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 االهذاء

  انصؼاب يىاجهح يف أػاَين يٍ إىل , وانصرب اننجاح ػهًين يٍ إىل

 أتً.. 

 ػهًرين يٍ , راهتا يكنىٌ ػٍ يؼربج نرخشج انكهًاخ ذرغاتك يٍ وإىل

 اذلًىو ذكغىًَ وػنذيا , فٍه أَا يا إىل ألصم انصؼاب وػاَد

 أيً..  آاليً يٍ نٍخفف دناهنا حبش يف أعثخ

 اىل اخىذً واخىاذً ..

 واىل مجٍغ هىالء اهذي حبثً هزا ...

 انثادث
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 ذمذٌش و شكش

 وهادي انثششٌح يؼهى ػهى وانغالو وانصالج انؼادلني سب هلل احلًِذ

 .انذٌٍ ٌىو إىل تإدغاٌ ذثؼهى ويٍ وصذثح آنه وػهى اإلَغاٍَح

 يٍ كم إىل انثذث هزا إخشاج يف عاهى يٍ نكم اجلضٌم تانشكش أذىجه

 .يغاػذذً و وذىجٍهً ذؼهًًٍ يف عثثا كاٌ

 عهًٍاٌ زلًذ  شهالء.م م حً انفاضهذاعرار إىل

 . انثذث يف ػًهً أثناء وذىجٍهً إسشادي يف جهذا ألٌ مل دٍث

ػًىياً واىل اعاذزج لغى  انماَىٌ وانؼهىو انغٍاعٍحواىل مجٍغ اعاذزج كهٍح 

 .خصىصاً  انغٍاعٍح انماَىٌ 

 . واىل اػضاء جلنح ادلنالشح ادلىلشج 

 انثادث
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 املقذمح 

 اوال : مىضىع الثحث 

شيدت المجتمعات الحديثة نموا تنظيميا كبيرا غزا كافة وجوه الحياة اإلجتماعية، 
ظيور مشكالت وظواىر تتطمب بالضرورة دراسة متعمقة وتحميال  مما أدى إلى

تستند إلى فمسفة محددة قواميا تحقيق أعمى درجات  مستفيضا. فالمؤسسات الحديثة
أقصى حد ممكن من الفعالية والكفاية.  الوصول بإنتاجية المؤسسات إلىالرشد بيدف 

األفراد فإضطرت إلى  وحينما حاولت المؤسسات تحقيق ىذا اليدف إصطدمت بحرية
 تكبيميا ثم إصطدمت بممارسة المباديء الديمقرطية التي ىي حق لألفراد فحدت

ا إذا ما أردنا التوصل إلى منيا، مما أدى في نياية األمر إلى معضمة يتعين مواجيتي
فراد حريتيم تضمن لمتنظيم رشده وفعاليتو في الوقت الذي تحقق لأل صيغة مالئمة

نسانيتيم وعمى إعتبار أن فعالية أية مؤسسة ترتبط بكفاءة العنصر  ووجودىم وا 
بإعتباره العنصر المؤثر والفعال في إستخدام  البشري وقدرتو عمى العمل ورغبتو فيو

إستغالل العنصر البشري، الذي  لمادية المتاحة. أصبح من الضروري ترشيدالموارد ا
أصبح أكثر  أصبح أكثر طموحا وتنوعا فيما يرغب في تحقيقو من أىداف، كما

 إىتماما بتخطيط مستقبمو الميني.

 لذلك تعد الترقية من المؤثرات األساسية التي تمعب دورا ىاما وحيويا في سموك  
يمكن خمق الرغبة لدييم في اآلداء، األمر الذي يمكن معو القول  ااألفراد فمن خاللي

تتوقف إلى حد كبير عمى مدى نجاح اإلدارة  أن قدرة المؤسسات عمى تحقيق أىدافيا
وفق معايير موضوعية  في توفير القدر الكافي من اإلشباع ووضع برنامج ترقية

 .اليدف الرئيسي من الترقيةصول إلى تحقيق تسمح بالو 
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إلى إىتمام اإلدارة المعاصرة بقضايا الموارد البشرية  ذلك أدى بناء عمى ما تقدم 
دائم بين أىداف المؤسسة وأىداف األفراد، وبين التكمفة  في محاولة إليجاد توازن

في ىذا اإلىتمام من إعتقاد عممي،  والعائد في التعامل مع األفراد. وتنطمق اإلدارة
إستغاللو أو  قات وقدرات ذىنية تفوق كثيرا ما يتميقوم عمى أن اإلنسان لديو طا

اإلستفادة منو فعال في مواقع العمل المختمفة، وأن اإلستفادة القصوى من تمك القوى 
المصدر الحقيقي لتميز المؤسسات وقدرتيا عمى تحقيق إنجازات ىامة؛ لذلك  ىي

افز الترقية بما خمق القدرة التنافسية لدى األفراد من خالل ح فالمحور األساسي ىو
 توفره من إمتيازات مادية ومعنوية.

 الثحث  مىضىع اسثاب اختيارثانيًا : 

محور إىتمام الدراسات اإلجتماعية المتمحورة حول  شكل موضوع الترقية
تشخيص واقع المؤسسة ومستمزمات إستمرارىا في ظل المنافسة التي تميز اإلنفتاح 

ت النظر وتعدد التحول التنظيمي إلى تباين وجيا ذلكأدى مما اإلقتصادي المتزايد. 
التي طرحت قضايا الترقية والفعالية في سياقات إجتماعية   المقاربات النظرية

 متباينة. 

؛ فإن ىذه الدراسة  االىداف التي تسعى الييا وبالنظر إلى أىمية الترقية و 
ميين، التي عالجت تحاول التعرف عمى العالقة القائمة بين ىذين المتغيرين التنظي

شكمت حافزا قويا الثائية الموضوع في عالقتو بالفرد والمؤسسة والمجتمع. ىذه 
التي تشيد تحوال من العراقية في المؤسسة  الوظيفية لتقصي أبعاد ومعايير الترقية

نظام آلخر، وخاصة اإلنفتاح عمى الشراكة األجنبية والدخول في خضم المنافسة 
 من جودة وكفاءة آداء.العالمية وما تفرضو 
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 : اهميح الثحث  ثالثا

تتجمى اىمية البحث في ان الترقية تعد دافعا لمموظف العام نحو تنمية قدراتو 
الذاتية وحثو عمى العمل فضاًل عن بثيا لروح المنافسة بين الموظفيين كافة الن 

صعود  الموظف عندما يدخل الخدمة في اول درجات السمم الوظيفي يراوده االمل في
ات التي درجات ىذا السمم والوصول الى قمتو ويؤدي ىذا بدوره الى تطور الخدم

 تقدميا المرافق العامة في البمد .

 اهذاف الثحث :  راتعا

محاولة تشخيص الواقع الفعمي لمترقية، والتعرف عمى مدى وجود إستراتيجية -1
 لتدرج العاممين.

وضوعية ومساىمتيا في م ماتمى مدى إستناد الترقية إلى مقو التعرف ع-2
 لمموظفين و االدارة . تحقيق الرضا

ألدارة  الترقية في تحقيق الفعالية التنظيمية أثارساىمة إبراز مدى م-3
 .المؤسسات

من  حول الترقية عمى تحقيق أىداف المؤسسة التنافس تقصي درجة تأثير-4
 .النواحي االيجابية ع وجو الخصوص

 خامسًا : منهج الثحث 

اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج التحميمي والوصفي في ضوء ما توفر من  
 .در وبما يتالئم مع موضوع البحث مصا
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 املثحث االول 

 مفهىم الرتقيح وانىاعها 

الترقية حق من حقوق الموظف التي اقرتيا القوانين وبذلك ىي ضمان لالرتقاء 
ين مفيوم الترقية وانواعيا في بالموظف من وظيفة الى وظيفة اعمى وعميو سوف نب

 مطمبين متتاليين وكاألتي : 

 املطلة االول

 الرتقيحتعريف 

تعريف مصطمح الترقية وماذا عرفيا  البحث فينتناول في ىذا المطمب  فسو 
  -وذلك من خالل النقاط التالية :شراح القانون وتعريفيا اصطالحًا ولغة 

، قاء رقىء رقية في السمم ىي اسم من فعل  -تعريف الترقية لغة : -اوال :
بالكسرة رقياء ،رقياء ، ارتقى مثمو يقصد بيا رفع شخص او عدة اشخاص من مرتبة 
الى مرتبة اعمى وقد يمس ىذا الرفع عدة جوانب كما الجانب االجتماعي و الجانب 

نو اعيان البمدة او المدينة ين في مكاعدداالقتصادي فترقية شخص او اشخاص 
 كرافدثروتو يدخل في اطار الترقية االجتماعية او ان بعد الشخص ثريًا فينا تكيف 

 .  (1)في روافد الترقية االجتماعية 

فيما يتعمق بموقف المشرع  -تعريف الترقية في االصطالح القانوني : -ثانيًا :
موظفي الدولة والقطاع العام  رواتب فأننا لم نجد في قانونتعريف الترقية من  العراقي
 قيادة الثورة المنحل مجمسفي قرار ولكن وجدنا تعريفا لمترقية  2008لسنة   (22رقم)

                                                           
1

( , العدد 12)  دافدٌن للحقوق , جامعة الموصل مجلانسام محمد عبد هللا , حماٌة حق الموظف قً الترقٌة , بحث , فً مجلة الر

 .265, ص 2778لسنة  (24)
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الموظف او  حصولحيث عرفو بانو ( 1) 1في البند / 6/2/1987( في 380رقم )
 اعمى من الوظيفة التي يشغميا .  وظيفةالى  وظيفةانتقالو من 

 وو اكفاء الموظفين  تياراخ سميمةالناحية االدارية الن و الترقية ايضًا م
في التنظيم  طةالسمو توى اعمى من حيث المسؤولية اصمحيم لتولي وظائف ذات مس

ما مل ضقتصادية افاالداري لموحدة عمى ان يتمتع الشخص في ىذه الحالة بمزايا ا
 .  (2)كان يتمتع لو في وظيفة السابقة 

في المركز القانوني لمموظف من طبقة الى طبقة  الصعودعني الترقية توكذلك 
ود في اىمية صعنفس الوقت التشمل في  العام ان الترقيةاعمى درجة و االصل 

اخر الترقية تشمل الترقى من الوظيفة و الصعود ايضًا في الدرجة المالية او بمعنى 
الوظيفة و الترقى في الدرجة عمى اعتبارىا ان الموظف بالترقية يشغل وظيفة ذات 

 .  (3)درجة اعمى 

عن عني بانيا نقل الموظف من وضع وظيفي الى وضع وظيفي تو الترقية 
ا يقصد بالترقية شغل الموظف المرقى  لوظيفة اخرى طريق نقمة الى وظيفة اعمى كم

مستوى  يفوقو السمطة و المركز مستوى اعمى من حيث الصعوبة و المسؤولية  تذا
الشروط من الموظفين طبقة اعمى من من يستوفي منح  ىيوظيفتو الحالية و الترقية 
 (4)وظيفتو بقرار لو السمطة 
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 . 51/6/1980فً  3154القرار منشور فً الوقائع العراقٌة , العدد  1
 .94, ص  2712,  2712عفر كاظم , الوظٌفة العامة , الطبعة الثانٌة , دار النهضة العربٌة القاهرة , د . انس ج 2
3
,  2771د. محمد رفعت عبد الوهاب , حسٌن عثمان محمد , مبادى القانون االداري دار المطبوعات الجامعٌة , االسكندرٌة , سنة  

 .319ص
شرح احكام الوظٌفة العامة , دار الجماهٌر للنشر و التوزٌع و االعالن , دون حمل طبع , دون سنه طبع  حسن حمودة المهداوي , 4

            .138, ص
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 املطلة الثاني

 انىاع الرتقيح

منيا الزيادة السنوية ع العراقي الى انواع متعددة نص عمييا المشر تنقسم الترقية 
فصيل من حيث شروط منحيا دراستيا بالت ولسنتناذلك الترقية بالوظيفة و الترفيع وك

 يا في ىذا المطمب . منحالسمطة المختصة بو 

 الفرع االول

 السيادج السنىيح

و الوظيفية  خدمةسنو واحدة من ال كمالولمموظف عند ا حىي مبمغ مقطوع يمن
 .(1) توالموظف الى الدرجة التالية لدرج ترقيةذر عالى حين تمنح ىذه الزيادة يستمر 
المعدل  1960لسنة   (24)رقم الييا قانون الخدمة المدنية ىذا وقد اشار  

الدولة الحالي فمم يشير اما قانون رواتب موظفي  (2)2009( لسنة 14بقانون رقم )
 الييا وكان من االفضل االشارة الييا وبيان احكاميا . 

  -:  (3)وتقسم الزيادة السنوية الى عدة انواع 
وىي مبمغ من المال يضاف الى راتب الموظف بصورة  -الزيادة الدورية : -1
شروط عددىا القانون وىذه المدة تتراوح ما بين ستو اشير و ثالثة سنوات  فقدورية و 

 .السنوية وقد اخذ بيا المشرع العراقي  الزيادةوان كان الغالب منيا سنو وليذا تسمى 

                                                           
1
 . 25/2/2710, فً   www.tamag.net مقال مأخوذ من مجلة الوظٌفة , الموظف وفارس رشٌد فهد , 
2
 .2779لسنة  (14لمعدل بقانون رقم )ا 1967( لسنة 24رقم )المدنٌة الخدمة , قانون  5المادة  
3
 1992مقدمة الى مجلس كلٌة القانون . بغداد سنة  ةدكتورا رسالةقٌة فً الوظٌفة العامة , غازي فٌصل مهدي , النظام القانونً للتر 

 .07, ص 
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الموظف ىي مبمغ من المال يضاف الى راتب  -الزيادة التشجيعية : -2
لمموظفين  حجيودة في مجال العمل اي انيا تمناالساسي تشجيعيا  لو ومكافاه عمى م

 وتحسين االداء . االخرين عمى العمل  ثزين في عمميم و بالتالي فانيا تحالمتمي
ىي مبمغ  من المال يضاف الى راتب الموظف المرقى  -زيادة الترقية : -3

ما كان يتقاضاه من راتب قبل الترقية  بين فىة اعمى يساوي الفرق يساويالى وظي
درجة ات ى وىو يساوي حتمية زيادة من زيادلحد االدنى الراتب الوظيفة االعماو 

 الوظيفة االعمى الرقى ليا . 

وىذا النوع من الزيادة لم ياخذ بو المشرع المراتب و بالتالي اليوجد تطبيق لو في 
 العراق . 

افاه الموظف او بقانون تيدف الى مكتمنح وىي زيادة  -: ستثنائيةالزيادة اال -4
ة وطنية ميمة لزيادة رواتبيم من اجل مواجية تكاليف المعيشة . بالموظفين في مناس

 .ق في العراق  ييا تطبلوىذه الزيادة ايضا اليوجد 

اضافة الى الزيادات السابقة فانو يوجد انواع اخرى من الزيادات في العراق 
تشجيعية اال انيا ال تمنح الى المتميزين في العمل وانما يمكن عدىا من الزيادات ال

الى عموم الموظفين الذين يعممون في دائرة معينة او الموظفين الذين يقومون بأعمال 
 .  (1)تختمف عن اعمال وظيفتيم 

 

 

 

                                                           
1
 .  00غازي فٌصل مهدي , مصدر سابق , ص 
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 الفرع الثاني

 الرتفيع

ىو انتقال الموظف من درجة الى درجة اعمى وفق لالحكام التي يحددىا 
  (1)القانون ويترتب عمى ىذا زيادة في الراتب االساس 

شروطًا عدة  2008كما وضع قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام لسنة 
  -:( 2)لمترشيح وحددىا باالتي 

 ضمن امالك الوظيفي  لمدائرة وجود درجة شاغرة في الدرجة االعمى لدرجة  -1
 الالزمة لمترفيع .  األصغرية اكمال المدة -2
وشغالة الوظيفة مستوفيًا لمشروط المؤىالت المطموب  فان يكون الموظ -3

 .المرشح لمترفيع الييا 
الوظيفة المراد ترقية الييا بتوجيو  شغالت كفاءة ومقدرة الموظف عمى اثبو  -4

 .االعمى رئيسو المباشر و مصادفة الرئيس 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .143غازي فٌصل مهدي مصدر سابق ص 
2
 .2778(  لسنة 22و انقطاع العام رقم ) دولةثانٌا قانون رواتب موظفً ال 6ة الماد 
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 الفرع الثالث

 الرتقيح تالىظيفح

 -وتقسم ىذه الترقية الى نوعين:

ويقصد بيا ان يرقى الموظف الذي قضى في  -:باالقدمية الترقية  -اواًل :
زمالئة من  امضاىافترة زمنية اطول من تمك التي الوظيفة او الدرجة االدنى 

الموظفين او الدرجة االعمى ويقوم ىذا النوع من الترقية عمى اساس المدة التي 
بكسبو خبره وكفاء تجعمو موىاًل لمترقية الى الوظيفة  خدمةالموظف في ال امضاىا

 ومقتضياتاخرى ان اعتبار العدالة  ومن ناحية ذات المستوى االعمى ىذا من ناحية
 .  (1)ترقية الموظف زيادة راتبو عبر فترات زمنية محددة االجتماعية تتطمبالرعايا 

  -:(2)ومن مزايا ىذا النواع من الترقية 
تحقيق العدالة والموضوعية بين جميع الموظفين الن ىذا النوع يطبق عمى   -1

 الجميع بشكل مجرد وعام وبالتالي يعمل الجميع دون خوف او قمق عمى مستقبميم . 
االقدمية مكافأة من جانب االدارة لمموظف مقابل  تعتبر الترقية بناء عمى -2

ية االدارية الن الترقية تقترن في الغالب االعم بزيادة سنوات الخدمة التي قضاىا بالج
ة عمى اساس ما يتوقعو من زيادة يءه المستقبمأعباخاصة وان الموظف يرتب  االجر

 دخل . 
يشجع ىذا النوع االدارة ويجعميا حريصة عمى االىتمام بالموظفين وتقوم   -3

 بتوفير التدريب الالزم في حال شغل اي وظائف جديدة . 

                                                           
1
 .  207,انسام محمد عبد هللا مصدر سابق ص 
2
 . 96انس جعفر كاظم , مصدر سابق , ص 
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وبالرغم من ىذه المزايا اال ان الترقية باالقدمية وجيت الييا بعض 
  -:(1)االنتقادات

بين الموظفيين قول  فيما يتعمق بالقول بان االقدمية تحقق العدالة والموضوعية  -1
فيو مغالطة الن اتباع االقدمية يؤدي الى مساواة بين جميع الموظفين دون تفرقة بين 

 المجد وغيره . 

ن اتباع مبدا االقدمية يجعل االدارة حريصة باالىتمام بالموظفين ـأالقول ب -2
ة يجب وتوفير التدريب الالزم لشغل الوظيفة الجديدة ليس صحيحا عمى اطالقو فاالدار 

عمييا ان تيتم بأختيار موظفييا وتوفير التدريب الالزم ليم لتنمية مياراتيم اي كان 
 النوع المتبع في الترقية . 

القول بان الترقية بناءا عمى االقدمية مكافاة من المصمحة لموظفييا مقابل  -3
السنوات التي قضوىا في خدمتيا يؤدي الى مساواة جميع العالمين في منح ىذه 
المكافاة وىذا ليس سميما اذا ينطوي عمى ظمم بعض العاممين النيم ليسوا جميعا سواء 

 كافاة بالتساوي يعد ظمما بالنسبة لالكفاء . من حيث الكفاية ومن ثم منحيم جميعا م

اءة و فالكويتم ىذا النوع من الترقية عمى اساس  -الترقية باالختيار : -ثانيًا :
حديث التعين  و كانول تىرقى الموظف االقدم بل االكفاء حاالمتياز بحيث بحيث الي

الشخص  ات الذاتية فيويمكن تعريف الكفاء بانيا مجموعة من العناصر و الصف
منيا يتصل بالكفاءة الفنية و االدارية ومنيا مايتصل بالذكاء و النشاط من السموك و 

 . (2)االساسية لمموظف مقوماتلك  من الذغير 

 :(3)ومن مزايا ىذا النوع من الترقية 

تعتبر الترقية باالختيار عنصرا اساسيا وميما في تقدم االدارة ورقييا ويتحقق   -1
ذلك عندما يعي الموظف جيدا ان كفاءتو وميارتو تمعب دورا حامسا في اداء ميام 

                                                           
1
 . 90صانس جعفر كاظم , مصدر سابق ,  
2
 .  202انسام محمد عبد هللا , مصدر سابق , ص 
3
 .  147- 139, ص  2712د. ولٌد سعٌد القاضً , ترقٌة الموظف العام , كلٌة الحقوق , دار الثقافة للطباعة والنشر ,  
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وظيفتو مما ينعكس ذلك ايجابا عمى االدارة وتعطي االدارة الفرصة الحقيقة لمكشف 
 عمى الكفاءة الموجودة لدييا .

ظام الترقية باالختيار يشجع الموظفين الممتازين في الترقي لتولي ان ن  -2
المناصب العميا والميمة فالترقية باالختيار تعمل عمى ايجاد نوع من الموازنة والتوفيق 
بين رغبة الموظف الترقي من ناحية وحاجة االدارة في حصر المناصب الميمة في 

 . الجياز االداري عمى االكفاء من ناحية اخرى 
يحفز الموظفين ويخمق جوا من المنافسة جوا بينيم  ان نظام الترقية باالختيار -3

وىذا الجو ينعكس اثره ايجابا عمى االدارة فاالنسان بفطرتو ميال لمعمل والمقبل عميو 
 من تمقاء نفسو ودافعو في ذلك االلتزام بالمثل واالخالق االجتماعية . 

 -:(1)وجيت الييا بعض االنتقادات ختيارالترقية باالوبالرغم من ىذه المزايا اال ان 

تتم الترقية باالختيار وفقا لمتقدير الشخصي غير الموضوعي لمرئيس االداري   -1
فتتم ترقية الموظف بناءا عمى راي رئيسو االداري بعيدا عن كل االعتبار االقدمية 

 واالستحقاق . 
تذمر الموظفين واحساسيم  تفتح المجال واسعا امام المحسوبية مما يؤدي الى  -2

بعدم االستقرار الوظيفي مما يؤدي الى انتشار ظاىرة الفساد في كل البالد واذا انتشر 
 فانو يصبح عاجزا عن تقديم خدماتو لممجتمع بأسره . الفساد في الجياز االداري 

قد يتسبب عقد الترقية باالختيار الى خمق يخمق عوامل الحقد والكراىية   -3
ى المرؤسين اتجاه رؤساىم وىذه العوامل تقضي الى نتائج سيئة ووخيمة والتشكيك لد

 لمغاية تؤثر سمبا عمى عمل الجياز االداري . 
 
 

                                                           
1
 .  144-143مصدر سابق, ص د. ولٌد سعٌد القاضً , 
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 املثحث الثاني 

 الرتقيح يح والسلطح املختصح تأصذار قرارشروط الرتق

ال يمكن لمموظف االنتقال من وظيفة الى اخرى اعمى منيا اال بعد استيفاء 
لمترقية وان قرار الترقية ال يصدر اال من قبل الجية التي تمتمك  الشروط الالزمة

صة بالترقية مع تحديد سمطة اصدار قرار الترقية وعميو سوف نبين الشروط الخا
  السمطة المختصة بأصدار قرار الترقية بمطمبين التاليين وكاألتي :

 املطلة االول 

 شروط الرتقيح 
ة تشريعات الخدمة المدنية المختمفة الى رفع عدد من الشروط ياتجيت غالب

عمى اكثر من الواجب توافرىا كي يتم اجراء الترقية الوظيفة وبيذا االسم يتم االعتماد 
منيا وجود وظيفة شاغرة واستيفاء المدة الالزمة وتوافر اساس عند اصدار الترقية 

لمعدالة و  االتي تقتضييا الترقية تأمينصفات الكفاءة والمقدرة وتوافر المؤىالت والموا
 تحقيقًا لمغاية من الترقية وىذا االساس سنتناوليا في ىذا المطمب 

 الفرع االول

 وجىد وظيفح شاغرج
 يحتم في سابق عمى وجود الموظف ممان وجود العنوان الوظيأمما الشك فية 

وجود موظف لشغمة ويقتضي عمى وفق مبادى التنظيم االداري السميم الوظائف اي 
ترقية الموظف الى وظيفة اعمى شاغرة وان يكون ىناك جياز اداري ان يكون 

اختالفًا بين واجبات ومسؤوليات الوظيفة التي يشغميا و الوظيفة التي يترقى الييا 
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لعمل وعينو داخل الوحدة في حجم افالترقية يجب ان تكون استجابو لحاجة فعمية 
 . (1)االدارية

جوز ان يكون عمى ىذا وال تتحقق الترقية اال اذا وجدت وظيفة شاغرة النو ال ي
 . (2)المدينة وىذا ما ذىبت الية غالبة تشريعات الخدمة  نراس وظيفة موظفا

ويجب ان يكون ليذا العنوان الوظيفي تخصيص مالي اي وجود درجة مالية 
الي يجب ان يتوفر لكي يتم تنفيذ مية تتبع في الترقية فاالعتماد الموجودة فعاًل بالميزان

عباء الترقية الن االخير يتطمب ان أمواجية  وشرط اساس تسمتزمفيو قرار الترقية 
الف ذلك تكون ىناك وظيفة ممولة فال بد من ربط الترقية باالعتماد المالي وبخ

 الييا  قيةالتر  دلة النشغال الدرجة المالية المرافي ىذه الحا عيباسيكون قرار الترقية م
 .( 3) وىذا ما نصت عمية غالبية القوانين و منيا القانون العراقي

 الفرع الثاني

 املذج الالزمح للرتقيح ستيفاءأ

بعض القوانين قضاء الموظف مدة معينة في الوظيفة لكي يجوز بعدىا  تشترط
ترقية الى وظيفة اعمى و الحكمة في ىذا الشرط في اكتساب الموظف خبرة ومرانا 

مدة معينة في الوظيفة يسمى في الوظيفة توصمو الى شغل وظيفة اعمى ان قضاء 
لمترقية ام ال  ح وحدىا معيارفيما بينيم حوليا ىل تصم لفقياءاختمف او باالقدمية ىذا 

االقدمية ايجابيًا النيا عندىم تحقق مزايا كثيرة منيا العدالة  صارتصمح ؟ فاجاب ان
و الموضوعية بين الجميع اذا اليوجد معيار سيمم لقياس كفاءة الموظفين سواىا كما 

نيا تحول دون التعسف لموظفين ألا نفوسبعث الطمأنية و االستقرار في تانيا 
                                                           

1
, رسالة ماجستٌر مقدمة الى مجلس كلٌة دراسة مقارنة ()موظف العام الحسن جابر اسماعٌل الموسوي ) التنظٌم القانونً لترفٌع  

 .66 ص,  2714سنة  القانون جامعة الكوفة , 
2
 .251 غازي فٌصل مهدي مصدر سابق ص 
3
 .60, 66ص, مصدر سابق , حسن جابر اسماعٌل الموسوي  
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عاممين وتدريبيم لشغل وظائف المحسوبية كما تؤدي الى حرص االدارة عمى الو 
 . اعمى
جميمة من نو بالرغم من المزايا المتقدمة اال انيا موسومة بأي الثاني فرأما الأ

التواكل وغمق االبواب ىذا الرأي حيث انيا تؤدي الى  صارالعيوب عمى حد قول ان
ة بين الموظفين حيث انيا تساوي واحقق المساكما انيا ال ت ةالممتاز  فاءاتبوجو الك

بدورة الى اشاعة اليأس يؤدي  و اليازل في عممو من الموظفين و ىذا ماالمجد بين 
ل االحوال عمى الترقية بمجرد مرور فين و يؤثر عمى عمميم النيم في كبين الموظ
 . (1)ىذا المدة 

في قانون نص المدة الالزمة حيث  استيفاءالقانون العراقي بشرط  عمما أن
عمى اساس الكفاءة وحدة عمى ان يجرى اختيار الموظفين لمترقية  الخدمة المدنية
 .( 2)الخدمة... الخ 

 الفرع الثالث

  املقذرجتىافر الكفاءج و 

وعمى ان الترقية باعتبارىا حافزًا ال يسمح اال لمموظف الكفوء ذو االداء المتميز 
حيث ال ينال  نخفضذو االداء الم ياونلمموظف المت نحالترقية ال تماساس ذلك ان 

الموظف تكون من اختصاص  كفاءة وقدرةعمى ان الشيادة عمى  ة نصيبمن الترقي
اشرافيا وسمطتيا و توجيياتيا فيي  تراىا الجية التي يعمل الموظف تحاعتباباالدارة 

اط الموظف و اعطائة التقيم اكثر من غيرىا عمى تقيم اداء ونشالتي تكون قادرة 
الذي يستحقو مقابل جيده ومثابرتو عمى انو منح االدارة سمطة من ىذا القبيل يعني 

تتم عمى اساس االختيار فيي التحقق شكل تمقائي بمجرد توافر الشروط ان الترقية 
                                                           

1
 .254, 253ص , مصدر السابق ,. غازي فٌصل مهدي د 
2
 .2779لسنة  (14لمعدل بقانون رقم )ا 1967( لسنة 24رقم )المدنٌة الخدمة قانون  .(18) مادةاا 
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شيادة االدارة عمى كفاءة ومقدرة الموظف عمى شغل الوظيفة ال بد القانونية انما 
الضوابط التي يمكن من خالليا الشيادة  تعدد يجب االشارة الىالمرقى الييا ىذا انو 

ة التجربة ونظام و مدعمى اداء كفاءة الموظف ومن اىم ىذه الضوابط ىي االئتمان 
ال يمكن االستغناء عنو بل انو  اسموبًا موضوعيا ادارياً  يعد تقارير الكفاءة و االخير

نظم  وتكاد تجمع وسيمة من وسائل ترقية الموظف وصالحيتة الى وظيفة اعمى
الخدمة المدنية عمى ىذا الضابط باالضافة الى ضوابط اخرى اما االئتمان ووحدة 

 . (1) هالتجربة او غير 

لذين معرفة الموظفين ا كيفية وقد رسم القانون والتعميمات الصادرة بموجب
الترقية او الموظفين المؤجمين الكتساب الترقية عن طريق نظام التقارير  ستحقوني

لمتحقق من واضحًا مجال الترقية لم يحدد لنا طريقا  في السنوية السرية في حين انو
مل بمينية شرط الكفاءة و المقدرة بالرغم من ان الترقية اىم حافز لمموظفين عمى الع

 . (2)تامة

 الراتعالفرع 

 الىظيفح تقتضيهاتىافر املؤهالخ و املىاصفاخ التي 

ل شخص يرغب بالوظيفة ىناك شروط عادة يجب توافرىا في كان  يخفىال 
العامة حيث ان ىذه الشروط ىي التي توصمو لنقل الوظيفة العامة و باالظافة الى 

اجل تمييز كل وظيفة عمى بعض الشروط الخاصة من ىذه الشروط يجب توافر 
 ة .و غالبيو تشريعات الخدمة المدنيو ىذا ما نصت عميحدى 

                                                           
1
 .163, 161, 167ص ,  مصدر سابق  , غازي فٌصل مهدي 
2
 .265ص ,  مصدر سابق ,  غازي فٌصل مهدي  
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ة ليا وىذا و يمكن توافر الصفات و الموىالت في الموظف من خالل اكتساب
اجتيازه ىذا التدريب يكون قادرًا عمى  فبعدية واعدادية لو بعن طريق الخبرة برامج تدري

 . ( 1)تولى الوظيفة الجديدة وييدف التدريب الى تحقيق امرين اساسين 
 .مية االفراد و الجماعات و تطويرىا وظيفيًا نت (1
اكفاء الحمول الالزمة ليا تحت اشراف مدرسين  و أيجاد دراستو مشاكل العمل (2

 تتوافر ليم الخبرة العممية و العممية . 

المعدل  1960( لسنة 24رقم ) قانون الخدمة المدنية فان وفي القانون العراقي
لم يشترط لترقية الموظف ىذا الشرط بسبب عدم تبنية  2009( لسنة 14بقانون رقم )

( رقم  المنحلالنظام التدريبي الموضوعي بينما نجده في قرار مجمس قيادة الثورة ) 
) يشترط لترقية الموظف الى وظيفة  الذي نص بان  (2) 2/6/1987لسنة  380

اعمى ان تتوافر فية شروط الترقية فية شروط الترقية و الموصفات و الموىالت التي 
 . (3)... (  لزاميةاال تلوظيفة بما في ذلك اجتياز الدوراتقتضييا تمك ا

بقانون رواتب موظفي الدولة النافذ اذ لم يرد ىذا الشرط واالمر نفسو فيما يتعمق 
صراحتو وانما جاء فيو ان يكون الموظف مستوفي لمشروط والمؤىالت المطموبة 
الشغال الوظيفة المرشح لمترقية الييا ويالحظ ان ىذا النص لم يبين ىذه الشروط 

مترقية الن والمؤىالت وقد يكون المقصود منيا الحصول عمى الشيادة الالزمة ل
القانون اعتمد الشيادة ومدة الخدمة اساسين لمترقية او شروط االشتراك في الدورات 

 . (4)التدريبية لذا فيو شرط غامض 

 

                                                           
1
 .00الموسوي , مصدر سابق , ص حسن جابر اسماعٌل  
2
. فً  3154, منشور فً الوقائع العراقٌة عدد  1980( لسنة 387( من قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل رقم )2ٌنظر المادة ) 

15/6/1980  . 
3
 .2778لسنة  22من قانون رواتب موظفً الدولة والقطاع العام رقم  6ٌنظر الفقره )ج( من البند ثانٌا من المادة  
4
 .09حسن جابر اسماعٌل الموسوي , مصدر سابق , ص   
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 املطلة الثاني

 السلطح املختصح تأصذار قرار الرتقيح

لمشروط التي تم ذكرىا  استيفائوال تتم ترقية الموظف الى وظيفة اعمى اال بعد 
في المطمب السابق وعدم وجود مانع من موانع الترقية وبعد تتوافر ىذه الشروط يتم 
ترقيتو الى الوظيفة االعمى وتصدر ىذه الترقية من السمطة المختصة باصدار ىذا 

 .القرار او من الجية االدارية التي تمتمك حق اصدار ىذا القرار 

لمطمب من ىي السمطة التي ليا الحق في اصدار لذلك سوف تتناول في ىذا ا
 تتم اصداره . قرار الترقية وكيف 

من مظاىر السمطة العامة  ظيرام يعدباتخاذ القرار االداري الذي  رةتنفرد االدا
لمقوانين و  استناداً ىي التي ترتب الحقوق و االلتزمات  لالدارة المنفردةفاالرادة رة لالدا

ل عمل يصدر من جية االدارة بارادتيا المنفرد االداري ) كالنظمة ويعرف القرار ا
 .( 1)يقصد تعديل او رفض تعديل الحقوق و الواجبات ( 

وقد تكون ىذه القرارات االدارية موجية الى شخص معين او مجموعة اشخاص 
 منحيم الحقوق و فرض االلتزامات عمييم .  من اجل تقدير مراكزىم القانونية و

ختصة باصدار قرار الترقية حسب مانصب عميو القانون العراقي تكون الجية الم
يخولو ىو ان تشكل لجنة بامر من الوزير او رئيس الجية الغير مرتبطة بوزارة او من 

و  ر عاممدي معاون عن برئاسة موظف اليقل عنوان وضيفتواو اكثر اي منيا لجنة 
بالنظر في طمبات ) الترقية (  مدة التزيد عضوين ال يقل عنوان وضيفتيما عن مدير 

القرار ( ستين يومًا ويتولى التحقق من توافر الشروط الالزمة عمى ان يصدر 60عن )

                                                           
1
 .97ص ,  مصدر سابق,  حسن جابر اسماعٌل الموسوي  
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اخذ من تالترقية  تكونبوزارة و من الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة 
 . (1)ان لم يكن لمموظف دور في تاخير )ترقيتة (  االستحقاقتاريخ 

وقانون رواتب موظفي الدولة ىذا فيما يتعمق في نطاق قانون الخدمة المدنية 
القطاع العام اما بما يتعمق في قوانين الخدمة الخاصة فان السمطة المختصة بالترقية 

بالترقية في مجمس  مختصةدعاء العام تكون السمطة الفمم تكن موحدة  ففي قانون اال
 .(2)سمطة ترقية القاضي وكذلك يكون لمجمس القضاء القضاء 

تحديد السمطة  بشأن واحداما قانون الخدمة الجامعية فانو لم يكن لو طريق 
انو في الوقت الذي اقره ضمن جية الخدمة بالترقية موظفين الخدمة الجامعية اذ 

بترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة يكون الوزير ىو المختص 
الموظف المعين عمى مالك الجامعة او الييئة  جية اخرى يكونوفق القانون ومن 

يكون المختص بترقيتو ىو رئيس الجامعة او الييئة او المركز او من يخولو القانون 
 . (3) ترقيتو وفق القانون

الى فرد واحد احيانا كالوزير  قيةيالحظ ان المشرع العراقي يسند سمطة التر 
بطة بوزارة او من يخولو اي منيما والى لجنة او المختص او رئيس الجية الغير مرت

مجمس في احيان اخرى وال يصدر قرار الترقية من السمطة التي خوليا القانون اال 
لجنة بموجب القانون ، وىو اتجاه اكثر ايجابا من الصالحية بعد توصية من 

اء المخولو الى لجنة او مجمس وذلك بسبب تأخرىا في انعقاد المجمس وكثرة االر 
بين المجمس بخصوص الترفيع مما يؤدي الى تاخيرىا ولكن بشرط ان ال يمارس 
ىذه السمطة اال بعد تقديم توصية من لجنة مختصة تتولى ترشيح الموظفين لمترقية 

 .  (4)بعد تاكد من توفر الشروط القانونية فييم 

                                                           
1
 .60, 66  حسن جابر اسماعٌل الموسوي , مصدر سابق , ص 
2
 المعدل. 1909لسنة  167( الفقرة الثانٌة من قانون التنظٌم القضائً رقم 45المادة ) 
3
 .  المعدل 2778( لسنة  23رقم ) المادة الخامسة من قانون الخدمة الجامعٌة  
4
 .  91حسن جابر اسماعٌل الموسوي , مصدر سابق , ص    



24 

 

 املثحث الثالث

 مىانع الرتقيح

ىناك جممة من العوائق التي تقف حائال دون ترقية الموظف وىذه العوائق قد 
تكون مقررة بحكم القانون كسحب اليد والعقوبات التأديبية او بأرادة الموظف كاالجازة 
الدراسية وبكل االحوال تكون مانع من صدور قرار الترقية وعميو سوف نتكمم عن تمك 

 الموانع في ثالثة مطالب متتالية 

 املطلة االول

 سحة اليذ

ان الترقية في االساس ىي وسيمة من الوسائل التي يتم من خالليا مكافاءة 
الموظف عمى حسن عممو و انضباطة في عممو وىذه المكافاءة ال يحصل عمييا وىو 
لم يقيم بواجباتو عمى اتم وجو ليذا فان الموظف الذي لم ييتم بواجباتو عمى نحو 

عن سحب اليد  المطمبمم في ىذا عادل سوف يحرم من الترقية ومن مزاياىا وسنتك
 .كاحدى االسباب التي تؤدي الى حرمان الموظف من الترقية 

لمعدل ا 1991لسنة  14أشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
 .اليد يعد مانع من موانع الترقية 

ايقاف الموظف عن العمل مؤقتا لممصمحة  او الوقف )بسحب اليد(ويقصد 
 . (1)لمصمحة التحقيق او بسبب القبض عميو وتوقيفو قانونًا العامة و 

 

                                                           
1
 المعدل .   1991لسنة  14( من قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام رقم 16المادة ) 
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 .  (1)ويكون سحب اليد عمى ثالثة انواع 

السحب بقوة القانون : في ىذه الحالة يوقف الموظف العام عن العمل بقوة  -1
القانون دون الحاجة الى صدور قرار من الجية االدارية لمجرد حبسو وطيمة مدة 

 س يمثل عقبة مادية تحول دون قيام الموظف بأعمال وظيفتو . الحبس الن الحب
حتياطي : ويتم الوقف في ىذه الحالة من الجية االدارية السحب األ -2

التقديرية فيو اجراء احتياطي يقصد بو توقف الموظف عن العمل  ابأستعمال سمطتي
لمدة ال تتجاوز حد معين ولغاية منو تعود الى انو قد يكون الموظف متيم بجريمة 

مصالح مدة التحقيق قد يؤدي الى اضرار ب تأديبية وان وجوده في مكان العمل في
 . ل يحفظ لألدارة سمعتو وىيبتوالعمالتحقيق بأخفاء ادلتو او العبث بيا وان ابعاده عن 

يعد الوقف عن العمل في ىذه الحالة من السحب بوصفو جزاءًا تأديبيًا :   -3
الجزاءات التأديبية التي يفرضيا االدارة عمى الموظف وتفرض لمدة ال تتجاوز حدا 

 معينًا يحدده القانون فال يرقى الموظف اال بعد مضي المدة التي حددىا القانون . 

( فقد اوجب 1991لسنو )( 14رقم )موظفي القطاع العام  ون انضباطاما قان
عمى دائر الموظف سحب يده عن الوظيفة اذا اوضف من جية ذات اقتناص طيمة 

 .  (2)مدة التوظيف 

القطاع العام النافذين في العراق و ولم يتضمن قانون انضباط موظفي الدولة 
بيد ان التطبيق العممي في  نصا يعالج موضوع ترقية الموظف مسحوب اليد ،

 الوزارات جرى عمى عدم منح الموظف مسحوب اليد الترقية او النظر فييا . 

ان الموظف من مقول نرى وجوب حر ال ما تقدمتعزيز  لىويذىب بعض الفقياء ا
الترقية خالل مدة الوقت عن العمل ذلك انو باالظافة الى ما اشير حولو من اتيامات 

                                                           
1
 . 209,  208أنسام محمد عبد هللا , مصدر سابق , ص 
2
 .1991( قانون انضباط موظفً الدولة و القطاع العام لسنة 16المادة ) 
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 مة في اشغال الوظيفة االعمى القيامن الترقي الغايةكفاءتو موضع شك فان  تجعل
لمدة الوظيفة  مبعد عنمع اسنادىا الى موظف تماما باعبائيا وىو امر يتعارض 

وظيفة عمال وبذلك تنفي الحكمة ليزاول  و يمكن ان يتولى خالليا سمطة اموقتة وال
ن ظيور الى حي التريثفي ىذه الحالة  يينبغابعاده عن الوظيفة  مدةة خالل تمن ترقي

ق او المحاكمة ويكون لالدارة بعد ذلك ان تعمل سمطتيا في ترقية ىذا ينتيجة التحق
ضوابط العامة التي الموظف الى الوظيفة االعمى او عدم ترقيتو وذلك في ضوء ال

 . (1)يقرىا القانون

 املطلة الثاني

 االجازج الذراسيح 

في جيات خارج  يقضيياالييا  فدالموظف المو الدراسية فان  االجازةفيما يخص 
فييا الموظف الى البحث و  ويتجومتناول الييئة كالجامعات و المعاىد العالية 

راي يذىب الى ان ة من المعمومات و الخبرات عمية فيناك دستزاالتحصيل لال
لجيات ة التوقيت في تحصيل المعمومات والخبرات في تمك انالموظف الذي يخو 

تمك الكفاءة  وىيو عمميار كفاءتو وفي انك لزاماً العممية الخارجية فقد اليكون ذلك 
السرية و بالتالي تنعكس عمى الترقية بل ان اولئك  السنويةالتي تنعكس في التقارير 

اثبتوا  نالذين يرشحون لمبعثات الدراسية يكونون عادة من اكفاءة الموظفين بالييئة الذي
 ة خارج الييئة فقد اليكون ذلك في البعثة الدراسي اخفقواجدارتيم عمال فاذا حدث و 

 . (2)رجعا الى عدم الكفاءة في العمل 

                                                           
1
موانع الترقٌة فً مجال الوظٌفة العامة )دراسة مقارنة( , رسالة ماجستٌر مقدمة الى مجلس كلٌة القانون عالء الدٌن محمد حمدان ,  

 .08, ص 2777جامعة بغداد , 
2
 .125, ص نفسهالمصدر السابق عالء الدٌن محمد حمدان , 
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المعدل بقانون رقم  1960( لسنو 24رقم ) ظم قانون الخدمة المدنيةنىذا وقد 
جاز مال يعامللمموظفين عمى انو بالنسبة االجازات الدراسية ى 2009لسنة  (14)

 حالوفي  السمفودراسيا معاممة طالب البعثة فيما يتعمق بالصرف عميو عن طريق 
 . (1)راتب  بدونالمدة التي سمف عنيا بسبب ذلك اجازة اعتيادية  وتعدالرسوب 

في  تينمنح الموظف الذي اكمل سن ختصايضا عمى انو لموزير الم ونص القانون 
 .(2)وظيفة فعمية اجازة دراسية داخل القطر براتب تام لمحصول عمى  خدمة

 تمديدىاشياده عميا لمن يحمل شيادة جامعية اوليو لممدة المقررة لمدراسة ويجوز  - أ
 الحاجة الى ذلك . ال تزيد عن سنو وليذا  لمدة
 دبموم بعد الدراسة االعدادية ولمدة سنين .  - ب
 ( بعد الدراسة االعدادية ولمدة اربع سنوات  شيادة جامعية اولية ) بكالوريوس - ت

لغرض  جازةاالفيما يتعمق وصف مدة ( االمر 50/4وقد حسمت المادة )ىذا 
كافة لبالنص )تعد مدة االجازة الممنوحة لمموظف خدمة فعمية  من عدموالترقية 

 .( (1-االغراض مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د

جاز دراسيا خارج معد الموظف اليقضى فيو ال الدولى وفي قرار لمجمس شورى
في الحصول عمى الشيادة منسحبا  و اخفق الذي اكمل المدة  المحددة لدراستو القطر

 امنسحبنما يكون أ( و 1979/ 2/1في ) المنحل مجمس قيادة الثورة  قرار غراضأل
المرض الذي لم يسند الى تقرير طبي  بحجوالى القطر  واعاد تركيامن الدراسة اذا 

وقد ذىب  (3)التعاقدي  بالتزامو مخالمقبول عمى ان الموظف يكون في الحالتين 
رس خارج القطر المشرع الى ابعد من ذلك بوصف ان طالب الدراسات العميا الذي يد

لعقد ة المتعاقد عمييا قبل المدة المتبقية لمدراسة المثبتة في ايدراسويحصل عمى شيادة 

                                                           
1
 .2779لسنة  (14لمعدل بقانون رقم )ا 1967( لسنة 24رقم )المدنٌة الخدمة قانون  ./ د (1/ 57ادة )المنظر ٌ 
2
 . 2779لسنة  (14لمعدل بقانون رقم )ا 1967( لسنة 24رقم )المدنٌة الخدمة قانون (  2/  57) المادة نظر ٌ 
3
 .17, 9, ص  1980( , بغداد 1984-1987, فتاوى مجلس شورى الدولة ) صانًالج( ,د. عبد الرسول 1982/ 9القرار رقم )  
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وفقا لمتشريعات النافذة  يستحقيااضافة لالمتيازات التي  -متيازأك( يمنح  تمديد) دون 
 . الترقيةغراض ألاحتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المتبقية في العقد قدمًا 

ع حجب العالوة او الترقية لمطالب الموظف الذي يحصل عمى كما وجب المشر 
االضافية ديد ممن المدة المقررة بمقدار مدة التاكثر  بمدهالشيادة المتعاقد عمييا 

 . (1)الثانية

ىذا فيما يخص الطالب الموظف الذي يدرس خارج القطر اما الطالب الموظف  
حالة يتاخر الذي يدرس داخل القطر وتاخر في الحصول عمى الشيادة المتعاقد عمييا 

 . (2)المقرره المدة المضاف الى دراستو  ففي الترقية بمقدار نص

 املطلة الثالث

 العقىتاخ التأديثيح

تعتبر العقوبات التأديبية احدى موانع الترقية وان ىناك تعريفات مختمفة ليذه 
العقوبات فمنيا العقاب المستخدم اتحاه اخالل الموظف وخروجو عمى واجب الخدمة 

خرج عن او انيا العقوبة المينية التي توقع عمى من اخل بواجبو الوظيفي او 
مقتضيات الوظيفة او مس بكرامتيا ، وان العقوبات التأديبية تمتاز بخصائص منيا 
المرونة والتميز والمساس مزايا الوظيفة المادية والمعنوية فيي ال تمس الموظف في 
الشخصيتو وحريتو او اموالو الخاصة بل تقع عمى مزايا الوظيفة وتحرمو البعض منيا 

التأديبية الى نوعين عقوبات معنوية وعقوبات مادية فاالولى  ، ويمكن تقسيم العقوبات
ينيج نيجا قوميا في سموكو  تيدف الى تحذير الموظف وتنبييو والطمب اليو ان

عمما بانو ال اثر مادي ليذا النوع من العقوبات عمى الموظف ومن امثمتيا  مستقبال
لى حرمان الموظف من المزايا وم ، اما النوع الثاني فيي تؤدي امالتنبيو واالنذار وال

                                                           
1
 .( المذكور518( من القرار ) 3نظر الفقرة ) ثالثاً /ٌ 
2
 .( المذكور518( من القرار ) 3/ رابعانظر الفقرة ) ٌ 
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واذا كانت المخالفات التي ، (1)المقررة في القوانين او حتى الحرمان من الوظيفة نفسيا
ترتكبيا الموظف غير محددة عمى سبيل الحصر فان القانون في النظام التأديبي 
يحدد العقوبات عمى سبيل الحصر وىذا يعني ان النظام التاديبي عمى المبدأ ال 

اال بنص انو صاحب االختصاص في تحديد العقوبات التي يجوز فرضيا  عقوبة
 .  (2)عمى الموظف وبالتالي فأن االدارة مقيدة في ىذا المجال 

وقد تناول القانون العراقي تحديد ىذه العقوبات واشار الييا في )قانون انضباط 
، واالثار المترتب عمييا  (3)(  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

  -وىذه العقوبات ىي : 

اواًل : لفت النظر : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بمخالفة التي ارتكبيا 
وتوجييو لتحسين سموكو الوظيفي وترتب عمى ىذه العقوبة تأجيل الترقية لمدة ثالثة 
ى اشير ، ان عقوبة لفت النظر تعد من اخف العقوبات التي يجوز فرضيا عم

 الموظف . 

ثانيًا : االنذار : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبيا وتحذيره 
من االخالل بواجبات وظيفتو مستقباًل ، ويترتب عمى ىذه العقوبة تأخير الترقية مدة 

تحذيرا من الموظف باخالل ستة أشير ، ويجب ان يكون مكتوبا ومسببًا ويتضمن 
 قباًل . بواجبات وظيفتو مست

ثالثا: قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي لراتب الموظف لمدة ال تتجاوز 
عشرة ايام بأمر تحريري تذكر فيو المخالفة التي ارتكبيا الموظف واستوجبت فرض 

 العقوبة ، ويترتب عميو تأخير الترقية وفقا لما يأتي : 

                                                           
1
 .  1991لسنة  114شرح احكام قانون انضباط موظفً الدولة واالقطاع االشتراكً , رقم  د. غازي فٌصل مهدي , 
2
,  2775مكتبة القانونٌة للتوزٌع , مبادى واحكام القانون االداري , العاتك لصناعة الكتب , الد. علً محمد بدٌر وأخرون ,  

 . 354ص
3
 ( من القانون المذكور . 8ٌنظر المادة ) 
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 .يامالراتب لمدة ال تتجاوز خمسة اخمسة اشير في حال قطع  - أ
شير واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوية  - ب

 خمسة ايام . 

رابعًا : عقوبة التوبيخ : وتكون بأشعار الموظف تحريرا بالمخالفة التي ارتكبيا 
وباالسباب التي جعمت سموكو غير مرًض ، ويطمب اليو وجوب اجتناب المخالفة 

 عمى ىذه العقوبة لمدة سنة واحدة .وتحسين سموكو الوظيفي ، ويترتب 

انقاص الراتب : ويكون بقطع المبمغ من راتب الموظف بنسبة ال  خامسأ :
% من راتبو الشيري لمدة ال تقل عن ستة اشير وال تزيد عن سنتين ، 10تتجاوز 

ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبو ويترتب عمى ىذه العقوبة 
 تأخير الترقية لمدة سنتين . 

وتكون بأمر تحريري يشعر فيو الموظف بالفعل الذي سادسًا : تنزيل الدرجة : 
التي تمي درجتو  لمدرجة ارتكبو ويترتب عمييا تنزيل راتب الموظف الى الحد االدنى

العالوات التي ناليا في الدرجة المنزل منيا وىذه العقوبة تتعارض مباشرة مع منحو 
 بصورة واضحة وسريعة مع الترقية . 

تنحية الموظف مدة تحدد بقرار الفصل الذي يتضمن سابعًا : الفصل : وتكون ب
 :  (1)االسباب التي استوجت فرض العقوبة عميو عمى النحو االتي

مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات اذا عوقب الموظف بأثنين  - أ
من العقوبات التالية او بأحداىا لمرتين وارتكب بالمرة الثالثة خالل خمسة سنوات 

العقوبة االولى فعاًل يستوجب معاقبتو بأحداىا ) التوبيخ ، انقاص  من تاريخ فرض
 الراتب ، تنزيل الدرجة ( . 

                                                           
1
 .  56-36دي , شرح احكام قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع االشتراكً , مصدر سابق , صغازي فٌصل مه 
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حكم عميو بالحبس او السجن عن جريمة غير  مدة بقاءه بالسجن اذا - ب
مخمو بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عميو وتعتبر مدة موقوفيتو من 
 ضمن مدة الفصل وال تسترد انصاف الرواتب المصروفو لو خالل مدة سحب اليد.

ثامنًا : العزل : ويكون بتنحيو الموظف عن الوظيفة نيائيا وال تجوز اعادة 
و في دوائر الدولة والقطاع العام ولذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى توظيف

 الحاالت التالية: 

اذا ثبت ارتكابو فعال خطيرا تجعل بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصمحة   - أ
 العامة . 

 اذا حكم عميو عن جناية ناشئة عن وظيفتو او ارتكبيا بصفتيا الرسمية.  - ب
 يفو وارتكب فعل يستوجب الفصل مرة اخرى . اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظ - ث

ىذا وقد نص القانون عمى ان تسري مدة التاخير في الترقية التي ترتب عمى 
العقوبات المذكورة من تاريخ استحقاق الموظف لمترقية ، اما اذا عوقب باكثر من 
عقوبة واحدة خالل الدرجة الوظيفية الواحدة فتطبق بحقو العقوبة االشد فيما يتعمق 

 . (1)بالترقية 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .1991لسنة  14( من قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام رقم 9ٌنظر المادة ) 
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 اخلامتح 

عالجت مسألة الترقية  التي النظرية القضايا مختمف ′′الترقية′′ بحثناناقشنا في 
الوصل الى من اجل كمتغير تنظيمي يرتبط بباقي متغيرات البناء التنظيمي لممؤسسة. 

ىذا  ولتحقيقما تسعى اليو المؤسسة من اىداف تساىم في نمو و تطور المؤسسة 
انواع ، ، تعريفالمشكمة البحثية بمختمف جزئياتيا من ىذا البحث المسعى تناولنا في 

ومختمف األطر النظرية التي أثارت موانع الترقية و  ،شروط والسمطة المختصة 
أىم مرتكزات الترقية مما قادنا إلى تحديد تصور محدد  العديد من القضايا حول

 ضوئو متغيرات الدراسة عالجنا في

 االستنتاجاخ 

 نصا يعرف مفيوم الترقية وقد خمط بين الترقية والترفيع.لم يتناول المشرع  -1
 تساىم المعايير الموضوعية لمترقية في زيادة الرضا الوظيفي. -2
 تساىم إمتيازات الترقية في اإلستقرار الوظيفي. -3
 من أجل الترقية عمى درجة تحقيق أىداف المؤسسة. تنافسيؤثر ال -4

 التىصياخ 

المشرع العراقي ايراد نصا يوضح مفيوم الترقية حتى يتسنى لنا معرفة  ضرورة قيام  -1
 مفيوم الترقية بشكل دقيق . 

وضع اليات وخطط عمل لدراسة ومراقبة مدى توفر الشروط المطموبة ضرورة  -2
 . من قبل مؤسسات الدولة لمترقية

 ة الموظف الذي تم سحب يدهفي التشريع العراقي يعالج مسال ضرورة ايراد نص -3
 مو التشريع من نصًا يعالج ذلك . وذلك لخ
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