باااادا  ااااارةاماااا فااا  فرنساااا فاإ

ادنااة لمااادة ساااتة ا اااهر وباااادا اةماااة مماا  سااانوات ةابماااة لمتجدياااد لمااادد امااارا اماااا 
 وظيعاااة انتمابياااا فتكاااون  اااوا  مااادة الهي اااة التااا  تكاااون بقاااوة القاااانون ل اااض  ااااارةاإ

 (8)االنتمابية 
داما   ااارةالم ارج االتااادي يميان باين اإفاإن  وف  االمارات العربية المتادة

المارجياة فااددلا بمادة سانة  ااارةالدولة ومدتها سنة واادة  ير ةابمة لمتمدياد اماا اإ
مادد  ياار ماااددة إلااة  ةابماة لمتمديااد ولنااا اا اة الساام ة الممتمااة ماراية التمديااد

 (3)وبر سقف نمن  

 املطلب الثاني
 اعاة الشروط املىضىاعية لإل

 الشروط المتعمقة باإلدارة المعار اليها  :األولالفرع 
 فيما يتعم  بالجهة المستعيرة ينبض  التعرةة بين الا ما كانت لل  الجهاة ااماة

 مارجية ولل  امة الناو االت  أو  داممية، مامةأو 
 االدارات العامة إلى  اعارةإلا: أوال

                                                           

لسننة  42منن ال ئ نة التنفيذينة . ن قنانون الخدمنة المدنينة رقنم  29المنادة ، من القنانون 03( مادة 1)
 المعدل  1691

 . 80ص، المصدر السابق، د. عمرو بركات (4)
)دراسنة مقارننة بنين قنانون ، الموظع العنام عارةالنظام القانون  إل، مة( د. جفال وزياد م مد س 8)

، 48المج ند ، الموارد البشرية ارت ناد  وقنانون الخدمنة المدنينة ألمنارة ابنو ظبن ( ب نش منشنور
 182ص، 4112، 61عدد 
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المعاااد   0391لسااانة  82مااان اياااث االمااا  ان ةاااانون المدماااة المدنياااة رةااام 
ماااادمات  إاااااارةالمعااااد  اجااااان  0391لساااانة  00واياااااا تعميمااااات ونارة الماليااااة رةاااام 

)مارج مر  الاكومة(وايراد العبارة األميرة يجعا  مان االدارات العاماة إلة  الموظف
كن لنا  الكثير من القوانين المامة والقرارات الت  اجاانت  ير م تممة بالاكم ن ل

المااااوظعين العنيااااين فاااا  ممااااماة  إاااااارةاالدارات العامااااة ومنهااااا ةااااانون إلااااة  اااااارةاإ
ماااان الجهااااات الاكوميااااة بقاااارار مجماااا  ادارة  اااااارةالمااااوانا العراةيااااة الاااالي اجااااان اإ

 (0)ممماة الموانا 
 ماو  ونيار المانااة والمعاادن  وكلل  ةارار مجما  ةياادة الثاورة المناا  الالي

الماااوظعين لمعماا  فاا   ااركات الق ااااج الممااتم  لماادة ال تنياااد  إاااارةمااراية تمديااد 
با ي ااا  اماة مما   اارةتنيد مدة اإ امة السنتين ولمارورة القموا امة ان ال

 (8)سنوات  
 االدارات العامة االجنبية إلى  اعارةاإل: ثانيا

لااال  الجهاااات فقاااد نااا  ةاااانون المدماااة  إلاااة يكاااون ااااارةان اكثااار اااااالت اإ
ماادمات  إاااارةالمدنيااة النافاال وتعميمااات ونارة الماليااة االنعااة الاالكر فاا  العاارا  امااة 

الدو  العربية واالجنبية والاة منظماات الدولياة واالةميمياة والم سساات إلة  الموظعين
 (3)وال ركات الم تركة 

رم بين الدو  ولل  الجهاات تاكما اادة اتعاةيات تب اارةوان للا النوج من اإ
 الداف سياسية وةوميةن وسواء كانت لل  الجهات اامماة فا  ماارج البمادإلة  تهدف
 فرواها العامة دام  البمد نأو 

مكاااان إلاااة  مارجياااة يرجااا  فااا  للااا أو  داممياااة ااااارةولتادياااد ماااا الا كانااات اإ
مياااة دام ااااارةامااا  الموظاااف المعاااار فاااإلا كاااان يماااار  امماااا فااا  الااادام  اااادت اإ

                                                           

 .1696ي   1313المعدل والمنشور ي  الوقائع العراقية العدد  1696لسنة  161( القانون رقم 1) 
 . 1631ي   4902المنشور ي  الوقائع العراقية العدد  1631لسنة  38( القرار رقم 4)
 . 38ص، 4110لسنة ، 1ط، مبادئ اساسية ي  قوانين الوظيفة العامة، ( ااز  ابراهيم الجناب 8)
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اااد مقراتهاا فياا أو إلاة  فاروج المنظماة العامماة فا  العارا إلاة  من انا معاار بالر م
 (0)مارجية  اارةوبعكسا تعد اإ

 جهة خاصة إلى  اعارةاإل: ثالثا
الان  الم ما  الاوارد إلاة  ا ما  القانون الما  استناداإلة  اارةتجون اإ

ماارج مار  إلاة  ااارةان اإاللي اج 0391لسنة  82ف  ةانون المدمة المدنية رةم 
واموميااة العبااارة تجعمهااا تن باا  امااة أي ادارة اماارا  ياار اامااة فااار ، الاكومااة

ان ورود الان  مارااة فا  بعاو القاوانين الماماة والمهاا ةاانون الموانناة العاماة 
 (8)الق اج الما إلة  اارةامة جوان اإ 8103و 8102االتاادية لعام  

لمقارنااة ماان الجهااة المسااتعيرة نجااد الم اارج امااا بممااو  موةااف الت ااريعات ا
 ةد ادد الجهات المستعيرة امة سبي  الامر ول  0353العرنس  ف  مرسوم 

 ادارة اامة امرا إلة  اارةاإ ن0
لمرفاا  يتباا  اااادا دو  السااو  االوربيااة أو  لممااماة اامااة  ياار و نيااة اااارةاإ ن8

 الم تركة 
ممااماة اامااة أو  اداريااة جهااةأو إلااة  من اا   تتباا  الق اااج المااا إلااة  اااارةاإ ن3

 ف  وظيعة ال تما  لمنظام العام لممرتبات 
 منظمة دولية أو  لمقيام بمهمة اممية اند دولة اجنبية اارةاإ ن2
 (3)نقابية اامةأو  لممارسة وظيعة انتمابية ن5

الم اارج المماااري لاام ياااادد فاا  ةاااانون العاااممين المااادنيين فاااإن  امااا فااا  مماار
اليهاااا وةااارر بااان  ااااام جاااوان  ااااارةتااا  تجاااون اإبالدولاااة مااارااة ماااال  االدارات ال

                                                           

 .  42-44ص، المرجع السابق، ( شه ء س مان م مد1)
منن قنانون الموازننة العامنة  19والمادة  4113لسنة  6من قانون الموازنة العامة رقم  19( المادة 2)

 . 4116لسنة  1رقم 
  42-44ص، مرجع سابق، ( بركات8) 
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أي ادارة إلاااة  ااااارةالماااارج وامومياااة الااان  لااال  تسااامح باإأو  الااادام إلاااة  ااااارةاإ
 (0) الما انها تاق  الممماة العامة 

 الشروط الخاصة بالموظف المعار: الفرع الثاني
 00تعميماااات المدماااة المدنياااة رةااام فاااإن  فيماااا يتعمااا  باااالموظف الماااراد ااارتاااا

المعدلة تامنت مجمواة من ال رو  الواجب توافرلاا فا  كا  موظاف  0391لسنة 
 :(8)يراد ااارتا ول 

 ان يكون اامر امة  هادة الجنسية العراةية  ن0
 ان تتوافر فيا الكعاية العممية المتناسبة م   بيعة الوظيعة المعار اليها  ن8
 تقديما  مبا تاريريا مقترنا بموافقة دا رتا امة التر يح  ن3
 اتقان اادا المضات الرسمية لممنظمة الدولية المراد أاارتا فيها  ن2
وف  االة تساوي ال رو  االمرا وكان لموظيعة اكثر من مر ح يعا  المتنوج  ن5

 امة االانب 
 تناسب امتما  الموظف م  العم  المر ح لا ف  الدا رة المستعيرة  ن9
 لا اماارا منتقااد فقهياااالموظااف تااات التجربااة ولاا إاااارةاجااانت التعميمااات الماالكورة  ن1

اماااة ااتباااار اناااا ااااديث اهاااد بالوظيعاااة العاماااة وال تتاااوافر فياااا المبااارة والكعااااءة 
مااادمات إلاااة  فاااار اماااة اناااا دليااا  اماااة ان الااادا رة المعيااارة ال تاتااااج المهنياااة

الموظاااف المعاااين ااااديثا فاااار اااان ان ا ماااب الت اااريعات الوظيعياااة فااا  الااانظم 
التجرباااة ومنهاااا الم ااارج العرنسااا  الااالي  الموظاااف تاااات إااااارةالمقارناااة ال تجيااان 

ااماا( فا  05ا تر  فا  الموظاف الماراد ااارتاا ان تكاون لاا مدماة فعمياة مادة )
وكاالل  الم اارج االردناا  الاالي ت مااب امااة  اسااكرية،أو  االةاا  فاا  وظيعااة مدنيااة

الموظااف  إاااارةواياااا الم اارج الممااري لاام يجااون ، االةاا  مدمااة مماا  ساانوات
لم اراين العرنسا  والمماري ا اتر ا ايااا ان يكاون افاإن  تات التجربة وكلل 

                                                           

  891ص ، 1696، مصر، مكتبة الج ء الجديدة، مبادئ القانون اردار ، ( عبد الفتاح  سن1)
لسننة  299المنشنورة ين  الوقنائع العراقينة عندد ، 1691لسننة  11( تع يمات الخدمنة المدنينة رقنم 4)

 . 1699ي   4093المنشور ي  الوقائع عدد  1699لسنة  111والمعدلة بالتع يمات رقم  1691
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 ياااار  إاااااارةبمااااعة اماااامية وبالتااااال  ال يجااااون  الموظااااف المنااااوي أاارتااااا معينااااا
  (0)الموظف الم ةت أو  االمم 

وكماا  8103وبالعودة لمم رج العراة  ف  ةانون المواننة العامة لمسنة المالياة 
الموظاف الم ةات اياث  إااارةجاون نعمم انا ةانون م ةت بسنة مالية واادة نجد  ةد 

ر ااي  الجهااة الضياار مرتب ااة أو  نماات المااادة السااابعة ا اار منااا  لمااونير المماات 
الم ةااات لمعمااا  بالق ااااج أو  الموظاااف اماااة المااار  الااادا م إااااارةالمااااافظ أو  باااونارة

الماااا  بماااا فيهاااا  اااركات الجباياااة اماااة ان تتامااا  الجهاااة المعنياااة الراتاااب االسااام  
مااا  ممممااات الراتااب امااة وفاا  اااواب  تماادر ااان مجماا  ويتاماا  الق اااج ال

   اارةالونراء وتسري با  الموظف المعارة مدماتا االاكام العامة لد
 اااارةامااة اإ اااارةفاإ اااارةالموظااف المعااار ولااو فاا  اإ إاااارةكمااا ال يجااون 

وظيعتاا وةاااء مادة معيناة ثام إلاة  ة والعاودةاألولا ااارة ير جا نة وينبض  انهااء اإ
ماادة ثاارث ساانوات يتعااين  0312ساانة  0851د للاا  تااتم أاارتااا وةااد ااادد القاارار بعاا

العاارا  لكاا  يااتم بعاادلا أاارتااا ماارة  امااة الموظااف المعااار فاا  المااارج ةاااا ها فاا 
 امرا ن

 املبحث الثالث
 املركز القانىني للوىظف املعاة

سنتعرو ف  للا المباث لدراسة المركن القانون  لمموظف المعار مان مار  
ثاام نواااح  األو وللاا  فاا  الم مااب  اااارةمي  الاااوء امااة اقوةااا اثناااء ماادة اإتساا

االاكاااام المتعمقاااة بت ديباااا الا ماااا امااا  بالتناماتاااا الوظيعياااة ووجبااات مساااا متا ت ديبياااا 
 إااااارةونممااا  الم ماااب الثالاااث لدراساااة اااااالت انتهااااء وللااا  فااا  الم ماااب الثاااان  

 الموظف العامن
 

                                                           

من قانون العام ين المدنيين بالدولة المصر  رقنم  91والمادة ، 49ص، المصدر السابق، ( بركات1)
 المعدل .  1693لسنة  29
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 األولاملطلب 
 عاةحقىق املىظف امل

 الحق في الراتب  :األولالفرع 
تكاااد تجماا  ا مااب الت ااريعات الوظيعيااة امااة ان راتااب الموظااف المعااار تمتاانم 

 3/ 32و بقاا لمماادة ، ااارةبدفعا الجهة المستعيدة من مدماتا مار  ساريان مادة اإ
مااان ةاااانون المدماااة المدنياااة العراةااا  النافااال  الا اااااادت الااادا رة المساااتعيرة الموظاااف 

الوظيعاة مان إلاة  ااين أاادتااإلاة  تمتانم بادف  رواتباا ااارةةب  انتهاء مدة اإالمعار 
  ولناا  راي مان العقاا يارا ان اكام الان  ااار   ااارةانتهاء مدة اإأو  ةب  دا رتا

ةبا  انتهااء  ااارةتعسع  من جانب الم رج ال يجب التميين بين ما الا كان انهااء اإ
ة األولابسبب الموظف المعار نعسا فع  الاالة  أو الجهة المستعيرةإلة  مدتها راج 

، تتام  الجهة المستعيرة رواتب الموظف امة وف  التعمي  الوارد ف  الن  اار 
الموظف المعار فيرا للا الرأي ون يد  فا  للا  إلة  اما الا كان سبب االنهاء يعود

اياااث  الا مااان (0) اناااا لاااي  مااان العاااد  ان تتامااا  الجهاااة المساااتعيرة مسااا ولية للااا 
الموظاااف المعاااار فااا  الت اااري  العراةااا  يساااتمم راتباااا مبا ااارة مااان الااادا رة فاااإن  االمااا 

إلااااة  ولكاااان لهاااال  القاااااادة اسااااتثناء يتعماااا  برواتااااب المااااوظعين المعااااارين، المسااااتعيرة
المنظمااات العربيااة والدوليااة والااة االتاااادات وال ااركات الدوليااة والعربيااة العاممااة فاا  

ااكامااا 0313لعااام  0121دة الثااورة المنااا  رةاام العاارا  ايااث نظاام ةاارار مجماا  ةيااا
ماماة بارواتبهم معادلااا ان الموظاف العااام ال يساتمم راتبااا مبا ارة ماان الجهاة المعااار 

االدارة التا  أو إلاة  اداراتهم االمميةإلة  اليها وانما تقوم لل  الجهة بتسديد رواتبهم
 تاددلا ونارة المارجية ن

العاااممين المادنيين بالدولااة الممااري رةاام وةاد اورد الم اارج الممااري فا  ةااانون 
وب ارو  واااوا   اكما بمقتاا  انا يجون لمعام  المعار اساتثناءا 0312لسنة  21

جاناب إلاة  مرتباا مان الدولاة ان ي مل الموظاف المعاار مامة ياددلا ةرار جمهوري
                                                           

 . 99ص، المصدر السابق، ( د. ع   ال هيب 1) 
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و ايااة لاالا االسااتثناء تقتااايها الممااماة ، المرتااب الاالي تمناااا لااا الجهااة المسااتعيرة
 (0)لجهات معينة أو  عامة لمتاعين والت جي  امة ااارات معينةال

 اااارةانااد نمااا امااة اإ 8103لعااام  وةااد تعاارد ةااانون المواننااة العامااة العراةاا 
الق اااج المااا  تادياادا بنمااا امااة ان تتاماا  الجهااة المعياارة الراتااب االساام  إلااة 

واب  لمموظااف المعااار ويتاماا  الق اااج المااا  ممممااات الراتااب امااة وفاا  الااا
التاااا  يماااادرلا مجماااا  الااااونراء وبهاااالا نجااااد ان الم اااارج العراةاااا  ةااااد مااااالف الاكاااام 

 االساس  اللي بمقتاا  تتام  الجهة المستعيرة بمعردلا راتب الموظف المستعار
 الحق في العالوة السنوية والترفيع والترقية : الفرع الثاني

اسااااتاقا  إلااااة  لاااام تاااارد ا ااااارة ماااارياة فاااا  ةااااانون المدمااااة المدنيااااة العراةاااا 
الموظف المعار لمعروة السنوية بالر م من انا ن  مارااة اماة اساتاقاةا لمترفيا  

با ن الموظاف  0310/ 08/  08وةد جاء ف  ةرار لاونارة المالياة ، 32/5ف  المادة 
، المعار يستا  النيادة السنوية بعد ت ييد الدا رة الت  يعم  فيهاا لاسان ةياماة بعمماة

الار ي  االاماة فا  االدارة أو  رة النياادة مان ر يساة المبا ارويتم التوةيا  اماة اساتما
 إاااااارةبعااااو القااااوانين المامااااة التاااا  ا اااارنا اليهااااا كقااااانون فااااإن  كاااالل ، المسااااتعيرة

ةانون المدمة البارية ةاد نماا اماة و  الموظعين العنيين ف  ممماة الموانا العراةية
الاااواب  المااادرة ن فااإ واياااا، مدمااة لضاارو النيااادة الساانوية اااارةااتساااب ماادة اإ

نمات  8102مان ةاانون الموانناة العاماة لعاام  09ان مجم  الاونراء تنعيالا لمماادة 
الق اااااج المااااا  مدمااااا لضاااارو الترفياااا  والعااااروة إلااااة  اااااارةامااااة ااتساااااب ماااادة اإ

ولاالل  نقااو  باسااتاقا  الموظااف لمعااروة الساانوية بااالر م ماان ااادم الاان  ، الساانوية
ةاانون المدماة المدنياة ان يان  مارااة اماة مانح  ة بالم ارج فا األولااميها وكان 

اياااث ان  ااااارةالمعاااار العاااروة السااانوية ماااا دام ةاااد ااتااارف لاااا باااالترفي  ولاااو فااا  اإ
 جنب م  العروة السنوية نإلة  الترفي  يقف جنبا

                                                           

. وايضننا د. عمننرو 869ص، النظريننة العامننة ل قننانون اردار ، يعننت عبنند الوهنناو( د. م منند ر1)
  111ص، المصدر السابق، بركات
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وأن ا مااااب الت ااااريعات الوظيعيااااة تعتاااارف لمموظااااف المعااااار بااااالعروة الساااانوية 
يقباااها مان ايااث االماا  ماان جهاة اممااة باا  تاسااب ال إالا أنااا  كالت اري  الممااري

والت اري  االردنا  لاو االمار نا  فا   (0)واودتاا  ااارةلا ويتقااالا اند انتهاء اإ
من نظام المدمة المدنية االردن  الاال  اماة اساتاقا  الموظاف المعاار  35المادة 

 (8) نامة النيادة السنوية بضو النظر ان مدتها وان موةعها دام  ام مارج الو 
وكلل   0332لسنة  2ولو نعسا موةف ةانون المدمة المدنية العمس ين  رةم 

 8112لسنة  081ةانون المدمة المدنية العمان  رةم 
وبممااااو  اسااااتاقا  الموظااااف المعااااار لمترفياااا  فقااااد كااااان الم اااارج العراةاااا  

مدماة لضارو  ااارة  تاتساب مادة اإ 32/5واااا فا  منااة لالا الاا  فا  الماادة 
بتوماية مان ر اي  الادا رة المساتعيرة  ااارةويجون ترفي  الموظف ولو فا  اإالترفي  

  ونمت كلل  تعميمات المدمة المدنية   يجون ترفيا  الموظاف المعاار وأن لام تكان 
لنا  درجاة  اا رة فا  الادا رة المعيارة ب ار  ان يساااد اناوان وظيعتاا اماة الترفيا  

 (3)وجود  ا ر ف  الدا رة المعيرة   تبدي  العنوان فيجبإلة  ألا ادا الترفي  اما
اما ان الترةية ف  نها   ن العروة السانوية لام تارد فا  ةاانون المدماة المدنياة 

ويراااظ ان القااانون لاام يمياان بااين ، ا ااارة ماارياة اااو  اسااتاقا  الموظااف لمترةيااة
درجااة اامااة إلااة  الن الترفياا  لااو نقاا  الموظااف ماان درجااة وظيعيااة، الترةيااة والترفياا 

منهااا فاا  جاادو  الرواتااب دون ان يترتااب اميهااا تضياار فاا  وظيعتااا وفاا  المساا وليات 
اماا الترةياة فها  اساتاقا  وظيعاة ااماة مان الوظيعاة ، واالمتمامات الت  يمارساها

التاا  ي ااضمها فاا  الساامم االداري وتكااون مساا وليات وماارايات الموظااف فيهااا اكثاار 
 (2)من وظيعتا السابقة 

                                                           

 . 869ص، المصدر السابق، ( د. م مد ريعت عبد الوهاو1) 
الموظننع العننام وتثارهننا ينن  القننانون  إعننارةا كننام ، ( م منند ع نن  الخ ي ننة وسننهى ا منند الطراونننة4)

  92عدل الع يا )دراسة مقارنة( صارردن  وقضاء م كمة ال
 العدلة .  1691لسنة  11من تع يمات الخدمة المدنية رقم  9( المادة 8)
، 1669، دار الكتو ل طباعنة والنشنر، مبادئ القانون اردار ، ( د. ماهر صالح ع و  الجبور 2)

  181ص
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ا باااا ن مماااا مح الترفياااا  الااااوارد فاااا  تعميمااااات ونارة الماليااااة ولنااااا  ماااان ياااار  
ويسااااتمدم الم اااارج والقااااااء ، مقمااااود بااااا الترفياااا  والترةيااااة معااااا اااااارةبممااااو  اإ

وظيعاة ااماة مما مح  تضيار العناوان  إلاة  العراة  لمداللة امة ترةية الموظف العام
ج ان يساتمدم ولو  ير دةي  فقد ينمرف ناو االامة واالدنة بينما االجدر بالم ار 

 (0)وظيعة اامة إلة  مم مح الترةية ألنا اكثر دةة ف  التعبير ان انتقا  الموظف
، وتقاااوم الترةيااااة فااا  القااااانون العرنساااا  اماااة اسااااا  درجاااة الكعايااااة واالةدميااااة 

ولاالل  تاسااب ، ويترتااب امااة الترةيااة فاا  الدرجااة التضياار فاا  الوظيعااة والمرتااب معااا
وةاد اتجاا ، اساتاقا  الترفيا  فا  االدارة االمامية لضاياة ااارةلمموظف المعاار مادة اإ

الا كانات  ويماة االماد فمان اا   ااارةان اإإلاة  مجما  الدولاة العرنسا  فا  ةاااء 
االةدميااة فااإن  وبهاالا الاااا ، الموظااف ان يرةااة بمااعة مسااتقمة فاا  الجهااة المسااتعيرة

الجديدة فا   بالوظيعةأو  المكتسبة ف  لل  الوظيعة ال ترتب  سواء بالوظيعة االممية
الموظااااف المعااااار ال يسااااتعيد ماااان التعااااديرت إلااااة  وللااااب اياااااا، الجهااااة المسااااتعيرة

القانونية الت  يدممها الم رج ف  النظام الوظيع  لمجهة االممية والت  تكاون الاقاة 
 (8)امة أاارتا

 21ماان ةااانون العاااممين الماادنيين بالدولااة رةاام  52المااادة فااإن  امااا فاا  مماار
تاسااب ألجاا  العااروة والترةيااة وال يجااون  اااارةان ماادة اإ نماات امااة 0312لساانة 

الااادرجات العمياااا اال فااا  الاااااالت التااا  تقتاااايها إلاااة  ااااارةترةياااة الموظاااف اثنااااء اإ
امااا بالنساابة لماادرجات ، القوميااة العميااا والتاا  يقاادرلا ر ااي  مجماا  الااونراء الممااماة

اربااا  سااانوات  ارةاااااالمااارا فااار يمكااان ترةياااة الموظاااف ا رةاااا الا تجااااونت مااادة اإ
المركان فاإن  ولهلا، يعم  بينها فام  نمن  يق  ان سنةأو  متممة متتابعة االيام

الوظيع  لممعار يتنانج الا تجاون االربا  سانوات ويسابقا فا  الترةياة مان لاو ااادث 

                                                           

 . 100ص، المصدر السابق، ( شه ء س يمان ا مد1)
 . 146-143ص، مصدر السابقال، ( د. عمرو بركات4)
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اماا الا كانات  (0)منة وللا يدفعا لمتعكير مميا ف  أن ال تتجاون أاارتا اربا  سانوات 
د اةماااة اربااا  سااانوات فيجاااون ترةيتاااا فااا  امماااة االمااام  بماااا فيهاااا باااا ااااارةمااادة اإ

  (8)باالمتيارأو  ة سواء باألةدميةاألولوظا ف الدرجة 
 تقارير تقويم االداء لمموظف المعار: الفرع الثالث

الكعاياااة لمموظاااف  لااام ياااادد الم ااارج العراةااا  الجهاااة الممتماااة بواااا  تقاااارير
الس ا  ان االدارة الممتمة بلل  ول  لا   وبلل  يثور اارةالمعار اثناء سريان اإ

جهااااة اممااااة االماااامية ام الاااادا رة المسااااتعيرة ا ان اا اااااء لاااالا االمتمااااا  لمجهااااة 
 المساااتعيرة لاااو االةااارب لممن ااا  القاااانون  الساااميم  الماااا ان الموظاااف يااا دي أامالاااا

لدا الجهة المستعيرة وابتعاد  مر  لل  المدة ان جهاة  اارةالوظيعية مر  مدة اإ
 ممة االممية نا

ترفي  الموظف ولو ف   0391لسنة  82وةد اجان ةانون المدمة المدنية رةم 
تتولة وا  تقارير اداء الموظاف فإنها  وبهلا، بتومية من الجهة المستعيرة اارةاإ

االدارة األماامية لتتااولة ترفيعااا ولنااا  ماان ياارا باا ن الساام ة الر اسااية إلااة  وترساامها
 (3) اارةمة بتقييم الموظف  يمة مدة اإلددارة االممية ل  الممت

وبهاالا الماادد نتمنااة ماان الم اارج العراةاا  الاان  ماارااة امااة تاديااد الجهااة 
اااو   الت وياا أو  الممتمااة بتقياايم كعايااة الموظااف المعااار بمااا ال ياادج مجاااال لم اا 

 لل  ن
مناا  38اما الم رج المماري فقاد فار  فا  ةاانون العااممين الااال  فا  الماادة 

ة ينعقاد األولافعا  الاالاة ، مارجهااأو  الموظاف داما  ممار إاارةا كانت بين ما ال
االمتما  بوا  تقرير كعايتا لمجهة الت  يقا  فيها الموظف المادة االكبار مان 

                                                           

، 1661، ارسننكندرية، دار المعنارع ل نشنر، )د. ط(، القنانون اردار ، ( د . عبند الغنن  بسنيون 1) 
  99ص

دار المطبوعنات ، مبنادئ القنانون اردار ، ( د. م مد ريعت عبد الوهاو ود.  سين عثمان م مند4)
  462ص، 4111، ارسكندرية، الجامعية

، 4118، عمنان، دار وائنل ل نشنر، 1ط، النوجيز ين  القنانون اردار ، طناو ( د. ع   خطار ش8) 
  260ص
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اماااا فااا  الاالاااة الثانياااة فااار يواااا  تقاااارير كعاياااة اااان الموظاااف المعاااار فااا  ، السااانة
سااااب  وااااعها اناااة ةبااا  بااا  يعتاااد فااا  للااا  بالتقاااارير ال ااااارةالماااارج  اااو  مااادة اإ

 (0) اارةاإ
، لماادة  ويمااة اااارةالم اارج العرنساا  مياان بااين مااا ألا كاناات اإفااإن  وفاا  فرنسااا

فتكاون لار ي  المماماة فا  الجهاة المساتعيرة ماراية واا  تقريار كعاياة الموظاف 
لعتاارة ةماايرة ال  اااارةوالا كاناات اإ، المعااار ثاام ارسااا  التقرياار لجهااة اممااة االماامية

  (8)ا هر فيكون االمتما  بوا  تقرير كعايتا لجهة اممة االممية تتجاون ستة 
وةرر ت كي  لجناة ماماة  مس لةكلل  الاا  فقد االج الم رج االردن  لل  ال

لمنظاااار فاااا  كيعيااااة تقياااايم اداء المااااوظعين المنتاااادبين والمعااااارين والمكمعااااين والموفاااادين 
كعاياة لال  الع اات مان امة ان توااح لال  المجناة الجهاة الممتماة بتقادير ، لبعثات

 (3)الموظعين 
 ألغراض التقااعد اعارةالحق في احتساب مدة اإل: الفرع الرابع

امااااة ااتساااااب ماااادة  0391لساااانة  00نماااات تعميمااااات المدمااااة المدنيااااة رةاااام 
مدماااة أل اااراو تقاااااد الموظاااف وتساااتوفة التوةيعاااات التقاادياااة مااان راتباااا  ااااارةاإ

 (2)ة وتاسب امة اسا  راتبا ف  الدا رة المعير 
تدم  اياا ف  سنوات المعاش ب ار   اارةمدة اإفإن  وف  الت ري  الممري

 تااااااا ميناالجتمااااااااا  وفقاااااااا لقاااااااانون ال تاااااا مينان ياااااا دي الموظاااااااف المعاااااااار اةساااااااا  ال
 (5)االجتماا 

 مدمة لضرو اارةوالم رج العرنس  لو االمر ن  امة ااتساب مدة اإ
                                                           

 . 114ص، 4112، )د. ن(، )د. ط(، تقارير الكفاية ي  الوظيفة العامة، ( د. م مد سعيد امين1)
، القنناهرة، دار النهضننة العربيننة،  مايننة الموظننع العننام اداريننا، ( د. م منند ابننراهيم الدسننوق  ع نن 4)

 . 401ص، 4111
، 4114، دار الثقاينة ل نشنر، 1ط، ترقية الموظع العام )دراسنة مقارننة(، ( د. وليد سعود القاض 8)

 . 411ص
 من تع يمات الخدمة المدنية . 2( المادة 2(
 . 869ص، المصدر السابق، ( د. م مد ريعت عبد الوهاو0)
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يااادف  لممناناااة العاماااة بعاااو المعااااش ولااالا الاااا  يساااتمنم مااان الموظاااف المعاااار ان 
% ماان مرتبااة فاا  الوظيعااة المعااار اليهااا وانااد امااترف ساان 9االسااتق ااات بنساابة 

المعااااش باااين الجهتاااين االمااامية والمساااتعيرة فعااا  لااال  الاالاااة تساااري اماااة الموظاااف 
 (0) ةوااد المعاش الم بقة ف  جهة اممة االممية

 8111لسنة  31رةم و من نظام المدمة المدنية 35وف  االردن تن  المادة 
مدمااة مقبولااة لمتقااااد وفقاا ألاكااام ةااانون التقااااد الماادن    ولاام  اااارة  تعتبار ماادة اإ

ولم تادد ايااا العتارة النمنياة ، داممهاأو  تعر  لل  المادة بين المعار مارج المممكة
بكاممهاااا تكاااون مقبولاااة لمتقاااااد وفقاااا  ااااارةمااادة اإفاااإن  ألاتسااااب سااان التقاااااد لااالل 

 (8)الاال لمنظام 
 املطلب الثاني

 تأديب املىظف املعاة
ي ااض  الموظااف المعااار الوظيعااة المعهااودة اليااة فاا  االدارة المعااار لهااا وأن لاام 

ويقاااوم بمبا ااارة امتمامااااتها ومسااا ولياتها تاااات رةاباااة ، يااادم  فااا  مااار  موظعيهاااا
تااا متااة ثباات ممالعفإنااا  وأ ااراف لاال  االدارة ويمتاانم باا داء واجباتااا الوظيعيااة ولاالل 

والس ا  اللي يثار ف  للا المقام ، الموظف لواجباتا الوظيعية وجبت مسا متا ت ديبيا
 من ل  الجهة الممتمة بلل  ا

الموظاف  إااارةنمو  ةانون المدمة المدنية الت  بينت ااكاام إلة  وبالعودة
ولكان لمقاااء العراةا  موةااف ، لالا االماارإلاة  العاام فا  العارا  نارا انهااا لام تت ار 

المماااو  اياااث اكااادت فتاااوا لاااديوان التااادوين القاااانون  بااا ن الموظاااف المعاااار بهااالا 
دمتاااااا واناااااابا ا فااااا  ادارتاااااا ياااااا  ماااااااعا ألاكاااااام القاااااوانين المتعمقاااااة بااااا مور م

 (3)االممية
                                                           

 . 119-119ص، المصدر السابق، ( د. عمرو بركات1)
 . 91ص، المصدر السابق، سهى الطراونة( م مد الخ ي ة و4)
العننددان ، مشننورة ينن  مج ننة ديننوان التنندوين القننانون ، 41/8/1690ينن   888/1/ 1( الفتننوح المرقمننة ت   8)

المصنندر ، نقنن  عننن شننه ء سنن يمان ا منند129ص، 1690 األولكننانون ، السنننة الرابعننة، والثننان  األول
 . 199ص، السابق
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وللا الموةف ت يد  بعاو ارراء العقهياة وللا  بسابب اماترف الانظم الت ديبياة 
التاا  تاكاام  نظم الت ديبيااةالاا لمموظااف ااان التاا  ت باا  امااة مااوظع  الجهااة المعياارة

وأن فااااا  اا اااااء االدارة المسااااتعيرة مااااراية ت دياااااب  (0)مااااوظع  الجهااااة المسااااتعيرة 
الموظف المعار لديها امر من   نا المسا  بالمراكن القانونية المتولدة ان الراب ة 
الوظيعية لمموظف م  أدارتاا فاار اان للا  يانق  مان الاماياة القانونياة لمموظاف 

، ماماة ان تعارو ارادتهاا اماة موظاف ااامأو  ن ألدار  اجنبية ااماةالعام فر يجو 
اا اااء االمتمااا  التاا ديب  لمجهااة المسااتعيرة اماار ماان  اا نا ان يجعاا  فااإن  كاالل 

الموظاااف ماااااعا ألدار   يااار اكومياااة لهاااا نظمهاااا الت ديبياااة الماماااة ويااانداد االمااار 
االماار الاالي  ولااو، ااااد ا ااما  القااانون المااا إلااة  اااارةم ااورة اناادما تكااون اإ

االمياارة كمااا لكرنااا فاا  أدراجااا نمااا  الم اارج العراةاا  وي ااج  اميااة فاا  ارونااة يجياان 
فإا اااء االمتمااا  ، 8103و 8102فاا  ةااوانين المواننااة الماليااة العامااة لمساانتين 

إلة  ماوج الموظف العامإلة  الت ديب  لمجهة المامة المعار لديها الموظف ي دي
موظف العام مااعا لعقد العم  العردي ولالا سم ة  م  معنوي ما  ويجع  ال
 مسا  كبير باقو  الموظف العام ن

ن كااااا  ماااااا تممكاااااا االدارة المساااااتعيرة بهااااالا المماااااو  لاااااو توةيااااا  بعاااااو فاااااإ
واميهاا  ااارةمثا  انهااء اإ ااارةالت  تم  العرةاة الم ةتاة النا ا ة اان اإ الجناءات

 (8)ام ار الدا رة المعيرة بما تتمل  من اجراءات 

فااا  وظيعتاااا مااان  ااا نا االاااارار بساااير  لل  الا وجااادت ان وجاااود الموظااافكااا
وةاد  ااارةالعم  ف  المرف  العام فمها ان تا مر بسااب ياد  اان العما  مار  مادة اإ

المعااد  ان  0330لساانة  02اكااد ةااانون انااابا  مااوظع  الدولااة والق اااج العااام رةاام 

                                                           

 . 33ص، لسابقالمصدر ا، ( د. ع   ال هيب 1)
التأديننو اردار  )دراسننة يقهيننة ينن  ضننوء ا كننام الم كمننة ارداريننة ، ( د. بنن ل امننين زيننن النندين4)

 . 426ص، 4110، دار الفكر الجامع ، 1ط، الع يا(
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ولكااان  (0)لااالا القاااانون نقماااا ال تمنااا  مااان مساااا متا وفقاااا ألاكاااام أو  الموظاااف إااااارة
 .القانون لم يادد من ل  الجهة الممتمة بلل  

امااااا الم اااارج الممااااري فقااااد مياااان فاااا  ةااااانون العاااااممين الماااادنيين بالدولااااة بااااين 
ة بالنساابة لمممالعااات التاا  يرتكبهااا الموظااف فاا  جهااة اممااا االماامية األولاا، اااالتين

ية تتمث  بالممالعاات التا  والاالة الثان، اارةاتة لو اكت عت لل  الممالعات بعد اإ
فااااإن  وللااا  فاااا  الجهاااة المعاااار اليهاااا ااااارةيرتكبهاااا الموظاااف المعاااار ماااار  فتااارة اإ

السااام ة الممتماااة باااالتاقي  معاااا وت ديباااا لااا  الجهاااة المعاااار اليهاااا وللااا  بمااارااة 
(ماان القاانون ولاالا الاراي لااو مااا أكدتاا العتااوا المااادرة 28العقارة الرابعااة مان المااادة )

 ان العبااارة فااا  تادياااد 82/3/0395لعمومياااة لمقسااام االست ااااري فااا  مااان الجمعياااة ا
الجهة الت  لها والية المسااءلة الت ديبياة لا  الجهاة التا  تتاولة اال اراف وةات وةاوج 

مااادام ، معااارا لهاااأو  منتاادباأو  الممالعااة االداريااة سااواء كااان العاماا  تابعااا لهااا اماار
ولكاان ي ااتر  لت بياا   (8)رتااا اليهااا  اااأو  ندباااأو  الم اا  ةااد وةاا  منااا اثناااء تبعيتااا

جهاااة إلاااة  ااااارةاماااا الا كانااات اإ، لجهاااة اكومياااة ااااارةالاكااام السااااب  ان تكاااون اإ
االمتمااا  التاا ديب  يااا  فااإن  دولااة اجنبيااةإلااة  كانااتأو  تمااا  لت ااري  مااا 

ف  لل  الاالة منعقدا لمجهة االمامية التا  يتبعهاا الموظاف العاام داما  الابرد ولالا 
    (3)اميا ااكام القااء االداري الممري ما استقرت

ان الااااارورة تقتااااا  ااتعاااااظ جهااااة إلااااة  وةااااد للااااب مجماااا  الدولااااة العرنساااا 
ول  الت  لها مجاناتاا اان ، االدارة االممية بالسم ة الت ديبية امة الموظف المعار

يكاااااون لمجهاااااة المساااااتعيرة اال ممارساااااة بعاااااو  أم ااااااء  الت ديبياااااة اثنااااااء ااارتاااااا وال

                                                           

لقنانون انضنباط منوظف  الدولنة والقطناا العنام  األولمنن قنانون التعنديل  6( عدلت بموجو المادة 1)
 .  4113ي   2191منشور ي  الوقائع العراقية العدد ال 4113لسنة  0ذ  الرقم 

 .  132ص، دار اريمان، )د.ط(، القضاء اردار  )قضاء التأديو(، م مود ابو السعود  بيو د.( 4)
نقن  عنن د. بن ل  81طعنن رقنم  16س  1698ديسمبر سنة  1(  كم الم كمة اردارية الع يا ي  8)

، 1ط، راسة يقهية ي  ضنوء ا كنام الم كمنة اردارينة الع ينا(التأديو اردار  )د، امين زين الدين
 .  429ص، 4110، دار الفكر الجامع 
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ال انااا ، الت ديبيااة التاا  تعراااها االااة الااارورة واالسااتعجا  كااا  الوةااف االجااراءات
 (0)ينبض  ان يكون لمجهة المستعيرة 

ت دياااب  مسااا لةولااام يعاااالج الم ااارج االردنااا  فااا  نظاااام المدماااة المدنياااة النافااال 
ارتكااب إلة  الت  ا ارت 052الموظف المعار وك  ما أورد  بهلا ال  ن لو المادة 

 المجااانأو  وناا  امااة   تااتم مسااا مة الموظااف المعااار، إاااارةباا  الموظااف لممالعااة ة
اجانتااا أو  المكمااف ااان االم اااء والممالعااات االداريااة التاا  ارتكبهااا ةباا  ااارتاااأو 

بعاااد انتها هاااا اساااب مقتااااة أو  وللااا  اثنااااء تمااا  المااادة، وفااا  ألاكاااام لااالا النظاااام
 (8)الاا   

 املطلب الثالث
 الىظف العام إاعاة انتهاء 

لتمدياادلا وةااد أو  نهايااة  بيعيااة بانتهاااء الماادة الماااددة لهااا اااارةهاا  اإةااد تنت
 ماب الموظاف المعاار أو  تنته  نهاية  ير  بيعية كماا لاو انهتهاا االدارة المساتعيرة

 : كما لو انهيت بموافقة ك  من االدارة المستعيرة والمعيرة وكما ي ت أو  لل 
 .مدة تمديدها أو  اعارةانتهاء مدة اإل :اوالا 

اياث ان  لا  نظاام وظيعا  يتماف بالت ةيات اارةاإفإن  وكما اواانا سابقا
الموظااف المعااار ي ااض  فيهااا مهااام وظيعااة مااارج جهااة اممااة االماامية وانااد انتهاااء 

انتهاااء ماادة التمديااد انااد تمدياادلا لااو مماانم بااللتاااا  فاا  أو  اااارةالماادة الماااددة لد
ن اااا  السااام ة التقديرياااة لاااددارة  يااادم  فااا  ااااارةوكماااا ان ةااارار اإ وظيعتااا االمااامية

ةرار التجديد كلل  يعتبر من االمور الت  تتارم  الجهاة المعيارة فيهاا فإن  االممية
ويارا الادكتور امارو بركاات اناا الا جادد العاما  المعاار لادا الجهاة ، بماعة امامية

 للا يعد تعاةدا  مميا ولي فإن  االجنبية اقد العم  بضير موافقة الجهة المعيرة

                                                           

 .  93ص ، المصدر السابق، ( د.عمرو بركات1)
 .  92ص ، المصدر السابق، ( م مد الخ ي ة وسهى الطراونة4)
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  (0)ارةإا
ماااادد اللتاااااا   0315لساااانة  30وةااااد اااااددت تعميمااااات المدمااااة المدنيااااة رةاااام 

 : المعار لوظيعتا االممية ف  الدا رة المعيرة بعد انتهاء ااارتا ول  كاالت 
 اربعة ايام لمن تكون مدة ااارتا اة  من سنة ن ن0
 اة  من سنتين إلة  سبعة ايام لمن تكون مدة ااارتا من سنة ن8
 ثرث سنوات إلة  لمن تكون ااارتا سنتينممسة ا ر يومًا  ن3
 (8)سب كسور السنةوال تا،  هر وااد لمن تكون ااارتا اكثر من ثرث سنوات ن2

لساانة  00وةااد ااادد المرسااوم بقااانون فاا  دولااة االمااارات العربيااة المتااادة رةاام 
وظيعتاا مرلهاا وجعمهاا إلاة  المعد  المدد الت  امة الموظف المعار العاودة 8112

 ااااارةدامااا  الدولاااة ومااار   اااهر الا كانااات اإ ااااارةامااا  الا كانااات اإ ممساااة اياااام
 (3)مارجية 

 نثانياا: بطمب من الموظف المعار
ال يجيان فياا لمموظاف المعاار ان ينها  أو  لم يورد الم رج العرة  نمًا يجيان

ااارتا ةب  انتهاء المدة الماددة لها بمرف الم رج الممري ايث سامات الر ااة 
المعاااد  لمموظااف المعاااار  0312لساانة  21قااانون العااااممين الماادنيين رةااام التنعيليااة ل

أو  ب نهااااء ااارتاااا ةبااا  انتهااااء المااادة المااااددة لهاااا مماااا يعنااا  الااانام الجهاااة المساااتعيرة
، (2)لموظف المعاار اليهاا ب ماب االنهااءالا تقدم ا اارةالمعيرة بإمدار ةرار انهاء اإ

ن يتقاادم ب مااب فقااًا لمت ااري  العراةاا  باا ف العااار و ال يقاادح فاا  ااا  الموظاا ولكاان لاالا
 الرفو نأو  انهاء ااارتا ويبقة لمجهة الممتمة مراية الموافقة

 بموافقة كل من الجهة المستعيرة والجهة المعيرة.: ثالثاا 
 لمجهة المستعيرة 0391لسنة  00ةم اا ت تعميمات المدمة المدنية ر 

                                                           

 .  01ص، ( عمرو بركات المصدر السابق1)
  199ص، صدر السابقالم، ( نق ً عن شه ء س يمان ا مد4)
 .  109ص، المصدر السابق، ( جفال وزياد م مد س مة8)
  من ال ئ ة التنفيذية لقالون العام ين المدنيين المصر   29( مادة 2)
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 من التعميماتن (5)ما وف  المادةبقرار م تر  منه اارةوالمعيرة مراية انهاء اإ
بقااارار منعااارد مااان اي مااان الجهتاااين وةاااد الااانم الم ااارج  ااااارةوااياناااًا تنتهااا  اإ

العراة  ف  ةانون المدمة المدنية وف  التعميمات المدمة المدنية االنعة اللكر الدا رة 
 ماان جانبهااا ةباا  انتهاااء الماادة الماااددة لهااا باادف  اااارةالمسااتعيرة فاا  االااة انهاااء اإ

انتهاااء ماادة ااارتااا أو  الوظيعااة االمااميةإلااة  رواتااب الموظااف المعااار اتااة ااادتااا
ولام يميان الم ارج فا  لالا الاكام كماا لكرناا ، امة اسا  راتبا فا  الادا رة المساتعيرة

ألساااباب تتعماا  بالاادا رة المساااتعيرة لاتهااا وبااين االاااة  اااارةسااابقًا بااين االاااة انهاااء اإ
امرلاا بواجباتاا أو  لموظف المعاار مثا  اادم كعايتااألساباب تتعما  باا ااارةانهاء اإ
ولاااالل  نقااااو  انااااا لااااي  مااان االنماااااف والعااااد  تامياااا  االدارة المسااااتعيرة ، الوظيعياااة

 رواتبا ف  الاالة االميرة 
فار ، ااارةادم جوان  ض  وظيعة المعاار مار  مادة اإأو  وفيما يتعم  بجوان

نماو  ةاانون إلاة  لكان باالعودة، يوجد ن  مريح ف  القانون العراة  يجاوزن للا 
ناارا انهااا  النماات  0391لساانة  00المدمااة المدنيااة وتعميمااات المدمااة المدنيااة رةاام 

الدا رة المعيرة باتمال ما يمنم لوا  درجا  ا رة تعاد  درجة الموظاف المعاار فيهاا 
 (0)لمسنة الت  تنته  فيها مدة ااارتا  

ة الموظف المعار االممية ويمكن االستنتاج من للا الن  بجوان  ض  وظيع
الم ارج المماري فاإن  وكالل  الااا ، ااارةال ا رة فا  ادارتاا االمامية اثنااء فتارة اإ

من ةاانون العااممين  53لم ين  مرااة امة جوان  ض  وظيعة المعار لكن المادة 
العاماا  تبقااة وظيعتااا  إاااارةالماادنيين بالدولااة الممااري جاااءت باكاام معاااد  انااا انااد 

فاناا جاون  اض  وظيعاة الموظاف المعاار ، نسابيا اارةظرا ل و  فترة اإمالية ولكن ن
 لمادة سانة فااكثر وان ال تمانح ااارةب رو  معيناا واناد الاارورة ومنهاا ان تكاون اإ

 ن(8)مرتب وظيعتا لمن ي ضمها بدال انا  تمنح مرتب لممعار اتة الجهة المعيرة

                                                           

 .  1691لسنة  11من تع يمات الخدمة المدنية رقم  9( الفقرة 1)
 .  499، المصدر السابق، ( د. ماجد رااو ال  و4)
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 الخاتمة
عااام فاا  الت ااري  العراةاا  ماا  الموظااف ال إاااارةاالجاات لاال  الدراسااة مواااوج 

وةاد ، المقارنة بالت ريعات الوظيعية ف  فرنسا وممر بعو االة ار العربية االمرا
 مجمواة من النتا ج والتوميات نإلة  مممت الدراسة

 النتائج: اوال
الموظااف العااام فاا  ةااانون المدمااة المدنيااة النافاال  إاااارةنظاام الم اارج العراةاا  ااكااام  ن0

والكثياار ماان ةاارارات مجماا  ةيااادة  0391لساانة  00دنيااة رةاام وتعميمااات المدمااة الم
 اااارةتبعااا لاالل  بتاديااد الجهااة الممتمااة بإماادار ةاارار اإ الثااورة المنااا  وتعاوتاات

اياااث اساااندلا لمجمااا  الاااونراء فااا  ةاااانون المدماااة المدنياااة وجعمهاااا مااان ماااراية 
ية وجعمهاااا مااان مااارا، مجمااا  ةياااادة الثاااورة المناااا  فااا  تعميماااات المدماااة المدنياااة

ر اااي  الجهاااة  يااار المرتب اااة باااونارة فااا  ةاااانون  أو  المااااافظأو  الاااونير الممااات 
 ن 8103و 8102المواننة العامة لعام  

جعااا  الم ااارج العراةااا  إرادة الموظاااف العاااام ااتباااار فااا  اتماااام ااارتاااا فرباااد مااان  ن8
ولكن الم رج لم يمرح اماة اا  الموظاف  اارةموافقة الموظف التاريرية امة اإ

امااة  اااارةوان اإ، بناااء امااة ر بتااا ةباا  انتهاااء الماادة الماااددة لهااا اااارةإب نهاااء ا
 إاااااارةال تجااااون فااااار ااااان ناااا  تعميمااااات المدمااااة المدنيااااة امااااة جااااوان  اااااارةاإ

التا  ينبضا  توافرلاا فا   وت مب الم رج جممة مان ال ارو ، الموظف تات التجربة
 الموظف المراد ااارتا ن

نون  لمموظااف المعااار وناا  لااا امااة جممااة ماان نظاام الم اارج العراةاا  المركاان القااا ن3
الاقو  مرااة منها اقا ف  الترفي  بتومية من ر ي  الدا رة المستعيرة واقا ف  

ةب  المدة  اارةاتة ف  االة انتهاء اإ الراتب اللي تمتنم با أياا الجهة المستعيرة
 الماددة لهان

فة التوةيعات التقاادياة أل راو التقااد وان تستو  اارةونظم أياا ااتساب مدة اإ ن2
 ن من راتب الموظف المعر وتاسب امة اسا  راتبا ف  الدا رة المعيرة
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ساااكت الم اااارج العراةااا  ااااان تبياااان جممااااة ماااان الاقاااو  التاااا  ااترفااات بهااااا ا مااااب  ن5
الت ريعات الوظيعية ومنها ا  الموظف المعار ف  العروة السنوية والترةية وسكت 

  تقاااارير الكعاياااة لمموظاااف المعاااار اثنااااء أيااااا اااان تادياااد الجهاااة الممتماااة بواااا
المعار  سكوتا ان تاديد الجهة الممتمة بمسا مة الموظفإلة  باإاافة، اارةاإ

ت ديبياا انااد امرلاا بواجباتااا الوظيعياة فاااًر اان سااكوتا بمماو  ااا  الموظااف 
 المعار لدجانات االاتياديةن

 : ثانيَا: التوصيات
ف  جميا  ااالتهاا وان تكاون  اارةدار ةرار اإنقترح ان تواد الجهة الممتمة بإم ن0

 ر ي  الجهة الضير مرتب ة بونارة نأو  من مراية الونير الممت 
ف  دام  العارا  ومارجاا وساواء كانات لجهاة ة ااج  اارةنقترح اياًا توايد مدة اإ ن8

لجهاااة اكومياااة وان ال يباااال  الم ااارج فااا  اااادلا االةماااة  الماااا يسااامح أو  ماااا 
ال ت او  فتاارة ابتعاااد الموظاف ااان جهااة امماا االماامية التاا  ةااد  بالتمدياد فيهااا كاا 

 من القانونن 32ا ر سنوات ف  اوء الن  الاال  لممادة إلة  تم 
بعااو النااواة  فاا  المعالجااة الت ااريعية لنظااام إلااة  نتمنااة ماان الم اارج ان يمتعاات ن3

بال اك  الالي  32وينظمها اسوة بم را  بعو الدو  ولل  بتعدي  الماادة  اارةاإ
والجهااة الممتمااة بت ديبااا ، تااادد فيااا الجهااة الممتمااة بتقياايم اداء الموظااف المعااار

وان يااان  ماااارااة اماااة اسااااتاقاةا لاااابعو الاقاااو  كااااا  الموظاااف فاااا  العااااروة 
 السنوية والترةيةن

من ةانون المدمة المدنياة بماا ياامن تادياد الجهاات التا  تجاون  32تعدي  المادة  ن2
 ير واااا وماماتا فيماا يما   ءت ميا تااليها الن الن  الاال  جا اارةاإ
اال ما  المعنوية المامة و الماا لمسانا توجاا أو  الجهات الاكوميةإلة  اارةاإ

 الق اج الما إلة  الم رج المال  ف  ارونة االميرة
الموظااف تااات التجربااة اسااوًة بالت ااريعات  إاااارةنقتاارح ان ياااار الم اارج ماارااًة  ن5

 ن الوظيعية المقارنة
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 لمصادرقائمة ا
 الكتب القانونية : اوال

الت دياااب االداري )دراساااة فقهياااة فااا  ااااوء ااكاااام الماكماااة االدارياااة ، د نبااار  اماااين نيااان الااادين ن0
 . 8105، دار العكر الجامع ، 0 ، (العميا

 1 0330، االسكندرية، دار المعارف لمن ر، ()د ن ، القانون االداري، د نابد الضن  بسيون  ن8
 ن 8113، امان، دار وا   لمن ر، 0 ، لوجين ف  القانون االداريا، د نام  م ار   ناي ن3
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 م بعة االيمان ن، ()د ن ، ، القااء االداري )ةااء الت ديب(، دن مامود ابو السعود ابيب ن1
، القاااالرة، دار النهاااة العربيااة، امايااة الموظاااف العااام اداريااا، د ن مامااد ابااراليم الدسااوة  اماا  ن2

 ن 8101
 ن 8108، ار الجامعة الجديدةد، النظرية العامة لمقانون االداري، دن مامد رفعت ابد الولاب ن3

، دار الكتاااب لم باااااة والن ااار، مباااادئ القاااانون االداري، د ن ماااالر ماااالح ااااروي الجباااوري ن01
 ن 0339

 ن 8112، (ن، )د، )دن  (، تقارير الكعاية ف  الوظيعة العامة، د ن مامد سعيد امين ن00
دار ، يمبااااادئ القااااانون االدار ، د ن اسااااين اثمااااان ماماااادو  د ن مامااااد رفعاااات ابااااد الولاااااب ن08

 ن 8110، االسكندرية، الم بواات الجامعية
، االسااكندرية، دار الم بواااات الجامعيااة، )د ن  (، القااانون االداري، د ن ماجااد را ااب الامااو ن03

 ن 0339
 ن 8113، القالرة، دار النهاة العربية، 8 ، الوظيعة العامة، د ن مامد ان  ةاسم جععر ن02
 ن 8112، كاديمية العربية ف  الدنمار اال، القانون االداري، د ن مانن راا  ليمو ن05
، دار الثقافاااة لمن ااار، 0 ، (دراساااة مقارناااة)ترةياااة الموظاااف العاااام ، د ن ولياااد ساااعود القااااا  ن09

 ن 8108
 الرسائل والبحوث : ثانيا

دراساة مقارناة باين ةاانون الماوارد )الموظاف العاام،  ااارةنياد مامد سارمة، النظاام القاانون  إ ن0
، العادد 83، بااث من اور، المجماد (المدمة المدنية ألمارة ابو ظبا  الب رية االتاادي وةانون

 ن 8102، 31
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الموظف العام وأثارلا فا  القاانون االردنا  وةاااء ماكماة  إاارةسهة اامد ال راونة، ااكام  ن8
 ن 8100، رسالة ماجستير، جامعة م تة، (دراسة مقارنة)العد  العميا 

، (دراسااة مقارناااة)العااام فااا  القااانون العراةاا    ااهرء سااميمان مامااد، ااكاااام انتااداب الموظااف ن3
 8108رسالة ماجستير مقدمة إلة مجم  كمية القانون جامعة بضداد، 

د ن ام  اامد المهيب ، انتداب الموظف وااارتا ف  القاانون العراةا  والمقاارن، بااث من اور  ن2
 ن 8119، األو ، كانون 03، العدد 3ف  مجمة كمية الاقو ، جامعة النهرين، المجمد 

 القوانين والتعميمات : ثالثا
 المعد  ن 0391لسنة  82ةانون المدمة المدنية العراة  رةم  -0
 المعد  ن 0330لسنة  02ةانون انابا  موظع  الدولة والق اج العام رةم  -8
 المعدلة ن 0391لسنة  00تعميمات المدمة المدنية رةم  -3
 المعد  ن 0312لسنة  21ةانون العاممين المدنيين بالدولة الممري رةم  -2
 ن 8111لسنة  31نظام المدمة المدنية االردن  النافل رةم  -5

  
  



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

311 

 :الممخص
ي تم  للا الباث امة دراسة موااوج اياوي ومهام مان مواااي  الوظيعاة العاماة 

ايااث يباارن فيااا ةيااام الموظااف العااام باا داء اامااا  ، الموظااف العااام إاااارةولااو مواااوج 
مارجاااا وفااا  ااكاااام أو  دامااا  البماااد، ةماماااأو  وظيعتاااا لمماااماة جهاااة امااارا اكومياااة

وتعميمات ، المعد  0391لسنة  82ةانونية معينة ن  اميها ةانون المدمة المدنية رةم 
والعدياااد مااان ةااارارات مجمااا  ةياااادة الثاااورة المناااا   0391لسااانة  00رةااام  المدماااة المدنياااة

 وبعو القوانين المامة من ايث بيان االاكام العامة لها ن

 ااارةمعهاوم اإ األو تناولنا ف  المباث ، ثرثة مبااثإلة  باثال وةد ةسمنا للا
ومممنا المباث الثان  لتوايح ال رو  ال كمية والموااواية ، واالسا  القانون  لها

اماااا المبااااث الثالاااث فقاااد مممااانا  لدراساااة المركااان القاااانون  لمموظاااف المعاااار ، ااااارةلد
  ن اارةلبيان اقوةا ومساءلتا ت ديبيا وااالت انتهاء اإ
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ABSTRACT: 

This research includes the study of a vital and important 

subject of the public job ،which is the subject of secondment of 

the public employee ،where it highlights the performance of the 

public employee in the interest of another governmental or private 

entity ،inside or outside the country in accordance with certain 

legal provisions stipulated in the Civil Service Law No. 24 of the 

year 1960 ،amended Civil Service Instructions No. 11 of 1960 and 

many decisions of the Revolution Command Council dissolved 

and some special laws in terms of the general provisions of the 

law. 

The third topic is devoted to the study of the legal status of 

the employee who is familiar with the statement of his rights ،his 

disciplinary accountability ،and cases of Terminatio n of loan. 

 


