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Annual increment of the public officer in Libyan law 
Study on the provisions of Law No. 12 of 2010 in 

labor relations 
 

Abstract 

 

From the basic consequences of  employee's hiring into a job is the 

right to receive a salary in return for the work assigned to him 

Getting a salary in return for the work assigned by an employee is the 

basic right of employee's entry into a  job. In addition to the gross 

salary , enter in account several increments set by the laws and 

regulations governing the public office, notably the annual increment, 

which represents a periodic increase in the salary of the public 

employee corresponding to number of years spent in his work .  This 

annual increment is  accounted  with special provisions and estimated 

among them as established by the legislator in Law No. 12/2010 about 

labor relations. 
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It is therefore a periodic right that recognize the public employee 

through the law and automatically attributed to the salary of the 

employee. He can not be deprived of it , except in certain cases 

determined by the Libyan legislator such as obtaining a poor degree in 

the annual efficiency report or by the event of the penalty of 

deprivation of the annual allowance through a disciplinary board. 

From this point of view, it is important to study this subject in order to 

understand the concept of the annual increment and its role in 

determining the salary of the public employee once he joins the public 

office or in the case when he is graduating in the ladder of public 

office through promotion until the retirement . 

Therefore, it is required to distinguish this increment from other 

similarities and notify the mechanism of its account. 

Key Words: increment, public, public, Law, Libya 

 

  املقدمة

عمله يف اإلدارة  من أهم املزااي املالية للموظف العام الذي أمضى مدة  إحدى العالوة السنوية  دتع
لذي يتقاضاه املوظف العام وختضع ألحكام خاصة يف ميزة مالية تلحق ابملرتب ا فهي ؛العامة

 حساهبا وتقديرها.

يف و  زايدة يف مرتبهها ذلك أن في ؛من أمهية يف حياة املوظف الشخصية والعملية نظرا ملا هلاو 
، وابلتايل فإن فهم النصوص القانونية يف هألنه يتم مراعاهتا وحساهبا عند ربط معاشه التقاعدي نظرا  

محاية ا لتدقيق يف حساهبلإضافة إىل أن  ،ابلنسبة للموظف السنوية ضروري جدا   حساب العالوة
ابعتبارها متثل زايدة سنوية يف مرتب املوظف مبقدار  ؛من جهة لألموال العامة من اهلدر أصيلة

يف ومن جهة أخرى فإن  ،معني وهو ما يزيد من قيمة إنفاق الدولة على بند املرتبات يف امليزانية
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وظف لكيفية حساب العالوة السنوية محاية حلقوقه املالية اليت قد ينتج عن اخلطأ يف فهم امل
  حساب العالوة ضياع جلزء منها.

العالوة السنوية عن غريها من احلقوق املالية للموظف ابلعديد من املميزات الذاتية من عدة  متتازو 
 الدولة الليبية قحقوقهم املتعلقة هبا، ني يفلوجوه، وهنا تربز أمهية دراستها لتبصرة املوظفني العام

حيث ال توجد دراسات سابقة برغم  ؛خاصة مع قلة الكتاابت القانونية ذات العالقة هبذا املوضوع
 من موضوع عام وهو املرتب. أمهيته سوى يف بعض الكتاابت اليت تعرج عليه ابعتباره جزءا  

مفهومها واهلدف  لعالوة السنوية مبينا  وضوع اإىل مومن هنا فإن هذا البحث املبسط سيتطرق  
 ة:تيمنها والكيفية يف حساهبا وذلك وفقا للخطة اآل

 ماهية العالوة السنوية :املطلب األول

 العالوة السنوية وعالقتها ابحلقوق املالية للموظف العام :املطلب الثاين

 

 ماهية العالوة السنوية :املطلب األول

تضاف إىل املرتب األساسي للموظف العام بقيمة اثبتة ودورية كل  العالوة السنوية هي مزية مالية
 دمته يف الوظيفة العامة.خة مدة يلعام ط

ملرتب الذي يتم على أساسه إجراءات اخلصم من او ، من املرتب الكامل للموظف جزءا  د وتع
كدته رار، وهو ما أقتتصف ابلثبات واالستا ذلك أهن ؛وعملية ربط املعاش التقاعدي الضماين

 2/01/2000ق الصادر بتاريخ 56/43احملكمة العليا يف حكمها يف الطعن اإلداري رقم 
أما ابلنسبة للعالوات اليت تدخل يف حساب املرتب أو األجر الذي يسوى " حيث أكدت على 

متنح  ألهنا ونظرا   1"سوى الثبات واالستقرار واالنتظام اعلى أساسه املعاش الضماين فال يشرتط فيه
فإن بعض الفقه يطلق عليها العالوة الدورية، ويضيف هذا الفقه أبن  وظف املستحق هلا سنواي  للم

                                                            
، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا الليبية، املوسوعة 2/01/2000ق الصادر بتاريخ 56/43الطعن اإلداري رقم  1

 زارة العدل الليبية.و  ارصدإاإللكرتونية، 
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من القانون مباشرة وهو ما يرتب التزام اإلدارة بصرفها للموظف عند ها املوظف يستحق حقه في
، 2010)احلراري،  ألسباب حددها القانونوال جيوز هلا حرمانه منها إال  ،موعد استحقاقها

 .(427ص

بقوة  ستحق سنواي  للموظف يف مواجهة اإلدارة ت   ا  حقمتثل ابعتبارها  - ألمهية هذه العالوة ونظرا  
 فإنه وجب التمييز بينها وبني غريها من املتشاهبات. -القانون

 العالوة السنوية والعالوة التشجيعية :الفرع األول

 :ذلك من جانبنيبيان شجيعية ميكننا لو أردان فعال  التمييز بني العالوة السنوية والعالوة الت

بعد مرور سنة  العالوة السنوية هي عالوة دورية متنح للموظفني دوراي   :من حيث مفهومهاأوال : 
وكما سبق -افإهنمثَّ  منعلى العالوة السنوية السابقة، و  مابلوظيفة العامة أو حصوهل ممن التحاقه

 ؛دارة فيما يتعلق مبنحها هو اختصاص مقيدواختصاص اإل ،عالوة متنح لكل املوظفني -البيان
احلصول على درجة  :هنا ال تستطيع حرمان املوظف منها ألي سبب إال يف حالتني اننتني مهاأل
 احلراري،) وصدور قرار أتدييب قحرمان املوظف من العالوة السنوية ( يف تقرير الكفاءةضعيف)

ذا إموعد استحقاقها السنوي و  متنح للموظفني مبجرد ورود فهيوعليه  ،(427ص ،2010
فيجوز الطعن  ،اإلداري يكتسب صفة القرارو ابلرفض  سلبيا   قرارا   دن امتناعها يعإفاإلدارة امتنعت 

، كما جيوز للموظف أو لورنته هاابإللغاء أمام دوائر القضاء اإلداري إللزام جهة اإلدارة بصرف فيه
الوضع املطالبة بتسوية  إمهاللسنوية نتيجة خطأ أو املالية مبا فيها العالوة اهم هتضم حقوق نالذي

بنص القانون وما دور  اثبتا   وال يتحصن هذا احلق يف التسوية مبرور املدة ابعتباره حقا   ،الوظيفي
 ..2احلقوق هذه اإلدارة إال كشف  

ء أما العالوة التشجيعية فهي مزية مالية متنح للموظف من أجل تشجيعه على بذل اجلهود عند أدا
 قدمه،هتدف إىل مكافأته على ما ، عالوة متنح نظري جهد بذله املوظف فهي إذا   ؛العمل املنوط به

، تقديراي   دح هذه العالوة يعفإن االختصاص مبن   من مثَّ وتزرع احلماسة لدى غريه من املوظفني، و 
قام به املوظف فاإلدارة تستقل بتحديد ركن السبب يف العالوة التشجيعية املتمثل يف العمل الذي 

                                                            
 ن القضاء اإلداري.أبش 1971لسنة  88املادة الثانية من القانون رقم نص  يف ذلك ينظر 2
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مكافأة مالية أن تقر له أو ه هذه العالوة، ويف حتديد احملل فهي حرة يف منح ،عليه هاالذي يستحق
  عنها.مقطوعة بدال  

عن العالوة السنوية، فهي ال  وقد حدد القانون شروط منح العالوة التشجيعية اليت ختتلف جذراي  
ولكن ال بد من شروط  ،دة من قبل املشرعمبجرد مرور مدة زمنية معينة حمد تستحق تلقائيا  

 من وجهة نظران هي الفيصل يف منحها من عدمه، وهذه الشروط هي:  دموضوعية تع

يف السنتني األخريتني إذا كان من غري  (ممتاز)أن تكون كفاية املوظف قد قدرت بدرجة  -1
 موظفي اإلدارة العليا.

 شرط مرتتب على الشرط األول، هو من وجهة نظران)و غري عادي  جهدا   يبذل املوظفأن  -2
 (ال ميكن حصره يف أعمال معينة شرط فضفاضهذا ال خاصة أن

عن  جذراي   ختتلف اختالفا   هاأال مينح هذه العالوة أكثر من مرة كل سنتني، وهو شرط جيعل -3
هذه األخرية تستحق للموظف بعد مرور سنة من تعيينه أو حصوله على  إنَّ العالوة السنوية، إذ 

 وة السنوية السابقة.العال
% يف السنة 5املمنوحني هذه العالوة عن  ةيزيد عدد املوظفني يف الوحدة اإلدارية الواحد الَّ أ -4

هذه  إنَّ عن العالوة السنوية إذ  املالية الواحدة، وهو أيضا شرط جيعل هذه العالوة ختتلف كليا  
حصوله على العالوة السنوية األخرية تستحق لكل موظف بلغ سنة على شغله للوظيفة العامة أو 

 من الالئحة التنفيذية لقانون العمل(. 129. )مادة املاضية

جاء النص على عالوة العائلة يف القانون رقم  :3العالوة السنوية وعالوة العائلة :الفرع الثاين
ال عالوة العائلة وتشمل الزوج واألطف" :يف فقرهتا األوىل وردمنه اليت  145يف املادة  12/2010

                                                            
ن تقرير عالوة العائلة، وهو مل أبش 2013لسنة  6تنظيم منحها ابلقانون رقم  إعادةن عالوة العائلة مت أوجب البيان هنا  3

ة وكذلك النساء الالئي مل يتزوجن وليس هلن سن 18يقصرها على املوظفني، بل مشل هبا كل الليبيني الذين مل يكملوا سن 
 من مثَّ ملرات قليلة، و   إالن هذا القانون مل يطبق أخاصة ؛ من حقوق املوظفني حقا  = =مرتب، وهو تنظيم نرى انه أصاب

 2013 لسنة 6نه ابلقانون رقم أمن حقوقه، وحنن بدوران نبينه هنا لتبصرة املوظفني قحقوقهم ، مع العلم  فقد املوظف حقا  
تلغي مجيع التشريعات املنظمة " :سقطت كل األحكام الواردة بشأن املوظفني، وهو ما أكدته املادة السابعة اليت جاء فيها

ن عالوة العائلة، اجلريدة أبش 2013لسنة  6، القانون رقم "لعالوة العائلة كما يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون
 .28/05/2013، بتاريخ 2الرمسية، السنة الثانية، العدد 
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 12/2010قم ر وابلنظر إىل الالئحة التنفيذية للقانون " على النحو الذي تبينه اللوائح التنفيذية
جند أن النص عليها   2010لسنة  595( رقم الصادرة مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقا  

 قحيث مسهبا  تنظيمها  كان( وقد  139-132 واديف الفصل التاسع عشر )امل جاء مفصاًل 
هبا احملكمة العليا الليبية، قضت لتوافق مع األحكام اليت ابوذلك ددت كل دقائقها وجزئياهتا، ح  

أن املشرع قد حرص على احلفاظ على األموال  والذي يالحظ من خالل استقراء هذه النصوص
 ية:تنبينها يف النقاط اآل ،العامة من خالل ضمان عدة ضوابط

  الفئات املستحقة للعالوة: :أوال

وهنا  ،كفئة مستحقة هلذه العالوة  ورد يف الالئحة التنفيذية لقانون العمل النص على الزوج والزوجة
أن الشرط الالزم هو استمرار رابط الزوجية بينهما، فإذا انقطعت هذه العالقة إىل وجب التنبيه 

على نص  ا  دتوقف استنا عالوة العائلةألي سبب من األسباب الشرعية كالوفاة أو الطالق، فإن 
 . (3-137/4املادة )

للزوجة يف احلالة اليت يلزم فيها الزوج  عالوة العائلةعن مدى إمكانية أن تبقى هنا ولنا أن نتساءل 
من من هذه الفرضية، و خاليا والواضح أن النص جاء  ،بعد الطالق طيلة مدة العدةيها ابلنفقة عل

ننا نرى أن العلة اليت من ورائها منح الزوج هذه فال ميكن إسقاط احلكم على هذه احلالة، ولكمثَّ 
ر القول بوجوب أن يستمر صرف العالوة ترب  -وهي القدرة على تغطية النفقات األسرية-العالوة 

حىت بعد الطالق وذلك يف املدة اليت يلزم فيها الزوج ابلنفقة إال يف احلالة اليت تكون فيها الزوجة 
ال فتمنح للمسؤول إانت هي املسؤولة عن اإلنفاق على األبناء، و موظفة فتمنح عالوة العائلة إذا ك

 عن النفقة عليها بعد الفرقة الزوجية.

ا سبق فإن الالئحة أقرت بوجوب منح عالوة العائلة للزوجة املوظفة بشرط أال يكون إىل مإضافة 
ملا جاء يف حكم  يف جهة عامة يطبق فيها نظام عالوة العائلة، والعلة يف ذلك وفقا   زوجها موظفا  

منعا :"22/12/1982ق الصادر بتاريخ 15/26احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم 
، وابلتأمل يف النص القانوين ويف العلة 4"من املشرع الزدواجية العالوة يف إطار األسرة الواحدة 

                                                            
، 4، ع19، م.م.ع، س22/12/1982ق الصادر بتاريخ 15/26حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  4

 .15ص



362017                      ISSN:2520-5005 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

63 

 

رع اللييب الذي نظم هذه ن املشأبالتأكيد  ميكناملعلنة ابخلصوص من قبل احملكمة العليا الليبية 
، فالنص واضح يف اشرتاط املشرع 5"الليبية املتزوجة "املوظفةالنص على يف  املسألة كان دقيقا  

أال يكون زوجها من  :والثاينأن تكون ليبية  :األول: ستحقاق الزوجة لعالوة العائلة أمرينال
استبعاد للموظفات غري الليبيات ففي هذا النص  من مثَّ الذين يسري عليهم نظام عالوة العائلة، و 

من اكتساب حق احلصول على عالوة العائلة، ولو كن متزوجات بليبيني، وهو أتكيد من املشرع 
 على أن زواج األجنبية ابللييب ال مينحها حقوق الليبية.

جة فاملوظفة األجنبية املتزو  ،طار فإننا نؤكد على أن هذا النص خيالف املبادئ احلقوقيةويف هذا اإل
فحق األبناء يف العالوة وارد خاصة يف احلالة اليت ال يكون فيها  من مثَّ و  ،نيبلييب يبقى أبناؤها ليبي
ابلعالوة، وتربز هذه اإلشكالية يف حال وفاة األب وبقاء األم  أو مشموال   والدهم اللييب موظفا  

إىل حق املوظف فيها،  ن السبب يف منح عالوة األسرة ال يرجعأ سيماوتكفلها مبصاريف األبناء، 
فهي إن كانت متنح للموظف إال أنه يتعلق هبا حق األفراد الذين يستحق املوظف بشأهنم عالوة 

من الالئحة التنفيذية لقانون العمل اليت جاء فيها  135من نص املادة  العائلة، وهذا يربز جليا  
 :يتاملذكورة ما أي -عالوة العائلة -يشرتط ملنح العالوة"

ون أي من األبناء الذكور من ذوي الدخل الناتج من العمل أو ممن يتقاضون أال يك .1
 أو ما شابه ذلك. أو نفقة   أو معاشا   أو مرتبا   أجرا  

أال يكون أي من األوالد أو البنات حتت رعاية أي شخص أو جهة غري املوظف تنفق  .2
 "على إعاشتهم أو دراستهم

يف إطالق هذا النص، وكان املأمول  يب مل يكن موفقا  وعلى هذا األساس فإننا نرى أن املشرع اللي
 .منه أن يقيد املطلق أبن ينص على )املوظفات الليبيات وغري الليبيات املتزوجات بليبيني(

ولكننا نرى أن ما مت اختاذه من إقرار عالوة األبناء وصرفها لكل األبناء الليبيني من خالل منظومة  
الية وجعلت حقوق األبناء الليبيني تصلهم دون تقيد ابلقيود الرقم الوطين قد حلت هذه اإلشك

 يف هذه الالئحة. ةالوارد

                                                            
 من الالئحة التنفيذية لقانون العمل. 132مادة  5
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ومن جانب آخر يالحظ على النص أن املشرع اللييب قد حرص على عدم هدر األموال العامة من 
 خالل احلرص على عدم تكرار دفع العالوة السنوية لذات املستحقني.

 العائلة:أسباب توافر احلق يف عالوة  :اثنيا

فإن  ؛إذا كان السبب يف استحقاق العالوة السنوية يرجع إىل قضاء املوظف فرتة زمنية يف العمل
هذه العالوة تستحق ألسباب خارجة عن الوظيفة العامة ومرتبطة ابحلالة االجتماعية للموظف أو 

لتنفيذية لقانون فإن املشرع الالئحي من خالل الالئحة ا من هنااملوظفة املستحق هلذه العالوة، و 
دد الفئات اليت يستحق عنها وح   134 العمل نص على أسباب منح هذه العالوة يف نص املادة

 املوظف عالوة العائلة: 

 .ةالزوج أو الزوج .1
األوالد الذكور الذين مل يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، واألوالد الذكور املقعدين لعاهة دائمة  .2

عمارهم، واألوالد الذكور املتابعني لدراستهم يف أي مؤسسة متنعهم من الكسب مهما كانت أ
 .العمر أيهما أسبقتعليمية معرتف هبا حلني إمتام دراستهم أو إكماهلم سن الرابعة والعشرين من 

 .((البنات الاليت مل يتزوجن والبنات األرامل واملطلقات الاليت جتب نفقتهن على املوظف .3
ملا هو مبني  ا  شرط من هذه الشروط املبينة يف املادة السابقة، وفق قدوال يوقف هذا احلق إال إذا ف  

 من الالئحة السالف اإلشارة إليه. 135يف نص املادة 
 :يتوالذي ميكن مالحظته ابلنسبة هلذه الشروط هو اآل

األب ي مل يتزوجن وبقني يف بيت األب املوظف يبقى سبب استحقاق ئأن البنات الال -1
أال يكون أي من "كن ذوات دخل، وهو ما يفهم صراحة من النص  إن  حىت  للعالوة عنهن

فلفظ األبناء هنا قيده املشرع ابلذكور فقط، ولعل هذا  "األبناء الذكور من ذوي الدخل......
راجع إىل مراعاة اجلوانب الشرعية واالجتماعية والعرفية، وذلك للحفاظ على البنات ومحاية 

القدرة على الكسب والعمل، وهلذا جند أن القيود واردة على حقوقهن يف مواجهة األب ومراعاة 
الدراسة، يف حني مل يرد على اإلانث قيد سوى  مالذكور من األبناء دون اإلانث سواء يف السن أ

املطلقات "قد نصت على  134من املادة  3الزواج وبقاء الرابطة الزوجية، وهلذا جند أن الفقرة 
 ."فالاليت جتب نفقتهن على املوظ
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عن اإلنفاق على األبناء من  الذي تصرف له هذه العالوة مسؤوال   وجوب كون املوظف -2
يف حكمها الصادر يف الطعن  حيث اإلعاشة والدراسة، وهو أمر أكدت عليه احملكمة العليا أيضا  

إن املشرع حينما اشرتط " :الذي جاء فيه 22/12/1982ق بتاريخ 15/26اإلداري رقم 
و العامل لعالوة العائلة أال يكون أي من األبناء حتت رعاية شخص أو جهة الستحقاق املوظف أ

غري املوظف تنفق على إعاشته أو دراسته إمنا قصد من ذلك حرمان املوظف أو العامل من العالوة 
عنه ويوجد حتت رعاية غريه قحيث يتوىل هذا الغري  املقررة عن االبن إذا كان هذا االبن يعيش بعيدا  

عليه أما إذا كان االبن يعيش مع املوظف ويوجد حتت رعايته فإن العالوة عنه تصبح اإلنفاق 
ن األصل يف هذه احلالة أنه هو الذي يتوىل اإلنفاق عليه وذلك بغض النظر عما إذا  مستحقة أل

 .6"كان املستحق للعالوة هو األب أو األم إذ أي منهما ال يعترب من الغري ابلنسبة لآلخر....

 ساب عالوة العائلة ح :اثلثا

أهنا قد نصت على  136يف مادهتا رقم  2010لسنة  595يالحظ على الالئحة التنفيذية رقم 
 أن منح العالوة يتم ابلنسبة لفئتني:

من اتريخ اليوم فاستحقاق العالوة يكون  :ابلنسبة للموظفني املعينني وهلم أزواج وأبناء :األوىل
أو اتريخ مباشرهتم للعمل، ويالحظ هنا  ،ر قرار بتحديد قيمتهااألول من الشهر التايل لتاريخ صدو 

عكس العالوة السنوية ، حلالة األخرية فإن اتريخ االستحقاق مرتبط بتاريخ املباشرةإىل اأنه ابلنسبة 
املرتبط استحقاقها بتاريخ شغل الوظيفة العامة، وهذا راجع برأينا إىل أن هذه العالوة مرتبطة 

وابلتبعية ال  فاملدة اليت ال يباشر فيها املوظف ال يستحق عنها مرتبا   ؛ة األسرةابلقدرة على إعال
 يستحق عليها عالوة عائلة، أما العالوة السنوية فهي مرتبطة خبربة عملية.

تصرف هلم العالوة من  فهم أيضا   : الذين يتغري وضعهم االجتماعي أنناء العملنياملوظف :الثانية
 .يخ تغري الوضع االجتماعي ابلزواج أو الوالدةأول الشهر التايل لتار 
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العالوة اليت متنح يقصد بعالوة التمييز  :العالوة السنوية و عالوة التمييز :الفرع الثالث
العمل أو احمليط الذي  ةيئبتتعلق ب دواع   أو مهنية أو 7للموظفني ابالستناد على أسس قطاعية

 يؤدى فيه. 

ذلك   مطبيعة عمله ستوجبالوة تستحق للموظفني الذين تميكن القول أبن هذه الع من هناو 
كاألطباء واملهندسني وعمال احلقول النفطية وغريهم من ذوي الوظائف اليت يلزم متييزهم عن 

أن العربة يف استحقاق هذه إىل غريهم من املوظفني اآلخرين، ولكن وجب التنبيه يف هذا اجملال 
فهي عالوة قد  من مثَّ ست العربة ابلتخصص، و يول ،املوظف العالوة هي طبيعة الوظيفة اليت يؤديها

يقتضي هذه  وذلك ألن املمنوح له عالوة التمييز ميارس عمال   ،متنح ملهندس أو طبيب دون آخر
ن وظيفته ال أل ؛يف حني أن املوظف اآلخر املعادل له يف التخصص ال مينح هذه العالوة ،العالوة

 جاء يتمن الالئحة التنفيذية لقانون العمل ال 131ز املادة تقتضي التمييز، وهذا يفهم من عج
كما يشرتط لالستفادة من حكم الفقرة األوىل من هذه املادة أداء العمل أو " النص علىفيها 

 ."الوظيفة ابلفعل يف اجملال الذي مت متييزه

وإمنا  ،مبرور املدة من جانب آخر، فإنه خبالف العالوة السنوية فإن عالوة التمييز ال متنح تلقائيا  
وحيدد  ،وجب أن يصدر قرار من جملس الوزراء حيدد فيه الوظائف املستفيدة من العالوة التمييزية

فإن قيمة  من مثَّ نسبة مئوية من املرتب األساسي تضاف إىل مرتب املوظف املستحق للعالوة، و 
وة السنوية اليت تكون قيمتها فهي تتبع قيمة املرتب األساسي عكس العال ؛عالوة التمييز غري اثبتة

 اثبتة وحمددة يف جداول املرتبات.

أن يستند على ضابطني  -عند حتديده لعالوة التمييز -جملس الوزراء على من جانب آخر فإن 
 مها:

 حالة االقتضاء والضرورة  -1
على أسباب موضوعية، ويالحظ هنا أن مسألة حتديد الوظائف اليت  أن يكون التمييز مبنيا   -2

يف  قد تركه املشرع للسلطة التنفيذية من خالل ضوابط موضوعية تراها سببا   عالوة التمييزق تستح
                                                            

قصد ابلتمييز القطاعي يف "يمن الالئحة التنفيذية يف إطار حتديدها للتمييز على األسس القطاعية على  131نصت املادة  7
 . "تطبيق أحكام هذه املادة التمييز ألية جمموعة من العاملني يكون هلا جدول مرتبات مستمر خاص هبا
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ومن وجهة نظران فإن هذا راجع إىل أن جملس الوزراء ابعتباره أعلى جهة إدارية أقدر  ،هلاها إقرار 
 ابلنسبة للوظائف املتعددة. عالوة التمييزمن غريه على إقرار 

 سكن والعالوة السنوية:عالوة ال :الفرع الرابع

متنح للموظف الذي يتم تعيينه أو نقله للعمل بوظيفة يف منطقة ليس له فيها السكن عالوة 
لم يقيد ف ة؛عاموصه د نصجنوالئحته التنفيذية  2010لسنة  12سكن، ولكن بقراءة القانون رقم 

أن مجيع  البعضفقد يفهم  من هنااحلصول على هذه العالوة بعدم توفر سكن للموظف، و 
من الناحية  -مر ال ميكنأاملوظفني يف الدولة مستحقون هلذه العالوة دون متييز بينهم، وهو 

 ابخلصوص. عليه كان األجدر ابملشرع اللييب أن يكون أكثر تفصيال  و القول به،  -املنطقية

اليت خلفها  للثغرة جند فيها سدا   -ولكن يف املقابل فإنه ابستقراء أحكام احملكمة العليا الليبية
احملكمة العليا شروط استحقاق هذه  ف صل ت 1971عام  صدرالقانون، ففي حكم سابق 

إن تفسري النصوص على الوجه الصحيح يكون يف نطاق احلكمة والغاية " قضت بـــــو العالوة، 
املبتغاة منه ومن الواضح أن غرض املشرع من تقرير عالوة السكن ملوظفي احلكومة هو مد يد 

اعدة هلم ومتكينهم من االستقرار أبسرهم يف مسكن الئق يشرف عملهم وكرامة احلكومة اليت املس
يعملون يف خدمتها سواء إبعطاء مبالغ نقدية متكنهم من استئجار سكن الئق أو إسكاهنم يف 

ولكن  ،8"مساكن مملوكة للدولة أو متليكها هلم أبمثان خمفضة وعلى أقساط مناسبة بغري فوائد
هي ، وإمنا دون آخر مساعدة متنح من الدولة ملوظف ليستول هنا أبن هذه العالوة وجب الق

ت اإلدارة خمالفة ملبدأ املساواة بني ع دَّ ال إو  ؛كل املوظفني الذين يتحدون يف املركز القانوينمقررة ل
يف الطعن  موظفي املرافق العامة املتساوين يف األوضاع القانونية، وهو ما أكدت عليه احملكمة العليا

ما ورد "الذي جاء فيه التأكيد على أن  27/02/1960ق الصادر بتاريخ 10/5اإلداري رقم 
من أن هذه العالوة من قبيل املساعدة وليست  55-44بقرار جملس الوزراء واملنشور الدوري رقم 

مع  هذا الرأي ال يتماشى -من حقوق املوظف متنحها احلكومة ملن تشاء ومتنعها عمن تشاء حقا  
مبدأ املساواة الواجب تطبيقه بني مجيع املوظفني دون أن يكون لطائفة منهم ميزة على األخرى إال 

                                                            
، م.م.ع، 21/03/1971ق الصادر بتاريخ 14/17لطعن اإلداري رقم حكم احملكمة العليا الليبية يف ا 8

 .18،ص4،ع7س
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يف حدود ما يرمسه القانون، ومن مث فإن مساعدة بعض املوظفني دون البعض اآلخر الذي يساويه 
لشروط اليت يف احلالة ليست قانونية وجيب أن تعم املساعدة مجيع املوظفني الذين تتوافر فيهم ا

من االمتيازات الشخصية اجملردة من  ال فإهنا ال تعدو أن تكون ضراب  إتتطلبها تلك املساعدة و 
 .9"األساس القانوين

عالوة السكن تصرف لكل من توافرت فيه الشروط القانونية الستحقاقها اليت حددهتا  عليه فإن
 :10ابآليت 12/2010الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

األكرب العالوة الزوجني، وهنا تراعى قيمة العالوة قحيث تصرف  حدرف العالوة ألأن يتم ص -1
 21/03/1971قيمة، وهو شرط أكدت عليه أحكام احملكمة العليا، منها احلكم الصادر يف 

أم أنثى ولكن إذا تزوجت املوظفة دخلت يف أسرة  إن عالوة السكن حق مقرر لكل موظف ذكرا  "
اكتفي له ابحلق أبكرب  العالوة إىل تلك األسرة فإذا كان الزوج موظفا  زوجها وانتقل حقها يف 

،ذلك أن الغرض من 11للغرض النبيل الذي تسعى إليه الدولة( العالوتني مساعدة لألسرة وحتقيقا  
 –مد يد املساعدة هلم " ما حددته احملكمة العليا يف احلكم السابق بيانه سالفا  كعالوة السكن  

هم من االستقرار أبسرهم يف سكن الئق يشرف عملهم وكرامة احلكومة اليت ومتكين -للموظفني
 .12"يعملون يف خدمتها

للدرجة الوظيفية اليت  خفضت العالوة املستحقة إىل النصف طبقا   إذا كان املوظف أعزب   -2
يشغلها، ولعل هذا من وجهة نظران راجع إىل قلة االلتزامات املالية ابلنسبة لغري املتزوج وصغر 

فإننا نالحظ أن  -لألسف -لسكن املطلوب ابلنسبة له، هذا ابلنسبة للموظفني الذكور، ولكنا
خاصة أن املوظفات غري املتزوجات الاليت يستلزم  للمجتمع اللييبالوضع االجتماعي  املشرع مل يراع  

، عملهن اإلقامة خارج منطقة سكناهن ال ميكن أن يقمن لوحدهن بل ال بد من إقامة حمرم معهن

                                                            
حكم احملكمة العليا الليبية الوارد يف الباحث يف مبادئ احملكمة العليا الليبية، اإلصدار األول، وزارة العدل الليبية)اللجنة  9

 (.االشعبية للعدل سابق  
 .من الالئحة التنفيذية لقانون العمل 140مادة  10

، م.م.ع، 21/03/1972ق الصادر بتاريخ 14/17حكم احملكمة العليا الليبية الصادر يف الطعن اإلداري رقم  11
 .18، ص4،ع7س
 ق، نفس املرجع السابق.14/17الطعن اإلداري رقم  12
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الشرعية واالجتماعية، وهنا دعوة  :ذلك من الناحيتني وجب على املشرع أن يراعي   من هناو 
 .13للمشرع ملراعاة املوضوع كما هو احلال ابلنسبة لعالوة العائلة

)األرمل أو األرملة واملطلق أو املطلقة الذين لديهم أبناء قصر يقيمون معهم ويعولوهنم فهؤالء  -3
 تزوجني(.  أيضا يعاملون معاملة امل
للموظف  من احلقوق املكفولة قانوان   وملا كانت عالوة السكن متثل حقا   -ومن كل مما سبق بيانه

العام ابعتبارها قيمة مالية تضاف إىل مرتبه الذي يتقاضاه وال يسقط احلق فيها إال يف نالث 
 :وهي141حاالت حددهتا الالئحة يف مادهتا 

 م فيهصص له سكن وظيفي ولو مل يقإذا خ   - أ
إذا تغيب يف اخلارج يف مهمة رمسية أو بعثة أو إجازة دراسية ملدة تزيد على السنة وكان  - ب

 بعائلته، وال تستحق العالوة يف هذه احلالة طول مدة الغياب. مصحواب  
ميكن تلخيص  -صص له مسكن مبقتضى تشريع آخرإذا كان يتقاضى عالوة سكن أو خ   - ت

 :سنوية يف اآليتالفرق بني عالوة السكن والعالوة ال
من حيث سبب االستحقاق: علة استحقاق العالوة السنوية هي مضي مدة سنة من اتريخ  -1

فهي زايدة سنوية  ومن مثَّ  ،أو احلصول على العالوة السنوية السابقة شغل املوظف للوظيفة العامة
 مستمرة مدى استمرار املوظف يف عمله، أما عالوة السكن فهي عالوة تستحق للموظف مىت

وغرضها توفري سكن له أو مساعدته يف احلصول على  منطقتهانتقل للعمل يف وظيفته خارج 
 .الئق سكن

العالوة السنوية حق يستحقه كل املوظفني  من أن كما سبق القولف :من حيث مستحقيها -2
أو  دون استثناء، وال يشرتط يف استحقاقها سوى مرور سنة من اتريخ شغل الوظيفة العامة

، أما ابلنسبة لعالوة السكن فال تستحق إال لطوائف حمددة ى العالوة السنوية السابقةاحلصول عل
بشروط حددهتا الالئحة أمهها عدم توفر سكن للموظف، وهو يعين أن هذه العالوة تسقط عن 

 ملوظفيها. الئقا   مستحقيها يف احلالة اليت توفر فيها الدولة سكنا  
يسقط حق املوظف يف العالوة السنوية إال بعقوبة  ال :من حيث إمكانية سقوط حق املوظف -3

، أو قحصوله على درجة )ضعيف( يف تقرير مقررة بقرار من جملس التأديب وإبجراءاته احملددة قانوان  
                                                            

 انظر فيما سبق. 13
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 (141ا الالئحة يف املادة)هت، أما عالوة السكن فتسقط يف احلاالت اليت حددالسنوي الكفاءة
 السالف اإلشارة إليها.

 العالوة السنوية وعالقتها ابحلقوق املالية للموظف العام: املطلب الثاين -
ذلك أهنا متثل وسيلة غري مباشرة لزايدة  ؛ابلنسبة للموظف العام العالوة السنوية مهمة جدا   دتع

 تدخل يف عملية حساب املعاش التقاعدي.ابإلضافة إىل ذلك فهي سنوية ملرتبه الذي يتقاضاه، 
 ية واملرتب:العالوة السنو  :الفرع األول
على  استنادا  ي عرف ابملرتب األساسي  نظري العمل الذي يقوم به ا  مالي ا  مبلغيتقاضى إن املوظف 

)احلراري،  قاعدة قانونية أرستها احملكمة العليا يف أحكامها ابعتبار أن )املرتب مقابل العمل(
تضاف  زااي أخرىعدة م لهقرر املوظف يف احلياة الوظيفية ت   استمرارومع  ،(430، ص2010

إىل املرتب األساسي متمثلة يف العالوات واملكافآت اليت يتقاضاها، وأهم هذه العالوات هي 
للعالوة السنوية ه العالوة السنوية، وإبضافة هذه املزااي املالية يزداد مرتب املوظف، ويبدأ استحقاق

استحقاق العالوة السنوية  يف أول الشهر التايل النقضاء سنة من اتريخ شغل الوظيفة العامة أو
 املاضية.

ميكننا القول أبن  ( من قانون العمل143للنص القانوين الوارد يف املادة ) وعلى هذا األساس وفقا  
 :يتعملية حساب العالوة السنوية يتم كما يرد يف املثال اآل

، 2012ناير ي 3قد التحق ابلوظيفة العامة، فكان اتريخ شغله للوظيفة هو  لو فرضنا أن حممدا  
 فكيف يتم حساب العالوة السنوية ابلنسبة له؟

 :يتلإلجابة على هذا التساؤل ال بد من تفسري النص اخلاص ابلعالوة السنوية كما أي
مينح املوظف عالوة سنوية من "على  12/2010من قانون العمل رقم  143تنص املادة 

ايل النقضاء سنة من اتريخ شغل الوظيفة من أول الشهر الت عالوات الوظيفة اليت يشغلها اعتبارا  
 "ألول مرة أو منح العالوة السنوية السابقة

 1976 لسنة 55قانون اخلدمة املدنية رقم  ذات النص الوارد يفيالحظ أن النص هو  :أوال
املتعلق ابلعالوة السنوية، يف حني خيتلف لفظا  ويتفق مضموان مع النصوص السابقة فمثال جند أن 

 استحقاق مدة حتسب)) 33بشأن اخلدمة املدنية نص يف مادته 1956 لسنة 36 رقم القانون
 العالوة منح أو املرتب استحقاق لتاريخ التايل الشهر من األول اليوم من ابتداء السنوية العالوة
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 من األول اليوم يف وقع قد السابقة العالوة أو املرتب استحقاق كان إذا أنه على السابقة، السنوية
 كان أنه األخري النص هذا على يالحظ والذي(. املذكور اليوم من االستحقاق حسب هرالش

 عن جذراي اختالفا خيتلف إذ إليها، اإلشارة سبقت واليت تلته اليت النصوص من وضوحا أكثر
 :جانبني من احلايل القانون

 الوظيفة شغل وليس املرتب )املباشرة( ابستحقاق للموظف سنوية عالوة أول استحقاق ربط  - أ
 .12/2010العامة كما هو احلال يف القانون رقم 

 الشهر ذات بداية من للعالوة مستحقا الشهر ببداية مرتبه استحق الذي املوظف اعتبار وهو - ب
 أن فرضنا فلو كاملة، شهرا عشر اننا تعادل واليت سنة مرور هو الشرط أن ذلك سنة مرور بعد

 ،31/12/2015 بتاريخ السنة ستمضي فإن 1/1/2015 بتاريخ عمله ابشر املوظفني احد
 كان هذا النص فإن نظران وجهة ومن. 01/01/2016 هو التايل الشهر أول يكون وابلتايل

ابلرغم من اتفاقهما من حيث املعىن واألنر  2010 لسنة 12 رقم القانون نص من وضوحا أكثر
 .املرتتب

سنوية اتريخ شغل الوظيفة العامة وليس أن املشرع اعتمد يف حساب استحقاق العالوة ال :اثنيا  
اتريخ املباشرة، والعلة حسب وجهة نظران أن العالوة السنوية مقررة ومرتبطة بسنوات اخلربة، ومما 
يدلل على ذلك احتساب سنوات اخلربة السابقة كسبب الستحقاق العالوة السنوية للموظف، 

ذا  إ..... و " :اليت ورد فيها 12/2010من قانون العمل رقم  136وهو ما نص عليه يف املادة 
سب له أقدمية اعتبارية يف الوظيفة ويستحق املوظف مرتبه من كانت للموظف خدمة سابقة ح  

اتريخ مباشرته للعمل، وحيدد أبول مربوط الوظيفة اليت شغلها، على أنه إذا حسبت له أقدمية 
يف الالئحة التنفيذية  ص عليه أيضا  ن   ، وهو ما"اعتبارية يزاد يف مرتبه مبا يعادل عالوة عن كل سنة

مينح من حتسب له مدة خربة أقدمية عند " منها: 84، إذ ورد يف املادة 12/2010للقانون رقم 
ت درجة الوظيفة اليت يتم تعيينه عليها عن كل سنة من مدة اخلربة أو واالتعيني بواقع عالوة من عال

يف الدرجة ممن يتساوون معه يف  اءهنظر ال يسبق هلذه الالئحة، بشرط أ ا  التدريب احملسوبة وفق
 ".املؤهل واخلربة من العاملني يف الوحدة اإلدارية املعني هبا

ابلنسبة  2010لسنة  12للقانون رقم  وفقا ة السنويةعلى ما سبق فإن حساب العالو  و بناء  
اء سنة من شغله يناير فإن أول الشهر التايل النقض 3حملمد الذي شغل الوظيفة العامة بتاريخ 
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 يناير 2هو حممد للوظيفة على شغل السنة انتهاء للوظيفة العامة هو األول من شهر فرباير ابعتبار 
يبدأ صرفها له مع صرف مرتب شهر فرباير، ذلك أن أول الشهر التايل النقضاء  من مثَّ ، و 2013

يناير فإن  17يوم كان  الوظيفة حممد قرار شغلسنة هو األول من فرباير، فلو فرض أحد أن 
، وابلنسبة للعالوات املقبلة فإهنا تستحق يف أول بداية الشهر التايل هو األول من شهر فرباير أيضا  

يف ذات املثال السابق فالعالوة و  ،الشهر التايل النقضاء سنة من اتريخ استحقاق العالوة السابقة
 .يستمر هبذا النسق السنوية الثانية حملمد تستحق يف األول من شهر فرباير قحيث

 يف محاية احلقوق املالية للموظف العام مساعدا   العالوة السنوية ابعتبارها عامال   :الفرع الثاين

واحدة من أهم  دكما سبق القول يف بداية كتابة هذه السطور من البحث أبن العالوة السنوية تع
هلذه األمهية فقد استخدمت  ونظرا   من هناالوسائل القانونية اليت حتفظ هبا حقوق املوظف العام، و 

احتساب  يفالعالوة السنوية من قبل املشرع ليس فقط يف زايدة مرتب املوظف العام، وإمنا أيضا 
، وهو ما سنبينه يف مرتبات املوظفني عند الرتقية ويف احتساب مرتباهتم بعد اإلحالة على التقاعد

 االيت:

 العالوة السنوية والرتقية: :أوال

 -مهمة دطبيعة مزدوجة ابلنسبة للموظف العام، فهي تع اذ حقا   دقول أبن الرتقية تعميكن ال 
عليه فمن يف مرتبه ابلتبعية لذلك،  ابعتبارها متثل زايدة يف درجته الوظيفية وزايدة أيضا  له  -معنواي  

ت وجهة نظران أنه ال ميكن تصنيفها يف جانب معني من احلقوق اخلاصة ابملوظف العام كما درج
 .(433، ص2010)احلراري، العادة عند فقهاء القانون العام

حىت  ؛ونظرا ألمهية الرتقية ابلنسبة للموظف فقد أحاطها املشرع بعدة أحكام وضوابط قانونية
، ومن أهم الضوابط ابلنسبة للرتقية اوفق املأمول وحيقق الغاية التشريعية من إقراره هبايصبح التمتع 
منحها حرية واسعة، مبعىن أن املوظف ال يستحق الرتقية مبجرد مضي املدة  يف جمال هي أن لإلدارة
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وذلك ابعتبارها  فال تلزم اإلدارة برتقيته إال بتوافر كافة شروطها احملددة قانوان   من مثَّ القانونية، و 
 .14وسيلة من وسائل شغل الوظيفة العامة

مبدة قانونية   امع العالوة يف ارتباطه ا  تشابه أيضالرتقية تعلى ما سبق ميكن القول أبن  وأتسيسا  
الستحقاق، وكذا العالوة السنوية اليت يقتضي التمتع هبا مرور فرتة زمنية، ويرتبطان لكحد أدىن 

من جانب آخر يف أن مرتب املوظف املرقى يرتبط ابلعالوة السنوية يف جزء منه، ذلك أن املادة 
يف حالة الرتقية مينح املوظف عند ترقيته و  "نصت على أنه  12/2010من القانون رقم  136

إليه عالوة من  أول مربوط الوظيفة املرقى إليها أو آخر مرتب تقاضاه يف وظيفته السابقة مضافا  
عالوات  5رقي من الدرجة العاشرة +  فلو فرضنا موظفا   "أيهما أكربعالوات الوظيفة املرقى إليها 

 :يتيتم كاآل ن حساب مرتبهإف ةإىل الدرجة احلادية عشر 

لف دينار وقيمة العالوة السنوية هي مخسون أللدرجة العاشرة هو  األساسياملرتب  إذا كانف
، ا  دينار  1250(( أي ما يعادل 50×5+ )1000، يكون مرتبه يف الوظيفة السابقة هو )دينارا  

 خرآ إن، فا  دينار  55وقيمة عالوهتا هي  1350هو  ةن مرتب الدرجة احلادية عشر أوعلى فرض 
 55ليها وهي إليه قيمة العالوة السنوية للوظيفة املرقى إونضيف  1250مرتب تقاضاه وهو 

أقل  ، وملا كانت هذه القيمة حسابيا  1305(= 55+1250، قحيث تكون النتيجة هي )ا  دينار 
، 1350، عليه فإن املرتب الذي يتقاضاه هو 1350ول مربوط الدرجة احلادية عشر وهي أمن 

بعد مرور  ن يستحق عالواته دوراي  أعلى  ةدرجته الوظيفية واملالية هي احلادية عشر قحيث تكون 
وسائل شغل الوظيفة العامة كما هو منصوص عليه  ىحدإسنة من اتريخ ترقيته ابعتبار الرتقية هي 

شغل الوظائف الشاغرة  يكون" اليت جاء فيها 2010لسنة  12من القانون رقم  126يف املادة 
 "وحدات اإلدارية بطريق التعيني أو التعاقد أو الرتقية أو الندب أو اإلعارة أو النقلمبالكات ال

 ولكن مىت يستحق املوظف املرقى مرتبه؟ 
                                                            

 هأبن 10/01/1999بتاريخ ق، الصادر 86/42قضت احملكمة العليا الليبية يف حكمها الصادر يف الطعن اإلداري رقم 14 
على جهة اإلدارة أن جتريها جملرد قضاء احلد األدىن للرتقية، وإمنا هي سلطة  الزما   وال فرضا   من املقرر أن الرتقية ليست حقا  "

لذلك وليس للقضاء اإلداري غري الرقابة على ما تصدره السلطة اإلدارية من قرارات يف هذا  تستعملها عندما ترى موجبا  
، الباحث يف مبادئ "حنراف يف استعمال السلطة أو خمالفة القانونصوص عندما يطلب صاحب الشأن إلغاءها لالاخل

 احملكمة العليا الليبية، املرجع السابق ذكره. 
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 حتديد اتريخيف  ابستقراء نصوص قانون العمل ابخلصوص جند أن املشرع اللييب مل يكن موفقا  
من ذات  141شرع جاء يف نص املادة استحقاق املرقى ملرتب الوظيفة اليت رقي إليها؛ ذلك أن امل

وهو نص يتضارب  "ويستحق املوظف من اتريخ استحقاق الرتقية....."القانون ونص على أن 
ويستحق املرتب اجلديد من "اليت نصت على  136مع ما ورد يف الفقرة األخرية من املادة  متاما  

اليوم األول من الشهر استحق املرتب  أول الشهر التايل لصدور قرار الرتقية، فإذا وقعت الرتقية يف
 ".من اليوم املذكور

 هذا التضارب الواضح بني النصني جيعلنا نطرح التساؤل أبي النصني ستلتزم اجلهات اإلدارية؟ 

  من هنالإلجابة على هذا التساؤل وجب القول أبن القاعدة العامة هي أن املرتب مقابل العمل، و 
من القانون، على أن يقيد بقيد املباشرة،  141الوارد يف املادة  نرى أن النص الواجب إعماله هو

وجب  من مثَّ وسيلة من وسائل شغل الوظائف العامة كما سبق البيان، و  دذلك أن الرتقية تع
التعامل مع حق املوظف يف استحقاق مرتب الرتقية بذات الوسيلة اليت يستحق فيها املرتب فيما 

االعتداد مبباشرته للعمل يف وظيفته اجلديدة إن أمكن حتديده وإال مبعىن يتم  ،لو عني ألول مرة
فيتم التعامل معه بتاريخ استحقاق الرتقية، وعليه فإن تطبيق أي من النصني احلاليني سيؤدي إما 

نه يف حالة ترقيته يف منتصف الشهر سيضيع حقه يف النصف الذي إذلك  ؛هضم حق املوظفإىل 
ذلك أن املوظف قد يرقى وال يباشر  ؛أو إعطاء املوظف ما ال حق له فيهسيشتغل فيه بعد الرتقية، 

ال حق له فيه ابعتبار  نحه مرتبا  إىل مالوظيفة اليت رقي إليها إال بعد فرتة من الزمن وهو ما سيؤدي 
 ما استقر عليه القضاء اللييب أبن املرتب مقابل العمل. 

دور ابرز يف محاية حق املوظف العام عند ترقيته  اهلمن كل ما سبق يتبني لنا أن العالوة السنوية 
ابعتبارها متثل البوصلة يف حتديد املرتب الذي يستحق املوظف تقاضيه بعد ترقيته، ولكن هذا 

تؤنر يف  الدور للعالوة السنوية ال يتوقف على اعتبارها زايدة سنوية ملرتب املوظف، بل هي أيضا  
يف حتديد معاشه  ؤديهالعامة من خالل دورها الذي ت املوظف حىت بعد انفصاله عن الوظيفة

 التقاعدي.

بعد مرور فرتة من الزمن على شغل املوظف لوظيفته : العالوة السنوية واملعاش التقاعدي :اثنيا
فإنه يف النهاية يرتك هذه الوظيفة من خالل ما اصطلح على تسميته ابلتقاعد، واألصل يف التقاعد 



362017                      ISSN:2520-5005 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

75 

 

 -استثناء من هذا األصل العام -املقررة النتهاء خدمة املوظف، ولكن  هو بلوغ السن القانونية
هذه احلاالت ميكن إمجاهلا و  ،عليها ا  فإن هناك حاالت أخرى حيال املوظف على املعاش استناد

  يف:

 عدم اللياقة الصحية -1
 عاما   20طلب التقاعد االختياري املقدم من املوظف مىت ما بلغت مدة خدمته  -2
وما  115،ص2016)أ.الزليتين،. ق املرتب يف هذه احلالة لورنة املوظفالوفاة ويستح -3

 بعدها(

على هذه احلاالت فإنه ميكن بيان املعاشات اليت يتقاضاها املوظف إذا انتهت عالقته  استنادا  
من القانون  11ملا نص عليه يف املادة  الوظيفية ألي سبب من األسباب السابق ذكرها وفقا  

 اليت جاء فيها:بشأن الضمان االجتماعي  1980لسنة  13رقم

 املعاشات وهي: -.... أ"

 معاش الشيخوخة -1
 معاش العجز إلصابة العمل -2
 معاش العجز الكلي لغري إصابة العمل -3
 "معاش املستحقني عن املضمون.... -4

 أمهيةذات  دويف مجيع احلاالت اليت على أساسها حيسب املعاش التقاعدي فإن العالوة السنوية تع
 ؛يف تقدير مرتبه بعد التقاعد مساعدا   حتساب االشرتاكات الضمانية للموظف، وعامال  عند ا

يتم على أساس املرتب  يذلك أن احتساب االشرتاكات الضمانية وحساب املعاش التقاعد
، فاملوظف أنناء قيامه بوظيفته يتم استقطاع نسبة مئوية من (15،ص2012 اجلرباين،.د)الكامل

اكات الضمانية، وقد بينت القوانني واللوائح املنظمة للضمان االجتماعي املرتب مرتبه لصاحل االشرت 
الذي حيسب على أساسه اشرتاك املضمون، وهو ما أمجلته احملكمة العليا الليبية يف حكمها 

أبنه "املقصود ابملرتب الفعلي " :ق الذي جاء فيه78/46الصادر خبصوص الطعن اإلداري رقم 
وظف املشرتك أي أول مربوط درجته وما استحقه من عالوات سنوية املرتب األساسي للم



122010
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  76 

 

إىل ذلك ما يستحق له من عالوات العائلة وسائر العالوات  وتشجيعية وعالوة ترقية مضافا  
والبدالت واملزااي املالية األخرى ذات الصفة املستقرة الثابتة املنتظمة اليت حيددها قرار اللجنة 

 .15"الجتماعيالشعبية لصندوق الضمان ا

وعليه فإن العالوة السنوية تدخل يف نسبة االشرتاك الضماين اليت ختصم من مرتب املوظف كل 
ذات األمر ابلنسبة لربط املعاش التقاعدي الذي و الضمان االجتماعي، يف شهر مقابل اشرتاكه 

العمل، يتم حسابه على أساس آخر مرتب تقاضاه املوظف خالل الثالث السنوات األخرية له يف 
من " هق الذي قضت فيه أبن88/49وهو ما أكدته احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم 

من قانون الضمان  18، 14املقرر أن ربط املعاش الضماين جيب أن يتم وفقا ألحكام املادتني 
ش اللتني تنصان على أن املرتب الذي حيسب على أساسه املعا 1980لسنة  13االجتماعي رقم 

هو متوسط مرتب املضمون أو أجره أو دخله الفعلي خالل الثالث سنوات األخرية من مدة 
 16"خدمته أو عمله وليس آخر مرتب أو أجر كان يتقاضاه أو دخل كان حيققه

 والواقع فإنه من خالل استقراء أحكام احملكمة العليا الليبية ميكن القول أبن العالوة السنوية دائما   
زايدة ها متثل ملرتب الذي على أساسه يتم ربط املعاش التقاعدي وذلك ابعتبار ما تكون ضمن ا

زايدة يف مرتب املوظف عن  ةفإن أي من مثَّ دورية ملرتب املوظف العام تتميز ابلثبات واالستقرار، و 
عكس غريها ى على قيمة املعاش التقاعدي للموظف، عل طريق هذه العالوة تؤنر ابلضرورة إجيااب  

ااي املالية األخرى للموظف العام اليت ال تتصف هبذه امليزة من الثبات، فهذه املزااي غري من املز 
عن املرتب الذي يتم  خلروجها أصال  األصل فيها خروجها عن احتساب املعاش الضماين  ةالثابت

على أساسه استقطاع االشرتاكات الضمانية، وهو ما ميكن استجالؤه بوضوح من حكم احملكمة 
من  6من البند  52عرفت املادة " :ق الذي جاء فيه42/48الليبية يف الطعن اإلداري رقم  العليا

بشأن الضمان االجتماعي واملادة األوىل من الئحة معاشات  1980لسنة  13القانون رقم 
/ب من الئحة التسجيل واالشرتاكيات وقرار اللجنة الشعبية العامة 35الضمان االجتماعي واملادة 

                                                            
، 35، م.م.ع، السنة  31/03/2002ق، الصادر بتاريخ 78/46حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  15
 .81ص
، 40، م.م.ع، السنة 29/05/2005ق الصادر بتاريخ 88/49حملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم حكم ا 16
 .44، ص3-4ع
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بشأن حتدي املزااي املالية اليت تدخل يف حساب املرتب  20/1981جتماعي رقم للضمان اال
عرفت املرتب أو األجر وأضافت إليه العالمات والبدالت واملزااي املالية األخرى اليت  -الفعلي

 يستحقها املشرتك بشرط أن تتسم بصفة االستقرار والثبات واالنتظام.

الطعن هو مدى خضوع املكافأة اليت متنح للجان اجلرد  وملا كان مقطع النزاع يف الدعوى حمل
السنوي الوعاء الضماين وكانت هذه املكافأة مقررة ألعضاء هذه اللجان نظري قيامهم أبعمال 

وقد يتغري أعضاء اللجان  –اجلرد السنوي وهي أعمال وقتية جتري يف أوقات حمددة كل سنة 
لتشكيل  د تصرف لغريهم يف سنوات مقبلة تبعا  قحيث يكون قد مت صرفها لغريهم يف السابق وق

اللجان منهم أو من غريهم وال متنح لكافة العاملني بذات اجلهة وال تتحقق هبا املنفعة املتوخاة من 
نظام الضمان االجتماعي ابحتساب ذلك يف تقدير املعاش الضماين نظري دفع االشرتاك األمر 

تة ومستقرة ومنتظمة وهو املناط الذي اشرتطت الذي ينفي عن مثل هذه املكافأة كوهنا اثب
التشريعات املشار إليها توافره حىت ميكن احتساب امليزة املالية ضمن املرتب أو األجر وابلتايل ال 

 .17"تدخل ضمن عناصر الوعاء الضماين

زايدة هنا العتبار العالوة السنوية تتميز عن غريها ابلثبات واالستقرار وأب وهي بذات املعىن ونظرا  
ابملعاش التقاعدي عكس العالوات األخرى اليت ترتبط بطبيعة  سنوية مستقرة، فهي ترتبط دائما  

العمل الذي يستحق عنه يف فارتباطها ابملعاش التقاعدي رهني ابستمرار املوظف  من مثَّ العمل و 
 89/48ي رقمالعالوة حىت تقاعده، وهو ما يفهم من حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلدار 

ابلقوات املسلحة مث  ملا كان الثابت من األوراق أن الطاعن كان ضابطا  " :ق الذي جاء يف منطوقه
انتهت خدمته وأحيل للعمل أبمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة مث أحيل إىل التقاعد االختياري 

والتشجيعية اللتان  بناء على طلبه وعند تسوية معاشه التقاعدي مل حتسب له عالوات التمييز
م بشأن تقاعد 1974لسنة  43يتقاضامها عند عمله ابلقوات املسلحة وكان القانون رقم 

العسكريني قد نص يف مادته األوىل من الباب األول على وقف سراين القانون املذكور على 
استبعد العسكريني الذين ينقلون إىل خارج العمل ابلقوات املسلحة فإن احلكم املطعون فيه قد 

                                                            
، م.م.ع، الباحث يف مبادئ 12/12/2004ق الصادر بتاريخ 42/48حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري  17

 احملكمة العليا الليبية، املرجع السابق ذكره.
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عالويت التمييز والتشجيعية عند التسوية التقاعدية الرتباطهما ابلعمل ابلقوات املسلحة فإنه ال 
 .18"يكون قد خالف القانون

 اخلامتة

يف ختام هذا البحث الذي خصص لدراسة تفصيلية للعالوة السنوية ومتييزها عن غريها من 
 :العالوات، ميكننا القول أبن

 له اثبت حق فهي العام، للموظف ابلنسبة الدورية املالية احلقوق همأ من تعد العالوة هذه -1
 الوظيفة بطبيعة ترتبط وال للوظيفة املوظف بشغل مرتبطة القانونية النصوص قحكم عام كل ي ستحق

 . بينهم متييز دون املوظفني لكل ت ستحق فهي ومن مثَّ  الوظائف، لبعض املقررة القيمة حيث من إال
تكون ملزمة  يف حساهبا اإلدارة أخطأتإذا  من مثَّ أي سلطة تقديرية، و  اإزاءهة ال متلك اإلدار  -2

حق املوظف يف التسوية  يسقطوضع الوظيفي على أساس استحقاق هذا احلق، وال البتسوية 
ابعتبار العالوة حقا  مستمدا  مباشرة من القانون، وأي خطأ يف تسويتها يلجأ املوظف لطلب 

لسنة  88املنصوص عليها يف املادة الثانية من القانون رقم التسوية  التسوية عن طريق دعوى
   بشأن القضاء اإلداري. 1971

اذا صدر قرار قحرمان املوظف من العالوة يتم الطعن فيه ابإللغاء أمام دوائر القضاء اإلداري  -3
 .1979لسنة  88من القانون رقم  2وفقا ملا ورد يف نص املادة 

 أمهية يف حساب مرتب املوظف وحساب معاشه التقاعدي. العالوة السنوية متثل -4

وأخريا، أنمل من املشرع اللييب إعادة النظر يف قانون العمل وإرجاع احلال على ما كان عليه بفصل 
أحكام قانون اخلدمة املدنية عن قانون عالقات العمل الفردية، إضافة إىل إزالة النصوص املتعارضة 

  إعطاء املوظفني حقوقهم.ومراعاة األحكام الشرعية يف

                                                            

، 2،ع40، م.م.ع، س 72/02/2005ق الصادر بتاريخ 89/48احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم حكم 18 
 .65ص
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 قائمة املراجع

 الكتب: :أوال

، الوجيز يف شرح أساسيات قانون الضمان االجتماعي 2012 فربايرد. خليفة على اجلرباين،  -1
 ، مطابع شهداء الزاوية.1980لسنة  13اللييب )التقاعد( رقم 

ق الضمان ، املبسط يف قانون الضمان االجتماعي، صندو 2016أ. علي حممد الزليتين،  -2
 االجتماعي، ليبيا، طرابلس.

منشورات املكتبة الزاوية، ، أصول القانون اإلداري اللييب، 2010، د. حممد عبدهللا احلراري -3
 . 427، ص، الطبعة السادسةاجلامعة

 األحكام القضائية: :اثنيا

، الباحث يف مبادئ احملكمة 2/01/2000ق الصادر بتاريخ 56/43الطعن اإلداري رقم  -4
 العدل الليبية، اإلصدار األول. وزارة ارصدإا الليبية، املوسوعة اإللكرتونية، العلي

ق الصادر بتاريخ 15/26حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -5
 .15، ص4، ع19، م.م.ع، س22/12/1982

ق الصادر بتاريخ 14/17حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -6
 .18،ص4،ع7، م.م.ع، س21/03/1971

بتاريخ  ق الصادر14/17 حكم احملكمة العليا الليبية الصادر يف الطعن اإلداري رقم -7
 .18، ص4،ع7، م.م.ع، س21/03/1972

ق، الصادر 86/42قضت احملكمة العليا الليبية يف حكمها الصادر يف الطعن اإلداري رقم  -8
 .الليبية، الباحث يف مبادئ احملكمة العليا 10/01/1999بتاريخ 

ق، الصادر بتاريخ 78/46حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -9
 .81، ص35م.م.ع، السنة  ،31/03/2002
ق الصادر بتاريخ 88/49حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم  -10
 .44، ص3-4، ع40، م.م.ع، السنة 29/05/2005
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ق الصادر بتاريخ 42/48ن اإلداري حكم احملكمة العليا الليبية يف الطع -11
 .العليا الليبية ، م.م.ع، الباحث يف مبادئ احملكمة12/12/2004
ق الصادر بتاريخ 89/48حكم احملكمة العليا الليبية يف الطعن اإلداري رقم   -12
 .65، ص2،ع40، م.م.ع، س 72/02/2005

 القوانني واللوائح: :اثلثا

العمل، مدونة التشريعات، مؤمتر الشعب العام بشأن عالقات  2010لسنة  12القانون رقم  -1
 .18/05/2010، بتاريخ 7)سابقا(، السنة العاشرة، العدد 

، الصادرة مبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة 2010لسنة  12الالئحة التنفيذية للقانون رقم  -2
 .2010لسنة  595رقم 

 .بشأن الضمان االجتماعي 1980لسنة  13القانون رقم  -3
 بشأن اخلدمة املدنية 1976لسنة  55م القانون رق -4
 بشأن اخلدمة املدنية 1956 لسنة 36 رقم القانون -5
 

 .مصراته –كادميية الليبية األ –تاذ مساعد يف القانون العام اس *

 املستخلص

على مرتب مقابل ما يوكل  من اآلاثر اليت ترتتب على التحاق املوظف بوظيفته حقه يف احلصول
املنظمة للوظيفة واللوائح القوانني  هاحتدد عالواتيدخل يف حسابه عدة إليه من أعمال، مرتب 

 سنةأمضى املوظف العام كلما  تباليت متثل زايدة دورية يف مر و العامة، من ابرزها العالوة السنوية 
 12/2010يف عمله، وختضع ألحكام خاصة يف حساهبا وتقديرها بينها املشرع يف القانون رقم 

ومن مث فهي حق يتصف ابلدورية يقر للموظف العام من خالل القانون  .لمبشأن عالقات الع
ويلحق تلقائيا مبرتب املوظف وال جيوز حرمانه منه إال يف حاالت معينة حددها املشرع اللييب 
ابحلصول على درجة ضعيف يف تقرير الكفاءة السنوي أو يف حال توقيع عقوبة احلرمان من 

 س أتدييب.العالوة السنوية عن طريق جمل
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من هذا املنطلق تربز أمهية دراسة هذا املوضوع وذلك للوقوف على مفهوم العالوة السنوية ودورها 
يف حتديد مرتب املوظف العام عند التحاقه ابلوظيفة العامة أو تدرجه يف سلم الوظيفة العامة عن 

ا وبني غريها من طريق الرتقية وصوال إىل إحالته على التقاعد، وهو ما يتطلب التمييز بينه
 املتشاهبات وبيان آلية حساهبا.

 .العالوة، املوظف، الضمان، القانون، ليبيا الكلمات املفتاحية:
 


