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  الممخص

ي الحقكؽ الهالية لمهكظف يف تىاكلت ٌذي الدراسة هكضكعأ ٌاهان هف هكضكعات الكظيفة العاهة، ٌك
كذلؾ  ؛تتهثؿ بهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية هىٍـالدراسة لفئة هعيىة  ت، كقد خصصالعهكهييف

 الهكظؼفهىذ تعيف . حقيقية يعاىي هف أزهة كاقعٍـ الحاليألف ك  ،بسبب قمة الدراسات الهتعمقة فيٍـ
ها ٌي حقكقً ، ال يعرؼ ريهف أهكتشتت يقؼ في حيري  ،بعدٌا ىقضاء خدهتً الكظيفية كهااكحتى 

تسميط  . لذا تـعميًالهطبقة  ىظهةاألك  قكاىيفال بسبب تعددكذلؾ الهالية كخاصةن حقكقً التقاعدية، 
 سطيىية، كبياف أٌـ الثغراتملفالضكء عمى هكاهف التعارض كالقصكر في الىصكص التشريعية ا

ابراز الىصكص القاىكىية التي . ك القكة فيٍا التي تعتريٍا، كالكقكؼ عمى هكاطف الضعؼ أك كالهعكقات
 عمى درب الهعرفة بحقكقً الهالية أثىاء الخدهة الكظيفية ًكضعك ، هف شأىٍا حهاية الهكظؼ قاىكىيان 

  .ٍابعد اىقضائها ك  في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية

 الكظيفية الهالية أثىاء الخدهة ة لحقكؽ الهكظؼالدراسة األطر القاىكىية الهىظه ىتكعميً فقد بي  
كها بعد ، دؿ العهؿ اإلضافيبالراتب كالعبلكات الدكرية كالحكافز التشجيعية كب بشكؿ رئيسي كالهتهثمة
 شتراكات التقاعديةاال أك رد   ةالخده بالراتب التقاعدم كهكافئة ىٍاية بشكؿ رئيسي كالهتهثمة ئٍااىقضا

فية باألحكاـ الكظيت كبحث ،ذات األثر الهادم لمهكظؼ لهعىكيةىت الحقكؽ ابي  ك  .(الحقكؽ التقاعدية)
راء الفقٍية الهختمفة كاألحكاـ القضائية التي تجاٌات كاآلاال ككضحت .العاهة في خطكطٍا العريضة

 ظيفيةهكقؼ التشريعات الك هف خبلؿ استعراض  تىاكلت أحكاـ ٌذا الهكضكع. كذلؾ في إطار هقارف
ذلؾ  كؿ   .كهقارىتٍا بقكاىيف الههمكة األردىية الٍاشهيةها بيف القكاىيف الكطىية ذات العبلقة بالهكضكع 

 .تفصيمي   سمكب تحميمي  أضهف اإلطار الهىٍجي كب

 ة كالعهمية الهقترحة.القاىكىي تكصياتكال كفي ىٍاية الدراسة تـ تسميط الضكء عمى هجهكعة هف الىتائج
 .الهشرع الفمسطيىي ههكف أف يستفيد هىٍاكالتي 
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Abstract. 

Studyl of law The financial rights of workers in the Palestinian local 

governments. 

Prepared By: Sana Mahmoud Ahmad Alqam 

Supervised: Dr. Abdel Malik Remawi 

The study discusses one of the core matters in relation to the public sector that is working 

rights of the workers in this field. The study focuses in specific on the financial rights of 

the Palestinian workers in the Palestinian local public segment. Due to the lack of studies 

in relation to the rights of Palestinian workers in the local public sectors, and due to the 

various working laws applied in this sector, Palestinian workers suffer constant confusion 

about what their rights are. In fact, this sector suffers the most from a real dilemma when it 

comes to the financial rights of Palestinian workers; for example, workers in this sector 

have a real problem of knowing what their pension rights are. Therefore, the study 

discusses the legal and financial framework of workers rights in the Palestinian public 

sector from day one of work and till the age of retirement. The study also highlights the 

nature of obstacles that might prevent the Palestinian workers from obtaining their 

financial pension rights. The study as well includes coverage of the legal rights of workers 

related to their work salaries, overtime work hours, salary bonuses and work rewards . 

Moreover, the study discusses the issue of cuts in workers regular salaries and from their 

pensions and national health insurance allowances. It also discusses, the irregular financial 

cuts that could be used as tools or mechanisms of punishment against workers in the case 

of court hearings, delay of work, absence from work, or to cover workers financial debts. 

The study further examines the framework; reasons, conditions and impact of ending 

workers work in the local sector.  The reasons of ending work may include end of work 

contract, worker own decision to stop working, or it could be a management decision to 

terminate work contract. 

The study examines clearly pension rights of workers in the local public sector after the 

end of duty period, and when reaching the age of retirement. This includes pension 

salaries, end of period allowances/rewards and pension returns. The study further 

considers, the emotional rights of workers in this sector based on their work status. This 

means that workers should have certain work privileges and rights due to the nature of 

work they do. This includes their rights of work recognition, salary rise, work promotion, 

rights to religious and public holidays and rights in work compensation in case of work 

accidents and injuries. The study examines and discusses as well the various religious 

perspectives and views on the linked matters not only in Palestine, but also in the 

neighbouring country of Kingdom of Jordan. 

The study uses a wide platform of discussions, analysis and arguments to highlight the 

gaps and conflicts in the linked Palestinian laws to the subject of study. It also emphasises 

and underlines the strengths and weaknesses of the Palestinian laws in supporting, 

advocating and protecting the rights of the powerless Palestinian workers in the local 

public sector. At the end of the study a conclusion and number of suggested legal and 

practical recommendations that might be useful for the Palestinian law makers 
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 .المقدمة

يعد الكضع القاىكىي في فمسطيف، بالهقارىة هع دكؿ العالـ هف األكضاع الهعقدة كالىادرة في آف كاحد، 
ب ىتدالتاريخ هف الحكـ العثهاىي إلى االكيعكد ذلؾ إلى تعدد الجٍات التي حكهت فمسطيف عبر ا

حتبلؿ ة الهصرية في قطاع غزة كهف ثـ االالبريطاىي إلى الحكـ األردىي في الضفة الغربية كاإلدار 
 دكلة فمسطيف. اءن بالسمطة الفمسطيىية كحاليان ىتٍاائيمي اإلسر 

في فمسطيف تجربة قديهة، بدأت في ىٍاية فترة الحكـ  دارة الهحميةأك اإل تجربة الحكـ الهحميتعد ك 
لكف الحكـ الهحمي في حيىٍا. هدف فمسطيف  هف كبرليس اثىيف كعشريف هجمس بمدية العثهاىي بتأس
في ظؿ االىتداب البريطاىي، بسبب زيادة ٌيهىة السمطة الهركزية عمى ٌيئات  كتدٌكران  شٍد تراجعان 

بعد  الضفة الغربية إلى الحكـ األردىي كقطاع غزة لئلدارة الهصرية تعخضكهف ثـ السمطة الهحمية.
لفترة  هشابٍان  عكلقد كاف الكضطبيعة الحكـ الهحمي،  ، هها أثر بشكؿ كبير عمى1948عاـ  حرب
 كهف بعدٌا سقطت هف حيث إحكاـ سيطرة السمطة الهركزية عمى الحكـ الهحمي.ىتداب البريطاىي اال

في تراجع دكر  حيث أدل 1967الضفة الغربية كقطاع غزة تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي في العاـ 
ككثرة عدـ تخصيص الهكارد الهالية البلزهة لعهؿ الٍيئات الهحمية،  بسببات الحكـ الهحمي. هؤسس

كهف بعد االحتبلؿ اإلسرائيمي تـ قدكـ السمطة  .لهقيدة لصبلحيات الٍيئات الهحميةاألكاهر العسكرية ا
 فمسطيف حاليان() دكلة اىذاؾ أصدر رئيس السمطة الفمسطيىية الفمسطيىية ىتاجان ألتفاقية أكسمك، حيث

ستهرار العهؿ بالقكاىيف كاألىظهة السارية قبؿ ا، يقضي ب1994لعاـ  1قراران رقـ  20/5/1994بتاريخ 
في األراضي الفمسطيىية )الضفة الغربية كقطاع غزة( إلى أف يتـ تكحيدٌا. عمى أف  5/6/1967تاريخ 

شريعات الهىظهة لهختمؼ أكجً سمطة إصدار الت 7/3/1996 هىذ الفمسطيىي يتكلى الهجمس التشريعي
الحياة في الهجتهع الفمسطيىي، في إطار تكحيد الىظاـ القاىكىي كالقضائي الفمسطيىي. كها تـ إلغاء 

ا اال دفت الكثير هف األكاهر العسكرية التي أصدٌر حتبلؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية كقطاع غزة. ٌك
 (1).دة القاىكف في األراضي الفمسطيىيةالتشريعات الجديدة إلى تىظيـ الحياة كبمكرة كح

                                  
(1)

http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar/homepage/2013-08-31-07-08-03:ًمنظومةالقضاءوالتشرٌعالمقتف

 ،الساعةالثالثةلٌبلً.5/5/2018،التارٌخمعهدالحقوقفًجامعةبٌرزٌت،فًفلسطٌن
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 الدستكر الهؤقتر ب، كالذم يعتكتعديبلتً 2003لعاـ  كهف ٌذي القكاىيف القاىكف األساسي الفمسطيىي
لدكلة فمسطيف، حيث ىص عمى تقسيـ دكلة فمسطيف إلى كحدات إدارة هحمية تتهتع بالشخصية 

جغرافية كاالقتصادية لدكلة فمسطيف، كيحدد القاىكف عتبارية، كفقان لمهعايير السكاىية كالالهعىكية اال
)الٍيئات الهحمية الفمسطيىية( كهكاردٌا الهالية  ختصاصات كحدات اإلدارة الهحميةاالفمسطيىي 

ا في إعداد خطط التىهية كتىفيذٌا.  (1)كعبلقتٍا بالحككهة الهركزية كدكٌر

 الحككهةلمتَجيٍات َالتعميهات الصادرة هو  تىظيهان إداريان يخضع الفمسطيىية الٍيئات الهحميةتعتبر 
حيث تتهتع بسمطات إدارية في لدكلة فمسطيف. العان م ٌَي بالتالي جزء هو التىظين اإلدارالهركزية. 
الهحمية الٍيئة بحق تقرير األهَر في هىطقة  الهركزية الحككهةبيىها تحتفظ ، فقط الجغرافية هىطقتٍا

ا الهشرع  هف العبلقةكال بد هف كجكد ىكع  ا.ال سيها في رسن السياسة العاهة فيٍ التي يقرٌر
ستقبلؿ الهالي، فبل الفمسطيىي، بالرغـ هف هىح الٍيئات الهحمية الفمسطيىية الشخصية الهعىكية كاال

ستقبلؿ الهطمؽ عف الحككهة الهركزية، فيحدد القاىكف ستقبللٍا في أم حاؿ هف األحكاؿ االايعىي 
ساءة كاستعهاؿ الٍيئات الهحمية الهىع  ؛حدات كىشاطاتٍا الهختمفةعمى تمؾ الك  العبلقةأكجً  ىحراؼ كا 

 (2.)لسمطاتٍا، كلتحقيؽ هشركعية أعهالٍا، كعدـ تعارضٍا هع الهصمحة العاهة

هف  25/5/1994كالتي أىشئت بتاريخ ) كزارة الحكـ الهحمي الفمسطىيةهتهثمة بالحككهة الهركزية  تقكـ
كفقَا لمتطمعات السياسية لمشعب الفمسطيىي، كهف أجؿ  الفمسطيىي ميأجؿ تطكير ىظاـ الحكـ الهح

رسـ السياسة العاهة الهقررة ألعهاؿ هجالس الٍيئات الهحمية ب (تعزيز التىهية كبىاء الديهقراطية
كشؤكف تىظيـ الهشاريع العاهة كاختصاصتٍا، اإلشراؼ عمى كظائؼ ٌذي الهجالس ، ك الفمسطيىية

كاإلجراءات الخاصة بتشكيؿ ٌذي الهجالس،  ،كاإلدارية كالقاىكىية ،لرقابة الهاليةكا ،كأعهاؿ الهيزاىيات
كهف أجؿ تىظيـ شؤكف  ،ككذلؾ كضع أية أىظهة أك لكائح الزهة هف أجؿ تىفيذ كاجبات الٍيئة الهحمية

 لعاـ 5بقاىكف الٍيئات الهحمية الفمسطيىي رقـ كذلؾ كفقان لها ىص عميً الهكظفيف العاهميف فيٍا. 
 .كتعديبلتً 1997

                                  
(1)

.5،ص0،العدد19/3/2003،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بتارٌخوتعدٌبلته2003انوناألساسًالفلسطٌنًلعامالق85لمادةانظرا
(2)

 .98،ص1996الحلو،ماجدراغب:القانوناإلداري،دارالمطبوعاتالجامعٌةللنشر،اإلسكندرٌة،
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دارية أك لجىة إقركم أك لجىة  هجمس إها هجمس بمدم أك هجمس هحمي أك الهحمية ٌذي الٍيئات كيدير
 يتألؼك . 1997لعاـ  1تطكير أك أم هجمس آخر يشكؿ كفقان لقاىكف الٍيئات الهحمية الفمسطيىية رقـ 

كفقان لىظاـ يصدر  ئًعدد أعضايحدد ك  ،هف رئيس الٍيئة الهحمية كاألعضاء الهىتخبيف ٌذا الهجمس
الكزراء الفمسطيىي، كيىتخب رئيسً كأعضاؤي  عف كزير الحكـ الهحمي الفمسطيىي كيصادؽ عميً هجمس

 .2005لعاـ  10رقـ  اىتخاب هجالس الٍيئات الهحميةكفقان ألحكاـ قاىكف  ،ىتخابان حران كهباشران ا

في الدكلة، إذ أىٍا تقكـ بتقديـ خدهاتٍا لمهكاطىيف كتعد الٍيئات الهحمية الفمسطيىية هف الهرافؽ العاهة 
ف بتمؾ ك ، العاهمكفالعهكهي كفٌـ الهكظف ،بشكؿ هستهر كهطرد، كذلؾ هف خبلؿ أشخاص طبيعييف

كقد كاف الهكظؼ العاـ كها زاؿ أداة اإلدارة العاهة في تشغيؿ ٌذي الهرافؽ كتىظيهٍا  الٍيئات الهحمية.
دارتٍا ك  ك القااكا  ستقركا اكالقضاء كالفقة قد  القاىكفستهراريتٍا. كىجد أف ائـ عمى ديهكهتٍا ك ستغبللٍا ٌك

تحكهٍا القكاىيف  ،كأجهعكا عمى أف هركز الهكظؼ في الكظيفة العاهة كعبلقتً باإلدارة عبلقة تىظيهية
 )1(كاألىظهة كالتعميهات كالقرارات ذات العبلقة الصادرة هف الجٍات الهختصة.

الصادر هف الهجمس  1997لعاـ  1اىكف الٍيئات الهحمية الفمسطيىية رقـ قكهف ٌذي القكاىيف، 
لعهؿ الٍيئات الهحمية في فمسطيف، حيث يعهؿ  الهىظـ يكيعد اإلطار القاىكى(2)،التشريعي الفمسطيىي

ٌذا القاىكف عمى تىظيـ عبلقة الٍيئات الهحمية بكزارة الحكـ الهحمي الفمسطيىي، كعبلقة الٍيئات 
هجهكعة هف األىظهة التي تىظـ عهؿ  ايجادبعضٍا البعض. كتطمب ٌذا اإلطار القاىكىي  الهحمية هع

كزير الحكـ الهحمي لصبلحية كضع ٌذي األىظهة كتىظـ شؤكف هكظفيٍا، كتعكد الٍيئات الهحمية، 
كهع  "القاىكف الهذككر حيث جاء فيً: كفقان لها ىص عميًلى الٍيئات الهحمية ذاتٍا، ا  الفمسطيىي ك 

                                  
الحلو،ماجدراغب:و.36دارالثقافة،عمان،)دونسنةنشر(،ص،تابالثانًالقانوناإلداري،الك:كنعان،نوافلبلستزادةراجع(1)

.وعمرو،عدنان:مبادئالقانوناإلداري،وسائلتنفٌذ248-245ص،1996دارالمطبوعاتالجامعٌة،اإلسكندرٌة،القانوناإلداري،

دارالوظٌفةالعامة،/وسٌطالقانوناإلداري:أنوراحمدرسبلن،.و204-201،ص2010النشاطاإلداري،كلٌةالحقوق/جامعةالقدس،

القانوناإلداري،منشوراتاألكادٌمٌةالعربٌةفًالدنمارك،لٌلو،مازنراضً:.80-79ص،1997النهضةالعربٌة،القاهرة،مصر،

.111-110،ص2008
(2)

،20،العدد92/11/1997شوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بتارٌخوتعدٌبلته،المن1997لسنة4محلٌةالفلسطٌنًرقمقانونالهٌئاتال

 .5ص
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كزير الحكـ الهحمي  كلكائحً التىفيذية يصدر 1998عاة أحكاـ قاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي هرا
 (1)."الفمسطيىي أىظهة لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية كهستخدهيٍا

، الصادر هف هجمس الكزراء 2009لعاـ  1كعميً تـ إصدار ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ 
 افالهىظهك كالصادرة هف كزير الحكـ الهحمي. 2009لعاـ  1الهتعمقة بً رقـ  الفمسطيىي، كالتعميهات

لشؤكف الهكظفيف العاهميف في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، هف ىاحية كاجباتٍـ كدرجاتٍـ ككيفية 
جازاتٍـ ك  كالتأهيف  ،كالعىاية الطبية بٍـ ،تخاذ اإلجراءات التأديبية بحقٍـاتعييىٍـ كترقيتٍـ كعزلٍـ كا 

يفادٌـ في بعثات  ،كتخصيص ركاتب تقاعد أك هكافآت لٍـ ،عميٍـ عطائٍـ عبلكات كىفقات سفرية كا  كا 
 دراسية لمتخصص كغير ذلؾ هف الشؤكف التي تتعمؽ بٍـ.

كهف خبلؿ الدراسة سيتـ االعتهاد عمى ٌذا الىظاـ كهرجعية قاىكىية فيها يتعمؽ بهحكر دراستىا حقكؽ  
سي لقاىكف الخدهة ئيتـ الرجكع كبشكؿ ر سي، ككذلؾ الهحمية الفمسطيىيةالهكظؼ الهالية في الٍيئات 

 حيث يعتبر كتعديبلتً، السارم كالهطبؽ حاليان بدكلة فمسطيف. 1998لعاـ  4الهدىية الفمسطيىي رقـ 
 2009لعاـ  1بهثابة الهرجعية القاىكىية فيها لـ يرد بشأىً ىص بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ 

عمى الهكظفيف العاهميف في الدكائر ً كذلؾ أحكاه تسرمك  (2).ًىطبؽ عميٍـ هف أحكاهكبقدر ها ي
حسب ىظاـ تشكيبلت الكظائؼ  دكلة فمسطيفالحككهية الفمسطيىية كيتقاضكف ركاتبٍـ هف خزيىة 
 (3)كالهكظفيف الهعيىيف بهقتضى قكاىيف أك قرارات خاصة.

ع العاهميف في الكزارات كاإلدارات ك الهؤسسات العاهة إذان يستفيد هف أحكاـ ٌذا القاىكف الهذككر، جهي
تككف همحقة بٍا، كها  أك لدكلة فمسطيفكالسمطات كالجٍات التي تشرح هكازىتٍا ضهف الهكازىة العاهة 

ا هف الكحدات الهحمية يهكف لمبمديات كالهجالس القركية ( أف الفمسطيىية )الٍيئات الهحمية كغيٌر
 (4)ف بخصكص العاهميف لديٍا. تستأىس بأحكاـ ٌدا القاىك 

                                  
(1)

 .1997قانونالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنًمن19انظرالمادة
(2)

،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بشؤننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة2009لعام1قرارمجلسالوزارءرقممن44المادةانظر

 .82،ص83،العدد22/8/2009بتارٌخ
(3)

،1/7/1998،وتعدٌبلته،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بتارٌخ1998لسنة4قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌنًرقممن2المادة

 .20،ص24العدد
(4)

قصوربالهٌئاتالمحلٌةفًفلسطٌنهًذاتها.والم15،ص1999عمرو،عدنان:شرحقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌنً.الحق،رامهللا،

 المذكورهأعبله.وغٌرهامنالوحداتالمحلٌةالبلدٌاتوالمجالسالقروٌة
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هف  لعددتـ الرجكع فسيأها بخصكص قكاىيف التقاعد ذات العبلقة بهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، 
في  2009لعاـ  1رقـ  الفمسطيىي فقد ىص ىظاـ هكظفي الٍئيات الهحمية كأىظهتٍـ. تقاعدال قكاىيف

هكظفي جهيع عمى  ،كتعديبلتً 2005لعاـ  7قـ ر  الفمسطيىي هكادي عمى تطبيؽ قاىكف التقاعد العاـ
ذا القاىكف الهذككر قد أكد بهكادي  (1)الٍيئات الهحمية الفمسطيىية. األشخاص كقد ذكر  ذلؾ، عمىٌك

 (2)جهيع هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية. يٍـ، كهف ضهىٍـتسرل أحكاهً عم كالفئات التي

بتاريخ  كهف كاف عهري، يأك بعد 01/09/1961يد الهكظؼ هف هكال حيث يطبؽ ٌذا القاىكف عمى 
عمى كافة كحيث تـ تطبيقً  بأحكاـ ٌذا القاىكف، االىتفاعسىة، يحؽ لً  45أقؿ هف  1/9/2006

 .01/09/2006 تاريخ عتباران هفإحاالت التقاعد 

ىضهاـ ايىظـ فيً شؤكف  ،2010لعاـ  141رقـ  صدر ىظاـ هف هجمس الكزراء الفمسطيىيقد ك 
. كبالرغـ كاالشتراؾ بقاىكف التقاعد العاـ الفمسطيىي ت الهحمية الفمسطيىية لٍيئة التقاعد الفمسطيىيةالٍيئا

كاإلىضهاـ لٍيئة التقاعد الفمسطيىية، كبقي  بٍذا القاىكفالهحمية باإلشتراؾ  هف ذلؾ لـ تقـ كؿ الٍيئات
التقاعد العاـ، هثؿ ىظاـ تقاعد السارية قبؿ صدكر قاىكف  كأىظهتً طبؽ قكاىيف التقاعديهىٍا  الكثير

تطبيؽ جزء هف عمى هىً  4الهادة بىص  كالذم .كتعديبلتً 1955لعاـ  2رقـ   هكظفي البمديات
( 44لىص الهادة  12)هف ىص الهادة  كتعديبلتً 1959لسىة  34ىصكص قاىكف التقاعد الهدىي رقـ 

أم يتـ تطبيؽ جزء هف  (3)آتٍـ. فيها يتعمؽ بإحالتٍـ عمى التقاعد كتسكية ركاتب تقاعدٌـ كهكاف
ىصكص هكاد ىظاـ تقاعد كبىفس الكقت كعمى ىفس الحاالت يتـ تطبيؽ جزء هف ىصكص هكاد قاىكف 

ككذلؾ يتـ تطبيؽ قاىكف التأهيف تقاعد آخر في آف كاحد عمى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىة. 
 )الهحافظات ية في قطاع غزةإذا كاف الهكظؼ يعهؿ بٍيئة هحم 1964لسىة  8كالهعاشات رقـ 

                                  
(1)

22/8/2009المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بتارٌخ،2009لعام1نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنٌةرقم43انظرالمادة

.83،ص82،العدد
(2)

وتعدٌبلته،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،2005لسنة7لعامالفلسطٌنًرقمقانونالتقاعداالمعدلة،118والمادة2نظرالمادةا

 .16،ص55،العدد27/6/2005تارٌخب
(3)

بتارٌخةاألردنٌة)الحكماألردنً(الجرٌدةالرسمٌالمنشورف1960ًلسنة3رقمنظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهمالمعدلوفقاًل

نظامتقاعدمن10المادةنص.حٌثعدل1955لعام2المعدللنظامموظفًالبلدٌاترقم174ص،1476،العدد16/02/1960

و9لموادامالمنصوصعلٌهافًاتسرىعلىموظفًالبلدٌاتوعلىعائبلتهمنفساألحكبحذفعبارة:1952لعام2رقمموظفًالبلدٌات

فٌماٌتعلقبإحالتهمعلىالتقاعدوتسوٌةرواتبتقاعدهمومكافآتهموذلكبقدرماٌنطبقعلٌهممن1941عامل3منقانونالتقاعدرقم32

لمدنًقانونالتقاعداو.1959لسنة34قانونالتقاعدالمدنًرقممن44إلى12نصوصالموادمنعنهابعبارةستعاضةاإل،وهذهاألحكام

.960،ص1449،العدد1/11/1959،المنشوربالجرٌدةالرسمٌةاألردنٌة)الحكماألردنً(،بتارٌخ1959لعام34
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 الهكظؼ عهركاف  1/9/2006بتاريخ  ، أم01/09/1961الجىكبية(، كهف هكاليد ها قبؿ تاريخ 
 (1)سىة.  45أكبر هف 

 (2).هكظفيٍاعمى  2000لعاـ  7طبؽ قاىكف العهؿ الفمسطيىي رقـ الفمسطيىية تالٍيئات الهحمية كجزء هف 
ستثىكا بىص كاضح اى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، كقد بالرغـ هف أف قاىكف العهؿ ال يطبؽ عم

الهذككر، عمى جهيع العهاؿ كأصحاب العهؿ في  لقاىكف" تسرم أحكاـ ا:جاء فيًحيث ، هىً كصريح
 (3)ستثىاء، هكظفي الحككهة كالٍيئات الهحمية هع كفالة حقٍـ في تككيف ىقابات خاصة بٍـ".إفمسطيف ب

هشتركة بٍيئة التقاعد الفمسطيىية كالتي ال تطبؽ قاىكف التقاعد الحمية غير كعها قريب الٍيئات اله 
جتهاعي الفمسطيىي عميٍـ، حيث ، سيتـ تطبيؽ قاىكف الضهاف االكتعديبلتً 2005لعاـ  7العاـ رقـ 

كلـ يتـ  20/10/2016بتاريخ  2016 عاـل 19تـ إقراري هف الرئيس هحهكد عباس بقرار بقاىكف رقـ 
ألىً ها زاؿ قيد التعديؿ كالتبديؿ كلـ  ،التطرؽ لً كالبحث فيً يهكفلـ يدخؿ حيز التىفيذ. كال العهؿ بً ك 
حتجاجات هف قبؿ هؤسسات الهجتهع الهدىي كذلؾ لكثرة اال ؛الىٍائي لىصكص هكادي بعد يتـ اإلقرار

 (4)عمى ىصكصً الهجحفً بحؽ فئات كبيرة ههف يخضعكف لً.

ألىً القاىكف الكاجب التطبيؽ  ؛كتعديبلتً 2005لعاـ  7عد العاـ رقـ عمى قاىكف التقا الدراسةركزت 
 1955لعاـ  2ككذلؾ تـ التركيز عمى ىظاـ هكظفي البمديات رقـ  ،عمى هكظفي الٍيئات الهحمية

الهكظفيف عمى التقاعد كتسكية ركاتب  ةفيها يتعمؽ بإحال 1959لعاـ  34قاىكف التقاعد الهدىي رقـ ك 
يتـ كلـ  .، ألف الغالبية هف الٍيئات الهحمية ها زالت تطبقً عمى هكظفيٍا حتى اآلفتقاعدٌـ كهكافآتٍـ

                                  
(1)

 .18/7/1964،المنشورفًالوقائعالفلسطٌنٌة)عددغٌرإعتٌادي(،بتارٌخ1964لعام8قانونالتؤمٌنوالمعاشاترقم
بلتهاالشخصٌةمعموظفًهٌئةالتقاعدالعامالفلسطٌنٌة،حٌثتمالتؤكٌدعلىأنالعدٌدمنالهٌئاتمرجعٌةالباحثةفًهذهالمعلومةمقا(2)

2005لعام7المحلٌةالفلسطٌنٌةالتًوقعتعلىاتقافٌةاالنضماملهٌئةالتقاعدالعاممنأجلاالشتراكبقانونالتقاعدالعامالفلسطٌنًرقم

.2000لعام7نضمامنصوصقانونالعملالفلسطٌنًرقمكانتتطبقعلىموظفٌهاقبلاال
(3)

 .7،ص39،العدد2/11/2001بتارٌخ،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،2000لسنة7لعملالفلسطٌنًرقمقانونا3انظرالمادة
(4)

المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بتارٌخ،2016عامل19اعًالفلسطٌنًرقمقراربقانونبشؤنالضماناإلجتممن4المادة انظر

لعام19قراربقانونالضماناإلجتماعًالفلسطٌنًرقمتسريأحكاموالشمولةبالقانون:الفئاتالمغطاة.2،ص13،العدد20/10/2016

يموظفًالهٌئاتالمحلٌةالتًلمأ،2005لعام7العاملٌنغٌرالخاضعٌنللتقاعدبموجبأحكامقانونالتقاعدالعامرقمعلى2016

ٌستثنىمنأحكاموتعدٌبلته.و2005لعام7تشتركوتنضمإلىهٌئةالتقاعدالفلسطٌنٌة،والتًالتطبقعلٌهمأحكامقانونالتقاعدالعامرقم

،أيمنٌطبقعلٌهمقاعدسابقةلًأنظمةتإموظفوالهٌئاتالمحلٌةالخاضعونمنه:5كلمارودذكرهمبنصالمادهذاالقراربقانون

وتعدٌبلته،أولقانون1959لعام34وبالمرجعٌهفٌهلقانونالتقاعدالمدنًرقم1955لعام2أحكامنظامتقاعدموظفًالبلدٌاترقم

،أوألينظامتقاعديآخرمطبقعلىموظفًالهٌئاتالمحلٌةفًفلسطٌن.1964لعام8التؤمٌناتوالمعاشرقم
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عمى  كلـ يسر ،ألىً هطبؽ فقط بقطاع غزة 1964لعاـ  8كثيران لقاىكف التأهيف كالهعاشات رقـ  التطرؽ
ههف  يفالعهكهي فهكظفيالعمى . كقد طبؽ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية في الضفة الغربية

هكاليد ها قبؿ  في الضفة الغربية، هف 1998لعاـ  4الفمسطيىي رقـ  ةيتبعكف قاىكف الخدهة الهدىي
ـ ، 01/09/1961تاريخ  سىة. كتـ تعيىً  45أكبر هف  1/9/2006بتاريخ كالمذيف كاىت أعهاٌر

ة ىضهاـ الٍيئات الهحمياسارم عميٍـ يتىاقص بعد العدد الهكظفيف ألف ك . 2000بالكظيفً بعد عاـ 
 .كتعديبلتً 2005 لعاـ 7رقـ  لقاىكف التقاعد العاـ بقطاع غزة  الفمسطيىية

كعميً سيتـ البحث كالدراسة كالهقارىة كالتحميؿ كالكصؼ بجهيع القكاىيف كاألىظهة الهذككري أعبلي، فيها 
 ىقضاء الخدهة الكظيفية. كباألطرايتعمؽ بحقكؽ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية أثىاء كبعد 

الدراسة  تى. كبي  خدهتً الكظيفيةىقضاء اف الهكظؼ كحتى يالقاىكىية الهىظهة لتمؾ الحقكؽ هىذ بدء تعي
تجاٌات كاألراء الفقٍية الهختمفة كاألحكاـ القضائية التي تىاكلت أحكاـ ٌذا الهكضكع سكاء في اال

ا هف الدكؿ  .كالههمكة األردىية الٍاشهية فمسطيف أك غيٌر

 أىداف الدراسة.

الٍيئات الهحمية هكظفي كابراز الىصكص القاىكىية الهتعمقة بحقكؽ دؼ ٌذي الدراسة إلى بياف تٍ
أثىاء الخدهة الهالية الحقكؽ ٌذي التي تهس  كالثغرات الهعَقاتتعرؼ عمى ال، ك الهالية الفمسطيىية

 الهحمية ية لهكظفي الٍيئاتاكيبرز الٍدؼ الرئيس لمدراسة بتكفير الحه .الكظيفية كبعد إىقضائٍا
  ، هف خبلؿ إلهاهٍـ بحقكقٍـ الهالية كها يترتب عميً هف أثار.الفمسطيىية

 .أىمية الدراسة

تبرز أٌهية هكضكع البحث بالحقكؽ الهالية لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية هف الىكاحي الىظرية  
 كالعهمية كالشخصية، عمى الىحك التالي:

ع القاىكف اإلدارم الهٍهة، كتٍـ شريحة يالهكضكع هف هكاض هف الىاحية الىظرية: فإف دراسة ٌذا
الدراسة هدخبلن ٌاهان لتىاكؿ العديد  كاسعة هف الهجتهع الفمسطيىي تتعمؽ بالهكظفيف العهكهييف، كتعد

 هف الهسائؿ الهتصمة بً. 
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الضكء عمى هكاهف التعارض كالقصكر في الىصكص  تسمطك كهف الىاحية العهمية: إبرزت الدراسة 
كهقارىتٍا بالقكاىيف األخرل كالقاىكف األردىي  سطيىية، كبياف أٌـ الثغرات التي تعتريٍا.ملتشريعية الفا

 عتهاداالتـ القضائية. ك كاألحكاـ الهختمفة كاألراء الفقٍية  القاىكىية كالهصرم. كتـ ذكر التعريفات
 حث كالتحرم كالتكثيؽ. عمى الهصادر كالهراجع األصيمة هف التشريع الفمسطيىي في الب بالدراسة

ٌي إحدل الهكظفات العهكهيات في الٍيئات الهحمية  هعدة الدراسةكهف الىاحية الشخصية: فبحكـ أف 
لها لً هف أٌهية عمى صعيدٌا الشخصي، كلزيادة  ؛الفمسطيىية، فقد قاهت بالبحث بٍذا الهكضكع

 ىقضاء الخدهة الكظيفية.ااء كبعد همكتٍا القاىكىية فيها يتعمؽ بالحقكؽ الهالية لمهكظؼ العاـ أثى

 .منيجية الدراسة

ستعراض التشريعات الفمسطيىية ذات اتتبع الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمي الهقارف، هف خبلؿ 
العبلقة بالحقكؽ الهالية لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، كهقارىتٍا بالقكاىيف األردىية الهتعمقة 

الهقارىة، كها يترتب عميٍا هف آثار لمخركج ك الكصؼ، ك التحميؿ، إذان  .بهكظفي البمديات في األردف
 .كالتكصيات ستىتاجاتاالب

 .إشكالية الدراسة

تتهثؿ إشكالية الدراسة في ىدرة الكتابات كالبحكث كالدراسات التي تىاكلت ٌذا الهكضكع، عمػى الػرغـ 
ديف هىٍا، هف هكظفي الٍيئات الهحمية هػف أٌهيتً، كبالرغـ هف الشريحة الكاسعة كالعريضة لمهستفي

، فيها يتعمؽ بحقكقٍـ الهالية يعاىي هف أزهة حقيقية كاقعٍـ الحاليأف . كها تكهف اإلشكالية بالفمسطيىية
شتراكات االالخدهة أك رد ، الهتهثمة بالراتب التقاعدم كهكافئة ىٍاية بحقكقٍـ التقاعديةخاصةن 

كها بعدٌا يقؼ  ىقضاء خدهتً الكظيفيةاكحتى  ٍيئة الهحميةالهكظؼ في ال التقاعدية. فهىذ تعييف
. ككذلؾ ٌاكذلؾ لتعدد ،الهطبؽ عميً ىظهةاأل أك القكاىيفهف أهر، ال يعرؼ كتشتت  ةالهكظؼ في حير 

ال يتهكف بالكثير هف األحياف هف فٍـ كادراؾ الىصكص القاىكىية الهتعمقة بحقكقً الهالية لها فيٍا هف 
   غهكض كلبس كىقص.  

كعميً جاءت دراستىا ٌذي هحاكلة هتكاضعة لمخكض في الحقكؽ الهالية لٍذي الفئة هف الهكظفيف 
 :كلقد اعتهدت الدراسة عمى عدة أسئمة هىٍاالعهكهيف. 
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حتساب الراتب أثىاء ا يتـ ؟ كيؼئٍاها ٌي الحقكؽ الهالية لمهكظؼ أثىاء الخدهة الكظيفية كبعد إىقضا
حتساب ا يتـ ىقضاء الخدهة الكظيفية؟ كيؼاحتساب الراتب التقاعدم بعد ا يتـ الخدهة الكظيفية؟ كيؼ
أك لؤلىضهاـ لٍيئة التقاعد  غراض التقاعدشراء سىكات الخدهة أل كيؼ يتـهكافئة ىٍاية الخدهة؟ 

؟ ها ٌي الحقكؽ الهعىكية ذات األثر الهادم لمهكظؼ؟ ها ٌي القكاىيف كاألىظهة التقاعدية الفمسطيىية
في الهالية الهكظؼ  لحقكؽ الىصكص القاىكىية الحاهية مى هكظفي الٍيئات الهحمية؟ ها ٌيالهطبقة ع

 ؟ الفمسطيىية الٍيئات الهحمية

 ٌذي الدراسة إلى فصميف: تقسه كلبلجابة عمى اإلشكالية

الفصؿ األكؿ: األطر القاىكىية الهىظهة لحقكؽ الهكظؼ اإلدارية كالهالية أثىاء الخدهة الكظيفية في 
 ٍيئات الهحمية الفمسطيىية .ال

ىقضاء الخدهة الكظيفية كلحقكقً االفصؿ الثاىي: األطر القاىكىية الهىظهة لحقكؽ الهكظؼ الهالية بعد 
 الهعىكية ذات األثر الهادم في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية. 

 .البحث كهف ثـ ختهىا الدراسة بأٌـ الىتائج كالتكصيات التي تكصمىا إليٍا هف خبلؿ
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 .الفصل األول

___________________________________________________________ 

األطر القانونية المنظمة لحقوق الموظف اإلدارية والمالية أثناء الخدمة الوظيفية في  
 الييئات المحمية الفمسطينية .

ة، يعد هف أٌـ هقكهات أك عهاد إف حؽ الفرد في تقمد الكظائؼ العاهة في الٍيئات الهحمية الفمسطيىي
قراري كأحد أٌـ الحقكؽ السياسية لمهكاطىيف بهكجب  ك حؽ تـ تأكيدي كا  حقكؽ األفراد السياسية، ٌك

 هضهكف الشرعية الدكلية لحقكؽ اإلىساف حيث ىصت عميً كأكدتً كؿ هف:

 هف اإلعبلف العالهي لحقكؽ اإلىساف. 2فقرة  2الهادة  .أ

 ( 1)ٍد الدكلي الخاص بالحقكؽ الهدىية كالسياسية.فقرة ج هف الع 25كالهادة .ب

كباعتبار أف الدكلة شخص هعىكم ال يهكىٍا أف تكدم رسالتٍا أك تىفذ سياساتٍا دكف اإلستعاىة 
ا. ك الهكظؼ العاـ، لذلؾ فٍي ال تساكم أكثر هها يساكيً هكظفٌك  (2)بشخص طبيعي ٌك

ؿ، قد تككف ٌذي الكسائؿ قاىكىية تتهثؿ في القرار كتعتهد اإلدارة ألداء ىشاطٍا عمى هجهكعة هف الكسائ
اإلدارم كالعقكد اإلدارية، كقد تككف كسائؿ هادية تتجمى في األهكاؿ العهكهية، كها يهكف أف تككف 

 كسائؿ بشرية تتجسد كاقعيان كفعميان في الهكظفيف العهكهييف.

: مسطيىية، هف ىاحية تىظيهيةهفٍكـ الكظيفة كالهكظؼ في الٍيئات الهحمية الف سيتـ تكضيحكعميً 
تيىي الفرىسي بعرض بعض ىهاذج هىً، ثـ ىهكذج آلكضبطً هف خبلؿ الفقة الغربي ال .إداريان كهاليان 

 ،جتٍاد القضائيهف الفقً العربي لمدكؿ الهجاكرة لدكلة فمسطيف كهصر كاألردف، كالتعرض إلى اال
ـ الهكظؼ العهكهي هف خبلؿ كعرض هكقؼ القضاء الفمسطيىي هف ذلؾ، كالتطرؽ الى هفٍك 

 7كقاىكف التقاعد العاـ رقـ  1998لعاـ  4الىصكص التشريعية الفمسطيىية كقاىكف الخدهة الهدىية رقـ 
ا هف القكاىيف الكطىية كالعربية. كتبياف طبيعة عبلقة الهكظؼ باإلدارة  2005لعاـ  كتعديبلتً، كغيٌر

                                  
(1)

 .9،مرجعسابق،ص1998،عدنان:شرحقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌنًوعمر
(2)

 .235،ص1979الطماويسلٌمان:مبادئالقانوناإلداري،الكتابالثانً،دارالفكرالعربً،القاهرة،
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ضيح آلية التسكيف اإلدارم كالهالي لمهكظؼ، كها تـ ، كتك كأسمكبً في الٍيئة الهحمية. كشركط التعييف
كالتعميهات الهتعمقة بتىفيذي.  2009لعاـ  1الىص عميً بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي رقـ 

العبلكات الدكرية كالحكافز التشجيعية ك كتبياف الحقكؽ الهالية أثىاء الخدهة الكظيفية الهتهثمة بالراتب 
 دكرية.الستقطاعات الراتب الشٍرم الدكرية كغير اي، كأخيران البحث بكبدؿ العهؿ اإلضاف

كعميً فقد قسهىا األطر القاىكىية الهىظهة لحقكؽ الهكظؼ اإلدارية كالهالية أثىاء الخدهة الكظيفية في 
 إلى هبحثيف:الٍيئات الهحمية الفمسطيىية 

.الهحميةالهبحث األكؿ: اإلطار القاىكىي اإلدارم لمكظيفة في الٍيئات 

 الهبحث الثاىي: اإلطار القاىكىي الهىظـ لحقكؽ الهكظؼ الهالية أثىاء الخدهة الكظيفية.
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 المبحث األول: اإلطار القانوني اإلداري لموظيفة في الييئات المحمية.

ك عصب الحياة فيٍا، ك  ٌك لطالها كاف الهكظؼ كها زاؿ ٌك األداة كالهحرؾ لعجمة الهرافؽ العاهة، ٌك
ا ك الديىهك ال ك كسيمة تفعيمٍا هف حالة السككف إلى حالة الحياة.استهراٌر  ضطرادٌا، ٌك

، كبتحديد طبيعة كأسمكبً يفيالكظيفة العاهة كالهكظؼ العاـ، كبشركط التع سيتـ البحث بهفٍكـكعميً 
في الٍيئات الهركز القاىكىي الذم يتهتع بً الهكظؼ العاـ هع اإلدارة، ككيفية تسكيف الهكظؼ العاـ 

 الهحمية الفمسطيىية.

 كلتكضيح اإلطار القاىكىي اإلدارم لمكظيفة العاهة في الٍيئات الهحمية، سىبحث فيً بهطمبيف:

 الهطمب األكؿ: الكظيفة في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.

 مسطيىية.بالٍيئات الهحمية الف كآلية التسكيف اإلدارم ،الهطمب الثاىي: طبيعة عبلقة الهكظؼ باإلدارة
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 المطمب األول: الوظيفة في الييئات المحمية الفمسطينية.

إف التعريؼ بالكظيفة العاهة كالهكظؼ العاـ يتطمب بياف هدلكؿ كؿ هىٍها بالقاىكف كالفقة كالقضاء 
ف شغؿ الكظيفة العاهة في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية قائـ عمى هبدأ تكافؤ  الكطىي كالهقارف. كا 

 الفرص كالحقكؽ الهتساكية لجهيع الهكظفيف دكف أم تهييز في عهمية التعييف كالتكظيؼ.

 الكظيفة في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، بفرعيف:بكعميً سىبحث 

 الفرع األكؿ: هفٍـك الكظيفة في الٍيئات الهحمية.

 الفرع الثاىي: تعييف الكظائؼ في الٍيئات الهحمية.

 وظيفة في الييئات المحمية.الفرع األول: مفيوم ال

 هفٍـك الكظيفة عمى الىحك التالي:ب سيتـ البحث

 اوًل : الموظف العمومي في الييئات المحمية.

كيرجع ذلؾ إلى إختبلؼ  ؛لـ يرد في هعظـ التشريعات تعريؼ هىظـ يحدد الهقصكد بالهكظؼ العاـ
لى صفة التجدد  (1) الهضطرد لمقاىكف اإلدارم. الكضع القاىكىي لمهكظؼ العاـ بيف دكلة كأخرل كا 

كتفت بتحديد اإىها ، ففي فرىسا هثبلن لـ تعط التشريعات الفرىسية تعريفان هحددان لمهكظؼ العاـ
األشخاص الذيف تسرل عميٍـ أحكاـ تمؾ التشريعات، فقد ىصت الفقرة األكلى هف قاىكف التكظيؼ 

شخاص الذيف يعيىكف في كظيفة "يسرل عمى األ: 19/10/1946فى  الصادر 2294الفرىسي رقـ 
دائهة كيشغمكف درجة هف درجات الكادر في إحدل اإلدارات الهركزية لمدكلة أك في إحدل اإلدارات 

 244/95كقد ىص ىظاـ الهكظفيف الصادر باالهر  الخارجية التابعة لٍا أك في الهؤسسات القكهية".

                                  
(1)

Plantey (A) - Traie Pratique de la fonction Publigue Libairie general de droit de 
Jurisprudence - 1971 - P 19.106القانوناإلداري،مرجعسبق،صلٌلو،مازنراضً: المشارالٌهبكتاب.
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اص بحقكؽ كالتزاهات الهكظفيف كالقاىكف الخ 19/10/1946الذم حؿ هحؿ قاىكف  4/2/1959فى 
. 1983/ 1/7الصادر في  634رقـ   (1)عمى ىفس الهفٍـك

ككذلؾ فقد ىصت الهادة األكلى هف ىظاـ الهكظفيف الفرىسي عمى أف" ٌذا الىظاـ يطبؽ عمى الهكظفيف 
يطبؽ  لٍا كالهؤسسات العاهة لمدكلة، كال ًعابالذيف يعيىكف في اإلدارات الهركزية لمدكلة كالهصالح الت

عمى القضاة كالعسكرييف كالعاهميف في اإلدارات كالهصالح كالهؤسسات العاهة ذات الطابع الصىاعي 
 (2)كالتجارم".

البرلهاف كرجاؿ القضاء كرجاؿ  مكبذلؾ فٍك يخرج عف ىطاؽ الخضكع ألحكاـ الكظيفة العاهة هكظفك 
 .آت عاهة ذات طابع صىاعي أك تجارمف في هرافؽ كهىشيالجيش كالعاهم

إف تحديد ىطاؽ سرياف القاىكف هف حيث األشخاص عمى الىحك الهبيف أعبلي تضهف العىاصر 
ا في الهكظؼ العاـ كلذلؾ ااالساسية التي  ستقر قضاء هجمس الدكلة الفرىسي عمى ضركرة تكافٌر

" كؿ شخص يعٍد إليً بكظيفة دائهة في الهبلؾ :يعرؼ القضاء اإلدارم الفرىسي الهكظؼ العاـ بأىً
 (3).س أف يككف الهرفؽ العاـ إداريان""كاشترط الهجم ،ككف في خدهة هرفؽ عاـكت

الهشرع الفرىسي شرط ثبكت صفة الدكاـ لمكظيفة التي يشغمٍا الشخص لكي يكصؼ باىً  أكدكقد 
 .1883ك 1959ك 1946التي صدرت في األعكاـ  هكظؼ عاـ في قكاىيف التكظيؼ الهختمفة

 قاىكف الفرىسي عمى كؿ هكظؼ:كعميً يشترط لتطبيؽ أحكاـ ال

 يشغؿ كظيفة دائهة..أ

 كيخدـ في هرفؽ إدارم عاـ..ب

كتعهؿ الهقاطعات بشكؿ أساسي عمى الهبادئ  ،كفي فرىسا يطبؽ عمى هكظفي اإلدارة الهحمية
      هركزية الصادر فيكلـ تتغير ٌذي الهبادئ إال هع قاىكف البل ،1884الهىصكص عميٍا في قاىكف 

                                  
(1)

 .106لٌلو،مازن:القانوناإلدراي،مرجعسابق،ص
(2)

Article (2) Lio no 83-634 du 13 Jullet 1983 Cod administratif - Dalloz – 1987 p1013. 
(3)

 .107لقانوناإلدراي،مرجعسابق،صلٌلو،مازن:ا
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كأعطى لمهقاطعات كالهحافظات سمطة تىفيذية  ،م أكجد ىظاهان لتجهعات هىاطقيةالذ 1982آذار  2
 (1)هف قبؿ هجمس الهحافظة كليس هف قبؿ رئيس الجهٍكرية.

كتفى الهشرع الهصرم شأىً شأف الفرىسي بتحديد الهكظفيف الذيف يخضعكف لؤلحكاـ اأها في هصر 
فمـ يضع الهشرع الهصرم تعريفان  ظفيف العهكهييف .الكاردة في القكاىيف كالمكائح الصادرة في شأف الهك 

قتصرت قكاىيف التكظيؼ الهتعاقبة عمى هجرد بياف الخاضعيف ألحكاهٍا  هحددان لمهكظؼ العاـ كا 
عمى أىً " يعتبر هكظفان في  1951لعاـ  210فىصت الهادة األكلى هف قاىكف التكظيؼ الهصرم رقـ 

ائؼ الداخمة في الٍيئة بهقتضی قرار هف سمطة تهمؾ كؿ هف يعيف في إحدل الكظ ،تطبيؽ أحكاهً
 (2)التعييف قاىكىان ".

في هادتً الثاىية بأىً يعد عاهبلن في تطبيؽ أحكاهً كؿ  ىقض 1964 عاـل 46كلها جاء القاىكف رقـ  
هف يعيف في إحدل الكظائؼ الدائهة أك الهؤقتة بقرار هف السمطة الهختصة، ثـ صدر قاىكف العاهميف 

 عاـل 49الذم ال يكاد حكهً يختمؼ عف حكـ القاىكف رقـ  1971 عاـل 58يف بالدكلة رقـ الهدىي
" كؿ هف يعيف في إحدل الكظائؼ الهبيىة لهكازىة كؿ :الذم عرفت الهادة األكلى بأف الهكظؼ 1978

ـ العاهمكف بكزارات الحككهة كهصالحٍا  أك ،كحدة هف الكحدات التي يخضع العاهمكف فيٍا ألحكاهً ٌك
أك بكحدات الحكـ الهحمي ككذلؾ العاهمكف بالٍيئات العاهة فيها  ،باألجٍزة التي لٍا هكازىة خاصة بٍا
 (3)لـ تىص عميً المكائح الخاصة بٍـ".

لسىة  47كبالقكاىيف الهتتالية كذلؾ األهر، حيث ىصت الفقرة األخيرة هف الهادة األكلى بالقاىكف رقـ 
كاـ ٌذا القاىكف، كؿ هف يعيف في إحدل الكظائؼ الهبيىة بهكازىة " يعتبر عاهبلن في تطبيؽ أح 1978

ت اراف ٌذا القاىكف عمى العاهميف بكز كؿ كحدة". كفي هكاف آخر في الهادة ىفسٍا ىص عمى سريا
الحككهة كهصالحٍا كاألجٍزة التي لٍا هكازىة خاصة بٍا، ككحدات الحكـ الهحمي، كالعاهميف بالٍيئات 

 عميً المكائح الخاصة بٍا". العاهة فيها لـ تىص 

                                  
(1)

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN014888.pdfأسالٌب،دراسةبعنوان

التارٌخ".نظماإلدارةالمحلٌةفًالوطنالعربً"لجامعةالدولالعربٌةالملتقىالعربًاألولمنشورةباتهاتنظٌماإلدارةالمحلٌةومستوٌ

 ،الساعةالثانٌةلٌبلً.5/3/2018
(2)

 .667،ص1966،دارالفكرالعربً،القاهرة،8الطماوي،سٌلمان:مبادئالقانوناإلداري،ط
(3)

 .668وناإلداري،المرجعالسابق،صالطماوي،سلٌمان:مبادئالقان

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN014888.pdf


16 
 

بيىها ذٌب غالبية الفقٍاء الهصرييف، كفؽ الفقً القاىكىي، إلى تعريؼ الهكظؼ العاـ بأىً" كؿ شخص 
يعٍد إليً بعهؿ دائـ في خدهة أحد الهرافؽ العاهة يتكلي إدارتٍا، الدكلة أك أحد أشخاص القاىكف العاـ 

 (1)ائهان يدخؿ في ىطاؽ التىظيـ اإلدارم لمهرفؽ".اإلقميهية أك الهرفقية، كذلؾ بتكلي هىصبان د

" الشخص الذم يعٍد إليً بعهؿ دائـ في خدهة الهرافؽ التي تدار ككذلؾ تـ تعريؼ الهكظؼ العاـ أىً 
بطريؽ هباشر بكاسطة السمطات اإلدارية الهركزية أك الهحمية أك الهرفقية، كيشغؿ كظيفة داخمة في 

 (2)عهؿ فيً".الىظاـ اإلدارم لمهرفؽ الذم ي

عرؼ العهيد الطهاكم الهكظؼ العاـ أك الهستخدـ بصفة عاهة، بأىً" بأىً الشخص الذم يعٍد قد ك 
إليً بعهؿ دائـ في خدهة هرفؽ عاـ تديري الدكلة أك أحد أشخاص القاىكف العاـ أك الدكلة أك أحد 

 (3)األشخاص اإلقميهية أك الهؤسسات العاهة".

أف الهكظؼ العاـ" ٌك الذم يعٍد إليً بعهؿ  1959العميا الهصرية بعاـ كقد عرفت الهحكهة اإلدارية 
دائـ في خدهة هرفؽ عاـ تديري الدكلة أك أحد أشخاص القاىكف العاـ األخرل عف طريؽ شغمً هىصبان 

 (4)يدخؿ في التىظيـ اإلدارم لذلؾ الهرفؽ". 

 .أك أحد أشخاص القاىكف العاـ كعميً فقد تـ تأكيد أف الهكظؼ العاـ ٌك هف يعهؿ بخدهة هرفؽ عاـ
هف أشخاص يعتبركا هركزية  كأف يعهؿ بشكؿ هىتظـ فيً، كحيث أف الدكلة كالٍيئات الهركزية كالبل

  (5)القاىكف العاـ.

قاىكف  أحكاـالهصرية ٌي ىصكص  إلدارة الهحميةكحدات افي عمى الكظائؼ إف القاىكف الهطبؽ حاليان 
 الهدىية الهصرم(. )قاىكف الخدهة 2016لعاـ  81رقـ 

                                  
(1)

 .310-309،ص1985-1984جعفر،محمدقاسم:الوسٌطفًالقانونالعام،دار،القاهرة،
(2)

 .98،ص1979الفكرالعربً،القاهرة،رسالٌبالنشاطاإلداريووسائله،دااري،مبادئالقانوناإلدا:البنا،عاطف
(3)

 .667 ،مرجعسابق،8ط،وناإلداريمبادئالقانالطماوي،سلٌمان:
(4)

 (.1332،ص1966)مجموعةأحكامالمحكمةالعلٌا19/12/1995حكمالمحكمةالعلٌاالمصرٌة،الصادربتارٌخ
(5)

حمودالبنا،مراجعمركزٌةاإلقلٌمٌة(همموظفٌنعمومٌٌن.)موظفًالبلٌةفلسطٌنالهذاتؤكٌدعلىأنموظفًمجالسالهٌئاتالمحلٌةو

.كنعان،نواف:القانوناإلداري،الكتاباألول،دار93-92،ص1984،دارالفكرالعربً،القاهرة،عاطف:الوسٌطبالقانوناإلداري

 .131،ص2010الثقافة،عمان،
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، بأىً 2007األردف فقد عرؼ الهشرع األردىي الهكظؼ العاـ في قاىكف ىظاـ هكظفي البمديات في أها 
" الهكظؼ الشخص الهعيف بقرار هف الهرجع الهختص، في كظيفة هدرجة في جدكؿ تشكيبلت 

، كال يشهؿ الكظائؼ الصادر بهقتضى هكازىة البمدية بها في ذلؾ الهكظؼ الهعيف بهكجب عقد
 (1)الشخص الذم يتقاضى أجران يكهيا".

هركزية( هعاهمة الدائرة الهىصكص عميٍا )الحككهة البل كبىفس الىظاـ الهذككر، يؤكد أف تعاهؿ البمدية
ختيار كتعييف افي ىظاـ الخدهة الهدىية، حيث ىص بها يمي" يتـ تعييف هكظفي البمدية كفؽ تعميهات 

ية في الفئات األكلى كالثاىية كالثالثة كالعقكد الشاهمة الصادرة بهقتضى الهكظفيف في الكظائؼ الحككه
حتياجاتٍا هف اهف خبلؿ الكزارة باألردىي تزكد البمدية ديكاف الخدهة الهدىية ك ىظاـ الخدهة الهدىية. 

الشاغرة لديٍا الهدرجة عمى جدكؿ تشكيبلت كظائفٍا كفؽ ىهكذج خاص يعدي الديكاف لٍذي ؼ الكظائ
 (2)ة بالتىسيؽ هع الكزارة ".الغاي

كأيضان يؤكد عمى أف تطبؽ عمى هكظفي البمديات أحكاـ ىظاـ الخدهة الهدىية األردىي الىافذ الهفعكؿ 
، حيث جاء فيً" تطبؽ عمى 2007في غير الحاالت الهىصكص عميٍا بىظاـ هكظفي البمديات 

لحاالت الهىصكص عميٍا في ٌذا الهكظفيف أحكاـ ىظاـ الخدهة الهدىية الىافذ الهفعكؿ في غير ا
الىظاـ. كتطبؽ عمى هكظفي البمدية أحكاـ كؿ هف ىظاـ اإلىتقاؿ كالسفر، كىظاـ التأهيف الصحي 
الهدىي كىظاـ عبلكات الهيداف الهكحد لهكظفي الحككهة الىافذة أك أم تشريع آخر يحؿ هحؿ أم 

 (3)هىٍا". 

ي تتألؼ هف هجهكعة أعهاؿ هحددة، " كياف قاىكىي قائـ في إدٌي الكظيفة العاهةاذان  ارة الدكلة، ٌك
 (4)سـ الهكظؼ العاـ".اكيطمؽ عمى شاغمٍا 

" :كقضت هحهكة العدؿ العميا األردىية فيها يتعمؽ بتعريؼ الهكظؼ العاـ، بحكهٍا الصادر، بها يمي
عاـ جتٍاد عمى أف الهكظؼ العاـ ٌك الشخص الذم يعٍد اليً بعهؿ دائـ في خدهة هرفؽ ستقر االا

ا الدكلة كبها أف ٌذا التقرير يسيري أحد أشخاص القاىكف العاـ  يىسحب إلى هكظفي الهرافؽ التي تديٌر
                                  

(1)
 .2007لسنة108وتعدٌبلتهرقماألردنًنظامموظفًالبلدٌاتمن2المادةانظر

(2)
 .2007لسنة108وتعدٌبلتهرقماألردنًظامموظفًالبلدٌاتنمن18انظرالمادة

(3)
 .2007لسنة108وتعدٌبلتهرقماألردنًنظامموظفًالبلدٌاتمن52انظرالمادة

(4)
 .36صمرجعسابق،،القانوناإلداري،الكتابالثانً:كنعان،نواف
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ههثمة في سمطاتٍا الثبلث التىفيذية كالتشريعية كالقضائية، كها يىسحب أيضان عمى هكظفي الهؤسسات 
عتبار الهؤسسة عاهة ال العاهة اإلدارية كالهؤسسات الهعتبرة هف أشخاص القاىكف العاـ، كها يشترط

داريان كأف تككف أهكالٍا عاهة تتبع في اشتراط أف تككف شخصية اباإلضافة إلى  عتبارية هستقمة هالية كا 
كال تخضع ٌذي األهكاؿ لطرؽ التىفيذ العادية، كتدير  ،بشأف أهكاؿ الدكلة حساباتٍا ىفس القكاعد الهقررة
 (1)هرفقان عاهان هف هرافؽ الدكلة".

، الهكظؼ 1998لعاـ  4مسطيف فقد عرؼ الهشرع الفمسطيىي بقاىكف الخدهة الهدىية رقـ أها في ف
ك الشخص الهعيف بقرار :العاـ كالكظيفة العاهة، بها يمي " الهكظؼ: كيقصد بً الهكظؼ أك الهكظفة ٌك

هف جٍة هختصة لشغؿ كظيفة هدرجة في ىظاـ تشكيبلت الكظائؼ الهدىية عمى هكازىة إحدل الدكائر 
حككهية أيان كاىت طبيعة تمؾ الكظيفة أك هسهاٌا. بيىها عرؼ الكظيفة: ٌي هجهكعة الهٍاـ التي ال

تككمٍا جٍة هختصة إلى الهكظؼ لمقياـ بٍا بهقتضى ٌذا القاىكف أك أم تشريع آخر أك تعميهات أك 
 (2)كها يتعمؽ بٍا هف صبلحيات كها يترتب عمى تمؾ الهٍاـ هف هسؤكليات". ،قرارات إدارية

ة العهكهية، بها عرؼ الهكظؼ العاـ كالكظيفقد ، ف2009لعاـ  1كبىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ 
" الهكظؼ العاـ: ٌك الشخص الهعيف بقرار هف الهرجع الهختص، في كظيفة هدرجة في جدكؿ ي:يم

عقد،  تشكيبلت الكظائؼ الصادر بهقتضى هكازىة الٍيئة الهحمية بها في ذلؾ الهكظؼ الهعيف بهكجب
كال يشهؿ الشخص الذم يتقاضى أجران يكهيان، بيىها عرؼ الكظيفة العاهة: ٌي هجهكعة هف الهٍاـ 

كتككمٍا إلى الهكظؼ لمقياـ بٍا بهقتضى أحكاـ ٌذا الىظاـ كأم  ،كالكاجبات التي تحددٌا جٍة هختصة
ها يترتب عميٍا هف تشريع آخر أك تعميهات أك قرارات إدارية كها يتعمؽ بتمؾ الهٍاـ هف صبلحيات ك 

 (3)هسؤكليات".

 :كتساب صفة الهكظؼ العاـثبلثة شركط ال تكافركيتضح هف خبلؿ التعريفات السابقة 

ىقطاع، اأف يعيف الشخص في عهؿ دائـ: أم أف يتفرغ الهكظؼ لمعهؿ الكظيفي تفرغان دائهان دكف .أ 
 بر هكظفان.أها إذا كاف عهمً عارضان أك هكسهيان أك إلىجاز هٍهة هحددة فبل يعت

                                  
(1)

عمرو،عدنان:مبادئالقانوناإلداري،مرجع.24/11/1998الصادربتارٌخ1998لعام244حكممحكمةالعدلالعلٌااألردنٌةرقم

 .200سابق،ص
(2)

 .1998لعام4منقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌنًرقم1المادةانظر
(3)

 .2009لعام1مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةرقم1المادةانظر
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أم يعهؿ في هرفؽ عاـ تديري الدكلة أك إحدل  ة؛أف يككف العهؿ في خدهة هرفؽ عاـ تديري الدكل.ب 
سمطاتٍا اإلدارية العاهة بصكرة هباشرة، أم ال يعتبر هكظؼ عاـ هف يعهؿ بهرفؽ يدار بأسمكب 

 تصاالت.هتياز هثؿ شركة الكٍرباء أك االاال

 ،هف الجٍة الهختصة بالتعييف ان ٍة الهختصة: أم يككف هعيىبقرار هف الج ان أف يككف الشخص هعيى.ج 
ال فقد صفة الهكظؼ العاـ ك   .عتبر هكظفان فعميان اكا 

ف القاىكف الفمسطيىي ك  داريان اا   ،عترؼ لمٍيئات الهحمية الفمسطيىية أىٍا شخصية إعتبارية هستقمة هالية كا 
كال تخضع أهكالٍا لطرؽ  ،أهكاؿ الدكلةكأهكالٍا عاهة تتبع في حساباتٍا ىفس القكاعد الهقررة بشأف 
ذا ها تـ الىص عميً بقاىكف الٍيئات الهحمية   :، حيث أكد كىص عمى ها يمي1997التىفيذ العادية، ٌك

ستقبلؿ هالي تحدد اعتبارية ذات االشخصية الهعىكية لمٍيئة الهحمية، تعتبر الٍيئة الهحمية شخصية "
 (1)".كظائفٍا كسمطاتٍا بهقتضى أحكاـ القاىكف

، أكد عمى عدـ جكاز الحجز عمى األهكاؿ العاهة كهف ضهىٍا أهكاؿ 2005كبقاىكف التىفيذ الفمسطيىي 
تخاذ إجراءات تىفيذ أخرل عمى ا" ال يجكز الحجز كال :الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، حيث جاء فيً

ف العاهة أك الٍيئات الهحمية عتباريياألهكاؿ العاهة الهىقكلة كغير الهىقكلة التي لمدكلة أك لؤلشخاص اال
أك أهكاؿ األكقاؼ الهخصصة ألداء أعهالٍا.كتشهؿ األهكاؿ العاهة جهيع أهكاؿ الدكلة التي تككف 

 (2)هخصصة لهىفعة عاهة بالفعؿ أك بهقتضى قاىكف أك هرسـك أك قرار هف هجمس الكزراء الفمسطيىي".

ي الٍيئات الهحمية شأف أم هكظؼ عهكهي كلقد أكدت هحكهة العدؿ العميا الفمسطيىية أف شأف هكظف
ا الذم جاء فيً " فإف ها أثير بخصكص طبيعة القرار :يعهؿ في أية إدارة حككهية أك عاهة، بقراٌر

هحؿ الطعف هف حيث القكؿ أف الهستدعي كهكظؼ في البمدية ال يعتبر هكظفان بالهفٍكـ الذم يىطبؽ 
كهييف، فإىىا ىرل عمى عكس ٌذا الذم ذٌب اليً عمى القرارات االدارية التي تصدر ضد هكظفيف عه

ككيؿ الجٍة الهستدعى ضدٌا أف الهستدعي كفؽ ها ٌك ثابت أهاهىا هف أىً هكظؼ هصىؼ بالدرجة 
هف قاىكف تشكيؿ الهحاكـ لسىة  10السابعة / أكلى لدل بمدية راـ اهلل يهمؾ الحؽ كفؽ ىص الهادة 

                                  
(1)

 .1997لعام1رقممنقانونالهٌئاتالمحلٌة3المادةانظر
(2)

،العدد27/2/2006،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،بتارٌخ2005لعام23الفلسطٌنًرقمقانونالتنفٌذالمدن44ًالمادةانظر

 .46،ص63
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يطعف بأم قرار إدارم بالهفٍكـ الهشار اليً أىفان إذا  بأف ،)الذم أقيهت في ظمً ٌذي الدعكل( 1952
ف قضاء ٌذي الهحكهة كها ٌك الحاؿ أها تكافرت باقي الشركط الهكجبة لٍذا الطعف، ٌذا فضبلن عف 

ستقر عمى إعتبار القرارات االدارية الصادرة ضد هكظفي ابالىسبة لمسكابؽ القضائية األخرل قد 
ٌي قرارات إدارية قابمة لمطعف أهاـ  ،ة لمهستدعي في ٌذي الدعكلالبمديات ككها ٌك الحاؿ بالىسب

شأىٍـ في ذلؾ شأف  ،كأف هكظفي البمديات يهمككف الحؽ في الطعف بتمؾ القرارات ،هحكهة العدؿ العميا
 (1)أم هكظؼ عهكهي يعهؿ في أية إدارة حككهية أك عاهة".

  الهسألة اآلتية لمباحثة يتضح: 

تعريفات القاىكف كالفقة كالقضاء اإلدارم سكاء كاف الفرىسي أك الهصرم  بحسهها سبؽ جهيعان كعمى 
هركزية اإلقميهية( أف هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية )هكظفي البل تأكيد ،أك األردىي أك الفمسطيىي

ٌذي  كف بهؤسسة هعتبرة هف أشخاص القاىكف العاـ، كهكظفك ، ألىٍـ هكظفكفعهكهي كفٌـ هكظف
 عكف شخصان هستقبلن إداريان كهاليان.الٍيئات يتب

الٍيئات  ككتستقؿ الٍيئات الهحمية الفمسطيىية كذلؾ بىظـ كقكاعد كظيفية خاصة بٍا، كيخضع هكظف
ـ كالترقية يالهحمية الفمسطيىية لىظـ كظيفية خاصة بٍـ، فيها يتعمؽ بتىظيـ الكظيفة هف التعييف كالتقي

ا هف الهكاضيع، غير الىظـ العاهة التي تطبؽ عمى ىتٍاء الخدهة الكظياكالتأديب كاألجكر ك  فية كغيٌر
 . 1998هكظفي الدكلة، هكظفي الحككهة التابعيف لقاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي 

ـ إيجابان أك سمبان اكلكف   ستقبلؿ هكظفي الٍيئات الهحمية بىظـ كظيفية خاصة ال يعىي بالضركرة تهييٌز
 ىتفاء صفة الهكظفيف العهكهييف عىٍـ.اال يعىي  عف باقي هكظفي دكلة فمسطيف، كها

إذ يعتبركف هكظفيف عهكهييف أسكة بهكظفي الدكلة، ألىٍـ يعهمكف في خدهة شخص إدارم عاـ،  
 كلكىٍـ هكظفكف عهكهيكف يخضعكف ألحكاـ كقكاعد خاصة بٍـ .

                                  
(1)

.2003/10/21بتارٌخ،الصادر1999عامل61رقمحكممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌة
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 ثانيًا: أنواع الوظائف بالييئات المحمية.

 (1)مية إلى:تىقسـ الكظيفة العاهة بالٍيئات الهح

ـ الذيف يعيىكف في كظائؼ دائهة ذات فئات كدرجايفدائه يفهكظف .1 ت هحددة في جدكؿ : ٌك
 )2(.تشكيبلت الكظائؼ

ـ الذيف يعيىكف بكظائؼ غير دائهة بهكجب عقكد كيقسهكف إلى:يهكظف .2  ف بعقكد: ٌك

  ظائؼ أك هكظفيف يعيىكف بعقكد شاهمة لجهيع العبلكات في كظائؼ هدرجة في جدكؿ تشكيبلت الك
بلت عمهية عالية كخبرات عهمية ههيزة، تتطمبٍا هصمحة العهؿ في  ،عمى حساب الهشاريع كلديٍـ هٌؤ

 الٍيئة الهحمية.

  عمى  2009هكظفيف يعيىكف بعقكد كتحدد ركاتبٍـ كفقان ألحكاـ ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية
ة دكف راتب، كتحتسب ركاتبٍـ حساب الهشاريع أك ركاتب الهكظفيف الهىفكيف عف العهؿ بسبب اإلجاز 

كفقان ألحكاـ الىظاـ الهذككر، عمى أف ال تتجاكز الهخصصات الهرصكدة لٍذي الغاية راتب الهكظؼ 
 (3)الهىفؾ عف العهؿ.

كيعاهؿ الهكظؼ بعقد هعاهمة الهكظؼ الههاثؿ لً في الراتب في الكظائؼ الدائهة لغايات هىحً أم 
ذا تـ تعييف 2009ي ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية عبلكة هف العبلكات الهىصكص عميٍا ف . كا 

الهكظؼ بعقد شاهؿ لجهيع العبلكات فبل يستحؽ أم عبلكة أك بدؿ تـ الىص عميٍها في الىظاـ  
 (4)ستثىاء العبلكة العائمية.اب

 أها العاهؿ الذم يتقاضى أجران يكهيان:

ذا ها أكدتً هحكهة  الىقض الفمسطيىية بحكهٍا الصادر  فبل يعتبر هف هكظفي الٍيئات الهحمية، ٌك
شيقؿ لدل  800بٍذا اإلتجاي، كالذم جاء فيً" إف الطاعف كاف يعهؿ بهٍىة هساح براتب شٍرم هقداري 

                                  
لٌماتتع5ظرالمادةان(1)


 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة

 .43صسٌتمبحثهالحقاًفٌماٌتعلقبسلمالرواتب (2)
(3)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة5المادةانظر
(4)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة8المادةانظر
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(، كحيث أف العبرة 1)الهبرز ـ/ 1998/ 1/ 1الجٍة الهطعكف ضدٌا بهكجب عقد عهؿ هؤرخ في 
عميً، كبالرجكع إلى تحديد األشخاص  ٌي بحقيقة كطبيعة العهؿ كهرهاي كليس بالتسهية التي تطمؽ

هف ٌذا القاىكف الىافذ ىجد أف هف  3الذيف ال تسرم عميٍـ أحكاـ قاىكف العهؿ كفي ضكء أحكاـ الهادة 
في الهادة  1955 عاـل 1ضهىٍـ هكظفي الٍيئات الهحمية. كقد عرؼ ىظاـ هكظفي البمديات رقـ 

شخص عٍدت إليً كظيفة دائهة أك تستخدهً الثاىية هىً الهكظؼ لدل الهجمس البمدم بأىً "كؿ 
كيستثىى هف ذلؾ العهاؿ الذيف يتقاضكف أجكر  ،البمدية في خدهة داخمً في هبلكٍا الخاص بالهكظفيف

لدل البمدية )الهجمس  ان عتبار الشخص هكظفايكهية عف أياـ العهؿ فقط". أم أف القاعدة العاهة في 
إستخداهً في خدهة داخمً في هبلؾ الهجمس البمدم، أها  البمدم( أف تعٍد إليً كظيفة دائهة أك يتـ

ستثىاء عمى تمؾ القاعدة الذم أكجبً الهشرع ٌك العاهؿ الذم يتقاضى أجران يكهيان عف أياـ العهؿ اال
فقط. كبتطبيؽ ذلؾ عمى الكاقعة الهعركضة ىجد أف ٌذا اإلستثىاء ال يىطبؽ عمى الطاعف الىً 

رأ يكهيان عف أياـ عهمً، األهر الذم يعتبر بهكجبً خاضع لىظاـ هكظفي كليس أج ان شٍري ان يتقاضى راتب
 (1) كليس عاهؤل تطبؽ عميً أحكاـ قاىكف العهؿ". ،البمديات

 كلـ يختمؼ الهشرع األردىي عف الهشرع الفمسطيىي بتقسيهات الكظائؼ الهذككرة أعبلي.

 الفرع الثاني: تعيين الوظائف في الييئات المحمية.

القكاىيف الحديثة عمى إخضاع التعييف في الكظائؼ العاهة لهبدأ أساسي ٌك هبدأ الهساكاة، تتفؽ هعظـ 
هجهكعة هف القكاعد العاهة  . كيجب أف تقكـ الدكلػة بػإقرار كافً أك هبدأ تكافؤ الفػرص، بػيف الهكاطىيف

عمى د اعالهجردة التي تبيف شركط التكظيؼ، كأف تضع الكسائؿ التي تهكف هف تطبيؽ ٌذي القك 
 (2)لتكلي الكظائؼ العاهة. كافً الهكاطىيف الهرشحيف

كال يجكز أف يتـ تعييف الهكظفييف تعييىان جزافيان، بؿ يجب أف يككف كفؽ إجراءات كأسس سميهة، هبىية 
ؿ العمهي كالعهمي.  عمى الكفاءة كالهٌؤ

                                  
(1)

 .24/1/2010الصادربتارٌخ،2009لعام285حكممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌةرقم
(2)

،2002الوظٌفةالعامةفًفلسطٌنبٌنالقانونوالممارسة،الهٌئةالفلسطٌنٌةالمستقلةلحقوقاإلنسان،رامهللا،تشرٌنأول،بشناق،باسم:

 .16ص
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ذا ها أك  ؤهبدأ تكاف ىعم، حيث أكجب كتعديبلتً 2003لعاـ  دي القاىكف األساسي الفمسطيىيٌك
" يككف تعييف الهكظفيف العهكهييف، كسائر العاهميف في الدكلة كشركط :كىص بها يمي ،الفرص

 (1)ستخداهٍـ كفؽ القاىكف".ا

 سمكب التعييف بالٍيئات الهحمية، عمى الىحك التالي:اكعميً سيتـ البحث بشركط ك 

 ن بالوظيفة.يأوًل: شروط التعي

يفة العهكهية هف أٌـ األهكر في العهؿ اإلدارم لها قد يشكبٍا هف يعتبر هكضكع التعييف في الكظ
لحيثية  1998ستعهاؿ السمطة، لذلؾ تطرؽ الهشرع الفمسطيىي في قاىكف الخدهة الهدىية اىحراؼ في ا

ا في الهتقدـ لمكظيفة العاهة، كاألهكر التي ال بد  التعييف بإٌتهاـ خاص، كتطرؽ لمشركط الكاجب تكافٌر
 (2)عىد التعييف. هف هراعاتٍا

ىتٍاء خدهة الهكظؼ العاـ في الٍيئة الهحمية يتصؿ ايأتي بحث شركط تعييف الهكظؼ ىظران ألف 
تصاالن كثيقان بتكافر ٌذي الشركط، كهف ثـ فإف أم خمؿ في أحد شركط تكلي الكظيفة العاهة، بحيث لـ ا

 (3)تعد هتكافرة في الهكظؼ العاـ، يؤدم إلى إىٍاء خدهتً.

ؿ في الٍيئة الهحمية لجىة تسهى )لجىة شؤكف الهكظفيف( برئاسة الرئيس كعضكية أحد أعضاء لذا تشك
الهجمس كالهدير التىفيذم لمهجمس أك أحد كبار الهكظفيف، كهسؤكؿ القسـ الهختص. تتكلى المجىة هٍاـ 

 كصبلحيات هحددة بالىظاـ، كترفع تىسيباتٍا بشأىٍا إلى الهجمس.

 (4)إلهتحاىات التىافسية كالهقاببلت الشخصية لمهرشحيف لمتعييف.كهف تمؾ الهٍاـ إجراء ا 

الٍيئة الهحمية إال هف تكافرت فيً شركط شغؿ الكظيفة، لذا يشترط فيهف  كال يعيف عمى إحدل كظائؼ
 يعيف في أم كظيفة في الٍيئة الهحمية أف يككف:

                                  
(1)

 وتعدٌبلته.2003منالقانوناألساسًالفلسطٌن86ًانظرالمادة
(2)

 .65ص،مرجعسابقالوظٌفةالعامة،/لقانوناإلداريوسٌطا:أنوراحمدرسبلن،
(3)

العنزي،عبدالعزٌز:النظامالقانونًإلنتهاءخدمةالموظفالعامدراسةمقارنةبٌنالقانونٌناألردنًوالكوٌتً،رسالةماجستٌر

 .21،ص2012،ورة،جامعةالشرقاألوسط،األردنمنش
(4)

 .2009ٌئاتالمحلٌةمننظامموظفًاله10المادةانظر
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هؿ الٍيئة الهحمية فمسطيىي األصؿ، كشرط تكفر الجىسية الفمسطيىية لمحفاظ عمى طبيعة ع.أ
كالخدهات الهقدهة فيٍا، بؿ زيادة عمى ذلؾ تعطى األكلكية في التعييف لسكاف هىطقة الٍيئة الهحمية 
ذاتٍا، كذلؾ لهعرفة الشخص بطبيعة الهىطقة الجغرافية كطبيعة السكاف التابعة لٍا الٍيئة، كهعرفتً 

كرغبة الٍيئة الهحمية بحهاية أهىٍا كضهاىان لكالء  ،كتطبيقان لهبدأ السيادة الكطىية حتياجاتٍا كىكاقصٍا.اب
 الهكظؼ لٍا.

شترط أف كؿ شخص يتقدـ ألم كظيفة ا 1998الهشرع الفمسطيىي في قاىكف الخدهة الهدىية  إف
العربية، كلكف الجىسية العربية تقتصر أك  بالجىسية الفمسطيىية ان عهكهية داخؿ فمسطيف أف يككف هتهتع

 (1)التي تسهح قكاىيىٍا بتكظيؼ الفمسطيىييف أم عمى أساس الهعاهمة بالهثؿ. فقط عمى الدكؿ العربية

عمى أف" يشترط فيهف يعيف  ً،هى 14الهصرم فقد ىصت الهادة لقاىكف الخدهة الهدىية ككذلؾ بالىسبة 
في إحدل الكظائؼ أف يككف هتهتعان بالجىسية الهصرية أك جىسية إحدل الدكؿ التي تعاهؿ جهٍكرية 

 (2)ربية بالهثؿ بالىسبة لتكلي الكظائؼ العاهة".هصر الع

كفي األحكاؿ التي  ،قد أكهؿ الثاهف عشر هف عهري، كيثبت عهر الهكظؼ بشٍادة هيبلدي الرسهية .ب
ال يتيسر فيٍا الحصكؿ عمى شٍادة الهيبلد يقدر عهري بقرار تتخذي المجىة الطبية الهختصة كيعتبر 

ا في ٌذا الشأف ىٍائيان.  قراٌر

ان هف األهراض الهعدية كهف األهراض كاإلعاقات البدىية كالعقمية التي تهىعً هف القياـ ساله .ت
بأعهاؿ الكظيفة التي سيعيف فيٍا بشٍادة المجىة الطبية الهختصة، عمى أىً يجكز تعييف ذكم 

 حتياجات الخاصة إذا لـ تكف إعاقتً تهىعً هف القياـ بأعهاؿ الكظيفة التي سيعيف فيٍا، بشٍادةاال
 المجىة الطبية الهختصة.

السيرة كالسمكؾ الحسف ٌي ك  ؛حسف السمكؾ كالسهعة كغير هحككـ بجىاية أك جىحة أخبلقية .ث
كتشيع عىً فيككف هكضع ثقة عىد اآلخريف . كاألصؿ  ،هجهكعة الصفات الحهيدة التي يتهتع فيٍا الفرد

بات عمى اإلدارة العاهة التي إال إذا ثبت العكس كيقع عبء اإلث ،أف كؿ شخص حسف السيرة كالسمكؾ

                                  
(1)

 .25-24ص،،مرجعسابقرحقانونالخدمةالمدنٌةش:عمرو،عدنان
(2)

 .49ص،2007القاهرة،مصر،دارالنهضةالعربٌة،الوظٌفةالعامة،:جعفر،أنس
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ا بحاؿ عدـ تعييف الشخص. كتتحقؽ اإلدارة في تكافر ٌذا الشرط هف خبلؿ  يجب عميٍا أف تسبب قراٌر
طمبٍا هف الهرشح تقديـ شٍادة الحالة الجىائية هف الجٍات الهختصة. كهقتضى ٌذا الشرط أف يككف 

كتؤدم إلى اإلخبلؿ  ،تثير الشؾ لدل اآلخريفالهرشح لتكلي الكظيفة العاهة بعيدان عف الشبٍات التي 
ذا  ا ابىزاٌة الكظيفة العاهة. كا  ستبعدت الٍيئة الهحمية أحد الهرشحيف الهتقدهيف لمكظيفة، يككف قراٌر

خاضعان لرقابة القضاء، كيرجع التقدير لهحكهة الهكضكع بتحديد هدل هخالفة السمكؾ كهدل تىاسبً هع 
  الهجتهع الفمسطيىي.

لهتطمبات كشركط إشغاؿ الكظيفة الشاغرة، ففي بعض األحياف يشترط تكفر رخصة لقيادة هستكفيان .ج
ا هف الشركط تتىاسب كطبيعة الكظيفة الهعمف عىٍا.  (1)ىكع هعيف هف الهركبات، أك غيٌر

ىها ترؾ الهجاؿ اك  ،كلـ يحدد الهشرع كظائؼ خاصة تتكالٌا الهرأة أك الرجؿ بىص كاضح كصريح
هحمية، ففي بعض الكظائؼ ها تقرري السمطة اإلدارية هف قصر تكلي كظائؼ هعيىة إلدارة الٍيئة ال

عمى  الذككر دكف اإلىاث، ال يعد إخبلالن بهبدأ الهساكاة، إذا كاف ذلؾ بٍدؼ تحقيؽ الهصمحة العاهة، 
بلت الهرأة كقدراتٍا، أك إذا كاف تكلي الهرأة لٍذي الكظائؼ يت عارض أك لعدـ هبلئهة ٌذي الكظائؼ لهٌؤ

 (2)هع التقاليد الراسخة في ضهير الجهاعة.

ألسباب  ؛كعميً إف الهرأة  هثمٍا هثؿ الرجؿ، قد تصمح كقد ال تصمح لشغؿ بعض الكظائؼ العاهة
ا اإلدارة، تتعمؽ بالظركؼ اال جتهاعية أك بطبيعة العهؿ ذاتً، عمى أف يككف تقدير اإلدارة خاضعان تقدٌر
طالها بقي ٌذا األهر في حدكد الهصمحة العاهة  ،اإلدارة في ٌذا الشأفلرقابة القضاء، كال تثريب عمى 

 (3)ستخداـ السمطة.اكبريئان هف سكء 

عمى عدـ التهييز عمى أساس  كتعديبلتً 2003لعاـ كقد ىص الهشرع الفمسطيىي بالقاىكف األساسي 
ؼ العهكهية كفؽ الجىس أك العرؽ أك الديف أك الحالة االجتهاعية، حيث يتـ التعييف في الكظائ

                                  
(1)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة2المادةانظر
(2)

 .80،ص1980عربٌة،القاهرة،هضةالالقانوناإلداري،دارالن:ثروتبدوي،
(3)

 .478،ص1987جامعةعٌنشمس،القاهرة،،مطبعة7مبادئعلماإلدارةالعامة،طالطماوي،سلٌمان:
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بها يحقؽ إستخداـ أفضؿ الكفاءات كفؽ أسس اإلستحقاؽ كالجدارة كتحقيؽ هبدأ الشفافية  ،حتياجاتاال
 (1.)كتكافؤ الفرص

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

ال يككف الشخص الهتقدـ لمكظيفة قد فصؿ هف الخدهة بقرار ألـ يتطرؽ الهشرع الفمسطيىي، لشرط   .1
ٌذا الشرط، حيث أف قرار الفصؿ يؤكد عدـ صبلحية الهكظؼ  ةالرغـ هف أٌهي تأديبي ىٍائي، عمى
ها أدل إلى صدكر قرار تأديبي ىٍائي بفصمً  ؛خبللً إخبلالن جسيهان بأحكاهٍالتكلي الكظيفة إل

ستبعادي عف الكظيفة، كيجب أف يككف قرار الفصؿ ىٍائيان أم ال يتطمب ىفاذي إجراءات أخرل هف اك 
الهشرع الفمسطيىي إضافة ٌذا الشرط هف ضهف  ىكصيكعميً ، يؽ هف جٍة إدارية عمياإعتهاد أك تصد

 شركط التعييف في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.

يشترط فيهف  :"الهشرع الفمسطيىي تعديؿ القاىكف، فيها يتعمؽ بشرط الجىسية لتصبح ىكصيككذلؾ  .2
عان بالجىسية الفمسطيىية أك جىسية إحدل يعيف في إحدل الكظائؼ في الٍيئات الهحمية أف يككف هتهت

 ."الدكؿ التي تعاهؿ دكلة فمسطيف بالهثؿ

جراءات إختيار الموظفين والسمطة المختصة بالتعي  ن.يثانيًا: أساليب وا 

لكي يمتحؽ الشخص بالكظيفة العاهة في الٍيئة الهحمية يجب تكافر الشركط الهذككري أعبلي، ليتسىى 
صدار قابعد ذلؾ  إها بطريؽ  :رار بتعييىً. كيتـ التعييف كشغؿ الكظيفة العاهة بعدة طرؽختباري كا 

ي هف أكثر الطرؽ شيكعان لشغؿ كظائؼ الٍيئات  ؛اإلىتخاب أك بطريؽ الهسابقة اك بطريؽ الهباراة ٌك
 الهحمية في فمسطيف.

 أسموب التعيين في الييئات المحمية. . أ

ئؼ العاهة، كلئلدارة أساليب في إختيار هكظفيٍا تسعى اإلدارة إلى إختيار أفضؿ العىاصر لشغؿ الكظا
جتهاعية كالسياسية التي قتصادية كاالخر حسب الظركؼ االآكتختمؼ ٌذي األساليب هف هجتهع إلى 

 ختيار هكظفيٍا أربعة أساليب: اكلعؿ أٌـ األساليب أك الطرؽ التي تتبعٍا اإلدارة في  يعيشٍا.

                                  
(1)

 .وتعدٌبلته2003القانوناألساسًالفلسطٌنًمن26المادةانظر
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 ختيار الحر.اال .1

 عداد كالتأٌيؿ.اإل .2

 تيار الديهقراطي. خاال .3

  (1)هتحاف.كأسمكب الهسابقة كاال .4

ختيار هكظفي الٍيئات اأسمكبيف هف تمؾ األساليب، كالتي تعتبر األكثر شيكعان في ب كسيتـ البحث
 الهحمية في فمسطيف.

 متحان:سموب المسابقة والأ 

كيعد ٌذا األسمكب  ،هتحافسمكب الهسابقة كاالأختيار هكظفي الٍيئات الهحمية في فمسطيف اكها يهيز 
فٍك يحقؽ هبدأ تكافؤ الفرص  أفضؿ الطرؽ لشغؿ الكظيفة العاهة في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.

إلى كصكؿ هف ٌـ أٌؿ لتكلى الهسؤكلية في الهىاصب اإلدارية، بعيدان  مكالهساكاة بيف األفراد، كها يؤد
 عف األٌكاء السياسية كالهحسكبية كاإلعتبارات الشخصية. 

 حؿ اإلعبلف عف الكظيفية الشاغرة:هرا

في البداية يتـ اإلعبلف الداخمي في الٍيئة الهحمية عف هسابقة لشغؿ الكظيفة الشاغرة، بكاسطة 
كيعتهد التكظيؼ الداخمي عمى الهعمكهات الهتكفرة عف  الهمصقات، كالتعميهات الداخمية كىشرات الٍيئة.
ـ أدائٍـ السىكم. حيث تقكـ الٍيئة الهحمية يهمفات تقيالهكظفيف هف الخبرة كالكفاءة الهدكىة عىٍـ ب

بلت الهكظفيف الحالييف  بدراسة تٍدؼ لمىظر في تطابؽ الهىصب الشاغر كهتطمبات الهىصب هع هٌؤ
ف لـ  تتكافر الشركط الهطمكبة لمكظيفة الهعمف عىٍا بهكظفيٍا الحالييف، يتـ  في الٍيئة الهحمية، كا 

كيتضهف  ،لهدة أسبكعيف بصحيفتيف يكهيتيف فمسطيىيتيف عمى األقؿاإلعبلف عف الكظائؼ الشاغرة 
 (2.)اإلعبلف البياىات الهتعمقة بالكظيفة كشركط شغمٍا

                                  
(1)

 .115لٌلو،مازن:القانوناإلداري،مرجعسابق،ص
(2)

 .1998منقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن19ًالمادةانظر
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يتـ اإلعبلف عف إجراء  ،كفي بعض الكظائؼ التي يستدعي شغمٍا إجراء هسابقات كتابية كشفٍية
كيتـ  ،قط إلجراء الهسابقات الشفٍيةالهسابقات الكتابية أكالن، كيدعى الىاجحكف في االهتحاف الكتابي ف

 (1)اإلعبلف عف أسهاء الىاجحيف في الهسابقات الشفٍية حسب الترتيب الىٍائي لىتائج الهسابقات.

بلن لمحصكؿ عمى الهىصب الذم  ا، يصبح الشخص هٌؤ كبعد أف يهر الهرشح بالهراحؿ التي سبؽ ذكٌر
بذلؾ هف الٍيئة  ان إال هف تاريخ إخطاري كتابيان عىً فيتـ تعييىً. كال يعتبر الهكظؼ هعيى ان كاف هعمى

 يكهان  30الهحمية كهباشرتً العهؿ في الكظيفة، كيعتبر قرار تعييىً الغيان إذا لـ يمتحؽ بكظيفتً خبلؿ 
 (2)هف تاريخ تبميغً كتابيان، كفي ٌذي الحالة يعيف هف يميً في الترتيب إذا كاف التعييف بهكجب هسابقة.

لمكظيفة الجديدة بهرحمة تسهى فترة التجربة حيث يكضع تحت الهبلحظة في فترة كيخضع بعد تسمهً  
تدريبية، القصد هىٍا التأكد هف هدل كفاءتً كقدرتً عمى القياـ بالعهؿ الهككؿ إليً، كها تسهح 

جتيازي لفترة التجرية بىجاح يتـ تثبيت اكأخيران بعد  لمهكظؼ لمتعرؼ عمى ظركؼ العهؿ كهحيطً.
بلت العمهية كالعهمية، كهف ثـ يصبح الهكظؼ هف تاريخ صدكر  الهكظؼ عمى أساس تهتعً بكؿ الهٌؤ

لتزاهات الكظيفية الهىصكص عميٍا بقكاىيف كأىظهة الٍيئات قرار التعييف هتهتعان بكاهؿ الحقكؽ كاال
 الهحمية الفمسطيىية.

العهؿ كليس هف تاريخ  التعييف هف كقت هباشرة الهكظؼيككف األردف في أها بىظاـ هكظفي البمديات 
 (3).قرار التعييف صدكر

أم  ،كيككف التعييف لديٍـ في كظائؼ البمدية هف خبلؿ طمبات التعييف الهقدهة لديكاف الخدهة الهدىية
يكجد عبلقة ها بيف البمديات في األردف كالديكاف كليس كها ٌك هتبع لديىا. فبل يكجد عبلقة ها بيف 

ديكاف الهكظفيف العاـ الفمسطيىي فيها يتعمؽ بتعييف هكظفي الٍيئات الفمسطيىية ك  الٍيئات الهحمية
 (4).الهحمية

                                  
(1)

 .1998،منقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن20ًالمادةانظر
(2)

وتعدٌبلته،المنشور1998لعام4بالبلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم2005لعام45قرارمجلسالوزراءرقم30انظرالمادة

 .97،ص60،العدد9/11/2005تارٌخببجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،
(3)

 .2007لعام108نظامموظفًالبلدٌاتاألردنًرقم23انظرالمادة
(4)

.2007لعام108نظامموظفًالبلدٌاتاألردنًرقم17انظرالمادة
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ستخداـ هكظؼ كاحد لمعهؿ في أكثر هف ٌيئة اكيجكز بهصادقة الكزير كبعد هكافقة الٍيئات الهعىية 
كالراتب  ،بهكجب عقد هشترؾ عمى أف يتضهف العقد شركط العهؿ كهتطمباتً في كؿ ٌيئة ،هحمية

 (1)كهقدار الجزء هف الراتب الذم تتحهمً كؿ ٌيئة. الهخصص لً

 نتخاب:سموب ال أ ختيار الموظفينومن األساليب األخرى ل 

ك   في الٍيئات كيتعبر الهكظؼ العهكهي الكحيد  ،الهحمية سمكب يتـ فيً إختيار رئيس الٍيئةأٌك
ىتخاب بالرجكع حديد آلية اال، كيتـ تيفتً عف طريؽ إقتراع الصىاديؽالذم يتقمد كظالهحمية الفمسطيىية 

 كتعديبلتً. 2005لعاـ  10ىتخاب هجالس الٍيئات الهحمية رقـ القاىكف 

كعمى رئيس الٍيئة الهحمية الفمسطيىية التفرغ التاـ ألعهاؿ الهجمس، كال يجكز الجهع بيف رئاسة 
 (2)الهجمس كأم كظيفة أخرل، كيستثىى هف ذلؾ رؤساء الهجالس القركية.

، ككفقان كفئتٍا الٍيئة الهحمية راتب الشٍرم لرئيس الٍيئة الهحمية، عمى أساس تصىيؼكيتـ تحدد ال
ء الفمسطيىي. كال يجكز الجهع بيف هبمغ بدؿ الجمسات األسبكعية رالىظاـ خاص يصدر هف هجمس الكز 

ر لهجمس الٍيئة الهحمية كالراتب الشٍرم لمرئيس. ككذلؾ يصرؼ لً هكافئة ىٍاية خدهة بكاقع راتب شٍ
 (3)كتحسب لغايات ذلؾ كسكر السىة. ،عف كؿ سىة خدهة فعمية لً

ىتخاب رؤساء الهجالس اختيار بعض الهكظفيف كىتخاب الاألردف يؤخذ بأسمكب االفي ككذا الحاؿ 
، حيث ىص قاىكف البمديات األردىي كالتعديبلت التي أدخمت عميً، عمى أف يتـ كأعضائٍا البمدية

الهجمس البمدم في آف كاحد كعمى كرقتيف هىفصمتيف بحيث يجرم ىتخاب رئيس البمدية كعضك ا
 (4)ىتخابٍـ في إقتراع كاحد.ا

الحاؿ في فمسطيف. كيتـ هىح  ككيتـ صرؼ راتب شٍرم لرئيس البمدية كيعاهؿ هعاهمة الهكظؼ، كها ٌ
دة ، حيث يعتبر هكظفان في حاؿ أكهؿ هالكبرل راتب تقاعد بدؿ هكافئة ىٍاية الخدهة ألهيف عهاف

                                  
(1)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة14المادةانظر
(2)

،المنشوربجرٌدةبشؤننظامرإساءوأعضاءمجالسالهٌئاتالمحلٌةوتعدٌبلته2017لعام3اءرقمارمجلسالوزرقر10انظرالمادة

 .25،ص133،العدد29/5/2017رٌخالوقائعالفلسطٌنٌة،بتا
(3)

 .2005لعام7بالبلئحةالتنفٌذٌةلقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام141مجلسالوزراءرقمقرار11انظرالمادة
(4)

 .61كنعان،نواف:القانوناإلداري،الكتابالثانً،مرجعسابق،ص
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سىكات، بأم صفة كاىت، كيعاهؿ لهقاصد تخصيص  10خدهة في أهاىة عهاف الكبرل ال تقؿ عف 
راتب تقاعدم لً هعاهمة هكظفي الهجهكعة األكلى هف الفئة العميا الهىصكص عميٍا في ىظاـ الخدهة 

 (1)الهدىية الىافذ الهفعكؿ في األردف.

ها يساعد في خمؽ جك هالجهٍكر،  ى برضػىىتخاب بأف الهكظػؼ الهىتخػب يحظػكتتهيز طريقة اال
ألف األفراد  ؛لشغؿ الكظيفة العاهة أاإلىتخاب دكهان إ ختيار األكف هبلئـ لمعهؿ. في الهقابؿ، ال يضهف

ـ بيحسىكف اال قػد ال عتبػارات العائمية أك الشخصية أك فقد يغمبكف اال ،عتبارات عديدةاختيار لتأثٌر
ىتخاب بعض ا. كفي جهيع األحكاؿ، فحسب ٌذي الطريقة يتـ العاهةعتبارات الهصمحة االحزبية عمى 

 (2)هف يػشغمكف الهىاصب العميا فقط.

 السمطة المختصة بالتعيين في الييئات المحمية . ب

حتياجات التي يتـ كيتـ التعييف في كظائؼ الٍيئة الهحمية بقرار هف هجمس الٍيئة الهحمية، ككفقان لبل
ا في جدكؿ تشكيبلت الك  ظائؼ، الهعد هف قبؿ لجىة شؤكف الهكظفيف، كبتىسيب هىٍا، بىاءن عمى إقراٌر

التحكيؿ أك التقاعد. كتتـ هصادقة كزير الحكـ  ستقالة أكحتياجات الٍيئة الهحمية إها عف طريؽ االا
كتىسيب هف هجمس الٍيئة الهحمية،  ،الهحمي الفمسطيىي عمى جدكؿ تشكيبلت الكظائؼ بىاءن عمى قرار

 (3)عييف أك الترفيع إال إلى كظيفة شاغرة.كال يجكز الت

ذا ها أكدتً التعميهات الهتعمقة بهكظفي الٍيئات الهحمية، حيث ىصت بها يمي "يصدر رئيس الٍيئة :ٌك
ة عمى الٍيكؿ فالفمسطيىي قراران بشغؿ تمؾ الكظيالهحمية الفمسطيىية كبالتىسيؽ هع كزير الحكـ الهحمي 

 (4)".التىظيهي كجدكؿ تشكيبلت الكظائؼ

 

 

                                  
(1)

 .2016لسنة141ومكافآتهمرقماألردنًنظامتقاعدموظفًالبلدٌات6انظرالمادة
(2)

اإلداري،مرجعماجدراغب:القانون.الحلو،20،مرجعسابق،صالوظٌفةالعامةفًفلسطٌنبٌنالقانونوالممارسةبشناق،باسم:

 .259سابق،ص
(3)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة12-11انظرالمواد
(4)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةمنتعلٌمات8انظرالمادة
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 التعين في الييئة المحمية لفترة مؤقتو. . ت

يف بعض األشخاص لمقياـ بعهؿ هؤقت طارئ أك هكسهي بقرار هف رئيس الٍئية الهحمية، كفي ييتـ تع
حدكد الهخصصات الهرصكدة في هكازىة الٍيئة الهحمية، كيتـ إىٍاء خدهاتٍـ كذلؾ بقرار هف رئيس 

ا  ،ستىاديةع صغيرة كبىاء األسكار كالجدراف االيهؿ بهشار الٍيئة الهحمية. كهف تمؾ األعهاؿ، الع كغيٌر
تتطمب تكظيؼ دائـ يشكؿ عبء عمى هكازىة الٍيئة الهحمية، أك بهكسـ هعيف  هف األعهاؿ التي ال

 (1)هتعمؽ بفاعمية سىكية .

بىاءن عمى  ،ستخداـ أشخاص كبشكؿ هؤقت عمى حساب هشاريع لهدة تقؿ عف سىةاككذلؾ يجكز 
ىتٍاء الهجمس الهحمي، كيتقاضكف ركاتبٍـ هف هخصصات الهشركع كتىٍى خدهاتٍـ حكهان بتىسيب ا

 (2)هدة القرار أك العقد أك الهشركع أك ىفاذ هخصصاتً، كتعمـ كزارة الحكـ الهحمي الفمسطيىية بذلؾ.

 تعين ذوي الحتياجات الخاصة وأبناء الشيداء واألسرى في الييئات المحمية. . ث

لشغؿ الكظائؼ في الٍيئات  ان هحدد ان اجات الخاصة كأبىاء الشٍداء كاألسرل، ىصيبككاف لذكم االحتي
ذا تقدير لٍـ عمى ها بذلكي 5الهحمية، حيث تـ تحديد كهىح ها ىسبتً  % هف الكظائؼ الشاغرة لٍـ، ٌك

 (3)كلمتأكيد عمى هكاىتٍـ في الهجتهع كفي تقمد الكظائؼ العهكهية. ،هف تضحيات في سبيؿ الكطف

فمـ يىص بشكؿ كاضح كصريح عمى تمؾ الىسب، بؿ  1998قاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي في أها 
 ترؾ تحديد الىسب بقرار صادر هف هجمس الكزراء الفمسطيىي.

تمؾ الىسب لتشغيؿ ذكم  فقد حددت البلئحة التىفيذية لقاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىية كعميً
ع الدكائر الحككهية الفمسطيىية أف تراعي عىد كؿ تعييف جديد " عمى جهي:حتياجات، فىصت بها يمياال

% هف أعداد كهسهيات 5حتجاز ىسبة ا، كيقكـ الديكاف بٍـ% الهحددة لتشغيم5ستكهاؿ ىسبة اضركرة 
 (4)الكظائؼ التي يصرح باإلعبلف عف شغمٍا لتعييف ذكم اإلحتياجات عميٍا".

                                  
(1)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة13انظرالمادة
(2)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة15انظرالمادة
(3)

 .2009مننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة16انظرالمادة
(4)

 .1998لعام4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم34المادةانظر
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ريف كلمجرحى الذيف أصيبكا في عهميات بحيث تخصص كظائؼ ألسر الشٍداء كلؤلسرل الهحر  
الهقاكهة، كالذيف تسهح حالتٍـ بالقياـ بأعهاؿ تمؾ الكظائؼ. كها كيحدد القرار كصفان لمجرحى 

كيجكز أف يعيف في تمؾ الكظائؼ أزكاج ٌؤالء الجرحى أك أحد  الهذككريف كقكاعد شغؿ تمؾ الكظائؼ.
ـ عجزان تاهان أك كفاتٍـ، إذا أكالدٌـ أك أحد إخكاىٍـ أك أخكاتٍـ القائهيف بإ عالتٍـ كذلؾ في حالة عجٌز

 (1)تكافرت فيٍـ شركط شغؿ تمؾ الكظائؼ.

 ن مدير الييئة المحمية.يتعي . ج

أك  1997صراحة سكاء كاف بقاىكف الٍيئات الهحمية  يهدير الٍيئة الهحمية ٌك الهكظؼ الكحيد الذم تـ ذكر 
" يجكز تعييف هدير تىفيذم لمٍيئة :قاىكف بها يمي، حيث ىص ال2009بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية 

 (2)الهحمية بقرار هف الهجمس، ككفقان لؤلىظهة الهتعمقة بهكظفي الٍيئات الهحمية".

ىص بها يمي" لمٍيئات الهحمية أف تعيف هديران تىفيذيان  2009كبىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية 
 3عمى أف يككف هف هكظفي الفئة العميا أك الفئة األكلى".يشرؼ عمى كافة هكظفي الٍيئة الهحمية، 

، تـ تحديد طريقة تكظيؼ الكثير هف الكظائؼ خاصة ذات الفئات 1998قاىكف الخدهة الهدىية في أها 
هف رئيس دكلة فمسطيف كهصادقة الهجمس التشريعي الفمسطيىي، أك بقرار  يف بقراريالعميا. سكاء كاف التع
 يىات:يمسطيىي، أك بقرار هف الكزير الهختص، كهف األهثمة عمى تمؾ التعهف هجمس الكزراء الف

   يعيف رئيس دائرة الرقابة الهالية كاإلدارية بقرار هف رئيس الدكلة كهصادقة الهجمس التشريعي. ككذلؾ
مس بقرار هف رئيس الدكلة بىاءن عمى تىسيب هف هج العميايعيف رؤساء الدكائر الحككهية الهستقمة هف الفئة 

 الكزراء.
  أك ها يعادلٍا هف خارج الدائرة الحككهية(  العمياهف هكظفي الفئة  يفالعاه ريفكيتـ تعيف الككبلء كالهدي(

 كبىاءن عمى تىسيب هف هجمس الكزراء. ،بقرار هف رئيس الدكلة
   هختص. بقرار هف هجمس الكزراء بىاءن عمى تىسيب رئيس الدائرة الحككهية ال العمياكيعيف هكظفك الفئة 
  .(1)كيتـ كذلؾ تعييف هكظفي الفئات األخرل بقرار هف رئيس الدائرة الهختص 

                                  
(1)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن23ًالمادةانظر
(2)

 .1997قانونالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌن18ًالمادةانظر
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة4المادةانظر(3)
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 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

ت كشركط التعييف في الٍيئات الهحمية كالذم خاض فيٍا الهشرع ءاجراابالرغـ هف أساليب ك  .أ 
ف حاالت التعييف كبالعديد الفمسطيىي هطكالن، إال أف لؤلسؼ ها ٌك هطبؽ عمى أرض الكاقع في الكثير ه

هف الٍيئات الهحمية هخالؼ لها تـ البحث فيً أعبلي، حيث تمعب الهحسكبية كالكاسطة كالتبلعب حسب 
 األٌكاء عهمية تعييف الهكظفيف!!!

إعتهاد هبدأ الجدارة كالكفاءة في التكظيؼ كضبط التعييىات بالكاسطة. كالحذك حذك الهشرع ىكصي لذا 
في البمديات، حيث يتـ التعييف لديٍـ في كظائؼ البمدية هف خبلؿ طمبات التعييف األردىي بىظاـ هكظ

الهقدهة لديكاف الخدهة الهدىية األردىي.أم يكجد عبلقة ها بيف البمديات في األردف كالديكاف كليس كها ٌك 
اـ الفمسطيىي فيها فبل يكجد عبلقة ها بيف الٍيئات الهحمية الفمسطيىية كديكاف الهكظفيف الع (2)هتبع لديىا.

يتعمؽ بتعييف هكظفي الٍيئات الهحمية، كعميً ال بد هف تٍيئة الهجاؿ لكزارة الحكـ الهحمي الفمسطيىية 
دارة الٍيئات الهحمية إكالتكاصؿ هع  ءلةألخذ دكر في الرقابة الشاهمة كالهسا الفمسطيىي كلديكاف الهكظفيف

 كالهكظفيف العاهميف فيٍا.

 الهقررة لذكم االحتياجات الخاصة كأبىاء الشٍداء كاألسرل. %5ي زيادة الىسبة الهشرع الفسطيى ىكصي.ب 

بدؿ هكافئة ىٍاية الخدهة لرئيس الٍيئة الهحمية،  مالهشرع الفمسطيىي أف يتـ هىح راتب تقاعد ىكصي.ج 
 كأف ىتٍاء خدهتٍـ.اأسكةن بأعضاء الهجمس التشريعي كأعضاء الحككهة كالهحافظيف في دكلة فمسطيف حاؿ 

لعاـ  11يطبؽ عميً قاىكف هكافآت كركاتب أعضاء الهجمس التشريعي كأعضاء الحككهة كالهحافظيف رقـ 
2004. 

 بالييئات المحمية الفمسطينية. المطمب الثاني: طبيعة عالقة الموظف باإلدارة وآلية التسكين اإلداري

ت ىشكء خبلؼ فيها بيف لكؿ عقد أطراؼ، كلكؿ عقد قاىكف أك ىظاـ هىظـ لً، كهرجعية قاىكىية كق
طبيعة ك ف لمهكظؼ الحؽ بهعرفة طبيعة عبلقتً بإدارة الٍيئة الهحمية التي يعهؿ بٍا، إ. كعميً فًأطراف

 بفرعيف:سيتـ البحث العقد الهبـر بيىٍـ، ككذلؾ لً الحؽ بهعرفة آلية تسكيىً إداريان. كعميً 

                                                                                                    
(1)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن18ً-15انظرالمواد
(2)

 .2007مننظامموظفًالبلدٌاتاألردن17ًانظرالمادة
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 الفرع األكؿ: طبيعة عبلقة الهكظؼ بإدارة الٍيئة الهحمية.

 الفرع الثاىي: التسكيف اإلدارم بالٍيئات الهحمية.

 الفرع األول: طبيعة عالقة الموظف بإدارة الييئة المحمية.

 (1)إف تىظيـ الكظيفة العاهة يتكقؼ إلى حد كبير عمى ىظرة الهشرع اليٍا.

 ك التالي:الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، عمى الىح لمكظيفة العاهة فيىظرة الهشرع الفمسطيىي ب كسىبحث

 أوًل: ماىية طبيعة عالقة موظف الييئة المحمية بإدارة الييئة المحمية.

في دكؿ العالـ.  لتي تربط الهكظؼ العاـ باإلدارةلقد ثار خبلؼ عاـ حكؿ تحديد الطبيعة القاىكىية ا
ٍا عبلقة فاتجً الفقة كالقضاء في الهاضي إلى تكييؼ العبلقة التي تربط الهكظؼ العاـ باإلدارة عمى أى

ف الهكظؼ تبعان لذلؾ يككف في هركز قاىكىي ذاتي، غير أف ٌذا التكييؼ بات هٍجكران أك  ،تعاقدية
ذي الىظرية أككئًبسبب عيكبً كهسا  (2) ىتقادي عمى هستكييف:ااإلتجاي تـ  ، ٌك

ذا ها ال ىجدي في تعييف  عمى الهستكل الشكمي: فالعقكد تحتاج إلى هىاقشات لتحديد شركطٍا، ٌك
لهكظؼ، فقرار التعييف يىتج آثاري بهجرد صدكر قرار التعييف ال بقبكؿ الهكظؼ.ا

كعمى الهستكل الهكضكعي: حيث إف رابطة الهكظؼ باإلدارة ٌي أبعد ها تككف عف ركابط القاىكف 
الخاص التعاقدية، فالرابطة التعاقدية في ظؿ القاىكف الخاص يحكهٍا هبدأ أساسي ٌك هبدأ "العقد 

ذا يتعارض هع ها تقكـ عميً فكرة الهرافؽ العاهة التي تغمب فيٍا الهصمحة شريعة اله تعاقديف"، ٌك
العاهة عمى الهصمحة الخاصة، حيث لف تستطيع اإلدارة في ٌذي الحالة أف تعدؿ في هركز الهكظؼ 

ذا يستتبع إهكاىية الهكظؼ فسخاإال بهكافقتً كرضاي ب العقد  عتباري هتعاقدان في ظؿ القاىكف الهدىي، ٌك

                                  
(1)

 375،صمرجعسابقاإلدارةالعامةمبادئعلمالطماوي،سلٌمان:
الحلو،ماجدراغب:القانوناإلداري،مرجعو.36ص،مرجعسابق،انوناإلداري،الكتابالثانًالق:كنعان،نوافلبلستزادةراجع(2)

وسٌطالقانون:أنوراحمدرسبلن،.و204-201.وعمرو،عدنان:مبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص248-245سابق،ص

.111-110القانوناإلداري،مرجعسابق،صلٌلو،مازنراضً:.80-79ص،مرجعسابقالوظٌفةالعامة،/اإلداري
(2)

.5ص،20،العدد92/11/1997ة،بتارٌخوتعدٌبلته،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌن1997ٌلسنة4قانونالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنًرقم
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إذا إختمت شركطً، هها يتعارض هع قاعدة قابمية الهرفؽ العاـ لمتعديؿ، كهها يٍدـ قاعدة أساسية في 
 (1)القاىكف اإلدارم، أف الهكظؼ قد كجد هف أجؿ الكظيفة كليس العكس.

في حكهٍا كالذم جاء  طبيعة العبلقة بأىٍا عبلقة تىظيهية،هحكهة العدؿ العميا األردىية  أكدت كلقد 
ٌي عبلقة تىظيهية تحكهٍا القكاىيف كالمكائح كالقرارات  بالدكلة" .... عبلقة الهكظؼ الصادر ها يمي

الصادرة بٍذا الشأف، كتعديؿ أحكاـ ٌذي العبلقة كالتغير فيٍا بحسب الظركؼ إجراء عاـ هتى كاىت 
  (2)الهصحة العاهة هقتضية ذلؾ".

بطة الهكظؼ باإلدارة أبعد ها تككف عف ركابط القاىكف أها العهيد الطهاكم فأكد عمى ذلؾ بقكلً"...را
الخاص التعاقدية، فالرابطة التعاقدية في ظؿ القاىكف الخاص يحكهٍا هبدأ أساسي ٌك هبدأ العقد 
ذا الهبدأ يخرج عمى القاعدة األساسية الضابطة لسير الهرافؽ العاهة، ألف اإلدارة  شريعة الهتعاقديف، ٌك

هس هركز الهكظؼ أك تعدؿ فيً، إال بهكافقة الهكظؼ ىفسً ألىً الطرؼ في ظمً ال تستطيع أف ت
 (3)اآلخر في العقد".

ذا أيضان ها أكد كالقضاء اإلدارييف في فرىسا لتبىيً الىظرية التىظيهية، كلهقتضيات  ةكؿ هف الفق يٌك
ة الخاهسة الصالح العاـ كضركرة سير الهرفؽ العاـ، فىص عميً الهشرع الفرىسي ألكؿ هرة في الهاد

هىً عمى أف الهكظؼ في عبلقتً باإلدارة في هركز تىظيهي  1946هف قاىكف الهكظفيف الصادر سىة 
 (4)الئحي.

الهحمية الفمسطيىية فٍي تقكـ عمى  اتفي الٍيئ العبلقة الكظيفيةأها ىظرة الهشرع الفمسطيىي لتىظيـ 
 ة الٍيئة الهحمية ههثمة بالهجمس الهحميأساس العبلقة القاىكىية، بيف هكظؼ الٍيئة الهحمية كبيف إدار 

حيث يتكلى إدارة الٍيئة الهحمية هجمس  لمٍيئة الهحمية(. يتألؼ هف الرئيس كاألعضاء الهىتخبيف)الذم 
كفقان لىظاـ يصدر عف كزير الحكـ الهحمي الفمسطيىي، كيصادؽ عميً هجمس  ئًيحدد عدد أعضا

                                  
جامعةابًبكربلقاٌد،كلٌةالحقوقمنشورة،راةاألحسن،محمد:النظامالقانونًللتؤدٌبفًالوظٌفةالعامة،دراسةمقارنة،اطروحةدكتو(1)

.40،ص2016والعلومالسٌاسٌة،الجزائر،

(2)
،منشوراتمركزعدالة.6/3/2004،الصادربتارٌخ2003لعا199حكممحكمةالقضاءاإلدارياألردنً،قراررقم

(3)
 .دارالفكرالعربً،1959الثالثة،والمقارن،الطبعةاإلداريالمصريمبادئالقانون،سلٌمان:الطماوي

(4)
،1983الدارالجامعٌةللطباعةوالنشر،بٌروت،لبنان،،دراسةمقارنة،أحكامالقانوناإلدارياللبنانً:مبادىوإبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،

 .149ص
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ىتخابات خابان حران كهباشران كفقان ألحكاـ قاىكف االىتاالكزراء الفمسطيىي كيىتخب رئيسً كأعضاؤي 
 (1)الفمسطيىية.

كتىاط برئيس الٍيئة الهحمية صبلحيات كهسؤكليات، فٍك الرئيس التىفيذم لمٍيئة الهحمية، كيعد 
ا كلً بٍذي الصفة اإلشراؼ عمى شؤكف العاهميف. كلمرئيس أف يفكض ىائبً أك أم عضك  هرجعية دكائٌر

 (2)حياتً.آخر بجزء هف صبل

دارة الٍيئات الهحمية، كالتي تتهثؿ في  كلقد حدد القاىكف الفمسطيىي السمطات التي تتكلى تىظيـ كا 
سمطتيف: السمطة األكلى تقريرية يتكالٌا هجمس هحمي هىتخب، كالسمطة الثاىية تىفيذية يتكالٌا رئيس 

 (3).الهجمس الهحمي كيعاكىً في ذلؾ جٍاز هف الهكظفيف اإلدارييف الفىييف

ا، كالعاهم ـ: ىائب رئيس الٍيئة الهحمية، كهديٌر فيٍا هف إدارييف كفىييف كعهاؿ كهتعاقديف.. ،  كفٌك
كغالبا ها يتـ تشجيع الهكظفيف هف أبىاء الهجتهع الهحمي عمى العهؿ في الٍيئات الهحمية حيث 

لهدف الكبيرة بأعداد كثيرة تستأثر الكزارات كالٍيئات الحككهية كالهؤسسات العاهة القائهة في العاصهة كا
عمى  لككىٍـ األكثر إحاطة كدراية بهشاكؿ هديىتٍـ أك بمدتٍـ كاحتياجاتٍا، كاألكثر حرصان  ؛هىٍـ

 (4)هصالحٍا.

كيىاط بهجمس الٍيئة الهحمية كظائؼ كصبلحيات يحؽ لً أف يهارسٍا هباشرة بكاسطة هكظفيً 
ٍيئة الهحمية كالهكظؼ في الٍيئة الهحمية، هف كهستخدهيً بحكـ الرابطة الكظيفية التي تىشأ بيف ال

كيتكقؼ هدل ىجاح الٍيئات الهحمية، عمى العبلقة التي تربط أعضاء الهجمس  خبلؿ صبلحية التعييف.
الهحمي بالهكظفيف، كبىجاح الهكظفيف في أداء هٍاهٍا، كذلؾ ألف الهكظؼ الهحمي يككف دائهان في 

ية كالسكاف الهحمييف، كيمعب دكران ٌاهان في العبلقات داخؿ هركز العبلقات بيف أعضاء الٍيئة الهحم

                                  
(1)

 .1997قانونالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌن3ًانظرالمادة
(2)

 .1997لهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنًقانونا16المادةانظر
(3)

 .226كنعان،نواف:القانوناإلداري،الكتابالثانً،مرجعسابق،ص
(4)

 .242كنعان،نواف:القانوناإلداري،الكتابالثانً،مرجعسابق،ص
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الكحدة الهحمية هف خبلؿ طريقة عرضً لمهسائؿ الهحمية، كدقتً في التىسيؽ كالتىفيذ، كيتاثر ذلؾ 
 (1)بدرجة كفاءة كخبرة الهكظفيف الهحمييف كالىظاـ القاىكىي الذم يخضعكف لً.

الهشرع الفمسطيىي بأحكاـ القكاىيف  حدديبها  ،ىقضائٍااحتى  ائٍبتدااكتىظـ ٌذي الرابطة الكظيفية هىذ  
 كاألىظهة كالتعميهات ذات العبلقة بهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.

ذي األىظهة تصدر هف هجمس الكز  كتصدر التعميهات أيضان ، )الحككهة الفمسطيىية( ء الفمسطيىيراٌك
لىصكص قاىكف الٍيئات الهحمية  ىي كذلؾ باإلستىادالفمسطي هف الحككهة هف قبؿ كزير الحكـ الهحمي

 (2).1997الفمسطيىي 

: عمى كاجباتٍـ كدرجاتٍـ ككيفية تعييىٍـ كترقيتٍـ كعزلٍـ يفها يتعمؽ بالهكظف بكؿكيىص فيٍها  
جازاتٍـ ك  تخاذ اإلجراءات التأديبية بحقٍـ كالعىاية الطبية بٍـ كالتأهيف عميٍـ كتخصيص ركاتب اكا 
يفادٌـ في بعثات دراسية لمتخصص كأحكاـ تقاعد أك هك عطائٍـ عبلكات كىفقات سفرية كا  افآت لٍـ كا 

هف حيث اآلثار الهترتبة عمى كؿ حالة هف  ىتٍاء الخدهة أكااىتٍاء الخدهة، هف حيث تحديد حاالت 
 (3)الحاالت، كغير ذلؾ هف الشؤكف التي تتعمؽ بٍـ.

دارة الييئة المحمية.بين موظفي ا التنظيميةثانيًا: نتائج العالقة   لييئات المحمية وا 

 :ها يمي بالٍيئة الهحمية بأىً هركز تىظيهي كالئحي  إف أٌـ الىتائج بىاءن عمى تكييؼ هركز الهكظؼ

ثر لرضا الهكظؼ أك أإف اآلثار القاىكىية لمتعييف في الٍيئة الهحمية تبدأ بعد صدكر قرار التعييف. كال .أ
كىية لتعييىً في الهركز الكظيفي، بؿ تترتب آثار الهركز الذم حددي هكافقتً في ترتيب اآلثار القاى

دارة في الٍيئة الهحمية سمطة تقديرية في تعييف الشخص القاىكف لٍذا الهكظؼ عمى قرار التعييف، كلئل
أك عدـ تعييىً ككف اإلدارة ٌي التي تحدد كاجبات كحقكؽ الهكظؼ بصرؼ الىظر عف شخص هف 

كالتي  ،ى آخر أف العبلقة التي تربط الهكظؼ باإلدارة تخضع لقكاعد قاىكىيةسيشغؿ الكظيفة ، بهعى

                                  
(1)

 .374،ص2009عمرو،عدنان:اإلدارةالمحلٌةفًفلسطٌن،كلٌةالحقوق،جامعةالقدس،
(2)

 .1997قانونالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌن2ًالمادةانظر
(3)

 .1997قانونالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌن19ًالمادةانظر
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ي قكاعد هعدة سمفان  كتهتاز بككىٍا عاهة تسرم عمى جهيع الهكظفيف الذيف  ،تحكـ الكظيفة العاهة ٌك
 (1)يىتهكف لمفئة الكاحدة.

ذا الهركز هكجكد ء لً هركزان ذاتيان خاصان، فٍىف قرار تعييف الهكظؼ اليىشإعمى ٌذا األساس ف
ء هعٍا هركز ىء الكظيفة يىشىبهقتضى القكاىيف كالمكائح كسابؽ عمى قرار التعييف، كالقاىكف حيف يىش

كتقرير الهزايا كالتكاليؼ الهتعمقة بالكظيفة ال يقصد بٍا شخص الهكظؼ أك هصمحتً،  ،هف يشغمٍا
 (2)ختبلؼ أفراد الهكظفيف.اطاقً ببؿ هصمحة الهرفؽ العاـ أم هصمحة الٍيئة الهحمية، أم ال يتغير ى

 كبالرغـ هف أف صدكر قرار التعييف الذم يرتب آثار الكظيفة دكف تدخؿ إلرادة الشخص في ذلؾ، ال
جباري عمى اال لتحاؽ  بٍا رغهان عىً. ها عدا حاالت يعىي ذلؾ إلغاء دكر إرادة الشخص في الكظيفة كا 

ال تعرض لمعقاب الذم يىص عميً القاىكف.  ،لتحاؽ بالكظيفةالتكميؼ الكظيفي فيجب عميً اال كا 
 (3)لتحاؽ بالكظيفة بهثابة شرط لىفاذ قرار التعييف.عد قبكؿ الشخص بااليكبالتالي 

كهف أٌـ ٌذي الىتائج ىظاـ التأديب حيث تتهتع إدارة الٍيئة الهحمية بفرض الجزاءات عمى .ب
الهحمية كهرافقٍا العاهة، ككفقان الهكظؼ الذم يخؿ بكاجبات كظيفتً، بٍدؼ تحقيؽ هصمحة الٍيئة 

  (4).لمقاىكف الفمسطيىي كتحت الرقابة القضائية الفمسطيىية

تىظيـ اإلستقالة كاإلضراب، حيث يهتىع عمى الهكظؼ العاـ اإلتياف بأم عهؿ هف شأىً  .ت
هتىاع عف التأثير عمى سير عهمٍا كعرقمتٍا، فبل يجكز لً اال ضرار بهصمحة الٍيئة الهحمية أكاإل
ستقالة، إال كفقان لمقكاىيف. إذ أف داء كاجباتً كهٍاهً الكظيفية أك اإلضراب الهفاجى عف العهؿ أك االأ

ىها تزكؿ عىً ٌذي الصفة عىد قبكؿ ٌذي إصمة الهكظؼ بالكظيفة ال تىقطع بهجرد تقديـ اإلستقالة، 
أف  لئلدارة الحؽ فيك ستقالة فقط، كذلؾ بصدكر قرار إدارم صريح أك ضهىي هف اإلدارة بقبكلٍا، اال

  (5).بالهصمحة العاهة في الكظيفة يضر إذا رأت أف بقاءيبٍا  تىٍي عبلقة الهكظؼ

                                  
(1)

 .227،صمرجعسابقماجدراغب:القانوناإلداري،الحلو،
(2)

 .149سابق،ص،مرجعأحكامالقانوناإلداري:مبادىوإبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،
(3)

 .268،صمرجعسابق،القانوناإلداري:اجدراغبمالحلو،
 ومابعدها.68فٌماٌتعلقبالعقوبةالـتؤدٌبٌةصبالدراسةسٌتمطرحهالحقاً(4)
 ومابعدها.83سٌتمطرحهالحقاًبالدراسةفٌماٌتعلقبؤسبابانقضاءالخدمةالوظٌفٌةص(5)
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إف القرارات الصادرة هف إدارة الٍيئة الهحمية بشأف الهكظفيف تعد قرارات إدارية بكؿ ها تعىيً  .ث
ىً يسرم عميٍا كالبلزهة لحسف سير العهؿ في الٍيئة الهحمية، كهف ثـ فإ ،ٌذي الكمهة هف هعىى

أحكاـ القرارات اإلدارية هف حيث شركط صحتٍا، كتصدر دكف هشاركة أك قبكؿ هف جاىب الهكظؼ 
 كفي الكقت ىفسً ال يهىع الهكظؼ هف الطعف فيٍا أهاـ القضاء اإلدارم الفمسطيىي. 

يف ، فٍي قكاعد عاهة تفرض عمى الطرفكاالىظهةتفاؽ يخالؼ ها ٌك هقرر في القكاىيف ابطبلف كؿ .ج
كاجبات هعيىة، ال يجكز هخالفتٍا سكاء كاىت تمؾ الهخالفة هف قبؿ جٍة اإلدارة أك الهكظؼ في الٍيئة 
الهحمية. كيترتب عمى ذلؾ حؽ اإلدارة في إجراء التعديؿ عمى الكظيفة العاهة بإرادتٍا الهىفردة في أم 

الهىكطة بالهكظؼ القياـ بٍا، أك  كقت تشاء كلك أدل ٌذا التعديؿ الى إلغاء الكظيفة، أك زيادة الكاجبات
ىقمً هف هكاف إلى آخر في سبيؿ الهصمحة العاهة، أك إىقاص الراتب. دكف أف يككف لمهكظؼ 

ألىً يشغؿ هركز  ؛ستقرار الهركز الذم دخمً ألكؿ هرةاستهدٌا هف احتجاج بأف لً حقكقان هكتسبة اال
لغائً، حتى كاف كاىت تىظيهي كيخضع لٍذا الهركز الذم تهمؾ اإلدارة كحدٌا سمط ة إىشائً كتعديمً كا 

حقة عمى التعييف. لذا فبل يجكز لئلدارة أك الهكظؼ الهساكهة عمى أحكاـ الكظيفة تمؾ التعديبلت ال
 (1)تفاؽ عمى ها يخالفٍا.العاهة أك اال

كتسرم التعديبلت عمى شاغمي الكظائؼ في الكقت الحالي، إضافة إلى هف سيشغمٍا في الهستقبؿ. 
أف يصدر التعديؿ هشركعان، أم هف السمطة التي تهمكً قاىكىان كهساكيان لمسمطة التي أصدرتً أك  كيجب

أعمى هىٍا، طبقا لتدرج الٍيئات العاهة، كال يجكز تعديؿ قاعدة صدرت بقاىكف إال بصدكر قاىكف آخر، 
الطعف بً بعدـ أها إذا صدر التعديؿ هعيبان بأحد العيكب أم قرار غير هشركع، فإىً يجكز لمهكظؼ 

 ،كتسبٍا في ظؿ الىظاـ القديـاالهشركعية، كلكف يىبغي التهييز بالىسبة لمحقكؽ الذاتية لمهكظؼ التي 
فبل يجكز لئلدارة الهساس بٍا ألىً بالىسبة لٍا يككف في هركز ذاتي خاص ال في هركز تىظيهي 

 (2)عاـ.

                                  
(1)

http://almerja.com/reading.php?idm=75770الساعةالحادٌة5/4/2018،الموقع:المرجعااللكترونًللمعلوماتٌة،التارٌخ،

 عشرلٌبلً.
(2)

 .151،ص،مرجعسابقأحكامالقانوناإلداريمبادىو:إبراهٌمعبدالعزٌزشٌحا،

http://almerja.com/reading.php?idm=75770
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ىقاص ها لً هف حقكؽ اات جديدة أـ بهتياز اكها يعد كؿ خركج عمى ٌذي القكاعد سكاء بهىح الهكظؼ 
 (1)كاهتيازات، خرقان لهبدأ قاىكىي أساسي ٌك هبدأ الهساكاة بيف الهكظفيف أصحاب الهراكز الهتشابٍة.

  طبيعة كىتائج العبلقة التىظيهية في الٍيئة الهحمية الفمسطيىية، كأف  لمباحثةتضح اكعميً كبعد أف
كيفية تىظيـ الهشرع لتسكيف ب سيتـ البحثٌذي العبلقة، الهشرع كالقاىكف الفمسطيىي ٌك هف يىظـ 

 الهكظؼ إدرايان. 

 الفرع الثاني: التسكين اإلداري في الييئات المحمية.

إف طبيعة عهؿ الٍيئة الهحمية كظركفٍا الخاصة كهسؤكلياتٍا ٌي هف تحدد الٍياكؿ الكظيفية 
ىتباي ىد تىظيـ الكظائؼ الرئيسة فيجب االكالتىظيهية الهىاسبة لٍا، هها يعىي إعطاء أٌهية هتكازىة ع

 ة الهحمية. فيف كهسهياتٍـ الكظيفية في الٍيئىتباي لعدد الهكظلحجـ العهؿ كهستكل الجٍد الهطمكب، كاال

هستكيات لمٍياكؿ التىظيهية لمٍيئات الهحمية الفمسطيىية، بحيث تبلئـ ٌذي األىهاط  خهسكلقد تـ تحديد 
 ،كعدد السكاف ،كالهساحة الجغرافية ،كعدد الهكظفيف ،حية حجـ العهؿتىكع الٍيئات الهحمية هف ىا

 (2)كالظركؼ الخاصة بالٍيئات الهحمية كخططٍا الهستقبمية. ،كتىكع الخدهات

 كسيتـ البحث بتسكيف الهكظؼ في الٍيئات الهحمية عمى الىحك اآلتي:

 أوًل: التأثير المالي لمتسكين اإلداري.

الٍيئات الهحمية لً آثار عمى الحقكؽ الهالية كاالهتيازات الههىكحً لٍـ، التسكيف اإلدارم لهكظفي 
حيث يرتبط راتب الهكظؼ طبقان لسمـ الركاتب، هف الفئة كالدرجة الكظيفية بقرار تعيىً. باإلضافة لذلؾ 
ف لـ تكف هباشرة بسياسات التكظيؼ ككجكد ٌيكميات إدارية لمٍيئات الهحمية.  يرتبط الراتب بطريقة كا 

يترتب عميً التزاهات هالية لمٍيئة  فيً ألف الٍيكؿ التىظيهي بطبيعة كترتيب كتشكيؿ الهىاصب الكظيفية
 الهحمية، كخاصة فيها يتعمؽ بهىح العبلكات.

                                  
(1)

 .228،ص،مرجعسابقالقانوناإلداريماجدراغب:الحلو،
(2)

 .6،ص2009الفلسطٌنٌة،وزارةالحكمالمحلًالفلسطٌنً،التنظٌمٌةالمعٌارٌةالمقترحةللهٌئاتالمحلٌةكلالهٌانشرة
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كالهسهيات  ،كالشعب ،كاألقساـ ،كالٍيكمية اإلدارية في الٍيئة الهحمية تعتهد بتشكيمٍاعمى عدد الدكائر
 .كالصبلحيات كالهسؤكليات لكؿ هكظؼكهف خبللٍا يتـ تحديد األدكار  كعدد الهكظفيف، ،الكظيفية

عمى راتب الهكظؼ  تمقائيان كيىعكس  ،كبالتالي الهسهيات الكظيفية تؤثر عمى درجة الهكظؼ كفئتً
 (1)الشٍرم.

 ثانيًا: تقسيمات الييكل التنظيمي في الييئة المحمية.

ة كالفرعية التي تقكـ بٍا الٍيئة الهحمية لتقديـ عبارة عف هجهكع الكظائؼ الرئيس الكظيفيالٍيكؿ 
 (2)هىظهة عمى شكؿ هجهكعات هف الكظائؼ كالىشاطات كالهٍاـ. خدهاتٍا

أها الٍيكؿ التىظيهي فٍك اإلطار اإلدارم الذم يىظـ الكظائؼ الرئيسية كالفرعية الهرتبطة بٍا في 
 (3)ان بخطكط اتصاؿ أفقية كعهكدية.كياىات أك ٌياكؿ إدارية تحهؿ هسؤكليات كصبلحيات كترتبط هع

 :تي، عمى الىحك اآلىكيتـ تقسيهٍا إلى هستكيات إدارية هف األعمى إلى األدى

كيرأس الدائرة هكظؼ  ،الدائرة ٌي أحد هككىات الٍيكؿ التىظيهي كيعتبر أعمى هستكل إدارم.أ
 هسؤكؿ عىٍا بهسهى هدير.

ك أحد هككىات الٍيكؿ التىظيهي.ب الهستكل الثاىي بعد الدائرة، أم أف الدائرة كيأتي في  ،القسـ ٌك
هؤلفة هف هجهكعة هف األقساـ ال تقؿ عف قسهيف، كيرأس القسـ هكظؼ هسؤكؿ بهسهى رئيس 

 قسـ.

الشعبة حيث يتـ تقسيـ القسـ إلى شعب ال يقؿ عف شعبتيف بكؿ قسـ، كتعتبر الشعبة الهستكل .ت
ىظيهي، كيرأس الشعبة هكظؼ هسؤكؿ بهسهى التىظيهي الثالث بعد الدائرة كالقسـ في الٍيكؿ الت

 رئيس شعبة.

                                  
1ٌةرقمهٌئاتالمحلالتعلقةبتنفٌذنظامموظفًمالتعلٌماتالمنالمبلحقالمنشورةوالمرفقةمع3(لبلستزادةاإلطبلععلىالملحقرقم1)

 .()الٌةالتسكٌناإلداريوالمالًللهٌئاتالمحلٌة2009لعام

المنشور،بعنوانمصطلحاتوتعرٌفات1ملحقرقموأنظر.217-216،صالحلو،ماجدراغب:القانوناإلداري،مرجعسابق(2)

.()الٌةالتسكٌناإلداريوالمالًللهٌئاتالمحلٌة2009لعام1هٌئاتالمحلٌةرقمالتعلقةبتنفٌذنظامموظفًمالتعلٌماتالوالمرفقمع


لعام1هٌئاتالمحلٌةرقمالتعلقةبتنفٌذنظامموظفًمالتعلٌماتالالمنشوروالمرفقمع،بعنوانمصطلحاتوتعرٌفات1ملحقرقم(3)

 .()الٌةالتسكٌناإلداريوالمالًللهٌئاتالمحلٌة2009
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هككىات الٍيكؿ التىظيهي كتأخذ صفة خاصة بيف الدائرة كالقسـ، كيشرؼ عمى  لالكحدة فٍي أحد.ث
ا، كيدير الكحدة هكظؼ هسؤكؿ بهسهى رئيس  أعهالٍا بشكؿ هباشر رئيس الٍيئة الهحمية أك هديٌر

 (1)كحدة.

 لمييئة المحمية.ثالثًا: إعداد الييكل التنظيمي 

تقكـ دائرة شؤكف الهكظفيف بالٍيئة الهحمية بإعداد كشكفات كبطاقات تتعمؽ بهكظفي الٍيئة الهحمية هف 
ؿ العمهي ،كالجىسية ،كتاريخ الهيبلد ،سـاال كتاريخ  ،كدرجتً ،كفئة الهكظؼ ،كتاريخ التعييف ،كالهٌؤ

ة كالشكاكم بحقً كأية بياىات أخرل. كيقكـ كالجزاءات التأديبي ،دائً السىكمأكتقرير  ،الحصكؿ عميٍا
 ،رئيس الٍيئة الهحمية بتقديـ ٌذي الكشكفات لكزارة الحكـ الهحمي الفمسطيىي لدراستٍا كتقديـ رأيٍا فيٍا

ختصاصات كؿ هىٍا، كأية تعديبلت اهع كصؼ شاهؿ لمٍيكؿ التىظيهي لمٍيئة الهحمية كتقسيهاتٍا، ك 
باعتهادٌا، كتكافى الٍيئة الهحمية الهختصة بصكرة عىٍا كها يطرأ  الكزارة قراران  تطرأ عميٍا، كتصدر

 (2)عمى الٍيكؿ التىظيهي هف تعديبلت هف قبؿ الكزارة.

حاجتٍا السىكية هف الكظائؼ الهعتهدة الكاردة في  حتياجات الٍيئة الهحمية هفاككذلؾ يتـ تقديـ 
دراج هف تكافؽ عميالٍيكمية التىظيهية هرفقة هع الهكازىة هف كؿ عاـ، لدراست هف  ًٍا هف قبؿ الكزارة كا 

 إحداثيات ضهف الهكازىة العاهة لمٍيئة الهحمية.

  أف تسكيف الهكظفيف إداريان كفقان لمٍيكؿ التىظيهي الهعتهد في الٍيئة الهحمية  لمباحثة كعمية يتضح
، لً تأثير اٍكهٍاه ٍاكهسؤكليات الكظيفة الفمسطيىية، كتكزيع الهسهيات الكظيفية كؿ حسب هىصب

  (3)بهىح العبلكات لمهكظفيف سكاء كاىت العبلكة اإلدارية اإلشرافية أكعبلكة طبيعة العهؿ.

 

                                  
لعام1هٌئاتالمحلٌةرقمالتعلقةبتنفٌذنظامموظفًمالتعلٌماتالالمنشوروالمرفقمع،وتعرٌفاتبعنوانمصطلحات1ملحقرقم(1)

 .()الٌةالتسكٌناإلداريوالمالًللهٌئاتالمحلٌة2009

(2)
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةمنتعلٌمات5-4-2-1الموادانظر

 .48عالعبلواتصسٌتمالبحثفٌهألحقاًفٌماٌتعلقبؤنوا(3)
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 : اإلطار القانوني المنظم لحقوق الموظف المالية أثناء الخدمة الوظيفية.الثانيالمبحث 

ا القاىكف لمهكظؼ ٌي الحقكؽ الهالية، ألٌهيتٍا ا جتهاعية كالهٍىية، الال ريب أف أٌـ الحقكؽ التي أقٌر
فٍي هف ىاحية تجعؿ الهكظؼ يطهئف عمى هستقبمً الهعيشي، كهف ىاحية ثاىية تحفزي عمى األداء 
ا القاىكف لفائدة  الجيد كتطكير هٍاراتً، لذلؾ فإف الهساس بٍا دكف هراعاة الضهاىات التي يقرٌر

إخبلؿ بالتزاهات اإلدارة إزاء ىتقاصان هف كضعً القاىكىي كهركزي الهالي، كبالتالي االهكظؼ، يعد 
 (1)الهكظؼ.

لـز الٍيئات الهحمية ا، فإىً إال بشركط كلها هىع القاىكف الهكظؼ العاـ هف العهؿ في أم كظيفة أخرل
الفمسطيىية هقابؿ ذلؾ بدفع بدؿ هالي ٌك الراتب كتكابعً كالعبلكات الدكرية كالحكافز التشجيعية كبدؿ 

ا.العهؿ اإلضافي، كذلؾ حسب الهؤ   ٌؿ كالخبرات كىكعية الكظيفة كبها يتىاسب كقدٌر

 البحث باإلطار القاىكىي لحقكؽ الهكظؼ الهالية أثىاء الخدهة الكظيفية، بهطمبيف: سيتـكعميً 

 ستحقاقات الراتب اإلجهالي.االهطمب األكؿ: : 

 ستقطاعات هف الراتب اإلجهالي.الهطمب الثاىي: اال

















 

                                  
(1)

لمركزالدٌمقراطًاالقانون،ودراسةمنشورةلمجلةالعلومالسٌاسٌةغنٌم،عبدالرحمنعلًابراهٌم:الحقوقالمالٌةللموظفالعام،

 .2،2018،المجلد6العدد،برلٌن/العربًالمانٌا
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 الراتب اإلجمالي. ستحقاقاتاالمطمب األول: 

 ،هع عبلكة الدرجة ان أساسي ان يهىح الهشرع الفمسطيىي لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، راتب
جتهاعية لمزكج اباإلضافة لعدة عبلكات دكرية تهىح كفؽ ظركؼ هعيىة: كعبلكة االختصاص، كعبلكة 

كة غبلء هعيشة، كعبلكة ىدرة، ىتقاؿ هف هكاف السكف إلى هكاف العهؿ، كعبلاكاألكالد، كعبلكة بدؿ 
كعبلكة هخاطرة، كعبلكة طبيعة عهؿ، كأخيران عبلكة إدارية. ككذلؾ يتـ هىحً بدؿ الحكافز التشجيعية 

 كبدؿ العهؿ اإلضافي.

ذي العبلكات تحفيز الهكظفيف ال ستهرارية تطكير أدائٍـ في العهؿ، كتحسيف كالغرض هف الراتب ٌك
 الكضع الهادم لٍـ.

 بفرعيف: ستحقاؽ الراتب اإلجهالي،االبحث ب سيتـكعميً 

 الفرع األكؿ: حؽ الهكظؼ بالراتب األساسي.

 الفرع الثاىي: حؽ الهكظؼ بالعبلكات الدكرية كالحكافز التشجيعية كبدؿ العهؿ اإلضافي.

 الفرع األول: حق الموظف بالراتب األساسي.

القياـ بهٍاـ كظيفتً، كيدخؿ ضهف هعىى  الراتب ٌك الهبمغ الهالي الذم يتقاضاي الهكظؼ شٍريان ىظير
الهمحقة بً كالعبلكات كبدؿ السفر كبدؿ العهؿ اإلضافي. كيعد حؽ  كافة الهزايا الهالية األخرل الهرتب

الهكظؼ في تقاضي الهرتب أٌـ حقكؽ الهكظؼ ألىً السبب الرئيس في التحاقً بالكظيفة غالبان، 
خاصة، فهف جٍة تختص دكائر القضاء اإلدارم دكف تمؾ فقد أضفى عميً الهشرع حهاية  ةكألٌهي

ا في ىظر الهىازعات الهتعمقة بالهرتبات التي يتقاضاي الهكظفكف.  (1)غيٌر

 كقد عرؼ الهشرع األردىي الراتب بىظاـ هكظفي البمديات، كقسهً عمى الىحك التالي:

هً بهٍاـ كظيفتً التي "الراتب األساسي: الراتب الشٍرم الذم يستحقً الهكظؼ كيتقاضاي هقابؿ قيا
 . "يشغمٍا كال يشهؿ العبلكات كالهخصصات هف أم ىكع

                                  
(1)

 .119لٌلو،مازن:القانوناإلداري،مرجعسابق،ص
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 الراتب األساسي اإلجهالي: الراتب االساسي هضافان اليً عبلكة غبلء الهعيشة.

 (1)الراتب اإلجهالي: الراتب األساسي اإلجهالي هضافان اليً جهيع العبلكات الشٍرية الهحددة بالقاىكف".

فقد حدد بها يمي" الراتب األساسي الذم  2009ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية أها تعريؼ الراتب ب
يستحقً الهكظؼ كيتقاضاي هقابؿ قياهً بهٍاـ الكظيفة التي يشغمٍا كيشهؿ العبلكات الهستحقة بهكجب 

 (2)أحكاـ الىظاـ".

كال البدالت، ختمؼ التعريؼ حيث لـ يشهؿ العبلكات ا 1998الفمسطيىي  قاىكف الخدهة الهدىيةفي أها 
" الراتب األساسي الشٍرم الذم يستحقً الهكظؼ كيتقاضاي هقابؿ قياهً :فقد تـ تعريؼ الراتب بالتالي

راتب تعريفً لمبهٍاـ الكظيفة التي يشغمٍا، كال يشهؿ العبلكات أك البدالت هف أم ىكع كاىت". أها 
 (3)ؼ.اإلجهالي فيشهؿ الراتب األساسي هع العبلكات التي يستحقٍا الهكظ

" الهرتب ٌك عبارة عف الهبمغ الذم يتقاضاي الهكظؼ :كلقد عرؼ العهيد الطهاكم الراتب بها يمي
 (4)ىقطاعً لخدهة اإلدارة .اشٍريان هقابؿ 

" ىصيب العاهؿ أك الهكظؼ في الدخؿ القكهي يتحدد بها يضهف :عرفً بأىً اإلدارييف كبعض الفقٍاء
قتصادم كالحضارم لبمد ها، كيتفاكت ٌذا األجر أك الهرتب ل االهستكل هف الحياة الئقان طبقان لمهستك 

 (5)."بهقدار ها يسٍـ بً العهؿ في تككيف ٌذا الدخؿ القكهي

ير القياـ ظى ،كعميً فمقد تبيف أف الراتب ٌك الهبمغ الذم يتقاضاي الهكظؼ بصفة دكرية كهىتظهة
اسي كالعبلكات الهستحقً، عمى حسب بكاجبات عهمً أثىاء الخدهة في الكظيفة، كيشهؿ الراتب األس

 فئتً كدرجتً الكظيفية التي عيف عميٍا.

 بركاتب الهكظفيف العهكهييف في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، عمى الىحك التالي: سيتـ البحثكعميً 

                                  
(1)

 .2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن2ًالمادةانظر
(2)

 .2009التعارٌفمننظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة1المادةانظر
(3)

 .1998التعارٌفمنقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن1ًانظرالمادة
(4)

 .اومابعده465،ص1979العربً،لخامسة،دارالفكرسلٌمان:الوجٌزفًالقانوناإلداري،دراسةمقارنة،الطبعةاالطماوي،
(5)

الجزائر،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة،،كًراشتسمالًواإلأظامالرالنظرٌةالعامةلؤلجوروالمرتبات،دارسةمقارنةبٌنالنشطا،حماد:

 .22،ص1982
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 ستحقاق الراتب األساسي.اأوأًل: شروط 

ك هبدأ الراتب أك األجر يبلحظ أف السائد في هجاؿ الركاتب، هبدأ عمى درجة كبيرة هف األ ٌهية أال ٌك
ذا ًهقابؿ العهؿ، ككفقان لٍذا الهبدأ فإف الهكظؼ ال يستحؽ راتبً إال ىظير قياهً بأداء أعهاؿ كظيفت . كا 

قاـ الهكظؼ بٍذي األعهاؿ فإىً يستحؽ راتبً سكاء أكاىت صمتً بكظيفتً قائهة عىد صدكر قرار تعييىً 
كلكي يستحؽ الهكظؼ ٌذا الراتب الشٍرم ال بد هف تكافر  ىتٍاء خدهتً،اىقضت بسبب اأـ أىٍا 

 :اآلتية شركطال

صدكر قرار تعييف الهكظؼ هف السمطة الهختصة بالتعييف كهباشرة الهكظؼ الفعمية لكظيفتً. .أ
كيهىح الهكظؼ عىد تعيىً الراتب األساسي لبداية هربكط الدرجة الكظيفية الهعيف عميٍا، كيستحؽ راتبً 

 رتً الفعمية لمكظيفة الهعيف بٍا.  هف تاريخ هباش

ستهرار العبلقة الكظيفية التىظيهية بيف الهكظؼ كاإلدارة كفقان لقاىكف الٍيئات الهحمية الفمسطيىي ا .ب
 كاألىطهة كالتعميهات الهتعمقة بً.

عدـ صدكر قرار هف السمطات الهختصة كالقضاء الفمسطيىي، بحرهاف الهكظؼ هف راتبً أك جزء  .ت
ىكىي، كصدكر قرار هف الهحاكـ الفمسطيىية بالخصـ هف راتب الهكظؼ لسداد ديف أك هىً لسبب قا

  (1)لسداد ىفقة عائمية.

كيستحؽ الهكظؼ ٌذا الراتب هف تاريخ هباشرتً لهٍاـ كظيفتً كليس هف تاريخ صدكر قرار تعييىً 
  فيٍا.

 ثانيًا: تحديد الراتب األساسي.

ذا يعكد لتطكر فكرة الركاتب، فقد كاىت في الهاضي ختمفت الىظريات كاألساليب في تحديد اا لراتب ٌك
ختبلؼ الىظريات كاألساليب التي قيمت في اثهىان لمعهؿ ثـ أصبح الراتب دخبلن لمعاهؿ، كىجـ عف ذلؾ 

 (2)تحديد الراتب.

                                  
(1)

 .46-45،مرجعسابق،صالحقوقالمالٌةللموظفالعامعبدالرحمنعلًابراهٌم:غنٌم،
(2)

 .39،مرجعسابق،صالنظرٌةالعامةلؤلجوروالمرتباتشطا،حماد:



47 
 

ؼ كتعهد هختمؼ األىظهة القاىكىية الحديثة بتحديد راتب الهكظؼ العاـ في تشريعاتٍا الهتعمقة بالكظائ
بحيث يحدد الراتب لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية  ،العاهة حسب الفئة كالدرجة التي يعيف بٍا

. ككفقان لعهمية ىقؿ كتسكيف هكظفي 2009طبقان لسمـ الركاتب الهحدد بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية 
 (1)الٍيئات الهحمية الفمسطيىية عمى سمـ الكظائؼ كبىاءن عمى الفئات كالدرجات.

كلقد قسـ الهشرع الفمسطيىي الفئات في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية عمى حسب طبيعة الكظيفة، هف 
 هٍاـ كهسؤكليات، حيث قسـ الفئات الكظيفية إلى:

 هكظفي الفئة العميا..أ

 .الخاهسةكهكظفي الفئات العادية هف الفئة األكلى إلى الفئة .ب

حيث قسـ الفئات الكظيفية إلى  ،ة فالتقسيـ هختمؼفئات. أها بقاىكف الخدهة الهدىي ستأم بهجهكع 
تشهؿ رؤساء الدكائر الحككهية  ،فئات بإضافة فئة أعمى هف الفئة العميا تسهى الفئة الخاصة سبع

 (2)بدرجة كزير.

 :تيكلقد تـ تقسيـ فئات الهكظفيف العهكهييف في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، عمى الىحك اآل

الكظائؼ التخطيطية كاإلشرافية العميا كتحدد كفقان لمهعايير التي تكضع بهكجب الفئة العميا: كتشهؿ   -1
 (، ككظيفةA4-A3تعميهات تصدر عف كزير الحكـ الهحمي، كيككف التدرج لٍذي الفئة هف الدرجة )

شيكؿ كتتدرج لتصؿ  3220هدير البمدية العاـ كهساعديً. كبداية هربكط درجة الراتب تبدأ هف 
 شيكؿ. 3470

الفئة األكلى: تتكلى الهٍاـ القيادية كاإلشرافية كالهشاركة في كضع األٌداؼ االستراتيجية  -2
عداد الخطط التىفيذية الخاصة بالبراهج كالهشاريع كهتابعتٍا ،كالسياسات العاهة لمٍيئة الهحمية  ،كا 

جراءات العهؿ، كتشهؿ هف يعاكاإلشراؼ عمى تىفيذٌا ك  يف بكظيفة قتراح أساليب لتطكير هىٍجيات كا 
                                  

(1)
درجةعلىأنها"شرٌحةمناألجرلهاربطللالعمٌدالطماويتعرٌف.وانظرفًلك2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة41انظرالمادة

.وتنظمالدرجةجمٌعالوظائفالتًتتفقفًدرجةصعوبةواجباتها،وإنمالًطبقاًلجدولالمرتباتالملحقبنظامالعاملٌنالمدنٌٌنبالدولة

منذات403بصوعرفهاكذلك.424الطماوي،سٌمان:مبادئعلماإلدارةالعامة،مرجعسابق،صإختلفتفًنوعأعمالها".

وأهمٌةالمسإولٌاتومطالبالتؤهٌل،ولكنها"شرٌحةمعٌنةمناألجرتتضمنجمٌعالفئاتالتًتتشابهفًمستوىصعوبةالواجباتالكتاب
 تخلتففًنوعالعمل".

(2)
 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن9ًالمادةانظر
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بلت العمهية )الشٍادة الجاهعية األكلى  ،هدير كههف يهتمككف هٍارات إدارية كيشترط فيٍـ تكفر الهٌؤ
( كيككف الحد Cإلى  Aكحد أدىى( كالخبرات العهمية الهطمكبة، كيككف التدرج لٍذي الفئة هف الدرجة )

شيكؿ كتتدرج لتصؿ  2470هف سىكات. كبداية هربكط درجة الراتب تبدأ  ستاألدىى لمبقاء بالدرجة 
 شيكؿ. 2970

كتككف هسؤكليات هكظفي ٌذي  ،الفئة الثاىية: كتشهؿ الكظائؼ التخصصية في هختمؼ الهجاالت -3
ـ ههف يهتمككف هٍارات إدارية كقيادية هف بيف هكظفي االفئة القياـ باألعهاؿ التخصصية كيتـ  ختياٌر

بلت العميهة كالخبرات العهمية ٌذي الفئة لشغؿ الكظائؼ اإلدارية كاإلشرافية  كيشترط فيٍـ تكفر الهٌؤ
 5( كيككف الحد األدىى لمبقاء في الدرجة 1إلى  5الهطمكبة كيككف التدرج لٍذي الفئة هف الدرجة )

 شيكؿ. 2220شيكؿ كتتدرج لتصؿ  1700سىكات. كبداية هربكط درجة الراتب تبدأ هف 

بلت العمهية كالكظائؼ الكتابية كأعهاؿ الفئة الثالثة: تشهؿ الكظائؼ الفىية كالح -4 رفية هف ذكم الهٌؤ
 5( كيككف الحد األدىى لمبقاء في الدرجة 2إلى  7السكرتاريا، كيككف التدرج لٍذي الفئة هف الدرجة )

 شيكؿ. 2090شيكؿ كتتدرج لتصؿ  1490سىكات. كبداية هربكط درجة الراتب تبدأ هف 

فية في هجاالت التشغيؿ كالصياىة كالحركة كالىقؿ كالكرش الفئة الرابعة: كتشهؿ الكظائؼ الحر  -5
ا، كيككف التدرج لٍذي الفئة هف الدرجً ) ( كيككف 5إلى  9الهيكاىيكية كالكٍربائية كهحطات القكل كغيٌر

شيكؿ كتتدرج  1330سىكات. كبداية هربكط درجة الراتب تبدأ هف  5الحد األدىى لمبقاء في الدرجة 
 شيكؿ. 1700لتصؿ 

لفئة الخاهسة: كتشهؿ كظائؼ الخدهات كالحراس كالسعاة كهف في حكهٍـ، كيككف التدرج لٍذي ا -6
سىكات. كبداية هربكط درجة  5( كيككف الحد األدىى لمبقاء في الدرجة 6إلى  10الفئة هف الدرجة )

 (1)شيكؿ. 1570شيكؿ كتتدرج لتصؿ  1250الراتب تبدأ هف 

 :تيلٍيئات الهحمية الفمسطيىية عمى ٌذي الفئات عمى الىحك اآليف الهكظفيف العهكهييف في ايكيتـ تع

                                  
(1)

.2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة3المادةانظر

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part4Chapter1.jspالموظفٌنالعاممندٌوانسلمالرواتب

 ،الساعةالرابعةظهراً.2/1/2018الفلسطٌنً،التارٌخ

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part4Chapter1.jsp%20سلم%20الرواتب%20الأخير%20من%20ديوان
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ؿ دكتكراة عمى الدرجة -1  .2في الفئة  3يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ

ؿ هاجستير ٌىدسة أك صيدلة أك طب بيطرم أك ٌىدسة زراعية  -2 يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
 .2الفئة أقدهيات في  4سىكات( عمى الدرجة الرابعة هع إضافة  5)البكالكريكس 

ؿ بكالكريكس ٌىدسة أك صيدلة أك طب بيطرم أك ٌىدسة زراعية ) -3  5يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
 .2في الفئة  4سىكات( عمى الدرجة 

ؿ هاجستير عدا ها ذكر في البىد رقـ  -4  4هع إضافة  5إلى الدرجة  2يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
 .2أقدهيات في الفئة 

ؿ بكا -5  .2في الفئة  5سىكات( عمى الدرجة  4لكريس أك بكالكريس زراعة )يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ

ؿ دبمكـ  -6 سىكات كيعهؿ في إحدل الكظائؼ الكتابية أك الفىية عمى  3يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
 .3هع إضافة أقدهيتيف في الفئة  6الدرجة 

ؿ دبمكـ هع شاهؿ -7 ك الفىية عمى كيعهؿ في إحدل الكظائؼ الكتابية أ ،يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
 .3هع إضافة أقدهية كاحدة في الفئة  6الدرجة 

ؿ دبمكـ سىتيف بدكف شاهؿ -8 كيعهؿ في إحدل الكظائؼ الكتابية أك الفىية  ،يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
ؿ عمهي دبمكـ في هجاؿ العهؿ عمى الدرجة   .3في الفئة  6أك يعهؿ بكظيفة حرفية بهٌؤ

بلن  -9 تعميهً الجاهعي بعد، كيعهؿ في إحدل  يف دبمكـ أك لـ يىٍأقؿ ه يتـ تعييف هف يحهؿ هٌؤ
 .3في الفئة  7الكظائؼ الكتابية أك الفىية عمى الدرجة 

بلن  -10 أقؿ هف دبمكـ أك دبمكـ ليس في هجاؿ العهؿ  يتـ تعييف هف يعهؿ بكظيفة حرفية كيحهؿ هٌؤ
 .4في الفئة  9عمى الدرجة 
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في الفئة  10ية كالعهاؿ كاألذىة كالحراس عمى الدرجة يتـ تعييف هف يعهؿ بالكظائؼ الخدهات -11
5.(1) 

بالٍيئات الفمسطيىية، بىاءن عمى سمـ كآليتٍا كهها سبؽ يتبيف كيفية تحديد ركاتب الهكظفيف العهكهييف 
 .2009الركاتب كالعبلكات الهحدد بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية 

  .ثالثًا: موعد صرف الراتب

تىظيـ هستىدات ركاتب الهكظفيف، كتسمـ ٌذي الهستىدات لرئاسة البمدية في اليـك يتكلى هحاسب البمدية 
العشريف هف الشٍر أك قبمً. كتجٍز جهيعٍا لتدفع إف أهكف قبؿ يكـ العهؿ األخير هف الشٍر بثبلثة 

ا عمى أىً يجكز لمهجمس البمدم أف يصرح بتأدية الركاتب كالعبلكات قبؿ الهدة الهعيىة إذ ،أياـ كاهمة
 (2)كاىت ٌىالؾ أسباب تبرر ذلؾ.

ـ هسؤكلكف عف دفع الهرتبات كالعبلكات كاألجكر لمهكظفيف، كعف إعادة  كهدراء الدكائر أك هعتهدٌك
ستحقاؽ، كيظؿ الرصيد هحفكظان في عٍدتٍـ الهستىدات إلى الهحاسب، بعد أخذ تكاقيع أصحاب اال

 (3)حاسب.كتحت هسؤكلياتٍـ ريثها يدفع ألربابً أك يعاد الى اله

ستبلهٍا عف طريؽ حساب الهكظؼ الخاص بالبىؾ الهعتهد اأها بالكقت الحاضر فهعظـ الركاتب يتـ 
 هف قبؿ الٍيئة الهحمية. 

  اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

كىجد أف  ،يتضح أف الهشرع الفسطيىي قد قصر بحؽ الهكظؼ العاـ بالٍيئات الهحمية، كلـ يىصفً .أ
قتصادية السائدة في دكلة فمسطيف، حيث ىجد تىاسب كيتكافؽ هع األكضاع االالهكظؼ ال ي ًها يستحق

حيث تبدأ هربكط أدىى الدرجة هف  ،حتياجات الهعيشة بالحد األدىى لٍـاأف ركاتب الهكظفيف ال تمبي 
الحد األدىى هف الرضا عف تمؾ الركاتب هف  شيكؿ!! كبالتػالي ال يتػكفر 3470شيكؿ كصكالن  1250

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة17انظرالمادة
(2)

،العدد3/8/1955،وتعدٌبلته،المنشوربجرٌدةالوقائعاألردنٌة،بتارٌخ1955لسنة4النظامالمالًللبلدٌاترقم52انظرالمادة

 .726،ص1235
(3)

 .1955لسنة4المالًللبلدٌاترقمالنظام81المادةانظر
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ىعكس تدىي الركاتب عمى أداء ابية القصكل هف الهكظفيف في الٍئيات الهحمية. كعميً لقد قبؿ الغال
ىكصي ىعكس بدكري سمبان عمى أداء تمؾ الٍيئات الهحمية بشكؿ عاـ. لذا االهكظفيف، األهر الذم 

ديؿ قتصادم كالهعيشي لٍـ، كذلؾ بتعالتىاسب فيها بيف الركاتب كها بيف الكضع اال الهشرع الفمسطيىي
 سمـ الركاتب الهتبع في الٍيئات الهحمية كخاصةن الهتعمؽ بالفئات الدىيا.

كلـ يىصؼ الهشرع الفمسطيىي الهكظؼ بالهدة الطكيمة لمحد األدىى بالبقاء عمى الدرجة كخاصة   .ب
الفئات الدىيا هف الهكظفيف. حيث إىً قد حدد سمـ الركاتب كالعبلكات بحد أدىي لمسىكات الكاجب عمى 

 :كاآلتيىتقاؿ الى الدرجة الهالية التي تمي درجتً التي عيف فيٍا، فجاءت ستيفائٍا لبلاظؼ الهك 

 ( الحد األدىى لمبقاء عمى الدرجة  2، 3، 4، 5هكظفي الفئات :)سىكات. 5 

  سىكات. 6هكظفي الفئة األكلى: الحد األدىى لمبقاء عمى الدرجة 

 درجة سىتاف.هكظفي الفئة العميا: الحد األدىى لمبقاء عمى ال 

صاؼ لهكظفي الفئات العادية، إذ إشترط القاىكف لترقيتٍـ هف درجتٍـ التي عيىكا فيٍا إى ٌىالؾفميس 
ا  ستيفاء الدرجة التي ، يتطمب ال2، 3، 4، 5ستىفاذ سىكات طكيمة، فهكظؼ الفئات المدرجة التي تعمٌك

تيفاء الدرجة التي تمي درجتً سىتاف سسىكات. أها اإلىتقاؿ في الدرجات العميا، يتطمب ال 5تمي درجتً 
 فقط !!! 

ىتقاؿ بيف الدرجات، هها الدرجات العادية فترة زهىية طكيمة لبل ككبالتالي ليس عدالن أف يقضي هكظف
الفئة العميا يتحسف  كيؤثر بطريقة سمبية عمى كضع الهكظؼ الهادم كعمى راتبً الشٍرم، بيىها هكظف

 ذا فيً ظمـ لفئة كبيرة هف هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.كضعٍـ الهالي بفترات كجيزة!!! ٌك

كيقع عمى الهكظؼ ظمـ آخر بالتىقؿ بيف الدرجات، فإذا تبيف أف الراتب الذم يتقاضاي الهكظؼ  .ت
عىد ىقمً يزيد عف الراتب الهستحؽ لً في الدرجة الهىقكؿ إليٍا، يحتفظ براتبً األصمي عمى أف يتـ 

 دستىفاازيادات تستحؽ لً ضهف تسكية راتبً براتب الدرجة الجديدة لحيف  حتساب أية عبلكات أكا
 (1)الفرؽ!!!

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة41المادةانظر
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ستحقاؽ اعمى ىصا  كالتعميهات الهتعمقً بتىفيذي، 2009بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي  .ث
الهشرع الفمسطيىي ضركرة  ىكصيكعميً  الهكظؼ هف تاريخ الترقية أكؿ هربكط الدرجة الجديدة !!!،

لغاء أدىى هربكط الدرجة، بحيث يتـ ىقؿ األقدهيات هف الدرجة القديهة لمدرجة االتدخؿ كتعديؿ الىص ك 
ىتٍت عميً قبؿ الترقية، كذلؾ لها هف شأىً فتح آفاؽ االجديدة، كأف تبدأ الدرجة الجديدة هف حيث ها 

 (1)كاسعة ستىعكس بشكؿ إيجابي عمى كضع الهكظؼ الهالي.

بجهمة هف  ؛يعان، التي تفرض عمى الهشرع في أيً دكلة بأف يحيط الهرتبعتبارات جهكلٍذي اال
  (2).الضهاىات األساسية لحهاية الهرتب ألىً أٌـ حؽ أساسي لمهكظؼ العاـ

 الفرع الثاني: حق الموظف بالعالوات الدورية والحوافز التشجيعية وبدل العمل اإلضافي.

ي عبارة عف هجهكعة الهبالغ الهالية يتقاضا ٌا الهكظؼ شٍريان بشكؿ دكرم، أك خبلؿ هدة هعيىة ٌك
يحددٌا القاىكف في الٍيئة الهحمية، كتهىح إها عمى شكؿ هبالغ شٍرية هقطكعة أك عمى شكؿ ىسبة 
هحددة هف الراتب األساسي لمهكظؼ، كتهىح ٌذي العبلكات كالحكافز كالبدؿ لتهكيف الهكظؼ هف 

كلتهييز هكظؼ ها عف  ؛يكفؿ عيشً بهستكل هقبكؿ إجتهاعيان قتصادية لمحياة بها هكاجٍة الهتطمبات اال
غيري هف الهكظفيف، ألف طبيعة عهمً تحتاج إلى كفاءة عمهية أك فىية غير هطمكبة في الكظائؼ 

 اإلدارية األخرل.

 :اآلتيالبحث بٍذي العبلكات كالحكافز كالبدؿ، عمى الىحك  سيتـكعميً 

 أوًل: حق الموظف بالعالوات الدورية.

كيضاؼ إلى الراتب األساسي  ،يقصد بالعبلكات هبمغ هف الهاؿ يستحقً الهكظؼ دكريان عف كؿ سىة
 (3)ألسباب هعيىة فيزداد بٍا الراتب، كفقان لمشركط كالضكابط الىظاهية.

                                  
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات80والمادة.2009ظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةن18المادةانظر(1)
(2)

 .465،صمرجعسابقسلٌمان:الوجٌزفًالقانوناإلداري،الطماوي،
عبلوةاختصاص،:ةٌستحقموظفوالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنٌةالعبلواتاآلتٌ،2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة2بند19المادة(3)

عبلوةإدارٌة،عبلوةطبٌعةالعمل،عبلوةمإهلعلمًلمنٌحصلعلىماجستٌرفؤعلى،عبلوةاجتماعٌةللزوجواألوالد،عبلوةغبلء
 )المواصبلت(.معٌشة،عبلوةمخاطرة،عبلوةالندرة،عبلوةدورٌة،بدلتنقلثابت
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جراءات هىح ال  1998لعاـ  4كفقان لقاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي رقـ  عبلكاتكيتـ تىظـ شركط كا 
رية، عمى أف يقكـ كزير الحكـ الهحمي بتحديد قيهة ٌذي العبلكات كىسبتٍا. كتحجب السا كلكائحً

 (1)العبلكات إذا اىتفت األسباب الهكجبة لٍا.

، تـ التكضيح أكثر كبشكؿ هكسع عف طبيعة 2009كبتعميهات هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية 
ختبلفات بالعبلكات فيها بعض اال بيفكهف خبلؿ البحث تٌذي العبلكات، كلهف تهىح هف الهكظفيف. 

لتابعة، حيث ذكر الىظاـ عبلكة الىدرة ابيف ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الهذككر كالتعميهات 
ختصاص كلـ يذكر بدؿ التىقؿ الثابت، كبالتعميهات تـ ذكر بدؿ التىقؿ الثابت )الهكاصبلت( كلـ كاال

 تحقاقات الراتب اإلجهالي!!ختصاص هف ضهف إسيذكر عبلكة  الىدرة كعبلكة اال

، هف عبلكات، فقد شهؿ الراتب اإلجهالي كؿ ها تـ ذكري 1998الفمسطيىي أها بقاىكف الخدهة الهدىية 
 ختصاص كالعبلكة اإلدارية لمهكظؼ.طً عدـ الجهع بيف عبلكة االاشتر اكلكف الفرؽ 

ا بالقكاىي كهكظف كايضُا يتـ هىح ف الهتعمقة بالٍيئات الهحمية الٍيئات الهحمية عبلكات لـ يتـ ذكٌر
ي عبلكة تهاالفمسطيىية كأىظهتٍ العاهميف  ىح لمهكظفيف هف حهمة ٌكيات القدس، هثؿ عبلكة القدس ٌك

 في الكظائؼ العهكهية الفمسطيىية.

أها الهشرع األردىي بىظاـ هكظفي البمديات باألردف، قد ذكر عبلكات لـ يتـ إدراجٍا بىظاـ هكظفي 
في فمسطيف كالعبلكة الفىية، كعبلكة الهكقع، باإلضافة لعبلكات أخرل تـ ترؾ الهجاؿ الٍيئات الهحمية 

ضافتٍا، كتصرؼ تمؾ العبلكات هف تاريخ هباشرة الهكظؼ عهمً  لهجمس الكزراء األردىي لتحديدٌا كا 
 (2)سكاء عف طريؽ التعييف أك الىقؿ أك الترفيع أك تعديؿ الكضع.

 : تيتمؾ العبلكات، عمى الىحك اآلكعميً سيتـ البحث بكؿ عبلكة هف 

 ختصاص.عبلكة اال.أ

                                  
(1)

 .2009لمحلٌةنظامموظفًالهٌئاتا3بند19انظرالمادة
(2)

 .2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن12ًانظرالمادة
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تصرؼ ٌذي العبلكة لحاهمي بعض التخصصات الذيف يستطيعكف تحصيؿ دخؿ أكبر في العهؿ الحر 
  (1)هف العهؿ بالكظيفة في الٍيئة الهحمية الفمسطيىية، كاألطباء كالهٍىدسيف كالهحاهيف.

 العبلكة اإلدارية)اإلشرافية(. .ب

 كف هكاقع إشرافية قيادية كفقان لمٍيكؿ التىظيهي الهعتهد في الٍيئة الهحمية الفمسطيىية .كتهىح لهف يشغم

شيكؿ،  400شيكؿ، كلهدير الدائرة  A3-A4 650كلقد تـ تحديدٌا بهبمغ هعيف لهكظفي الدرجة 
 (2)شيكؿ. 200شيكؿ، كلرئيس الشعبة  300كلرئيس القسـ أك الكحدة 

الهخاطرة كالعبلكة اإلدارية اإلشرافية، كها جاء الىص عمية بتعميهات  كال يجكز الجهع فيها بيف عبلكة
 (3) .2009هكظفي الٍيئات الهحمية 

 كيكقؼ صرؼ ٌذي العبلكة في حاؿ زكاؿ سبب هىحٍا.

 عبلكة طبيعة العهؿ..ت

تهىح ٌذي العبلكة بىسب هئكية هحددة بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية تضاؼ عمى الراتب األساسي، 
% بىاءن عمى الهسهى الكظيفي لمهكظؼ بالٍيئة  150% إلى 10ذي الىسب كتتراكح ها بيف كتحدد ٌ

الهحمية، كعمى أساس تخصصة األكاديهي، كعمى طبيعة كهٍىة عهؿ الهكظؼ، كفي بعض األحياف 
 (4)تككف عمى أساس الدرجة في الفئة الكظيفية.

ة كىسبة هف الراتب األساسي هحددة لعدد أها لهكظفي الخدهة الهدىية الفمسطيىيف، فتصرؼ ٌذي العبلك 
 -% 10: الفئة الخاهسة اآلتيةهف الكظائؼ أك الدرجات أك حسب الفئة الكظيفية، كحددت بالىسب 

 (5)%.50الفئة األكلى  -% 25الفئة الثاىية  -% 20الفئة الثالثة  -% 15الفئة الرابعة 

 أجمً. كيكقؼ صرؼ ٌذي العبلكة في حاؿ زكاؿ السبب التي صرفت هف

                                  
(1)

 .220مبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص،عدنان:وعمر
(2)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة17انظرالمادة
(3)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة80انظرالمادة
(4)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة16ادةانظرالم
(5)

 .ببلئحةعبلوةطبٌعةالعملوالعبلوةاإلدارٌة،1998،بتعدٌلقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن2005ًلعام13قرارمجلسالوزراءرقم
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ؿ العمهي..ث  عبلكة الهٌؤ

تصرؼ لمهكظؼ الحاصؿ عمى درجات عمهية عميا، بحيث تصرؼ بقيهة ثابتة لحاهمي درجة الدكتكراة 
شيكؿ، كلباقي تخصات الهاجسيتر  300شيكؿ، كلمهكظؼ الحاصؿ عمى هاجسيتر ٌىدسة  500
 شيكؿ. 200

ذا هف قبيؿ الدعـ كالتشجيع لمهكظؼ لتطكير أدائً كتحسيف قد راتً الكظيفية بالتحصيؿ العمهي ٌك
 كاألكاديهي.

 .جتهاعيةالعبلكة اال.ج

أها الزكجة الثاىية فيصرؼ لٍا ها يتـ  ،هكظفةالكتدفع ٌذي العبلكة لمهكظؼ عف زكجتً األكلى كغير 
شيكؿ، كيتكقؼ  60شيكؿ شٍريان، كلمهكظفة عف زكجٍا غير الهكظؼ بكاقع  20صرفً لؤلبىاء بكاقع 
 ىد إىتٍاء العبلقة الزكجية إها بالطبلؽ أك بالكفاة.  صرؼ ٌذي العبلكة ع

بف، حتى بمكغٍـ اشيكؿ عف كؿ  20جتهاعية عف األبىاء كالبىات بكاقع ة االك ككذلؾ تصرؼ العبل 
بف يتابع دراستً في أية هؤسسة تعميهية هعترؼ بٍا ، كيستهر صرؼ العبلكة إذا كاف اال18سف 

ف العهر أيٍها أسبؽ، أك إذا كاف هعاقان أك أصبح هعاقان كبىسبة ه 25كلحيف إتهاهً دراستً أك إكهالً 
 إعاقة تحددٌا المجىة الطبية العميا، أك إذا كاىت بىتان غير هتزكجة أك هطمقة أك أرهمة غير هكظفة.

 كيصرؼ لمهكظفة عف أبىائٍا  إذا كاف الزكج هعاقان كغير قادر عمى العهؿ.

ذا  كاف الزكجاف هكظفيف بالٍيئة ال جتهاعية عف األبىاء هحمية الفمسطيىية ذاتٍا فتدفع العبلكة االكا 
 ألحدٌها كترؾ الهجاؿ لؤلزكاج الهكظفيف باإلتفاؽ فيها بيىٍـ لتحديد أم هىٍها تصرؼ لً.

كعمى الهكظؼ أف يبمغ كحدة شؤكف الهكظفيف بالٍيئة الهحمية بهكعد ال يزيد عف هىتصؼ شٍر يىاير 
جتهاعية خبلؿ تهاعية، كعميً اإلببلغ عف أم تغيير يطرأ عمى حالتً االاهف كؿ عاـ بياىات حالتً اإل

 (1)ثبلثيف يكهان هف حصكؿ التغيير، هرفقان بً الهستىدات الهؤيدة لذلؾ.

                                  
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة11انظرالمادة(1)
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 عبلكة غبلء هعيشة..ح

% هف الراتب األساسي، كتعدؿ ٌذي الىسبة بقرار هف كزير الحكـ 2.75تهىح ٌذي العبلكة بىسبة 
قتصادم كالهعيشي كبالرجكع لمجٍات الهختصة بذلؾ، هثؿ الجٍاز ان لمكضع االالهحمي الفمسطيىي، كفق

 (1)الهركزم لئلحصاء الفمسطيىي.

 عبلكة الهخاطرة..خ

هف  ان إف الكثير هف الكظائؼ لٍا طابع الخطكرة عمى الهكظؼ، فكاف ال بد هف إعطاء الهكظؼ ىكع
 مى أكهؿ كجً.لتأدية هٍاـ عهمً ع ؛األهاف الهادم هقابؿ الخطر الهعرض لً

إذان ٌي العبلكة التي تهىح شٍريان لمهكظفيف الذيف يتعرضكف بحكـ عهمٍـ بصكرة هباشرة لمهخاطرة أك 
كؿ حسب طبيعة الهٍىة كالهخاطرة، كتـ  ،العدكل، كتككف بىسبة هئكية هعيىة تضاؼ لمراتب األساسي

 ، كها يمي:2009تحديد ٌذي الهٍف بالتعميهات الهتعمقة بهكظفي الٍيئات الهحمية 

 عهاؿ الىظافة..أ

 عهاؿ هجاؿ الكٍرباء..ب

 عهاؿ أقساـ لحاـ الكٍرباء ك لحاـ األكسجيف كتعبئة البطاريات..ت

 عهاؿ البستىة كالهكاسرجي..ث

 (2)فتش أك هراقب أك إطفائي.جاب أك ه.ج

، فقد تـ التكسع  بطبيعة الهٍف التي تهىح لٍـ 1998أها لدل هكظفي الخدهة الهدىية الفمسطيىي 
الهخاطرة، ككذلؾ كاف اإلختبلؼ بالىسب الهئكية لصرؼ ٌذي العبلكة عها ٌـ ههىكح لهكظفي  عبلكة

                                  
 .2009علٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةت14انظرالمادة(1)
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة15انظرالمادة(2)
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 ةالٍيئات الهحمية الفمسطيىية، فقد هىحت عمى سبيؿ الهثاؿ كليس الحصر لمهٍىدسيف، كلعهاؿ الصياى
ا هف الهٍف. اكالهيكاىيك  (1)كغيٌر

 تي صرفت هف أجمً.كيتـ كقؼ صرؼ ٌذي العبلكة عف الهكظؼ عىد زكاؿ السبب ال

 (2)كال يجكز الجهع ها بيف عبلكة الهخاطرة كالعبلكة اإلدارية اإلشرافية.

 عبلكة الىدرة..د

بلتٍـ أك خبراتٍـ  تدفع ٌذي العبلكة لمهكظفيف الذيف ال تتكافر بدكلة فمسطيف عمى العدد الكافي هف هٌؤ
 (3)كحاهمي درجة الدكتكراة في بعض التخصصات.

ف الهرجعية لهجمس  الكزارء الفمسطيىي، في تحديد عبلكة الىدرة كهستحقيٍا، ككضع الضكابط كا 
أىً إلى كقتىا الحالي لـ يتـ البت  الكالهعايير لصرفٍا، كبىاءن عمى التكصيات هف الجٍات الهختصة، إ

 (4)فيٍا.

 العبلكات الدكرية..ذ

ي عبارة عف هبمغ هقطكع هف الهاؿ يهىح لمهكظؼ عمى راتبً األساسي، يىتقؿ  بعدٌا إلى الهرتبة ٌك
التالية في داخؿ درجتً الكظيفية. كلكؿ درجة كظيفية حدد القاىكف إزاءٌا هبمغان هاليان كزيادة أكعبلكة 

 تهىح سىكيان لمهكظؼ.

ا، في األكؿ هف كاىكف الثاىي هف  كتصرؼ العبلكة الدكرية سىكية، ها لـ يصدر قرار بحجبٍا أك تأخيٌر
ىة فأكثر في الخدهة، كبحد أقصى لعدد العبلكات الهقررة لدرجتً، كؿ عاـ لمهكظفيف الذيف أهضكا س
 (5)%.1.25كتككف الزيادة الدكرية السىكية بىسبة 

                                  
(1)

 .بإصدارنظاممنحعبلوةالمخاطرة1998،بتعدٌلقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن2005ًلعام78مجلسالوزراءقرار
 .2009الهٌئاتالمحلٌةتعلٌماتنظامموظف5ًالبند80انظرالمادة(2)
(3)

 .220مبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص،عدنان:وعمر
(4)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن3ًالمادة
(5)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة6انظرالمادة
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عتيادية، حتى لك تهت اكيستحؽ الهكظؼ الذم يؤدم  خدهتً بصكرة هرضية لمعبلكة السىكية بصفة 
 ترقية الهكظؼ إلى درجة أخرل.

 بدؿ تىقؿ ثابت)الهكاصبلت(..ر

يابان هف هكاف سكىً لمهكظؼ في ا هكاف هقر الٍيئة إلى لٍيات الهحمية الفمسطيىية، بدؿ تىقؿ ذٌابان كا 
التي يقدهٍا الهكظؼ عف بعد هقر سكىً عف العهؿ، ككفقان  باتاتالهحمية، كيحدد ٌذا الهبمغ كفقان لئلث

 (1)لمتسعيرة الهتبعة لدل هكظفي الخدهة الهدىية الفمسطيىي.

 هىح ٌذي العبلكة، كهف ٌذي الحاالت : كفي بعض الحاالت يتـ كقؼ

 خبلؿ إجازة األهكهة. .1

 كاىت اإلجازة ليكـ كاحد. إلجازة أـ قصرت حتى لكاخبلؿ اإلجازة دكف هرتب طالت هدة  .2

 لمهكظؼ الهحاؿ  لمتحقيؽ هعً هف قبؿ لجىة تحقيؽ. .3

 خبلؿ فترة البعثات كالدكرات كالسفر. .4

 اإلجازة الهرضية. .5

 ة هف الٍئية الهحمية.لمهكظؼ الذم يصرؼ لً سيار  .6

 عهمً. في حاؿ تكفير كسيمة ىقؿ لمهكظؼ هف هكاف إقاهتً لهقر .7

 في حاؿ إعطاء الهكظؼ بدؿ كقكد لهركبتً الخاصة. .8

 

 

 

                                  
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة13انظرالمادة(1)
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 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

هدل قصكر الهشرع الفمسطيىي بعدـ التكسع بالعبلكات، كعبلكة الهكقع، كعبلكة بدؿ دراسة،  .أ
تقرر لشاغمي الكظائؼ العميا بدؿ تهثيؿ، كبدالت ظركؼ كبدؿ إقاهة كبدؿ كعبلكة فىية، ككأف ي

ا هف العبلكات األخرل.  (1)أثاث، كغيٌر

قتصادية الصعبة في الهجتهع هدل تدىي هبالغ ٌذي العبلكات بالىسبة لمظركؼ الهعيشية كاال.ب
 الٍيئات الهحمية الفمسطيىية. كالفمسطيىي، كالتي يعاىي هىٍا هكظف

بطبيعة الهٍف التي تهىح لٍـ عبلكة الهخاطرة بتعميهات ىظاـ هكظفي الٍيئات  عدـ التكسع.ت
، حيث تهىح 1998، كها ٌي بقاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي 2009لعاـ  1الهحمية رقـ 

الصياىً  هكىتاج هدخؿ بياىات، فىي يفلمهٍىدسيف، كلعهاؿ الصياىً كالهيكاىيؾ كهبرهجك فىي
ا هف اكالهيكاىيك  الهٍف.، كغيٌر

إف الهشرع األردىي بىظاـ هكظفي البمديات، كاف أكثر إىصافان لمهكظؼ الهطمؽ أك األرهؿ، أك .ث
" يستحؽ :جتهاعية حيث ىص عمى ها يميلمهكظفة التي تعيؿ زكجٍا الهقعد، فيها يتعمؽ بالعبلكة اال

د ال تزيد الهكظؼ الهتزكج عبلكة عائمية شٍرية شهمت الهكظؼ األرهؿ كالهطمؽ إذا كاف لً أكال
ـ عمى  سىة. كتدفع العبلكة العائمية لمهكظفة إذا كاف زكجٍا هتكفيان أك هقعدان أك كاىت  18أعهاٌر

ـ ال تزيد عمى   18هعيمة ألكالدٌا، أك هطمقة ال تتقاضى ىفقة شرعية عف أكالدٌا ككاىت أعهاٌر
 (2)سىة".

األردىي ككذلؾ اسكةن بهكظفي قاىكف الهشرع الفمسطيىي تعديؿ ٌذي العبلكات أسكةن بالهشرع  ىكصي لذا
، بإضافة عبلكات جديدة، ككذلؾ رفع ىسبة ٌذي العبلكات هف الراتب 1998الخدهة الهدىية الفمسطيىية 

 ةاألساسي، أك رفع الهبمغ الهعيف الهقطكع.  هف أجؿ تحقيؽ الٍدؼ كالغاية هف ٌذي العبلكات، كهساعد
أسرتً الهادم، لتتبلئـ ككاقع الحاؿ الهعيشي  كتحسيف كضعً ككضع ،الهكظؼ عمى تحسيف راتبً

 كتتىاسب هع هتطمبات الحياة الهعيشية الصعبة!!! 

                                  
(1)

.بسٌونً،عٌد454-447ص1973اإلداري،نظرٌةالمرفقالعاموعمالاإلدارة،القاهرة،مبادئالقانوناوي،سلٌمان:طمراجعال

 ومابعدها.293الغنً:القانوناإلدراري،منشؤةالمعارف،اإلسكندرٌة،،بدونسنةنشر،ص
(2)

 .2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن11ًالمادةانظر
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 ثانيًا: حق الموظف بالحوافز التشجيعية.

العبلكة التشجيعية ٌي عبارة عف هبمغ هالي يهىح لمهكظؼ بقرار هف إدارة الٍيئة الهحمية تشجيعان 
ة يحددٌا القاىكف الفمسطيىي كاألىظهة كالتعميهات التابعة لً، كهكافأة لً، كذلؾ كفقان لتكافر شركط هعيى

 (1)كال يؤثر هىح ٌذي العبلكة عمى هىح العبلكة الدكرية في هكعدٌا السىكم.

زهة لهىح العبلكات التشجيعية عتهادات البلكعمى الٍيئة الهحمية أف تدرج في هشركع هكازىتٍا اال
جٍكد غير العادية لمهكظؼ، كالهكافآت بأىكاعٍا، كال تصرؼ كالبدالت كالهزايا كالتعكيضات، هقابؿ ال

كتضع  اية هكافآت أك عبلكات لـ ترصد لٍا هخصصات في الهكازىة العاهة هٍها كاىت األسباب.
الٍيئة الهحمية  تعميهاتٍا الداخمية لتكفؿ تحقيؽ األٌداؼ كتحسيف األداء كترشيد الىفقات عمى أف 

 كافز كالعبلكات التشجعية الهادية كشركط هىحٍا.تتضهف ٌذي التعميهات فئات الح

ة عمى بذؿ أقصى قدر ههكف هف الجٍد يحيث أجاز الهشرع الفمسطيىي، هىح الهكظؼ هكافأة تشجيع
إذا حصؿ عمى تقرير كفاية األداء بهرتبة ههتاز عف  ،في العهؿ تعادؿ العبلكة الدكرية الهقررة لً
% هف عدد 20هكظفيف الذيف يهىحكف ٌذي العبلكة عف العاهيف األخيريف، عمى أال يزيد عدد ال

تهىح لكاحد هىٍـ عمى أال يتكرر هىحٍا  5الهكظفيف العاهميف عمى ٌذي الدرجة، فإذا قؿ عددٌـ عف 
 (2)لمهكظؼ إال بعد سىتيف عمى األقؿ هف تاريخ هىحٍا لً.

كترشيد  فع كفاءة األداء كيجكز أيضان صرؼ هكافأة تشجيعية لمهكظؼ الذم يقدـ أعهاالن أك بحكثان لر 
   (3)الىفقات.

ىها لغاية اال ستفادة هف الدكرات التدريبية أك تهثيؿ الهكظفيف كقد تككف الحكافز ليست ذات أثر هادم كا 
 .كفلمٍيئة الهحمية التي يعهؿ بٍا في الىدكات كالهؤتهرات، كالتي كثيران ها يكترث لٍا الهكظف

                                  
(1)

 .54صمرجعسابق،،الحقوقالمالٌةللموظفالعامبدالرحمنعلًابراهٌم:غنٌم،ع
(2)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن3ًبند56انظرالمادة
(3)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن2ًبند56انظرالمادة
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 في.ثالثًا: حق الموظف ببدل العمل اإلضا

في الٍيئات  صحيح أف القاىكف قد حدد الدكاـ الرسهي بست ساعات كلهدة ست أياـ في األسبكع
الهحمية الفمسطيىية، إال أىً كيجكز تكميؼ الهكظؼ بالعهؿ لساعات إضافية تزيد عف ساعات العهؿ 

زهة بلستدعت الحاجة لذلؾ، كتقكـ الٍيئً الهحمية بإصدار التعميهات الداخمية الاالرسهي، إذا 
 (1)لتىظيهٍا.

كفي أكقات الحاجة كبىاءن عمى طمب الدكائر الهختمفة، كبتكميؼ هف رئيس الٍيئة الهحمية، تقكـ كحدة 
شؤكف الهكظفيف، بتحديد الهكظفيف الهكمفيف لمعهؿ في غير أكقات العهؿ الرسهي. كيجب أف يتضهف 

رة هفاجئة في العهؿ، أك ألسباب طمب التكميؼ األسباب الداعية إليً، سكاء كاف العهؿ ىتيجة لكث
طارئة خارجة عف صهيـ العهؿ الرسهي، أك ألسباب هكسهية همحة كلفترة هحددة، بحيث ال يهكف 
إىجاز ٌذي األعهاؿ في أكقات الدكاـ الرسهي. ككيتضهف أيضَا كشفان يكضح بً عدد الهكظفيف 

 ٍا، كالهبمغ الهتكقع صرفً ىتيجة لذلؾ.ىتٍاء العهؿ فيا ةالهكمفيف كأياـ كساعات العهؿ، كالهدة الهىتظر 

كعمى الهكظؼ أف يسجؿ العهؿ اإلضافي يكهيان في سجؿ، كيكقع عميً الرئيس الهباشر لً عمى ىهاذج 
 هخصصة لذلؾ.

 كاليصرؼ لمهكظؼ بدؿ العهؿ اإلضافي إذا لـ يقـ بالعهؿ الهطمكب: 

 هىً. التقصير ىتيجة اإلٌهاؿ أك  .أ

 عف العهؿ الهحدد. ًعىد تغيب.ب

 أك لزكاؿ أسباب ٌذا العهؿ..ت

كال يشهؿ بدؿ العهؿ اإلضافي هكظفي الفئتيف العميا كاألكلى هقابؿ لقاء العهؿ في غير أكقات الدكاـ  
 الرسهي، فقط يشهؿ هكظفي الفئة الثاىية فها دكف.

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة26المادة



62 
 

كيتقاضى الهكظؼ بدؿ أجرة الساعة العادية بأكقات الدكاـ الرسهي عىٍا ساعة كىصؼ بأكقات العهؿ 
إلضافي، كال تصرؼ أية هبالغ عف العهؿ في غير أكقات الدكاـ الرسهي إال إذا رصدت لٍا ا

 هخصصات في الهكازىة العاهة.

، يتقاضى هقابؿ ساعة العهؿ اإلضافي ىفس أجرة الساعة 1998أها بقاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي 
 (1)بالعهؿ الرسهي.

ف كؿ أربع ساعات عهؿ يـك إجازة بدؿ الزيادة عمى ستبداؿ بدؿ العهؿ اإلضافي عاهكظؼ الكهف حؽ 
أياـ بالسىة، كذلؾ بعد هكافقة رئيس الٍيئة كبتىسيب هف الهدير  10الراتب، كبحد أقصى فقط 

 (2)الهباشر.

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

بتحديد ىسبة هعيىة لعدد  2009لـ يتطرؽ الهشرع الفمسطيىي بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية .أ
كظفيف الهكمفييف بالعهؿ اإلضافي، كها حددٌا الهشرع األردىي بىظاـ هكظفي البمديات، حيث حدد اله

 (3)% هف هكظفي البمدية فقط.  25ىسبة 

شترط أال تزيد الهبالغ ا، 2009كها أف الهشرع الفمسطيىي بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية .ب
الشٍرم، كلـ يحدد الهشرع  الراتب % هف راتب الهكظؼ 25الهدفكعة عف بدؿ العهؿ اإلضافي عف 

% هف 30األساسي أـ اإلجهالي ، كها فعؿ الهشرع األردىي حيث كاف أكثر إىصافان، كزاد ىسبتٍا ؿ 
 الراتب األساس لمهكظؼ.

ؾ أف لالهشرع الفمسطيىي زيادة ىسبة بدؿ العهؿ اإلضافي أسكةن بالهشرع األردىي، ككذ ىكصيكعميً، 
كها ٌك الحاؿ عمى  ،بدؿ العهؿ اإلضافي، كي ال تهتد ألشٍر كسىكاتيتـ تحديد هدة أقصى لصرؼ 

تقديـ الهزيد ل كتشجيعً هكظؼال أرض الكاقع في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية. كذلؾ هف أجؿ إىصاؼ
 هف العطاء في العهؿ

                                  
(1)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن55ًانظرالمادة
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة9انظرالمادة
(3)

 .2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن14ًانظرالمادة
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 ستقطاعات من الراتب اإلجمالي.المطمب الثاني: ال

ة، فبل يهكف لئلدارة أف تجرم أية إقتطاعات أك قد خص الهشرع الفمسطيىي الهرتب بحهاية خاص
حجز عمى هرتب الهكظؼ إال في األحكاؿ التي يىص عميٍا القاىكف الفمسطيىي، كذلؾ لها لمهرتب هف 

جتهاعية تتهثؿ في ككىً الهكرد األساسي لمهكظؼ كلعائمتً في هعيشتً، ككسيمتً لهكاجٍة اكظيفة 
 . كأعبائٍا تكاليؼ الحياة

ها بهقتضى إرادة  ،الهكظؼ إلى خصـ كمي أك جزئيكيتعرض هرتب  إها ىتيجة ألحكاـ القاىكف، كا 
 (1)الهكظؼ، أك ىتيجة حكـ قضائي.

 ستقطاعات، فرعيف:البحث بٍذي اال سيتـ البحثكعميً 

 ستقطاعات دكرية.االفرع األكؿ: 

 ستقطاعات هتفرقة غير دكرية.االفرع الثاىي: 

 ستقطاعات دورية.االفرع األول: 

ستقطاعات الدكرية هف راتب الهكظؼ بقسط التقاعد، كبقسط التأهيف حدد الهشرع الفمسطيىي اال لقد
 (2):تيستقطاعات عمى الىحك اآلالصحي، كبقسط ضريبة الدخؿ، كعميً سىبحث تمؾ اال

 أوًل: قسط التقاعد.

ؽ الراتب ستحقاستقطاع هف راتب الهكظؼ الشٍرم أثىاء الخدهة الكظيفية اللقد إختمفت ىسبة اال
ىقضاء الخدهة الكظيفية لً. كتتفاكت ىسبة اإلستقطاعات بيف هكظؼ كآخر، إذ ليس االتقاعدم بعد 

ذي هف العدؿ كاإلىصاؼ أف يتساكل جهيع الهكظفيف في ىسبة اال ستقطاع هف ركاتبٍـ الشٍرية، ٌك

                                  
(1)

 .49،مرجعسابق،صالحقوقالمالٌةللموظفالعامعبدالرحمنعلًابراهٌم:غنٌم،
 .2009موظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌماتنظام9انظرالمادة(2)
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لٍيئات الهحمية ليست الىسبة يتـ تحديدٌا بىاءن عمى قكاىيف كأىظهة التقاعد الذم يتبع لٍا الهكظؼ، فا
  (1).هكحدة بتبعية قاىكف تقاعد كاحد

بىسبة  سيتـ البحثالتقاعد الهطبقة عمى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية،  يفكعميً كلكثرة تىكع قكاى
 القكاىيف: بتمؾستقطاع اال

  كتعديبلتً: 2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

دد األىظهة، حيث يشهؿ ىظاـ الهىافع الهحددة، كها يشهؿ ىظاـ هتع 2005يعتبر ىظاـ التقاعد العاـ 
ك ىظاـ شبيً باال ستقطاعً شٍريان في حساب استثهار ها يتـ ادخار حيث يتـ الهساٌهات الهحددة، ٌك

الهبمغ كفقان لهحددات القاىكف إها أف يسحبٍا  صرؼخاص لمهكظؼ الهشترؾ، كفي ىٍاية الخدهة يتـ 
ك ىظاـ إختيارم كليس باإلجبارم لهكظفي الٍيئات الهحمية كها دفعة كاحدة أك يحكلٍا ل راتب شٍرم. ٌك

حيث يتـ اإلتفاؽ عميً فيها بيف الٍيئة الهحمية الفمسطيىية  ٌك لهكظفي الخدهة الهدىية الفمسطيىية،
يئة التقاعد العاـ الفمسطيىية عىد إبراـ عقكد اإلىضهاـ فيها بيىٍـ.  (2)ٌك

ـ الٍيئات الهحمية لصىدكؽ التقاعد العاـ الفمسطيىي، بقرار هجمس الكزراء  ىضهاا كقد تـ تكضيح الية
شتراؾ بىظاـ ، كلكف الهشرع الفمسطيىي لـ يجبر الٍيئة الهحمية اال2010لعاـ  16الفمسطيىي رقـ 

الهساٌهات الهحددة، حيث تككف هساٌهة الٍيئة الهحمية كالهشترؾ في ىظاـ الهساٌهات الهحددة 
 (3)ختيارية. ا

كىسب اإلشتراؾ الشٍرم الهستقطعة هف الراتب بىظاـ الهىافع الهحددة يتـ إستقطاع هساٌهة شٍرية 
 (4)% هف الٍيئة الهحمية الفمسطيىية.9)الهكظفيف( ك % إجبارية هف الهشتركيف7بىسبة 

 ستقطاع هساٌهة بىسبةاشتراؾ الشٍرم الهستقطعة هف الراتب بىظاـ الهساٌهات الهحددة يتـ كىسب اال
 (1)% هف الٍيئة الهحمية الفمسطيىية.3)الهكظفيف( ك % هف الهشتركيف3

                                  
 .4-3بمقدمةالدراسةصفٌماٌتعلقبالقوانٌنالمطبقةعلىموظفًالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنٌةكماتمشرحهسابقاً(1)
(2)

http://www.ppag.ps/site/?page_id=4734الساعةالواحدةصباحاً.6/4/2018ٌة،التارٌخهٌئةالتقاعدالفلسطٌن، 
(3)

7الفلسطٌنٌةبقانونالقتاعدالعامرقمنتفاعموظفًالهٌئاتالمحلٌةإبشؤنتنظٌم:2010لعام16رقمالفلسطٌنًقرارمجلسالوزراء
نظام المساهمات فًمةالمشغلوالمشتركتكونمساه،حٌثنصتبماٌلً"ختٌارٌةالمساهمةاإل4وتعدٌبلته.بنصالمادة2005لعام

 ".ختياريةإالمحددة 
 .2005العامالفلسطٌنًقانونالتقاعد17انظرالمادة(4)

http://www.ppag.ps/site/?page_id=4734
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ذا تـ  شتراؾ هكظؼ الٍيئة الهحمية بىظاـ الهساٌهات الهحددة، تقكـ ٌيئة التقاعد الفمسطيىية بتزكيدي اكا 
 (2)أشٍر بتقرير حكؿ حساب الهساٌهات الهحددة الخاصة بً. 3كؿ 

ككها  ،ختياريةاجبارية كليست افىظاـ الهساٌهات الهحددة  أها لهكظفي الخدهة الهدىية في فمسطيف،
إضافية بالهقابؿ  %، دكف أف يرتب ذلؾ أية التزاهات3لىسبتً فكؽ  يستطيع زيادة ىسب إضافية أخرل 

 (3).لهكظؼعمى الطرؼ ا

ذا كاف الهكظؼ بإجازة دكف هرتب كليس عمى رأس عهمً، فيتـ تخيير الهكظؼ لبل شتراؾ عف هدة كا 
شتراؾ عىٍا، كيتـ هف عدهً حاؿ عكدتً لكظيفتً، كفى حاؿ هكافقتً، يتـ التقدـ بطمب لبل ًإجازت

إببلغً بقيهة اإلشتراكات لدفعٍا في حساب ٌيئة التقاعد الفمسطيىية )الهتضهىة حصتً كحصة الٍيئة  
يسقط كتعديبلتً، ك  2005لعاـ  7الهحمية هف حسابً الخاص( كفقان لىصكص قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

عكدتً  شتراؾ عىٍا بعد هضى سىة هف تاريخ حؽ الهكظؼ الهجاز بدكف هرتب في الهطالبة باال
  (4) لمعهؿ.

كعمى الٍيئة الهحمية إعبلـ الهشتركيف شٍريان كعف طريؽ قسائـ الركاتب بحجـ الهبالغ التي إقتطعت 
 .هىٍـ لصالح أىظهة التقاعد سكاء الهىافع الهحددة أك الهساٌهات الهحددة

  34) قاىكف التقاعد الهدىي رقـ  كتعديبلتً 1955لعاـ  2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 
 (:1959لعاـ 

قتطاع، كتعديبلتً، حددت ىسب اال 1955لعاـ  2هف ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ  4بىص الهادة 
 (5)%".7ستقطاع ىسبة عائدات لمتقاعد هف ركاتب الهكظفيف ا" يتـ :بها يمي

                                                                                                    
 .2005العامالفلسطٌنًقانونالتقاعد18انظرالمادة(1)

(2)
.2005لعام7وجبقانونالتقاعدالعامرقمبمتمإنشاءهٌئةالتقاعدالفلسطٌنٌة.2005العامالفلسطٌنًقانونالتقاعد3انظرالمادة

عتبارٌةواإلستقبللصٌةاإلوهًمإسسةتتولىإدارةوتنظٌمواإلشرافعلىأنظمةالتقاعدفًفلسطٌن،وتتمتعهٌئةالتقاعدالفلسطٌنٌةبالشخ
موالالمنقولةوغٌرأغراضهابمافًذلكتملكاألالمالًواإلداريواألهلٌةالقانونٌةلمباشرةجمٌعاألعمالوالتصرفاتالتًتكفللهاتحقٌق

 زمةلسٌرأعمالهاوممارسةنشاطها.المنقولةالآل
 وتعدٌبلته.2005العامالفلسطٌنًقانونالتقاعدالمعدله18انظرالمادة(3)
(4)

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part6Chapter2.jspدٌوانالموظفٌنالعامالفلسطٌنً،التارٌخ

 ،الساعةالحادٌةعشرلٌبلً.15/2/2018
(5)

 .1955نظامتقاعدموظفًالبلدٌات4انظرالمادة

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part6Chapter2.jsp
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تقتطع عائدات  ":ىصت عمى ها يمي 1959لعاـ  34التقاعد الهدىي رقـ  هف قاىكف 8كبىص الهادة 
 %".7التقاعد هف راتب الهكظؼ التابع لمتقاعد بىسبة 

 34الهعدؿ لقاىكف التقاعد الهدىي رقـ  1979بعاـ  785كعمى حسب األهر العسكرم اإلسرائيمي رقـ 
 (1)%.2ا إلى % كخفض7ٍ، تـ تعديؿ ىسبة 1959لعاـ 

ٌذي التعديبلت كفؽ األهر العسكرم ال تىطبؽ إال عمى هكظفي الدكلة الحككهييف كليس عمى هكظفي 
 (2)البمديات الفمسطيىية آىذاؾ، كفقان لها جاء بقرار هحكهة الىقض الفمسطيىية.

ان، فٍذا كحتى لك سمهىا جدالن بتطبيؽ تمؾ التعديبلت عمى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية حالي
 (3)القاىكف ال تىطبؽ ىصكصً عمى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.

 10كذلؾ كفقان لىص الهادة ، بإحالتٍـ عمى التقاعد كتسكية ركاتب تقاعدٌـ كهكافآتٍـ إال فيها يتعمؽ
" تسرل عمى هكظفي البمديات، األحكاـ ، ىصت بها يمي1955لعاـ  2هف ىظاـ هكظفي البمديات رقـ 

، فيها يتعمؽ 1959لسىة  34هف قاىكف التقاعد الهدىي رقـ  44-12صكص عميٍا في الهكاد الهى
 بإحالتٍـ عمى التقاعد كتسكية ركاتب تقاعدٌـ كهكافآتٍـ.

هف ىظاـ هكظفي  4الهادة  ًشتراكات التقاعد ٌي ها ىصت عميقتطاعات الإذا بها يخص ىسبة اال
ي الكاجبة ال1955لعاـ  2البمديات رقـ  تطبيؽ كالسارية عمى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية ، ٌك

عميٍـ. ألف ىصكص قاىكف التقاعد  1959لعاـ  34حاليان، هف تطبيؽ قاىكف التقاعد الهدىي رقـ 
                                  

(1)
45المنشورفًالعدد1979عامل،785رقم،الضفةالغربٌة،2تعدٌلرقم1959عامل34أمربشؤنتعدٌلقانونالتقاعدالمدنًرقم

 .79ص24/09/1980بتارٌخالضفةالغربٌة(-حتبللاإلسرائٌلًالمناشٌرواألوامروالتعٌٌنات)اإلمن
(2)

نالدراسة.م105لبلطبلععلٌهمذكورالحقاًص2005/6/29بتارٌخالصادر2005عامل107رقمحكممحكمةالنقضالفلسطٌنٌة

الصادرعنرئٌسالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةٌقضًبؤنٌستمرالعملبالقوانٌنواألنظمةالتًكانتسارٌة1994عامل1رقمالمرسوم

تطبقعلىموظفًالبلدٌات1959لسنة34منقانونالتقاعدالمدنًرقم44-12،مماٌعنًأنأحكامالمواد5/6/1967المفعولقبل

لسنة34منقانونالتقاعدالمدنًرقم44-12تطبقأحكامالموادو.نظر عن أية أوامر عسكرية يدعى بأنها عدلت هذه األحكامبغض ال

2/أمننظامتقاعدموظفًالبلدٌاترقم10علىموظفًالبلدٌاتبقدرماٌنطبقعلٌهممنهذهاألحكامكماتنصعلىذلكالمادة1959
 .1955لسنة

(3)
الجرٌدةالرسمٌةاألردنٌة)الحكممن1476المنشورفًالعدد1960لسنة3رقمنظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهمالمعدللوفقاً

نظامتقاعدمن10المادةنص.حٌثعدل1955لعام2المعدللنظامموظفًالبلدٌاترقم174ص16/02/1960بتارٌخاألردنً(

و9امالمنصوصعلٌهافًالموادتسرىعلىموظفًالبلدٌاتوعلىعائبلتهمنفساألحكبحذفعبارة:1952لعام2رقمموظفًالبلدٌات

فٌماٌتعلقبإحالتهمعلىالتقاعدوتسوٌةرواتبتقاعدهمومكافآتهموذلكبقدرماٌنطبقعلٌهممن1941لسنة3منقانونالتقاعدرقم32

 .1959لسنة34قانونالتقاعدالمدنًرقممن44إلى12نصوصالموادمنرةواالستعاضةعنهابعبا،هذهاألحكام
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تطبؽ عميٍـ فقط فيها يتعمؽ بإحالة الهكظفيف عمى التقاعد كتسكية ركاتب  1959لعاـ  34الهدىي رقـ 
 .44لىص الهادة  12دة تقاعدٌـ كهكافآتٍـ هف ىص الها

  كتعديبلتً: 1964لعاـ  8قاىكف التأهيىات كالهعاشات رقـ 

% هف الهشغؿ 12.5% هف الهشتركيف  كىسبة 10ستقطاع هساٌهة شٍرية هف الراتب بىسبة ايتـ 
 )الٍيئة الهحمية(. 

ات التقاعد قتطاع لعائدأها الهشرع األردىي بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات في األردف، فكاىت ىسبة اال
 (1)% هف راتب الهكظؼ. 8.75هحددة بىسبة 

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

بشأف تىظيـ اىتفاع هكظفي الٍيئات الهحمية.  2010لعاـ  16بقرار هجمس الكزراء الفمسطيىي رقـ .أ
)الٍيئات الهحمية  " تككف هساٌهة الهشغؿ:الهساٌهة االختيارية، حيث ىصت بها يمي 4بىص الهادة 

 ختيارية".امسطيىية( كالهشترؾ في ىظاـ الهساٌهات الهحددة الف

هىً الهىظهة لمفئات الهىتفعة  8كتعديبلتً، بىص الهادة  2005لعاـ  7كبقاىكف التقاعد العاـ رقـ 
بالقاىكف، لـ تحدد أف بعض الفئات غير هشهكلة بأحكاـ ىصكص القاىكف، بؿ أف أحكاـ القاىكف تطبؽ 

" يىتفع بأحكاـ ٌذا القاىكف الفئات :همٍـ القاىكف، حيث ىصت بها يميعمى جهيع الفئات ههف يش
 .هكظفك الٍيئات الهحمية" اآلتية: .........كهف ضهف تمؾ الفئات

هف ذات القاىكف، حددت ىسبة هساٌهة الهشغؿ اإلجبارية، كالتي ىصت عمى ها  18كبىص الهادة 
% هف الراتب 3% كلمهشترؾ 3هات الهحددة " تككف ىسبة هساٌهة الهشغؿ اإلجبارية في الهساٌ:يمي

 كلً حؽ الهساٌهة بأية ىسب إضافية أخرل دكف أف يرتب ذلؾ أية التزاهات إضافية عمى الهشغؿ".

)الٍيئات  إذان ها جاء بالىظاـ الصادر هف هجمس الكزراء الفمسطيىي فيها يتعمؽ بهساٌهة الهشغؿ
كجعؿ االلتزاـ كفقان لبلتفاؽ بيف ختياريان االهحددة  الهشترؾ في ىظاـ الهساٌهاتالهحمية الفمسطيىية( 

                                  
(1)

الراتباألساسًالشهريوتعدٌبلته.وحددالراتب:ب2016عامل141رقماالردنًنظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهم4المادانظر

 أينوعكانت.إلٌهربعهذاالراتبوالٌشملالعبلواتوالمخصصاتمنمضافاً
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يئة التقاعد العاـ الفمسطيىية غير هتكافؽ لها جاء بىصكص  الٍيئة الهحمية الفمسطيىية)الهشغؿ( ٌك
حيث حـر الهكظؼ في الٍيئة الهحمية حؽ هف حقكقً كفرؽ .  2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

لٍيئة التقاعد العاـ، كترؾ هصير ىظاـ الهساٌهات الهحددة بيد إدارة  بيف فئات الهكظفيف الهىتسبيف
 الٍيئة الهحمية!!! 

 2قتطاع هف راتب الهكظفي الشٍرم لعكائد التقاعد، بىظاـ هكظفي البمديات رقـ التأكيد عمى ىسبة اال.ب
 %.7ب  1955لعاـ 

 ثانيًا: قسط التأمين الصحي.

يئات الهحمية الفمسطيىية قسط التأهيف الصحي، كسىبحث فيً ستقاعات الدكرية لراتب هكظفي الٍهف اال
 :تيعمى الىحك اآل

 اليدف من التأمين الصحي: . أ

يٍدؼ التأهيف الصحي الحككهي إلى إيصاؿ خدهة الرعاية الصحية إلى هكظفي الٍيئات الهحمية 
هالية لمخدهة الفمسطيىية عمى قدـ الهساكاة، هقابؿ أداء هالي هف الهشترؾ ال يتىاسب هع القيهة ال

ٌتهاهان كبيران لبىاء ىظاـ التاهيف الصحي الحككهي االصحية الهقدهة هف قبؿ الحككهة. كالتي أكلت 
 الفمسطيىي، كذلؾ بتكفير الرعاية الصحيً في هؤسسات كزارة الصحة أك خارجٍا.

هيف الشٍرم، يعتبر هكظفي الٍيئات الهحمية هؤهىيف تمقائيان بالتأهيف الصحي الحككهي هقابؿ قسط التأ
ك الهبمغ الذم تقرري كزارة الصحة الفمسطيىية هقابؿ اال ستفادة هف سمة الخدهات الصحية. كتبدأ ٌك

السىة الهالية لمتأهيف في األكؿ هف كاىكف الثاىي كتىتٍي في الحادم كالثبلثيف هف كاىكف األكؿ هف كؿ 
 عاـ.

 

 

 



69 
 

 نسبة قسط التأمين الصحي: . ب

% هف الراتب 5اتب الهكظؼ الشٍرم إجباريان كيتـ إستقطاع ىسبة يحسـ قسط التأهيف الصحي هف ر 
شيكؿ بالشٍر،  75شيكؿ كحد أعمى ال يزيد عف  40األساسي لمهكظؼ بحد أدىى ال يقؿ عف 

 (1)ستثىى الهشرع الفمسطيىي الهتقاعديف هف الحد األدىى.اك 

 احدة فقط عىٍـ.كفي حالة كاىت زكجة الهكظؼ هكظفة عهكهية ٌي أيضان، فاىً يدفع رسكـ ك 

كال يغطي التأهيف الهكظؼ دكف راتب إال إذا دفع األقساط الشٍرية، فيتهتع بالخدهات الصحية الهقدهة 
ستفادة هف الخدهات الصحية في حالة التخمؼ عف الدفع حتى هطمع الشٍر هف الحككهة. كتعمؽ اال

تخمؼ الهكظؼ عف دفع األقساط ستحقاؽ، كيعتبر التأهيف الصحي هعمقان جزئيان إذا الذم يمي شٍر اال
 أشٍر. 6أشٍر، أك هعمقان كميان إذا تخمؼ الهكظؼ عف دفع األقساط الهستحقة لهدة  3الهستحقة لهدة 

 المؤمنون المشمولون بالتأمين الصحي. . ت
ـ: هكليفأسرة الهكظؼ الهش  .1  هع الهكظؼ الهؤهف بشكؿ تمقائي، ٌك

  .الزكج كالزكجة أك الزكجات 

   سىة. 18األكالد دكف سف 

  لـ تكف تعهؿ. البىات حتى الزكاج ها 

  (2)سىة. 26بف حتى ىٍاية الجاهعة حتى اال أك سىة 21بف حتى ىٍاية الثاىكية العاهة حتى اال 

، كالذيف يتـ دفع رسكـ بهبمغ بسيط شٍرم زيادة عمى ًالهرافقػػكف لمهكظؼ الهؤهف هف عائمت .2
 ي الفمسطيىي:الهبمغ األساس الهقتطع كفقان لىظاـ التأهيف الصح

  .األب فكؽ الستيف كليس لً دخؿ 

  .األـ إذا األب فكؽ الستيف 
                                  

(1)
 .2004لعام113نظامالتامٌنالصحًرقم8انظرالمادة

(2)http://www.moh.gov.ps/portal/الساعةالتاسعةصباحاً.18/3/2018وحدةالتؤمٌنالصحًبوزارةالصحةالفلسطٌنٌة،التارٌخ، 

http://www.moh.gov.ps/portal/
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  .األب دكف الستيف بتقرير عجز طبي 

  .األـ إذا ضـ األب دكف الستيف 

  .األـ األرهمة 

   سىة )األيتاـ كبأهر كصاية(. 18األخكة كاألخكات دكف سف 

  .البىت الهطمقة كأكالدٌا إذا كاىت تحت رعاية الهؤهف 

  بىت األرهمة كأكالدٌا إذا كاىت تحت رعاية الهؤهف.ال 

   سىة)األيتاـ كبأهر كصاية(.18أبىاء األخكة أك األخكات حتى سف 

  .زكجة األب بهثابة أـ ثاىية 

   عمى أف تككف هعالة هف صاحب التأهيف بهكجب حجة شرعية كال  18األخت العزباء فكؽ
 (1)تعهؿ.

 موظفي الييئات المحمية الفسطينية:الخدمات التي يقدميا التأمين الصحي ل . ث

هف الهٍـ الكقكؼ كالبحث في طبيعة ٌذي الخدهات الهقدهة لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، كذلؾ 
ثر عمى كضع الهكظؼ الهالي، فالكثير هف ٌذي الخدهات هجاىية، كالبعض اآلخر هىٍا ألها لٍا هف 

ىالؾ بعض الخدهات الصحية التي ال  يتـ دفع جزء بسيط بهثابة هبمغ رهزم هف التكمفة الحقيقة، ٌك
 :اآلتييشهمٍا التاهيف الصحي لمهؤهىيف، كعميً سىبحث تقديـ ٌذي الخدهات عمى الىحك 

تكفر كزارة الصحة الفمسطيىية لهكظفي الٍيئات الهحمية الهؤهف عميٍـ هجهكعة هف سمة الخدهات  
لتي تقدهٍا كزارة الصحة هباشرة بالهراكز الصحية ا ،الصحية هف العبلج كاألدكية كاألشعة كالهختبرات

كالهختبرات كاألشعة ، كالعيادات الطبية الخارجية ،الطبية كالهراكز، التابعة لمكزارة كالهستشفيات
يدة كهبمغ رهزم هف التكمفة الحقيقة، أك هف خبلؿ  كالصيدليات، كالتي تقدـ لمهؤهىيف هقابؿ هبالغ ٌز

                                  
(1)http://www.moh.gov.ps/portal/الساعةالعاشرةصباحاً.18/3/2018وحدةالتؤمٌنالصحًبوزارةالصحةالفلسطٌنٌة،التارٌخ، 

http://www.moh.gov.ps/portal/


71 
 

ية غير التابعة لمكزارة سكاء في داخؿ أك خارج فمسطيف. باإلضافة عقكد هبرهة هع الهراكز الصح
لخدهة العبلج التخصصي بالخارج، حيث يستفيد الهؤهف عميً هف سمة الخدهات الصحية غير 
 الحككهية بتحكيؿ هف الجٍة الهخكلة بذلؾ، كفقان لمقكاىيف كاألىظهة كالتعميهات الفمسطيىية ذات العبلقة.

ذا إستدع ف الهكظؼ الهؤهف يساٌـ بتغطية جزء هف تكاليؼ إلهكظؼ خارج دكلة فمسطيف فعبلج ا ىكا 
العبلج في الخارج كتقكـ الكزارة بتغطية الجزء الهتبقي هف التكاليؼ كفقا لؤلىظهة الهعهكؿ بٍا في 

ليصبح التأهيف سارم الهفعكؿ،  ؛يكهان هف تاريخ الدفع 60الكزارة. كعمى الهكظؼ إىتظار فترة هدتٍا 
 قبؿ تاريخ الدفع. يغطي التأهيف الفترة هاكال 

ىالؾ خدهات صحية حككهية تقدـ لجهيع فئات الهجتهع سكاء كاىكا هؤهىيف أـ غير هؤهىيف صحيان  ٌك
كهعالجة األهراض الهعدية بها  ،كهف بيف تمؾ الخدهات التطعيهات الهشهكلة ببرىاهج التطعيـ الهكحد

كخدهات  ،ية الصحية األكلية في هراكز األهكهة كالطفكلةفيٍا السؿ الرئكم كاألكبئة كخدهات الرعا
سىكات كهعالجة  3الصحة الهدرسية كخدهات الككارث الطبيعية كهعالجة األطفاؿ حتى عهر 

 الهصابيف باألهراض العقمية الهزهىة.

ىالؾ بعض الخدهات الصحية التي ال يشهمٍا التاهيف الصحي لمهؤهىيف، كاألجٍزة كالمكاـز الطبية  ٌك
 ،كأجٍزة السهع ،صقةكالعدسات البل ،كالىظارات ،كالكراسي الهتحركة ،كاألطراؼ الصىاعية ،الهساعدة
كهعالجة العقـ كزراعة  ،كالجراحة الببلستيكية ألغراض تجهيمية ،كتركيب كتقكيـ األسىاف، كالقكقعة
قائهة األدكية ستثىاء الكمية كالقرىية في حاؿ تكفر هتبرع، كذلؾ األدكية هف خارج اب ،األعضاء

األساسية الهعتهدة، كعدـ تغطية ىفقات اإلقاهة لهرافؽ الهريض ها لـ تقرر لجىة التحكيؿ ألسباب طبية 
 خبلؼ ذلؾ.

كيعفى هرضى السرطاف الهشخص كليس الهشتبً بً، كحاالت الفشؿ الكمكم، هف ىسبة التكاليؼ  
 (1)ساط سىة هقدهان بدكف خصـ.كيعتبر تأهيىٍـ سارم الهفعكؿ هف تاريخ إصداري شريطة دفع أق

                                  
(1)

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part4Chapter5.jspدٌوانالموظفٌنالعامالفلسطٌنً،التارٌخ

 ،الساعةالخامسةصباحاً.18/3/2018
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ىاؾ حاالت يعاهؿ فيٍا الهؤهىكف هعاهمة غير الهؤهىيف  ،كحكادث العهؿ ،حكادث الطرؽ :كهىٍا ،ٌك
ستخداـ سيارة اإلسعاؼ بطمب  ،كالحاالت غير الطارئة في هراكز الطكارئ ،كالحكادث القضائية كا 

، ص الطبي لطمب رخصة سياقةكالفح ،كتصديؽ الكثائؽ، كالطعـ ألغراض السفر لمخارج، ذاتي
 (1)ىظهة.لؤل كالتقارير الطبية بطمب شخصي كتصكير الهمفات كفقان 

 ثالثًا: قسط ضريبة الدخل.

اعات الدكرية لراتب هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، قسط ضريبة الدخؿ، كسىبحث طستقهف اال
 :اآلتيفيً عمى الىحك 

 ماىمية ضريبة الدخل:  . أ

ضريبة التي تفرضٍا دكلة فمسطيف عمى هكاطىيٍا كالقائهيف فيٍا عمى أرباحٍـ ضريبة الدخؿ ٌي ال
كيسهى هف تقع عميً الضريبة  ،الهتحققً داخؿ الدكلة، كتفرض عمى أرباح الجهيع أفرادان كشركات

ي تفرض عمى األرباح الهتحققً هف الدخؿ السىكم لمهكظؼ.  لغايات ضريبة الدخؿ "الهكمؼ"، ٌك

يئة الهحمية الهكمفكف بتقديـ إقرار خطي إلى الٍيئة الهحمية لتزكيدٌا لدائرة ضريبة كيمتـز هكظفك الٍ
كذهة  ،الدخؿ بها لديٍـ هف أهكاؿ هىقكلة كغير هىقكلة أك أم تغييرات طرأت عمى ذهتٍـ الهالية
 (2)أزكاجٍـ كأكالدٌـ الذيف ٌـ تحت كاليتٍـ، كذلؾ عىد تعييىٍـ كبصفة دكرية في بداية كؿ سىة.

 تساب الدخل الخاضع والضريبة المستحقة:إح . ب

شتراكاتٍـ  تػسػتػكفى ضريبة الدخؿ هف ركاتب هكظفي الٍيئات الهحمية بها فيٍا هساٌهاتٍـ كا 
 (3).التقاعدية

 :اآلتيةكذلؾ عمى حسب الدخؿ السىكم لٍـ كفقان لمىسب كالشرائح 

                                  
(1)

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=134341الساعةالثانٌةظهراً.20/3/2018مقالةموقعالحٌاةالجدٌدة،التارٌخ، 
(2)

،وتعدٌبلته،المنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،عددممتاز،بتارٌخ2011عامل8ًرقمقانونضرٌبةالدخلالفلسطٌن43المادةانظر

 .5،العدد24/10/2011
(3)

 .2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن13ًانظرالمادة

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=134341
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 %.5شيكؿ بىسبة  75000إلى  1الراتب السىكم هف    .1

 %. 10شيكؿ بىسبة  150000إلى  75001هف الراتب السىكم    .2

  %. 15بىسبة  150000ها زاد عف    .3

 اإلعفاءات من ضريبة الدخل: . ت

إف الراتب الهتبقي هف الدخؿ اإلجهالي لمهكظؼ بعد خصـ كؿ هف تىزيؿ الىفقات كهصاريؼ العهؿ 
تخفيض هف  كيتـ إعفاء أم .الهىصكص عميٍا بقاىكف ضريبة الدخؿ الفمسطيىي كالهسهكح بتىزيمٍا

ضربية الدخؿ عف هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، كلمتكصؿ لهقدار الدخؿ الخاضع لمضريبة، 
 :اآلتيةيهىح هكظؼ الٍيئة الهحمية الهقيـ في فمسطيف اإلعفاءات 

 شيكؿ. 36000إعفاءن سىكيا هقداري  .1

 سطيىية.الهبمغ الفعمي الهدفكع كبدؿ هكاصبلت ثابتة لهكظفي الٍيئات الهحمية الفم .2

هساٌهة الهكظؼ في صىاديؽ التقاعد أك اإلدخار أك التأهيف الصحي أك الضهاف اإلجتهاعي كأية  .3
 صىاديؽ أخرل هحددة هف قبؿ الحككهة الفمسطيىية.

شيكؿ لهرة كاحدة فقط، أك إعفاء هف هبمغ الفكائد  30000إعفاء شراء أك بىاء بيت سكف بقيهة  .4
هؤسسة إقراض أك إسكاف أىفؽ عمى شراء أك بىاء هسكف كبحد الفعمية الهدفكعة عمى قرض بىكي أك 

سىكات كحد أعمى، كشريطة تقديـ الهستىدات  10شيكؿ سىكيان، عمى أف ال تزيد عف  4000أقصى 
 الهعززة لذلؾ.

شيكؿ سىكيا لقاء اإلىفاؽ عمى دراستً أك دراسة زكجً أك أم هف أكالدي  6000إعفاء جاهعي بهبمغ  .5
ستثىاء هف حصؿ عمى هىحة أك اجتهع أك هعٍد فكؽ هستكل الثاىكية العاهة، بفي جاهعة أك كمية ه

 (1)بعثة، كبحد أقصى طالبيف في كؿ سىة.

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

                                  
(1)

 .2011قانونضربٌةالدخل12المادةانظر



74 
 

إف ركاتب الهكظفيف الشٍرية أثىاء الخدهة الكظيفية يتـ دفع ضريبة الدخؿ عىٍا كفقان لمشركط  .1
صىاديؽ التقاعد أك اإلدخار كىظاـ الهىافع الهحددة كىظاـ  الهذككري أعبلي، أها هساٌهة الهكظؼ في

 الهساٌهات الهحددة فٍي هعفية هف ضريبة الدخؿ.

شيكؿ يعفى هف دفع  36000إذا كاف الدخؿ السىكم لهكظفي الٍيئة الهحمية الفسطيىية أقؿ هف  .2
 ضريبة الدخؿ.

 ستقطاعات متفرقة غير دورية.االفرع الثاني: 

الراتب لمهكظؼ العاـ في كؿ القكاىيف، كال شؾ بأف أغمب القكاىيف حرصت عمى  ف الهشرع كفؿ حهايةإ
حهاية الهرتب الذم يتقاضاي الهكظؼ، كذلؾ لها لً هف أٌهية بالغة لدم الهكظؼ في حياتً الهعيشية. 
فقد كفمت جهيع الىصكص التشريعية كالتىظيهية حهاية الراتب كلـ تسهح باإلقتطاع كالخصـ الكمي أك 

ستثىائية كالىفقة هثبلن، كيككف بهقدار ال كفي الظركؼ اال ،إال بهقتضى أحكاـ القاىكف هىًئي الجز 
 يتجاكز ربع الراتب اإلجهالي فقط.

 :اآلتيدكرية لراتب الهكظفي الشٍرم، عمى الىحك ال ستقطاعات الهتفرقة غيرباال سيتـ البحثكعميً، 

 أوًل: العقوبة التأديبية.

ة، لٍا أثر كبير جدان عمى الحقكؽ الهالية لهكظفي الٍيئات الهحمية الفسطيىية، إف العقكبة الػتأديبي
كخاصةن فيها يتعمؽ بالراتب الشٍرم: هف خصهيات لهدد هعيىة، كتىزيؿ الدرجة، ككقؼ العبلكة الدكرية، 

ا هف العقكبات التأديب  ة ذات األثر الهباشر عمى الراتب، لذا سىبحث فيٍا بشكؿ هف التفصيؿيكغيٌر
 ىكعان ها، كعمى الىحك التالي:

 مفيوم العقوبة التأديبية: . أ

الكجبات كالهحظكرات الهفركضة عميً، بحيث يمتـز  ةؿ هكظؼ في الٍيئات الهحمية كاجب هعرفعمى ك
 بٍذي الكاجبات كيهتىع عف كؿ ها يخؿ بٍا.
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عاهؿ كيجافى كاجبات " أىٍا كؿ فعؿ أك إهتىاع يرتكبً ال:كقد عرؼ العهيد الطهاكل الجريهية التأديبية
 (1)هىصبً".

عف الهكظؼ هخالؼ لمقكاىيف كاألىظهة كالتعميهات  إذان ٌي كؿ فعؿ أك إهتىاع عف فعؿ يصدر
سطيىية أثىاء أداء كظيفتً أك خارجٍا بغير عذر مكالقرارات اإلدارية الهعهكؿ في الٍيئات الهحمية الف

بلؿ بالهسؤكليات كالصبلحيات الهىكطة هقبكؿ، أك أقدـ الهكظؼ عمى عهؿ أك تصرؼ هف شأىً اإلخ
 عرقمتٍا أك اإلساءة إلى أخبلقيات الكظيفة ككاجبات الهكظؼ كسمككً، فتعتبر جريهة تأديبية. بً، أك

ا الصادر ك  ذا ها أكدتً الهحكهة اإلدارية العميا الهصرية في قراٌر جاء فيً "....الهخالفة  الذمٌك
ت كظيفتً إيجابان أك سمبان، كها تقتضيً ٌذي الكاجبات هف التأديبية ليست فقط إخبلؿ العاهؿ بكاجبا

حتراـ الرؤساء كطاعتٍـ بؿ كذلؾ تىٍض الهخالفة التأديبية كمها سمؾ العاهؿ سمككان هعيبان يىطكم عمى ا
ستقاهة كبعد عف هكاطف الريب اإخبلؿ بكراهة الكظيفة أك ال يستقيـ هع ها تفرضً عميً هف تعفؼ ك 

 (2)كالدىايا".

 العقوبة التأديبية: أنواع . ب

 (3)تكقع عمى الهكظؼ الهخطئ إحدل العقكبات التأديبية التالية: 

 لفت ىظر أك التىبيً. .1

 اإلىذار. .2

 إيقاؼ الزيادة السىكية. .3

حسـ هبمغ ال يتجاكز عشرة بالهائة هف راتب الهكظؼ الشٍرم غير الصافي لهدة ال تقؿ عف شٍر  .4
 كال تزيد عف سىة.

                                  
(1)

. 49،،ص1987رالفكرالعربً،القاهرة،الثانً،داالقضاءاإلداري،الكتابالطماوي،سلٌمان:
(2)

.عمر،عدنان:شرحقانونالخدمة،مرجع334-333راجعبسٌونً،عبدالغنً:القانوناإلدراي،منشؤةالمعارف،اإلسكندرٌة،ص

 .15/4/1997قجلسة38لعام1908الطعنرقمالمصرٌة،دارٌةالعلٌاحكاماإلأ.60سابق،ص
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة32فقرة11ةانظرالماد(3)
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 لهدة سىة )حجب الزيادة السىكية لهدة سىة كاحدة(. حرهاف الهكظؼ هف الترفيع .5

 تىزيؿ الهكظؼ درجة كاحدة أك تىزيؿ هرتبً إلى أكؿ هربكط الدرجة التي ٌك فيٍا. .6

 فصؿ الهكظؼ. .7

ختمفت العقكبة التأديبية فيً عف ىظاـ هكظفي اأها الهشرع األردىي بىظاـ هكظفي البمديات باألردف 
فهف حيث عقكبة حجب الزيادة السىكية أم ترفيع الهكظؼ قد  ،2009الٍيئات الهحمية الفمسطيىي 

سىكات. كعقكبة الحسـ هف الراتب الشٍرم األساسي حددت بها ال  5سىكات أك  3تككف لهدة سىة أك 
كلـ يحدد هدتٍا بحد أقصى كأعمى هف األشٍر. كلـ يتطرؽ لعقكبة تىزيؿ  ،أياـ في الشٍر 7تزيد عمى 

ر سمبي عمى راتب الهكظؼ الشٍرم. كبدؿ الفصؿ الكظيفي تـ عقكبة درجة الهكظؼ لها لٍا هف أث
  (1)ستغىاء عف الخدهة.الهكظؼ بالعزؿ أك باال

ختمفت اإلجراءات حيث إشترط بإستثىاء ا، ف2009أها ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي 
يقاؼ الزيادة السىكية ذا أف يقترف قرار الهجمس بهصادقة كزير الحك ،اإلىذار كا  ـ الهحمي الفمسطيىي، ٌك

 فيً عدؿ أكثر لمهكظؼ كعدـ الهساس بسٍكلة بحقكؽ الهكظؼ الهالية.

، 2009ختمفت قميبلن عف ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحميةا 1998كبقاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي 
ال  الحسـ هف الراتبك  ،يكهان هف الراتب الشٍرم 15حيث يتـ الحسـ هف الراتب لهدة ال تزيد عف 

. ال تقؿ عف شٍر كال تزيد عف سىة كالهدة ،% هف راتب الهكظؼ الشٍرم غير الصافي10يتجاكز 
ذا بالطبع أفضؿ لحؽ الهكظؼ  ،أشٍر كليس لهدة سىة كاهمة 6كعقكبة حجب العبلكة الدكرية لهدة  ٌك

كالكقؼ  الهالي. ككذلؾ ىص عمى عقكبة الحرهاف هف الترقية كاإلحالة إلى الهعاش كاإلىذار بالفصؿ
أشٍر هع صرؼ ىصؼ الراتب. ككذلؾ ىص عمى عدـ فرض عقكبة  6عف العهؿ هدة ال تتجاكز 

ذا  ، أك اإلحالة إلى الهعاش، أك الفصؿ هف الخدهة. ٌك تأديبية عمى هكظفي الفئة الثاىية إال فقط المـك

                                  
(1)

منحٌثاآلثارالمترتبةعلىالحقوقالمالٌةالعقوباتوسنرىالفرقبٌن.2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن43ًالمادةانظر

 .94للموظفالحقاًبالدراسةص
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كدرجاتٍا هف  ها لـ يرد عميً ىص بىظاـ هكظفي الٍئيات الهحمية بالتفريؽ فيها بيف فئات الهكظفيف
 (1)الىاحية العقابية، فجهعيٍـ سكاسية بفرض العقكبة عميٍـ.

 اآلثار المالية لمعقوبة التأديبية: . ت

 إف تمؾ العقكبات التأديبية، هىٍا ها يؤثر:

 أكعقكبة الحرهاف هف  ،بشكؿ هباشر عمى راتب الهكظؼ الهحككـ عميً، كعقكبة الحسـ هف الراتب
رجة أك عقكبة تخفيض درجة الهكظؼ إلى درجة أقؿ ضهف الفئة ىفسٍا، عقكبة تىزيؿ الد أك ،الترفيع

ك  فٍذا التخفيض يؤدم إلى إىزاؿ راتب الهكظؼ بىفس عدد درجات أك عبلكات الرتبة الهخفضة، ٌك
بالتالي عقاب هادم كهعىكم هعان يؤدم إلى تخفيض هستكل الهكظؼ، هع ها يتبع ذلؾ هف حرهاىً 

 ي كاف يىتهي إليٍا قبؿ تكقيع ٌذي العقكبة.هف حقكؽ تعكد إلى درجتً الت

ىها همؾ عائمتً كذلؾ.  حيث اكلقد حافظ الهشرع عمى راتب الهكظؼ ك  عتبري ليس همكً كحدي فقط، كا 
% هف راتب الهكظؼ الشٍرم غير الصافي لهدة ال تقؿ عف شٍر كال 10أجاز حسـ هبمغ ال يتجاكز 

رتكاب جريهة تأديبية. كيىفذ جزاء الخصـ احالة  فقط كحد أقصى هف راتبً كعقكبة في ًتزيد عف سى
خطاري بالجزاء الهكقع عميً عتباران هف راتب الشٍر التالي الاهف الراتب األساسي الهستحؽ لمهكظؼ 

 (2)كفي الحدكد الجائزة قاىكىان.

 ي كبالتال ،كهىٍا ها يؤثر بشكؿ غير هباشر كفكرم عمى الراتب كلكىً يؤثر عمى تقييـ األداء السىكم
التأثير عمى الحقكؽ الهالية لمهكظؼ التي كاف سيكتسبٍا بالهستقبؿ خبلؿ عهمً بالٍيئة الهحمية 

 الفسطيىية كالترقية هثبلن.

ي عمى سبيؿ  ا، ٌك كبالرغـ هف أف الهخالفات التي تستكجب العقكبة التأديبية كثيرة كال يهكف حصٌر
سمطة تقديرية في ٌذا الهجاؿ، طبعان تحت الهثاؿ كليس عمى سبيؿ الحصر. كإلدارة الٍيئة الهحمية 

ً، قد ىص كالتعميهات التابعة ل 2009الرقابة القضائية عميٍا، إال أف بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية 
 :كاآلتيالهفركضة عميٍا، كجاءت  اتالعقكب كىص عمى بعضعمى بعض ٌذي الهخالفات 

                                  
 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌنٌة68انظرالمادة(1)
 2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةفقرةج32انظرالمادة(2)
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يحة أك يهتىع عف اإلدالء بالبياىات كؿ هكظؼ يقدـ بياىات تتعمؽ بالعبلكة اإلجتهاعية غير صح .1
 (1)الهطمكبة هىً.

 (2).ًفي حالة إذا ها قررت المجىة الطبية الهختصة صراحةن تهارض الهكظؼ، كثبت تهارض .2

يعاقب  ىقطع عف عهمًاإذا تغيب  الهكظؼ جزءان هف اليكـ عف فترة الدكاـ الرسهي دكف إذف، أك  .3
أك هف إجازاتً  ،ىقطاع هف راتب الهكظؼ الشٍرمالتأيبيان ككذلؾ يتـ خصـ أكقات التأخير أك ا

 (3)عتيادية إذا كاف رصيدي يسهح بذلؾ.اال

ال يجكز لمهكظؼ هزاكلة أم عهؿ خاص أثىاء اإلجازة بدكف راتب لدل أم جٍة هٍها كاىت هف  .4
 (4)إذف الٍيئة الهحمية. غير

 (5)التخمؼ عف التدريب بدكف عذر هقبكؿ. .5

 (6).ًم بدرجة هتكسط، يعاقب بالتىبيالهكظؼ الحاصؿ عمى تقدير سىك  .6

الهكظؼ الحاصؿ عمى تقدير سىكم بدرجة ضعيؼ، يعاقب بكقؼ العبلكة الدكرية لحيف تحسيف  .7
 (7)أدائً.

يعاقب بكقؼ العبلكة الدكرية  الهكظؼ الحاصؿ عمى تقديريف سىكييف هتتالييف بدرجة ضعيؼ، .8
  (8)السىكية، ك/ أك تىزيؿ الدرجة، ك/ أك تىزيؿ الكظيفة.

الهكظؼ الحاصؿ عمى تقدير سىكم ثالث بدرجة ضعيؼ، يىظر هف قبؿ المجىة الهختصة بفصؿ  .9
 (1)الهكظؼ هف الخدهة.

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات5فقرة11انظرالمادة
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات9فقرة28انظرالمادة
(3)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةفقرةتعلٌمات42انظرالمادة
(4)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات5فقرة35انظرالمادة
(5)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌماتالمادة53انظرالمادة
(6)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات1فقرة62انظرالمادة
(7)

 .2009لمحلٌةنظامموظفًالهٌئاتاتعلٌمات3فقرة62انظرالمادة
(8)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات3فقرة63انظرالمادة
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، إذا كاف الهرض أك اإلصابة ًيحـر الهكظؼ هف راتبً كعبلكتً فترة تغيب الهكظؼ عف عهم .10
 (2)رتكبً الهكظؼ الهصاب أك بسبب تقصير هىً.ابخطأ  ةىاشئ

 ية:تقادم العقوبة التأديب . ث

 (3) .أشٍر 6كتشافٍا أكثر هف اال يجكز إحالة الهكظؼ إلى التحقيؽ بسبب هخالفة تأديبية هضى عمى 

كتىقطع ٌذي الهدة بأم إجراء هف إجراءات التحقيؽ أك اإلتٍاـ أك الهحاكهة، كتسرم الهدة هف جديد 
 .ًهمستقرار الهكظؼ بعاإبتداءن هف آخر إجراء. كالسبب في فترة التقادـ ٌذي لضهاف 

 ضوابط توقيع العقوبة وأحكاميا: . ج

يتـ تشكيؿ لجىة لمقياـ بإجراءات التحقيؽ هع الهكظؼ لسهاع أقكالً، كلمهكظؼ أف يحضر جهيع 
قتضت هصمحة التحقيؽ إجراءي في غيابً، كهع ذلؾ يحؽ لً اإلطبلع عمى اجمسات التحقيؽ، إال إذا 

كأف يستعيف بهحاـ في تقديـ دفاعً أك إىابتً عىً ، كافة ها تـ هف تحقيقات، كعمى األكراؽ الهتعمقة بٍا
 في ذلؾ. كيجكز أف تجرم المجىة التحقيؽ بصكرة عمىية أك سرية كفقان لتقدير المجىة.

كيتـ إثبات التحقيؽ بتسجيمً في هحضر خاص، كيجب أف يككف القرار الصادر بتكقيع العقكبة هسببان، 
لفة، كعمى الجٍة الهختصة إطار الهكظؼ كتابة كال يجكز تكقيع أكثر هف عقكبة عمى ىفس الهخا

 بالجزاء الهكقع عميً كأسباب تكقيعً.

هف اإلجراءات السابقة حيث يتـ هباشرة إخطار الهكظؼ بالعقكبة هف أك التىبيً  ى لفت الىظرىكيستث 
 (4)هجمس الٍيئة الهحمية دكف إجراء التحقيؽ هعً.

الهكظؼ أسباب تجعمً يعتقد أف تقدهً بطمب التظمـ  دلطمب تظمـ الى الكزير اذا كاف لك يجكز تقديـ 
 (5)كلـ يرتكب هخالفة ليعاقب عميٍا. ،قد يسعفً بتخفيؼ أك إلغاء العقكبة التأديبية أك أىً غير هذىب

                                                                                                    
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات4فقرة63انظرالمادة
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات79انظرالمادة
(3)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن73ًانظرالمادة
(4)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة4بند32المادةانظر
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة39انظرالمادة(5)
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ذا ها أكدتً هحكهة العدؿ العميا اكعمى اإلدارة  تباع تمؾ الضكابط عىد إجرائٍا التحقيؽ هع الهكظؼ، ٌك
د إستقر الفقً كالقضاء عمى أف تأهيف هظاٌر العدالة ال تقؿ أٌهية عف تطبيؽ العدالة بقراراٌا" .....كلق

ىفسٍا، كتجد هحكهتىا بأف لجىة التحقيؽ ككذلؾ الهجمس البمدم لـ يؤهىا الحد األدىى هف هظٍر 
ستقر قضاء هحكهة العدؿ العميا عمى أف االجراءات الهىصكص االعدالة في قضية الهستدعي. كها 

تكجب عمى هجمس البمدية  1955لسىة  1هف ىظاـ هكظفي البمديات رقـ  19-17في الهكاد عميٍا 
ستهاع دفاعً حكؿ ها ىسب اليً قبؿ تكقيع الجزاء الذم يفرضً الهجمس، ادعكة الهكظؼ الهتٍـ ك 

كيبطؿ كؿ ها ترتب  ،كتكقيع الجزاء دكف إتاحة الفرصة لمهتٍـ لهىاقشة التٍهة الهىسكبة اليً باطبلن 
كلـ يستهع إلى  ،يً هف إجراءات، كتجد هحكهتىا بأف الهجمس البمدم لـ يعهؿ عمى دعكة الهستدعىعم

دفاعً حكؿ ها ىسب اليً قبؿ أف يقرر عزلً، كلـ يتح لمهستدعي الفرصة لهىاقشة التٍهة الهىسكبة 
لقضاء بأىً ستقر الفقً كااهها يترتب عميً بطبلف إجراءات الهجمس البمدم بحؽ الهستدعي. كها  ،اليً

يجب أف يككف لمتحقيؽ اإلدارم هقكهات التحقيقات القاىكىية هراعاة الضهاىات األساسية التي تقكـ 
حاطتً اعميٍا حكهتً، هف حيث كجكب  ستدعاء الهكظؼ كهكاجٍتً بحقيقة التٍهة الهىسكبة اليً كا 

 (1)دفاعً".رتكابً الهخالفة حتى يستطيع أف يدلي بأكجً ابهختمؼ األدلة التي تشير إلى 

 كف يد الموظف: . ح

في حاؿ أف رأل الهجمس الهحمي أف األهكر الهىسكبة إلى الهكظؼ يتـ كؼ يد الهكظؼ عف العهؿ 
تتـ إحالتً هع بياف الجـر الهسىد إليً. كفي جهيع األحكاؿ التي يتـ فيٍا  ،تستكجب إحالتً عمى القضاء

تً كجهيع ها يتفرع عىٍا قبؿ أف يصدر إحالة الهكظؼ عمى القضاء، ال يجكز لمهجمس الىظر في قضي
القضاء حكهً الىٍائي في الهكضكع. كال يهىع تكقيع العقكبة الهىصكص عميٍا في قاىكف الٍيئات 
الهحمية هف هساءلة الهكظؼ جزائيان أك العكس، كيجكز الىظر في هجازاة الهكظؼ تأديبيان عمى الرغـ 

يىي أف يكؼ يد الهكظؼ عف كظيفتً عىدها تستدعي كيحؽ لمهجمس الهحمي الفمسط ،هف براءتً جزائيان 
 (2)الهصمحة العاهة ذلؾ.

                                  
(1)

 .16/12/2003الصادربتارٌخ1998لعام10رقمحكممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌة
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة35-33انظرالمواد
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عتباران هف تاريخ االهكظؼ الهحاؿ عمى القضاء الصادر بحقً هذكرة تكقيؼ  ،كيعتبر هكفكؼ اليد حكهان 
 (1)الهذكرة، يدفع لمهكظؼ الهكقكؼ عف عهمً راتبً كاهبلن فترة كقفً.

ذا ها أكدتً هحكهة العدؿ العميا  الفمسطيىية عمى صرؼ ىصؼ راتب الهكظؼ فترة تكقيفً عف ٌك
السابؽ لمىظاـ الحالي الىافذ كالسارم  1955لعاـ  1كذلؾ بالرجكع لىظاـ هكظفي البمديات رقـ  ،العهؿ

في فمسطيف، كالذم أكد عمى ىفس الحؽ، أف هف حؽ الهكظؼ صرؼ راتبً الشٍرم فترة التكقيؼ عف 
رغـ هف اإلختبلؼ بىسبة صرؼ الراتب الشٍرم، حيث كاف بالىظاـ ككؼ يد الهكظؼ عىً، بال ،العهؿ

الصادر، ها  أها حاليان فيصرؼ لً راتب كاهؿ. كجاء بالقرار ،القديـ آىذاؾ يصرؼ لً ىصؼ الراتب
دفً التىصؿ هف اال:يمي لتزاـ القاىكىي بصرؼ ىصؼ راتب " ....القرار هحؿ الطعف هجاؼ لمعدالة ٌك

يخ تكقيفً عف العهؿ كالى أف تصدر الهحكهة قراران بشأىً...... صرؼ عتبارا هف تار المهستدعي 
 (2)ىصؼ راتبً أسكة بباقي الهكظفيف الهتٍهيف هعً".

يستطيع  ،، غير كؼ يد الهكظؼ عف العهؿ1998لقاىكف الخدهة الهدىية  التىفيذيةئحة بيىها في البل
رل في الدائرة الحككهية بصفة هؤقتة بعد رئيس الدائرة الحككهية الفمسطيىية ىقؿ الهكظؼ إلى كظيفة أخ

قتضت هصمحة التحقيؽ هعً ذلؾ ريثها يىتٍي التحقيؽ، كيشترط أال اصدكر قرار بإحالتً لمتحقيؽ إذا 
 (3)تقؿ درجة الكظيفة الهىقكؿ إليٍا عف درجتً األصمية، كيبمغ الديكاف بذلؾ.

% هف 50يفً عف العهؿ ها ىسبتً كبىظاـ هكظفي البمديات باألردف يتقاضى الهكظؼ خبلؿ هدة تكق
ذا زادت هدة اإليقاؼ عمى  ،أشٍر االكلى هف تاريخ إيقافً 6هجهكع راتبً األساسي كعبلكاتً عف  كا 

 % هف هجهكع راتبً األساسي كعبلكاتً. 25ذلؾ فيتقاضى ها ىسبتً 

ذا تـ إيقافً عمى ذهة قضية غير هتصمة بع همً، كيكقؼ الهكظؼ عف العهؿ بقرار هف الهجمس، كا 
عمى أف يعاد إلى عهمً إذا تـ إخبلء سبيمً، كال يستحؽ ٌذا الهكظؼ أيا هف ركاتبً كعبلكاتً عف هدة 

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة37-36انظرالمواد
(2)

 .2003/10/21بتارٌخالصادر99لسنة61رقمحكممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌة
(3)

 .1998لعام4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم146انظرالمادة



82 
 

ف صدر القرار الىٍائي بتبرئتً أك عدـ هسؤكليتً أك هىعت هحاكهتً عها أسىد إليً أك  تكقيفً حتى كا 
 (1)شهمت القضية بالعفك العاـ.

 محو العقوبة التأديبية: . خ

تأديبية التي تكقع عمى الهكظؼ هف قبؿ كحدة شؤكف الهكظفيف بالٍيئة الهحمية تهحى العقكبات ال
 الهختصة، دكف الحاجة إلى طمب هف الهكظؼ إلتخاذ إجراءات هحك الجزاءات. 

 ىقضاء الهدد التالية:اركط الهحك بكتهحى العقكبة إذا ها تكافرت ش

 أياـ. 5الراتب هدة ال تتجاكز أشٍر في حالة التىبيً أك المـك أك اإلىذار أك الخصـ هف  6 .1

 أياـ أك تأجيؿ العبلكة أك الحرهاف هىٍا. 5سىة في حالة الخصـ هف األجر هدة تزيد عمى  .2

بالىسبة إلى العقكبات األخرل، فيها عدا عقكبتي الفصؿ كاإلحالة إلى الهعاش بحكـ أك قرار  يفسىت .3
 (2)تأديبي.

 أثار محو العقوبة التأديبية:ه. 

ا كأف لـ تكف بالىسبة لمهستقبؿ، كال يؤثر ذلؾ عمى الحقكؽ االعقكبة التأديبية يترتب عمى هحك  عتباٌر
كالتعكيضات التي ترتبت ىتيجة لٍا، كترفع أكراؽ العقكبة ككؿ إشارة لٍا، كها يتعمؽ بٍا هف همؼ خدهة 

 (3)الهكظؼ.

   بة التأديبية، كها ٌي هدل أٌهية هعرفة الهكظؼ باآلثار الهالية الهترتبة عمى العقك  لمباحثةيتضح
العقكبات التي تؤثر بشكؿ هباشر عمى الراتب الشٍرم، ككـ ٌي هدة الحسـ هف الراتب، ككـ تبمغ ىسبة 

كها ٌك حؽ الهكظؼ  هف سجؿ الهكظؼ. ىالحسـ هف الراتب، ككـ ٌي هدة تقادـ العقكبة، كهتى تهح
 فترة التكقيؼ التأديبي أك التكقيؼ القضائي.

                                  
(1)

 .2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن45ًانظرالمادة
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة65أنظرالمادة(2)

(3)
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة66انظرالمواد
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كي يحاكؿ الهكظؼ تجىب ٌذي العقكبات، ليً بعض التفصيؿ في ٌذا الهكضكع كلقد خضىا بشكؿ ف 
 فبعدـ هخالفة الكاجبات الهمقاي عمى عاتقً أثىاء قياهً بعهمً، كبالتالي الهحافظً عمى راتبً الشٍرم ه

 أم حسهيات ىتيجة تىفيذ العقكبة التأديبية بحقً. 

 عن الدوام. ثانيًا: التغيب والتأخير

ىصراؼ الهكظفيف اليكهي، اكف الهكظفيف في الٍيئة الهحمية، بهتابعة سجؿ حضكر ك تقكـ كحدة شؤ 
ذا تبيف  كسجؿ تحركات الهكظفيف أثىاء الدكاـ اليكهي، كسجؿ حضكر كغياب الهكظفيف الشٍرم، كا 

حتساب أكقات اتغيب الهكظؼ جزءان هف اليكـ، بها في ذلؾ التأخير، يجكز لرئيس الٍيئة الهحمية 
عتيادية إذا كاف لً رصيد يسهح أك هف رصيد إجازة الهكظؼ اال ،العهؿ هف دكف راتبالتأخير عف 

، هع عدـ اإلخبلؿ بالهسؤكلية التأديبية عمى أف تعتبر كؿ ست ساعات كىصؼ الساعة يكـ بذلؾ
 (1).إجازة

 ثالثًا: تنفيذ حكم قضائي.

اتب الهكظفيف ال يككف إال يحهي الهشرع الفمسطيىي راتب الهكظؼ العاـ هف الحجز، كالحجز عمى رك 
تىفيذان لحكـ قضائي كبهكجب هذكرة حجز أصكلية كفي حدكد الىسب الهىصكص عميٍا في القاىكف 

حتياطي، كالحكـ يجب احتياطيان بهكجب قرار حجز االفمسطيىي، كبالتالي فإىً ال يجكز حجز الركاتب 
 هف هحكهة فمسطيىية هختصة. ان أف يككف صادر 

ف الحجز عمى راتب الهكظؼ حجزان تىفيذيان إىها يشهؿ الهبمغ الصافي الهٍيأ لمدفع بعد إستبعاد  كا 
اإلقتطاعات القاىكىية، كتىجك هف الحجز التعكيضات التي تؤدل إلى الهكظؼ هف أجؿ هكاجٍتً أعباء 
الكظيفة كاألعباء الشخصية، أها تعكيضات الهزايا، كتعكيضات األعهاؿ اإلضافية، فإىٍا تحسب هع 

ذا ها أكدتة التعميهات الهتعمقة بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية  الراتب. " :، حيث ىص بها يمي2009ٌك
ال يجكز الحجز عمى التعكيض الهستحؽ عف اإلصابة أك تحكيمً ألم شخص آخر غير الهستحقيف، 

 (2)إال لسداد الىفقة كبها ال يتجاكز ثمث قيهة التعكيض".

                                  
(1)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة3بند42انظرالمادة
(2)

.2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة75المادةانظر
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" ال يجكز الحجز :الهشرع الفمسطيىي بقاىكف التىفيذ عمى ذلؾ كتككف األكلكية لديف الىفقة، حيث أكد
عمى األجكر كالركاتب كالهكافآت كهمحقاتٍا عف عبلكات كبدالت كها يستحؽ هف هعاشات كهكافآت أك 

كتعديبلتً، إال بهقدار الربع، كفي حالة  2005لعاـ  7ها يقكـ هقاهٍا كفقا لقاىكف التقاعد العاـ رقـ 
 (1)ستيفاء".ف لديكف الىفقة الهقررة أكلكية في االتزاحـ الديكف تكك 

 .ككذلؾ حظر الهشرع الفمسطيىي الحجز عمى حساب الهساٌهات التقاعدية لمهشترؾ

حيث ال يجكز تىفيذ أك حجز كال البدء في أية إجراءات ضد كعمى حساب الهساٌهات التقاعدية  
 تعديبلتً، كالحقكؽ الهترتبة عىٍا أك رصيدك  2005لعاـ  7لمهكظؼ الهشترؾ بقاىكف التقاعد العاـ رقـ 

ستثىاء تمؾ الهتعمقة االحسابات الخاصة بً الهكجكدة أك الهدارة هف قبؿ ٌيئة التقاعد الفمسطيىية. ب
 (2)بحقكؽ ىفقة الهطمقات كرعاية األكالد.

، حيث تككف صادرة هف دائرة تىفيذ القضاء الشرعي ٍا) كأغمباآلتية لؤلحكاـ  ان كالحجز يككف تىفيذ
 (:تتعمؽ بالىفقة

 إها في قضايا الىفقة كفاء لىفقة لهف تجب لٍـ الىفقة شرعان كالزكجة كاألبىاء كالكالديف..أ

 أك لتكقيع الحجز عمى أهكاؿ الهكظؼ الهديف..ب

هىً لمحككهة أك لمٍيئة الهحمية كبدؿ خطأ صادر عف الهكظؼ كتسبب  ان أك لسداد ها يككف هطمكب.ت
 سترداد ها قد صرؼ هف الهكظؼ بغير كجً حؽ.مٍيئة الهحمية، أك البأضرار هادية أك هعىكية ل

قتطاع تككف تحت الرقابة اكعميً كبجهيع األحكاؿ فإف الهىازعات الهتعمقة بالراتب هف خصـ أك 
 القضائية اإلدارية الفمسطيىية، كهف حؽ الهكظؼ المجكء لهحكهة العدؿ العميا الفمسطيىية.

 مف والقروض.رابعًا : الس  

دكرية هف راتب الهكظؼ الشٍرم، السمؼ كالقركض التي يستمفٍا الستقطاعات الهتفرقة كغير اال هف
كيقترضٍا هكظؼ الٍيئة الهحمية الفمسطيىية، سكاء هف خزيىة الٍيئة الهحمية الفمسطيىية أك هف خزيىة 

                                  
(1)

 .2005لعام23قانونالتنفٌذرقم51انظرالمادة
(2)

 .2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن117ًانظرالمادة
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ٍرم، كعميً سىبحث ٌيئة التقاعد الفمسطيىية، كيتـ سدادٌا بالتقسيط بدفع دكرية هتتالية هف الراتب الش
 :اآلتيتمؾ السمؼ كالقركض عمى الىحك 

 مف.الس   . أ

ع الديكف كغالبان تككف بدكف فكائد، كالسمفة عمى الراتب عبارة عف سمؼ هؤقتة تعطى اٌي أحد أىك 
مؼ عف بضهاف راتب الهكظؼ الشٍرم الذم يتقاضاي الهكظؼ في الٍيئة الهحمية، كتسترد ٌذي السُ 

 ف الراتب كبشكؿ دكرم حد السداد الكاهؿ لمسمفة.قتطاع بعض الىسب هاطريؽ 

مؼ لرئيس البمدية، عمى أف تبيف الضركرة في الطمب بياىان تاهان، كيجب أف يقتصر في تقدـ طمبات السُ 
سمفة الىفقات عمى أقؿ هبمغ يتفؽ هع الحاجة، كأف تككف هدتٍا قصيرة بقدر ها يككف ذلؾ هىاسبان 

 (1) كهعقكالن.

 خصية لموظفي الييئات المحمية:مف الشالس  انواع  .1

يجكز لمهجمس البمدم أف يقرر إعطاء سمفات شخصية لهكظفي البمدية كفقان لكضع الهكظؼ القاىكىي، 
عمى أف تككف ضهف هخصصات هقررة في هكازىة الٍيئة الهحمية، كبهراعاة الشركط التالية فيها يتعمؽ 

 بتصىيؼ الهكظؼ:

  :الهكظؼ الهصىؼ 

لسمفة عف هقدار الراتب األساسي لمهكظؼ عف شٍريف. كيشترط أف يقدـ الهكظؼ أف ال يزيد هقدار ا
مفة كفيميف هف هكظفي صىفً هف هكظفي الٍيئة الهحمية، كيعفى هف الكفالة الذم تزيد طالب السُ 

 عاهان. 15خدهتً الهصىفة في الٍيئة الهحمية عمى 

  :الهكظؼ غير الهصىؼ 

ا عهيعطى سُ  ا يتقاضاي هف هرتب أك أجر عف شٍريف، عمى أف يقدـ مفة شخصية ال يزيد هقداٌر
 كفيميف هف هكظفي الٍيئة الهحمية الهصىفيف.

                                  
(1)

ص،1235،العدد3/8/1955ٌةبتارٌخ،المنشوربالجرٌدةالرسمٌةاالردن1955لعام4النظامالمالًللبلدٌاترقم111انظرالمادة

726. 
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  ُـ هف ال يجكز إعطاء الس مؼ لمهكظفيف كالهستخدهيف كالعهاؿ الذيف يتقاضكف ركاتبٍـ كأجكٌر
 (1)الهخصصات الهفتكحة أك األهاىات.

 مف:استرداد الس   .2

مفة عمى أقساط شٍرية مى رؤساء الٍيئات الهحمية. كتسترد السُ مؼ عسترداد السُ اتقع هسؤكلية هراقبة 
مفة، سترداد القسط األكؿ هف راتب الشٍر الذم يمي الشٍر الذم أعطيت خبللً السه اهتساكية، كيبدأ ب

 (2) سترداد جهيع األقساط خبلؿ السىة الهالية.اعمى أف يتـ 

 القروض.  . ب

يطبؽ عميٍـ قاىكف الػتأهيف  لذمد الفمسطيىية كالهكظفي الٍيئة الهحمية الهشتركة بٍيئة التقاع
، حؽ كتعديبلتً 2005 عاـل 7رقـ الفمسطيىي ، كقاىكف التقاعد العاـ 1964لعاـ  8كالهعاشات رقـ 

ىتقاع بقرض بضهاف راتبً التقاعدم الهستقبمي، أك بضهاف هكافئة ىٍاية خدهتً الكظيفية، عمى أف اال
يئة التقاعد الفمسطيىية عمى آلية تفاؽ فيها بيف الٍيئة الهحيتـ اال ستقطاع قيهة امية الفمسطيىية ٌك

 القرض هف راتب الهكظؼ الشٍرم أثىاء خدهتً.

 تعميمات الحصول عمى قرض من ىيئة التقاعد الفمسطينية: .1
 الهكظؼ عف ثبلث سىكات بتاريخ تقديـ طمب القرض. ًأف التقؿ هدة خدهت 

  (3)ة.هتىاقص% سىكيان كبطريقة 8سعر الفائدة الهعتهد 

 تزداد فترة السداد، كذلؾ  ،يتـ هىح الهىتفعيف قيهة القرض عمى حسب هدة خدهة هكظؼ كبالتالي
 كفقان لمتعميهات الصادرة هف ٌيئة التقاعد الفمسطيىية.

 عتبار عهر الهىتفع بحيث ال تزيد هدة السداد عف الهدة الهتبقية لبمكغً سف يجب األخذ بعيف اال
 التقاعد. 

                                  
(1)

 .1955لعام4النظامالمالًللبلدٌاترقممعدلةال126انظرالمادة
(2)

 .1955لعام4النظامالمالًللبلدٌاترقمالمعدلة128-127الموادانظر
 ي.مبلغالمكافؤةأوالراتبالتقاعدصرفقروضبضمانالصادرةعنهٌئةالتقاعدالفلسطٌنٌة،النشرة(3)
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  ىتٍاء هف سداد القرض، فإىً يتـ خصـ الرصيد الهتبقي خدهة الهىتفع ألم سبب قبؿ اال ىتٍتاإذا
 (1)هها يستحؽ هف هكافأة أك راتب تقاعدم. 

 إجراءات الحصول عمى قرض من ىيئة التقاعد الفمسطينية: .2

الشركط كهكقعان هف  ان يتـ تقديـ طمب القرض في األكؿ هف كؿ شٍر هيبلدم، عمى أف يككف هستكفي 
رئيس الٍيئة الهحمية الفمسطيىية كهختكهان.  يتـ إرفاؽ إستهارة راتب آخر شٍر لمهكظؼ كصكرة عف 

حتساب قيهة القرض، بلالٍكية.  يقكـ هكظؼ القركض في ٌيئة التقاعد الفمسطيىية بعهؿ ال ـز كا 
فاصيؿ ببلغ الهكظؼ الهىتفع بتاختبار هدة التسديد، كيتـ اكالفائدة حسب هبمغ القرض الهطمكب، ك 

 هكضح فيً تفاصيؿ القرض. القرض، يقـك الهكظؼ الهىتفع بالتكقيع عمى إقرار

 

 إجراءات ما بعد الموافقة عمى القرض: .3

جراءات الخصـ هف اكالهطالبة ب ،تقكـ ٌيئة التقاعد الفمطسيىية بهخاطبة الٍيئة الهحمية الفمسطيىية
ىية. كتقكـ ٌيئة التقاعد بتحكيؿ هبالغ راتب الهكظؼ الهىتفع الشٍرم لصالح ٌيئة التقاعد الفمسطي

كؿ حسب البىؾ كالفرع الهعتهد لدل الٍيئة الهحمية  ،القركض عمى حسابات الهكظفيف الهىتفعيف
الفمسطيىية، كذلؾ بعد خصـ هبمغ الفائدة، كيتـ تحكيؿ هبمغ القرض إلى حساب الهىتفع في أكؿ الشٍر 

هحمية بخصـ قيهة القسط الشٍرم لتسديد القرض عف التالي لتقديـ الطمب،  كهف ثـ تبدأ الٍيئة ال
ستبلـ القرض، كتحكيؿ الهبالغ لحساب ٌيئة التقاعد الهكظؼ الهقترض الهىتفع في الشٍر التالي ال

 (2)الفمسطيىية بصكرة شٍرية حتى تهاـ السداد.

   ًة أف الهشرع الفمسطيىي قد أتاح لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي يتضح لمباحثةكعمي
كالهستحؽ هف ٌيئة التقاعد  ،الحصكؿ عمى قركض بضهاف الراتب التقاعدم الهستقبمي لٍـ

لية السداد هف راتب الهكظؼ الهىتفع آالٍيئة الهحمية الفمسطيىية عمى  عالفمسطيىية، بالترتيب ه
هف سعر الفائدة الهعتهدة عمى تمؾ  تقد رفع تعميهات ٌيئة التقاعد الفمسطيىيالشٍرم، إال أف 

                                  
(1)

 .2005عامالفلسطٌنًقانونالتقاعدال5بند109انظرالمادة
 ي(.صرفقروضبضمانمبلغالمكافؤةأوالراتبالتقاعدالصادرةعنهٌئةالتقاعدالفلسطٌنٌة،بدونسنةنشر)النشرة(2)
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ال تصب بهصمحة كالتي حتياجات الهكظؼ الهحتاج لٍذا القرض، اراع ظركؼ ك تلقركض، كلـ ا
 الهكظؼ الهقترض!!!

الفائدة الهفركضة عمى هبالغ القركض  الهشرع الفمسطيىي ضركرة إلغاء أك تقميؿ سعر ىكصيكعميً 
ا بيف تمؾ الفكائد التي يتـ إقراضٍا لهكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، أك أف يتـ عهؿ هقاصة ه

إف كاف  ،رباح الهتحصمة هف ىظاـ الهساٌهات الهحددة التي ستدفع لمهكظؼ هستقببلن االالهقترضة ك 
 صراحةن بالىظاـ. ان هكظؼ الٍيئة الهحمية هشترك
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 .الفصل الثاني

___________________________________________________________ 

نقضاء الخدمة الوظيفية انظمة لحقوق الموظف المالية بعد األطر القانونية الم 
 ولحقوقو المعنوية ذات األثر المادي في الييئات المحمية الفمسطينية.

إف الٍيئات الهحمية الفمسطيىية تقكـ بههارسة هٍاهٍا هف خبلؿ أشخاص طبيعييف يطمؽ عميٍـ 
ية كالهكظؼ العاـ هف خبلؿ صبلحية هكظفكف عهكهيكف. كتىشأ الرابطة الكظيفية بيف الٍيئة الهحم

 التعييف التي تهمكٍا كتهارسٍا في ظؿ القكاىيف كاألىظهة الىافذة. 

ف  ىقضائٍا بها ابتدائٍا حتى اتشريعات الفمسطيىية ىصت عمى أحكاـ لتىظـ الرابطة الكظيفية هىذ الكا 
ية. فيحدد التشريع في ذلؾ تىظيـ سائر األكضاع الكظيفية التي يعيشٍا الهكظؼ في الٍيئة الهحم

كها تحدد حقكؽ الهكظؼ العاـ ككاجباتً كأحكاـ الهسؤكلية الهسمكية  ،شركط شغؿ الكظيفة العاهة
أسباب كحاالت ذكر الهتعمقة بتىظيـ شؤكف الهكظفيف  قكاىيىً كأىظهتًبالهشرع الفمسطيىي إف لمهكظؼ، 

ؾ بىصكص قاىكىية تىظـ ضكابط كذلكها يترتب عميٍا هف حقكؽ تقاعدية،  ىقضاء الخدهة الكظيفيةا
هكظؼ الهعىكية ذات الالهشرع الفمسطيىي حقكؽ  بيفؾ لاآلثار الهترتبً عميٍا. ككذٌذي الحاالت ك 

هتيازات التي يتهتع بٍا، كالتي يستهدٌا هف هركزي ثر الهالي أثىاء خدهتً الكظيفية كيكضح ٌذي االاأل
ا.كغي إجازات كعطؿ كأعياد ديىية كرسهيةالىظاهي، هف   ٌر

كعميً سيتـ تقسيـ األطر القاىكىية الهىظهة لحقكؽ الهكظؼ الهالية بعد اىقضاء الخدهة الكظيفية 
 إلى هبحثيف: كلحقكقً الهعىكية ذات األثر الهادم في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية

 ىقضاء الخدهة الكظيفية.االهبحث األكؿ: اإلطار القاىكىي الهىظـ  لحقكؽ الهكظؼ الهالية بعد 

 الهبحث الثاىي: اإلطار القاىكىي الهىظـ لحقكؽ الهكظؼ الهعىكية ذات األثر الهادم.
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 نقضاء الخدمة الوظيفية.االمبحث األول: اإلطار القانوني المنظم لحقوق الموظف المالية بعد 

ىتٍائٍا. لذا سيتـ دراسة حاالت اإف أم عبلقة كظيفية ال بد لٍا أف تىتٍي، إذا تحقؽ أحد أسباب 
التي تىتٍي فيٍا خدهة الهكظؼ في الٍيئة الهحمية الفمسطيىية، كفقان لىظاـ  ،ىقضاء الخدهة الكظيفيةا

كاآلثار الهالية  ا، كشركط كؿ حالة عمى حد2009لعاـ  1هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي رقـ 
 الهترتبً عميٍا. 

ىقضاء الخدهة اؾ حقكؽ هالية بعد هالية أثىاء الخدهة الكظيفية، فمً كذل ان ككها أف لمهكظؼ حقكق
ي الحقكؽ التقاعدية الهتهثمة بالراتب التقاعدم كهكافئة ىٍاية الخدهة أك رد اإلشتراكات،  الكظيفية، ٌك

ضافة لمهستحقات كالحقكؽ الكظيفية ذات األثر الهالي عمى الهكظؼ، الهتهثمة: ببدؿ اإلجازات باال
الكفاة، كبدؿ هصاريؼ الجىازة، كهبمغ التأهيف بحالة  ة، كبدؿ العهؿ اإلضافي، كبدؿ هىحةهالهتراك

 الكفاة أك العجز الصحي أك حالة القتؿ، كحؽ الهكظؼ بإعادة تعيىً بالكظيفة

اإلطار القاىكىي لحقكؽ الهكظؼ الهالية بعد اىقضاء الخدهة الكظيفية، بالبحث  سيتـ البحثكعميً 
 بهطمبيف:

 يفية.الهطمب األكؿ: حاالت اىقضاء الخدهة الكظ

 الهطمب الثاىي: الحقكؽ الهالية الهترتبة الىقضاء الخدهة الكظيفية.
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 نقضاء الخدمة الوظيفية.االمطمب األول: حالت 

ىسجاـ بيف هرجعيات الٍيئات الهحمية لتقاعد الهكظفيف، كيقمؽ الهكظفكف عمى تسكد حالة هف عدـ اال
ىٍاء اهستقبمٍـ الكظيفي، بسبب  خدهاتٍـ في بعض الٍيئات الهتكسطة كالصغيرة بىاء حتهاؿ إقالتٍـ كا 

كيضعؼ  ،عمى قرار هف رئيس الهجمس كحدي، كيجعؿ هف الكالء لمهسؤكؿ بيئة تفتح الهجاؿ لمفساد
ىظاـ الهساءلة كشفافية اإلجراءات التي تتعمؽ بشؤكف الهكظفيف كعبلقاتٍـ بها فيٍا تعييىٍـ كترقيتٍـ 

 كتقاعدٌـ.

عمى سبيؿ الحصر األسباب كالحاالت التي تؤدم إلى  2009 ٍيئات الهحميةلذا حدد ىظاـ هكظفي ال
لـ تختمؼ حاالت  1998الفمسطيىي  إىتٍاء خدهة الهكظؼ بالٍيئة الهحمية. كبقاىكف الخدهة الهدىية

ذي الحاالت ٌي:ا  ىتٍاء الخدهة الكظيفية عىً، ٌك

 ىتٍاء أك إىٍاء الخدهة.بمكغ السف القاىكىية ال.أ

 الصحية.عدـ المياقة .ب

 ستقالة.اال.ت

 فقد الكظيفة..ث

 اإلحالة إلى التقاعد أك الفصؿ هف الخدهة..ج

الحكـ عميً بحكـ ىٍائي هف هحكهة فمسطيىية هختصة بجىاية أك بجىحة هخمة بالشرؼ أك .ح
 األهاىة.

 (1) كفاة الهكظؼ..خ

 ىقضاء الخدهة الكظيفية في فرعيف:كعميً سيتـ البحث في تمؾ الحاالت ال

 قضاء الخدهة الكظيفية بقكة القاىكف.ىاالفرع األكؿ: 

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة40انظرالمادة
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 ىقضاء الخدهة الكظيفية بطمب هف الهكظؼ ىفسً أك بإرادة الٍيئة الهحمية.االفرع الثاىي: 

 

 نقضاء الخدمة الوظيفية بقوة القانون.االفرع األول: 

رادة الهكظؼ ىٍاء خدهة الهكظؼ العاـ بقكة القاىكف بأىٍا تتـ بإرادة الهشرع كال دكر فيٍا إلاتتهيز حالة 
 أك إلرادة اإلدارة في الٍيئة الهحمية.

 ىقضاء الخدهة الكظيفية بقكة القاىكف إلى الحاالت التالية:اكعمية سىقسـ حاالت 

 نياء الخدمة.انتياء أو أوًل: بموغ السن القانوني ل 

يتكقؼ فيٍا ث حيالتقاعد ٌك الىٍاية القاىكىية كالشرعية لحياة الهكظؼ الكظيفية في الٍيئة الهحمية، 
الهكظؼ عف العهؿ بسبب التقدـ في السف أك اإلعاقة أك ألسباب خاصة أخرل . كسف الهكظؼ شرط 

  .بتداء الخدهة الكظيفيةاىتٍاء الخدهة تهاهان كها ٌي شرط ستهراية أك اللبل

اء لزاهي إلىتٍالسف القاىكىي، السف اال 1998 حيث حدد الهشرع الفمسطيىي بقاىكف الخدهة الهدىية 
 (1)سىة. 60خدهة الهكظؼ كالحصكؿ عمى تقاعد شيخكخة بسف 

شريطة تكفر  سىة 60شيخكخة ٌك التقاعد كتعديبلتً،  2005بقاىكف التقاعد العاـ  اإللزاهيالسف أها 
 (2)سىة خدهة هقبكلة ألغراض التقاعد كسددت جهيع الهساٌهات عىٍا. 15

 (3):الذيف أكهمكا سىة 55بمكغٍـ سف عىد  يحصمكف عمى تقاعد شيخكخةأف هشترككف كيحؽ لم

 20 سىة خدهة الذككر. 
 15  سىة لئلىاث. 

 (1):سىة ٌك 50 الحد األدىى هف سىكات الهساٌهة لمحصكؿ عمى تقاعد شيخكخة كبمكغ سفأها 

                                  
 .1998قانونالتقاعدالمدن97ًانظرالمادة(1)

 وتعدٌبلته.2005قانونالتقاعدالعاممعدلةال2فقرة27انظرالمادة(2)

 وتعدٌبلته2005قانونالتقاعدالعام1فقرة27انظرالمادة(3)
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 25 سىة خدهة لمذككر. 
 20 سىة خدهة لئلىاث. 

العهؿ في الٍيئة الهحمية إذا دعت هصمحة  ًكيحؽ لمٍيئة الهحمية تهديد عهؿ الهكظؼ كاإلبقاء عمي
 ذلؾ، كيتـ تهديد العهؿ لمهكظؼ سىكيان كبحد أقصى خهس سىكات.

كفي بداية كؿ عاـ تعد كحدة شؤكف الهكظفيف في الٍيئة الهحمية بياىان بأسهاء الهكظفيف الذيف يبمغكف 
كحدة ىٍاء خدهتٍـ كهف ثـ يتـ عرضً عمى رئيس الٍيئة الهحمية. كعمى االسف القاىكىية هف أجؿ 

 شؤكف الهكظفيف إببلغ الهكظؼ قبؿ ثبلثة أشٍر هف تاريخ بمكغً السف القاىكىية.

 ثانيًا: الوفاة.

تعتبر الكفاة هف األسباب القاىكىية كالشرعية إلىٍاء خدهة الهكظؼ، إذ ال دكر إلرادة اإلدارة أك إرادة 
بشٍادة الطبيب كيهكف أف  الهكظؼ بذلؾ، بؿ اإلرادة تككف هلل سبحاىً كتعالى. كيثبت كفاة الهكظؼ

تككف كفاة الهكظؼ كاقعة طبيعية ليس لٍا عبلقة بالكظيفة، كقد تككف ىاتجة عف حادثة عهؿ أك 
الهكظؼ الراتب كيستحؽ  .ثار كحقكؽ هالية هختمفةآهرض هٍىي هتعمؽ بطبيعة الكظيفة، كلكؿ حالة 

ك عمى قيد الحياة  ذا تكفي بعد إك أ ان اف الهتقاعد هتكفيإذا ك يصرؼ لً بطبيعة الحاؿ، أهافالتقاعدم ٌك
ؤالء الذيف يستحقكف الراتب التقاعدم بكفاة  ذلؾ فإف ٌىاؾ هف يستحؽ الراتب التقاعدم بدالن عىً، ٌك

ىها أشخاص حددٌـ الهشرع الفمسطيىي عمى سبيؿ  الهتقاعد ٌـ ليسكا الكرثة الشرعييف بطبيعة الحاؿ. كا 
التي يستحقٍا ٌؤالء يتـ تقسهيٍا بيىٍـ كفؽ آلية هعيىة  الحصر. كذلؾ فإف ٌذي الحقكؽ التقاعدية

 (2).لقاىكف كليس حسب أىصبتٍـ االرثيةيضعٍا ا

أها بالىسبة لمهستحقيف لمراتب التقاعدم كفقان لمقكاىيف األردىية كالهصرية، فٍـ كؿ هف األرهمة كالهطمقة 
ستحقاؽ الراتب التقاعدم افر فيٍـ شركط كالزكج كاألبىاء كالبىات كالكالديف كاألخكة كاألخكات الذيف تتكا

 (3)هف تاريخ كفاة الهكظؼ.

                                                                                                    
 .وتعدٌبلته2005قانونالتقاعدالعامالمعدلة3فقرة27انظرالمادة(1)

(2)
،عدانتهاءالخدمةالوظٌفٌة)دراسةمقارنة(التنظٌمالقانونًللحقوقالمالٌةللموظفالعامب:البدٌري،اسماعٌلومحمد،كاظمخضٌر

 .142ص،3،2015،االصدار7المجلددراسةمنشورةبمجلةالمحققالحلًللعلومالقانونٌةوالسٌاسٌة،
(3)

 .500ص،مرجعسابق،سلٌمانالطماوي:مبادئالقانوناالداريالمصريوالمقارن
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بأشخاص ٌؤالء الكرثة الهستحقيف بالقكاىيف الكطىية ذات اإلختصاص. هف أفراد  سيتـ البحث ًكعمي
 عائمة الهكظؼ أك الهتقاعد الهتكفى الذيف لٍـ الحؽ في راتب التقاعد أك الهكافأة أك التعكيضات.

 1998لعاـ  4بقاىكف الخدهة الهدىية رقـ  ىلعائمة الهكظؼ الهتكف الكرثة الهستحقكف : 

 الزكجة أك الزكجات. .1

ـ. 17البىكف الذيف لـ يكهمكا  .2  هف عهٌر

 كالهطمقات. البىات العازبات أك األراهؿ  .3

 األـ األرهمة أك الهطمقة.  .4

رثية كزيع الىسب اإلكيستحؽ كؿ هىٍـ حقكقً التقاعدية هف الراتب التقاعدم أك الهكافئة بىاءن عمى ت
 .2005لعاـ  7رقـ  الكاردة بقاىكف التقاعد العاـ

 كتعديبلتً، فقد كاف  2005لعاـ  7بقاىكف التقاعد رقـ  ىأها الكرثة الهستحقكف لعائمة الهكظؼ الهتكف
 خكة الهتكفي ككالدي، كشهؿ كؿ هف: أأكسع كأشهؿ بضـ الزكج ك 

 رهمة أك األراهؿ .األ .1

 سىة كالذيف كاىكا يعالكف هف الهشترؾ قبؿ كفاتً. 21ف األكالد كاألخكة أقؿ ه .2

كالذيف ها زالكا  ،الهشترؾ قبؿ كفاتً عالٍـسىة الذيف  26سىة كدكف  21األكالد كاألخكة ها فكؽ   .3
 يكهمكف تعميهٍـ الجاهعي.

كالعاجزيف عف تحصيؿ دخؿ ألسباب صحية،  ،الهشترؾ قبؿ كفاتً عالٍـاألكالد كاألخكة الذيف   .4
لمجىة الطبية الهشكمة هف قبؿ الٍيئة بتحديد ها إذا كاف الكضع الصحي ألحدٌـ يهىعً هف كتقكـ ا

 العهؿ أـ ال.

 البىات كاألخكات غير الهتزكجات، هطمقات أك أراهؿ. .5

 كالدم الهشترؾ. .6
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غير  أك ،زكج الهشتركة، إذا كاف عىد كفاتٍا غير قادر عمى كسب الدخؿ هف الىاحية الصحية .7
 (1)سً، كفقان لتقرير المجىة الطبية الهشكمة هف قبؿ ٌيئة التقاعد.قادر عمى إعالة ىف

  (:1959كتعديبلتً )قاىكف التقاعد الهدىي  1955لعاـ  2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 

 الزكجة أك الزكجات.  .1

ـ. 17البىكف الذيف لـ يكهمكا   .2  هف عهٌر

 البىات العازبات أك األراهؿ أك الهطمقات. .3

 همة أك الهطمقة.األـ األر   .4

 هف خبلؿ البحث بىصكص القكاىيف كاألىظهة  ذات العبلقة بالهكضكع أف ٌؤالء  لمباحثة يتضح
الكرثة " الذيف يستحقكف الراتب التقاعدم بكفاة الهتقاعد، يطمؽ عميٍـ في بعض الىصكص

هشترؾ قبؿ هف يعىيٍـ ال"كهرة ثالثة  "الكرثة الشرعييف"، كفي ىصكص أخرل يطمؽ عميٍـ "الهستحقيف
 ستخداـ التعابير في ىصكص الهكاد!!!اضطراب في ، فٍىالؾ بعض اال"كفاتً

 الهشرع الفمسطيىي بتكحيد الهصطمحات في ىصكص القكاىيف كاألىظهة ذات العبلقة.  ىكصيكعميً 

 ثالثًا: الحكم عمى الموظف بحكم قضائي.

 ،الهكظؼ حسف السمكؾ كالسهعة أف يككف الفمسطيىية هف شركط تعييف الهكظفيف بالٍيئات الهحمية
كيخضع الهكظؼ لمهسؤكلية الجزائية في حاؿ تكافرت في فعمً  كغير هحككـ بجىاية أك جىحة أخبلقية.

أركاف الجـر الجزائي كفؽ ها جاء في أحكاـ قاىكف العقكبات الفمسطيىي، كيخضع لمهسؤكلية الهدىية 
 .لآلخريففي حاؿ تسبب بخطئً بضرر 

عقكبات الهقررة بالقاىكف ألية جريهة، إال بهقتضى حكـ صادر هف هحكهة هختصة، كال يجكز تكقيع ال
كال تىفذ األحكاـ الصادرة هف الهحاكـ الجزائية إال إذا أصبحت ىٍائية، ها لـ يىص القاىكف عمى خبلؼ 

 (1)ذلؾ.

                                  
(1)

 .2005طٌنًقانونالتقاعدالعامالفلس32انظرالمادة
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بجىاية أك بجىحة هخمة  ،كعىد صدكر حكـ  ىٍائي بحؽ الهكظؼ هف هحكهة فمسطيىية هختصة
كالشٍادة  ،كسكء إستعهاؿ األهاىة ،كالتزكير ،كالسرقة ،كاإلختبلس ،كالرشكة ،رؼ أك األهاىةبالش

الكاذبة، كأم جريهة أخرل هخمة باألخبلؽ العاهة. أك إذا حكـ عميً بالحبس لهدة ال تقؿ عف ثبلثة 
هف كظيفتً  رتكابً أم جريهة هف الجرائـ. فيعتبر الهكظؼ في ٌذي الحالة بحكـ الهعزكؿ حكهان ال أشٍر

 (2)هف تاريخ إكتساب الحكـ عميً الدرجة القطعية.

كلقد بيىت التعميهات الصادرة هف ديكاف الهكظفيف الفمسطيىي كضع الهكظؼ في ٌذي الحالة، بحيث 
أكدت عمى فصؿ الهكظؼ هف الخدهة الكظيفية" إذا صدر حكهان قضائيان ىٍائيان هف قبؿ الهحكهة 

رتكابً جىحة أك جىاية هخمة بالشرؼ أك االهكظؼ ب الحكـ يديف ككاف ٌذا  ،الهختصة بحؽ هكظؼ
 (3)األهاىة يفصؿ ٌذا الهكظؼ هف الخدهة".

ىتٍاء خدهة الهكظؼ في حالة صدكر حكـ  ىٍائي بحؽ الهكظؼ هف هحكهة فمسطيىية هختصة اإذان 
دهة ٌؿ ٌك بهثابة فصؿ أـ عزؿ لمهكظؼ هف الخ، بجىاية أك بجىحة هخمة بالشرؼ أك األهاىة

 الهالية. ًأثار هختمفة تهس حقكقحالة هىٍا  إذ أف لكؿالكظيفية؟ 

 كيعتبر الهكظؼ هعزكؿ، كبالرجكع لمقرار الصادر هف هحكهة العدؿ العميا الفمسطيىية، تـ حسـ األهر
" إف الهستدعي ٌك هكظؼ هصىؼ لدل بمدية راـ اهلل تىطبؽ عميً بتاريخ صدكر :كالذم جاء فيً

هف  43الصادر بهقتضى الهادة  1955لسىة  1أحكاـ ىظاـ هكظفي البمديات رقـ القرار هحؿ الطعف 
فإىىا ىجد أف ٌذا القرار جاء هخالفان ألحكاـ الىظاـ الهشار اليً ، 1955لسىة  29قاىكف البمديات رقـ 

هىً لدل قياـ هجمس البمدية بعزؿ أك هجازاة الهكظؼ الهصىؼ لسبب هف  16شترطتً الهادة اكلها 
ستىادان اب الهكجبة لذلؾ، ............ هف أف الهستدعي قاـ بعهمية إختبلس كتزكير تستدعي األسبا

ستغىاء عف خدهاتً، كبدالن هف أف تىتظر ىتيجة الهحاكهة لىظاـ هكظفي البمديات الهشار اليً عزلً كاال
ا ٌذا طارحة تخذت قاهف الىظاـ  21الىٍائية لمهستدعي عها أسىد إليً كذلؾ كفقان ألحكاـ الهادة  راٌر

تباعٍا كفؽ أحكاـ اكهتجاكزة فضبلن عف ذلؾ اإلجراءات الكاجب  ،جاىبان كجكب تطبيؽ أحكاـ ٌذي الهادة

                                                                                                    
(1)

 .2001لعام3قانوناإلجراءاتالجزائٌةرقم394-393انظرالمواد
(2)

 .223كنعان،نواف:القانوناإلداري،الكتاباألول،مرجعسابق،ص
(3)

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part5Chapter3.jspًالتارٌخدٌوانالموظفٌنالعامالفلسطٌن،

،الساعةالسادسةصباحاً.22/4/2018

https://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part5Chapter3.jsp
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كالتي تعتبر  28-16كالهتضهف لمهكاد  ،ٌذا الىظاـ الهىصكص عميٍا في الفصؿ السادس هىً
رية ال يجكز تجاٌمٍا بؿ يجب هراعاتٍا لدل تكقيع أية عقكبة  ضد هكظؼ هف هكظفي إجراءات جٌك

 (1)البمديات الهصىفيف".

، يعزؿ الهكظؼ حتهان إذا أديف بجىاية 1955لعاـ  1إذا بالرجكع لىصكص ىظاـ هكظفي البمديات رقـ 
   (2)أك جىحة أخبلقية.

ىتٍاء الخدهة الكظيفية، ٌك إىٍاء عبلقة الهكظؼ باإلدارة عمى ىحك اعزؿ الهكظؼ كسبب هف أسباب 
ؼ هف العكدة لكظيفتً هستقببلن، كذلؾ بإرادة اإلدارة الهىفردة، بىاءن عمى أسباب كافية يهىع الهكظ ،ىٍائي

 (3)يصكغٍا الهشرع.

يحـر الهكظؼ أك الهتقاعد هف حؽ  ":ىص عمى 1955لعاـ  2كبىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 
 (4)خبلقية".ستيفاء راتب التقاعد إذا حكـ عميً هف هحكهة أردىية بعقكبة جىائية أك جىحة أا

ذا أيضان ها  كالهطبؽ عمى هكظفي بعض الٍيئات  1959لعاـ  43تبع بقاىكف التقاعد الهدىي رقـ اٌك
 الهحمية الفمسطيىية، حيث يفقد الهكظؼ ىٍائيان الحؽ في راتب التقاعد أك الهكافأة بالحاالت التالية:

) ألف القاىكف صادر  يةكؿ هكظؼ أك هتقاعد ثبت عميً بحكـ قضائي قطعي هف هحكهة أردى"  -أ
كبالتالي أصبح الحكـ الصادر  ،لدل دكلة فمسطيف ان هف الههمكة األردىية الٍاشهية، كلكف ها زاؿ هطبق

هف هحكهة فمسطيىية بدؿ الحكـ الصادر هف هحكهة أردىية( هختصة أىً ارتكب جريهة الخياىة 
ة جىائية أخرل هخمة بأهف الدكلة أك أية جريه ،أك قاـ بأعهاؿ التجسس لحساب دكلة أجىبية ،العظهى

 الداخمي أك الخارجي.

ختبلس أهكاؿ الدكلة اكؿ هكظؼ حكـ بحكـ قطعي هف هحكهة أردىية هختصة بالحبس لجريهة  -ب
 أك سرقتٍا أك لجريهة التزكير في الكثائؽ الرسهية.

                                  
(1)

.2003/10/21بتارٌخالصادر99عامل61رقمحكممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌة
(2)

 يبماالٌتعارضمعغٌرهمنالقوانٌنالحدٌثة.السار1955لعام1مننظامموظفًالبلدٌاترقم28انظرالمادة
(3)

للعلومكرٌتجامعةتمجلةدراسةمنشورةب،فصلالموظفالعاموعزلهوأثرهمافًاعادةتوظٌفهبٌنالحظرواإلباحةخالد،علً:

 .113،ص2015،كانونأول28،العدد1،المجلد7القانونٌة،السنة
(4)

 .1955عدموظفًالبلدٌاتنظامتقا9انظرالمادة
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سجىً كيقطع تتقاضى عائمة الهكظؼ في أم هف الحالتيف السابقتيف حصتٍا هف راتب تقاعدي هدة  -ج
 (1)عىد إطبلؽ سراحً كها تعاد إليٍا عىد كفاتً".

 لهجمس الٍيئة الهحميةكفي جهيع األحكاؿ التي تقرر فيٍا إحالة الهكظؼ عمى القضاء، ال يجكز 
 (2)الىظر في قضيتً كجهيع ها يتفرع عىٍا قبؿ أف يصدر القضاء حكهً الىٍائي في الهكضكع.

 ظيفية بطمب من الموظف نفسو أو بإرادة الييئة المحمية.نقضاء الخدمة الو االفرع الثاني: 

ىتٍاء الحياة الكظيفية، كلكف ليس بقكة القاىكف ٌذي الهرة اىتٍاء خدهة الهكظؼ ك ٌىاؾ حاالت أخرل ال
ىها بإرادة اإلدارة أك بإرادة الهكظؼ ذاتً.  كا 

 :تياآل كعميً سيتـ البحث بتمؾ الحاالت إلىقضاء الخدهة الكظيفية، عمى الىحك

 صحية.الأوًل: عدم المياقة 

تىتٍي خدهة الهكظؼ العاـ أيضان بثبكت عدـ لياقتً الصحية لمخدهة كالتي ٌي هف شركط تعييف 
الهكظفيف في الٍيئات الهحمية. كتثبت عدـ المياقة الصحية لمخدهة بقرار هف المجىة الطبية العميا، كال 

عتيادية، ها إجازاتً الهرضية كاال دستىفاامخدهة قبؿ يجكز إىٍاء خدهة الهكظؼ لعدـ المياقة الصحية ل
 (3)إجازاتً الهذككرة. دستىفااىتظار اىٍاء خدهتً دكف الـ يطمب كتابيان 

كالهكظؼ الهريض بأحد األهراض الهزهىة الذم لـ يشؼ كلـ تستقر حالتً إستقراران تهكىً هف العكدة 
خدهتً الكظيفية لعدـ لياقتً  ىتىٍجىة الطبية العميا، إلى العهؿ، كتبيف عجزي عجزان كاهبلن، بعد قرار الم

 (4)الصحية.

                                  
(1)

 .1959قانونالتقاعدالمدن26ًانظرالمادة
(2)

 .1955لعام1مننظامموظفًالبلدٌاترقم21المادة
(3)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن98ًانظرالمادة
(4)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة6البند28انظرالمادة
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 ثانيًا: فقد الوظيفة.

ك لمهكظؼ الهخطئ، كبالتعميهات الهتعمقة بهكظفي الٍيئات  هف الكظيفةالتسريح  فقد الكظيفة ٌك
 تـ الىص عمى حاالت تىتٍي فيٍا خدهة الهكظؼ بفقدي كظيفتً:  2009الهحمية 

ىقطاع عقب إجازة يكهان هتصمة حتى لك كاف اال 15ؿ دكف إذف هدة تزيد عف ىقطاع عف العه" اال.أ
 ىظاهية.

يكهان غير هتصمة في السىة، كتعتبر خدهتً هىتٍية  30ىقطع عف عهمً دكف إذف أكثر هف اإذا  .ب
غير هتصمة خبلؿ  يكهان  15بقرار هف رئيس الٍيئة الهحمية بعد إخطار الهكظؼ خطيان، بعد تغيبً 

 (1)العاـ".

عدـ تىفيذ قرار الىقؿ أك الىدب إلى دائرة حككهية أخرل، كلـ يباشر العهؿ في الكظيفة الهىقكؿ أك  .ت
 يكهان هتصمة. 30الهىتدب إليٍا لهدة  

ستهر غيابً عف استقالتً كترؾ العهؿ قبؿ تبميغً القرار بقبكلٍا أك رفضٍا، ك اإذا كاف قد قدـ   .ث
 (2) يكهان هتصمة. 15هدة تزيد عف  كظيفتً 

عتراض لتبرير غيابً بعذر هقبكؿ خبلؿ هدة شٍريف اكلكف يحؽ لمهكظؼ الفاقد كظيفتً تقديـ طمب 
قتىع رئيس الٍيئة الهحمية، كبتىسيب هف كزارة الحكـ الهحمي يجكز إعادة اهف تاريخ صدكر القرار، فإذا 

ة شٍريف هف تاريخ تكظيفً كتعيىً بشاغر آخر غير كظيفتً السابقة. كبشرط تقديـ ٌذا الطمب خبلؿ هد
ذا لـ يكف لً رصيد هف اإلجازات ا ىتٍاء خدهتً، كهف ثـ تحتسب هدة اإلىقطاع هف إجازاتً السىكية، كا 

  (3)ىقطاع عف العهؿ بدكف راتب.تحتسب هدة اال

                                  
(1)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة41المادةانظر
(2)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن99ًالمادة
(3)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات43انظرالمادة
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ا الصادر، كالذم جاء فيً ذا ها أكدتً هحكهة العدؿ العميا بقراٌر عتبار الهكظؼ فاقدان ا" ال يجكز :ٌك
ها لـ تتح لً الفرصة لبياف ها إذا كاف ٌىاؾ سبب هبرر لتغيبً أـ  ،بب تغيبً الهدة القاىكىيةلكظيفتً بس

 (1)ال، كها أىً يتعارض هع قريىة السبلهة كالصحة التي يتهتع بٍا القرار اإلدارم".

 ثالثًا: اإلحالة عمى التقاعد)المعاش( والفصل والعزل من الخدمة.

بل عقكبة فأها بالعقكبات التأديبية  ،قكبة إال بىص بالجرائـ الجىائيةجريهة كال ع كها ٌك هعركؼ أف ال
إال بىص، كلـ يحدد الجريهة كالهخالفة بشكؿ حصرم، كترؾ لمٍيئة الهحمية السمطة التقديرية. فيحؽ 
ىٍاء الخدهة الكظيفية  لمٍيئة الهحمية إيقاؼ أك فصؿ أكعزؿ الهكظؼ أك إحالتً عمى التقاعد كا 

الخطأ الجسيـ ذلؾ التصرؼ أثىاء قياهً بعهمً. ك  ان رتكابً خطأ جسيهات بحؽ الهكظؼ لمهكظؼ، إذا ثب
ها يجعؿ أهر ه ،خريفالذم يقكـ بً الهكظؼ فيمحؽ أضراران إها بالٍيئة الهحمية أك بالهكظفيف اآل

 ستعهالٍا ٌذااة الهحمية في يئستهرار عبلقتة بالكظيفة أهران هستحيبلن. لذا كلضهاف عدـ تعسؼ الٍا
تباع  ،لمهكظؼ كسائؿ كضهاىات عف طريؽ تشكيؿ لجاف التحقيؽالفمسطيىي الحؽ، فقد أقر الهشرع  كا 

عتراض عمى قرار تمؾ المجاف، اإلجراءات الهىصكص عميٍا بالقكاىيف، ككذلؾ هف حؽ الهكظؼ اال
إلدارم كهف ثـ لً حؽ التظمـ لدل كزير الحكـ الهحمي الفمسطيىي، ككذلؾ لً حؽ المجكء إلى القضاء ا

 الفمسطيىي.

 ىٍاز بييكليس بالٍيف التهي ،ىقضاء الخدهة الكظيفية، فيٍا تشابًالهذككري أعبلي ال ةإذان الحاالت الثبلث
ىقضاء الخدهة الكظيفية كعقكبة تأديبية لمهكظؼ، افي كثير هف األحياف، خاصة إذا كاف سبب 

ات ها تـ تحديدٌا بىص كاضح كصريح هخالفة جسيهة أثىاء تأديتً عهمً، كهف ٌذي الهخالف ًإلرتكاب
 ان كترؾ الهجاؿ هفتكح ،، كهىٍا لـ يحدد2009 هكظفي الٍيئات الهحمية كالتعميهات الهتعمقة بً ىظاـفي 

ا، كذلؾ تحت رقابة القضاء  ،لسمطة كتقدير لجاف التأديب الهختصة كاإلدارة في الٍيئة الهحمية إلقراٌر
 اإلدارم.

  هف ٌذي الحاالت: في كؿ حالةسيتـ البحث كعميً 

 حالة إحالة الموظف عمى التقاعد كسبب لنتياء خدمتو الوظيفية: . أ

                                  
(1)

 .2005/2/8بتارٌخالصادر1999عامل42رقممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌةحكم
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تىتٍي خدهة الهكظؼ بإحالتً إلى التقاعد )الهعاش(، اذا عكقب بعقكبة اإلحالة إلى التقاعد ىتيجة 
أك في رتكابً هخالفة لمقكاىيف كاألىظهة كالتعميهات كالقررات الهعهكؿ بٍا في الٍيئات الهحمية اثبكت 

كهرض أقعدي عف العهؿ بسبب ىاشئ عف الكظيفة  ،عف إرادتً ان أك قد يككف السبب خارج (1) تطبيقٍا.
 يتعمؽ بٍا. أك لسبب خارجي ال

كيعتبر سف التقاعد الهبكر، ٌك السف األدىى هف سف التقاعد اإللزاهي كالذم يسهح بهكجبً لمهكظؼ 
ستفادة هف الهساٌهات كالحصص كالعكائد كاال ،الخركج إلى التقاعد كالحصكؿ عمى راتب تقاعدم

 التقاعدية كالهىافع األخرل.

 كعميً سىبحث باإلحالة عمى التقاعد بالقكاىيف ذات العبلقة:

  كتعديبلتً:  2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

  يحاؿ الهكظؼ عمى التقاعد كيستحؽ راتبان تقاعديان في الحاالت التالية:

 سىة خدهة هقبكلة لمتقاعد. 30كهؿ أكظؼ كالذم بىاء عمى طمب اله  .1

بتىسيب هف الٍيئة الهحمية كهصادقة هجمس الكزراء بعد خدهة  الهبكر الهكظؼ الهحاؿ لمتقاعد  .2
 (2)سىة هقبكلة لمتقاعد. 15  

ىشأت عف عجز  لعمة أقعدتً عف العهؿ عدـ المياقة الصحية ىتٍت خدهتً بسبباالهكظؼ الذم  .3
 (3).60سف  قبؿ بمكغك  ،المجىة الطبية بهكجب تقرير هف ،تاـ

 

   إحالة الهكظؼ لمهعاش لسبب تأديبي.  .4

ك في الخدهة  .5  (4)  .60قبؿ بمكغ سف  ،كفاة الهشترؾ ٌك
 

                                  
(1)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن68ًةانظرالماد
(2)

ٌحٌلأنالفلسطٌنًٌجوزلمجلسالوزراءوتعدٌبلته.والتًنصتبماٌلً"2005المعدلةقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن117ًانظرالمادة

 ".هاإللزامٌةسنةخدمةمقبولةللتقاعددونانٌخصممنمستحقات15أيموظفعلىالتقاعدالمبكرإذاأكمل
 2005لعام7المعدللقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام5بندبالمعدلةبقراربقانونرقم4فقرة25انظرالمادة(3)

(4)
 .2005لعام7المعدللقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام5بندأالمعدلةبقراربقانونرقم4فقرة25انظرالمادة
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  (:1959كتعديبلتً )قاىكف التقاعد الهدىي  1955لعاـ  2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 

سىة خدهة هعتهدة ألغراض  15 بد هف تكفر غير هرتبط بالعهر، كلكف ال ف سف التقاعد الهبكرإف
 (1)التقاعد.

  :إجراءات تقديم طمب اإلحالة عمى التقاعد 

يتـ إحالة الهكظؼ عمى الهعاش بهكافقة هف رئيس الٍيئة الهحمية بىاءن عمى طمب خطي هف الهكظؼ 
لخدهة سىة كها ٌك هحدد بقاىكف ا 50ىفسً، شريطة أال يقؿ عهر الهكظؼ عىد تقديهً الطمب عف 

 (2)الحد األدىى هف السىكات إلستحقاؽ هعاش التقاعد. ان ، كأف يككف هستكفي1998الفمسطيىي  الهدىية

إذان يتـ  تقديـ طمب اإلحالة إلى الهعاش الهبكر هف قبؿ الهكظؼ إلى كحدة شؤكف الهكظفيف، كعميٍا 
هذكرة تفصيمية عف سف أف تثبت تاريخ كركدٌا كتعرضٍا فكران عمى رئيس الٍيئة الهحمية، هشفكعة ب

الهكظؼ كسىكات خدهتً هف كاقع همؼ خدهتً، كهف ثـ تعرض عمى هجمس الٍيئة الهحمية إلصدار 
قرار بالهكافقة عمى الطمب إذا لـ يكف يضر بهصمحة العهؿ، كيتـ الهصادقة عمى القرار هف كزير 

 (3)كهكافقة ٌيئة التقاعد الفمسطيىي. الفمسطيىي الحكـ الهحمي 

الخاضع لمتقاعد في الهعاش أك الهكافأة، كيستحؽ  ًيسقط حق إحالة الهكظؼ لمتقاعد، ال كفي حالة
 كاهؿ حقكقً الهالية.

ككذلؾ يجكز لهجمس الكزراء أف يحيؿ أم هكظؼ بعد تىسيب هف الٍيئة الهحمية عمى التقاعد الهبكر 
   (4).ةلزاهيسىة خدهة هقبكلة لمتقاعد دكف أف يخصـ هف هستحقاتً اال 15إذا أكهؿ 

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

، عمى أف كتعديبلتً 2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ ب الهعدلة 36ت الهادة لقد ىص .1
ىتفاع بالتقاعد الهبكر يقتصر فقط لهكظؼ الخدهة الهدىية كلقكل األهف الهشهكليف في القاىكف، اال

                                  
(1)

 .1959قانونالتقاعدالمدن17ًانظرالمادة
(2)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن101ًانظرالمادة
 .2005لعام7بالبلئحةالتنفٌذٌةلقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام141مجلسالوزراءرقمقرار5المادةانظر(3)
(4)

.2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن117ًانظرالمادة
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ف أٌمية اال سىة هف الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد  15 ستكهاؿاىتفاع بالتقاعد الهبكر ٌي كا 
ستبعاد الفئات األخرل الهشهكلة بقاىكف التقاعد العاـ كهكظفي الٍيئات اسىة. فٍؿ تـ  55كبمكغ سف 

 ىتفاع بٍذا الحؽ كفؽ ٌذا  الىص الصريح!! الهحمية هف اال
 5ار بقاىكف رقـ ، بقر 2005لعاـ  7لقد هيز الهشرع الفمسطيىي بتعديؿ قاىكف التقاعد العاـ رقـ  .2

الهكظفة األىثى بحالة التقاعد االلزاهي تقاعد الشيخكخة، حيث هىحٍا هيزة التقاعد  2007لعاـ 
بسىيف خدهة أقؿ عف سىكات خدهة الهكظؼ الذكر كلكف بحالة اإلحالة عمى التقاعد لـ يضفي الشي 

ستكهاؿ ة عمى التقاعد االههيز لٍا، بؿ لـ تىتفع  بحاؿ اإلحالة عمى التقاعد، حيث إشترط لئلحال
، ككفقان لٍذي الشركط لـ تهىح بالشئ 55سىة هف الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد كبمكغ سف  15

التقاعد!!!  لذا  55سىة خدهة كبعهر  15الجديد عف حالة تقاعد الشيخكخة فيحؽ لٍا عىد استكهاؿ 
ة الهرأة اإلحالة عمى التقاعد كاف يهىح الهكظف 36الهشرع الفمسطيىي ضركرة تعديؿ الهادة  ىكصي

 .55كليس سف  50سىة هف الخدهة الهحسكبة لمتقاعد كبمكغ سف  15باستكهاؿ 
% 5ككذلؾ ىص عمى أف الراتب التقاعدم كفقان لىظاـ الهىافع الهحددة سكؼ يىخفض بهقدار   .3

 (1) سىة. 60حتى كصكؿ سف التقاعد اإللزاهي الهحدد 

% أـ 25ىخفاض كبالتالي يككف اال 60ى الكصكؿ سف الػ% عف كؿ سىة حت5فٍؿ قصد الهشرع  
 %!!!5الهقصكد فقط 

  .الهشرع الفمسطيىي تعديؿ الىصكص بىصكص كاضحة ال لبس أك غهكض فيٍا ىكصي 

 حالة فصل الموظف كسبب لنتياء خدمتو الوظيفية: . ب
 

عبلقة الهكظؼ  يعتبر الفصؿ عقكبة تأديبية تفرض هف اإلدارة بإرادتٍا الهىفردة، كتؤدم إلى قطع
 (2)باإلدارة هؤقتان أك ىٍائيان بحسب أسباب الفصؿ.

ف الهكظؼ الذم يثبت في حقً  أثىاء قياهً بعهمً، يعاقب بالفصؿ هف الكظيفة  ان رتكاب خطأ جسيهاكا 
ذا ها يسهى الفصؿ التأديبي، كلمفصؿ أسباب أخرل تسهى بالفصؿ غير  ستغىاء عف تأديبي كاالالٌك

                                  
(1)

 .2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن36ًانظرالمادة
(2)

 .114مرجعسابق،ص،فصلالموظفالعاموعزلهوأثرهمافًاعادةتوظٌفهبٌنالحظرواإلباحةخالد،علً:



104 
 

ستغىاء عف الهكظؼ بفترة التجربة، أك إلغاء الكظيفة، أك إقصاء الهكظؼ ك اال، أؤكفالالهكظؼ غير 
 (1)لعدـ تكافر شركط التكظيؼ.

 (2)التأديبي عها ٌي بالفصؿ التأديبي. تساعان بالفصؿ غيراكتككف سمطة اإلدارة التقديرية أكثر 

 ح:كهف حاالت فصؿ الهكظؼ في الٍيئات الهحمية كالتي تـ الىص عميٍا بشكؿ صري

، كهف ثـ قدـ عف ؼفي حاؿ أف الهكظؼ حاصؿ عمى تقريريف سىكييف هتتاليف بدرجة ضعي .1
الهكظؼ تقرير ثالث بدرجة ضعيؼ، فحيئذ تىظر الٍيئة الهحمية بفصؿ الهكظؼ هف الخدهة بتىسيب 

 (3)هف رئيس الٍيئة، كبعد قرار المجىة الهختصة بذلؾ.

كالتعميهات كالقررات الهعهكؿ بٍا في الٍيئات الهحمية  رتكابً هخالفة لمقكاىيف كاألىظهةاىتيجة ثبكت  .2
 (4) أك في تطبيقٍا.

ا عف إىٍاء عهمً قبؿ أسبكعيف هف ايخطر الهكظؼ الخاضع لمتجربة الكظيفية في حالة عدـ  .3 جتياٌز
 (5)ىتٍائٍا.ا

ي في حاؿ ىاؾ حالة لفصؿ الهكظؼ لـ يىص عميٍا الهشرع الفمسطيىي بالقكاىيف ذات العبلقة، ٌك  ٌك
هدة بقاء الهكظؼ في السجف إذا حكـ عميً بالحبس أك السجف عف جريهة غير هخمة بالشرؼ. كذلؾ 

ف الهكظؼ بعد أكتعد هدة تكقيفً هف ضهف هدة الفصؿ، عمهان  ،عتباران هف تاريخ صدكر الحكـ عميًا
أك  ،شركط التعييفإال إذا فقد شرطان هف  ،ىتٍاء هدة الفصؿ يعاد كجكبان الى الكظيفة في الٍيئة الهحميةا

 إذا كجد هاىع هف إعادتً الى العهؿ الذم فصؿ هىً. 

ف ذلؾ يؤثر في إىٍاء الخدهة الكظيفية كفصؿ الهكظؼ هف إأها في حالة كقؼ تىفيذ العقكبة، ف
 (1).قترف باألهر بكقؼ تىفيذياكظيفتً، حيث حظر فصؿ الهكظؼ ىتيجة لحكـ جىائي 

                                  
(1)

 .122،مرجعسابق،صفصلالموظفالعاموعزلهوأثرهمافًاعادةتوظٌفهبٌنالحظرواإلباحةخالد،علً:
(2)

https://www.facebook.com/alialseadi71/posts/261582870977954الساعةالثانٌةظهراً.15/3/2018،التارٌخ، 
(3)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة63المادةانظر
(4)

 .1998منقانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن68ًانظرالمادة
(5)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن30ًانظرالمادة

https://www.facebook.com/alialseadi71/posts/2615828709779548
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ي السرقة، كاالختبلس، كالتزكير، كخياىة األهاىة، أها إذا كاىت الجريهة هف الجرائـ ا  لهخمة بالشرؼ ٌك
تؾ العرض، فبل يجكز تقرير عقكبة الفصؿ، ك كاال كاىٍاء  ىها العزؿ هف الكظيفةاحتياؿ، كالرشكة، ٌك

 .الخدهة الكظيفية

 حالة عزل الموظف كسبب لنتياء خدمتو الوظيفية: . ت

، تـ ذكر حالة عزؿ الهكظؼ هف الٍيئة الهحمية إذا 2009لعاـ  1بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ  
تقدهت شككل ضد الهكظؼ هف جراء عدـ كفاءتً أك لباقتً أك إخبللً بكاجباتً أك إتياىً عهبلن هف 
ا بىص كاضح كصريح كسبب إلىتٍاء  األعهاؿ الهحظكر عميً إتياىٍا، كبالرغـ هف ذلؾ لـ يتـ ذكٌر

هف الىظاـ  40ضهف ىص الهادة كأسبابٍا تٍاء الخدهة هع باقي حاالت إى ،الخدهة الكظيفية
 (2)الهذككر!!

السرقة، كاالختبلس،  كهىٍا عمي سبيؿ الهثاؿ كليس الحصر:كفي حالة الجرائـ الهخمة بالشرؼ 
تؾ العرض، فيتـ عزؿ الهكظؼ هف الخدهة الكظيفية، كالتزكير، كخياىة األهاىة، كاال حتياؿ، كالرشكة، ٌك

ذا ها أكدي الهشرع األردىي حيث كاف أكضح فيها يتعمؽ بحالة العزؿ كيفقد كاهؿ حقكقً  التقاعدية. ٌك
 ىتٍاء الخدهة الكظيفية، كحدد أسباب عزؿ الهكظؼ بها يمي:كسبب ال

 .سبلإذا حكـ عميً هف هحكهة هختصة بأم جىاية أك بجىحة هخمة بالشرؼ کالرشكة كاإلخت .1

أك أم جريهة أخرل  ،هار الكظيفة كالشٍادة الكاذبةستثاستعهاؿ األهاىة ك االسرقة كالتزكير كسكء  .2
 هخمة باألخبلؽ العاهة.

إذا حكـ عميً بالحبس هف هحكهة لهدة تزيد عمى ستة أشٍر الرتكابً أم جريهة أك جىحة هف  .3
 .أعبليغير الهىصكص عميٍا 

 (3)إذا صدر قرار هف الهجمس التأديبي بعزلً". .4

                                                                                                    
(1)

 .264الثانً،مرجعسابق،صالقضاءاإلداري،الكتابسلٌمان:الطماوي،
 .88صبالدراسةلئلستزادةأكثرعنعزلالموظفالرجوعلماتمشرحه(2)

(3)
 امالخدمةالمدنٌةاالردنً.مننظ171المادة
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كتساب الحكـ التيف األكلى كالثاىية هعزكالن حكهان هف تاريخ كيعتبر الهكظؼ العاـ في أم حالة هف الحا
 (1)الدرجة القطعية.

كىتيجة لكثرة الىصكص القاىكىية التي تتعمؽ بهخالفة القكاىيف كاألىظهة كالتعميهات كالقررات الهعهكؿ 
كهخالفتٍا هف أك في تطبيقٍا كالعقكبات التأديبية الهترتبة عمى ثبكت إرتكابٍا  ،بٍا في الٍيئات الهحمية

ي  قبؿ الهكظفيف كاف هف الهٍـ إلقاء الضكء عمى كاجبات الهكظؼ كالهحاذير الهفركضة عميً )ٌك
 عمى سبيؿ الهثاؿ كليس عمى سبيؿ الحصر، ذلؾ ألف كاجبات الكظيفة أعـ كأشهؿ(.

 :اآلتيلذا سىعرض الكاجبات كالهحاذير الهفركضة عمى هكظفي الٍيئات الهحمية عمى الىحك 

 والتي ل  2001لعام  1ت الموظف المنصوص عمييا بنظام موظفي الييئات المحمية رقم واجبا
 (2) يجوز اإلخالل بيا:

 كأف يخصص كقت العهؿ ألداء كاجبات الكظيفة. ،أف يؤدم العهؿ الهىكط بً شخصيان .أ

 ة.أف يؤدم أم هٍهة أخرل تسىد إليً لهساعدة هكظفيف آخريف في أداء الكاجبات العاجمة كالطارئ .ب

 عىً. أف يىفذ ها صدر إليً هف أكاهر رؤسائً بدقة كيتحهؿ كؿ رئيس هسؤكلية األكاهر التي تصدر .ت

أف يتحهؿ الهسؤكلية أهاـ رؤسائً عف حسف سير العهؿ الهكككؿ إليً، كعميً أف يبادر إلى إببلغ  .ث
 رؤسائً كتابة عف كؿ تجاكز أك إٌهاؿ أك هخالفة في تطبيؽ القكاىيف كاألىظهة.

 متـز بالهكاعيد الهعيىة لمدكاـ.أف ي .ج

 سيً كفي هعاهمتً لمجهٍكر.ك حتراـ كلباقة في صبلتً برؤسائً كزهبلئً كهرؤ اأف يتصرؼ ب .ح

أف يككف هسؤكالن أهاـ الهجمس عف األضرار التي تىشأ عف سكء قياهً بكاجباتً سكاء أكاف ذلؾ عف .خ
 عهد أك إٌهاؿ.

                                  
(1)

 .64ص،،مرجعسابقالنظامالقانونًإلنتهاءخدمةالموظفالعام:العنزي،عبدالعزٌز
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة27المادة
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 والتي أكد  2001لعام  1ئات المحمية رقم المنصوص عمييا بنظام موظفي اليي ومن المحاذير
 (1) رتكابيا من قبل الموظفين:اعمى عدم اإلتيان بيا، وعدم 

 اإلتياف بعهؿ أك الظٍكر بهظٍر هخؿ بشرؼ الكظيفة..أ

أك أف يقبؿ الكعد  ،هتيازان بسبب أدائً ألعهاؿ الكظيفةاأف يقبؿ لىفسً أك لغيري هىحة أك ٌدية أك  .ب
 بشيء هف ذلؾ.

بهعمكهات أك إيضاحات عف الهسائؿ التي يىبغي أف تظؿ سرية بطبيعتٍا أك بهقتضى اإلفصاح  .ت
 تعميهات خاصة.

أف يحتفظ لىفسً بأصؿ أية كرقة هف األكراؽ الرسهية، أك أف يىزع ٌذا األصؿ هف الهمفات  .ث
ا.الهختصة، لبل  حتفاظ بٍا كلك كاف ٌك الذم قاـ بتحريٌر

 .لآلخريفاؿ أف يككف ككيبلن بأجر في القياـ بأعه .ج

إذا كاف هف شأىً أف  ،الجهع بيف كظيفتً كبيف أم عهؿ تبعي آخر يؤديً بالذات أك بالكاسطة .ح
يضر بأداء كاجبات الكظيفة أك كاف غير هتفؽ هع ها يقتضيً الهىصب كيؤدم إلى هىفعة كبكجً 

 خاص:

ببياىات أك  كؿ عهؿ هف األعهاؿ التجارية أك الهضاربات الهالية كخاصة ها كاف هىٍا هتصبلن   .1
 هعمكهات تصؿ إليً عف طريؽ الكظيفة.

 شراء العقارات أك الهىقكالت التي تطرحٍا الٍيئة الهحمية لمبيع.  .2

 ستغبلؿ.ستئجار األراضي كالعقارات العائدة لمٍيئة الهحمية بقصد االا  .3

ا أك تىفيذٌا أك الحصكؿ عمى هاال  .4 صمحة شتراؾ في األعهاؿ كالهقاكالت التي يككؿ إليً تحضيٌر
 أك قيكد خاصة بٍا.

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة28المادة
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 ستقالة.رابعًا: ال

ىٍاء حياتً الكظيفية بىاءن ستقالتً هف كظيفتً الاستقالة حؽ هعترؼ بً لمهكظؼ، كلمهكظؼ أف يقدـ اال
 عمى رغبتً كبإرادتً الشخصية الحرة الخالية هف العيكب، كبشكؿ صريح كفردم، كدكف قيد أك شرط.

ي الحالة الههاثمة لحالة اإلحالة  بتقديـ الطمب هف قبؿ الهكظؼ  بيىٍهاالتشابً ث عمى التقاعد، حي ٌك
ختبلؼ أف اإلحالة عمى التقاعد ال بد هف تكافر أسباب قاىكىية  لمهكافقة ىفسً بإرادتً الحرة. كلكف اال

 50حيث يشترط بتاريخ تقديـ الهكظؼ أف اليقؿ عهر الهكظؼ عف  ،عمى طمب اإلحالة عمى التقاعد
في حالة ستحقاؽ هعاش التقاعد أها رط أف يككف هستكفي الحد األدىى هف السىكات الككذلؾ يشت ان عاه
 .ٍامـ يشترط تكافر تمؾ الشركط لقبكلفستقالة اال

ستقالة أك باإلحالة عمى التقاعد تختمؼ عف باقي الحاالت ىتٍاء خدهة الهكظؼ باالالذا كعميً فإف 
عٍا إها بقكة القاىكف أك بإرادة إدارة الٍيئة الهحمية ىتٍاء الخدهة الكظيفية حيث تىتٍي جهيالسابقة ال

 الهكظؼ هف هخالفة جسيهة أثىاء تأديتً لعهمً. ًقترفالها  ،ىفسٍا كشكؿ هف أشكاؿ العقاب التأديبي

 ستقالة:آلية تقديم طمب ال 

ستقالة بطمب خطي إلى رئيس الٍيئة الهحمية، كعمى كحدة شؤكف الهكظفيف في كيقدـ الهكظؼ اال
ستقالة فكران عمى رئيس الٍيئة الهحمية يئة الهحمية أف تثبت عميٍا تاريخ كركدٌا، كأف تعرض ٌذي االالٍ

كعمى الهكظؼ أف يستهر في عهمً لهدة  هشفكعة بهذكرة تفصيمية عف الهكظؼ هف كاقع همؼ خدهتً.
لكظيفتً بسبب  يكهان هف تاريخ تقديهٍا كالقياـ بهٍاـ كظيفتً، كبخبلؼ ذلؾ يعتبر فاقدان  30أقصاٌا 

 ستقالة إها بقرار:الغياب، كيستهر بالعهؿ إلى أف يتـ البت في طمب اال

 الهكافقة عميٍا بكتاب خطي يبمغ الهكظؼ بً..أ

كلمهكظؼ الحؽ  ،يكهان  30أك تعتبر اإلستقالة هقبكلة حكهان ضهىيان إذا لـ يبت فيٍا خبلؿ هدة  .ب
 .ًىقطاع عف عهمً كال يتعبر فاقدان لعهمباال

حيث ال  ،رجاء قبكلٍا ألسباب تتعمؽ بهصمحة العهؿ أك بسبب إتخاذ إجراءات ضد الهكظؼأك إ .ت
ستقالة هكفكؿ ألىً حؽ اال ،تهتمؾ اإلدارة قرار الرفضفبل ستقالة الهكظؼ الهحاؿ إلى التحقيؽ، اتقبؿ 
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ىها فقط قرار التأجيؿ لمضركرة القصكل لهصمحة العهؿ، فيف كتعيف عمى كحدة شؤكف الهكظ لمهكظؼ، كا 
 (1)إببلغ الهكظؼ فكران بذلؾ.

 (2)ستقالتً خبلؿ شٍر هف تاريخ تقديهٍا كقبؿ الهكافقة عميٍا.اكيجكز لمهكظؼ العكدة عف 

ىتٍاء الخدهة ستقالة كسبب الأها الهشرع األردىي في ىظاـ هكظفي البمديات فقد حدد قبكؿ اال
يهكف إدهاج الهكظؼ الهستقيؿ  ، كالستقالة يجعمٍا غير قابمة لمرجكع فيٍاالكظيفية، ألف قبكؿ اال
دهاجً بالكظيفة هف جديد، إذا يهكف أف يكظؼ هف جديد ابالكظيفة كها ٌك الحاؿ ب ستداع الهكظؼ كا 

 (3)إذا تكافرت فيً الشركط القاىكىية.

 :يتضح لمباحثة هف خبلؿ البحث بأسباب اىقضاء الخدهة الكظيفية الهسائؿ اآلتية 

ا ىتٍاء الخدهة الكظيفية في ىظاـ هكظفي الٍيئات اهف ضهف حاالت  أف ٌىاؾ حاالت لـ يتـ ذكٌر
ذا قصكر بالهشرع الفسطيىي.2009لعاـ  1الهحمية رقـ  حيث كاف الهشرع األردىي في ىظاـ  ، ٌك

يضاحان لٍذي الحاالت، كىص عمى حاالت أخرل ال ىتٍاء خدهة هكظفي البمديات باألردف أكثر تكسعان كا 
ا هف قبؿ الهشرع الفمسطيىي، ككاف أكلى بالهشرع الفمسطيىي األخذ الهكظؼ في البمديات لـ ي تـ ذكٌر

ذي الحاالت ٌي:"  بٍا لها لٍا هف أٌهية، ٌك

 ستقالة.قبكؿ اال.أ

 إىتٍاء هدة العقد أك إىٍائً..ب

 ستغىاء عف الخدهة.اال.ت

 فقد الجىسية األردىية..ث

 التسريح هف الخدهة..ج

                                  
(1)

الوظٌفةالعمومٌة،رسالةماجستٌرمنشورة،كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌة،الجزائر،القانونًلبلستقالةفًمجال:النظامشهرةبوصبٌع

 .62-60،ص2017
(2)

 .1998منالئحةقانونالخدمةالمدنٌة145و153والمواد1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن99ًالمادةانظر
(3)

 .25مرجعسابق،صٌفةالعمومٌة،القانونًلئلستقالةفًمجالالوظالنظام:شهرة،بوصبٌع
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 إىٍاء الخدهة أك اإلعفاء هىٍا..ح

 ستيداع.التقاعد أك االاإلحالة عمى .خ

 (1)إذا تبيف أىً فقد أك كاف فاقدان أحد شركط التعييف"..د

 يجاز ببعض ٌذي الحاالت:كسىبحث بشئ هف اال

ا أعبليستقالة حالة قبكؿ اال  .تـ ذكٌر

، أك 2009لعاـ  1ستداع فمـ يتطرؽ لٍا ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي رقـ أها حالة اال
ي حالة  1998هدىية الفمسطيىي بقاىكف الخدهة ال فصؿ هف ال تعتبر ىكع هفبالرغـ هف أٌهيتٍا!! ٌك

عف كظيفتً ككضعً في ظؿ  ًالخدهة كيترتب عميٍا قطع صمة الهكظؼ بالكظيفة، بحيث يتـ تىحيت
 (2)حتياطيان إلحتهاؿ الحاجة إلى خدهتً.اىظاـ خاص يبقيً 

سىكات هقبكلة  5بمديات باألردف لهدة ال تتجاكز كيجكز إحالة الهكظؼ عمى اإلستيداع بىظاـ هكظفي ال
إذا كاىت ٌذي الهدة تؤدم إلى إكهالً الهدة الهقررة لمتقاعد بتاريخ صدكر قرار إحالتً عمى  ،لمتقاعد

ستداع يصدر هف الكزير بىاءن عمى طمب الهكظؼ، أك دكف طمبً بتىسيب هف ستيداع. كقرار االاال
ستيداع بحكـ الهحاؿ عمى التقاعد، كال تحسب هدة حاؿ عمى االالهجمس البمدم، كيعتبر الهكظؼ اله

 ستيداع لغايات الزيادة السىكية كالترفيع.اإلحالة عمى اال

ستيداع ىصؼ راتبً اإلساسي فيتقاضى خبلؿ هدة اال ؛ستيداع دكف طمبًكاذا أحيؿ الهكظؼ عمى اال
كات األخرل فبل يستحؽ أم شيء هع ىصؼ عبلكة غبلء الهعيشة ككاهؿ العبلكة العائمية، أها العبل

ستيداع، أها كيتـ إقتطاع العائدات التقاعدية عف الراتب االساسي لمهكظؼ قبؿ إحالتً عمى اال ،هىٍا
فإىً ال يتقاضى أم ركاتب أك عبلكات خبلؿ هدة  ،ستيداع بىاء عمى طمبًاذا أحيؿ الهكظؼ عمى اال

 (3)ستيداع.ستحقة خبلؿ هدة االستيداع كيتكجب عميً دفع العائدات التقاعدية الهاال

                                  
(1)

 نظامموظفًالبلدٌاتاألردنً.47المادةانظر
(2)

 .280مبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص،عدنان:وعمر
(3)

 نظامموظفًالبلدٌاتاألردنً.49المادةانظر



111 
 

ستداع في حاالت هعيىة، هثبلن إذا إقتضت هصمحة العهؿ إعادة ٌيكمة الٍيئة الهحمية كيتـ المجكء لبل
ا أك الغاء أم كحدة إدارية فيٍا أك قسـ هف أقساهٍا أك إىقاص أعداد الهكظفيف في  ،أك دهجٍا هع غيٌر

ستداع كي ال يظمـ الهكظؼ ئذ المجكء لبلىفيتـ حيستهرار عهؿ الهكظؼ أم هىٍا، فمـ يعد هجاؿ ال
 بسبب خارج عف إرادتً.

أها الحالة األخرل كالتي لـ يىص عميٍا الهشرع الفمسطيىي، حالة تسريح الهكظؼ فتككف لىفس 
ستداع، كلكف في ٌذي الحالة يتعذر ىقؿ الهكظؼ الى أم كظيفة األسباب الهذككرة أعبلي في حالة اال

كيككف لمهكظؼ الهسرح حؽ األكلكية في التعييف في أم كظيفة في البمدية تتىاسب  أخرل في البمدية،
بلتً كخبراتً خبلؿ  أشٍر هف تاريخ تسريحً، كيفقد ٌذا الحؽ إذا رفض قبكؿ الكظيفة التي  6هع هٌؤ

 (1)عرض عميً إعادة تعييىً فيٍا.

ذا ها أكدي القضاء الفمسطيىي بالقرار الصادر " :عميا الفمسطيىية، كالذم جاء فيًهف هحكهة العدؿ ال ٌك
.....ىجد أف الهستدعي قد عهؿ في بمدية دكرا هحاسبة في قسـ الكٍرباء، كأىً إستىادان لقرار الهجمس 
البمدم، قد تـ الغاء خدهة الكٍرباء هف البمدية بعد أف تـ إىشاء شركة كٍرباء الجىكب هها أدل إلى 

لغاء ٌذي الكظيفة في إي، كها تـ ؤ في القسـ الذم تـ الغا ان الغاء كظيفة الهستدعي الذم يعهؿ هحاسب
كبالرجكع  ،لغاء كظيفتً لـ يتـ تعييىً في كظيفة أخرل في البمديةإكأىً بعد ، 2004هكازىة البمدية لسىة 

ىصت  1955لسىة  1هف ىظاـ هكظفي البمديات رقـ  27إلى الىصكص القاىكىية فإىىا ىجد أف الهادة 
هات الهكظؼ هىتٍية إذا ألغيت كظيفتً في الهكازىة ها لـ يتعيف في كظيفة أخرل. تعتبر خد ":عمى أىً

ستىادان لمىص الهذككر آىفان فإف الهكظؼ الذم تمغى كظيفتً في الهكازىة تىتٍي خدهاتً بحكـ القاىكف، اك 
ىة إال إذا تـ تعييىً في كظيفة أخرل، كحيث أف الهستدعي قد ألغيت كظيفتً في هكازىة البمدية لس

 (2)كأحكاـ القاىكف". ان كلـ يتـ تعييىً في كظيفة أخرل فإف إىٍاء خدهاتً جاء هتفق 2004

كتـ  ،كالذم كاف هطبقان قديهان  1955لعاـ  1كبالرغـ هف ذكر ٌذي الحالة بىظاـ هكظفي البمديات رقـ 
ا ا 2009لعاـ  1تحديثً بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ  لىظاـ الجديد ، إال أىً كلؤلسؼ لـ يذكٌر

ذا قصكر هف الهشرع الفمسطيىي بعدـ التكسع بحاالت إىتٍاء الخدهة الكظيفية!!!  الهطبؽ حاليان، ٌك

                                  
(1)

 نظامموظفًالبلدٌاتاألردنً.48المادة
(2)

 .1/3/2005الصادربتارٌخ2004لعام12الفلسطٌنٌةرقمحكممحكمةالعدلالعلٌا
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ها ب 2009هف ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية  15الهادة كذلؾ؛ ىصت  قصكر الهشرع الفمسطيىيكهف 
بىاءن عمى تىسيب " يجكز إستخداـ أشخاص كبشكؿ هؤقت عمى حساب هشاريع لهدة تقؿ عف سىة :يمي

ىتٍاء هدة اكتىٍى خدهاتٍـ حكهان ب ،الهجمس الهحمي، كيتقاضكف ركاتبٍـ هف هخصصات الهشركع
الٍيئة  فيحالة إلىتٍاء الخدهة الكظيفية ، حيث ذكرت القرار أك العقد أك الهشركع أك ىفاذ هخصصاتً"

خدهة الكظيفية لـ تشهؿ ٌذي الهحددة لحاالت اىتٍاء ال 40، إال أف ىص الهادة الهحمية الفمسطيىية
 (1).الحالة بشكؿ صريح

رع الفمسطيىي، فىص عميٍا هف هشإال أف الهشرع األردىي كاف دائهان هدركان ألم ىسياف أكثر هف ال
 (2)أزاؿ أم لبس.فىتٍاء خدهة الهكظؼ بشكؿ كاضح كصريح اضهف حاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة15انظرالمادة
 نظامموظفًالبلدٌاتاألردنً.47المادةانظر(2)
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 يفية.لخدمة الوظنقضاء االمطمب الثاني: الحقوق المالية المترتبة ل 

ال يجكز هساسٍا دكف  كأسبابٍا ىتٍاء الخدهة الكظيفيةاإف الحقكؽ التقاعدية الهالية بجهيع حاالت 
ا  ىها تهتد آثاٌر ىص في القاىكف. كالقاىكف يكفؿ ٌذي الحقكؽ لككىٍا ال تهس شخص الهكظؼ فحسب كا 

هع إىتٍاء خدهة الهكظؼ كيبدأ الحؽ في الحصكؿ عمى حقكؽ ىٍاية الخدهة  إلى أفراد عائمتً.
ىتٍاء ا ىٍاء أك قطع الصمة بيف الهكظؼ كالكظيفة العاهة، كتككف ٌذي الحقكؽ كفقان لسبب اأم  الكظيفية 

 خدهة الهكظؼ حيث تتغير كتختمؼ حقكؽ ىٍاية خدهتً تبعان لذلؾ.

كها ٌك  ،تطبؽ ىصكصً عميًأم قاىكف  حائران أهاـ هعرفةهكظؼ الٍيئة الهحمية في فمسطيف يقؼ ف إ
. فمقد ترؾ قاىكف الخدهة الهدىية قكاىيف التقاعد لتىظـ حقكؽ ىٍاية خدهة القاىكف الذم سيىٍي خدهتً

" تككف حقكؽ هف :، كلـ يتطرؽ لتىظيـ تمؾ الحقكؽ، حيث ىص عمى التالييةالتقاعد ًالهكظؼ كحقكق
حكاـ كالقكاعد الكاردة بشأف ىتٍاء الخدهة الكظيفية، كفقان لؤلاتىتٍي خدهتً هف الهكظفيف ألحد أسباب 

 (1)التقاعد".

ىص عمى" تطبؽ عمى هكظفي الٍيئات الهحمية أحكاـ قاىكف  2009كبىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية
 (2)التقاعد العاـ كتعديبلتً ".

كتعديبلتً فقط عمى هكظفي الٍيئات الهحمية التي  2005لعاـ   7كيطبؽ قاىكف التقاعد العاـ رقـ 
هف  ف، كاإلىضهاـ لٍيئة التقاعد الفمسطيىية. كعميً يصبحك فيًشتراؾ ئتٍـ الهحمية االتطمب صراحةن ٌي

 (3)الفئات التي تشهمٍـ أحكاـ  قاىكف التقاعد العاـ، كيتسىى لٍـ اإلىتفاع بأىظهتً التقاعدية.

ي األردف فتسرم عمى هكظفي البمديات كعمى أفراد عائبلتٍـ األحكاـ ذاتٍا الهىصكص عميٍا ففي أها 
 1959لسىة  34هف قاىكف التقاعد الهدىي رقـ  54كالفقرة أ هف الهادة  44إلى  12الهكاد هف 

                                  
(1)

.1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن102ًانظرالمادة
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة43انظرالمادة
(3)

،بالبلئحةالتنفٌذٌةبشؤن2010لعام16قرارمجلسالوزراءرقم،وبناًءعلى2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن8ًأنظرالمادة

بتارٌخالمنشوربجرٌدةالوقائعالفلسطٌنٌة،وتعدٌبلته2005لعام7إنتقاعموظفًالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنٌةبقانونالتقاعدالعامرقم

 .36،ص89،العدد1/1/2011
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ذا ها أكدي ىظاـ  كتسكية ركاتب تقاعدٌـ كهكافآتٍـ. ،كتعديبلتً، فيها يتعمؽ بإحالتٍـ عمى التقاعد ٌك
 (1).2016لعاـ  141تقاعد هكظفي البمديات األردىي رقـ 

فيها  ٍافيفسيتـ البحث  ،لٍيئات الهحمية الفمسطيىية عدة قكاىيف كأىظهةيطبؽ عمى هكظفي اأىً  كحيث
 :اآلتيةبالفركع خدهتً الكظيفية ىقضاء ابعد  بحقكؽ الهكظؼ الهاليةيتعمؽ 

 الفرع األكؿ: الراتب التقاعدم.

 شتراكات.الفرع الثاىي: هكافئة ىٍاية الخدهة كرد اال

 ىقضاء الخدهة الكظيفية.األخرل الالفرع الثالث: الهستحقات كالحقكؽ الهالية 

 الفرع األول: الراتب التقاعدي.

يعد حؽ الهكظؼ في الحصكؿ عمى الراتب التقاعدم هف إحدل الضهاىات األساسية لً، بحيث 
يضهف لً حياة فيٍا أهاف هادم ىكعان ها، سكاء لمهكظؼ الهستحؽ بعد عهر هف الخدهة الكظيفية أك 

ٌك حؽ يىحدر هف العبلقة القاىكىية كالتىظيهية التي تربطً بالٍيئة لكرثتً الهستحقيف هف بعدي، ك 
ىها  الهحمية. ٌذا كال يعد الراتب التقاعدم الذم يستحقً الهكظؼ الهحاؿ عمى التقاعد هىحة اك ٌبة، كا 

ٌك حؽ هف حقكؽ الهكظؼ، إذ أىً تـ إستقطاع تكقيفات تقاعدية هف راتبً الشٍرم بصكرة هىتظهة 
 (2)ىتٍاء خدهتً الكظيفية.االكظيفة العاهة، هف أجؿ هكاجٍة هتطمبات الحياة بعد خبلؿ خدهتً في 

 أوًل: تعريف الراتب التقاعدي.

عاىة هالية شخصية تهىح لمهكظفيف الهدىييف، إلقد حدد الهشرع الفرىسي هفٍكـ الراتب التقاعدم: بأىً 
اىكف، كذلؾ هكافاة لٍـ عىد خركجٍـ كالعسكرييف، كلمهستحقيف عىٍـ بعد كفاتٍـ الهعيىيف بهقتضى الق

 (3)هف الخدهة.

                                  
(1)

 .2016عامل141رقماألردنًنظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهم9انظرالمادة
(2)

 .219،مرجعسابق،صالعامادارٌاًالموظفحماٌةالدسوقً،محمد:
(3)

Piquemal (m) le foncitionn aire droits et garanties , paris , 1973.p.319،الساعةالحادٌة22/3/2018التارٌخ،

 عشرصباحاً.
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    عاـل 79جتهاعي رقـ أها الهشرع الهصرم: لـ يأت بتعريؼ لمراتب التقاعدم في قاىكف التأهيف اال
إال أىً  2010 عاـل 135جتهاعية كالهعاشات الجديد رقـ الهعدؿ، كال في قاىكف التأهيىات اال 1975

 (1)حتسابً ككضع حد أعمى كحد أدىى لً.اككيفية  ،تقاعدمستحقاؽ الراتب الاأتى بأحكاـ 

أها الهشرع األردىي: فقد عرؼ الراتب بىظاـ التقاعد لهكظفي البمديات" الراتب األساسي الشٍرم هضافان 
 (2)إليً ربع ٌذا الراتب كال يشهؿ العبلكات كالهخصصات هف أم ىكع كاىت".

" ٌك الهبمغ الشٍرم أك قيهة 2005لعاـ  7قاعد العاـ رقـ أها الهشرع الفمسطيىي: فقد عرفً بقاىكف الت
تدفع لهكظفي القطاع العاـ أك أية فئة هشهكلة بالقاىكف )هف ضهىٍـ  ،الدفعة الكاحدة أك هزيج بيىٍها

كقد حدد الراتب الذم يتـ إستقطاع الهساٌهات الشٍرية هىً  ستحقاؽ".الٍيئات الهحمية( عىد اال كهكظف
مغ الشٍرم الذم يتقاضاي الهكظؼ كالذم تخصـ هىً الهساٌهات كيشهؿ الراتب " ٌك الهب:بها يمي

ي عبلكة طبيعة العهؿ كالعبلكات الدكرية كعبلكة غبلء الهعيشة".  األساسي، كالعبلكات الثابتة، ٌك

، فقد حدد الراتب لمٍيئات الهحمية الفمسطىية 2005لعاـ  141أها بقرار هجمس الكزراء الفمسطيىي رقـ 
" يتـ إحتساب الهساٌهات :بها يمي 2005ىضهاـ إلى قاىكف التقاعد العاـ شتراؾ كاالتريد االالتي 

 (3)كالراتب التقاعدم ك/أك الهكافأة عمى أساس الراتب الذم يتقاضاي الهىتفع"

ىتفاع هكظفي الٍيئات ا، بشأف تىظيـ 2010لعاـ  16خر لهجمس الكزراء الفمسطيىي رقـ  آكبقرار 
ستقطاع التقاعدم " الراتب الخاضع لبل:قاىكف التقاعد العاـ، فقد حدد الراتب بها يمي الهحمية بأحكاـ

يئة التقاعد الفمسطيىية كفقا ألحكاـ قاىكف التقاعد العاـ".  (4)الهتفؽ عميً بيف الٍيئة الهحمية ٌك

اسي " الراتب األس:، تـ تعريؼ كمهة الراتب بها يمي1959لعاـ  43كبقاىكف التقاعد الهدىي رقـ 
 الشٍرم لمهكظؼ كال يشهؿ العبلكات كالهخصصات هف أم ىكع كاىت".

                                  
(1)

مرجعسابق،،التنظٌمالقانونًللحقوقالمالٌةللموظفالعامبعدانتهاءالخدمةالوظٌفٌة:البدٌري،اسماعٌلومحمد،كاظمخضٌر

1975عامل79جتماعًرقماإلمٌنؤنقانونالتم20-19-18الموادفً.وبالرجوعللقوانٌنالمصرٌةذاتالموضوعٌنظر125ص

 ل.المعد
(2)

 .2016عامل141رقماالردنًنظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهم3المادةانظر
(3)

 .2005مننظامتقاعدالعامالفلسطٌن4ً.والمادة2005عامل141رقمالفلسطٌنًقرارمجلسالوزراءانظر
(4)

 .2010لعام16رقمالفلسطٌنًالوزراءقرارمجلستعارٌفمن1انظرالمادة
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ستحقاؽ راتب التقاعد ا، فقد ترؾ األهكر الهتعمقة ب2009لعاـ  1كبىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ 
 (1.)2005ألحكاـ قاىكف التقاعد العاـ 

ى أساس الهرتب أك األجر حتساب الراتب عما، يتـ 1964لعاـ  8كبقاىكف التأهيىات كالهعاشات رقـ 
 األساسي هضافان اليً إعاىة غبلء الهعيشة دكف اإلعاىة الهستحقة عف األكالد، كيقصد بالهرتب الشٍرم
السىكم في حساب هبمغ التأهيف كالهكافأة الهرتب الشٍرم هحسكبان كفقان لها تقدـ هضركبان في إىثي 

 (2)عشر .

حتسابً" عمى أساس الراتب اكتعديبلتً، فيتـ  1955ـ لعا 2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 
 ( 3)الشٍرم كال يشهؿ هخصصات الككالة كهخصصات األعهاؿ اإلضافية".

ذا ها أكدتً هح ا الصادر كالذم جاء فيً" ........ فإىىا ىجد أف القرار كٌك هة الىقض الفمسطيىية بقراٌر
هف ىظاـ تقاعد هكظفي  6فقري  3ص الهادة الهطعكف فيً حدد الراتب التقاعدم هكضكع الدعكل كفؽ ى

عتبرت الراتب الشٍرم الذم يعتهد لحساب عائدات ا، حيث 1955لسىة  2البمديات كهكافآتٍـ رقـ 
كالذم ال يشهؿ هخصصات الككالة أك هخصصات األعهاؿ اإلضافية، كال عبرة لهقدار ىسبة  ،التقاعد

غير كارد،  ةهمغا ةر الهطعكف فيً إلى ىصكص قاىكىيستىاد القرااقتطاع العائدات التقاعديً كالقكؿ با
ال تتعمؽ  ألف ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات الهشار إليً ظؿ ساريان، كاف األكاهر العسكريً الهشار

الصادر عف رئيس السمطة الكطىيً  94لسىة  1بهكظفي البمديات، فضبلن عف أف الهرسكـ رقـ 
 5/6/1967التي كاىت سارية الهفعكؿ قبؿ  ةيف كاألىظهالفمسطيىية قضى بأف يستهر العهؿ بالقكاى

إلى ىص الهادة  12هف ىص الهادة  1959لسىة   34هها يعىي أف احكاـ قاىكف التقاعد الهدىي رقـ 
/أ هف ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات بقدر ها 10يطبؽ عمى هكظفي البمديات كفؽ ىص الهادي  44

 (4)يىطبؽ عميٍـ هف ٌذي األحكاـ".

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة43انظرالمادة
(2)

 .1964قانونالتؤمٌناتوالمعاش2انظرالمادة
(3)

 .1955تعارٌفمننظامالتقاعدلموظفًالبلدٌات1المادةانظر
(4)

 .29/6/2005بتارٌخالصادر2005عامل107رقمالفلسطٌنٌةحكممحكمةالنقض
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ىتٍاء خدهتً الكظيفية اأىً هبمغ ىقدم يصرؼ لمهكظؼ بعد  لتعريؼ الفقٍي لمراتب التقاعدم:اأها 
 كذلؾ هقابؿ الهبالغ التي تـ ،يؤكؿ إلى الهستحقيف لً بعد كفاتً ،بصكرة ىظاهية أك إصابتً بعجز

 (1)ستقطاعٍا هف راتبً كهساٌهات الدكلة كالهؤسسات العاهة.ا

تقاعدم: بأىً هبمغ ىقدم يستحقً الهكظؼ الهتقاعد أك كرثتً الهستحقيف كبذلؾ يهكىىا تعريؼ الراتب ال
 هف بعدي بشكؿ دكرم شٍرم هتی تكافرت الشركط القاىكىية إلستحقاقً.

حدل أسباب إىتٍاء خدهتً الكظيفية بػا: حؽ هالي يستحقً الهكظؼ هف القاىكف هباشرة بهجرد إذان ٌك
 (2)ة اإلدارة.ىتٍاء الخدهة دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى إرادا

  اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

حدد الراتب التقاعدم، بالراتب الذم يتقاضاي  2005لعاـ  141بقرار هجمس الكزراء الفمسطيىي رقـ .أ
الهىتفع، كلـ يحدد ها الهقصكد بالراتب الذم يتقاضاي الهىتفع؟ ٌؿ ٌك الراتب األساسي أـ الراتب 

 كتعديبلتً!!! 2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ اإلجهالي، أـ الراتب الهتفؽ عميً ب

، بالرغـ هف أف الىص كاضح، حيث حدد 2010لعاـ  16بقرار هجمس الكزراء الفمسطيىي رقـ   .ب
 كتعديبلتً، إال أف ىصً عمى جهمة 2005لعاـ  7الراتب التقاعدم كفقان ألحكاـ قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

تفاؽ األطراؼ، كترؾ الهجاؿ هفتكحان لٍـ لتفسيري كتأكيمً عمى ة ال)الهتفؽ عميً( ككأىً أتاح الفرص
 حسب األٌكاء!! 

حدد بشكؿ كتعديبلتً،  2005لعاـ  7بقاىكف التقاعد العاـ رقـ بالرغـ هف أف الهشرع الفمسطيىي  .ت
 )عبلكة طبيعة كاضح كصريح الراتب التقاعدم: فيشهؿ الراتب األساسي باإلضافة إلى العبلكات الثابتة

 إال أف ٌيئة التقاعد الفمسطيىية تىظر إلى إحتسابالعهؿ كالعبلكات الدكرية كعبلكة غبلء الهعيشة(.  
ا هف العبلكات هف ضهف الراتب  ،جتهاعية كعبلكة الترقيةالعبلكة اال ؿ العمهي كغيٌر كعبلكة الهٌؤ

عتبار اعمى  السىكات عىد شراء أك ؟عىد اإلقتطاع هف الراتب الشٍرم لتسيديد الهساٌهاتالتقاعدم أك 
  .أىٍا عبلكات دكرية

                                  
(1)

مرجعسابق،ص،التنظٌمالقانونًللحقوقالمالٌةللموظفالعامبعدانتهاءالخدمةالوظٌفٌة:البدٌري،اسماعٌلومحمد،كاظمخضٌر

126. 
(2)

 .219ص،مرجعسابق،دارٌاًإحماٌةالموظفالعام:محمدالدسوقً
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 حتساب مدة الخدمة الفعمية.اثانيًا: كيفية 

تىتٍي " :بها يمي لمهكظؼ ىتٍاء الخدهة الكظيفيةاىص عمى  ،1998لقاىكف الخدهة الهدىية الرجكع ب
 (1)خدهة الهكظؼ إذا أكهؿ الستيف هف عهري".

الراتب التقاعدم، حيث ترؾ آلية التحديد  قاؽالكظيفية الستحخدهة ال عدد سىكاتكلكىً لـ يحدد 
 كؿ حسب القاىكف كالىظاـ الهعيف عميً الهكظؼ الهىتفع. ،ألحكاـ قكاىيف التقاعد

كفقان  ،حتساب الركاتب التقاعديةاحتساب هدة الخدهة الفعمية كآلية اكبالتالي برزت هشكمة تعدد طرؽ 
 . هكظؼ الهىتفعال األحكاـ ىصكص قكاىيف كأىظهة التقاعد التابع لٍ

 كعمية سيتـ البحث بقكاىيف التقاعد:

  كتعديبلتً: 2005قاىكف التقاعد العاـ 

شتراؾ بٍا كتسديد الهبالغ ة لحقكؽ التقاعد تعتهد عمى سىكات الخدهة التي تـ االعالهدة الخاض
 (2)كاهبلن.  الهستحقً عميٍا، كتعتبر كسكر الشٍر شٍران 

 كهدة البعثة الرسهية كاإلجازات ،كاإلجازات الدراسية دكف هرتبهدة اإلعارة ضهف ٌذي الهدد تدخؿ ك 
 (3). كافة في الهىافع التقاعدية عمى أف تسدد عىٍا الهساٌهات ،ستثىائيةكاال ،العادية

 :اآلتيةالهىافع التقاعدية لمهكظؼ في الحاالت  كتعديبلتً 2005قاىكف التقاعد العاـ  يغطي ك

 حالة اإلحالة عمى التقاعد..أ

ٌيئة لهكظؼ الخدهة الهدىية الهشهكؿ في القاىكف الحصكؿ عمى تقاعد هبكر بعد هكافقة  يهكف
 (4)سىة. 55سىة هف الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد كبمكغ سف  15كاستكهاؿ  التقاعد الفمسطيىية

                                  
(1)

 .1998طٌنًقانونالخدمةالمدنٌةالفلس97انظرالمادة
 .2005لعام7بالبلئحةالتنفٌذٌةلقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام141مجلسالوزراءرقمقرارتعارٌف1انظرالمادة(2)
(3)

 وتعدٌبلته.2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن25ًالمادةانظر
دٌبلتهوتع2005المعدلةقانونالتقاعدالعام1فقرة36انظرالمادة(4)

. 
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 حالة الشيخكخة..ب

 15يطة تكفر سىة، شر  60حدد الهشرع الفمسطيىي السف اإللزاهي لمحصكؿ عمى تقاعد الشيخكخة ب 
 شتراكات عىٍا. سداد جهيع الهساٌهات كاالة خدهة هقبكلة ألغراض التقاعد، ك سى

كأها هدة الحد األدىى هف سىكات الخدهة الهطمكبة لمتقاعد، فقد حددٌا الهشرع الفمسطيىي كهيز فيٍا 
 ستحقاقٍا راتب تقاعدم عف سىكات خدهة الرجؿالهرأة الهكظفة، بحيث خفض سىكات خدهتٍا ال

 الهكظؼ، ككاىت عمى الىحك التالي:

 سىة خدهة. 25ستكهاؿ اسىة  50سىة خدهة. كبعهر  20ستكهاؿ اسىة  55الذككر: بعهر  .1

 (1)سىة خدهة.  20ستكهاؿ اسىة  50سىة خدهة. كبعهر  15ستكهاؿ اسىة  55اإلىاث: بعهر    .2

 العجز عف العهؿ.  .ت

صحي الجزئي الدائـ أك الكمي الدائـ هف قبؿ  يتـ تحديد أٌمية الحصكؿ عمى تقاعد في حالة العجز ال
ا هف قبؿ ٌيئة التقاعد الفمسطيىية، شريطة أف يككف الهكظؼ:ايتـ  ،لجىة طبية هتخصصة  ختياٌر

 سىة. 60دكف سف  .1

ؿ لمحصكؿ عمى تقاعد شيخكخة أك تقاعد هبكر. .2  غير هٌؤ

، عمى أف فمسطيىيةال أكد عجزي الصحي هف قبؿ لجىة طبية هتخصصة تعيف هف قبؿ ٌيئة التقاعد .3
 (2)تتـ إعادة الىظر في كضعً كفقان لها تقري المجىة الطبية.

 حالة الكفاة..ث

، إذا كاف الهتكفى يتمقى راتبان تقاعديان في ىيستحؽ الكرثة الحصكؿ عمى تقاعد الهكظؼ الهتكف
بلن لمحصكؿ عمى راتب تقاعدم.  كقت كفاتً، أك كاف هٌؤ

                                  
(1)

 وتعدٌبلته.2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن27ًانظرالمادة
(2)

 .وتعدٌبلته2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن29ًالمادةانظر
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   1955لعاـ  2لفعمية بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ حتساب هدة الخدهة ااأها عف كيفية 
 (:1959كتعديبلتً )قاىكف التقاعد الهدىي 

تحسب الخدهة الهقبكلة لمتقاعد هف تاريخ تعييف الهكظؼ في خدهة دائهة في البمدية، عمى أىً يجكز 
يها إذا سهح كخدهة هقبكلة لمتقاعد ف ،أف تحسب الخدهة تحت التجربة كالخدهة الهؤقتة بهقتضى عقد

 بىاءن عمى طمب الهكظؼ.  ،بذلؾ الهجمس

ستىثى الهشرع بالقاىكف الهذككر، هدد الخدهة التي تعقب تاريخ قطعية األحكاـ الجزائية الهاىعة اكلقد 
هف البقاء في الخدهة، بحيث ال تدخؿ في حساب الخدهة التقاعدية. ككذلؾ ال تدخؿ في الحساب أية 

 (1)هف عهري. 18مكغً خدهة قاـ بٍا الهكظؼ قبؿ ب

ذا ها أكدتً الهحكهة العميا في فمسطيف ف ي، أف هدة الخدهة لمهكظؼ تبدأ هف تاريخ التعيٌيئة عاهة ٌك
ا الصادر كالذم جاء فيً " كحيث اف :كتحتسب عف سىيف الخدهة الهسدد عىٍا اإلشتراكات، بقراٌر

 2ظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ هف ى 6 ةالقاىكف قد ىص عمى أف الهصىفيف تابعكف لمتقاعد الهاد
........إال أىً كلها كاف الىظاـ يقضي بأف خدهة الهكظؼ الهصىؼ الهقبكلة لمتقاعد ٌی  1955لعاـ 

 6الهذككر يشترط في الهادة  هف الىظاـ. كلها كاف الىظاـ 7کاهؿ هدة خدهتً في كظيفة دائهة الهادة 
عت عائدات التقاعد بتهاهٍا عف هدة الخدهة الخاضعة إلستحقاؽ الحقكؽ التقاعدية أف تككف قد دفهىً 

بتداءن هف تاريخ احتساب العائدات التقاعدية المتقاعد. كلها كاف القرار الهطعكف فيً قد ىص عمى 
فإف الجٍة الهستدعی ضدٌا  ،تصىيؼ الهستدعيف كليس هف تاريخ بدء خدهة كؿ كاحد هىٍـ الدائهة

فيذ حكـ اإللغاء الصادر عف الهحكهة، كتككف بذلؾ قد خالفت تخذت إجراءن يعطؿ تىاتككف بذلؾ قد 
حتساب عائدات التقاعد إبتداءن هف تاريخ االقاىكف، كعميً حكهت الهحكهة العميا بإلغاء الجزء الهتضهف 

 (2)تصىيفٍـ ".

 :االتيةكيستحؽ الهكظؼ راتب تقاعدم في الحاالت  

                                  
(1)

 .1955نظامتقاعدموظفًالبلدٌات7انظرالمادة
(2)

 .2008/1/17تارٌخالصادرب2005لعام139رقمالفلسطٌنٌةالمحكمة العلياحكم
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 (1)يتقاعد. سىة خدهة هقبكلة الحؽ في أف 30لمهكظؼ الذم أكهؿ .أ 

 ،سىة، يجب إحالتً لمتقاعد 15هف عهري ككاىت خدهتً الهقبكلة لمتقاعد  60إكهاؿ الهكظؼ  .ب 
 سىكات. 5ي في الخدهة لهدة ال تزيد عف ؤ كيجكز ألسباب تعكد لمهصمحة العاهة إبقا

ي في ؤ سىة خدهة هقبكلة لمتقاعد، كيجكز ألسباب تعكد لمهصمحة العاهة إبقا 40إكهاؿ الهكظؼ  .ج 
 (2)سىكات. 5خدهة لهدة ال تزيد عف ال

سىكات خدهة 10إذا أىٍيت خدهة الهكظؼ لعمة هقعدة ىشأت بسبب قياهً بالكظيفة، ككاف قد أكهؿ .د 
 (3)هقبكلة لمتقاعد.

سىكات خدهة  10ك كاف هكهبلن  ،إذا أىٍيت خدهة الهكظؼ لعمة هقعدة لـ تىشأ عف قياهً بالكظيفة .ق 
 (4)هقبكلة لمتقاعد.

سىكات خدهة هقبكلة لمتقاعد، فتعطى  10ؼ أثىاء كجكدي في الخدهة ككاف هكهبلن إذا تكفي هكظ.ك 
 ( 5)عائمتً ىصؼ الراتب التقاعدم الهستحؽ.

إذا قتؿ الهكظؼ فكران بسبب ىاشئ عف قياهً بكظيفتً، أك تكفي بعد عاـ لعمة هقعدة ىشأت بسبب  .ز 
الشٍرم األخير إذا لـ يكف قد أكهؿ  قياهً بالكظيفة ، فيخصص لعائمتً راتب تقاعد يعادؿ ربع راتبً

 (6)خدهة هقبكلة لمتقاعد، أها إذا كاف قد أكهؿ ٌذي الهدة فيخصص لٍا ثمث الراتب. 10

 2005لعام  7بقانون التقاعد العام رقم  استحقاق الراتب التقاعدي بشراء سنوات خدمة 
 :وتعديالتو

ستحقاؽ راتب تقاعدم الحؽ كبة اليككف لمهكظؼ الهحسكب لً سىكات خدهة أقؿ هف السىكات الهطم
افي شراء سىكات خدهة ألغراض التقاعد. كيقدـ طمب شراء سىكات هدة الخدهة الهطمكب  بهكعد  شراٌؤ

                                  
(1)

 .1959قانونالتقاعدالمدن13ًانظرالمادة
(2)

 .1959قانونالتقاعدالمدن12ًانظرالمادة
(3)

 .1959قانونالتقاعدالمدن27ًانظرالمادة
(4)

 .1959قانونالتقاعدالمدن28ًانظرالمادة
(5)

 منذاتالقانون،ٌستحقنصفراتبللورثة.35دةوبالرجوعلنصالما.1959قانونالتقاعدالمدن40ًانظرالمادة
(6)

 .1959قانونالتقاعدالمدن41ًانظرالمادة
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ال سقط حقً في شراء هدة الخدهة.  ،ىٍاء خدهتًاال يتأخر عف ثبلثة أشٍر هف تاريخ صدكر قرار  كا 
ايجب أف ال تزيد عدد السىكات الهسهكح شراك  عدد السىكات الهسجمة لصالح الهكظؼ عف ىصؼ  ٌؤ

سىكات أيٍها  10في ىظاـ التقاعد، بحيث ال تزيد عف الهدة الهتبقية إلستحقاؽ الحد األدىى لمهعاش أك 
سىة. كألغراض الشراء  40أقؿ. كشريطة أف ال يزيد إجهالي عدد السىكات الهحسكبة لمتقاعد عف 

 (1)حسكبة لمهكظؼ سىة كاهمة.تعتبر كسكر السىة هف سىكات الخدهة الفعمية اله

% هف قيهة آخر راتب تقاضاي الهكظؼ باإلضافة 10كيمتـز الهكظؼ بتسديد حصة هساٌهتً بىسبة 
ا، 12.5إلى حصة هساٌهة الٍيئة الهحمية بىسبة  % هف قيهة آخر راتب عف الهدة الهطمكب شراٌؤ

 % سىكيان.4,5بحيث ال تقؿ عف يضاؼ إلى ذلؾ فائدة يحددٌا هجمس إدارة ٌيئة التقاعد الفمسطيىية 

عمى حساب ىظاـ التقاعد الذم كاف خاضعان لً  كافة هستحقات الهكظؼك كتتـ تسكية الراتب التقاعدم 
عىد إىتٍاء خدهتً بيف صىاديؽ أىظهة التقاعد كصىدكؽ التقاعد العاـ كفقان ألحكاـ قاىكف التقاعد 

 (2)العاـ.

خدهة فعمية  سىي  الحد األدىى هف  ييكف في رصيد أم بهعىى عىد بمكغ الهكظؼ سف التقاعد كلـ
الحؽ بالهطالبة بشراء سىكات خدهة بشرط أف  فمًسىة،  15ستحقاقً راتب تقاعدم كالهحددة بالقاىكف ال

 5سىكات لك بيكـ كاحد فقط هف سىكات الخدهة الفعمية، فيستطيع شراء  9أكثر هف  ييككف برصيد
 األدىى هف سىكات الخدهة الفعمية. يـك ليصؿ لمحد 29شٍران ك  11سىكات ك

ذي ها أكدتً هحكهة العدؿ العميا الفسطيىية بحكهٍا الصادر، كالذم جاء فيً:" يككف لمهكظؼ  ٌك
كفقا لقكاىيف الهحسكب لً سىكات خدهة أقؿ هف هف السىكات الهطمكبة الستحقاؽ الراتب التقاعدم 

الحؽ كتعديبلتً  2005لعاـ  7كف التقاعد العاـ رقـ قاىالتقاعد السابقة الهذككرة أعبلي كالقاىكف الحالي 
يجب اف ك . الفمسطيىي حة تصدر عف هجمس الكزراءئلبل خدهة ألغراض التقاعد كفقان  في شراء سىكات

هف القاىكف الهذككر،   113هف الهادة  1ألحكاـ الفقرة  ال تزيد عدد السىكات الهسهكح بشرائٍا كفقان 
ألحكاـ القكاىيف السابقة  كفقان ك  قاعدصالح الهكظؼ في ىظاـ التعف ىصؼ عدد السىكات الهسجمة ل

                                  
(1)

 .2005المعدلةمنقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن113ًانظرالمادة
(2)

الخدمةٌتعلقبشراءسنوات،فٌما2005لعام77الوزراءرقمقرارمجلسو،2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن113ًانظرالمادة

 .ألغراضالتقاعد
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كات سىجهالي عدد الإ قؿ كشريطة أف ال يزيدأيٍها أ سىكات 10الهذككرة أعبلي كالقاىكف الحالي اك 
/ج هف ذات القاىكف تقضي باف ٌذا القاىكف يىطبؽ 8سىة كها أف الهادة  40الهحسكبة لمتقاعد عف 
 (1)".هحميةعمى هكظفي الٍيئات ال

شتراكٍا بقاىكف التقاعد اك  ،ىضهاهٍا لٍيئة التقاعد الفمسطيىيةايحؽ لهكظؼ الٍيئات الهحمية التي تـ ك  
هع  كافة الفعمية السابقة لً، بعد تسكية هستحقاتً ًأف يقكـ بشراء سىكات خدهت ،2005لعاـ  7رقـ 

 عدم الذم كاف خاضعان لً. الٍيئة الهحمية العاهؿ بٍا كفقان آللية القاىكف كالىظاـ التقا

كالهكظؼ الذم لـ يكف يقتطع هف راتبً الشٍرم ألم صىدكؽ تقاعد ىتيجة عدـ تسكيىً بالٍيئة  
(، فيتـ هىحة هكافئة ىٍاية خدهة بكاقع راتب شٍر عف غير هصىؼالهحمية العاهؿ بً)هكظؼ هثبت 

خزيىة الٍيئة الهحمية، كبعد  راتب الشٍر األخير الذم يتقاضاي الهكظؼ، عف كؿ سىة خدهة فعمية هف
لصىدكؽ التقاعد العاـ. كهف ثـ يقكـ الهكظؼ بشراء  ًيتـ تحكيمكافة ىٍاء الحسابات الهالية كاإلدارية ا

دارة ٌيئة التقاعد إسىكات خدهتً الفعمية كتسديد التزاهاتً الهالية كفقان لتعميهات يضعٍا هجمس 
ساٌهات عف حصتً كحصة الٍيئة الهحمية، فتككف الفمسطيىية، بحيث يدفع الهكظؼ ذاتً كاهؿ اله

% هف الراتب، كىسبة 7ىسبة حصة هساٌهة الهكظؼ الهشترؾ اإلجبارية في ىظاـ الهىافع الهحددة 
% هف الراتب. أها هساٌهتً 9دفعً عف هساٌهة الٍيئة الهحمية اإلجبارية في ىظاـ الهىافع الهحددة 

تككف ىسبة حصة هساٌهة الهكظؼ الهشترؾ اإلختيارية في ختيارية، ففي ىظاـ الهساٌهات الهحددة اال
% هف الراتب، كىسبة دفعً عف هساٌهة الٍيئة الهحمية اإلختيارية في 3ىظاـ الهساٌهات الهحددة 
 (2)سىكات. 10عف  ة% هف الراتب. كيشترط أف ال تزيد السىكات الهشترا3ىظاـ الهساٌهات الهحددة 

  اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

غراض الشراء تعتبر كسكر السىة هف سىكات الخدهة الفعمية الهحسكبة لمهكظؼ سىة كاهمة بقاىكف أل.أ
كتعديبلتً، إذان لهاذا يفرض عمى الهكظؼ شراء أشٍر هف السىة غير  2005لعاـ  7التقاعد العاـ رقـ 

ي باألصؿ ليست بشٍكر خدهة فعمية سابقة هف  ،هكتهمة، كدفع ىسبة الهساٌهات عىٍاال ضهف هدة ٌك
حتساب كسكر السىة اخدهتً الفعمية؟!!! أها عىد حساب الراتب التقاعدم لمهكظؼ الهتقاعد فبل يتـ 

                                  
 .31/3/2015الصادربتارٌخ2014لعام237حكممحكمةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌةرقم(1)
(2)

 .وتعدٌبلته2005لعام7بشؤنإنتقاعموظفًالهٌئاتالمحلٌةالفلسطٌنٌةبقانونالتقاعدالعامرقمالتنفٌذٌةبالبلئحة من8-7انظرالمواد
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يحتسب فقط عدد أشٍر الخدهة  ،هكتهمةالالخدهة لً عمى أساس السىة غير  بسىة، فيتـ تحديد سىي  
 الفعمية هىٍا!!! 

حتساب كسكر  ىكصيكعميً    السىة سىة لجهيع الحاالت.الهشرع الفمسطيىي تعديؿ القاىكف كا 

ز السمبي بيف الهتقاعديف القداهى كالجدد، أك الهىتسبيف القداهى كالهىتسبيف الجدد لقاىكف يالتهي .ب
ف الجدد بك ف القداهى هف الٍيئة الهحمية أك الهىتسك كتعديبلتً،  فالهتقاع 2005لعاـ  7التقاعد العاـ رقـ 

التقاعد لٍـ أك هىحٍـ هكافئة ىٍاية الخدهة عف السىكات لٍيئة التقاعد الفمسطيىية يتـ إحتساب أسس 
ىتسابٍـ لٍيئة التقاعد الفمسطيىية، كفقان لمقكاىيف كاألىظهة القديهة كقبؿ سرياف هفعكؿ قاىكف االسابقة هف 

ىتسابٍـ لً، حيث تككف ركاتب تقاعدٌـ أك هكافئة ىٍاية اأك قبؿ  ،2005لعاـ  7التقاعد العاـ رقـ 
اعد كضئيمة هقارىة بهف ٌـ بىفس درجاتٍـ اليكـ هف الهكظفيف الهىتفعيف بقاىكف التق خدهتٍـ هحدكدة

الهشرع الفمسطيىي أف يىصفٍـ كذلؾ بتقديـ تسٍيبلت لشراء سىكات  ىكصي، 2005لعاـ  7العاـ رقـ 
د ، كتهديد التقسيط لهدةخدهتٍـ الفعمية، هف حيث تقميؿ ىسبة الهساٌهة، كزيادة عدد السىكات الهشترا

 أطكؿ.

ىتساب لقاىكف التقاعد العاـ رقـ سىة، ال يحؽ لً اال 50يتضح لىا أف الهكظؼ الذم بمغ هف العهر  .ت
سىكات فقط،  10، ٌي ةسى 60، كذلؾ ألف الهدة الهتبقة لً لبمكغ سف التقاعد اإللزاهي 2005لعاـ  7
سىكات ليصبح  5يً شراء سىة عمى األقؿ. إذان عم 15ستحقاؽ الراتب التقاعدم عميً أف يخدـ هدة كال

شترط عدـ استحقاؽ راتب التقاعد، إال أف الهشرع سىة خدهة ال 15في حسابً سىكات هسجمة لصالحً 
شراء ها يزيد عف ىصؼ عدد السىكات الهسجمة لصالح الهكظؼ في ىظاـ التقاعد. كعميً ال يستطيع 

 !!!اتب التقاعدمىتفاع بالر ىتساب لمقاىكف كاالسىكات، كبالتالي حـر هف اال 5شراء 

اسهكح شراهالهشرع الفمسطيىي تعديؿ زيادة عدد السىكات ال ىكصيكعميً  بأكثر هف ىصؼ عدد  ٌؤ
 السىكات الهسجمة لصالح الهكظؼ في ىظاـ التقاعد.

، إذا قتؿ الهكظؼ فكران بسبب ىاشئ عف قياهً بكظيفتً، 1959حالة ذكرت بقاىكف التقاعد الهدىي  .ث
ذي الحالة لـ  قعدة ىشأت بسبب قياهً بالكظيفة، فيخصص لعائمتً راتب تقاعدأك تكفي بعد عاـ لعمة ه ٌك

ا الهشرع الفمسطيىي بقاىكف التقاعد العاـ رقـ  كتعديبلتً، بالرغـ هف أٌهيتٍا.  2005لعاـ  7يتـ ذكٌر
باإلضافة  ،فكاف باألحرل عمى الهشرع الفمسطيىي أف يخصص لكرثة الهكظؼ راتب تقاعد خاص
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اعدم تعكيضان عها فقدكي هف هعيؿ فقد حياتً كعهري بسبب ىاشئ عف قياهً بكاجبات لمراتب التق
 كظيفتً!! 

 ثالثًا: تحديد قيمة الراتب التقاعدي.

ختبلؼ بتحديد قيهة الراتب التقاعدم بكؿ قاىكف تقاعد هطبؽ عمى هكظفي شكالية االككذا ٌي ىفس اإل
 الراتب التقاعدم.قيهة تحديد ل تقاعد كص كؿ قاىكفبىص سيتـ البحثالٍيئات الهحمية الفمسطيىية، لذا 

  كتعديبلتً: 2005قاىكف التقاعد العاـ 

كلكائحً التىفيذية ألكثر هف هرة،  2005لعاـ  7لقد تـ تعديؿ بعض ىصكص قاىكف التقاعد العاـ رقـ 
ى حتساب الراتب التقاعدم خاصة فيها يتعمؽ بالترقية كاإلحالة عماهها أدل إلى خمؿ كبير في 

الهكظؼ الحؽ باألثر الهادم الهتكقع هف غاية الترقية أك اإلحالة عمى التقاعد،  فمـ يتـ هىحالتقاعد. 
حتساب حقكؽ ىٍاية الخدهة لمهكظؼ، كفقان لهتكسط الراتب الهحسكب ألغراض التقاعد حيث إشترط ال

 (1)شتراكات.شٍر خدهة هدفكعة اال 36سىكات أم ألخر  3آلخر

بهكجبً حقكؽ ىٍاية الخدهة ٌك الراتب الخاضع إلستقطاع اإلشتراكات أثىاء فترة  كالراتب الذم تحتسب
الخدهة، كيشهؿ الراتب األساسي باإلضافة إلى العبلكات الثابتة)عبلكة طبيعة العهؿ كالعبلكات الدكرية 

 (2)كعبلكة غبلء الهعيشة(.

الهىافع عمى أساس  حتساب هتكسط الراتب تحسباسىكات خدهة ألغراض  3كفي حالة عدـ كجكد 
 هتكسط الراتب لسىكات الخدهة الفعمية.

كلمهشترؾ الحؽ في الحصكؿ عمى الهىافع التقاعدية في ىظاـ الهىافع الهحددة بقاىكف التقاعد العاـ في 
 :اآلتيةالحاالت 

سىكات  3% عف كؿ سىة خدهة هف هتكسط الراتب آلخر 2تقاعد الشيخكخة: هحسكبان عمى أساس .أ
 دهة الهحسكبة ألغراض التقاعد.هف سىكات الخ

                                  
(1)

 وتعدٌبلته.2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن25ًانظرالمادة
(2)

 .وتعدٌبلته2005لعام7قانونالتقاعدالعامرقم1المادةانظر
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سىكات، هع  3% عف كؿ سىة خدهة هف هتكسط الراتب آلخر 2تقاعد العجز الصحي: بهعدؿ  .ب
هراعاة أف سىكات الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد ٌي عدد سىكات الخدهة الفعمية حتى تاريخ 

قاعد اإللزاهي، بحيث ال يضاؼ إليٍا ىصؼ السىكات الهتبقية حتى بمكغ سف الت ،اإلصابة أك العجز
 سىة.  35تزيد سىكات الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد عف 

حالة كفاة الهشترؾ: إف الهشرع الفمسطيىي، قد فرؽ في آلية إحتساب الراتب التقاعدم بيف كفاة  .ت
ك عمى رأس عهم ك عمى رأس يبعد تقاعد ًككفات ًالهكظؼ ٌك . فكفاة الهكظؼ خبلؿ الخدهة الفعمية ٌك

ً، يحتسب الراتب التقاعدم بىفس طريقة العجز الصحي الهذككر أعبلي، أها حالة كفاة الهىتفع بعد عهم
يكزع عمى الكرثة الهستحقيف الراتب التقاعدم كفقان  ىٍاية خدهتً الكظيفية، أم ليس عمى رأس عهمً،

 (1)كؿ حسب ىصيبً. كتعديبلتً 2005ألحكاـ قاىكف التقاعد العاـ 

% 5كر: إف الراتب التقاعدم كفقا لىظاـ الهىافع الهحددة سكؼ يىخفض بهقدار حالة التقاعد الهب.ث
 (2)سىة. 60سىة حتى كصكؿ سف التقاعد اإللزاهي الهحدد  55هف عهر الهكظؼ 

  (:1959كتعديبلتً )قاىكف التقاعد الهدىي  1955لعاـ  2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 

ذا كاف الهكظؼ يستكفي جزءن  حتساب راتب التقاعد عمى أساسايتـ  هف  الراتب األصمي الكاهؿ، كا 
 راتبً لسبب قاىكىي فيحسب راتب الهكظؼ عمى أساس راتبً األصمي الكاهؿ.

كيحسب راتب التقاعد الشٍرم لمهكظؼ الذم يستحؽ التقاعد عمى أساس ضرب هجهكع عدد أشٍر 
، كال يجكز أف 600ؿ الضرب عمى خدهتً الهقبكلة لمتقاعد في راتبً الشٍرم األخير كتقسيـ حاص

 (3)% هف راتب الهكظؼ الشٍرم األخير.75يتجاكز راتب التقاعد الشٍرم في أية حاؿ 

                                  
(1)

 وتعدٌبلته.2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن25ًانظرالمادة
(2)

 ٌبلته.وتعد2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن36ًانظرالمادة
(3)

ٌتمعلىأساسضربمجموعأشهرحٌثكاناحتسابالراتبالتقاعديلقدتمتعدٌلالٌة.1959قانونالتقاعدالمدن19ًانظرالمادة

وذلكوفقاًللتعمٌمالصادرمن600بدل450فؤصبحٌقسمعلى600خدمةالموظففًراتبهالشهرياألخٌروتقسٌمحاصلالضربعلى

 .26/12/2016بتارٌخ1/8/4957كمالمحلًالفلسطٌنٌةرقموزارةالح
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ذا ها أكدت ستئىاؼ الفمسطيىية الهطعكف فيً ٌك الفمسطيىية، بأف قرار هحكهة اال الىقضهحهكة  ًٌك
كهخصصات األعهاؿ  الراتب الشٍرم ال يشهؿ هخصصات الككالةحيث كضح الحكـ أف قرار صائب 

ذا ها أكدتً الهادة   1955لسىة  2/د هف ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات كهكافآتٍـ رقـ 3اإلضافية ٌك
أىً ال يتـ تحديد الراتب عمى  1959لسىة  34هف قاىكف التقاعد الهدىي رقـ  19كها جاء في الهادة 

ىها عمى أساس الهقدار اأ إلجهالي لراتب الهكظؼ عف ساس ها يقتطع هىً هف عائدات تقاعدية كا 
ف أعمى  ،الشٍر األخير ال يدخؿ فيً أية هخصصات ككالة أك هخصصات أعهاؿ إضافية، كا 

 العسكرم رقـ  هر% هف الراتب كذلؾ حسب ها جاء في األ2اإلقتطاعات التقاعدية تقتطع بىسبة 
ف 785 في راتبً شٍر خدهة الهكظؼ أحتساب الراتب التقاعدم يتـ عمى أساس ضرب هجهكع ا، كا 

 (1) .كحيث أف الهدعي 600الشٍرم األخير كتقسيـ حاصؿ الضرب عمى 

ككها أكدت هحكهة العدؿ العميا الفمسطيىية أف الراتب التقاعدم يحسب عمى أساس الراتب األخير 
ا الصادر كالذم جاء فيً" أف هكرث الهستدعية قد صكدؽ عمى تعديؿ هركزي الكظيفي  لمهكظؼ بقراٌر

 ًتخذ أساسا( ........كأف الراتب الشٍرم لهكرث الهستدعية الذم cمى الدرجة )ليصبح هديرا ع
لخاهسة حتساب الراتب التقاعدم كالهكافأة الهستحقيف لكرثتً ٌك راتبً عمى الدرجة األكلى الخطكة اال

( التي صكدؽ عمى ترفيعً .... .ك ٌك الراتب الشٍرم الهستحؽ c)ر كليس راتبً عمى درجة هدي
حتساب الراتب ال ً(. كحيث أف الهستدعى ضدٌا لـ تعتهد ٌذا الراتب أساسcجة هدير )لشاغؿ در 

بؿ إعتهدت راتبً الشٍرم الهستحؽ عمى الدرجة األكلى الخطكة  ،التقاعدم كالهكافأة الهستحقتيف لكرثتً
خاذ تاهف قاىكف التقاعد الهدىي التي تكجب  19فإىٍا بذلؾ تككف قد خالفت أحكاـ الهادة  ،الخاهسة

 (2)حتساب الراتب التقاعدم".ال ان الراتب الشٍرم األخير لمهكظؼ، أساس

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

كتعديبلتً لـ يحدد حد أدىى  2005لعاـ  7تبيف لىا أف الهشرع الفمسطيىي بقاىكف القاعد العاـ رقـ  .أ
ٌػك فقد ىص  1959قاعد الهدىي الحاؿ بقاىكف الت أك أعمى لمراتب التقاعدم بصكرة ىسبة هئكية، كها 

                                  
(1)

حٌثكاناحتسابالراتبالتقاعدي.لقدتمتعدٌلالٌة29/6/2005الصادربتارٌخ2005لعام107النقضالفلسطٌنٌةرقمحكممحكمة

450فؤصبحٌقسمعلى600بعلىٌتمعلىأساسضربمجموعأشهرخدمةالموظففًراتبهالشهرياألخٌروتقسٌمحاصلالضر

 .26/12/2016بتارٌخ1/8/4957وذلكوفقاًللتعمٌمالصادرمنوزارةالحكمالمحلًالفلسطٌنٌةرقم600بدل
(2)

 .29/4/2006الصادربتارٌخ2005لعام129حكممحمكةالعدلالعلٌاالفلسطٌنٌةرقم
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% هف الراتب األخير. ككذلؾ الهشرع الفرىسي 75عمى  حد أعمى لمراتب التقاعدم حيث ال يتجاكز 
% هف األجر الهتكسط هع إهكاىية زيادة ٌذي 50جعؿ الحد األقصى لمراتب التقاعػػػػػػػػػدم هحػدد بىسبة 

بمكغً الخاهس كالستيف هف العهر، بهعدؿ الىسبة في حالة بقػاء الهػؤهف عميػً فػي الكظيفة بعد 
ستهرار في الكظائؼ أشػٍر هػف دكف حػد أقصى، تشجيعان هىً لمهؤهف عميٍـ اال 3% كؿ 25.1

 (1)كاألعهاؿ التي يشغمكىٍا.

أف يحدد ىسبة أدىى كأعمى لمراتب  كتعديبلتً 2005الهشرع الفمسطيىي بقاىكف التقاعد العاـ  ىكصي
سكةن بقاىكف التقاعد أ% هىً 75% هف الراتب األصمي كأف ال تزيد عف 50ف التقاعدم بحيث ال تقؿ ع

ـ هف قكاىيف التقاعد.1959الهدىي   ، كبالقاىكف الفرىسي كغيٌر

، إلحتساب حقكؽ كتعديبلتً 2005لعاـ  7قاعد العاـ رقـ تبقاىكف الشترط الهشرع الفمسطيىي ا.ب
أم  ،سىكات 3ب الهحسكب ألغراض التقاعد آلخرىٍاية الخدهة لمهكظؼ، إحتسابٍا كفقان لهتكسط الرات

هف قيهة آخر راتب عف الهدة شتراكات. أها لشراء السىكات تحتسب شٍر خدهة هدفكعة اال 36ألخر 
ا!!! يضاؼ إلى ذلؾ فائدة يحددٌا هجمس إدارة ٌيئة التقاعد الفمسطيىية بحيث ال تقؿ  الهطمكب شراٌؤ

ذا فيً ظمـ حقيقي كاق4,5عف   ع عمى الهكظؼ. % سىكيان، ٌك

حتساب الراتب التقاعدم عمى هتكسط آخر االهشرع الفمسطيىي تعديؿ القاىكف الهذككر، بدؿ  ىكصي
لمهكظؼ، أسكةن بقاىكف الكاهؿ شٍر لخدهة الهكظؼ، أف يككف عمى هبمغ الراتب األخير األصمي  36

 .1959التقاعد الهدىي 

 :ة )تطبق عمى جميع قوانين وأنظمة التقاعد(رابعًا: إضافات تدفع لمموظف عمى المنافع التقاعدي

جتهاعية( كفقان لىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية لمهشترؾ طالها كاف يستحؽ اعبلكة عائمية )يضاؼ .أ
 (2)الهعاش.

شيكؿ شٍريان، أك لكرثتً عمى أف تكزع عمى  300عبلكة شخصية لمهكظؼ الهىتفع الهتقاعد بقيهة .ب
 (1)كاـ قاىكف التقاعد.كرثة الهتكفى أك الشٍيد كفقان ألح
                                  

(1)
،صمرجعسابق،القانونًللحقوقالمالٌةللموظفالعامبعدانتهاءالخدمةالوظٌفٌةالتنظٌم:البدٌري،اسماعٌلومحمد،كاظمخضٌر

140. 
(2)

 .2005لعام7المعدللقانونالتقاعدالعامالفلسطٌنًرقم2007لعام5الفقرةجمنقراربقانون5انظرالمادة
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ذا تغير أك .ت ىتٍاء اختمؼ سمـ الركاتب كالدرجات في كقت هف األكقات عف الذم كاف قائهان عىد اكا 
عتباران هف الشٍر اكذلؾ  ،خدهة الهىتفع يسكل الهعاش عمى أساس سمـ الركاتب كالدرجات الجديد

 ختبلؼ أيٍها أفضؿ لمهىتفع.الذم يحصؿ فيً التغيير أك اال

 : فقدان الحق في الراتب التقاعدي.خامساً 

في بعض األحياف يتـ حرهاف الهكظؼ الهىتفع أك كرثتً الهستحقيف لمراتب التقاعدم أك جزء هىً، كهف 
 ٌذي الحاالت:

ذا صدر عميً حكـ إيجكز حرهاف الهكظؼ أك الهىتفع الراتب التقاعدم أك هكافئة ىٍاية الخدهة،  .أ
خاصةن األحكاـ الهتعمقة بحقكؽ الهطمقات كرعاية األكالد. قضائي هف هحكهة هختصة فمسطيىية، ك 

 ،حيث يتـ تىفيذ الحكـ عمى الراتب التقاعدم كلكف بشرط عدـ تجاكز حدكد الربع هف الراتب التقاعدم
كأف تككف عف األعهاؿ التي كقعت هىً قبؿ تركً الخدهة. كلكف بالرغـ هف عهمية حرهاف الهكظؼ 

يعىي أف تشكؿ هساٌهات الهكظؼ هف الهىافع كأرصدة الحساب جزءان  ا اللجزء هف راتبً التقاعدم فٍذ
 (2)هف ههتمكاتً في حالة اإلفبلس.

ستفادة هف راتبً التقاعدم، إذا كاىت هكظفة عهكهية رهمة الهكظؼ الهتكفى حؽ االال تعطي أل .ب
بٍا التقاعدم عمى رأس عهمٍا، كبعد تقاعدٌا لٍا الحؽ في الراتب التقاعدم األعمى فيها بيف رات

أم ال يجكز  ،ىالهستحؽ لٍا بعد إىتٍاء خدهتٍا الكظيفية كها بيف الراتب التقاعدم لزكجٍا الهتكف
هكظفة الجهع بيف هعاشٍا هف زكجٍا األكؿ الككذلؾ ال يجكز لؤلرهمة غير  .الجهع بيف راتبي تقاعد

  لٍا الهعاش األكبر.ف الهتكفيف، كفي ٌذي الحالة يصرؼ يكهعاشٍا هف زكجٍا األخير الهىتفع

األخكات هف الراتب التقاعدم لمهىتفع  يتـ كقؼ صرؼ حصة األرهمة أك األراهؿ أك البىات أك .ت
 (3)، إذا تزكجف.ىالهتكف

                                                                                                    
(1)

 .2005لعام7التقاعدالعامالفلسطٌنًرقمالمعدللقانون2007لعام5منقراربقانونرقم15المادةانظر
(2)

 .2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن122ًانظرالمادة
(3)

سنواتعلىاألكثرمنتارٌخالزواجأومنتارٌخوفاةالمنتفعأو10وٌعودإلٌهنحقهنفًالراتبالتقاعديإذاتطلقنأوترملنخبلل

وتعدٌبلته.أمابقانون2005لعام7قانونالتقاعدالعامرقم33،أنظرالمادبحقوقباقًالمستحقٌندونإخبللوذلك،صاحبالمعاش

ٌعادإلٌهناستحقاقهنإذاأصبحنأراملأومطلقات.وعندزواجهنمرةثانٌةٌقطعالراتبنهائٌاً.أماالبناتواألمهات1959التقاعدالمدنً
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بقاىكف التقاعد العاـ  ىبف أك البىت أك األخكة الهعاليف لمهىتفع الهتكفيتـ كقؼ صرؼ حصة  اال .ث
سىة إذا كاىكا  26سىة دكف دخكؿ الجاهعات، أك سف  21، إذا بمغكا سف كتعديبلتً 2005لعاـ  7رقـ 

قطع راتب التقاعد عف  1959أها بقاىكف التقاعد الهدىي  همتحقيف بإحدل الجاهعات أك الهعاٌد العميا،
هف العهر يتابع العمـ في  17ستثىاءات إذا كاف عىد إتهاهً سىة، هع هراعاة اال 17ي هاألبىاء هته

. أيٍها أسبؽ 25تهر في إعطائً راتب التقاعد ها داـ طالبان، أك لغاية إكهالً هدرسة ثاىكية أك كمية فيس
ككذلؾ إذا كاىت هقدرتً عمى إعالة ىفسً هعطمة تعطيبلن كميان أك تعطيبلن جسيهان بقرار هف المجىة الطبية 

 (1)العميا، كيعاد الىظر في أهري لمتأكد هف هدل تعطيمً هرة كؿ سىتيف عمى األقؿ.

راتب تقاعدم أال تككف هتزكجة هف غير كالد الهتكفى،  ىستحقاؽ كالدة الهكظؼ الهتكفيشترط ال .ج
حصتٍا هف الراتب التقاعدم بعد صرؼ  يتـ قطع ى،كبالتالي في حاؿ زكاجٍا هف غير كالد الهتكف

 ستحقاقٍا لً.ا

يعادؿ  قادران عمى كسب دخؿ خاص بً ة زكجتً الهكظفة الهشتركةزكج الهشتركة، إذا كاف عىد كفا .ح
. فإذا ىقص الدخؿ عها فيحـر هف حصتً هف راتبٍا التقاعدم قيهة إستحقاقً في الهعاش أك يزيد عميً
 يستحقً صرؼ لً هعاش بهقدار الفرؽ.

دكالر  100الهحدد بقيهة  كقؼ صرؼ هعاش التقاعد األساسي الشٍرم لهكظفي الٍيئات الهحمية .خ
ات حكؿ تكفر أم دخؿ آخر أك إعالة يتقاضٍا الهكظؼ شاهؿ العبلكات في حاؿ كجكد أية أدلة أك إثبات

ذيف م) لمهكظفيف الالفمسطيىية تعادؿ أك تتجاكز الراتب التقاعدم األساسي الههىكح لٍـ هف خزيىة الدكلة
إىتٍت أك تىتٍي خدهاتٍـ بسبب بمكغٍـ سف الستيف عاهان كلـ يكهمكا خدهة كظيفية هحسكبة ألغراض 

 (2).لشركط أخرل(سىة، باإلضافة  15التقاعد 

ثبت عميً بحكـ قضائي قطعي هف هحكهة فمسطيىية راتيً التقاعدم إذا يحـر كؿ هكظؼ أك هتقاعد .د
أك قاـ بأعهاؿ التجسس لحساب دكلة أجىبية أك أية جريهة  ،رتكب جريهة الخياىة العظهىاهختصة أىً 

ـ قطعي هف هحكهة جىائية أخرل هخمة بأهف الدكلة الداخمي أك الخارجي. ككؿ هكظؼ حكـ بحك

                                                                                                    
هنمنتارٌخنولمٌستفدنوقتئذمنراتبمورثهنثمأصبحنأراملأومطلقاتفٌنلننصٌبهنأوولدندوفاةأبٌاللواتًكنمتزوجاتع

 منالقانونالمذكور.33أنظرالمادةألحكامهذاالقانونقاًالترملأوالطبلقوف
(1)

 .1959منقانونالتقاعدالمدن32ًوالمادةوتعدٌبلته،2005لعام7منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌنًرقم25انظرالمادة
 منالدراسة.165االطبلعص،لبلستزادة(2)
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ختبلس أهكاؿ الدكلة أك سرقتٍا أك لجريهة التزكير في الكثائؽ افمسطيىية هختصة بالحبس لجريهة 
عمى أف تتقاضى عائمة الهكظؼ الصادر بحقة حكـ قضائي حصتٍا هف  الرسهية هف راتبً التقاعدم.

 (1) ً.راتب تقاعدي هدة سجىً كيقطع عىد إطبلؽ سراحً، كها تعاد إليٍا عىد كفات

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

ي  .أ ال يحؽ لمهكظفة العهكهية في الٍيئة الهحمية الجهع بيف راتبٍا الشٍرم أثىاء الخدهة الكظيفية ٌك
، كبعد تقاعدٌا لٍا الحؽ ىكحؽ اإلستفادة هف راتب زكجٍا الهكظؼ الهتقاعد الهتكف ،عمى رأس عهمٍا

ذ .في الراتب التقاعدم األعمى بيىٍها ا ٌك الهطبؽ فعميان عمى أرض الكاقع!!! كلكف بالرجكع ٌك
يهىعٍا هف الجهع  ان صريح ان كتعديبلتً. لـ ىجد ىص 2005لعاـ  7لىصكص قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

 فيها بيف الراتبيف، كلذا كعميً كجب تطبيؽ قاعدة ها ٌك هطمؽ يبقى عمى إطبلقٍا كال ىقيد ها ٌك هباح.

صتً هف راتبٍا التقاعدم، إذا كاف عىد كفاتٍا قادران عمى كسب دخؿ زكج الهشتركة حال يستحؽ .ب
ستحقاقً في الهعاش أك يزيد عميً. فإذا ىقص الدخؿ عها يستحقً صرؼ لً اخاص بً يعادؿ قيهة 

هعاش بهقدار الفرؽ، كفي ٌذي الحالة يكزع باقي الراتب الهستحؽ لمزكجة عمى الهستفيديف اآلخريف في 
ليس هف أكتعديبلتً دكف كجكد الزكج.  2005لعاـ  7ىة بقاىكف التقاعد العاـ  رقـ حدكد األىصبة الهبي

رة شبابٍا بالخدهة حؽ الزكج اال ستفادة هف الراتب التقاعدم لزكجتً الهشتركة التي أفىت حياتٍا كٌز
ف كاف لً دخؿ خاص بً يعادؿ أك حتى أكثر هف قيهة إستحقاقً بالراتب التقاعدم!!حتى الكظيفية،  ! كا 

لهاذا ال يتـ تكزيع هبمغ الراتب  ،كيجب أف يطبؽلمزكج  بظالـلك فرضىا أف ٌذا الىص القاىكىي ليس ك 
ليس ٌؤالء أ ؟التقاعدم الهستحؽ الكاهؿ لمهشتركة عمى الهستفيديف كهف غير خصـ حصة الزكج
لدتٍـ الهشتركة الهستفيديف كأكالدٌا القصر أحؽ بٍذا الهبمغ الهقتطع هف الراتب التقاعدم الهستحؽ لكا

 !! ككذا ٌك الحاؿ في الكثير هف الحاالت حيث يتـ تكزيع باقي الراتب التقاعدم بعد خصـ؟الهتكفاي 
الهستفيديف، كال يتـ تكزيع كاهؿ هبمغ الراتب  الكرثة عمى باقي لسبب هاهف الكرثة هف ال يستحؽ  حصة

 عميٍـ.األصمي التقاعدم 

                                  
(1)

 لقدتمالتعدٌل)محكمةأردنٌةلمحكمةفلسطٌنٌة(.1959قانونالتقاعدالمدن26ًالمادةانظر
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تدخؿ كتعديؿ ىسب تكزيع الراتب التقاعدم عمى الكرثة الهشرع الفمسطيىي ضركرة الىكصي لذا 
هبمغ الراتب لسبب ها، كتكزيع كاهؿ  التقاعدمبالراتب الهستحقيف، في حاؿ تـ حرهاف كريث حصتً 

 األصمي عمى الكرثة الهستحقيف.

حكـ قضائي حصتٍا هف راتب  ًهىح عائمة الهكظؼ الصادر بحق 1959بقاىكف التقاعد الهدىي .ت
 7سجىً كيقطع عىد إطبلؽ سراحً، كها تعاد إليٍا عىد كفاتً، أها بقاىكف التقاعد العاـ رقـ تقاعدي هدة 

 كتعديبلتً لـ يىص عميً. 2005لعاـ 

، كأخذ عائمة الهكظؼ 2005لعاـ  7الهشرع الفمسطيف تعديؿ ىصكص قاىكف التقاعد العاـ رقـ  ىكصي
 .1959هدىي بعيف اإلعتبار كالرأفة كأف يحذك حذك قاىكف التقاعد ال

 شتراكات.الفرع الثاني: مكافئة نياية الخدمة ورد ال

ىقضاء الخدهة الكظيفية حقكؽ تقاعدية هتهثمة بالراتب التقاعدم كالذم بحثىا فيً كها ٌك هعركؼ أف ال
ف قكاىيف التقاعد بالفرع األكؿ، فإف تمؾ الحقكؽ تتهثؿ أيضان بهكافئة ىٍاية الخدهة كرد اال شتراكات. كا 

ىاؾ أيضان صرؼ هكافآت عمى شكؿ رد الفمس طيىية تحتكم الكثير هف أىكاع هكافآت ىٍاية الخدهة، ٌك
ذا ها  سيتـ الهساٌهات الهحددة الهقطكعة هف الهكظؼ كها يقابمٍا هف هساٌهات الٍيئة الهحمية. ٌك

 البحث فيً عمى الىحك األتي:

 أوًل: مكافئة نياية الخدمة. 

ىها لـ تعرؼ تشريعات الخدهة كالتق كتفت باإلشارة اليٍا ككىٍا هف الحقكؽ ااعد هكافئة ىٍاية الخدهة، كا 
لى حاالت ىالتقاعدية بجا  ستحقاقٍا كطريقة حسابٍا.اب الراتب التقاعدم، كا 

" ٌي إستحقاؽ الهكظؼ هبمغان إجهاليان بعػد إىتٍػاء خدهتً اذا لـ :كقد عرفٍا العهيد الطهاكم بها يمي
 (1)".مالراتب التقاعدتتكافر فيً شركط إستحقاؽ 

                                  
(1)

 .476ص،مرجعسابقاإلداري،الوجٌزفًالقانونسلٌمان:الطماوي،
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ف الهكظؼ الذم ال يستكفي شركط   تابع لمتقاعد، الستحقاؽ الراتب التقاعدم، أك الهكظؼ غير اكا 
يهىح هكافأة هف صىدكؽ ٌيئة التقاعد الفمسطيىية أك هف خزيىة الٍيئة الهحمية الفمسطيىية عىد إىتٍاء 

 خدهاتً. 

كظؼ دفعة كاحدة عىػد إحالتػً عمى التقاعد في حالة عدـ هبمغ ىقدم يدفع لمه ٌيالهكافاة التقاعدية  إذان 
 (1)إستحقاقً لمراتب التقاعدم.

ال يتـ عتهادات هالية لٍـ، اهكظفي الٍيئة الهحمية الذيف تـ تعيىٍـ عمى عقكد لعدـ كجكد  هثاؿ ذلؾ
ا قبؿ الت، ععىٍا ان تقاعدي ان راتب فال يستحقك ك إحتساب سىكات خدهتٍـ،  اىها ك  .ثبيتف الفترة التي قضٌك

. ة راتب يعادؿ راتب الشٍر األخيرهكافئة ىٍاية خدهة، عف كؿ سىة خدهة كظيفي عىٍايتقاضكف 
 سىكات خدهتٍـ لغايات الدرجة. يتـ إحتسابككذلؾ ال 

أك بها يعرؼ ىظاـ الهساٌهات الهحددة بقاىكف التقاعد العاـ  كلهىح الهكظؼ هكافئة ىٍاية الخدهة
 :بقكاىيف التقاعد عمى الىحك التاليكسيتـ البحث فيٍا ، 2005

  كتعديبلتً: 2005لعاـ  7بقاىكف التقاعد العاـ رقـ 

ك ىظاـ  هشتركان بىظاـ الهساٌهات الهحددة إف كؿ هكظؼ  بهثابة إدخار لذكم الدخؿ  ختيارما)ٌك
ترداد ساجبارم كها بىظاـ الهىافع الهحددة( فيحؽ لً االهرتفع هف هكظفي الٍيئات الهحمية كليس بىظاـ 

هساٌهاتً الفعمية باإلضافة لهساٌهات كحصص الٍيئة الهحمية عىً،  شتراكاتً عف سىي  اكاهؿ حصة 
مً لىيم الشركط إذا ها تكافرت عدا عف ها يستحقً هف راتب تقاعدم كالعكائد التقاعدية، ً، التي تٌؤ
 :اآلتيةكذلؾ كفقان لآللية 

سىة، كاهؿ الهبالغ الهجهعة بإسهً في  60يستحؽ الهشترؾ عىد بمكغً سف التقاعد اإللزاهي  .أ
 :اآلتيةالحساب الخاص بً، كلً الحؽ في إختيار إحدل الطرؽ 

 كاهؿ الهبمغ دفعة كاحدة عىد التقاعد.  .1

                                  
(1)

،مرجعسابق،صالتنظٌمالقانونًللحقوقالمالٌةللموظفالعامبعدانتهاءالخدمةالوظٌفٌة:كاظمخضٌرالبدٌري،اسماعٌلومحمد،

117.
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يئة التقاعد الفمسطيىية.هبمغ شٍرم   .2  عمى طكؿ الحياة أك كفقان لجدكؿ هتفؽ عميٍا بيف الهىتفع ٌك

 السابقيف. الجهع فيها بيف الخياريف  .3

 حالة العجز الصحي يستطيع الهشترؾ سحب كاهؿ الهبمغ كدفعة كاحدة. في.ب

في حالة كفاة الهشترؾ يحصؿ الهىتفعكف الهستحقكف عمى كاهؿ الهبمغ كدفعة كاحدة كيكزع عميٍـ .ت
 (1)كفقان ألحكاـ ىصكص القاىكف الهذككر.

   (:1959د الهدىي كتعديبلتً)قاىكف التقاع 1955لعاـ  2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 

 :اآلتيةيتـ هىح هكظؼ الٍيئة الهحمية هكافئة ىٍاية الخدهة الكظيفية هف صىدكؽ البمدية في الحاالت 

 3ستغىي عف الهكظؼ لهرضً أك بسبب عدـ كفاءتً أك لياقتً أك إلغاء كظيفتً كقد أكهؿ خدهة اإذا  .أ
 سىكات.

ا  10ستقالة كقد أكهؿ خدهة إذا ترؾ الهكظؼ الخدهة باال .ب هف  12هف  1سىكات يهىح هكافأة قدٌر
ىً ال تهىح أية هكافأة لمهكظؼ الذم أخدهاتً. إال  هجهكع الركاتب التي تقاضاٌا عف كؿ سىة هف سىي  

ستثىاء اتخاذ إجراءات تأديبية بحقً باىتيجة إداىتً بجريهة جزائية أك ىتيجة ، يستقبؿ تخمصان هف العزؿ
 (2)العزؿ لعدـ الكفاءة أك المياقة.

هف عهري كأحيؿ لمتقاعد، ككاىت خدهتً الهقبكلة لمتقاعد لـ  60إذا أىٍيت خدهة الهكظؼ إلكهالً   .ت
 سىة. 15تكهؿ 

سىكات أك أكثر كأقؿ هف  5إذا كاىت سىكات خدهتً الفعمية  الهكظؼ الهحاؿ عمى التقاعد حكهان  .ث
أك بغير الحكـ الصادر هف ستقالة أك فقد الكظيفة أم الهكظؼ الذم تىتٍي خدهتً بغير اال ) سىة 15

 (3).(األهاىة رتكابة جريهة هخمة بالشرؼ أكهحكهة هختصة ال

                                  
(1)

 وتعدٌبلته.2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن26ًانظرالمادة
(2)

 .1959قانونالتقاعدالمدن13ًانظرالمادة
(3)

 .1959قانونالتقاعدالمدن16ًالمادةانظر
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إذا كاف لمهكظؼ الهصىؼ الذم أحيؿ عمى التقاعد أك أىٍيت خدهتً، خدهة غير هصىفة أم قبؿ  .ج
تً خده تحتسب لسبب ها هف ضهف سىي   أف يتـ تصىيفً، ككاىت ٌذي الهدة غير هقبكلة لمتقاعد كال

هصىفة. السىكات، فيعطى الهكظؼ هكافأة عف خدهتً ٌذي غير  5أكثر هف أف تككف  بشرط، ةالهستحق
 باإلضافة إلى ها يستحقً هف راتب تقاعدم عف خدهتً الهصىفة بعد تصىيفً.

سىكات خدهة هقبكلة لمتقاعد فتعطى  10إذا تكفي الهكظؼ أثىاء كجكدي في الخدهة كلـ يكف هكهبلن  .ح
  (1)عائمتً هكافأة هالية.

إذا أىٍيت خدهة الهكظؼ لعمة هقعدة سكاء ىشأت بسبب قياهً بالكظيفة أك لـ تىشأ عف قياهً  .خ
 (2)سىكات خدهة هقبكلة لمتقاعد. 10 بالكظيفة، كلـ يكف هكهبلن 

ثيرت بعض التساؤالت تتعمؽ بهىح الهكظؼ هكافئة ىٍاية الخدهة بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات أكقد 
 (3)هىً،  13كخاصةن ىص الهادة  1964تً هف قبؿ الحككهة األردىية بعاـ كتعديبل 1955لعاـ  2رقـ 

هف قبؿ الديكاف الخاص بتفسير  كتهت اإلجابة عميٍا بالتفسير كالتي ها زالت سارية كىافذة حاليان،
)ألف القاىكف قد صدر فترة حكـ األردف لمضفة الغربية فكاىت ٌذي التساؤالت هف  القكاىيف في األردف

التساؤالت كالتفسيرات  ٌذي(، كهف يفختصاص األردىيهف أصحاب اال عميٍاة األردىية كاإلجابة الحككه
 التي ال بد تسميط الضكء عميٍا لها لٍا هف أٌهية:

  التساؤؿ األكؿ: ٌؿ الهكظؼ الهصىؼ كغير الهصىؼ يستحؽ هكافئة ىٍاية الخدهة؟ حيث لـ
 ذلؾ. 1955لعاـ  2ـ هف ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رق 13تكضح الهادة 

: أف الهكافئة تهىح لمهكظؼ الهصىؼ إال هف كاف يخدـ بهقتضى عقد ال يخكلً ككاف التفسير كاآلتي
 بشرط أف ال يككف الهكظؼ:، ك حؽ التقاعد، ككذلؾ لمهكظؼ غير الهصىؼ

 ستقاؿ هتخمصان هف العزؿ.اقد .أ

                                  
(1)

 .1959قانونالتقاعدالمدن40ًانظرالمادة
(2)

 .1959قانونالتقاعدالمدن28ً-27انظرالمواد
(3)

سنةخدمةمقبولة30للموظفالذيأكملفًالتقاعد"حقالموظفٌنعلىنصت،والت1959ًقانونالتقاعدالمدن13ًانظرالمادة

 .الحقفًأنٌتقاعد"
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 عزؿ هف الخدهة بىتيجة أداىتً بجريهة جزائية. أك.ب

 ستثىاء العزؿ لعدـ الكفاءة أك المياقة.اذ إجراءات تأديبية بحقً بتخااأك ىتيجة .ت

ىها يىطبؽ عميً قاىكف العهؿ إذا  ككذلؾ كضح التفسير أف الهستخدـ ال يستحؽ أية هكافأة. كا 
 (1)أىٍيت خدهاتً في ظمً.

  مديات هف ىظاـ تقاعد هكظفي الب 13فتعمؽ بحالة الكفاة، حيث لـ تىص الهادة  :اىيثأها التساؤؿ ال
 ؟ىعميٍا ، فٍؿ يستحؽ الكرثة هكافئة ىٍاية الخدهة لمهكظؼ الهتكف1952

تسرم عمى الىظاـ الهذككر كالتي ىصت بها يمي:" هف  10: باالستىاد إلى الهادة ككاف التفسير كاآلتي
هف قاىكف التقاعد  44-12هكظفي البمديات كعمى عائبلتٍـ ىفس األحكاـ الهىصكص عميٍا في الهكاد 

فيها يتعمؽ بإحالتٍـ عمى التقاعد كتسكية ركاتب تقاعدٌـ كهكافآتٍـ".  1959لسىة  34ي رقـ الهدى
 31ىجد أف الهادة  1959لسىة  34هف قاىكف التقاعد الهدىي رقـ  44-12كبعد الرجكع إلى الهكاد 

ـ، البى 17هىً ىصت عمى ها يمي "تعتبر الزكجة أك الزكجات، البىكف الذيف لـ يكهمكا  ات هف عهٌر
العازبات أك األراهؿ أك الهطمقات، األـ األرهمة أك الهطمقة، ٌـ أفراد عائمة الهكظؼ أك الهتقاعد 

 (2)، كالذم لٍـ الحؽ في راتب التقاعد أك الهكافأة أك التعكيضات".ىالهتكف

ؼ كعمية تـ تكضيح الهسألة بأحقية األشخاص الهذككريف أعبلي بالهكافئة الهالية، في حالة كفاة الهكظ
 ف لٍا.ك الهستحؽ لٍا، كأىٍـ ٌـ الكرثة الهستحق

الهشرع األردىي فقد هىح هكافئة ىٍاية الخدهة لمهكظؼ الذم لـ يتـ الحد األدىى لهدة  كبالهقارىة هع
مً لىيؿ راتب تقاعد، ككذلؾ لمهكظؼ غير  تابع لمتقاعد، هف صىدكؽ البمديات عىد الالخدهة التي تٌؤ

 :اآلتية ىتٍاء خدهاتً، كفقان لمشركطا

                                  
(1)

)شروطمنحالمكافآت13بشؤنتفسٌرأحكامالمادةفًاألردنصادرعنالدٌوانالخاصبتفسٌرالقوانٌنال1964عامل12رقمرقرا

بكتابةاألردنًبناًءعلىطلبدولةرئٌسالوزراء(1955لسنة2من)نظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهمرقممنصندوقالبلدٌة(

 .نتهاءخدماتهمإبٌانمنهمالذٌنٌستحقونالمكافؤةمنصندوقالبلدٌاتعندللدٌوانالخاصجتمعاإ27/6/1962المإرخ
(2)

طمنحالمكافآتشرو)13دنبشؤنتفسٌرأحكامالمادةالصادرعنالدٌوانالخاصبتفسٌرالقوانٌنفًاألر1964عامل148قراررقم

(.بناًءعلىطلبدولةرئٌسالوزراءبكتابةالمإرخ1955لسنة2ومكافآتهمرقم)نظامتقاعدموظفًالبلدٌاتمنصندوقالبلدٌة(من

 إجتمعالدٌوانالخاصلبٌانمنهمالذٌنٌستحقونالمكافؤةمنصندوقالبلدٌاتعندإنتهاءخدماتهم.27/6/1962
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 3ستغىى عىً لهرضً أك بسبب عدـ كفاءتً أك لياقتً أك إلغاء كظيفتً كقد أكهؿ خدهة اإذا تكفي أك 
ف في حالة يسىكات. يهىح كرثتً الشرعي 10سىكات، أك إذا ترؾ الخدهة باإلستقالة كقد أكهؿ خدهة 
هف راتبً الشٍرم  هف إثىي عشر جزءن  جزءُ الكفاة، كيعطى ٌك في الحاالت األخرل هكافأة تعادؿ 

 (1)األخير عف كؿ شٍر كاهؿ لخدهتً السابقة.

  اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

   لصرؼ هكافئة  أقصىكتعديبلتً، هدة  2005لعاـ  7لـ يحدد الهشرع بقاىكف التقاعد العاـ رقـ
 .لصرفٍا هحددةالهشرع لتحديد هدة  ىكصيىٍاية الخدهة. لذا 

  بيف الحاالت التي يتـ هىح الهكظؼ فيٍا فيً لـ يفرؽ الهشرع  1959قاىكف التقاعد الهدىي في
هكافئة ىٍاية الخدهة كالحاالت التي يتـ فيٍا رد اإلشتراكات، كها فعؿ الهشرع الفمسطيىي بقاىكف 

 ككضحٍا. ديبلتً، حيث فصؿ بيف ٌذي الحاالتكتع 2005التقاعد العاـ 

 شتراكات.ثانيًا: رد ال

كتعديبلتً في  2005لعاـ  7الٍيئات الهحمية في قاىكف التقاعد العاـ رقـ شتراكات لهكظفييتـ رد اال
 :اآلتيةالحاالت 

 (. الستقالة حكما الستقالة الختيارية أو اإلجبارية) . أ

، هساٌهاتً التقاعدية 2005 لعاـ 7رقـ  ال يسقط حؽ الهكظؼ الهستقيؿ الخاضع لقاىكف التقاعد العاـ
ىها تاالتي  )  ختيارية بإرادة الهكظؼ ىفسً أك إجباريةاسكاء كاىت اإلستقالة   عاد لً.قتطعت هف راتبً كا 
فيتـ دفع الهستحقات التقاعدية لً (  حالة فقد الكظيفة أك الفصؿ أك العزؿهثؿ ستقالة حكهان اال
 ة:اآلتيستحقاؽ حدل طرؽ االإىتفاع بهساٌهاتً، بكاال

يع طمب صرؼ كاهؿ هساٌهتً كالعكائد لمهكظؼ الهستقيؿ كلً خدهة ثبلث سىكات أك أقؿ يستط  .1
، فيً ان الهترتبة عمى الحساب في ىظاـ الهىافع الهحددة كىظاـ الهساٌهات الهحددة إف كاف هشترك

                                  
(1)

 .2016عامل141نظامتقاعدموظفًالبلدٌاتومكافآتهمرقممن12انظرالمادة
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حتساب هدة خدهتً الفعمية، بشرط أف يسدد ها عميً هف هساٌهات اكتعتبر كسكر الشٍر شٍران لغاية 
 تفاؽ عميٍا هع ٌيئة التقاعد الفمسطيىية. هستحقة دفعة كاحدة أك كفقان لدفعات شٍرية يتـ اال

لمهكظؼ الهستقيؿ خدهة ثبلث سىكات أك أكثر كلـ يستحؽ راتبان تقاعديان تصرؼ لً كاهؿ   .2
الهساٌهات، كالعكائد الهترتبة عمى الحساب في ىظاـ الهىافع الهحددة كىظاـ الهساٌهات الهحددة إف 

 (1)فيً. ان كاف هشترك

ف يطمب تحكيؿ جهيع سىكات الخدهة الهقيدة لحسابً كالهسدد عىٍا كيحؽ لمهكظؼ الذم يستقيؿ أ .3
فيً، إلى ىظاـ الهىافع  ان الهساٌهات الهالية سكاء الهىافع الهحددة أك الهساٌهات الهحددة إف كاف هشترك

الجديد البديؿ الذم إلتحؽ بً بعهمً الجديد، بشرط أف يككف هف الصىاديؽ التي تشرؼ ٌيئة التقاعد 
 (2)عمى إداراتٍا. الفمسطيىية

ذا أعيد الهكظؼ الهستقيؿ لمخدهة خبلؿ ك  سحب هساٌهاتً  كقدسىكات هف إستبلهً الهساٌهة،  5ا 
فتعتبر ٌذي الهساٌهات إيرادات  ،هساٌهة الٍيئة الهحميةبعد الخاصة بً شخصيان فقط، كلـ يسحب 
 غير عادية في ٌيئة التقاعد الفمسطيىية.

 راتب التقاعدي.حالة الشيخوخة وعدم إستحقاق ال . ب

بلن لمحصكؿ عمى راتب تقاعدم بحيث لـ يكف قد  60إذا بمغ الهكظؼ الهشترؾ سف  كلـ يكف هٌؤ
سىة خدهة هقبكلة لمتقاعد كال يحؽ لً شراء سىكات خدهة لسبب ها، حيىئذ يحصؿ عمى  15ستكهؿ ا

ات الهحددة إف كاف )بىظاـ الهىافع الهحددة كىظاـ الهساٌهً هساٌهتً التي ساٌـ فيٍا خبلؿ هدة خدهت
 خدهتً الفعمية. فيٍا( كعكائدٌا البسيطة دفعة كاحدة، كتعتبر بهثابة رد إشتركاتً عف سىي   ان هشترك

  اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

لغ هف العهر سف احالة الشيخكخة كعدـ إستحقاؽ الراتب التقاعدم، يتـ هىح الهكظؼ الهسف البفي 
 هبمغ الهكافئةكبالتأكيد لف يككف  .ي ساٌـ فيٍا فترة خدهتً الكظيفيةالت كاتً لمسىكات القميمةاشتر ا، 60

                                  
(1)

 وتعدٌبلته.2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن28ًانظرالمادة
(2)

قرارمجلسالوزراءرقم5وتعدٌبلته،والمادة2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌنًفقرةأ2فقرةأوكذلكبند1بند28 انظرالمادة

 .2بند2005لعام7بالبلئحةالتنفٌذٌةلقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام141



139 
 

شٍرم هف  تقاعدمال يحؽ لمهكظؼ الهطالبة بصرؼ راتب ، كبذات الكقت بالهبمغ الكبيرالههىكح 
كالٍيئة الهحمية لف تحهؿ ىفسٍا أم أعباء هالية لصرؼ راتب أساسي شٍرم هف  .خزيىة الٍيئة الهحمية

ا  ،الكظيفية ًلهساعدتً عمى تحهؿ أعباء الحياة الهادية بعد إىتٍاء خدهتتمقاء ىفسٍا  ها لـ يجبٌر
ففي حاؿ  .لدكلة هف القطاع العاـ الفمسطيىيهكظفي اهع كها فعؿ  ،الهشرع الفمسطيىي بىص قاىكىي

مٍـ  ستحقاقٍـ راتب تقاعدم لعدـ تكفر سىي  اعدـ تكفر دخؿ آخر لٍـ كعدـ  خدهة فعمية لٍـ تٌؤ
شيكؿ شاهمة لكؿ  700 ًكؿ عمى راتب تقاعدم، فيحؽ لٍـ الهطالبة براتب أساسي شٍرم قيهتلمحص

العبلكات، كتتحهؿ الخزىة العاهة لدكلة فمسطيف األعباء الهالية لٍذي الهصاريؼ، كفي حالة تكفر دخؿ 
 (1)خر لٍـ أك اإلعالة لديٍـ، يدفع الفرؽ بيف هبمغ التقاعد األساسي كالدخؿ الشٍرم فقط.آ

 الهشرع الفمسطيىي أكجب صرؼ لكؿ هكظؼ هف هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىيةبالهقابؿ كلكف 
كلـ يكف لً أم دخؿ أك هصدر إعالة  2005لعاـ  7لقاىكف التقاعد العاـ رقـ  ان تابع ،سىة 60بمغ سف 

كليست خزية الٍيئة  دكالر أهريكيان شٍريان تتحهؿ خزيىة الدكلة 100آخر راتبان تقاعديان أساسيان بهقدار 
دكالر أهريكيان يدفع الفرؽ  100الهحمية تمؾ الهصاريؼ، كفي حالة تكفر دخؿ لمهكظؼ بأقؿ هف 

 (2)فقط.

 (3)دكالران أهريكيان شٍريان لكؿ هىٍها. 75السابقة هبمغ  الشركطكيدفع لمزكجيف المذيف تىطبؽ عميٍها هعان 

كيؼ لىصكص ، كعميً  2005لعاـ  141رقـ  الفمسطيىيكالذم أقري الىظاـ دكالران أهريكيان،  100بدؿ 
!! كالتي ٌي بهثابة هفسرة ؟هخالفة ىصكص القاىكف صادر هف هجمس الكزراء الفمسطيىي ىظاـ

قاىكىيان أف القاىكف أعمى هرتبة هف الىظاـ  ًكهكضحة لمقاىكف كليست بهعدلً لً، كالهتعارؼ عمي
 بالتسمسؿ الٍرهي القاىكىي. 

                                  
(1)

بشؤنموظفً،2007لعام134مجلسالوزراءرقمقراروتعدٌبلته،أنظر2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن120ًانظرالمادة

 سنة.15ةوظٌفٌةمحسوبةألغراضالتقاعدعاماًولمٌكملواخدم60نتهتأوتنتهًخدماتهمبسبببلوغهمسنإالقطاعالعامالذٌن
(2)

 وتعدٌبلته.2005قانونالتقاعدالعامالفلسطٌن121ًانظرالمادة
بشؤنالحصولعلى2005لعام7بالبلئحةالتنفٌذٌةلقانونالتقاعدالعامرقم2005لعام141مجلسالوزراءرقمقرار7انظرالمادة(3)

مائة$100ٌكنموظفاًعاماًالحصولعلىمخصصاتتقاعدبمقدارمنالعمرولم60ٌحقلكلمنأكملالمخصات،والذيجاءفٌها"

دوالرامرٌكًشهرٌاًبشرطأالٌكونلهأيدخلآخرأوأيمصدرمنمصادراإلعالة،وفًحالةتوفردخلأومصدرإعالةبؤقلمن

مع،ومائةدوالرأمرٌكًٌدفعلهالفرقبٌنهما100$ األولىمبلغٌدفعللزوجٌناللذٌنتنطبقعلٌهما الفقرة أحكام $خمسةوسبٌعن75ا

 دوالراًأمرٌكٌاًشهرٌالكلمنهما.
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الهطبقة عمى هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية   كأىظهتة التقاعدف ع تعديؿ قكاىيالهشر  ىكصيلذا 
الذم أىصؼ الهكظؼ  2005لعاـ  7، كالحذك بقاىكف التقاعد العاـ رقـ 1959كقاىكف التقاعد الهدىي 

الٍيئات  عمى إجباركذلؾ العهؿ ك  ،كعدـ إستحقاؽ الراتب التقاعدم لًالشيخكخة حالة  فيالهسف 
 2005العاـ شتراؾ بقاىكف التقاعد ىضهاـ لٍيئة التقاعد الفمسطيىية كاالاالكافة مية الفمسطيىية الهح

  .كتعديبلتً

 بين الراتب التقاعدي ومكافئة نياية الخدمة: وختالف والتشابال وثالثًا: أوج

بً في بعض هف خبلؿ ها تـ البحث فيً بالراتب التقاعدم كهكافئة ىٍاية الخدهة يتضح لىا أف ٌىاؾ تش
ختبلؼ في كجكي أخرل.   الكجكي، كا 

 (1) تفاؽ بيف ٌذي الحقكؽ الهالية التقاعدية:فأكجً اال 

تحديد الهقدار: فٍذي الحقكؽ الهالية تشترؾ في ككىٍا هعمكهة الهقدار، كهعيىة هسبقان، كفقان لمقكاىيف  .أ
 كاألىظهة التقاعدية الهتبعة. 

ىتٍاء خدهتً الكظيفية فبل يطالب بٍا قبؿ اظؼ عىد ستحقاؽ: فٍي جهيعان تستحؽ لمهك كقت اال .ب
 ىتٍاء الخدهة هف الٍيئات الهحمية.ا

اإللزاهية: فٍي همزهة لمٍيئات الهحمية أك لٍيئة التقاعد الفمسطيىية. إذا تحققت الشركط في  .ت
 الهكظؼ إلستحقاقٍا.

  :أها أكجً االختبلؼ بيف ٌذي الحقكؽ الهالية التقاعدية 

فالراتب التقاعدم في غالب األحكاؿ أكبر هف هكافأة التقاعد، ألىً يراعى فيً ها هف حيث الهقدار: .أ
 يدفعً الهكظؼ هف راتبً الشٍرم طكؿ فترة خدهتً الكظيفية في الٍيئات الهحمية.

هف حيث التقسيط كعدهً: فالراتب التقاعدم هبمغ هالي هعيف، هقسط عمى أشٍر يستحقً الهكظؼ .ب
خبلؼ هكافأة ىٍاية الخدهة فٍي هبمغ هالي هعيف هقطكع تؤديً الٍيئة ىتٍاء خدهتً. باشٍريا بعد 

                                  
(1)

 .155-151،ص13،2012الراتبالتقاعدي،مجلةالجمعٌةالفقهٌةالسعودٌة،العدددراسةفقهٌةبعنوانالدوسري،محمد:لبلستزادة
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كفي هعظـ الحاالت  ،ىتٍاء خدهتً دفعة كاحدةاة التقاعد الفمسطيىية إلى الهكظؼ بعد ئالهحمية أك ٌي
 .سكاء الكفاة أك العجز الصحي أك بمكغ سف الشيخكخة

ا في .ت الهكظؼ كقت تقاعدي، فإذا لـ تتكافر إف الراتب التقاعدم لً شركط كضكابط البد هف تكافٌر
فمً هكافأة ىٍاية الخدهة، كعمى كجً الخصكص شرط الهدة التي  ،ستحقاؽ الراتب التقاعدمافيً شركط 

 شتراكات قبؿ تقاعدي أثىاء الخدهة الكظيفية في الٍيئة الهحمية.ادفع عىٍا الهكظؼ 

 الخدمة الوظيفية.نقضاء الفرع الثالث: المستحقات والحقوق المالية األخرى ل 

ذا ها بحثىا  ،ىقضاء الخدهة الكظيفية حقكؽ تقاعدية هتهثمة بالراتب التقاعدم كهكافئة ىٍاية الخدهةال ٌك
فيً خبلؿ الفرعيف السابقيف، إال أف لمهكظؼ هستحقات تقاعدية أخرل تؤثر عمى الكضع الهالي لً، 

دؿ هىحة الكفاة، كبدؿ هصاريؼ الجىازة، ة، كبدؿ العهؿ اإلضافي، كبههتهثمة: بدؿ اإلجازات الهتراك
 .كهبمغ التأهيف بحالة الكفاة أك العجز الصحي أك حالة القتؿ، كحؽ الهكظؼ بإعادة تعيىً بالكظيفة

 : اآلتيكعميً سىبحث بتمؾ الحقكؽ كالهستحقات عمى الىحك 

 أوًل: اإلجازات المتراكمة وبدل العمل اإلضافي.

عمى أساس  بٍا بدالن ىقديان عف رصيد إجازاتً الدكرية التي لـ يىتفع ىتٍاء خدهتًايستحؽ الهكظؼ عىد 
 آخر هرتب تقاضاي، كيسقط ها زاد عف ذلؾ.

العاـ الذم تـ إىٍاء خدهتً في تقاضي  الهكظؼقد هىح  بخبلؼ الهشرع الفمسطيىي الهشرع األردىيإف 
ٌذا البدؿ ال يطبؽ إال في هجاؿ  البدؿ الىقدم عف اإلجازات التي لـ يستفد هىٍا في أثىاء خدهتً، كأف

ا هف اإلجازات األخرل كاإلجازة الطارئة أك اإلجازة الهرضية.   (1)اإلجازات السىكية )الدكرية( دكف غيٌر

إذا اىتٍت خدهة الهكظؼ  ":جاء فيً ان ىص بقاىكف الخدهة الهدىية األردىي كقد أكرد الهشرع األردىي
يعادؿ هجهكع الراتب كالعبلكات عف  ىفكاكً عف العهؿ بدالن اد بغير العزؿ أك فقد الكظيفة فيدفع لً بع

                                  
(1)

 .137-136مرجعسابق،ص،النظامالقانونًإلنتهاءخدمةالموظفالعامي:نزالع
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ىتٍاء خدهتً كها لك كاف عمى رأس عهمً عمى أف ال يزيد اهدة اإلجازة السىكية التي كاف يستحقٍا عىد 
 (1)يكهان". 60الهجهكع عمى 

تيادية عكفي جهيع حاالت إىتٍاء الخدهة الكظيفية األخرل يستحؽ الهكظؼ بدؿ هبالغ إجازاتً اال
يكهان. ككذلؾ بدؿ العهؿ اإلضافي الهستحؽ لً بحيث ال تزيد الهبالغ  60الهتراكهة بحيث ال تزيد عف 

 % هف راتبً الشٍرم، عف كؿ شٍر عهؿ إضافي هستحؽ لً. 25الهدفكعة عف 

ستحقاؽ الهكظؼ اأها في بعض القكاىيف األخرل كالعراقي فحدد حالتي فصؿ الهكظؼ أكعزلً بعدـ 
 (2)ي اإلجازات كال يستحؽ بدؿ العهؿ اإلضافي كذلؾ كىكع هف أىكاع العقكبة.هبالغ ٌذ

)بسبب حادث وقع أثناء تأدية العمل  ثانيًا: مبمغ تأمين بحالة الوفاة أو العجز الصحي أو حالة القتل
 أو بسببو(.

لهكظؼ هف هيف يحهي اأقد تضهف القاىكف الفمسطيىي ىكعان هف التعكيض الهالي كالذم يعتبر بهثابة ت
ذا التعكيض أك حاالت العجز بسبب العهؿ سكاء كاف عجزان كميان أـ جزئيان  ،آثار الكفاة الهبكرة ، ٌك

 (3)أسهاي الهشرع الهصرم التعكيض اإلضافي.

 سيتـ البحث فيٍا.، كعميً الفمسطيىية ختمفت ىسبة هبمغ التأهيف كحاالتٍا بقكاىيف التقاعدالقد 

  كتعديبلتً : 2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

ك عمى رأس عهمً أك عدـ المياقة  ًىتٍت خدهتايستحؽ الهكظؼ الذم  الكظيفية في حالة الكفاة ٌك
، كقع أثىاء تأدية العهؿ أك بسببً(ىتيجة إلصابة عهؿ أك حادث  ) الصحية بسبب عجز طبي دائـ

ستحؽ ٌذا الهبمغ باإلضافة لراتبً الحصكؿ عمى هبمغ هف التأهيف تؤديً لً ٌيئة التقاعد الفمسطيىية، كي
التقاعدم عمى الهىافع التقاعدية في ىظاـ الهىافع الهحددة أك ىظاـ الهساٌهات الهحددة إف كاف هشتركان 

أك  ىالهىتفع الهتكف كفقان كتبعان لسف الهكظؼهيف بىسب هئكية هف راتبً السىكم فيً. كيحدد هبمغ التأ

                                  
(1)

 نظامالخدمةالمدنٌةاألردنً.104المادةانظر
(2)

مرجعسابق،ص،التنظٌمالقانونًللحقوقالمالٌةللموظفالعامبعدانتهاءالخدمةالوظٌفٌة:البدٌري،اسماعٌلومحمد،كاظمخضٌر

138. 
(3)

 .200مرجعسابق،صدسوقً،محمدإبراهٌم:الحقوقالمالٌةللموظفالعام،ال
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سكاء تعديبلتً، ك  2005ة بىصكص قاىكف التقاعد العاـ ، كتككف ٌذي الىسب هحددالعاجز صحيان 
 لمهىتفع أك لمكرثة الهستحقيف.

 :اآلتيةكهبمغ التأهيف يصرؼ في الحاالت 

ك عمى رأس عهمً أثىاء خدهتً الكظيفية كقبؿ بمكغً سف .أ  60في حالة كفاة الهكظؼ الهشترؾ ٌك
 يعيىٍـ الهشترؾ قبؿ كفاتً. هف العهر، حيث يؤدل هبمغ الهىحة إلى الكرثة الشرعييف أك هف 

، فيتـ إىٍاء خدهة أثىاء تأدية العهؿ أك بسببًفي حالة العجز الصحي التاـ الذم ىتج لمهكظؼ  .ب
 (1)بسبب عدـ المياقة الصحية. 60الهشترؾ قبؿ بمكغً سف 

  (:1959كتعديبلتً )قاىكف التقاعد الهدىي  1955لعاـ  2أها بىظاـ تقاعد هكظفي البمديات رقـ 

كبىص الهادة  2005لعاـ  7لتعديؿ قاىكف التقاعد العاـ رقـ  الصادر 2007لعاـ  5ر بقاىكف رقـ بقرا
هف القاىكف األصمي، كفي الفقرة األخيرة هف التعديؿ ىصت عمى  25كالتي عدلت ىص الهادة هىً  6

 (2)" تىطبؽ أحكاـ ٌذي الهادة عمى جهيع أىظهة التقاعد األخرل".:ها يمي

عتبلؿ بدؿ هبمغ التأهيف. إذا االهكظؼ راتب  1995يهىح قاىكف التقاعد الهدىي ف فقبؿ التعديؿ كا
أىٍيت خدهة الهكظؼ لعمة هقعدة ىشأت بسبب قياهً بالكظيفة، كهٍها كاىت هدة خدهتً أكثر أك أقؿ 

ىصكص كقد حددت تمؾ الىسب  ً،كتعطيم يعجز كىسبة عادؿ درجة يهبمغ الراتب ك  سىكات 10هف 
 (3).1959الهدىي التقاعد  قاىكف

عتبلؿ أف يهثؿ لمفحص الطبي في الهكاف كالزهاف اعمى الهكظؼ الذم يعطى راتب القاىكف شترط اك 
المذيف تعيىٍها كزارة الهالية لٍذي الغاية كمها طمبت هىً ذلؾ عمى أف ال يزيد الفحص عف هرة كؿ 

ذا تبيف بىتيجة الفحص الطبي أف ٌىالؾ تحسىان في حالتً الص حية فيخفض راتب اإلعتبلؿ سىتيف. كا 
ذا  كمها خفت العمة حسب درجات قدرتً عمى إعالة ىفسً، كيمغى الراتب كمً إذا شفي هف عمتً. كا 

                                  
(1)

 .وتعدٌبلته2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن25ًانظرالمادة
(2)

 .2005لعام7لتعدٌلقانونالتقاعدالعامرقم2007لعام5منالقراربقانونرقم6انظرالمادة
(3)

 .1959قانونالتقاعدالمدن27ًانظرالمادة
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عتبلؿ إلى أف يهثؿ رفض الهكظؼ الهثكؿ لمفحص الطبي أك رفض العكدة إلى الخدهة فيكقؼ راتب اال
 (1)عتبلؿ.كال يستفيد كرثة الهتقاعد هف راتب اال، لمفحص الهذككر

لـ تذكر بقاىكف التقاعد عمى حالة يهىح فيٍا الهكظؼ هبمغ تأهيف  1959قاىكف التقاعد الهدىي  ىص
، ٌي حالة إذا قتؿ الهكظؼ بسبب ىاشئ عف قياهً بكظيفتً، فيخصص 2005لعاـ  7العاـ رقـ 

الشٍر لعائمتً تعكيضان ىقديان يعادؿ ركاتب كعبلكات الهكظؼ عف سىة كاهمة هحسكبان عمى أساس راتب 
ذا كاف الهكظؼ أعزب أك هتزكجان كليس لً أكالد يعطي التعكيض إلى كرثتً  األخير لمهكظؼ، كا 

 (2)الشرعييف حسب الفريضة الشرعية، ٌذا باإلضافة لراتب التقاعد الهخصص لمعائمة.

  أف الهشرع الفمسطيىي قد هىح هبمغ التعكيض لمهكظؼ الذم تىتٍي خدهتً بالكفاة  يتضح لمباحثة
لـ يحدد هدة هعيىة  إال أىًالعجز الصحي الىاشيء عف حادث كقع لً أثىاء الكظيفة أك بسببٍا، أك ب

الهشرع الفمسطيىي  ىكصيستحقاؽ الهكظؼ أك كرثتً الهستحقيف لٍذا الهبمغ!!! لذا كحد أقصى ال
في اإلطالة  ٌذي الهدة كي ال يتـكتحديد  2005لعاـ  7تعديؿ ىصكص قاىكف التقاعد العاـ رقـ 

 .صرفٍا

 ثالثًا: بدل منحة الوفاة.

 (3).كاىيف التقاعد السارية في فمسطيفؽ صرؼ بدؿ هىحة الكفاة عمى جهيع قيطبيتـ ت

لكرثتً راتب الهكظؼ الهتكفي  صرؼي أثىاء خدهتً الكظيفية كفاة هكظؼ الٍيئة الهحمية ففي حالة 
الهقررة لصرؼ  ً كفي الهكاعيد هدة ثبلثة أشٍر تشهؿ الشٍر الذم تكفي فيً كالشٍريف التالييف لل

في حالة  أهاها يككف هستحقان عميً هف أقساط لمتقاعد،  الهرتبات، هف خزيىة الٍيئة الهحمية دكف خصـ 
عتباران اتستهر ٌيئة التقاعد الفمسطيىية بصرؼ راتبً التقاعدم ثبلثة أشٍر فكفاة الهشترؾ بعد التقاعد 

، 2005لعاـ  7هشتركة بقاىكف التقاعد العاـ رقـ الهحمية ئة هف الشٍر الذم تكفي فيً، إذا كاىت الٍي
 (4)ىضهاهٍا لٍيئة التقاعد الفمسطيىية.اكتـ 

                                  
(1)

 .1959لتقاعدالمدنًقانونا39-38الموادانظر
(2)

 .1959قانونالتقاعدالمدن41ًالمادةانظر
 وتعدٌبلته.2005فقرةجمنقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن9ًبند25انظرالمادة(3)
(4)

 وتعدٌبلته.2005فقرةأمنقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن9ًبند25انظرالمادة
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)فاف تعددف فيقسـ بيىٍف بالتساكم( كفي حالة كجكد  إلى األرهمة أك لؤلراهؿ صرؼ هبمغ الهىحةكيتـ 
كيصرؼ  ،تكفيتقد  لكف ها كاف يستحؽ لكالدتٍف فيها يستحقك فأكالد قصر أك بىات غير هتزكجات  

  فيصرؼ إلى هتكلي شؤكىٍـ. كاف لـ يكجد  ،ستحقاؽ إلى الكلي الشرعي إف كجداال

 رابعًا: بدل مصاريف الجنازة.

 (1).كاىيف التقاعد السارية في فمسطيفعمى جهيع ق هصاريؼ الجىازةؽ صرؼ بدؿ يطبيتـ ت

، هف خزيىة الٍيئة الهحميةلكرثتً  صرؼت أثىاء خدهتً الكظيفية كفاة هكظؼ الٍيئة الهحمية ففي حالة 
 الهحمية ٌيئة التقاعد الفمسطيىية إذا كاىت الٍيئة فتصرؼ هففي حالة كفاة الهشترؾ بعد التقاعد  أها

ىضهاهٍا لٍيئة التقاعد الفمسطيىية، بحيث يتـ ا، كتـ 2005لعاـ  7هشتركة بقاىكف التقاعد العاـ رقـ 
ة آالؼ شيكؿ لؤلرهمة أك األراهؿ إف تعددف، أك لكلي خهس 5000إعتهاد راتب شٍر بحد أدىى 

 (2)القصر، أك هف يثبت أىً قاـ بتكلي هصاريؼ الجىازة .

 خامسًا: حق العودة لموظيفة.

 إف حؽ الهكظؼ العكدة لمخدهة الكظيفية هف جديد، يترتب عميٍا أثار هالية هف جديد. 

تعتبر بهثابة  أف إعادة التعييف ىٍاء خدهتً،تعييف الهكظؼ بعد إكالقاعدة العاهة التي تحكـ إعادة 
 (3)تعييف جديد يتطمب أف يكف الهكظؼ هستكفيان لجهيع شركط الكظيفة الجديدة.

كىقصد بذلؾ راتبً األخير  ،كاألصؿ أف يحتفظ الهكظؼ الهعاد تعييىً براتبً كدرجتً الكظيفة السابقة
يىً عمى راتب أعمى هف راتبً السابؽ عىد ىتٍاء خدهاتً الكظيفية، كيحصؿ الهكظؼ الهعاد تعياقبؿ 

 إعادة تعييىً عىد حصكلً عمى شٍادة دراسية عميا.

أها بخصكص الهدة التي قضاٌا الهكظؼ في خدهتً الكظيفية السابقة عمى ترؾ الكظيفة تحتسب 
ستحقاقً الزيادة السىكية كالترفيع كألغراض المهكظؼ الهعاد تعييىً خدهة فعمية ألغراض الراتب ك 

                                  
 وتعدٌبلته.2005جمنقانونالتقاعدالعامالفلسطٌنًفقرة9بند25انظرالمادة(1)

(2)
 وتعدٌبلته.2005فقرةبمنقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن9ًبند25المادةانظر

(3)
 .129،ص،مرجعسابق:النظامالقانونًإلنتهاءخدمةالموظفالعامالعنزي،عبدالعزٌز
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إال إف ذلؾ ال يتضهف الهدة ها بيف إىتٍاء خدهات الهكظؼ في كظيفتً السابقة كتاريخ  لتقاعد.ا
حتسابٍا ضهف أقدهية الهكظؼ كليس لئلدارة سمطة تقديرية اصدكر قرار إعادة التعييف، إذ ال يجكز 

 في احتسابٍا هف عدهً ، حتى لك قضى الهكظؼ تمؾ الهدة في عهؿ هشابً يكسبً خبرة في هجاؿ
 أعهاؿ الكظيفة الهعاد تعييىً فيٍا. 

ٌذا كقد أكرد الهشرع األردىي ىص كضح فيً كضع الهكظؼ بعد إعادتً لمكظيفة فيها يتعمؽ بالدرجة 
" إذا أعيد هكظؼ سابؽ إلى الخدهة الهدىية فبل يجكز تعييىً في درجة أعمى هف :كالراتب، جاء فيً

ك براتب أعمى هف الراتب الذم كاف يتقاضى في ذلؾ ىتٍيت خدهتً أاالدرجة التي كاف يشغمٍا عىدها 
ؿ عمهي جديد أك عمى خبرة تتفؽ هع الكظيفة التي سيعيف  ،الكقت إال إذا كاف قد حصؿ عمى هٌؤ
 (1)فيٍا".

 كعميً سىبحث في كؿ حالة هف حاالت إىقضاء الكظيفية بأحقية الهكظؼ بالعكدة لكظيفتً هف عدهٍا:

إال في حالة أقرت فيٍا الٍيئة  ًيستطيع الهكظؼ العكدة هرة أخرل لعهمحالة بمكغ السف القاىكىي: ال .أ
كفقان لها يخدـ هصمحة العهؿ بالٍيئة الهحمية  ،60الهحمية تهديد عهؿ الهكظؼ لهدة هعيىة بعد سف 

 سىكات. 5كلهدة ال تزيد عف 

ت هعيىة، أف اءغيابً بعذر هقبكؿ كبعد إجرا تقديـ طمب لتبرير لمهكظؼحالة فقد الكظيفة: يحؽ  .ب
 (2)ة بشاغر أخر غير كظيفتً السابقة.الكظيفة في الٍيئة الهحمييعكد إلى 

ىتٍاء هدة افيحؽ لمهكظؼ الهفصكؿ العكدة إلى الكظيفة في حاؿ  في حالة الفصؿ الكظيفي: .ت
هف هحكهة فمسطيىية أك  ًسكاء إىتٍت الهدة بقضاء الهكظؼ لهدة الهحككهية الصادرة بحق ،فصمً

الهكظؼ قد  بالرغـ هف أفك إال إذا فقد أحد شركط التعييف. ، الفصؿ ىتيجة العقكبة التأديبية ىقضاء هدةا
حيث إشترط لمتكظيؼ أف يككف الهكظؼ  ،حسف السمكؾ كالسهعةفقد أحد شركط التعيف فيها يتعمؽ ب

حتاج إلى بقكة القاىكف أـ تمقائية، أـ تالعكدة فٍؿ تككف  غير هحككـ عميً بجىاية أك جىحة أخبلقية!!

                                  
(1)

 ةاالردنً.قانونالخدمةالمدن58ٌانظرالمادة
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة43انظرالمادة(2)
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ؿ تهمؾ اإلدارة سمطة تقديرية أـ أف  ختصاصٍا في ذلؾ اتدخؿ اإلدارة بقرار إدارم بإعادة تكظيفً؟ ٌك
 (1)يككف هقيدان؟

حالة العزؿ: ال يتـ إعادة الهكظؼ الهعزكؿ ىٍائيان لمعهؿ بالٍيئة الهحمية التي عزؿ هىٍا أك أم  .ث
 هف أشد أىكاع العقكبات التأديبية أثران.دائرة حككهية أخرل بالدكلة، لذا يعتبر عزؿ الهكظؼ 

ىتٍاء خدهة الهكظؼ لعدـ لياقتً الصحية: يستطيع الهكظؼ العكدة إلى عهمً إذا صدر احالة  .ج
الصحية لمقياـ بهٍاـ أعهالً الكظيفية هف جديد.  ًتقرير طبي آخر هف المجىة الطبية العميا يفيد بهقدرت

ية بإعادة فحص كتقييـ الكضع ىب هف ٌيئة التقاعد الفمسطيأك بطمحيث تقكـ المجىة الطبية هف ذاتٍا 
الصحي لمهتقاعديف بسبب العجز كؿ سىتيف عمى األقؿ، لمتأكد هف أف الهىتفعيف ها زالكا يىتفعكف 

ذا شفي الهكظؼ هف عجزي، يعاد إلى كظيفتً كتحتسب فترة  شركط الحصكؿ عمى تقاعد العجز.ب كا 
راض التقاعد عمى أف يسدد كؿ هف الهكظؼ كالٍيئة الهحمية ىقطاع عف العهؿ سىكات خدهة ألغاال

 (2).ىقطاع هساٌهتٍها عف فترة اال

 ًستقالة: يحؽ لمهكظؼ الهستقيؿ اإللتحاؽ هرة أخرل هف جديد بالكظيفة طالها تـ خركجحالة اال .ح
  (3)بالكظيفة.لتحاؽ بإرادة هىً كبطريقة قاىكىية، كبشرط أف يستكفي كاهؿ الشركط القاىكىية الهطمكبة لبل

لتحاؽ حالة اإلحالة عمى التقاعد: يحؽ لمهكظؼ الذم أحيؿ عمى التقاعد بطمب هىً شخصيان، اال .خ
هرة أخرل كهف جديد بالكظيفة طالها تـ خركجً بطريقة قاىكىي، كلـ يبمغ السف القاىكىي لمتقاعد، 

 لتحاؽ بالكظيفة الشاغرة.كهستكفي الشركط القاىكىية لبل
 

  أف الهكظؼ العائد إلى عهمً بالٍيئة الهحمية الفمسطيىية لـ يهىح هزايا بؿ أف أغمب  يتضح لمباحثة
ستفادة هف ٌذي السىكات، ككىٍا أىظهة التقاعد السارية في فمسطيف كفي العالـ هىحتً الحؽ في اال

ككاىت تخضع ٌذي السىكات  ،سىكات خدهة فعمية سبؽ لً كأف خدـ بٍا الٍيئة الهحمية في كقت هعيف
لـ يىص عمى  2005لعاـ  7ى قاىكف هف قكاىيف التقاعد. كلكف هع األسؼ بقاىكف التقاعد العاـ رقـ إل

                                  
(1)

 .116مرجعسابق،ص،فصلالموظفالعاموعزلهوأثرهمافًاعادةتوظٌفهبٌنالحظرواإلباحةخالد،علً:
(2)

 وتعدٌبلته.2005منقانونالتقاعدالعامالفلسطٌن30ًانظرالمادة
(3)

 .72صالقانونًلئلستقالةفًمجالالوظٌفةالعمومٌة،مرجعسابق،النظامشهرة،بوصبٌع:
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ككاف أحرل عمى الهشرع الفمسطيىي بالقاىكف الهذككر  إعادة تعيف الهكظؼ في الخدهة الكظيفية!!!
ى الخدهة، يف الهكظؼ العاـ كاإلعادة إليحيث تطرؽ إلعادة تع 1959الحذك بقاىكف التقاعد الهدىي 

" إذا أعيد هتقاعد أك هكظؼ إلى الخدهة التابعة لمتقاعد يكقؼ راتبً التقاعدم هف تاريخ :كىص بها يمي
إعادتً، كيعاد حساب ٌذا الراتب عىدها تىتٍي خدهتً األخيرة عمى أساس إضافة هدة خدهاتً السابقة 

الحساب الجديد إلى تخفيض راتب حقة، كيشترط في ذلؾ أف ال يؤدم الهقبكلة لمتقاعد إلى خدهاتً البل
التقاعد السابؽ الذم خصص لً. كتضاؼ إلى خدهاتً الهقبكلة لمتقاعد جهيع هدد الفكاصؿ التي تقع 
بيف تاريخ إحالة الهكظؼ عمى التقاعد كتاريخ إعادتً إلى الخدهة عمى أف ال تزيد هدة الفاصمة عف 

 (1)أربع سىكات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
(1)

 .1959منقانونالتقاعدالمدن22ًمادةانظرال
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 لقانوني المنظم لحقوق الموظف المعنوية ذات األثر المادي.المبحث الثاني: اإلطار ا

هتيازات التي يتهتع بٍا الهكظؼ العاـ كالتي يستهدٌا هف هركزي الىظاهي، كقد ىص كيقصد بٍا اال
 كالتعميهات الهتعمقً بً عمى ٌذي الحقكؽ. 2009ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية 

ذي الحقكؽ لٍا أٌهية كتأثير عم ى كضع هكظؼ الٍيئات الهحمية الهالي، كعمى تحسيف راتبً ٌك
يـ كحقً بالترقية كحقً في اإلجازات بهختمؼ أىكاعٍا، كحقً بالعطؿ يالشٍرم، فحؽ الهكظؼ بالتق

الرسهية كالديىية خبلؿ السىة، كحقً ببدؿ التعكيض عف إصابتً بحادث ىاشئ عف قياهً بعهمً، 
تهىح لمهكظؼ هف الٍيئة الهحمية، جهيع ها ذكر لً األثر األكبر  باإلضافة لهزايا هعىكية عديدة أخرل

 عمى هستحقات الهكظؼ الهالية.

 بحقكؽ الهكظؼ الهعىكية ذات األثر الهادم، بهطمبيف: سيتـ البحثكعميً 

 يـ كالترقية.يالهطمب األكؿ: حؽ الهكظؼ بالتق

 ألخرل ذات األثر الهادم.الهطمب الثاىي: حؽ الهكظؼ في الهستحقات كالتعكيضات الهعىكية ا
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 م والترقية.يالمطمب األول: حق الموظف بالتقي

ـ أداء الهكظفيف في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية كترقييتٍـ لٍـ عدة هزايا كأٌداؼ. حيث يتهكف يإف تقي
 ئًداالهكظؼ هف رفع كتحسيف أداء عهمً كذلؾ إلدراكً أىً هحؿ هراقبة هستهرة، كتحفزي عمى تحسيف أ

لعمهً أف هستقبمً الكظيفي كخاصةن هف الىاحية الهالية يتكقؼ عمى  ،تقديرات ههتازةعمى لمحصكؿ 
يهات كالترقيات. حيث يتـ تعديؿ كتحسيف فئة كدرجة الهكظؼ عمى سمـ الركاتب، يىتيجة ٌذي التق

اءي بتعديؿ كبالتالي تعديؿ الراتب الشٍرم كالكضع الهادم لمهكظؼ. كتككف األكلكية لمهكظؼ الكف
 الهسهى الكظيفي بتقمدي هىاصب عميا. 

فتقدير الكفاية بهرتبة ههتاز أك ضعيؼ هسببان هحددان لعىاصر التهيز كالضعؼ، بحيث يهىح الهكظؼ 
سهً االذم حصؿ عمى هرتبة ههتاز في تقارير الكفاية شٍادة تقدير هف رئيس الٍيئة الهحمية، كيعمف 

كفي كؿ إدارة يتبعٍا الهكظؼ، كال يرفع اإلعبلف إال  ،الٍيئة الهحميةفي لكحة اإلعبلىات الهعدة لذلؾ ب
 (1)يكهان. 15بعد هضي 

كبالترقية يتحقؽ لمهكظؼ هزايا هادية كهعىكية فٍي تفسح الهجاؿ لمهكظؼ في الكصكؿ إلى الهىاصب 
 (2)ختصاصات أكثر أٌهية.االعميا فيحقؽ بذلؾ طهكحً في الحصكؿ عمى درجة هالية أكبر ك 

 يً سيتـ البحث بها سبؽ، بفرعيف:كعم

 يـ.يالفرع األكؿ: حؽ الهكظؼ بالتق

 الفرع الثاىي: حؽ الهكظؼ بالترقية.

 م.يالفرع األول: حق الموظف بالتقي

بالرغـ هف أف تقييـ أداء الهكظؼ في الٍيئة الهحمية هف الحقكؽ الهعىكية ذات األثر الهادم، إال أىً 
مى الحقكؽ الهادية الهترتبة لمهكظؼ، إها بالزيادة الهالية في هرتب كيؤثر فعميان ع ،لً بالغ األٌهية

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةمنتعلٌمات64مادةانظرال
(2)

 .120لٌلو،مازن:القانوناإلداري،مرجعسابق،ص



151 
 

 اآلتيالهكظؼ في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية عمى الىحك  بتقييـالهكظؼ أك بالىقصاف، كسيتـ البحث 
 كبشكؿ هقتضب كهكجز:

 أوًل: مفيوم وأىداف التقييم .

إداريان كبعضٍا سمككيان، كتتهثؿ األٌداؼ تستٍدؼ عهمية تقييـ أداء الهكظفيف تحقيؽ أٌداؼ بعضٍا 
اإلدارية في أحقية الهكظؼ في الحصكؿ عمى بعض اإلهتيازات التي تقترف بأدائً الكظيفي هف ترفيع 

ا.  كعبلكات كتدريب كبعثات كغيٌر

كها تتهثؿ األٌداؼ السمككية في هقدرة الهكظؼ عمى التفاعؿ هع بيئة العهؿ، كتقبمً الىفسي لهٍاـ 
ىتٍاج األسمكب العمهي لتقييـ أدائٍـ افي إطار العدالة بيف الهكظفيف عمى أساس  هسؤكلياتٍاك  كظيفتً

 كهٍاراتٍـ كيساٌـ ىظاـ تقدير الكفاية في الكشؼ عف قدرات األفراد (1)بعيدان عف العهكهية كالعقكبة.
اس عادؿ ككذلؾ يساٌـ في تقكية الهكارد البشرية فٍي أس (2)هستغمة في عهمٍـ الحالي .الغير 

ا .  كهكضكعي ترتكز عميً عهمية الترقية كالىقؿ كهىح العبلكات كالهكافآت التشجيعية كغيٌر

ا هراجعة لىتائج سجؿ ئٍهعرفة قدرة كؿ هف الهكظفيف بإجرالكلمٍيئة الهحمية أف تقكـ بشكؿ دكرم 
ا كىقاط الضعؼ ككي فية هعالجتٍا األداء، بها يحقؽ رصد ىقاط القكة في أداء كسمكؾ الهكظؼ لتعزيٌز

أك إجراء أم تعديبلت ضركرية. كذلؾ بإهكاىية تقديـ الهساعدة لضعيؼ األداء هىٍـ، هف خبلؿ 
 ان إرسالٍـ لدكرات تدريبية لتحسيف إهكاىياتٍـ اإلدارية كالفىية، أك هف خبلؿ العقكبة الػتأديبية لتككف حافز 

 لٍـ لتحسيف أدائٍـ كتعديؿ تقيهٍـ في التقيهات الهقبمة. 

د التقارير السىكية عمى ىهكذج هخصص تدكف فيً كفاءات الهكظفيف كسمككٍـ كىشاطٍـ، كتقدر كتع
كفاية أداء الهكظؼ حسب الدرجات الهدكىة في الىهكذج، كيراعى في تقييـ عهؿ الهكظؼ إىجازي 
 لكاجباتً عمى ضكء الهستكيات الهىتظرة هف شاغؿ الكظيفة، كهان كىكعان، كتقيـ أساليب عهمً هف حيث
الهكاظبة كالسمكؾ الشخصي كالصفات الذاتية التي يهارس في ظمٍا صبلحياتً كيتخذ قراراتً، كهدل 

 ستخداـ الحؽ في اإلجازات، كعدـ تكقيع أية جزاءات تأديبية عمى الهكظؼ.ااالىتظاـ في العهؿ، ك 

                                  
(1)

 .92الثانً،مرجعسابقصكنعان،نواف:الكتاب
(2)

ٌامبؤعمالوظائفذات،وتقدٌرمدىقدرتهوصبلحٌتهللقفللعملومسلكهوعبلقتهالوظٌفٌةٌقصدبتقارٌرالكفاٌة"تقٌٌمأداءالموظ

 .239،صرالسابقالمصد،حماٌةالموظفالعامادارٌاً:محمد.أنظرالدسوقً،مستوىأعلى"
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 ثانيًا: طرق و خصائص التقييم الجيد.

هف أف يعهؿ الهكظؼ فعميان في الٍيئة الهحمية هدة ال  لكي يتـ تقييـ الهكظؼ في الٍيئة الهحمية ال بد
 (1)هتصمة خبلؿ السىة. ان يكه 90تقؿ عف 

عتبار جهيع العقكبات التي يتـ إيقاعٍا بحؽ الهكظؼ خبلؿ سىة التقييـ كال يجكز أف كتؤخذ بعيف اال
حجب الزيادة تخذت بحقً عقكبة اإلىذار أك الحسـ هف الراتب أك ايزيد تقدير الهكظؼ عمى جيد إذا 

 (2) السىكية لهدة سىة أك سىتيف.

الحالة التي كاف عميٍا الهكظؼ  التقييـ إال بالرجكع لتقارير السىكات السابقة هع هراعاةكال يجكز إعداد 
 (3)كالهرض أك اإلجازة أك التكقؼ عف العهؿ لسبب قاىكىي.

الٍيئة الهحمية الفمسطيىية  كلمكصكؿ إلى ىتائج هرضية البد لطرؽ التقييـ أف تتجاكب هع هتطمبات
ختبارات لمهكظفيف بصفة دكرية لمحكـ عمى هدل كفاءتٍـ اكالهكظؼ في ىفس الكقت، بحيث يتـ إجراء 

في الىٍكض بأعباء كظائفٍـ الحالية، كلٍذي الكسيمة هيزاتٍا الهكضكعية التي تكفؿ عدـ تحيز الرؤساء 
التقارير الدكرية عف كفاءة الهكظفيف هف  ٍـ. باإلضافة إلعداديعمى حكهٍـ العشكائي عمى هرؤكس

كتعتهد البياىات كالكقائع كالهبلحظات الهدكىة في سجؿ األداء في تقييـ  خبلؿ الرئيس الهباشر لٍـ.
كيتـ كضع التقديرات عمى أساس تقدير عبلهة لكؿ هف  ،أداء الهكظؼ بهكجب تقرير األداء السىكم

أداء الهكظؼ كذلؾ كفقان لمىهكذج الهعد لتقرير األداء السىكم. البياىات كالكقائع كالهبلحظات الهتعمقة ب
 كتقدر هراتب األداء بأربع هراتب:

 %(.100 - 85ههتاز )  .أ 

 %(.84 - 75جيد جدان ) .ب 

 %(.74 – 65جيد )  .ج 

                                  
(1)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةمن59مادةانظرال
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة21مادةانظرال
(3)

 .43.عمر،عدنان:شرحص374-372المرفقالعام،مرجعسابق،صاإلداري،نظرٌةمبادئالقانون طماوي،سلٌمان:
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 %(.64 - 50هتكسط )  .د 

 (1)كها دكف ذلؾ ضعيؼ"..ق 

حمية إيقاؼ العبلكة الدكرية عف كلتمؾ التقديرات أٌهية عمى راتب الهكظؼ، فيحؽ لرئيس الٍيئة اله  
لحيف تحسف أدائً الكظيفي هف تاريخ ف الهكظؼ تقرير سىكم بدرجة ضعيؼ الهكظؼ إذا كرد ع

كذلؾ لحيف حصكلً عمى تقدير هتكسط فها فكؽ، كيجب أف يشعر الهكظؼ بكقؼ عبلكتً  ،ستحقاقٍاا
 (2)الدكرية.

 ثالثًا: السمطة التي تتولى عممية التقييم.

الحكـ الهحمي الفمسطيىي التعميهات كاإلجراءات الهتعمقة بتقييـ األداء، بها في ذلؾ  يصدر كزير
عمى أف تتضهف ٌذي التعميهات  ،التعميهات حكؿ كيفية تقييـ أداء الهكظفيف في الٍيئات الهحمية

اذج كتعد كزارة الحكـ الهحمي الفمسطيىية جهيع الىه الجٍات صاحبة الصبلحية في تىظيـ ٌذي التقارير.
الهتعمقة بإدارة األداء بها في ذلؾ تقرير األداء السىكم كىهاذج سجؿ األداء، كيجكز إعداد أكثر هف 
ىهكذج كفقان لفئات الهكظفيف في الٍيئة. كتعتبر الكثائؽ الخاصة بسجؿ األداء أحد الهرجعيات الرئيسة 

إجراء أم تعديؿ عمى البياىات  كال يجكز عتهاد تقرير األداء السىكم.عىد هىاقشة األداء هع الهكظؼ ال
كفي تقرير األداء السىكم سكاءن باإلضافة إليٍا أك  ،كالهبلحظات كالكقائع الهدكىة في سجؿ األداء

بالحذؼ هىٍا كها ال يجكز إجراء أم هحك أك كشط فيٍا كذلؾ تحت طائمة بطبلف التعديؿ 
 (3).كالهساءلة

عهمية تقييـ الهكظفيف. ك لضهاف سبلهة ٌذي العهمية كلقد جرت العادة عمى أف يتكلى الرئيس الهباشر 
 الحقيقية . ـيىبغي عمى الرئيس الهباشر أف يعرض ٌذي التقارير الدكرية عف كفاءة الهكظفيف ك قدراتٍ

بحيث يقكـ الرئيس الهباشر بتعبئة ىهكذج تقييـ األداء السىكم هعتهدان عمى ىهكذج سجؿ األداء 
كتشاؼ جكاىب القكة ك الضعؼ فيٍـ، اىً أقدر األشخاص عمى ، أل لمهكظفيف الذيف ٌـ تحت إشرافً

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة20مادةانظرال
(2)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة62مادةنظرالا
(3)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة20مادةانظرال
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حتكاكً بٍـ ك هباشرتً ألداء كظائفٍـ ، كيستطيع أف يبىي تقييهً عمى أساس ابحكـ هبلزهتً لٍـ ك 
كهف ثـ رفعٍها إلى الرئيس األعمى الهباشر الذم يقكـ بدكري  ،كاقعي كيتضهف العدالة ك الهكضكعية

هكظفيف السىكية كهبلحظاتً عميٍا إلى الهدير أك هف يكمفً الهجمس في الٍيئة في برفع تقارير أداء ال
عتهاد التقرير الىٍائي لمهكظؼ. كتختص لجىة شؤؤف الهكظفيف في الٍيئة حاؿ عدـ كجكد الهدير ال

بالىظر في كضع الهكظؼ الحاصؿ عمى تقريريف سىكييف هتتالييف بدرجة ضعيؼ، كلمجىة أف تكقع 
لحاصؿ عمى تقريريف سىكييف هتتالييف بدرجة ضعيؼ كاحدة أك أكثر هف الجزاءات عمى الهكظؼ ا

 اآلتية:

 كقؼ العبلكة الدكرية السىكية..أ

 تىزيؿ الدرجة..ب

 تىزيؿ الكظيفة..ت

ذا قدـ عف الهكظؼ تقرير ثالث بدرجة ضعيؼ، يتعيف عمى المجىة الهختصة الىظر في فصمً هف   كا 
 (1)الخدهة الهدىية. 

ذا يعتبر هك   ىقضاء الخدهة ات كظيفي لمهكظؼ، هها سيؤثر عمى حقكؽ الهكظؼ الهادية بعد ٌك
  .الكظيفية

ذا ها أكدي العهيد الطهاكم " إف الهكظؼ الذم يقدـ عىً تقريراف سىكياف هتتالياف بتقدير ضعيؼ :ٌك
يعرض عمى لجىة شؤكف العاهميف، كلٍا أف تقرر ىقمً إلى كظيفة أخرل إذا كجدت حالتً هبلئهة 

أها إذا تبيف لٍا أف الهكظؼ غير صالح لمعهؿ في أم كظيفة هف درجتً  ،غاؿ ٌذي الكظيفةإلش
الكظيفية ىفسٍا بصكرة هرضية، فمٍا أف تقترح فصمً هع حفظ حقً في الحصكؿ عمى الراتب التقاعدم 

ا لئلدارة الهختصة ال مجىة هع عتهادي، فإذا لـ تعتهدي أعادتً إلى الأك الهكافأة، كترفع المجىة تقريٌر
تحديد الكظيفة التي يىقؿ إليٍا الهكظؼ، فإف تقيـ تقرير آخر بتقدير ضعيؼ في الكظيفة التي ىقؿ 

                                  
(1)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة63مادةانظرال
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اليٍا هباشرة يفصؿ الهكظؼ هف الخدهة في اليكـ التالي، كيعد ىٍائيان هع حفظ حقً في التقاعد أك 
 (1)الهكافأة".

صاحب الصبلحية أك هف يفكضً في كهف ثـ ترسؿ ىسخة هف تقرير األداء السىكم إلى الهكظؼ، هف 
يكهان هف اليكـ التالي لتسمهً لً، كفي حاؿ  14عتراض عميً خبلؿ عتهاد التقرير، كلمهكظؼ حؽ االا

عتراض الهكظؼ عمى التقرير اعدـ إعتراضً عميً خبلؿ تمؾ الهدة يعتبر التقرير هعتهدان. كفي حاؿ 
عتراض إلى المجىة فكضً بإحالة التقرير هع االيقـك الهرجع الهختص بالهصادقة عمى التقرير أك هف ي

عتراضات الهقدهة حيث تؤلؼ في كؿ ٌيئة هحمية بقرار هف الرئيس لجىة لمىظر في اال ،الهختصة
كالهدير التىفيذم أك أحد  ،ثىيف هف أعضاء الهجمساعمى تقييـ األداء السىكم هف الرئيس كعضكية 
فة الشهكلية بأعهاؿ الٍيئة الهحمية، كيككف إجتهاعٍا كبار هكظفي الٍيئة الهحمية ههف لديٍـ الهعر 

كفي حاؿ تساكات األصكات  ،قاىكىيان بحضكر جهيع أعضائٍا كتتخذ قراراتٍا بهكافقة ثبلثة أعضاء
 (2)يرجح الجاىب الذم فيً رئيس الٍيئة الهحمية.

ا خبلؿ هدة ال تزيد عمى  التالي لتسمهٍا عتباران هف اليكـ ايكهان،  14كعمى المجىة إصدار قراٌر
ا عمى ها كرد عف الهكظؼ في ىهكذج سجؿ األداء كفي أم كثائؽ أخرل أك اال عتراض، كتبىي قراٌر

كعمى الهبررات الهقدهة هف  ،سجبلت أك همفات أك هعمكهات في الٍيئة الهحمية تتعمؽ بالهكظؼ
 الهكظؼ كيبمغ بقرار المجىة.

مسطيىي عمى قرار المجىة خبلؿ أسبكع هف تاريخ كلمهكظؼ الحؽ في التظمـ لكزير الحكـ الهحمي الف
هف  ان يكه 20عتراض الهكظؼ خبلؿ يككف ا 1998تبميغً القرار، بيىها في قاىكف الخدهة الهدىية 

 (3)عتراض.تاريخ العمـ. كذلؾ أفضؿ إلعطاء الهجاؿ كالكقت لمهكظؼ باال

ف هف ثبلثة هف كبار الهكظفيف كفي القاىكف الهذككر، يتـ تشكؿ لجىة بقرار هف الكزير الهختص تتكك 
يكهان هف تاريخ تقديهً  60ههف لـ يشترككا في كضع التقرير، لمبت في التظمـ خبلؿ هدة أقصاٌا 

ي هدة أطكؿ هها هىح بً هكظؼ الٍيئات الهحمية، كيككف قرار ٌذي المجىة ىٍائيان.  ،لمكزير  ٌك

                                  
(1)

 .364،ص1979الطماوي،سلٌمان:القضاءاإلداري،الكتابالثالث،دارالفكرالعربً،
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة22مادةلا
(3)

 .1998قانونالخدمةالمدنًالفلسطٌن36ًمادةانظرال
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عتراضات الهقدهة عمى تقييـ ظر في االاألردف تؤلؼ في كؿ بمدية بقرار هف الرئيس لجىة لمىفي أها 
ثىيف هف كبار هكظفي البمدية، ههف لديٍـ الهعرفة الشهكلية ااألداء السىكم، هف الرئيس كعضكية 

كيككف إجتهاعٍا قاىكىيان بحضكر جهيع أعضائٍا  ،بأعهاؿ البمدية كههف عرفكا بعدالتٍـ كهكضكعيتٍـ
ا في كمتا الحالتيف ىٍائيان. كتتخذ قراراتٍا باإلجهاع أك بأغمبية أعضائٍا   (1)كيككف قراٌر

ثىيف هف كبار هكظفي البمدية باإلضافة لرئيس الٍيئة يعتبر أفضؿ اكتشكيؿ المجىة بٍذة الطريقة هف 
هف طريقة تشكيمٍا في الٍيئات الهحمية الفمسطيىة، ألف الهكظؼ ذك الهعرفة الشهكلية بطبيعة أعهاؿ 

ٍـ مقدرة بتقييـ األداء هف أعضاء هجمس الٍيئة أىفسٍـ كذلؾ لتكاصهكظفي الٍيئة أكثر كفاءي كخبرة ك 
طبلعٍـ عمى الهكظؼ الهقيـ الهتظمـ، عدا عف آلية التصكيت ليس لرأم رئيس الٍيئة االهستهر ك 

كبذلؾ يككف أكثر عدالن،  ،ترجيح عىد تعادؿ األصكات كها ٌك الحاؿ في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية
 عف آخر هف قبؿ رئيس الٍيئة الهحمية. ىحياز لهكظؼعدـ االب

 أف التقييـ ٌك سبلح ذك حديف، فعمى أساس التقييـ يتـ تحديد ها إذا سيتـ إبقاء  لمباحثة يتضح
 الهكظؼ في الكظيفة أـ تسريحً هىٍا، كهستقببلن لٍا أٌهية هف ىاحية الترقية الكظيفية.

 الفرع الثاني: حق الموظف بالترقية.

ىظاـ لمكظيفة بالكفاءة إذا لـ تتكفر فيً فرص كثيرة لمترقية كالتقدـ أهاـ  ال يهكف أف يتصؼ أم
الهكظفيف. كالترقية ٌي حؽ هف حقكؽ الهكظؼ إلتاحة الفرصة لً لمحصكؿ عمى هزايا هادية أك 
ي هف الهكاضيع الهٍهة ذات األكلكية التي تشغؿ  لشغمً لكظيفة أخرل ذات هستكل أعمى كأٌـ. ٌك

ذلؾ لها تعىيً هف تحسيف أكضاعٍـ الكظيفية هف ىاحية الهستكل الكظيفي، إٌتهاـ الهكظفيف، 
 كالسمطة، كالهسؤكلية الهككمة إليٍـ، ك لها تعىيً أيضا هف زيادة في هرتباتٍـ الشٍرية.

 :اآلتيكعميً سىبحث بآثار الترقية الهادية عمى الهكظؼ عمى الىحك 

                                  
(1)

 نظامقانونالخدمةالمدنٌةاألردنً.32مادةانظرال
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 أوًل: مفيوم الترقية وأىميتيا .

" أف يشغؿ العاهؿ كظيفة درجتٍا أعمى هف درجة الكظيفة :الطهاكم الترقية بها يمي لقد عرؼ العهيد
 (1)التي كاف يشغمٍا قبؿ الترقية ".

يقصد بالترقية كؿ ها يطرأ عمى الهكظؼ هف تغيير في هركزي القاىكىي يككف هف شأىً تقديهً كتهيزي 
 عف أقراىً هف الهكظفيف.

ظؼ العاـ ىحك تىهية قدراتً الذاتية كحثً عمى العهؿ، فضبلن عف بثٍا كعميً فأف الترقية تعد دافعان لمهك 
لركح الهىافسة بيف الهكظفيف كافة، ألف الهكظؼ عىدها يدخؿ الخدهة في أكؿ درجات السمـ الكظيفي 
يراكدي األهؿ في صعكد درجات ٌذا السمـ كالكصكؿ إلى قهتً، كيؤدم ٌذا بدكري إلى تطكر الخدهات 

 (2)رافؽ العاهة.التي تقدهٍا اله

 ثانيًا : أسس الترقية وأنواعيا. 

ذي  كأىظهتٍا لترقيةاسيتـ التطرؽ لطرؽ  في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية بشكؿ هكجز كهقتضب، ٌك
 الطرؽ ٌي:

الجدارة(: حيث يعقد إختبار هعيف لهجهكعة هف الهكظفيف  )ىظاـ الكفاءة أك ختباراتىظاـ اال.أ 
ختبارات تقرر لجىة شؤكف الهكظفيف في الٍيئة الهحمية ىتيجة ٌذي االك  ،الهرشحيف لمكظيفة الشاغرة

كالترقية في ٌذا الىظاـ تتـ عمى  هف ٌك الهكظؼ األصمح لتكلي الكظيفة الشاغرة أك الهىصب الجديد،
أساس اإلىجازات كالكفاءة كالخبرة التي حققٍا الهكظؼ بالرجكع لتقييـ أدائً خبلؿ سىكات شغمً في 

الىظر عف طكؿ هدة خدهتً بالٍيئة الهحمية. كبذلؾ يكفر ٌذا الىظاـ حافزا قكيان لدل  الكظيفة، بغض
 الهكظفيف األكفاء لزيادة جٍكدٌـ ك بالتالي زيادة إىتاجٍـ.

ىظاـ األقدهية: حيث يقصد بٍا الفترة الزهىية التي قضاٌا الهكظؼ في الخدهة كتؤخذ بعيف اإلعتبار  .ب 
 ،يؽ بيف طكؿ هدة خدهة الهكظؼ كبيف الخبرة كالكفاءة التي يكتسبٍارتباط كثاكجكد  حيف ترقيتً. أم

                                  
(1)

 .454صمرجعسابق،اإلداري،الوجٌزفًالقانونسلٌمان:الطماوي
(2)

 .263،ص2012،السنة54،العدد12لموظفالعامفًالترقٌة،مجلةالرافدٌنلحقوق،المجلدعبدهللا،أنسام:دراسةحولحماٌةحقا
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كذلؾ كفقان لقكاعد هعيىة تحددٌا القكاىيف كاألىظهة  ،ستعدادان لمترقية إلى الكظيفة األعمىافيصبح أكثر 
 كالتعميهات ذات العبلقة. 

إال عمى درجة " ال تتـ ترقية أم هكظؼ :بها يمي 2009كقد ىص ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية  
ؿ العمهي الذم تتطمبً  شاغرة كفؽ جدكؿ تشكيبلت الكظائؼ الهقرر عمى أف يككف حائزان عمى الهٌؤ

 (1)عتبار األقدهية كتقييـ اآلداء".الكظيفة، كيؤخذ بعيف اال

كعمية فقد تبيف أف األسمكب الهتبع بترقية هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىية ٌك الدهج بيف الىظاهييف 
ي أحسف الطرؽ لترقية  ختباراتىظاـ اال :ابقيفالس )ىظاـ الكفاءة أك الجدارة( كىظاـ األقدهية. ٌك

 الهكظفيف، بهقاييس عمهية كهكضكعية تستٍدؼ تحقيؽ الصالح العاـ ك تطكير الٍيئة الهحمية.

ذا ها ىادل بً العهيد الطهاكم في أف األ ساس سمكب األىجع لمترقية، الجهع بيف األسمكبيف عمى أٌك
ختيار بها في ذلؾ الدرجات الدىيا تخصيص ىسبة هعيىة في كؿ درجة لمترقية عمى أساس اال

كالهتكسطة التي ال تتطمب كفاءات خاصة كاألرشيؼ كاألعهاؿ الكتابية كها شابً. كأف تككف الترقية 
في الدرجات العميا كالهىاصب الرئيسة التي تحتاج إلى صفات ذاتية في شخص الهكظؼ كقكة 

 (2)بتكار كحسف التصرؼ كاإلقداـ باإلضافة لمخبرة.شخصية كسعة األفؽ كاالال

 .أنواع الترقيةثالثا: 

باإلضافة لتكافر هعايير  ،إها تككف في الدرجة كيشترط أف تتـ كفقا ألقدهية هعيىة في هىصب عهمً .أ
إلى  ًظؼ هف درجتكيترقى الهك  الكفاءة لديً بىاءن عمى التقدير كالتقييـ الذم أعطي لمهكظؼ سىكيان.

ا هباشرة هع  ستهراري بىفس الفئة الكظيفية التي عيف عميٍا، هها يترتب عميٍا زيادة ادرجة التي تعمٌك
، ىص عمى الترقية بها يمي" يجكز 2009كبىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية  هالية في هرتب الهكظؼ.

كثً لسىكات الحد األدىى لهدة البقاء ترفيع الهكظؼ هف درجتً الحالية إلى الدرجة التي تميٍا شريطة هك
 (3)عمى أف يككف حاصبلن عمى هتكسط تقدير جيد فها فكؽ آلخر ثبلث سىكات". عمى الدرجة،

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة23مادةانظرال
(2)

.عمر،عدنان:مبادئالقانوناالداري،362-357اإلداري،نظرٌةالمرفقالعامة،مرجعسابقصمبادئالقانون :طماوي،سلٌمان

 .225عسابقصمرج
(3)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة24مادةانظرال
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ها الترقية في الرتبة حيث  يىىقؿ الهكظؼ هف فئة كظيفية إلى فئة أعمى، كبذلؾ رتبة أعمى ذات .ب كا 
 ختصاصات هختمفة.اهسؤكليات ك 

 شروط الترقية.رابعا: 

 د هف تكافر شركط لكي تتـ ترقية الهكظؼ في الٍيئة الهحمية الفمسطيىية:ال ب

تكفر كظيفة شاغرة في الٍيئة الهحمية تسد حاجة تقتضيٍا هتطمبات العهؿ عمى كفؽ الٍيكؿ .أ
فميس هف الهقبكؿ هىطقيان أف تتـ الترقية إلى كظيفة يشغمٍا هكظؼ آخر،  التىظيهي كهعتهدة بالهكازىة.

ذا بدكري يؤدم إلى لها في ذلؾ هف   زدكاج كتعارضاخمؿ بالتىظيـ اإلدارم السميـ لمكظائؼ العاهة، ٌك
 (1).كظيفي

 أف تككف ترقية الهكظؼ لكظيفة هف ذات هجهكعة الكظائؼ الىكعية التي تىدرج فيٍا كظيفتً،  .ب
يٍدؼ ٌذا الشرط إلى الحفاظ عمى هبدأ التخصص بها لً هف ضركرة كهزايا ال يجكز إغفالٍا، 

ال يحسف  إذ قدالىتيجة الحرص عمى أف ال يرقى الهكظؼ إلى كظيفة هغايرة لتخصصً الكظيفي كب
 (2)القياـ بأعبائٍا.

بلت التي تقتضيٍا تمؾ  .ت أف تتكفر في الهكظؼ الهرشح لمترقية شركط الترفيع كالهكاصفات كالهٌؤ
 (3)الكظيفة.

اء بالدرجة التي يشغمٍا قبؿ الترقية كأف أف يهضي الهكظؼ الحد األدىى لمهدة الهقررة قاىكىيان بالبق .ث
 سىكات أك سىتيف. 5سىكات أك  6تككف إكهاؿ 

ستكفي شركطٍا، كحقً يىحصر في أف تمتـز اإلدارة حدكد اكاألصؿ أف الترقية ليست حقان لمهكظؼ كلك 
ي تستعهؿ سمطة الترقية فبل ترقي إال هف إستكفی الشركط القاىكىية سكاء فيها يتعم ،القاىكف ؽ بالهدة ٌك

 (4)رير السىكية.اأك الدرجة التي تحددٌا التق

                                  
(1)

 .321،صالحلو،ماجدراغب:القانوناإلداري،مرجعسابق
(2)

 .316صمرجعسابق،العامة،علماإلدارةراغب:الحلوماجد
(3)

 .268ص،مرجعسابق،دراسةحولحماٌةحقالموظفالعامفًالترقٌةعبدهللا،أنسام:
(4)

.46عمر،عدنان:شرحص231-229اإلداري،نظرٌةالمرفقالعامة،مرجعسابق،صمبادئالقانون :طماوي،سلٌمان
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كيشترط لمترقية عمى الدرجات داخؿ الفئة األكلى حصكؿ الهكظؼ عمى تقدير جيد جدان طيمة سىكات 
تهاد الترقية هف قبؿ هجمس الٍيئة الهحمية بىاءن عمى تىسيب لجىة شؤكف اعالخدهة في الدرجة. كيتـ 

ختيار لهف حصؿ عمى تقدير ههتاز طيمة سىكات الخدهة في ٌذي االالهكظفيف، كتعطى األكلكية ب
أها لمترقية عمى  ختيار حسب األقدهية فيها بيىٍـ.الدرجة، كعىد التساكم في تقييـ األداء يتـ اال

الدرجات داخؿ باقي الفئات فيشترط حصكؿ الهكظؼ عمى هتكسط تقدير جيد فها فكؽ آلخر ثبلث 
 سىكات.

تعطى األكلكية في الترقية لؤلقدهية كاألداء لمهكظفيف الهستكفيف الشركط،  3ك 2تيف كلمترقية داخؿ الفئ
 هع البدء بالىسب الهخصصة لمترقية باألقدهية، كذلؾ بالرجكع لمكائح التىفيذية لهعرفة تمؾ الىسب.

 باألقدهية هف بيف الهستكفيف لشركط 5ك 4كالفئتيف  2كتتـ جهيع الترقيات في باقي درجات الفئة 
 الترقية. 

ختيار لهف حصؿ عمى تقدير ههتاز إلى الفئة األكلى تعطى األكلكية لمترقية باال 2كالترقية هف الفئة 
طيمة سىكات الخدهة في ٌذي الدرجة، كعىد التساكم في تقييـ األداء يتـ اإلختيار حسب األقدهية فيها 

 (1)بيف الهستحقيف.

عبلكات دكرية  6ىكية لهف ٌـ بالفئة الثاىية فها دكف، كعبلكات دكرية س 5كيهىح الهكظؼ عىد الترقية 
 (2)سىكية لهف ٌـ بالفئة األكلى، كبأقدهيات الدرجة لهف ٌـ بالفئة العميا.

 : السمطة المختصة بالترقية.خامسا  

تقكـ كحدة شؤكف الهكظفيف في الٍيئة الهحمية بإعداد كشكفات لقيد أسهاء الهكظفيف، كالدرجات 
كازىة الهعتهدة في الٍيئة الهحمية كجدكؿ تشكيبلت الكظائؼ الهقرر في كؿ فئة الشاغرة حسب اله

ؿ العمهي ،كالجىسية ،كتاريخ الهيبلد ،بحيث تتضهف ٌذي الكشكؼ إسـ الهكظؼ كظيفية.  ف،كالهٌؤ
كتاريخ التعييف في الكظيفة الهرقى  ،كتاريخ التحاقً بالخدهة ،كالخبرة العهمية ،كتاريخ الحصكؿ عميً

كفئة الهكظؼ الكظيفية كدرجتً الحالية كتاريخ الحصكؿ عميٍا، كتقرير تقييـ األداء إذا كاف هحؿ  هىٍا،

                                  
(1)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن48ً-44انظرالمواد
(2)

 .1998لعام4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم2انظرالمادة
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عتبار عىد الترقية، تاريخ الىقؿ إذا كاف هحؿ إعتبار عىد الترقية، الجزاءات التي لـ يصدر قراران ا
ا كتاريخ تكقيعٍا، كالشكاكل الهقدهة ضد الهكظؼ كالتي تستكجب  ءات تأديبية أك تخاذ إجراابهحٌك

لتحاؽ بٍا، كأخيران أية بياىات أخرل البراهج التدريبية التي أتيح لمهكظؼ االك جزائية بحؽ الهكظؼ، 
كهف ثـ عمى كحدة شؤكف الهكظفيف أف تعرض الكشكؼ التي تتضهف البياىات الهشار  الزهة لمترقية.

ى هجمس الٍيئة الهحمية إليٍا أعبلي، كطمبات الترقية عمى الىهكذج الهخصص لذلؾ، كيعرض عم
ا كالهكافقة عميٍا، كهف ثـ التصديؽ عميٍا هف قبؿ كزير  (1)الحكـ الهحمي الفمسطيىي. إلقراٌر

هف تاريخ صدكر القرار بٍا. كيستحؽ الهكظؼ هف تاريخ الترقية أكؿ هربكط  كتعتبر الترقية ىافذة
 (2)األصمي أيٍها أكبر. الدرجة الجديدة أك عبلكة هف عبلكات ٌذي الدرجة هضافة إلى راتبً

ها يستحقة الهكظؼ عىد الترقية، بالىص ت ،  فقد حدد1998الخدهة الهدىية  قاىكفل بالبلئحة التىفيذية
عبلكات دكرية سىكية هف الراتب األساسي لمدرجة قبؿ الترقية  3" يهىح الهكظؼ عىد الترقية :بها يمي

ً األصمي قبؿ تبالهكظؼ لتصبح ضهف را تضاؼ إلى العبلكات الدكرية السىكية التي حصؿ عميٍا
الترقية. كيستحؽ الهكظؼ هف تاريخ الترقية أكؿ هربكط الدرجة الجديدة أك عبلكة هف عبلكات ٌذي 

 الدرجة هضافة إلى راتبً األصمي الذم يشهؿ العبلكات الهذككرة .

ا كاىت الترقية ألكثر هف كال تهىح العبلكات إذا كاىت الترقية: بسبب اإلىتقاؿ هف فئة إلى أخرل، أك إذ 
ها أدل إلى زيادة في عبلكة طبيعة العهؿ التي  ،درجة كاحدة، أك إذا ىتج عف الترقية تغيير في الكظيفة

 (3)ىقضاء سىكات الحد األدىى لمبقاء عمى الدرجة".اتهىح لمكظيفة الجديدة، أك إذا كاىت الترقية قبؿ 

 سا : الترقيات وعالقتيا بالترفيع.ساد

عب عمى البعض التفريؽ بيف هصطمح الترقية كالترفيع، إال أف ٌىاؾ فرؽ كاضح بيىٍها حيث ربها يص
أف الترفيع يقتصر في هفٍكهً عمى زيادة في الراتب دكف تغيير في الكظيفة أك هستكاٌا. أها الترقية 

                                  
(1)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن54ً-53رالمادةانظ
(2)

 .1998قانونالخدمةالمدنٌةالفلسطٌن49ًانظرالمادة
(3)

 .1998لعام4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم158انظرالمادة
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ذم فعادة يترتب عميٍا تغيير في هستكل الكظيفة هف حيث كصفٍا الٍيكمي ككذلؾ هستكل الراتب ال
  (1)يتقاضاي الهكظؼ الهرقى.

" يككف الترفيع حسب الحد األدىى :، ىص عمى الترفيع بها يمي 2009كبىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية 
لمبقاء في الدرجة الهحدد بكؿ فئة حيث يهىح أكؿ هربكط الدرجة التالية. كيصرؼ عبلكة ترفيع بقيهة 

 (2)% لهرة كاحدة عىد أكؿ ترفيع لمهكظؼ".5

  اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

إف الترقية تعتبر هف الحقكؽ األساسية لمهكظؼ، كبالتالي لمترقية أٌهية كأثر هباشر في تحسيف   .1
كضع راتب الهكظؼ الشٍرم. فيختمؼ تصىيفً ككضعً عمى سمـ الركاتب هف فئات كدرجات، فيستحؽ 

أغمب األحياف عبلكة طبيعة ا في الهكظؼ هف تاريخ الترقية أكؿ هربكط الدرجة الجديدة، كتختمؼ هعٍ
 .%5كيصرؼ لً عبلكة ترفيع بقيهة  ،العهؿ

% 5ىص عمى صرؼ عبلكة ترفيع بقيهة  2009بىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي   .2
الهشرع الفمسطيىي بضركرة تعديؿ الىص كأف تضاؼ  ىكصيلمهكظؼ كتهىح لهرة كاحدة فقط!! ، كعميً 

ً األصمي قبؿ الترقية كليس صرفٍا تبلمدرجة قبؿ الترقية، لتصبح ضهف را ٌذي الىسبة لمراتب األساسي
 لهرة كاحدة فقط. 

الهشرع  ىكصيالهكظؼ هف تاريخ الترقية أكؿ هربكط الدرجة الجديدة!!!، كعميً  استحقاؽ  .3
لغاء أدىى هربكط الدرجة، بحيث يتـ ىقؿ األقدهيات هف  ،الفمسطيىي ضركرة التدخؿ كتعديؿ الىص كا 

جة القديهة لمدرجة الجديدة، كأف تبدأ الدرجة الجديدة هف حيث ها إىتٍت عميً قبؿ الترقية، كذلؾ لها الدر 
 هف شأىً فتح آفاؽ كاسعة ستىعكس بشكؿ إيجابي عمى كضع الهكظؼ الهالي.

ترقية الهكظؼ تشكؿ حػافزان أهاـ الهكظؼ لمتفاىي في أداء هٍاـ كظيفتً. كلكف لؤلسؼ كبٍذا   .4
ستحقاؽ الترقية كال يكجد اتـ التقيػد فػي الٍيئات الهحمية في كثير هف األحياف بشركط الػصدد ال يػ

ضهاىات لحهاية حؽ الهكظؼ فيٍا. فعاهؿ الكفاءة كحسف األداء، أك حتى عاهؿ األقدهية، ال يمعػب 

                                  
(1)

 .285سابق،صعبدهللا،أنسام:دراسةحولحماٌةحقالموظفالعامفًالترقٌة،مرجع
(2)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة18انظرالمادة
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ىها تػدخؿ العديػد هػف اال الحزبية أك  عتباراتعتبػارات الخارجية، كاالدكران رئيسان في ترقية الهكظؼ، كا 
 العائمية، أك الهصالح الشخػصية، أك الهحسكبية!!!
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 المطمب الثاني: حق الموظف في المستحقات والتعويضات المعنوية األخرى ذات األثر المادي.

هىذ تعييف الهكظؼ في الٍيئة الهحمية، تترتب لً حقكؽ هالية يكتسبٍا بقكة القاىكف، كالهرتب كالعبلكات 
لحكافز كالبدؿ كالتي تؤثر بشكؿ هباشر عمى كضع الهكظؼ الهالي كعمى راتبً الشٍرم كهستحقاتً كا

الهالية. إال أف ٌىالؾ حقكؽ أخرل يتهتع بٍا الهكظؼ هكفكلة بىصكص القاىكف ذات أثر غير هباشر 
ي ها يطمؽ عميٍا بالحقكؽ ا يادتًها بز  ةعمى الهرتب كلكف لٍا تأثير بطريق لهعىكية أك ىقصاىً. ٌك

عتبار الكظيفة هٍىة يتفرغ لٍا اذات األثر الهادم. كهف ىاحية أخرل فإف هف الهيزات التي تترتب عمى 
 كيتقاضى عىٍا أجر يعتبر هصدر دخمً الكحيد ٌك تقرير الحؽ لمهكظؼ بٍذي الحقكؽ. ،الهكظؼ

 :تيةاآلكعميً سىبحث في ٌذي الحقكؽ الهعىكية ذات األثر الهادم، بالفركع 

 ع األكؿ: حؽ  الهكظؼ باإلجازات.الفر 

 الفرع الثاىي: حؽ الهكظؼ بالعطؿ كاألعياد الرسهية.

 الفرع الثالث: حؽ الهكظؼ بالتعكيض عف إصابة العهؿ.

 الفرع الرابع: هزايا هعىكية هتفرقة لمهكظؼ ذات أثر هادم.

 الفرع األول: حق الموظف باإلجازات.

الهكظؼ الهٍىية، كال يجكز حرهاىً هىٍا بأم شكؿ هف  تعد اإلجازات هف الحقكؽ الرئيسة في حياة
األشكاؿ، إال أف لئلدارة تىظيـ ٌذا الحؽ، كذلؾ حفاظان عمى حسف سير الٍيئة الهحمية، فيجكز لئلدارة 
رفض اإلجازة في كقت ها، إال أف ٌذا الحؽ ال يسقط فيستطيع الهكظؼ أخذي في الكقت الهىاسب 

ي:لذلؾ. كتتىكع اإلجازات التي يس  (1)تحقٍا الهكظؼ بالٍيئات الهحمية، ٌك

 اإلجازة السىكية..أ

 اإلجازة العارضة..ب

                                  
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة21(انظرالمادة1)
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 اإلجازة الهرضية..ت

 اإلجازة الدراسية..ث

 اإلجازة دكف راتب..ج

 إجازة األهكهة كالكالدة..ح

 إجازة الحج..خ

ة طهئىاف كالراحستهرار بتقديـ خدهاتٍا، ال بد أف تتكافر سبؿ االكهف أجؿ سير عهؿ الٍيئة الهحمية كاال
أعبلي، سكاء  ةالكظيفية، كذلؾ هف خبلؿ هىحً إجازات بهختمؼ أىكاعٍا الهحددة بالقاىكف كالهذككر 

األسرية  حاجاتالستعادة الىشاط كلتمبية كاىت براتب أك دكف راتب، كذلؾ هف أجؿ الراحة كال
ان لمضكابط الهعيشيً، كتؤثر عمى الكضع الهادم لمهكظؼ كخاصةن فيها يتعمؽ بالهرتب كفق هستمزهاتالك 

ٌك هدفكع األجر كال يتـ الخصـ هف راتب الهكظؼ ها كاإلجراءات التي تضعٍا الٍيئة الهحمية، فهىٍا 
 الشٍرم، كهىٍا ها يتـ خصهٍا هف راتبً. 

بطبيعة كىكعية ٌذي اإلجازات هتى تككف هدفكعة األجر كهتى تخصـ هف الراتب  سيتـ البحثكعميً 
 :آلتيالشٍرم، عمى الىحك ا

 .كامالً  اً : اإلجازة التي يستحق الموظف عمييا راتبأولً 

كؿ سىة هيبلدية تبدأ هف األكؿ هف كاىكف الثاىي)يىاير( في يستحؽ الهكظؼ إجازة إعتيادية  .1
كتىتٍي في اليكـ األخير هف كاىكف األكؿ)ديسهبر( هف ذات السىة براتب كاهؿ، عمى الىحك 

 :اآلتي

 15  أشٍر هف تاريخ هباشرتً  6ذلؾ بشرط بعد هضي يكـ في السىة األكلى لعهؿ الهكظؼ ك
 (1)العهؿ.

                                  
(1)

حالةإذاترك2009ولمٌنصنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة.1998لعام4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم100المادة

،حٌثألزمالموظفبدفع1998ةالفلسطٌنًالخدمةالمدنٌنظامالخدمةقبلنهاٌةالسنةالتًٌستحقعلٌهااإلجازة،كمانصعلٌهالموظف

 .ماٌعادلفرقاإلجازةغٌرالمستحقةالتًقامبها



166 
 

 30 .يكهان إجازة لهف أهضى سىة فأكثر بالعهؿ بالٍيئة الهحمية 

 35  سىكات عمى األقؿ. 10سىة كأهضى في الكظيفة  50يكهان إجازة لهف تجاكز عهري 

مة األسبكعية إذ عتيادية أياـ العطؿ الرسهية، فيها عدا يكـ العطكال يدخؿ في حساب اإلجازة اال
 عتيادية إف صادفت كتخممت هىتصفٍا. تحسب هف ضهف اإلجازات اال

أياـ في السىة كذلؾ  10كذلؾ يستحؽ الهكظؼ إجازة عارضة براتب كاهؿ لهدة ال تزيد عف  .2
 بسبب طارئ يتعذر هعً الحصكؿ عمى أية إجازة أخرل. 

تهىح هف طبيب تابع لكزارة  ،ـأيا 3لمهكظؼ الهريض الحصكؿ عمى إجازة هرضية ال تزيد عمى   .3
أياـ أخرل هدفكعة األجر بىاءن عمى تقرير طبي يصدر عف  3الصحة، كيجكز تهديدٌا لهدة ال تتجاكز 

سىكات بالخدهة يستحؽ الهكظؼ إجازة هرضية  3طبيب أخصائي تابع لكزارة الصحة. ككذلؾ لكؿ 
اهؿ. كيجكز لرئيس الٍيئة الهحمية أشٍر براتب ك 3تهىح بقرار هف المجىة الطبية الهختصة هدتٍا  

أشٍر  3الهتدىي إجازة هرضية بأجر كاهؿ بالرغـ هف تعدية  األجر استثىاء أف يهىح الهكظؼ ذاك
ستثىاء اآلخر كاال قتطاع هف الراتب كالهدد الهحددة بالقاىكف.الهذككرة، بحيث ال يطبؽ عمية ىسبة اال

ريض بأحد األهراض الهزهىة التي يصدر بتحديدٌا ، الهكظؼ الهكاهبلن  ان لهىح الهكظؼ الهريض راتب
كيبقى يستحؽ الراتب الكاهؿ إلى أف يشفى أك  ةهف كزير الصحة بىاءن عمى هكافقة المجىة الطبية العمي

ذا تبيف عجزي عجزان كاهبلن تىٍى خدهتً لعدـ المياقة  ،ستقراران يهكىً هف العكدة إلى العهؿاتستقر حالتً  كا 
 (1).الصحية

أسابيع هتصمة قبؿ الكضع كبعدي. كهف  10لهكظفة الحاهؿ إجازة أهكهة براتب كاهؿ لهدة تهىح ا  .4
ىتٍائً بساعة كاحدة كلهدة سىة هف تاريخ اىصراؼ هف العهؿ قبؿ هكعد حؽ الهكظفة الهرضعة في اال
قاىكف الخدهة الهدىية األردىي، هىح الهشرع األردىي الهكظفة  كبىظاـهكلد الطفؿ هدفكعة األجر. 

 ،يكهان هتصمة قبؿ الكضع كبعدي براتب كاهؿ هع العبلكات التي تستحقٍا 90الحاهؿ إجازة أهكهة هدتٍا 

                                  
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة28-27انظرالمواد(1)
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ستحقاؽ الهكظفة اكذلؾ بىاءن عمى تقرير طبي هف طبيب أك قابمة قاىكىية، كال تؤثر إجازة األهكهة عمى 
 (1).لئلجازة السىكية

حؽ، إبتداءن هف تاريخ إىتٍاء عطمة األهكهة، كفي بعض الدكؿ هثؿ دكلة الجزائر لمهكظفة الهرضعة ال
األكلى كساعة كاحدة هدفكعة  ،أشٍر 6كلهدة سىة، في التغيب ساعتيف هدفكعتي األجر كؿ يـك خػبلؿ 

كفي دكلة العراؽ تهىح إجازة األهكهة لمهكظفة األـ بعد  (2)الهكالية.   6األجر كؿ يكـ خبلؿ األشٍر 
أشٍر أخرل بىصؼ راتب، أها إذا كاىت الهكظفة  6راتب كاهؿ كأشٍر ب 6الكضع لهدة سىة كاهمة، ك

 (3)قد كلدت تكأـ فتهىح إجازة أهكهة لهدة سىة براتب كاهؿ.

 30يستحؽ الهكظؼ كلهرة كاحدة طكاؿ هدة خدهتً في إجازة ألداء فريضة الحج براتب كاهؿ لهدة  .5
 يكهان.

 .اً ثانيًا: اإلجازة التي ل يستحق الموظف عمييا راتب

حؽ الهكظؼ الذم أهضى سىتيف في الخدهة الهكافقة عمى هىحً إجازة دراسية دكف راتب بىاءن يست.أ
، كبها ال 2009هكظفي الٍيئات الهحمية  ىظاـعمى طمبً، كفقان لمشركط كالضكابط التي تتضهىٍا 

 4يتعارض هع هصمحة العهؿ، كتهىح اإلجازة الدراسية لهدة سىة قابمة لمتجديد سىكيان بحد أقصى 
 (4)ىكات.س

يهىح الهكظؼ إجازة دكف راتب بىاءن عمى طمبً لهرافقة زكجً الهسافر إلى الخارج لمعهؿ أك  .ب
جاكز اإلجازة هدة بقاء الزكج في الخارج. تأشٍر شريطة أال ت 6الدراسة، كالذم ال تقؿ هدة سفري عف 

ا هىح الهكظؼ إجازة  دكف راتب لؤلسباب ككذلؾ يجكز لئلدارة في الٍيئة الهحمية كعمى حسب تقديٌر
 التي يبديٍا في طمبً. 

                                  
(1)

 .2007عامل30نظامرقم)تعدٌل(لخدمةالمدنًاألردنًنظاما105انظرالمادة
(2)https://www.joradp.dz/har/Dgfp.htmالتارٌخ214فًدولةالجزائرنصالمادةالقانوناألساسًالعامللوظٌفةالعمومٌة.

 مساًء.5،الساعة11/1/2018
(3)

http://www.fcdrs.com/law/33الساعةالرابعةصباحاً.10/1/2018مركزالفرات،التارٌخ، 
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة30انظرالمادة(4)

https://www.joradp.dz/har/Dgfp.htm
http://www.fcdrs.com/law/33
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أف تقدـ طمبان لمحصكؿ عمى  ىتٍاء إجازة األهكهة الهدفكعة األجرايجكز لمهكظفة الهرضعة بعد  .ت
 ًإجازة دكف راتب لهدة سىة لرعاية هكلكدٌا، كيتعيف عمى الٍيئة الهحمية أف تستجيب لٍذا الطمب لها في

ىكف الخدهة الهدىية األردىي أجاز لمهكظفة بغير عقد كبعد قا كبىظاـهف هصمحة لمهكظفة كرضيعٍا. 
إىتٍاء إجازة األهكهة أف تهدد إجازتٍا دكف راتب لهدة ال تزيد عمى سىتيف لمعىاية بطفمٍا الرضيع، 

 (1)كليس لسىة كاحدة كها ٌك الحاؿ في فمسطيف.

تعدت فترة هرض يستحؽ الهكظؼ عميٍا راتب هدفكع األجر، كذلؾ إذا  ٌىاؾ حاالت هرضية ال .ث
ذي الحاالت كاآلتي ،أشٍر الهدفكعة األجر 3الهكظؼ عف   :ٌك

 6  هف الراتب الكاهؿ.75أشٍر أخرل فممهكظؼ براتب يعادؿ % 

 6  هف الراتب الكاهؿ.50األكلى براتب يعادؿ  6أشٍر أخرل إضافيً عف % 

 لكاهؿ.% هف الراتب ا75سىة، فترفع ٌذي الىسبة إلى  50أها إذا تجاكز عهر الهكظؼ 

   أشٍر أخرل فتككف دكف راتب، كبشرط إذا قررت المجىة  3ستهرت فترة الهرض بعد ٌذي الهدد افإذا
 حتهاؿ شفائً.االطبية الهختصة 

  األكلى بدكف هرتب، إذا كاف الهكظؼ هصابان  3أشٍر أخرل عمى  6كلمٍيئة الهحمية زيادة الهدة
 (2)تقرري المجىة الطبية الهختصة. بهرض يحتاج لشفائً عبلجان طكيبلن كذلؾ كفقان لها

 اآلتيةالهسائؿ  لمباحثة يتضح: 

لـ يتطرؽ الهشرع الفمسطيىي بشكؿ كاضح كصريح لبعض اإلجازات خاصةن الهدفكعة األجر هىٍا، 
 كهف ٌذي اإلجازات:

 ردىي: حيث ىص بها يمي" يجكز إجازة الكفاة الهدفكعة األجر، كها تـ تكضيحٍا لدل الهشرع األ
الرئيس أك هف يفكضً هىح الهكظؼ إجازة عرضية براتب كاهؿ هع العبلكات في حاؿ كفاة  بقرار هف

أياـ كلهدة يكهيف في حاؿ كفاة أحد اقاربً هف الدرجة الثاىية كليكـ  3أحد أقاربً هف الدرجة األكلى لهدة 
                                  

(1)
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات38انظرالمادةنظامالخدمةالمدنٌةاألردنً.و108انظرالمادة

(2)
 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةمنتعلٌمات39-21انظرالمواد
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لهقدهة هف كلمبمدية التحقؽ هف صحة األسباب ا ،كاحد في حاؿ كفاة أحد اقاربً هف الدرجة الثالثة
أياـ خبلؿ السىة  7الهكظؼ بالطريقة التي تراٌا هىاسبة. بحيث ال يجكز أف يتجاكز هجهكع اإلجازات 

كتهىح الهكظفة في حالة كفاة  ،أياـ 10الكاحدة. كيهىح الهكظؼ في حاؿ كفاة زكجتً إجازة هدتٍا 
 (1)زكجٍا إجازة هدتٍا شٍر كاحد".

 10أشٍر ك 4الشرعية بعد كفاة زكجٍا، كلهدة ال تزيد عمى  حؽ الهكظفة بإجازة لغايات قضاء العدة 
 (2) عميٍا الهشرع األردىي. ىصأياـ، كها 

   إجازة ببل هرتب لمعىاية بأحد أفراد األسرة أك أحد الكالديف بسبب أكضاعٍـ الصحية لهدة سىة كاحدة
 (3)عميٍا الهشرع األردىي.  ىصخبلؿ هدة الخدهة، كها 

 جر لهرافقة الهكظؼ الزكج لزكجتً عىد كضعٍا هكلكدٌا الجديد.إجازة ليـك هدفكع األ 

الهشرع الفمسطيىي تعديؿ اإلجازات بزيادتٍا كخاصةن الهدفكعة األجر هىٍا، أسكةن بالهشرع  ىكصيلذا 
 األردىي الذم أىصؼ الهكظؼ في الكثير هف حاالت اإلجازة الهدفكعة األجر.

ؽ  بكضع الهكظفة الحاهؿ قبؿ الكضع كبعد الكضع، أسكةن ككذلؾ تعديؿ الىصكص القاىكىية التي تتعم 
 بالقكاىيف العربية األخرل كها تـ ذكري أعبلي.

ككذلؾ أف يتـ تعديؿ كالسهاح بصرؼ هقابؿ هالي عف اإلجازات العادية الهتراكهة غير الهستغمة بها ال 
أجاز  2009الهحمية يزبد عف ىصفٍا، كبها أف التعميهات الهتعمقة بتىفيذ ىظاـ هكظفي الٍيئات 

 (4). ان يكه 60لمهكظؼ ترحيؿ إجازتً السىكية بحيث ال تزيد في سىة كاحدة عف 

، تعادؿ ىصؼ اإلجازات  30، يستطيع الهكظؼ هع التعديؿ أف يستحؽ راتب شٍر كاهؿ ًكعمي يـك
 اإلعتيادية الهتراكهة لً، كبالتالي يؤدم إلى تحسيف كضعً الهالي.

                                  
(1)

 2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن39ًانظرالمادة
(2)

 .2007نظامموظفًالبلدٌاتاألردن39ًانظرالمادة
(3)

 نظامالخدمةالمدنٌةاألردنً.108انظرالمادة
(4)

 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة26انظرالمادة



170 
 

 بالعطل واألعياد الرسمية. الفرع الثاني: حق الموظف

إف العطؿ كاألعياد الرسهية خبلؿ السىة هف حؽ الهكظؼ قاىكىيان، كتككف هدفكعة األجر كال تقتطع هف 
كتككف أياـ العهؿ في الٍئية الهحمية ستة أياـ في األسبكع بهعدؿ ست ساعات يكهيان  الراتب الشٍرم.

البلئحة  تكظفي الدكلة العهكهييف، حيث حددكليس خهسة أياـ باألسبكع كها ٌك هطبؽ عمى باقي ه
ساعة كلـ يحدد عدد  39سبكع األساعات الدكاـ ب 1998قاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي ل التىفيذية
 (1)بست أياـ.حددٌا  2009ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي  أها بىظاـاألياـ، 

التي يصعب عدـ تقديـ خدهاتٍا لهكاطىي هىطقة ذلؾ ألف الٍيئات الهحمية هف الهرافؽ الخدهاتية ك  
الٍيئة خبلؿ أياـ األسبكع جهيعٍا، كالعهؿ يككف بالهىاكبة حتى بأياـ العطمة األسبكعية، كتككف العطمة 
يكـ الجهعة عدا ها يستثىى بقكاىيف أك قرارات خاصة، ففي بعض البمديات تككف العطمة األسبكعية 

ـ هف البمديات في فمسطيف.األحد كبمدية بيت لحـ كبمدية بي  ت ساحكر كبمدية بيت جاال كغيٌر

دكلة أها األعياد كالهىاسبات الرسهية كالديىية كالكطىية كالتي يتـ تحديد تكاريخٍا كهددٌا هف قبؿ 
 ، بحيث تصدر كتب دكرية بٍا. الفمسطيىي بىاءن عمى قرار هف هجمس الكزراء فمسطيف

 (2)لتالية كأعياد رسهية خبلؿ السىة:ياـ اكيتـ هىح هكظفي الٍيئات الهحمية األ

 عيد الفطر، كقفة كثبلثة أياـ..أ

 عيد األضحى الهبارؾ، كقفة كأربعة أياـ..ب

 رأس السىة الٍجرية، يكـ كاحد..ت

 ذكرل الهكلد الىبكم الشريؼ، يكـ كاحد..ث

 ذكرل اإلسراء كالهعراج، يـك كاحد..ج

 يـك كاحد. ستقبلؿ،عيد اال.ح

                                  
(1)

 .1998لعام4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم4أنظرالمادة
 .2009تعلٌماتنظامموظفًالهٌئاتالمحلٌة19انظرالمادة(2)
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 احد.رأس السىة الهيبلدم، يكـ ك .خ

 عيد العهاؿ العالهي، يكـ كاحد..د

ا هف األعياد التي تتعمؽ بفئة هعيىة كأعياد الطكائؼ الهسيحية الشرقية كالغربية أك تتعمؽ بطائفة  كغيٌر
هعيىة كطائفة الساهرية في هديىة ىابمس، حيث تهىح ٌذي األعياد في الهكاعيد الهحددي كبهدد هحددة 

 (1)ألبىاء تمؾ الطكائؼ.

، ىص عمى عطمة عيد الهيبلد الهجيد الشرقي يكـ كاحد عطمة، 1998ىكف الخدهة الهدىية لقاكبىظاـ 
كعيد الهيبلد الهجيد الغربي يكـ كاحد عطمة لجهيع هكظفي الخدهة الهدىية، أها بىظاـ هكظفي الٍيئات 

 ، فقد خصصت تمؾ العطؿ لهكظفي تمؾ الطكائؼ فقط.2009الهحمية 

دكرية بىاءن عمى قرار هجمس الكزراء  ان ـ الهحمي الفمسطيىية كتبكبكؿ األحكاؿ تصدر كزارة الحك
 الفمسطيىي، تحدد فيٍا هكاعيد األعياد كالهىاسبات الرسهية، كتعهـ عمى الٍيئات الهحمية الفمسطيىية. 

 الفرع الثالث: حق الموظف بالتعويض عن إصابة العمل.

حادث ها، كيحـر لاء ذٌابً أك عكدتً لعهمً قد يتعرض الهكظؼ عىد هباشرتً لكظيفتً أك بسببٍا أك أثى
عف خطأ هىً كإساءة  ةالهكظؼ هف الرتب كحتى العبلكة إذا كاىت اإلصابة التي ألهت بً ىاشئ

يميؽ بشرؼ  أك أقدـ عمى عهؿ ال ،ستعهاؿ األشياء التي يتعاهؿ بٍااأك إساءة  اآلخريفالتصرؼ هع 
درات كالهقاهرة، كغير ذلؾ هف األعهاؿ الهخمة الكظيفة كتىاكؿ الهشركبات الركحية كتعاطي الهخ

بالشرؼ كاآلداب العاهة. كفي غير ٌذي الحاالت يستحؽ الهكظؼ بىاءن عمى تقرير المجىة الطبية 
ـز عمى ىفقة الٍيئة الهحمية. كال تعتبر الهختصة إجازة هرضية هدفكعة األجر براتب كاهؿ كالعبلج البل

 لهقررة لمهكظفيف في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية.ٌذي اإلجازة هف اإلجازات الهرضية ا

ذا ترتب عمى إصابة العهؿ عجز جزئي دائـ، يستحؽ الهصاب تعكيضان ىقديان يعادؿ ىسبة العجز إلى  كا 
ذا ترتب عمى إصابة العهؿ أكثر هف عجز جزئي دائـ يستحؽ الهصاب تعكيضان  العجز الكمي الدائـ، كا 

                                  
(1)

 .1998ملعا4البلئحةالتنفٌذٌةلقانونالخدمةالمدنٌةرقم19المادة
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اليتجاكز التعكيض الهقرر لمعجز الكمي الدائـ، أها إذا أدت اإلصابة ىقديان عف هجهكع ىسب العجز بها 
 .إلى الكفاة أك عجز كمي دائـ ترتب عمى الٍيئة الهحمية إىٍاء خدهتً

كتعديبلتً لحساب  2005لعاـ  7كبجهيع ها تـ ذكري أعبلي، يتـ الرجكع لقاىكف التقاعد الفمسطيىي رقـ 
د التابع لٍا الهكظؼ ذات العبلقة بالهكضكع. حيث تتكلى الٍيئة التعكيضات الهالية أك لقكاىيف التقاع

حتساب هبالغ التعكيض عف اإلصابة ككذلؾ االهحمية كبالتىسيؽ هع كزارة الحكـ الفمسطيىية إجراءات 
 التأهيف الصحي.

كيعتبر الهرض الهٍىي هف إصابات العهؿ، حتى لك ظٍرت أعراضً عمى الهكظؼ خبلؿ سىتيف هف 
      (1)لً. ةء خدهتً، كيستحؽ جهيع الحقكؽ الهقرر ىتٍااتاريخ 

كعمى العهكـ إف حقكؽ الهكظؼ الهصاب ال تخؿ بحقكقً األخرل الهىصكص عميٍا بقكاىيف التقاعد 
 الفمسطيىية، هف حقكقً التقاعدية الهتهثمة بالراتب التقاعدم كهكافئة ىٍاية الخدهة

 أثر مادي.فرع الرابع: مزايا معنوية متفرقة لمموظف ذات لا

ـ الكثير هف الكظائؼ بالٍيئات الهحمية الفمسطيىية بطبيعتٍا بحاجة إلى هزايا تهىح لمهكظؼ لمقيا ٌىالؾ
كيجكز هىح الهكظؼ بعض الهزايا العيىية إذا كاىت طبيعة أعهالٍـ  بهٍاـ كظيفتً عمى أكهؿ كجً.

بعض الهكظفيف بدؿ ظركؼ تقتضي ذلؾ، أك أف يتقرر لشاغمي الكظائؼ العميا بدؿ تهثيؿ، أك هىح 
 (2)كهخاطر كبدؿ إقاهة كهكاصبلت كأثاث.

في الٍيئة الهحمية، أك إعطاء  ان كهف تمؾ الهزايا أيضان بدؿ رسكـ رخصة السياقة لهف يعهؿ سائق
تصاؿ كتكاصؿ دائهة كأجٍزة إتصاؿ خمكية اأك تكفير شبكات  ،الهكظؼ سيارة لمزيارات الهيداىية

الٍيئة الهحمية عمى هدار اليكـ كالشٍر، كذلؾ هف أجؿ التكاصؿ الدائـ فيها هدفكعة التكاليؼ هف قبؿ 
بيف الهكظفيف أىفسٍـ كبيف اإلدارة لتقديـ أفضؿ الخدهات لمهكاطىيف كبالسرعة الههكىة. ككذؾ إعطاء 
الهكظؼ بدؿ ىفقات السفر كالدكرات التدريبية ككرش العهؿ. كأيضان لمهكظؼ أخذ القركض هف البىكؾ 

                                  
(1)

 .2009نظامموظفًالهٌئاتالمحلٌةتعلٌمات79-67المواد
(2)

ومابعدها.293.بسٌونً،عبدالغنً:القانوناالداري،مرجعسابق،ص454-447الطماوي،سلٌمان:الوجٌز،مرجعسابق،ص

 219صمبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،عمر،عدنان:
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راتبً الدكرم الشٍرم كعمى الٍيئة الهحمية تقديـ الهساعدة كاألكراؽ الهطمكبة كتسٍيؿ  بضهاف
هعاهبلتً. كهزايا أخرل كإعفاء هكظفي الٍيئة الهحمية هف بعض الضرائب أك الرسكـ أك التراخيص 
الهفركضة عمى باقي هكاطىي كسكاف الٍيئة الهحمية. أك عهؿ إسكاىات لمهكظفيف كسداد ثهف الشقة 

ا هف الهزايا ذات الطابع الهادم السكىية هف راتب الهكظؼ كبالتقسيط بآجا ؿ طكيمة كهيسرة. كغيٌر
 الهقدهة هف قبؿ الٍيئة الهحمية لهكظفيٍا.

أها الهشرع األردىي ، بىظاـ هكظفي البمديات باألردف ىص عمى هزايا هالية كبزيادات سىكية عمى راتب 
 ي في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، كهف ٌذي الحاالت كالهزايا:"الهكظؼ لـ يتطرؽ لٍا الهشرع الفمسطيى

   ختراع هسجبلن لدل الجٍة اال ككاف ،ختراعالمهكظؼ خهس زيادات سىكية، إذا قدـ براءة
 الهختصة.

  إذا ىشر بحثان عمهيان بشكؿ هىفرد في هجمة عمهية هحكهة عمى أف ال تافسىكي افلمهكظؼ زيادت ،
م غاية هف الغايات الكاردة في ىظاـ هكظفي البمديات، أك أف يككف هستقبلن ستخداهً ألايككف قد تـ 

 (1).هف أطركحة دكتكراة أك هاجستير

 

 

 

 

 

 



                                  
(1)

 .2007فًالبلدٌاتاألردنًنظامموظ15المادة
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 .الخاتمة

ة العهكهية كبالهكظؼ العهكهي، ىكف اإلدارم ٌك ها يتعمؽ بالكظيفلعؿ هف أٌـ الهكاضيع بالقا
 الفمسطيىية،هف هكظفي الٍيئات الهحمية  فالهكظؼ العهكهي كخاصةن الفئة التي بىيت عميٍا الدراسة

الساعد الهدبر كالرأس الهفكر كاليد العاهمة في الحياة تحتؿ شريحة كاسعة في الهجتهع، فٍـ ىبض 
 هرافؽ العاهة التابعة لمٍيئات الهحمية الفمسطيىية.الجهيع 

ٌذا القدر هف  ذا كاف هكضكع الكظيفة العاهة عمى ٌذا القدر هف األٌهية كالهكظؼ العاـ عمىكا   
ٌتهاتً لها لٍا هف أٌهية في حياتً اليكهية اؽ الهالية لمهكظؼ العاـ هف أكلى فإف الحقك الهكاىة 

 ًضهاف حقكقكفؽ أسس كقكاعد قاىكىية تكفؿ لذا كاف البد هف تىظيـ ٌذي الحقكؽ الهالية  كالهعيشية.
 .كعدـ التبلعب بٍا عمى حسب األٌكاء

يف الهكظؼ كتسكيىً يهىذ بدء تعشكؿ هباشر، با الهكظؼ يظٍر بعضٍا كالحقكؽ الهالية التي يستحقٍ
ها يظٍر، لسمـ الركاتب هف فئات كدرجات هاليان كفقان ك إداريان  لهكظؼ حقكؽ ابشكؿ غير هباشرة ك كا 

إلىقضاء الخدهة ة بداية فبل بد لٍا هف ىٍاية، كأسباب ككها أف لمكظيف. الهعىكية ذات األثر الهادم
ا حقكقث بحي .الكظيفية كالحقكؽ التقاعدية الهتهثمة بالراتب ، هاليةال ًيستحؽ الهكظؼ عمى أثٌر

، كالتي تعتبر هف التأهيىات اإلجتهاعية الهٍهة التي شتراكاتأك رد اال التقاعدم كهكافئة ىٍاية الخدهة
ائٍا الهكظفيف كتحقيؽ الحياة الكريهة ألبى ،تكليٍا الٍيئة الهحمية أٌهية كبيرة كذلؾ لتحقيؽ أحد أٌدافٍا

رة شبابٍـ في خدهتٍا   لكرثتٍـ هف بعدٌـ. كأالهتقاعديف الذيف أفىكا ٌز

تشريعي لعدد هف الىصكص كهف خبلؿ الدراسة أهكف التعرؼ عمى بعض الثغرات كعدـ التىاسؽ ال
لهكظفي الٍيئات الهحمية  إبراز هكاهف القصكر في الحهاية القاىكىيةهف الدراسة  ت، كتهكىالقاىكىية

 ، كهد جسكر التكاثؽ بيف الىص القاىكىي كالكاقع الهعيشي.فيٍا ، كسبؿ العبلج كاإلصبلحفمسطيىيةال
 :اآلتيةستىتاجات كالتكصيات تـ التكصؿ لبل ًكعمي
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 .ستنتاجاتالأوًل: 

الهىظـ لحقكؽ الهكظؼ أثىاء ستىتاجات الهتعمقة باإلطار القاىكىي االستخبلص العديد هف ايهكف 
ا:في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية،  بعدٌاها ك  يفيةالخدهة الكظ  كهف أبرٌز

القاىكف كالفقة كالقضاء اإلدارم سكاء كاف الفرىسي أك الهصرم أك األردىي أك بلقد تـ التأكيد  .1
ف أسكةن بهكظفي دكلة فمسطيف ك ف عهكهيك ٌـ هكظف ظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىيةأف هك  ،الفمسطيىي

ف بهؤسسة هعتبرة هف ك . ألىٍـ هكظف1998لعاـ  4قـ ر الفمسطيىي  ةهة الهدىيف الخدالتابعيف لقاىك 
أشخاص القاىكف العاـ، يتبعكف شخصان هستقبلن إداريان كهاليان. كيىطبؽ عميٍـ قكاىيف كأىظهة خاصة بٍـ. 

ـ إيجابان أك سمبان اكلكف   ستقبلؿ هكظفي الٍيئات الهحمية بىظـ كظيفية خاصة ال يعىي بالضركرة تهييٌز
 .عف باقي هكظفي دكلة فمسطيف

دارة ك الهكظؼ العاـ بيف عبلقة الإف طبيعة  .2 جتٍادات استقر عميٍا االٍيئة الهحمية الفمسطيىية، كها ا 
. كأف ذات العبلقة كالقرارات األىظهة كالتعميهاتالفقة كالقضاء ٌي عبلقة ىظاهية تحكهٍا القكاىيف ك 

كالتعميهات ، هجمس الكزارء الفمسطيىي صادرة هفة الهىظهة لعهؿ هكظفي الٍيئات الهحمي األىظهة
 .الفمسطيىي صادرة هف كزير الحكـ الهحمي األىظهةالهتعقمة بتىفيذ 

عمى الرغـ  1967ئح السارية الهفعكؿ قبؿ عاـ ستهرار بالعهؿ ببعض القكاىيف كاألىظهة كالمكااال .3
، كقاىكف التقاعد 1955لعاـ  2جديدة، هثؿ ىظاـ هكظفي البمديات رقـ هف صدكر تشريعات فمسطيىية 

يتـ تطبيقٍـ عمى جزء كبير هف هكظفي الٍيئات الهحمية  زاؿ الك ، 1959لعاـ  34الهدىي رقـ 
 .الفمسطيىية

كحيد الذم يتقمد كظيفتً عف بر الهكظؼ العهكهي التيعالفمسطيىية  الهحمية رئيس الٍيئةالتأكيد أف  .4
ىتخاب بالرجكع لقاىكف ، كيتـ تحديد آلية االتخابىسمكب االأب قتراع الصىاديؽ في فمسطيفاطريؽ 

 كتعديبلتً. 2005لعاـ  10ىتخاب هجالس الٍيئات الهحمية رقـ ا

هف أٌـ الحقكؽ  كبعدٌا تعد الحقكؽ الهالية التي تهىح لمهكظؼ العاـ أثىاء الخدهة الكظيفية .5
ي حؽ كليست ٌبة أك  ،كالههيزات التي شجعتً عمى اإلىضهاـ لمكظيفة العاهة في الٍيئة الهحمية ٌك

 :اآلتيكتقسـ ٌذي الحقكؽ، عمى الىحك  هىحة.
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 الدكرية بالراتب كالعبلكات  ،تتهثؿ الحقكؽ الهالية في الٍيئات الهحمية أثىاء الخدهة الكظيفية
 كالحكافز التشجيعية كبدؿ العهؿ اإلضافي.

 ٌىاؾ عدد هف الحقكؽ ك  تتهثؿ الحقكؽ التقاعدية بعد إىقضاء الخدهة الكظيفية، بالراتب التقاعدم
الهالية الهتعمقة باىتٍاء خدهة الهكظؼ، تشبً الراتب التقاعدم في بعض الكجكي، كتختمؼ عىً في 

 شتراكات لمهكظؼ.رد اال كأٌي: هكافأة ىٍاية الخدهة، كجكي أخرل، ك 

ير القياـ بكاجبات ظضاي الهكظؼ بصفة دكرية كهىتظهة ىالراتب الشٍرم ٌك الهبمغ الذم يتقا .6
مً أثىاء الخدهة في الكظيفة، كيشهؿ الراتب األساسي كالعبلكات الهستحقً، عمى حسب فئتً كدرجتً عه

الكظيفية التي عيف عميٍا. كيستحؽ الهكظؼ ٌذا الراتب هف تاريخ هباشرتً لهٍاـ كظيفتً كليس هف 
كظؼ ستحقاؽ هالي يحصؿ عميً الها فٍك الراتب التقاعدمأها  تاريخ صدكر قرار تعييىً فيٍا.

الهشرع  ٍاستحقاقً كها تـ الىص عمياشركط  يفاءستاىٍاية خدهتً الكظيفية عىد الهتقاعد، في 
حيث يشهؿ الراتب  ألغراض التقاعد،كالراتب التقاعدم الهحسكب الفمسطيىي بالقكاىيف ذات العبلقة. 

 .الهعيشة(األساسي كالعبلكات الثابتة )عبلكة طبيعة العهؿ، كالعبلكات الدكرية، كعبلكة غبلء 

تساب حكتعديبلتً، ال 2005لعاـ  7رقـ الفمسطيىي قاعد العاـ تشترط الهشرع الفمسطيىي بقاىكف الا .7
)الراتب  الهحسكب ألغراض التقاعدحتسابٍا كفقان لهتكسط الراتب احقكؽ ىٍاية الخدهة لمهكظؼ، 

ية كعبلكة غبلء الهعيشة( األساسي باإلضافة إلى العبلكات الثابتة عبلكة طبيعة العهؿ كالعبلكات الدكر 
أها لشراء السىكات تحتسب هف قيهة ، شتراكاتخدهة هدفكعة اال ان شٍر  36 سىكات أم ألخر 3آلخر

ا يضاؼ إلى ذلؾ فائدة يحددٌا هجمس إدارة ٌيئة التقاعد  ،آخر راتب عف الهدة الهطمكب شراٌؤ
 .% سىكيان 4,5الفمسطيىية بحيث ال تقؿ عف 

ٌك ىظاـ كتعديبلتً،  2005لعاـ  7ىكف التقاعد العاـ القمسطيىي رقـ ع الهحددة بقاهىافىظاـ ال .8
ختيارم لمٍيئات الهحمية اىظاـ ، بيىها ىظاـ الهساٌهات الهحددة فٍك لمٍيئات الهحمية الفمسطيىية إجبارم

 الفمسطيىية الهشتركة بالقاىكف الهذككر.

هكظفي  :فئات 6ة الفمسطيىية إلى لقد قسـ الهشرع الفمسطيىي الفئات الكظيفية في الٍيئات الهحمي .9
 .5الفئة العميا، كهكظفي الفئات العادية هف الفئة األكلى إلى الفئة 
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هف عهري، كلـ يكف  60ئات الهحمية الفمسطيىية بمغ سف يتـ صرؼ لكؿ هكظؼ هف هكظفي الٍي  .10
تقاعديان سىة خدهة هقبكلة لمتقاعد، كلـ يكف لً أم دخؿ أك هصدر إعالة آخر، راتبان  15برصيدي 

ة الٍيئة ىدكالر أهريكيان شٍريان تتحهؿ خزيىة دكلة فمسطيف صرفً، كليس هف خزي 100أساسيان بهقدار 
 الهحمية الفمسطيىية.

كذلؾ ك  ،هدة ثبلثة أشٍرل ىيتـ صرؼ ركاتب الهكظؼ الهتكفف، بدؿ هىحة الكفاة :يطبؽ صرؼ  .11
  .خهسة آالؼ شيكؿ 5000حد أدىى بحيث يتـ إعتهاد راتب شٍر ب، بدؿ هصاريؼ الجىازةيتـ صرؼ 

 : اآلتيةيضاؼ لكؿ هكظؼ عمى راتبً التقاعدم الهستحقات   .12

 لمهشترؾ طالها كاف يستحؽ  2009جتهاعية( كفقان لىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية ا) عبلكة عائمية
 الهكظؼ الهعاش.

  شيكؿ شٍريان، أك لكرثتً. 300عبلكة شخصية لمهكظؼ الهىتفع الهتقاعد بقيهة 

يتـ دفع ضريبة الدخؿ الشٍرية أثىاء الخدهة الكظيفية هكظفك الٍيئات الهحمية الفمسطىية كاتب ر  .13
دخار كىظاـ الهىافع أك اال أها هساٌهة الهكظؼ في صىاديؽ التقاعد ،هعيىةلشركط عىٍا كفقان 

 الهحددة كىظاـ الهساٌهات الهحددة فٍي هعفية هف ضريبة الدخؿ.

كف تغيير في الكظيفة أك تصر في هفٍكهً عمى زيادة في الراتب دالتأكيد عمى أف الترفيع يق  .14
ككذلؾ  ،أها الترقية فعادة يترتب عميٍا تغيير في هستكل الكظيفة هف حيث كصفٍا الٍيكمي، هستكاٌا

ككذلؾ التأكيد عمى عدـ جكاز حرهاف الهكظؼ هف  هستكل الراتب الذم يتقاضاي الهكظؼ الهرقى.
 الصادر بحقً هف أم جٍة كاىت. الترفيع فترة تىفيذ الحكـ

 يدفع لمهكظؼ الهكقكؼ عف عهمً راتبً كاهبلن فترة كقفً.  .15
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 .ثانيًا: التوصيات

الخدهة  اىكىي الهىظـ لحقكؽ الهكظؼ أثىاءلقد تكصمىا لمعديد هف التكصيات الهتعمقة باإلطار الق
يىظر اليٍا الهشرع الفمسطيىي في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية، كالتي ىأهؿ أف  بعدٌاها ك  الكظيفية
ا:االبعيف   عتبار، كهف أبرٌز

، كالىظاـ 1997لعاـ  1رقـ في قاىكف الٍيئات الهحمية  ،إحداث تحسيف هستداـ كتطكير .1
زالة المبس كالغهكض فيٍها.2009لعاـ  1كالتعميهات الهتعمقة بتىفيذي رقـ   ، كا 

الٍيئات  ، عمى جهيع هكظفيديبلتًكتع 2005لعاـ  7تكحيد تطبيؽ قاىكف التقاعد العاـ رقـ  .2
 دكف إستثىاء أم فئة هىٍـ عمى أم أساس غير قاىكىي.الفمسطيىية، الهحمية 

ىي مسطيفهف قاىكف التقاعد ال 25الهشرع الفمسطيىي ضركرة التدخؿ كتعديؿ ىص الهادة  ىكصي .3
ها ٌك الحاؿ ككليس  ،حتساب راتب التقاعد عمى آخر راتب لمهكظؼاكتعديبلتً، ك  2005لعاـ  7رقـ 

هف خدهة  ان شٍر  36سىكات أم ألخر  3عمى الهتكسط الحسابي آلخر عميً حاليان حيث يتـ إحتسابً 
 .1959لعاـ  34كذلؾ أسكةن بقاىكف التقاعد الهدىي رقـ  الهكظؼ.

هشاركة الٍيئات الهحمية  تفرض فيٍا كسف ىصكصالتدخؿ لضركرة الهشرع الفمسطيىي  ىكصي .4
شتراكات إجبارية بقاىكف التقاعد العاـ رقـ الهحددة كىظاـ الهساٌهات الهحددة افع االفمسطيىية بىظاـ الهى

بىص  2010لعاـ  16كتعديبلتً، كليس كها جاء بقرار هجمس الكزراء الفمسطيىي رقـ  2005لعاـ  7
 ختيارم لمٍيئات الهحمية الفمسطيىيةاص عمى أف ىظاـ الهساٌهات الهحددة، ىظاـ هىً، حيث ى 4الهادة 

 .اعد الفمسطيىيةٍيئة التقالهىتسبة ل

 الهادة)بتعديؿ كتعديبلتً، 2005لعاـ  7ـ هف قاىكف التقاعد العاـ الفمسطيىي رق 36بىص الهادة  .5
عمى حؽ الهكظؼ الهشهكؿ في القاىكف الهذككر الحصكؿ ىصت ( 2007لعاـ  5بقرار بقاىكف رقـ 

 أٌمية 55بة ألغراض التقاعد كبمكغ سف سىة هف الخدهة الهحسك  15عمى تقاعد هبكر، بعد إستكهاؿ 
ىتفاع بالتقاعد الهبكر كفي ٌذي الحالة فإف الراتب التقاعدم كفقان لىظاـ الهىافع الهحددة سكؼ اال

الهشرع  ىكصي لذا سىة. 60% حتى كصكؿ سف التقاعد اإللزاهي الهحدد 5يىخفض بهقدار 
فٍؿ يقصد الهشرع ، تحديد الهقصكد هىٍاب ىكصيًكذلؾ خفيضٍا ك تٌذي الىسبة أك  إللغاءالفمسطيىي 
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ك أهر غير 25كبالتالي يككف االىخفاض ، 60% عف كؿ سىة حتى الكصكؿ سف الػ5الفمسطيىي  % ٌك
  ؟ %5، أـ الهقصكد فقط هعقكؿ

)  2010 لعاـ  16قرار هجمس الكزراء رقـ بلقد حددت الىسبة الهئكية لشراء سىكات سابقة لمخدهة  .6
عف الىسبة الهئكية  أها (الٍيئة الهحميةاشتراؾ  ىسبة %9ك% 7لهىافع الهحددة باىسبة اشتراؾ الهكظؼ 

رقـ  الفمسطيىي هجمس الكزراء بقرارفقد حددت  عىد التقاعد ستحقاؽ الراتب التقاعدمال لشراء سىكات
الٍيئة  ىسبة اشتراؾ% 12.5ك% 12بالهىافع الهحددة )ىسبة اشتراؾ الهكظؼ  2005لعاـ  77

بعد تسكية  الشخصي الهكظؼحساب يتـ تسديد االشتراكات الهستحقة هف  تا الحالتيفكبكم (الهحمية
في  ضركرة التدخؿ كتكحيد الىسبالهشرع الفمسطيىي  ىكصيلذا . أكضاعً الهالية هع الٍيئة الهحمية

دهة شراء سىكات الخعىد  ررةقتقميؿ ىسبة الفائدة اله ىكصيًككذلؾ  .، بالىسب األقؿ بيىٍهاكمتا الحالتيف
ا هجمس الكزراء  % سىكيان  4,5 تقؿ عف بأف ألغراض التقاعد  77بالقرار رقـ الفمسطيىي كالتي أقٌر

 .الهسهكح شرائٍا، كتقسيط الهبالغ الهستحقة لهدد كفترات أطكؿ عدد السىكاتحد زيادة كل ،2005لعاـ 

ة ترفيع عمى صرؼ عبلك  تىص 2009ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية الفمسطيىي هف  18الهادة  .7
الهشرع الفمسطيىي بضركرة تعديؿ  ىكصي% لمهكظؼ كتهىح لهرة كاحدة فقط!! ، كعميً، 5بقيهة 
ً األصمي قبؿ تبضهف راكأف تضاؼ ٌذي الىسبة لمراتب األساسي لمدرجة قبؿ الترقية، لتصبح  ،الىص

 الترقية كليس صرفٍا لهرة كاحدة فقط. 

هف التعميهات  80الهادة ، ك 2009لفمسطيىي هف ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية ا 18الهادة  .8
، كعميً الدرجة الجديدة ستحقاؽ الهكظؼ هف تاريخ الترقية أكؿ هربكطاعمى ا تىص ،يالهتعمقة بتىفيذ

لغاء أدىى هربكط الدرجة، بحيث يتـ ىقؿ  ىكصي الهشرع الفمسطيىي ضركرة التدخؿ كتعديؿ الىص كا 
دة، كأف تبدأ الدرجة الجديدة هف حيث ها إىتٍت عميً قبؿ األقدهيات هف الدرجة القديهة لمدرجة الجدي

أسكةن  لها هف شأىً فتح آفاؽ كاسعة ستىعكس بشكؿ إيجابي عمى كضع الهكظؼ الهالي.الترقية، كذلؾ 
 دكلة فمسطيف.التربية كالتعميـ في م أقر لمهكظفيف العهكهييف هف هعمهي بالتعديؿ الذ

حدد بشكؿ كتعديبلتً، قد  2005لعاـ  7كف التقاعد العاـ رقـ الفمسطيىي بقاىبالرغـ هف أف الهشرع   .9
بتعريفً لمراتب التقاعدم الهحسكب ألغراض  كاضح كصريح العبلكات التي يشهمٍا الراتب التقاعدم

العبلكات الدكرية، ك عبلكة طبيعة العهؿ، ) كات الثابتةحيث يشهؿ الراتب األساسي كالعبل التقاعد،
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ال أف جهيع العبلكات الثابتة هثؿ عبلكة الترفيع كالعبلكة اإلجتهاعية كعبلكة إ .عبلكة غبلء الهعيشة(ك 
ؿ ا هف العبلكات،  هيالعم الهٌؤ ضهف هف هف قبؿ ٌيئة التقاعد الفمسطيىية  إحتسابٍان يىظر في كغيٌر

عمى  ديد الهساٌهات، أكعىد شراء السىكاتد اإلقتطاع هف الراتب الشٍرم لتسعىالراتب التقاعدم أك 
إلى ضركرة التقيد بىصكص القاىكف الفمسطيىي، كلك أراد  ىكصيلذا  !!!بار أىٍا عبلكات ثابتةعتا

كلـ بالىص عمى الراتب األساسي كالعبلكات الثابتة،  الكتفى، ان الهشرع الفمسطيىي ترؾ الهجاؿ هفتكح
كىً ختصاص كؿ بهكقعً تحديدٌا، كلصحاب االكترؾ أل بشكؿ كاضح كصريح، يذكر كيحدد العبلكات

 .ال غير طبشكؿ كاضح كصريح بثبلث عبلكات فقكحددٌا  ،لـ يفعؿ ذلؾ

هف التعميهات الهتعمقة بتىفيذ ىظاـ هكظفي الٍيئات  15بىص الهادة  الهشرع الفمسطيىي ىكصي  .10
كزيادة الىسبة  ،عبلكة هخاطرةلٍـ الهٍف التي تهىح زيادة طبيعة لتعديمٍا ك  ،2009لعاـ  1الهحمية رقـ 
 كفقان ك ، 1998لعاـ  4الفمسطيىي رقـ الخدهة الهدىية قاىكف بهكظفي  أسكةن كذلؾ  ،ي العبلكةالهئكية لٍذ

 كتعديبلتً. 2005 لعاـ 78الفمسطيىي رقـ قرار هجمس الكزراء ل

،  2009لعاـ  1هف ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ  9الهشرع الفمسطيىي بىص الهادة  ىكصي  .11
%  25% بدؿ هف 30ضافي الهسهكح بٍا عمى راتب الهكظؼ لتصبح كزيادة ىسبة العهؿ اإل ،لتعديمٍا

 أسكةن بالقاىكف األردىي، كأف يتـ ربطٍا بالراتب األساسي.

هف  40بىص الهادة تكسع في أسباب إىتٍاء خدهة الهكظؼ العاـ الالهشرع الفمسطيىي  ىكصي  .12
صريح هثؿ حالة بشكؿ  عمى حاالت، كالىص 2009لعاـ  1لٍيئات الهحمية رقـ ىظاـ هكظفي ا

أك  ،ىتٍاء خدهة الهكظؼ العاـ بسبب إىتٍاء هدة العقدا ستيداع، كحالة التسريح هف الخدهة، كحالةاال
، كي ال يبقى لبس كغهكض في ٌذي إىٍائً، أك بسبب العزؿ هف الكظيفة، أسكةن بالقاىكف األردىي

 .الحاالت

ة ىٍاية الخدهة لرئيس الٍيئة الهشرع الفمسطيىي أف يتـ هىح راتب تقاعد بدؿ هكافئ ىكصي  .13
ىتٍاء ادكلة فمسطيف حاؿ الهحمية، أسكةن بأعضاء الهجمس التشريعي كأعضاء الحككهة كالهحافظيف في 

كأف يطبؽ عميً قاىكف هكافآت كركاتب أعضاء الهجمس التشريعي كأعضاء الحككهة خدهتٍـ. 
  .2004لعاـ  11كالهحافظيف رقـ 
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 التقاعدية.لهكظؼ في حالة العزؿ الكظيفي هف جهيع حقكقً رتب القضاء الفمسطيىي حرهاف ا  .14
 ىكصيكفي ٌذا الهجاؿ  ىصت عمى ذات الشئ. 1959هف قاىكف التقاعد الهدىي  13ككذلؾ بالهادة 

ىظران ألف حرهاف الهكظؼ هف حقكقً التقاعدية  ،القضاء الفمسطيىي بأف يعيد الىظر في ٌذا الهكضكع
ىها يت ،اتًال يهس الهكظؼ بذ تـ يكذلؾ أسكةن بالقاىكف األردىي كالعراقي، حيث  .عدل إلى أفراد أسرتًكا 

 ترة تىفيذفٌذي الحقكؽ الهالية طكاؿ  ،لحكـ جىائي صادر بحقً يأسرة الهكظؼ الهعزكؿ ىتيجة تىفيذهىح 
ذا تكف ،في حالة إىٍاء الهكظؼ فترة الهحككهية كقؼ صرفٍالمحكـ كيتـ  الهكظؼ بعد  الهكظؼ يكا 

  .هف جديد الحقكؽ الهالية هرة أخرل لكرثتً الهستحقيفكصرؼ ٌذي هىح تعاد  ذلؾ

حتساب كسكر السىة سىة في إحتساب الراتب سف ىصكص إلالهشرع الفمسطيىي إلى  ىكصي  .15
كذلؾ إىصافان كدعهَا لمهكظؼ  بشراء سىكات الخدهة، كها يتـ احتسابً التقاعدم كهكافئة ىٍاية الخدهة،

 الهتقاعد.

، عمى أف كتعديبلتً 2005لعاـ  7قاىكف التقاعد العاـ رقـ ب الهعدلة 36دة ت الهالقد ىص  .16
ف اال ىتفاع بالتقاعد الهبكر يقتصر فقط لهكظؼ الخدهة الهدىية كلقكل األهف الهشهكليف في القاىكف، كا 
سىة هف الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد كبمكغ  15 ستكهاؿاىتفاع بالتقاعد الهبكر ٌي ية االأٌم

سىة. فٍؿ تـ إستبعاد الفئات األخرل الهشهكلة بقاىكف التقاعد العاـ كهكظفي الٍيئات الهحمية  55سف 
الهشرع الفمسطيىي تعديؿ الىصكص  ىكصيذا الحؽ كفؽ ٌذا  الىص الصريح!! هف اإلىتفاع بٍ

 بىصكص كاضحة ال لبس أك غهكض فيٍا.
 5، بقرار بقاىكف رقـ 2005لعاـ  7قـ لقد هيز الهشرع الفمسطيىي بتعديؿ قاىكف التقاعد العاـ ر   .17

الهكظفة األىثى بحالة التقاعد اإللزاهي تقاعد الشيخكخة، حيث هىحٍا هيزة التقاعد بسىيف  2007لعاـ 
خدهة أقؿ عف سىكات خدهة الهكظؼ الذكر كلكف بحالة اإلحالة عمى التقاعد لـ يضفي الشي الههيز 

سىة هف  15ستكهاؿ د، حيث اشترط لئلحالة عمى التقاعد ابحاؿ اإلحالة عمى التقاع لٍا، بؿ لـ تىتفع 
، ككفقان لٍذي الشركط لـ تهىح بالشئ الجديد عف 55الخدهة الهحسكبة ألغراض التقاعد كبمكغ سف 
 ىكصيالتقاعد!!!  لذا  55سىة خدهة كبعهر  15حالة تقاعد الشيخكخة فيحؽ لٍا عىد إستكهاؿ 

كاف يهىح الهكظفة الهرأة اإلحالة عمى التقاعد بإستكهاؿ  36 الهشرع الفمسطيىي ضركرة تعديؿ الهادة
 .55كليس سف  50سىة هف الخدهة الهحسكبة لمتقاعد كبمكغ سف  15
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لى كتعديبلتً، إ 2005لعاـ  7الفمسطيىي رقـ الهشرع الفمسطيىي بقاىكف التقاعد العاـ  ىكصي  .18
 تحديد حد أدىى كحد أعمى لمراتب التقاعدم بصكرة ىسبة هئكية.

التعميهات الهتعمقة بتىفيذ ىظاـ هف  40-21ىصكص الهكاد الهشرع الفمسطيىي لتعديؿ  ىكصي  .19
بالقاىكف  الهتعمقة بإإلجازات كخاصةن الهدفكعة األجر أسكةن ، 2009لعاـ  1هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ 

فة في حالة ىح الهكظهك  ،أياـ 10هىح الهكظؼ في حاؿ كفاة زكجتً إجازة هدتٍا  هثاؿ ذلؾاألردىي، 
إجازة ببل هرتب لمعىاية بأحد أفراد األسرة أك أحد الكالديف هىح ك  كفاة زكجٍا إجازة هدتٍا شٍر كاحد،

أف تهدد إجازة األهكهة لرعاية الهكظفة ك بسبب أكضاعٍـ الصحية لهدة سىة كاحدة خبلؿ هدة الخدهة، 
الىص بشكؿ ك اؿ في فمسطيف، دكف راتب لهدة سىتيف، كليس لسىة كاحدة كها ٌك الحا الرضيع طفمٍ

ككذلؾ زيادة هدة حؽ الهكظفة الهرضعة في التغيب ساعتيف هدفكعتي األجر  صريح عمى إجازة الكفاة،
 .بدؿ الساعة الكاحدة الكضع خفي اليكـ لهدة سىة هف تاري

إذا  ،ًهزايا هالية كبزيادات سىكية عمى راتبهىح الهكظؼ  الهشرع الفمسطيىي لمىص عمى ىكصي  .20
إذا ىشر بحثان عمهيان بشكؿ أك ختراع هسجبلن لدل الجٍة الهختصة. ككاف اال ،براءة ختراعالهكظؼ قدـ 

ستخداهً ألم غاية هف الغايات الكاردة في ىظاـ اهية هحكهة عمى أف ال يككف قد تـ هىفرد في هجمة عم
 .شرع األردىي، أسكةن بالههكظفي البمديات، أك أف يككف هستقبلن هف أطركحة دكتكراة أك هاجستير

هف  11الهادة  اإلجتهاعية، بىصعبلكة بهىح ال التكسعضركرة الهشرع الفمسطيىي ىكصي  .21
الهطمؽ لمهكظؼ كهىحٍا  ،2009لعاـ  1التعميهات الهتعمقة بتىفيذ ىظاـ هكظفي الٍيئات الهحمية رقـ 

ـالأك األرهؿ، أك لمهكظفة   18ال تزيد عمى  هطمقة ال تتقاضى ىفقة شرعية عف أكالدٌا ككاىت أعهاٌر
إزالة المبس كالتأكيد عمى حؽ الهكظفة بعبلكة األطفاؿ  إلىأيضان  كىكصيً ، أسكةن بالهشرع األردىي.سىة

 إذا لـ يكف زكجٍا هكظفان.

هف التعميهات الهتعمقة بتىفيذ ىظاـ  26عمى ىص الهادة  تعديؿال الهشرع الفمسطيىي ىكصي  .22
زت ترحيؿ إجازة الهكظؼ السىكية بها ال تزيد في سىة ، كالتي أجا2009هكظفي الٍيئات الهحمية 

. بحيث يعدؿ كيسهح  60كاحدة عف  بصرؼ هقابؿ هالي عف اإلجازات العادية الهتراكهة غير يـك
ؿ ، يستطيع الهكظؼ هع التعديؿ أف يستحؽ راتب شٍر كاهًتغمة بها ال يزبد عف ىصفٍا، كعميالهس
 .الهتراكهة لًعتيادية يكـ، تعادؿ ىصؼ اإلجازات اال 30
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طرؽ إعادة تعيف الهكظؼ العاـ تبيف فيٍا  صك الهشرع الفمسطيىي ضركرة سف ىص ىكصي  .23
 .1959لعاـ  34أسكةن بقاىكف التقاعد الهدىي رقـ  (اإلعادة إلى الخدهة الكظيفية)

الهشرع الفمسطيىي ضركرة التدخؿ كتعديؿ ىسب تكزيع الراتب التقاعدم عمى الكرثة  ىكصي  .24
الراتب التقاعدم بمغ هفي حاؿ تـ حرهاف كريث حصتً التقاعدية لسبب ها، كتكزيع كاهؿ الهستحقيف، 

بعد خصـ حصة هف الراتب التقاعدم كليس تكزيع الهبمغ الهتبقي ، األصمي الهفركض كالهستحؽ
 عمى باقي الكرثة الهستحقيف.الكريث الهحركـ 

 ًتكؿ، كأف يخصص لكرثالهقتسف ىصكص تتعمؽ بحالة الهكظؼ إلى  الهشرع الفمسطيىي ىكصي  .25
فقد حياتً كعهري  ،راتب تقاعد خاص باإلضافة لمراتب التقاعدم تعكيضان عها فقدكي هف هعيؿهف بعدي، 

 . 1959لعاـ  34كذلؾ أسكةن بقاىكف التقاعد الهدىي رقـ  ً.بسبب ىاشئ عف قياهً بكاجبات كظيفت

، بتعديؿ القاىكف كسف ىصكص 2005اـ لع 7الهشرع الفمسطيىي بقاىكف التقاعد العاـ رقـ  ىكصي  .26
ك عمى رأس عهمً، ا قاىكىية تسهح لمهكظؼ  )الراتب التقاعدم الهعاشستبداؿ أثىاء الخدهة الكظيفية ٌك

الراتب ع ببحيث ال يتجاكز الجزء الهستبدؿ ر  ،راتب التقاعدىقكد بىسبة هف حقً في ب (الهستقبمي
 . 1964لعاـ  8كالهعاشات رقـ  أهيفأسكةن بقاىكف الت، كذلؾ 25أم ىسبة % التقاعدم

لغاءك  التدخؿ الهشرع الفمسطيىي ضركرة ىكصي  .27 الهفركضة % 8البالغة الفائدة  أك تقميؿ سعر ا 
عمى هبالغ القركض التي يتـ إقراضٍا لهكظفي الٍيئات الهحمية بتعميهات ٌيئة التقاعد الفمسطيىية 

 .الفمسطيىية

كتعديبلتً قد هىح  2005لعاـ  7التقاعد العاـ  رقـ  بالرغـ هف أف الهشرع الفمسطيىي بقاىكف  .28
ىتٍت أك تىتٍي خدهاتٍـ بسبب إالذيف  شيكؿ لهكظفي القطاع العاـ 700هبمغ  120بىص الهادة 
إذا لـ يكف بشرط ك  ،سىة 15عاهان كلـ يكهمكا خدهة كظيفية هحسكبة ألغراض التقاعد  60بمكغٍـ سف 

$ دكرالن 100ىح الهكظؼ العاهؿ بغير القطاع العاـ ه 121بىص الهادة كذلؾ ك  .لٍـ دخؿ آخر
لمزكجيف المذيف تىطبؽ عميٍها قد هىح  2005لعاـ  141لكزراء)ىظاـ( رقـ قرار هجمس ا إال أف أهريكيان.

يتـ هىح  ، أمهف خزيىة دكلة فمسطيفلكؿ هىٍها  $ دكالران أهريكيان شٍريان 75هبمغ  الشركط الهذككرة هعان 
ىصكص الىظاـ هخالفة كيؼ لفعميً دكالران أهريكيان.  200كالران أهريكيان بدؿ د 150الزكجيف هبمغ 
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!! كالتي ٌي بهثابة هفسرة كهكضحة لمقاىكف كليست بهعدلً لً، كالهتعارؼ عمية ؟ىصكص القاىكف
 قاىكىيان أف القاىكف أعمى هرتبة هف الىظاـ بالتسمسؿ الٍرهي القاىكىي.

ككذلؾ  ع دكف تهيز بيف فئات الهىتفعيف.ؿ كهعالجة الهكضك الهشرع الفمسطيىي التدخ ىكصيلذا  
ف لـ هكظفي الٍيئات الهحمية ٌـ هكظفيكف عهكهيك  سف ىصكص صريحة ال لبس فيٍا أفلىكصيً  ف، كا 
 .بالقطاع العاـ عهمٍـيكف 

بقاىكف ستخدـ اد، هثاؿ ذلؾ ضطراب في إستخداـ التعابير في ىصكص الهكاٌىالؾ بعض اال  .29
الشرعييف، كهرة ثالثة إلى هف تعبير الكرثة الهستحقيف، كهرة الكرثة  ، 2005لعاـ  7رقـ التقاعد العاـ 

كتكحيد الهصطمحات إلزالة المبس كالغهكض  أكيدالهشرع إلى ت ىكصيلذا  ٍـ الهشترؾ قبؿ كفاتً.يميع
. فىقترح تثبيت تعبير ضافة تعريؼ لً في القاىكف إلى جاىب في الهفٍـك  الكرثة الهستحقكف، كا 

 " الكرثة الهستحقكف ٌـ الكرثة الهعالكف هف قبؿ الهشترؾ قبؿ كفاتً".بها يمي: التعريفات، فيعرؼ
 ،كتساب الركاتب التقاعديةاضركرة التدخؿ كتعديؿ كدراسة أسس الهشرع الفمسطيىي ل ىكصي  .30

ها ب سف التقاعد تعديؿككيفية التأٌيؿ لٍا كالحصكؿ عميٍا كالتي هف خبللٍا يهكف أف تؤدم إلى 
 يتىاسب كاألكضاع االقتصادية كاالجتهاعية في الهجتهع الفمسطيىي.

الهساكاة كعدـ التهييز في الحقكؽ بيف الهكظفيف العهكهييف العاهميف الهشرع الفمسطيىي  ىكصي  .31
في الٍيئات الهحمية الفمسطيىية كهكظفي قاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي، لضهاف تحقيؽ العدالة 

  كاإلىصاؼ.

 زيادة الكعي التقاعدم لدل الهشتركيف.ل ىكصي  .32

عتهاد هبدأ الجدارة كالكفاءة في التكظيؼ كالترقية كضبط التعييىات بالكاسطة في الٍيئات ا  .33
  .الهحمية

ألخذ دكر في ديكاف الهكظفيف العاـ الفمسطيىي ك تٍيئة الهجاؿ لكزارة الحكـ الهحمي الفمسطيىية   .34
ة الٍيئات الهحمية الفمسطيىية كالهكظفيف العاهميف فيٍا، أسكةن بالقاىكف دار إكالهسائمة كالتكاصؿ هع الرقابة 
 .خاصةن فيها يتعمؽ بالتعييف األردىي
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تعديؿ الركاتب التقاعدية بها يتىاسب هع  الهشرع الفمسطيىي إعادة الىظر كدراسة ىكصي كأخيران  .35
 هستكيات الهعيشة في الهجتهع الفمسطيىي. 

 

 .أجهعيفرب العالهيف، كصمى اهلل كسمـ عمى ىبيً، كعمى آلً كصحبً كآخر دعكاىا أف الحهد هلل 
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 المصادر والمراجع.

الهصادر.

 كاألىظهة الكطىية: القكاىيف 

 :القكاىيف الكطىية 
 

 .2001لسىة  3قاىكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيىي رقـ   .1

 كتعديبلتً. 2003لعاـ  القاىكف األساسي الفمسطيىي  .2

 .1964لعاـ  8التأهيف كالهعاشات رقـ  قاىكف  .3

 .، كتعديبلت2005ًلسىة  7قاىكف التقاعد العاـ الفمسطيىي رقـ   .4

 .1959لعاـ  34قاىكف التقاعد الهدىي   .5

 .2005لعاـ  23قاىكف التىفيذ الهدىي الفمسطيىي رقـ   .6

 كتعديبلتً. 1998لعاـ  4قاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي رقـ   .7

 .2000لسىة  7مسطيىي رقـ قاىكف العهؿ الف  .8

 .كتعديبلتً 1997لسىة  4قاىكف الٍيئات الهحمية الفمسطيىي رقـ   .9

 .2016لعاـ  19قرار بقاىكف بشأف الضهاف اإلجتهاعي الفمسطيىي رقـ  .10

 .بشأف ضريبة الدخؿ 2011لعاـ  8قرار بقاىكف رقـ  .11
 

 :األىظهة الكطىية 

 .كظفي الٍيئات الهحميةبشأف ىظاـ ه 2009لعاـ  1قرار هجمس الكزارء رقـ   .1
بإصدار  1998، بتعديؿ قاىكف الخدهة الهدىية الفمسطيىي 2005لعاـ  78قرار هجمس الكزراء  .2

 .ىظاـ هىح عبلكة الهخاطرة
 . ىظاـ التأهيف الصحي الحككهي ، بشأف2004 لعاـ 113قرار هجمس الكزراء رقـ   .3
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ببلئحة  ،1998الهدىية الفمسطيىي  ، بتعديؿ قاىكف الخدهة2005 لعاـ 13هجمس الكزراء رقـ  قرار .4
 .عبلكة طبيعة العهؿ كالعبلكة اإلدارية

تىتٍي  ، بشأف هكظفي القطاع العاـ الذيف إىتٍت أك2007لعاـ  134قرار هجمس الكزراء رقـ   .5
 سىة. 15عاهان كلـ يكهمكا خدهة كظيفية هحسكبة ألغراض التقاعد  60خدهاتٍـ بسبب بمكغٍـ سف 

لعاـ  7 اىكف التقاعد العاـ رقـبالبلئحة التىفيذية لق 2005 لعاـ 141رقـ هجمس الكزراء  قرار  .6
2005. 

بشأف إىتقاع هكظفي الٍيئات الهحمية  بالبلئحة التىفيذية، 2010لعاـ  16 قرار هجمس الكزراء رقـ  .7
 كتعديبلتً. 2005لعاـ  7الفمسطيىية بقاىكف التقاعد العاـ رقـ 

 .ىظاـ رؤساء كأعضاء هجالس الٍيئات الهحمية ، بشأف2017 لعاـ  3رقـ قرار هجمس الكزراء   .8
 لعاـ 4اىكف الخدهة الهدىية رقـ لق بالبلئحة التىفيذية 2005 لعاـ 45هجمس الكزراء رقـ قرار  .9

 .2005 لعاـ 4الهعدؿ بالقاىكف رقـ  1998
 .بشأف شراء سىكات الخدهة ألغراض التقاعد، 2005 لعاـ 77رقـ قرار هجمس الكزراء   .10
 .1955لعاـ  4ظاـ الهالي لمبمديات رقـ الى  .11

 .1960لسىة  3ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات كهكافآتٍـ الهعدؿ رقـ   .12

 .1960لعاـ  41ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات كهكافآتٍـ الهعدؿ رقـ   .13

 .1963لعاـ  85رقـ ىظاـ هكظفي البمديات الهعدؿ   .14
 .1955لعاـ  1ىظاـ هكظفي البمديات رقـ  .15

 

 ىظهة العربية:القكاىيف كاأل 

 كتعديبلتً. 2017قاىكف الخدهة الهدىية األردىي   .1

 كتعديبلتً. 2013لعاـ  30ىظاـ الخدهة الهدىية األردىي رقـ   .2

 كتعديبلتً. 2016لعاـ  141ىظاـ تقاعد هكظفي البمديات األردىي رقـ   .3

 كتعديبلتً. 2007 لعاـ 108رقـ  ىظاـ هكظفي البمديات كتعديبلتً  .4
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