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 6182لسنة  18قانون  الكفاية يفتقارير 

 (ضوء ترشيعات الوظيفة العامة يف مرص  يفدراسة حتليلية )

 إعداد

   مصطفى عبد الشهيد عبد اللطيف خضر د . 

 مىجز عه البحث

ة كؿفـة دائؿة التَّحؼؼ مـ كػاءة الؿقضػ العام لقس فؼط طـد  يؼتضل تـظقؿ القضقػة العامَّ

د مـ احتػاضف بؿستقى  التحاقف بالقضقػة العامة ، ولؽـ إمر يتطؾَّب إلل جاكب ذلؽ التَّلكُّ

الؽػاية الالَّزمة لحسـ أداء الخدمات العامة أثـاء مباشرتف لفا ، وهذا إمر دطك إلك وضع 

عقـة وطؾك فرتات زمـقة محددة ، معايقر لتؼدير كػاية الؿقضػ بصػة دورية وفؼ إجراءات م

 .ويطؾؼ طؾك هذا الـظام تؼارير الؽػاية 

ويحظك مقضقع تؼارير الؽػاية بلهؿقَّة كبقرة يف الحقاة اإلداريَّة بصػة طامة  ففق القسقؾة 

ـ اإلدارة مـ القققف طؾك مدى فاطؾقة وكجاح كظؿ الرتققة والتعققـ الؿتبعة يف  التل تؿؽِّ

نَّ هذه التؼارير تعد بؿثابة ممشر طؾك مدى فاطؾقة صريؼة معقـة يف اختقار القضقػة العامة 8 ٕ

ؿقطة مـ الؿقضػقـ تؿ اختقارهؿ الؿقضػقـ ، فنذا أشارت التؼارير إلك طدم كػاءة مج

ترققتفؿ بطريؼة معقـة ، فنن ذلؽ يعد دلقالً طؾك طدم فاطؾقة هذه الطريؼة ويجب طؾك الجفة  أو

لبحث طـ صرق بديؾة تحؼؼ كتائج أفضؾ ، وتسفؿ تؼارير الؽػاية اإلدارية العدول طـفا وا

بصػة طامة يف وضع تصقر طـ مدى كجاح القسائؾ التل تتبعفا الجفة اإلدارية يف اختقار 

الؿقضػقـ سقاء طـد التعققـ ابتداًء ، أو أثـاء ترققتفؿ ، أو صرف الؿؽافآت لفؿ ، أو تلديبفؿ ، 
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ضفار كؼاط الؼقة والضعػ يف أداء الؿقضػ طؾك مدار وذلؽ طـ صريؼ طؿؾ التؼارير 8 إل

حقاتف القضقػقَّة ، ولؼد تؿ تعديؾ قاكقن العامؾقـ بالدولة طدة مرات إلك أن وصؾـا إلك قاكقن 

م  ، وكظرا ٕهؿقة مقضقع تؼارير الؽػاية التل 4114لسـة  61الخدمة الؿدكقة الحالل رقؿ 

ت القضقػة العامة والتل تؿ دراستفا يف ؾ مقضقع البحث ، وهل مسَّ  ثالث كؼاط رئقسة تكؽِّ

 الـحق التالك : 

ر التَّاريخل لتؼارير الؽػاية يف التكريع الؿصري -  .التَّطقُّ

قاهتا -  .ماهقَّة تؼارير الؽػاية وأهؿقَّتفا ومعقِّ

 .م وٓئحتف التَّـػقذيَّة 4114لسـة   61أهؿ مالمح قاكقن الخدمة الؿدكقَّة الحالل رقؿ  -

لسـة  61مـ أهؿ الـتائج التل تقصؾ إلقفا البحث أن قاكقن الخدمة الؿدكقة الحالل رقؿ و   

م  قد جعؾ مراتب تؼققؿ إداء خؿسة مراتب وهل : مؿتاز ،كػء ،جقد جًدا، جقد ،  4114

كؿا أكد البحث طؾك أن لتؼارير الؽػاية أهؿقة كبقرة يف الحقاة القضقػقة لؾعامؾقـ ، ضعقػ 

ر أهؿقة كبقرة يف فرتة آختبار ، كؿا أهنا تعد وسقؾة مـ كظام تؼققؿ الحقافز وزيادة فؾفذه التؼاري

أجر العامؾقـ مـ حقث الرتققة والعالوات التكجقعقة والدورية ، كؿا أهنا تعد وسقؾة مفؿة مـ 

 ولتؼارير الؽػاية أهؿقَّة بالـسبة لؾجفة .القسائؾ التل يتؿ طؾل أساسفا اختقار أفضؾ الؿقضػقـ 

اإلدارية فعـ صريؼ هذه التَّؼارير تستطقع اإلدارة القققف طؾك  مدى كجاح وفعالقة كظؿ التَّعققـ 

ة، كؿا أنَّ لفذه التَّؼارير دوًرا مفًؿا يف تحديد احتقاجات الجفة اإلدارية  الؿتَّبعة يف القضقػة العامَّ

ة لؾـُّفقض مـ العؿالة ،ولفا أثًرا فقؿا يتعؾَّؼ بتدريب الؿقضَّػقـ ، كؿا أكَّ  فا تعدُّ وسقؾة مفؿَّ

  .بؽػاءة العؿؾ اإلداري وحسـ تـظقؿ الخدمات

ؤساء غقر مستعديـ لتطبقؼ  كؿا أن مؼاومة الؿقضػقـ أكػسفؿ لـظام تؼارير الؽػاية يجعؾ الرُّ

 .كظام تؼارير الؽػاية طؾك الـَّحق الؿـاسب 

قاكقن الخدمة ، الجفة اإلدارية  ،القضقػة العامة ، تؼارير الؽػاية   : الكلماتالمفتاحوة

 قاكقن العامؾقـ بالدولة . ،الجفة اإلدارية  ، التكريع الؿصري  ، التطقر التاريخل  ، الؿدكقة 
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Abstract :  

Organizing the public job as a permanent profession requires verifying the 

competence of the public employee not only when he\she joins the public job , but it is 

required to ensure that he\she maintains the level of competence necessary for the 

proper performance of public services during his undertaking of them, and this matter 

called for setting standards to assess the adequacy of the employee periodically 

according Certain procedures and specific periods of time, and this system is called 

sufficiency reports. 

The topic of competency reports is of great importance in administrative life in 

general, as it is the means by which the administration can determine the effectiveness 

and success of the promotion and appointment systems used in the public job. Because 

these reports are an indication of the effectiveness of a certain method in selecting 

employees, if the reports indicate the inefficiency of a group of employees who have 

been selected or promoted in a certain way, then this is evidence of the ineffectiveness 

of this method, and the administrative authority must refrain from it and try to find 

alternative methods to achieve better results and sufficiency reports in general 

contribute to developing a perception of the extent of the success of the methods used 

by the administrative people in selecting employees, whether upon initial appointment, 

or during their promotion, or the payment of rewards to them, or discipline them, by 

making reports To show the strengths and weaknesses in the employee’s performance 

over the course of his\her career. The State’s Workers ’Law has been amended several 

times until we reached the current Civil Service Law No. 81 of 2016, and given the 

importance of the topic of competency reports that affected the public job, which were 

studied in three main points that constitute the subject of this research, which is as 

follows: 

- The historical development of reports of adequacy in Egyptian legislation. 

-What are the efficiency reports, their importance and their constraints. 

- The most important features of the current Civil Service Law No. 81 of 2016 and its 

implementing regulations. 

The most important findings of the research is that the current Civil Service Law No. 

81 of 2016 AD has placed five ranks evaluating performance: excellent, efficient, very 

mailto:la2.jed@bmc.edu.sa
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good, good, and weak .The research also confirmed that the proficiency reports are 

great importance in the career life of workers, as these reports are of great importance 

during the probation period, as they are a means of a system for evaluating incentives 

and increasing the wages of workers in terms of promotion, incentive and periodic 

bonuses, and it is also an important part of the means by which a better choice is made 

employees .Adequacy reports are important for the administrative authorities, Through 

these reports, the administration can determine the success and effectiveness of the 

recruitment systems used in the public office. These reports also have an important role 

in determining the employment needs of the administrative authorities, and have an 

effect in terms of employee training .It is also an important means to improve the 

efficiency of administrative work and the proper organization of services . Also, the 

employees' own resistance to the adequacy reporting system makes the superiors not 

ready to apply the adequacy reporting system appropriately.The most important 

findings of the research is that the current Civil Service Law No. 81 of 2016 AD has 

placed five ranks evaluating performance: excellent, efficient, very good, good, and 

weak .The research also confirmed that the proficiency reports are great importance in 

the career life of workers, as these reports are of great importance during the probation 

period, as they are a means of a system for evaluating incentives and increasing the 

wages of workers in terms of promotion, incentive and periodic bonuses, and it is also 

an important part of the means by which a better choice is made employees .Adequacy 

reports are important for the administrative authorities, Through these reports, the 

administration can determine the success and effectiveness of the recruitment systems 

used in the public office. These reports also have an important role in determining the 

employment needs of the administrative authorities, and have an effect in terms of 

employee training .It is also an important means to improve the efficiency of 

administrative work and the proper organization of services . Also, the employees' own 

resistance to the adequacy reporting system makes the superiors not ready to apply the 

adequacy reporting system appropriately. 

 

Keywords: Efficiency Reports, Public Function, The Administrative Authority, Civil 

Service Law, Historical Development, Egyptian Legislation, The Administrative Authority, 

Employees Law 
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 مقذمة
الم طؾك رسقل    الة والسَّ ـَ ، والصَّ  ربِّ العالؿق

ِ
اهلل ، سقِّدكا محؿد بـ الحؿُد هلل

 أما بعد :... يـ ، طؾقف وطؾك آلف وصحبف ومـ تبع هداه إلك يقم الدِّ طبداهلل

ؼ مـ كػاءة الؿقضػ طـد التحاقف بالقضقػة ،  ة التَّحؼُّ فقؼتضل تـظقؿ القضقػة العامَّ

د مـ احتػاضف بؿستقى الؽػاية الالَّزمة لحسـ ولؽـ إمر يتطؾَّ  ب إلك جاكب ذلؽ التَّلكُّ

 أداء الخدمات العامة أثـاء مباشرتف لفا .

قـ يحظك بلهؿقَّ  ػقـ العامِّ ة كبقرة يف العؿؾقَّة كؿا أنَّ مقضقع تؼرير كػاية الؿقضَّ

تعؿؾ بـكاٍط وجٍد ، وذلؽ ، ففق القسقؾة الَّتل تدفع كافَّة إجفزة اإلداريَّة أْن اإلداريَّة

ة مؿا يدفع الؿرؤوسقـ  ؤساء بؿتابعة أطؿال مرؤوسقفؿ بصػة مستؿرَّ حقـؿا يؼقم الرُّ

 لؾعؿؾ بؽػاءة وفعالقَّة . 

ة مـ مجؿقطٍة مـ القاجبات والؿسئقلقَّات ، ويتطؾَّب ذلؽ أْن  ن القضقػة العامَّ و تتؽقَّ

ؾ كافة الؿسئقلقاَّت  . يتؿ إشغالفا بإفراد الؼادريـ طؾل الؼقام هبذه   القاجبات وتحؿُّ

قات دت الؿسؿَّ الَّتل أصؾؼت طؾل طؿؾقَّة تؼدير الؽػاية ، أو ققاس إداء  (1)  وقد تعدَّ

. ويطؾؼ البعض طؾل طؿؾقَّة تؼدير الؽػاية  "تؼققؿ الؿقضَّػ  "حقث أصؾؼ طؾقفا اسؿ 

ا –. ولعؾَّ مـ إصحِّ  "تؼققؿ الؽػاية  "اسؿ   تؼقيؿ " اسؿ طؾقفا يطؾؼ نْ أ – لغقيًّ

 الكلء إكَّؿا يعـل تحديد ثؿـف ، وهق تؼققؿ أنَّ  ذلؽ 8 "الؽػاية تؼققؿ" ولقس ، "الؽػاية

                                                        

 ، اإلدارية لؾعؾقم العربقة الؿـظؿة – الؼاهرة –د/ طؿر وصػل طؼقؾل : تؼققؿ أداء العامؾقـ يف الجفاز الحؽقمل  (1) 

 كػاية تؼدير:  شقخة أبق أحؿد كادر/  -يـظرد ولؾؿزيد  ، 6ص م 1754 اإلدارية والبحقث الدراسات ةسؾسؾ

 – لإلدارة العربقة الؿجؾة "سة تحؾقؾقة مؼاركة درا " العربقة الدول يف الحؽقمقة بإجفزة العامقـ الؿقضػقـ

 .    4 ص 1767 ، والرابع الثالث العددان – اإلدارية لؾتـؿقة العربقة الؿـظؿة
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الؿعـل غقر الؿؼصقد يف هذا الؿجال ،  وإكَّؿا الؿؼصقد هق ققاس أداء الؿقضػ وكػايتف 

القضقػقَّة وقدرتف يف تـػقذ ما يقكؾ إلقف مـ أطؿال ، فضالً طـ اإللؿام بسؾقكف وطالقاتف 

تؼارير  "طؾل إشغال مـصٍب أطؾك . وقد أصؾؼ البعض طؾل العؿؾقَّة ذاهتا اصطالح 

، وهل تسؿقة صحقحة ، غقر أكَّفا تؼتصر طؾل أحد الـُّظُّؿ التل يؿؽـ إخذ هبا  "الؽػاية 

ؿؾقَّة لتؼدير الؽػاية أو ققاس إداء . و يؽقن أكثر مالءمًة يف تؼديركا أْن يطؾؼ طؾل الع

8 ٕنَّ الؽػاية مـ  "ققاس الؽػاءة"،أو  "ققاس إداء"،أو  "تؼدير الؽػاية "اصطالح 

الـَّاحقة الؾُّغقيَّة هل الؼدرة طؾل تحؼقؼ الغاية وإدراك الفدف ، ويؿؽـ الؼقل بقجقد 

 :ثالثة كظؿ لتؼدير كػاية الؿقضػقـ العؿقمقِّقـ وهل 

التاألداء  ىظاممعدَّ

ٓت إ ـٍ ، أو بقاٍن لؿا تعرف معدَّ داء بلكَّفا : وصػ لؿا تتققَّعف اإلدارة يف أداٍء معق

يجب أْن يعؿؾف مقضُّػ يكغؾ وضقػة معقَّـة ، حتل تؽقن اإلدارة راضقة طـ طؿؾف رضاًء 

  (1).تاًما ، وذلؽ يف ضؾ ضروف العؿؾ الؿؽؾَّػ بف

 ىظاماالختبارات

اراٍت تحريريٍَّة وشػفقٍَّة )الؿؼابالت( ويف هذا الـِّظام تؾجل اإلدارة إلل إجراء اختب

ػقـ ، هبدف تؼققؿ أدائفؿ ، ومدي ككاصفؿ وكػايتفؿ يف العؿؾ الذي سقؼقمقن بف  لؾؿقضَّ

ػقـ ، وذلؽ باختبارهؿ يف مقضقطاٍت معقَّـٍة تتعؾَّؼ  ة الؿقضَّ دٍة  لؽافَّ تحت ضروٍف مقحَّ

                                                        

ققاس العؿؾ ومعدٓت إداء ورقة طؿؾ مؼدمة إلل بركامج التـظقؿ   وصرق "د/ طبد الرحؿـ الػرماوي : ( 1)

 .  11م ص 1751/ 6/ 4 - 4، الذي طؼده معفد اإلدارة العامة ،الػرتة مـ  "العؿؾ 

ٕجفزة الحؽقمقة يف الدول العربقة /كادر أحؿد أبق شقخة : تؼدير كػاية الؿقضػقـ العامقـ با -د  :  ولؾؿزيد يـظر

  .4الؿرجع السابؼ ص  "دراسة    تحؾقؾقة مؼاركة  "
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يف العؿؾ ، بـاًء طؾل ما تظفره بـقع العؿؾ وصبقعتف ، ويتؿ تؼدير مستقى كػاية الؿقضَّػ 

كتائج آختبار. وطادًة ما يستخدم كظام آختبارات إذا ما تعؾَّؼ التَّؼققؿ بلهداف جزئقَّة ، 

 .  (1) كالتَّرققة أو تحديد آحتقاجات التَّدريبقَّة

 ىظامالتَّقارير

ئقس الؿباشر لؾؿقضَّػ بؽتابة تؼارير دوريَّ  ـفا تؼديره ويف هذا الـِّظام يؼقم  الرَّ ة ، يضؿِّ

دة ، وذلؽ بآستـاد إلل طـاصر تؼققؿ  ورأيف يف ككاط ومفارة مرؤوسقف خالل فرتٍة محدَّ

ػقـ إلل إخذ بـظام تؼارير الؽػاية بحقث يتؿُّ  دة ، وقد اتَّجفت أسالقب إدارة الؿقضَّ محدَّ

و كظؿ الخدمة تحديد مستقى أدائفؿ بصػة دوريَّة ، وقامت تبًعا لذلؽ بتضؿقـ ققاكقـ أ

مات هذا الـِّظام    (4) .  الؿدكقَّة بؿؼقِّ

ػقـ بصػٍة دوريٍَّة يف فرتاٍت زمـقٍَّة  ويجب أْن يتَؿ وضع معايقر لتؼدير كػاية الؿقضَّ

دٍة بنجراءاٍت معقَّـٍة وهل ما يطؾؼ طؾقفا تؼارير الؽػاية.  محدَّ

ٍة ويف مجال التَّرققات بصػٍة ولفذه التَّؼارير دوٌر كبقٌر يف الحقاة اإلداريَّة بصػٍة ط امَّ

ٍة .   خاصَّ

كؿا تظفر أهؿقَّة هذه القسقؾة أيًضا طـد الـَّظر إلل الؿجآت الَّتل تستخدم فقفا هذه 

التَّؼارير وأهؿفا تحسقـ أداء الؿقضػ و تطقيره ،  والؽكػ طـ الؼقادات ، كؿا يتؿُّ 

وريَّة  ، وأداة لؾؽكػ طـ اطتؿاد هذه التَّؼارير كقسقؾة لتحديد الؿؽافآت والعال وات الدَّ

                                                        

دراسة تحؾقؾقة  "د /كادر أحؿد أبق شقخة : تؼدير كػاية الؿقضػقـ العامقـ بإجفزة الحؽقمقة يف الدول العربقة ( 1)

   ..    3مرجع سابؼ ص  "مؼاركة 

دراسة تحؾقؾقة  "ػاية الؿقضػقـ العامقـ بإجفزة الحؽقمقة يف الدول العربقة د /كادر أحؿد أبق شقخة : تؼدير ك  (4)

 .    3مرجع سابؼ ص  "مؼاركة 
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ض لفا خالل صػحات هذا  آحتقاجات التَّدريبقَّة وغقر ذلؽ مـ الؿزايا التل سقف كتعرَّ

مباحث، وخاتؿة يؿؽـ  ثالثةالبحث ، وسقف أتـاول دراسة هذا البحث يف مؼدمٍة ، و 

 تػصقؾفا طؾل الـحق التالل :

 رالتَّاريخيل : المبحثاألول  . تقاريرالكفايةيفالتشريعالمصريالتَّطوُّ

 قاتها : المبحثالثاين  .ماهوَّةتقاريرالكفايةوأهموَّتهاومعوِّ

 :م6182لسنة18أهممالمحقاىونالخدمةالمدىوَّةالحاليرقم المبحثالثالث

 التنفوذيَّة. والئحته
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 المبحث األول

ر    اوىن المصريِّ لتقارير الكفاية في الق التَّاريخيُّ  التَّطىُّ

لؼد تؿَّ إخذ بـظام تؼارير الؽػاية يف الؼاكقن الؿصريِّ مـذ وقٍت مبؽٍر وطؾك طدة   

 مراحؾ أتـاولفا  يف الـؼاط آتقة :

ادربتاريخ   م8111ابريلسنة81أوالً:األمرالعاليالصَّ

رت وقد كان هذا إمر هق الؿرة إولل التل تلخذ فقفا مصر هبذا الـِّظا     م ، فؼرَّ

ٍة بـاًء طؾل  ػقـ تتؿُّ برتشقٍح مـ لجـٍة إداريَّ ة السادسة مـ هذا إمر أنَّ ترققَّات الؿقضَّ الؿادَّ

ػقـ التَّابعقـ لفؿ . مفا رؤساء إقالم طـ الؿقضَّ  تؼارير سـقيَّة يؼدِّ

ادربتاريخ  م8186ديسمبرسنة6ثاىوًا:األمرالعاليالصَّ

ادر بتاريخ لؿ يستؿر صقيالً الع  م ، 1661ابريؾ سـة  11ؿؾ بـظام تؼارير الؽػاية الصَّ

ؾب طؾك  كتقجة لؾعراققؾ التل وضعتفا سؾطة آحتالل يف ذلؽ الحقـ ، والتل أثَّرت بالسَّ

محاوٓت آصالح وأدَّى ذلؽ إلك اخضاع مقضػل اإلدارة لؾتَّرغقب و التَّرهقب والذى 

م  ، والذي ألغك تؼارير  1674ديسؿربسـة  4  أدَّى إلك صدور إمر العالل بتاريخ

طؾل صؾب  رئقس  الؽػاية وقرر أْن تتؿَّ التَّرققات والعالوات بؿعرفة القزير بـاءً 

   (1)(الؿصؾحة

  :8898لسنة681ثالثًا:القاىونرقم

تك تتؿُّ بؿعرفة القزير بـا     ًء طؾل استؿرَّ القضع يف التَّرققَّات والعالوات يف مصر و الَّ

لسـة  411م حتل صدور الؼاكقن رقؿ 1674ديسؿرب  4صؾب رئقس الؿصؾحة مـذ 

                                                        

ويف  ققاكقـ دول ،  د/ أكقر أحؿد رسالن: تؼارير الؽػاية ) دراسة لتؼقيؿ إداء القضقػل يف الؼاكقن الؿؼارن  ( 1)

 27، ص 1776مجؾس التعاون الخؾقجل(، دار الـفضة العربقة ،
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، وهق أول قاكقن لؿصر الحديثة يـظِّؿ القضقػة العامة يف مصر حقث أخذ بـظام  1731

ة طؾل أسس وطـاصر  دة طؾل أسٍس مـضبطٍة وكؿاذَج معدَّ تؼارير الؽػاية بصقرة محدَّ

 واضحة.

م طـف  وارتؽز هذا الـِّظام طؾل َّٓ لؿـ ُقدِّ يَّة  ولؿ يؽـ يسؿح  بنططاء صقرة إ رِّ قاطدة السِّ

تؼرير بدرجة متقسط أو ضعقػ لتؼديؿ ما يؽقن لديف مـ  مالحظات، ثؿ طدل هذا الـَّص 

م طـف تؼرير ضعقػ.  وأصبح التَّؼرير يعؾـ لؿـ ُقدِّ

تَّؼدير القصػلِّ وقد كان إسؾقب الؿتَّبع يف بداية تطبقؼ هذا الؼاكقن هق أسؾقب ال

م 1734لسـة  357ضعقػ( والَّذي تؿَّ العدول طـف بالؼاكقن رقؿ  -متقسط  -فؼط )جقد

 وتؿ اختقار التؼدير العددي أو الحسابل. 

م الَّذي تبـك إسؾقب الؿكرتك 1735لسـة  51م صدر الؼاكقن رقؿ 1735ويف سـة 

ر طؾل أساٍس مـ رجات ، ُثؿَّ ترتجؿ هذه  أو الؿزدوج حقث كاكت كػاءة العامؾ تؼرَّ الدَّ

رجات إلك أوصاف تدلُّ طؾل مراتب الؽػاءة.  الدَّ

فالؿقضَّػ الَّذي يحصؾ طؾك أقؾ مـ خؿسقـ درجة يعترب )ضعقًػا( ، و الَّذي يحصؾ 

ا مرتبة جقد فتتطؾَّب  53:  31طؾك درجات ترتاوح بقـ  درجة يعترب )مرضًقا (، أمَّ

قًرا يؿـح تؼدير مؿتاز مـ يحصؾ طؾل أكثر مـ وأخ 71: 54الحصقل طؾل درجات بقـ 

 (1) .درجة  71

ػقـ لـظام تؼارير  1731لسـة   411وأخضع الؼاكقن  يف بداية إمر جؿقع الؿقضَّ

                                                        

ويـظر أيضًا د/ رمضان محؿد بطقخ ، تؼقيؿ أداء الؿقضػ )  27د/ أكقر أحؿد رسالن: الؿرجع السابؼ  ص   (1)

 45( ص  4117تؼارير الؽػاية ، الؿـظؿة العربقة لؾتـؿقة اإلدارية ،
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ػقـ الذيـ هؿ يف درجة مدير طام فؿا فققفا ، ُثؿَّ  الؽػاية طدا رؤساء الؿصالح والؿقضَّ

ل الـَّصُّ بؿؼتضك الؼاكقن رقؿ  ، فلصبح يخضع لـظام تؼارير  1731لسـة  357طدِّ

رجة الثالثة وهق ذات الحؽؿ الذي أبؼك طؾقف تعديؾ  الؽػاية جؿقع الؿقضػقـ لغاية الدَّ

 .  (1)م  1735لسـة  51الؼاكقن وفؼًا لؾؼاكقن رقؿ 

ئقس الؿباشر وذلؽ صبؼًا ، مـ هذا الؼاكقن 11لـصِّ الؿادة ويختصُّ بقضع التَّؼرير  الرَّ

ت طؾك  ـقي طـ مرؤوسقف ، طؾك والتل كصَّ ئقس الؿباشر بقضع التَّؼرير  السَّ أْن يؼقم  الرَّ

أْن يعرض التَّؼرير بعد ذلؽ طؾك الؿدير الؿحؾِّل لإلدارة ثؿَّ رئقس الؿصؾحة 8 إلبداء 

ػقـ8 ٓطتؿاده   . (4)مالحظاهتؿا طؾقف،  ويعؼب ذلؽ طرض التَّؼرير طؾك لجـة شئقن الؿقضَّ

يَّة والعؾـقَّة ، والعؾـقَّة الـسبقَّة ، فػل الؿادة ويف ضؾِّ هذا الؼاكقن ت ع بقـ السرِّ د الؿكرِّ ردَّ

َّٓ أنَّ  11 م طـف ، إ ـقي الؿؼدَّ ر إططاء الؿقضػ صقرة مـ التَّؼرير  السَّ مـ هذا الؼاكقن تؼرَّ

ل كص الؿادة 1731لسـة  357الؼاكقن رقؿ  يَّة الؿطؾؼة  11م قد طدَّ ر مبدأ السرِّ حقث قرَّ

ل كص الؿادة لتؼا ع مرة أخري ،  فعدَّ   151بالؼاكقن  رقؿ  11رير الؽػاية ، ُثؿَّ طاد الؿكرِّ

َّٓ أكَّف أوجب إطالن الؿقضػ 1735لسـة  ٍة 8 إ يَّة كؼاطدٍة طامَّ ر مبدأ السرِّ م حقث قرَّ

 (1).بتؼريره إذا كان التَّؼرير بؿرتبِة ضعقػ

 ملونالمدىوونبالدولةمبنظامالعا8826لسنة62رابعًا:القاىونرقم

ر 1742لسـة  24أوجب الؼاكقن      م طؾل جفة اإلدارة إطالن الؿقضػ الَّذي تؼرَّ

                                                        

 54د/أكقر أحؿد رسالن: الؿرجع السابؼ ص   ( 1)

   .133د/ أكقر أحؿد رسالن:الؿرجع السابؼ ص  ( 4)

 452د/ أكقر أحؿد رسالن:الؿرجع السابؼ ص  ( 1)
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رجة  كػايتف بؿرتبِة ضعقٍػ أو دون الؿتقسط وأخضع الؼاكقن جؿقع العامؾقـ لغاية الدَّ

 (1).الثالثة لـظام تؼرير الؽػاية

قسط وأصبح أساس ترجؿة م تؼرير دون الؿت1742لسـة  24ولؼد استحدث الؼاكقن 

 الدرجات إلك مراتب طؾل الـحق التالل:

درجة  53درجة حتل   31درجة )جقد (، مـ  71حتل  53فلكثر )مؿتاز(،مـ  71

 11درجة )دون الؿتقسط( ،أقؾ مـ  31درجة حتل  11)متقسط( ،مـ

 (4).درجة)ضعقػ(

م بتاريخ  1744لسـة  2544ويف ضؾ هذا الؼاكقن صدر قرار رئقس الجؿفقرية رقؿ 

ـقي طـ العامؾ 1744ديسؿرب لسـة  11 ر التَّؼرير   السَّ ر يف مادتف إولل أْن يحرِّ م فؼرَّ

ئقس الؿحؾل فرئقس الؿصؾحة أو وكقؾ  بؿعرفة رئقسف الؿباشر طؾل أْن يعرض طؾك الرَّ

 (1).القزارة كّؾ يف دائرة اختصاصف ٓطتؿاده أو تؼديؿف مع ذكر إسباب يف حالة التَّعديؾ

 م:8898لسنة91خامسا:القاىونرقم

م جؿقع العامؾقـ لـظام تؼارير الؽػاية، وذلؽ 1751لسـة  36لؼد أخضع الؼاكقن رقؿ 

جـقفا  654طدا شاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا وشاغؾل الػئة التل يبدأ مربقصفا بؿبؾغ 

                                                        

الؿستكار/ سؿقر صادق :تؼارير الؽػاية والرقابة الؼضائقة طؾقفا ، الفقئة الؿصرية  العامة  لؾؽتاب ،الؼاهرة،  ( 1)

 .11ص  1756

 ؾقةمحؿد ماهر الصقاف : دراسة فاط، ويـظر أيضا د /  451د/ رمضان محؿد بطقخ: الؿرجع السابؼ ص  ( 4)

 1771كػاية إداء باإلدارات الحؽقمقة بالتطبقؼ طؾل محافظة سقهاج ، مجؾة البحقث اإلدارية  مصر، 

  111ص

 133د/ أكقر احؿد رسالن: الؿرجع السابؼ ص ( 1)
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 سـقيًا.

ئقس الؿباشر التَّؼرير  15وقد كصت الؿادة  ـقي كتابة ، ويعرض طؾل أْن يعد   الرَّ السَّ

طؾك لجـة شئقن العامؾقـ طـ صريؼ مدير اإلدارة الؿختص بعد أْن يبدى رأيف كتابًة. 

ؤساء، ولفا أْن تعتؿدها ، أو تعدلفا بـاًء طؾل قراٍر مسبٍَّب. وقد  ولؾَّجـة أْن تـاقش الرُّ

تب تؼدير دون الؿتقسط وضؾت كػس الؿرا 1751لسـة  36استحدث أيًضا قاكقن رقؿ 

رجات كؿا هل ذاهتا القاردة يف الؼاكقن رقؿ   -جقد -)مؿتاز 1742لسـة  24والدَّ

ئقس الؿباشر سؾطة وضع  (1).ضعقػ( -دون الؿتقسط -متقسط وقد طفد الؼاكقن لؾرَّ

ـقي طـ العامؾ ،طؾك أْن يعرض طـ صريؼ مدير اإلدارة الؿختصة بعد إبداء  التَّؼرير  السَّ

 (4).العامؾقـ رأيف كتابًة طؾك لجـة شئقن

 مبإصدارقاىونىظامالعاملونالمدىوونبالدولة:8891لسنة69سادسًا:القاىون

وضع هذا الؼاكقن كظاًما جديًدا لؼقاس كػاية  إداء ، فػل هذا الؼاكقن  تؿَّ اختصار     

 طؾك يحصؾ مـ يعترب بحقث ، ضعقػ – كػء –مراتب إداء إلك ثالث مراتب: مؿتاز 

 الدرجات مـ% 71 مـ اقؾ و% 31 طؾل يحصؾ ومـ( مؿتاز) الدرجات مـ رفلكث% 71

 (1) (.ضعقػ) ذلؽ دون طؾل يحصؾ ومـ ،( كػء)

وقد تؿَّ تعديؾ مراتب الؽػاية مـ ثالث مراتب إلل أربع مراتب وذلؽ صبعًا لؾؼاكقن 

بكلن تعديؾ بعض احؽام قاكقن العامؾقـ الؿدكققـ حقث حدد مراتب  1761لسـة  113

)ضعقػ( ، وصبؼًا لؼرار -)متقسط( -)جقد( -ػاية بلربع مراتب وهل )مؿتاز(الؽ

                                                        

 451د/رمضان محؿد بطقخ: الؿرجع السابؼ ص ( 1)

 451د/رمضان محؿد بطقخ: الؿرجع السابؼ ص ( 4)

 .451الؿرجع السابؼ ص د/ رمضان محؿد بطقخ: ( 1)
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يعترب الؿقضػ الذي حصؾ طؾل  1761لسـة  3331القزير الؿختص بالتـؿقة اإلدارية 

درجة  )جقد(  71إلل أقؾ مـ  51أكثر مـ  طؾل حصؾ والذي( مؿتاز) درجة 111 – 71

 31 مـ أقؾ طؾك يحصؾ مـ اوأخقرً  ،(  متقسط) درجة 51 – 31ومـ يحصؾ طؾل 

 ( .ضعقػ) درجة

م 8 لقعدل بعض أحؽام كظام ققاس إداء  1774لسـة  12وقد صدر الؼاكقن رقؿ 

م ، هبدف معالجة إحدى  1756لسـة  25القاردة يف قاكقن العامؾقـ الؿدكققـ رقؿ 

قاز حصقل الغالبقَّة العظؿك مـ العامؾقـ طؾل تؼدير امت"الؿكؽالت إساسقَّة وهل : 

رغؿ اختالف مستقي إداء مؿا يػؼد تؼارير ققاس إداء فائدهتا سقاء فقؿا يتعؾؼ 

الحة  ف طؾل أكػل العـاصر الصَّ ف طؾل الجفقد الؿؿتازة لؿؽافلهتا ، أويف التَّعرُّ بالتَّعرُّ

 لكغؾ القضائػ الؼقاديَّة واإلشرافقَّة .

م  تؼدير جقد  1774لسـة  12 ويف محاولة لؾتَّغؾُّب طؾل هذه الؿكؽؾة أضاف الؼاكقن

م . وهذا يعـل  1756لسـة  25جًدا إلل تؼديرات الؽػاية الَّتل كاكت مؼررة يف الؼاكقن 

 – جقد – جًدا جقد –العقدة إلك التَّؼسقؿ الخؿاسل لؿراتب الؽػاية وهل ) مؿتاز 

 بنيجاد وذلؽ مؿتاز، تؼدير طؾل الحاصؾقـ طدد تخػقض يف أمالً (  ضعقػ – متقسط

 الؼاكقن كصَّ  كؿا ، جًدا وجقد مؿتاز بقـ وتقزيعفؿ العامؾقـ بقـ لؾتَّؿققز لؾرؤساء لػرصةا

( ضعقػ أو مؿتاز) بؿرتبتل التَّؼدير يؽقن أنْ  وجقب أكَّف طؾل م1774 لسـة 12 رقؿ

دً  مسبًبا عػومحدِّ  ..(1) ا لعـاصر التَّؿقُّز أوالضَّ

د الؼاكقن معقار أداء  لؾعامؾ يف هذ ه الحالة  بؿعقار الرجؾ العادي الذي وقد حدَّ

                                                        

 بالؿؿؾؽة الؿستخدمة والتؼارير لؾـؿاذج مؼاركة دراسة –د/ محؿد ماهر الصقاف : تؼقيؿ إداء القضقػل  ( 1)

 54ة ، وجؿفقرية مصر العربقة ، مجؾة اإلدارة العامة ، معفد اإلدارة العامة ، الرياض ، العدد السعقدي العربقة

 .12م ص1774لسـة 
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يعؿؾ  يف كػس الظروف ويف كػس ضغقط العؿؾ العادي وهذا  الؿعقار يمخذ أساًسا 

لؼقاس كػاءة أداء باطتبار أنَّ هذا الؿعقار يؿثؾ مـ كاحقة كػاءة الغالبقَّة العظؿل مـ 

تتطؾَّبفا اإلدارة لسقر العؿال ، ومـ كاحقة أخري يؿثؾ هذا الؿعقار الؽػاءة العاديَّة التل 

ة كؿا يجب أو كؿا يـبغل  . (1) الؿرافؼ والخدمات العامَّ

بكلن كظام العامؾقـ الؿدكققـ  1756لسـة  25مـ الؼاكقن  46وقد أكاصت الؿادة 

ة وضع تؼارير الؽػاية  1761لسـة  113بالدولة الؿستبدلة بالؼاكقن  ؾطة الؿختصَّ بالسُّ

ت طؾل أْن  ة كظاًما يؽػؾ ققاس كػاية أداء القاجب تضع السُّ  "حقث كصَّ ؾطة الؿختصَّ

 . "تطبقؼف بؿا يتَّػؼ مع صبقعة ككاط القحدة وأهداف وكقطقَّات القضائػ هبا 

ؤساء اإلداريقن الذيـ يؿارسقن سؾطة رئاسقَّة طؾك  ة هـا الرُّ ؾطة الؿختصَّ ويؼصد بالسُّ

 الؿقضػ الؿقضقع طـف التَّؼرير .

لسـة  113والؿستبدلة بالؼاكقن  1756لسـة  25مـ الؼاكقن  46وقضت أيضًا الؿادة 

بلنَّ الخاضعقـ لتؼارير الؽػاية هؿ العامؾقن الذيـ يكغؾقن وضائػ الدرجة  1761

ا بالـسبة لكاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا ففؿ ٓيخضعقن لـظام  إولل فؿا دوهنا ، أمَّ

، وتتؿتَّع اإلدارة بكلهنؿ بسؾطات واسعة  تؼارير الؽػاية 8 وذلؽ ٕكَّفؿ أكرب رجال اإلدارة

يف تعققـفؿ ، وترققتفؿ ، وطزلفؿ ، ويخضعقن لـظام آخر لؼقاس كػاية إداء يؼقم طؾل 

ة وتقدع يف  ؾطة الؿختصَّ ؤساء بكلهنؿ سـقيًّا مـ بقاكات تعتؿد مـ السُّ أساس مايبديف الرُّ

  . (4)مؾػات خدمتفؿ وتسؿك بقاكات تؼققؿ إداء

                                                        

 .451حؿد بطقخ: الؿرجع السابؼ ص د/ رمضان م ( 1)

 4114 – 1213 – الفـدسقة الدار مطابع –أستاذكا الدكتقر/ فماد محؿد الـادي: مبادئ طؾؿ اإلدارة العامة ( 4)

 ما بعدها .و 216ص
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ع يف ضؾ الؼاكقن و اتَّج رتف  1756لسـة  25ف الؿكرِّ إلك طالكقة التَّؼارير ، وهق ما قرَّ

رت إطالن الؿقضػ بصقرة مـ تؼرير  1756لسـة  25مـ الؼاكقن  11الؿادة  حقث قرَّ

الؽػاية بؿجرد اطتؿاده مـ لجـة شئقن العامؾقـ ، ولؾؿقضػ حؼ التَّظؾُّؿ مـ التَّؼرير 

تل تـكل لفذا  خالل طكريـ يقًما مـ تاريخ طؾؿف بف ، ويؽقن التَّظؾُّؿ لؾجـة التَّظؾُّؿات الَّ

ـ لؿ يكرتكقا يف وضع التَّؼرير  ػقـ مؿَّ ن مـ ثالثة مـ كبار الؿقضَّ الغرض ، وهل تتؽقَّ

وطضق تختاره  الؾَّجـة الـِّؼابقَّة )إْن وجدت( ، طؾل أْن تػصؾ  الؾَّجـة يف هذا التَّظؾُّؿ خالل 

َّٓ بعد اكؼضاء مقعاد التَّظؾُّؿ ، ستقـ يقمًا مـ تا ريخ تؼديؿف إلقفا ، وٓ يؽقن قرارها هنائقًّا إ

 .  (1)أو البتِّ يف التَّظؾُّؿ

                                                        

 .   471د/ أكقر أحؿد رسالن : الؿرجع السابؼ ص( 1)
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 المبحث الثاوي

قاتها  ماهيَّة تقارير الكفاية وأهميَّتها ومعىِّ

 ماهقَّة تؼارير الؽػاية.  الؿطؾب إول :

 أهؿقَّة تؼارير الؽػاية . الؿطؾب الثاين :

قات تؼارير الؽػاية . ب الثالث :الؿطؾ  معقِّ

(1) 

ٓتخرج طؿؾقَّة تؼدير كػاية الؿقضػ العام ، وإْن اختؾػت التَّسؿقَّات طـ كقهنا وسقؾة 

ؼ مـ إسفامف يف اكجاز  ـ مـ إصدار حؽٍؿ مقضقطلٍّ طـ كػاية الؿقضَّػ ، لؾتَّحؼُّ تؿؽِّ

فاتف أثـاء العؿؾ ، ومـ قدرتف الؿفامِّ الؿقكق ؼ كذلؽ مـ سؾقكف وتصرُّ لة إلقف ، والتَّحؼُّ

ـ الذي صرأ طؾل صريؼة وأسؾقب أدائف  طؾك التَّعامؾ مع أخريـ ، ومـ مدى التَّحسُّ

ؾ مسئقلقَّات  ؼ مـ صاقتف وقدراتف طؾل التَّعامؾ لتحؿُّ لقاجبات وضقػتف ، وأخقًرا التَّحؼُّ

ا يضؿـ فعالقَّة الجفة اإلداريَّة يف الحاضر ، واستؿرارها وفعالقَّتفا يف وذلؽ بؿ ، (4)إضافقَّة

 الؿستؼبؾ أيضًا . 

                                                        

 لؾؿزيد مـ التعاريػ يؿؽـ الرجقع إلك : ( 1)

 وما بعدها . 11ن : تؼارير الؽػاية ، الؿرجع السابؼ ، ص د./ أكقر أحؿد رسال

م  1744د/ حؿدي أمقـ طبد الفادي : كظرية الؽػاية يف القضقػة العامة ، الطبعة إولل ، دار الػؽر العربل ، 

 .433، ص 1754الؼاهرة ،  -ـ شؿس .د / طبد الرحؿـ طبد الباقل طؿر : إدارة إفراد ، مؽتبة طق 336ص

محؿقد هاشؿ : دراسة الطرق الؿختؾػة لؼقاس كػاءة الؿقضػقـ والؿستخدمقـ والعامؾقـ يف إجفزة  / زكلد

اإلدارية بالدول العربقة ، الؼاهرة جامعة الدول العربقة باإلشرتاك  مع الؿـظؿة العربقة لؾعؾقم اإلدارية ، الؿمتؿر 

 وما بعدها  .   11، ص 1754السادس لؾعؾقم اإلدارية  

تحسقـ أكطؿة تؼقؿ أداء العامؾقـ يف  "اسؿ محؿد خؾػ ود / محؿد صالح طؾل ، دراسة استكارية ، حقل د/ج( 4)

اإلدارية . ولؾؿزيد يـظر أيضا  أماكة الخدمة الؿدكقة يف الجؿاهقرية العربقة الؾقبة ، )طؿان الؿـظؿة العربقة لؾعؾقم

 . 4/ كادر أحؿد أبق شقخة : الؿرجع السابؼ صد
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ؼ مـ كػاءة الؿقضَّػ ،  وذلؽ  ة كسبقٍؾ دائٍؿ ، التَّحؼُّ ولؼد اقتضك تـظقؿ القضقػة العامَّ

إلك يف جؿقع الؿراحؾ مـذ التحاقف بالقضقػة مروًرا بػرتة بؼائف فقفا ، وقد دطك هذا إمر 

دة ووفًؼا إلجراءاٍت  ة زمـقٍَّة محدَّ وضع كظٍؿ لتؼدير كػاءة الؿقضػ بصػة دوريَّة ويف مدَّ

دٍة تعرف هذه اإلجراءات بـؿاذج تؼققؿ إداء أو تؼارير الؽػاءة  (1).  محدَّ

ئقس الؿختص يؼقم بعد مالحظتف  ويؼصد بتؼارير الؽػاية أنَّ رئقس الؿصؾحة أو  الرَّ

ـ رأيف وتؼديره لعؿؾ مرؤوسقف وسؾق مـ، بؽتابة تؼارير دوريَّة تتضؿَّ كفؿ  فرتة مـ الزَّ

 . (4) لؽػاءهتؿ الؿفـقَّة

دت التَّعريػات القاردة يف تؼقيؿ إداء القضقػل ومـ هذه التَّعريػات مايراه  وقد تعدَّ

البعض مـ أكَّف يعـل ققاس أداء العامؾ بالـِّسبة إلكتاجف وسؾقكف ومعارفف ، وتؼدير مدى 

 .(1) تقافر مفارات وصػات معقَّـة لديف

وريَّة التل يؼقم هبا الرؤساء اإلداريُّقن طـ  وقد طرفت أيًضا : بلكَّفا تؾؽ التَّؼارير الدَّ

يَّة وطؾـقَّة،وذلؽ بؼصد ققاس كػاءة إداء مـ جاكب  صريؼ ما يؽتبقكف مـ تؼارير سرِّ

 .(2) الؿرؤوسقـ

                                                        

مـ وجفة كظر ضباط الؿديرية العامة لؾدفاع  "إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : فاطؾقة تؼاريركػاءة إداء  الباحث /( 1)

 -هـ  1211الؿدين بؿديـة الرياض ، رسالة ماجستقر ، مؼدمة إلل كؾقة الدراسات العؾقا ، قسؿ العؾقم اإلدارية ، 

 .   24م ص 4117

، ولؾؿزيد يـظر أيضًا د/ طاصػ البـا : دراسات يف اإلدارة  443د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص( 4)

 .   431العامة وككاصفا ص

 .   433د / طبد الرحؿـ طبد الباقل طؿر : إدارة إفراد ، مرجع سابؼ ، ص ( 1)

 اإلدارة عفدم   " مؼاركة تطبقؼقة كظرية دراسة "د / بؽر الؼباين : الخدمة الؿدكقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  ( 2)

  164ص 1771 – الرياض العامة
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يؿ أداء الؿقضػقـ لعؿؾفؿ ومسؾؽفؿ ، وتؼدير كؿا طرفت أيًضا : بلكَّفا تحؾقؾ وتؼق

مدى صالحقتفؿ وكػاءهتؿ يف الـُّفقض بلطباء القضائػ الحالقَّة التل يكغؾقهنا وتحؿؾفؿ 

 .(1) لؿسئقلقَّاهتؿ وإمؽاكقات تؼؾُّدهؿ مـاصب وأطؿال ذات مستقى أطؾك

ؿ مـ أجؾ ققا س وتؼققؿ أداء ويتـاولفا البعض أخر بالؼقل : إكَّفا كظاٌم رسؿلٌّ مصؿَّ

ة والؿـتظؿة لفذا إداء  وسؾقك إفراد أثـاء العؿؾ ، وذلؽ طـ صريؼ الؿالحظة الؿستؿرَّ

دة ومعروفة ، يجري يف هناية الؿالحظة تؼدير جفد ،  وكتائجفا ، وخالل فرتات زمـقَّة محدَّ

قُّز 8 وككاط ، وسؾقك ، وبالتَّالل كػاءة كؾِّ فرٍد طؾك حدة ، وبكؽٍؾ مقضقطلٍّ دون تح

عػ يف أدائف 8  لقجري يف الـِّفاية مؽافلة الػرد بؼدر ما يعؿؾ ويـتج 8 ولتحديد كؼاط الضَّ

ـف مـ أداء طؿؾف بػاطؾقٍَّة أكرب، وذلؽ مـ أجؾ مصؾحتف ومصؾحة  لتالفقفا مستؼبالً ويؿؽِّ

ة  . (4)الؿـظَّؿة التل يعؿؾ فقفا والؿجتؿع طامَّ

ٌة تخضع لـظاٍم رسؿلٍّ ومـ كاحقتك كؿقؾ إلل التَّعريػ الؼائ ؾ : إكَّفا وثقؼٌة سـقيَّ

ؿت مـ أجؾ ققاس وتؼققؿ أداء وسؾقك إفراد أثـاء العؿؾ صبًؼا لقاجبات القضقػة ،  صؿِّ

لفؿ رصد الؿالحظات  ة أشخاص ذوو مسئقلقَّة تخقِّ يؼقم بتسجقؾ بقاكاهتا شخٌص أو طدَّ

ة والؿـظِّؿة لفذا إداء والسؾقك وكتائجفا  ـ الؿستؿرَّ بكؽٍؾ مقضقطلٍّ دون تحقٍُّز ، يؿؽِّ

الجفة اإلدارايَّة يف الـِّفاية مـ آستـاد طؾقفا مـ كاحقة قاكقكقَّة طـد اثبات العدالة يف 

ر القضقػلِّ وضؿان  قرارات التَّقضقػ ،أو التَّرققة ، أو الـَّؼؾ ، أو التَّدريب ، أو التَّطقُّ

  . ( 1) حؼقق الؿقضَّػقـ

                                                        

د / زكل محؿقد هاشؿ : دراسة الطرق الؿختؾػة لؼقاس كػاءة الؿقضػقـ والؿستخدمقـ والعامؾقـ يف إجفزة  ( 1)

 .    44اإلدارية بالدول العربقة مرجع سابؼ ، ص

. ولؾؿزيد 153، ص 1774لتقزيع ، د /طؿروصػل طؼقؾل : إدارة الؼقي العامؾة ، طؿان ، دار زهران لؾـكر وا ( 4)

 .    25يـظر الباحث / إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : الؿرجع السابؼ ص

 .    25الباحث / إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : الؿرجع السابؼ ص ( 1)
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، ولعؾَّ يف  (1)تؾعب تؼارير الؽػاية دوًرا مفًؿا يف حقاة العامؾقـ ويف حقاة الجفة اإلداريَّة 

ر البعض مـفا، ولؽـ مـ الؿسؾَّؿ بف أنَّ  هذا سّر اهتؿام العامؾقـ بتؼارير الؽػاية وتضرُّ

زات ٓيؿؽـ إكؽارها إذا مقرس هذا الـِّظام كؿا يـبغل ، لـظام تؼارير الؽػاية أهداًفا ومؿقِّ 

ٍة ، ولفا أهؿقٌَّة كبقرة يف العديد  حقث إكَّفا تؾعب دوًرا مفًؿا يف مجال التَّرققَّات بصػٍة خاصَّ

 مـ الؿجآت التل سقف كتـاولفا تباًطا طؾل الـحق التالل :

 عاملونأوالً:أهموَّةتقاريرالكفايةيفالحواةالوظوفوَّةلل

ػقـ مـذ بداية تعققـفؿ حتل اكتفاء خدمتفؿ بتؼارير  لؼد ربط الؿكرع كؾَّ أحقال الؿقضَّ

م طـفؿ ، وسقف كبدأ بلهؿقة تؼارير الؽػاية طؾل الؿقضػ يف فرتة  الؽػاية التل تؼدَّ

 .(4)آختبار

                                                        

وما بعدها ،أستاذكا الدكتقر/ فماد محؿد الـادي: مبادئ  417د/ أكقر أحؿد رسالن :الؿرجع السابؼ ، ص ( 1)

 ، بعدها وما 444ص السابؼ الؿرجع:  بطقخ محؿد رمضان/ ،د 221ص السابؼ الؿرجع –طؾؿ اإلدارة العامة 

 محؿد/  الباحث  ، بعدها وما 24ص ،  "ث / إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : فاطؾقة تؼاريركػاءة إداء الباح

 ، م 1761 يقلقق ، مصر– وإطؿال لالؿا ،مجؾة ؟ الؽػاية تؼارير تؾغل هؾ بعـقان مؼآت مجؿقطة:  الريدي

،الباحث / مصطػل 3ع سابؼ، صمرج الؿقضػقـ، كػاية تؼدير ، شقخة أبق أحؿد كادر/ د أيضا ويـظر ، 22ص

 1756لسـة  25شعبان دسققل : تؼارير كػاية العامؾقـ الؿدكقـ بالدولة ، وفؼا لعؾؿ اإلدارة العامة والؼاكقن رقؿ 

 تؼارير:  مـدور الديـ صالح/ الباحث ،24ص م، 4114 ،يـاير مصر –ة اإلدارية وٓئحتف التـػقذية ، التـؿق

،الباحثة /هاجر  26ص 1751مصر ، ديسؿرب  -والتطبقؼ ،مجؾة الؿال والتجارة الـظرية بقـ والؽػاية إداء

 . 11ص ،4115 أكتقبر مصر، –فضؾ اهلل غزالل : تؼارير الؽػاية مؿقزاهتا ومكؽالهتا ، التـؿقة اإلدارية 

يقضع الؿعقـ ٕول  "م مدة اإلختبار:  4114لسـة 61مـ قاكقن الخدمة الؿدكقة رقؿ  13وقد كظؿت الؿادة ( 4)

مرة تحت آختبار لؿدة ستة أشفر مـ تاريخ تسؾؿف العؿؾ تتؼرر خاللفا مدى صالحقتف لؾعؿؾ . فنذا ثبت طدم 

 هذه أحؽام تسري وٓ آختبار فرتة خالل قـالؿع إطارة أو أوكدب كؼؾ وٓيجقز. …صالحقتف أهنقت خدمتف
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ة معقَّ  -1 ـة وذلؽ ٕنَّ الؿقضػ مـذ الؾحظة إولل لؾتَّعققـ يقضع تحت آختبار لؿدَّ

وتقضع طـف تؼارير لتؼدير كػايتف يف إداء 8 لتؼرير مدي صالحقتف لؾبؼاء يف 

القضقػة التل طقـ طؾقفا . فنْن اجتاز فرتة آختبار بـجاح استؿر يف الخدمة ، وإن 

كاكت مرتبة كػايتف دون الؼدر الؿطؾقب ُصِرف مـ العؿؾ وُاهنَِقت طالقتف 

ت (1)القضقػقَّة مـ الالَّئحة التَّـػقذية لؾؼاكقن 1فؼرة  62الؿادة  ، وتطبقًؼا لذلؽ كصَّ

الحقة أثـاء فرتة آختبار  4114لسـة  61 م طؾك اكتفاء خدمة الؿقضػ لعدم الصَّ

يف حالِة ما إذا حصؾ يف هناية فرتة  آختبار طؾك تؼرير تؼقيؿ أداء بؿرتبة أقؾ مـ 

 فقق الؿتقسط .  

لتؼققؿ كظام الحقافز الؿتَّبعة يف القضقػة  تعدُّ تؼارير الؽػاية وسقؾة مفؿة أيضًا-4

ة ، حقث إنَّ لفا دوًرا مفًؿا طؾل مدى أحؼقَّة العامؾ يف زيادة أجره بالعالوات  العامَّ

وريَّة  أو التَّكجقعقة والؿؽافآت وخالفف ، وبقان مدي كػايتفا أو قصقرها يف  الدَّ

ؿ طؾل القجف حثِّ الؿقضػقـ وترغقبفؿ يف وضائػفؿ ومؿارستفؿ ٓختصاصاهت

ع قد كصَّ يف الؿادة رقؿ  (4)إمثؾ  مـ الؼاكقن رقؿ  45، ومـ ذلؽ كجد أنَّ الؿكرِّ

م طـف  4114لسـة 61 م والخاّص بالخدمة الؿدكقَّة طؾل أنَّ الؿقضػ الذي يؼدَّ

تؼريران متتالقان بؿرتبة ضعقػ يعرض أمره طؾل لجـة الؿقارد البكريَّة فنْن رأت 

                                                                                                                                                                     

ذه الؿدة تؼضك مرة واحدة صقال العؿر فنذا وه ".  اإلشرافقة واإلدارة الؼقادية القضائػ شاغؾل طؾك الؿادة

قضل الؿقضػ فرتة اإلختبار يف وضقػة معقـة ثؿ اكتفت خدمة الؿقضػ ٕي سبب مـ إسباب فنكف يف حالة 

 قػة ٓ يخضع يف هذه الحالة  لػرتة اختبارجديدة . تعقـف مرة أخري يف أي وض

 .  22الباحث / محؿد الريدي : مجؿقطة مؼآت بعـقان هؾ تؾغل تؼارير الؽػاية ؟ مرجع سابؼ ،ص( 1)

 . 443د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص( 4)
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ري يف ذات مستقي وضقػتف لؿدة سـة طؾل إكثر ، فنْن ضؾَّ كؼؾف إلل وضقػة أخ

ؾ31مستقى أدائف مـخػض تؼرتح  الؾَّجـة خصؿ  لؿدة ستة  (1)% مـ أجره الؿؽؿِّ

مـ ذات الؼاكقن لؿـح العالوة التَّكجقعقَّة بـسبة  15أشفر. كؿا تكرتط الؿادة رقؿ 

دت بؿرتبة كػٍء  أْن تؽقن كػاية العامؾ (4)%مـ أجر العامؾ القضقػلِّ 4.3 قد ُحدِّ

 طؾل إقؾ طـ العامقـ إخريـ . 

ة يتؿ طؾل أساسفا اختقار أفضؾ الؿرشحقـ لكغؾ  -1 تعدُّ تؼارير الؽػاية وسقؾة مفؿَّ

ؾ طـصًرا ضروريًّا لؾتَّرققة التل هتدف يف الغالب إلك  القضائػ إطؾك ، ففل تكؽِّ

لتؾؽ التل يباشرها صاحب إسـاد وضائػ ذات اختصاصاٍت ومسئقلقَّاٍت مغايرة 

خص لؿباشرة  لن يف وضقػتف الحالقَّة وذلؽ لؿا تظفره مـ مدى كػاءة هذا الكَّ الكَّ

مـ  47. فؼد مـح الؿكرع يف الؿادة (1)هذه آختصاصات وتؾؽ الؿسئقلقَّات 

م لؾعامؾقـ الذيـ حصؾقا طؾل مرتبة كػء طؾل  4114لسـة  61الؼاكقن رقؿ 

ابؼتقـ مباشرة طؾل التَّرققة  الحؼَّ يف التَّرققة إقؾ  يف تؼدير كػايتف ـتقـ السَّ ؿ طـ السَّ

صقَّة فقجب الحصقل طؾل  باستثـاءالتَّرققة بآختقار يف القضائػ التَّخصُّ

ـتقـ السابؼتقـ مباشرة طؾل التَّرققة   .  تؼريرتؼقيؿ أداء بؿرتبة مؿتاز طـ السَّ

                                                        

ؾقف الؿقضػ كظقر طؿؾف بخالف :هق كؾ مايحصؾ ط 5ويؼصد بإجر الؿؽؿؾ صبؼًا لـص الؿادة الثاكقة فؼرة ( 1)

 إجر القضقػل .  

:هق إجر الؿـصقص طؾقف يف الجداول الؿرفؼة هبذا  4ويؼصد بإجر القضقػل صبؼًا لـص الؿادة الثاكقة فؼرة ( 4)

 الؼاكقن مضؿقما إلقف جؿقع العالوات الؿؼررة بؿؼتضل هذا الؼاكقن. 

،  د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ  221جع السابؼ صأستاذكا الدكتقر/ فماد محؿد الـادي: الؿر ( 1)

 .11،  الباحثة /هاجر فضؾ اهلل غزالل : تؼارير الؽػاية مؿقزاهتا ومكؽالهتا ، ص447ص
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القضقػة الؿـاسبة 8 لؽػاءتف الؿفـقَّة مـ تسؿح تؼارير الؽػاية بقضع كؾِّ مقضٍػ يف  -2

 حقث آستؿرار يف القضقػة التل يكغؾفا وآستؿرار يف الخدمة .

فنذا حصؾ الؿقضػ طؾل تؼدير كػاية يتـاسب مع التَّؼدير العادي الذي تتطؾَّبف  -3

اغؾقـ لفذه القضقػة ، فنكَّف يؽقن حقـئقٍذ جديًرا  اإلدارة مـ كافة الؿقضَّػقـ الكَّ

 لعؿؾ وآستؿرار يف هذه القضقػة . با

يف حالة إذا ما أضفر الؿقضػ كػاءة استثـائقَّة يف العؿؾ وحصؾ بالتَّالل طؾك أطؾك   -4

التَّؼديرات ، فنّن مثؾ هذا الؿقضػ يؽقن أهالً لكغؾ وضقػة أطؾك تتالءم وهذه 

 الؽػاءة .

التل تتطؾبفا أما الػرض الثالث إذا حصؾ الؿقضػ طؾل درجة كػاية أقؾ مـ تؾؽ  -5

اإلدارة مـ الؿقضػ العادي لكغؾ ومؿارسة وضقػتف ، فنكَّف يصبح حقـئٍذ غقر جديٍر 

   .(1) بآستؿرار يف هذه القضقػة

لسـة  61مـ قاكقن الخدمة الؿدكقة رقؿ  45وهذا ماسبؼ أْن أشرت  إلقف يف الؿادة       

ان بؿرتبة ضعقػ يعرض يف حالة حصقل الؿقضػ طؾل تؼريران سـقيَّان متتالق  4114

أمره طؾل لجـة الؿقارد البكريَّة ،وذلؽ لؾـظر يف كؼؾف لقضقػة أخرى يصؾح لؾؼقام بعؿؾفا 

 أو فصؾف مـ الخدمة. 

وكظًرا لخطقرة أثار الؿرتتبة طؾك  قرار فصؾ الؿقضػ لقست بالـسبة لف فؼط ولؽـ 

روري التَّروي قبؾ ا تِّخاذ مثؾ هذا الؼرار ، وذلؽ بلْن بالـسبة ٕسرتف أيضًا ، فنكَّف مـ الضَّ

ًٓ إلك وسائؾ أخري لؿساطدة الؿقضػ طؾل الـُّفقض بؽػاءتف كنتاحة  تؾجل اإلدارة أو

                                                        

 .22، الباحث / محؿد الريدي : الؿرجع السابؼ ص445د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص( 1)
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الػرصة أمامف لؾتَّدريب أو كؼؾف طؾل وضقػة أقؾ مـ مستقى القضقػة التل يكغؾفا ، كؿا 

قد   يجب تؿؽقـ الؿقضػ مـ بقان أسباب ضعػ مستقاه وكذلؽ الدفاع طـ كػسف إذْ 

يَّة أو القضقػقَّة لفا أثٌر سقئٌّ طؾل كػاءتف يف  تؽقن هـاك أسباب خػقَّة سقاء يف طالقتف إسرِّ

 العؿؾ .

ت الؿادة  الحقة  46وقد كصَّ مـ ذات الؼاكقن طؾل اكتفاء العالقة القضقػقَّة لعدم الصَّ

تـػقذيَّة الذيـ يؼدم ط ـفؿ تؼريران متتالقان وذلؽ بالـسبة لكاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا والَّ

بؿرتبٍة أقّؾ مـ فقق الؿتقسط مـ الققم التَّالل لتاريخ صدور آخر تؼرير هنائل مع حػظ 

ف يف الؿعاش .     حؼِّ

 ثاىوًا:أهموَّةتقاريرالكفايةبالنِّسبةللجهةاإلداريَّة

 مدى إنَّ تؼارير الؽػاية هل الؿمشر الخطقر الذي مـ خاللف يؿؽـ لؾجفة الحؽؿ طؾل 

 كجاحفا يف رسؿ وتـػقذ سقاستفا وأككطتفا وتحؼقؼ أغراضفا وأهداففا :

فعـ صريؼ تؼارير الؽػاية تستطقع اإلدارة القققف طؾل مدى كجاح وفعالقَّة كظؿ  -1

خص الؿـاسب  ووضعف يف  ة ، وهؾ  تؿَّ اختقار الكَّ التَّعققـ الؿتبعة يف القضقػة العامَّ

بؿثابة ممشٍر يبقـ مدى كجاح  تؼارير الؽػاية تعدُّ  الؿؽان الؿـاسب ، وهذا يعـل أنَّ 

ػقـ  8 وذلؽ لتاليف أي قصقر يؽقن قد وقع طـد  أو فكؾ صرق اختقار الؿقضَّ

اختقار العامؾ،  فنذا أشارت هذه التؼارير مثالً إلك طدم الؽػاية الؿفـقَّة لؿقضػقـ 

لطريؼة ، وبالتَّالل فنكَّف تؿ اختقارهؿ بطريؼة معقَّـة ففذا دلقٌؾ طؾل طدم فاطؾقة هذه ا

يتقح الػرصة أمام اإلدارة  لتدارك واهناء خدمة العامؾ يف الققت الؿـاسب إمر 

الذي  يجب طؾل اإلدارة التَّخؾِّل طـفا واختقار الؿقضػقـ طؾل أساس صريؼة 

أخرى ، والعؽس صحقح بؿعـل أنَّ إشادة التَّؼارير بؽػاءة الؿقضػقـ دلقؾٌّ ضؿـلٌّ 
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، فضال طؿا تمدي إلقف مـ فاطؾقة السؾطة  (1)حقة وجديَّة صريؼة اختقارهؿطؾك صال

 الرئاسقة يف حقاة الؿقضػقـ . 

يف مجال تخطقط الؼقى العامؾة تؾعب تؼارير الؽػاية دوًرا مفًؿا يف تحديد -4

احتقاجات الجفة مـ العؿالة ، وأثر اكحراف أداء العامؾقـ هبا طؾل حسابات الجفة 

الة ، ومـ ثؿَّ فننَّ ارتػاع أو اكخػاض مرتبة كػاية العامؾقـ يؾعب لؿا تطؾبف مـ طؿ

ا مـ  دوره الؽبقر يف تحديد احتقاجات الجفة مـ العؿالة هذا مـ كاحقة الؽؿ . أمَّ

الـَّاحقة الـَّقطقة : فننَّ درجة مفارة العامؾقـ جزٌء مـ دراسة تخطقط الؼقى العامؾة 

قاستفا ، وأككطتفا تتطؾَّب درجًة معقـًة مـ داخؾ الجفة ففل يف ضقء أهداففا ، وس

الؿفارة يف كؾِّ صائػٍة مـ صقائػ العامؾقـ هبا فنذا ما ككػت تؼارير الؽػاية طـ 

ٓت الؿطؾقبة كان ذلؽ ممشًرا مفًؿا يمخذ يف  رجة طـ الؿعدَّ اكخػاص هذه الدَّ

 . (4)آطتبار طـد تخطقط الؼقى العامؾة لؾؿستؼبؾ

ػقـ . ففل تسؿح تؾعب تؼارير الؽػاي -1 ة دوًرا مفًؿا فقؿا يتعؾَّؼ بتدريب الؿقضَّ

عػ أو العجز لديفؿ ،  ف طؾل مقاصـ الضَّ لؾؼائؿقـ طؾل شئقن إفراد بالتَّعرُّ

ورات التَّدريبَّة الؽػقؾة بعالج هذا الضعػ أو ذلؽ  وبالتَّالل إطداد الربامج والدَّ

ي يف الحؽؿ طؾل صالحقة العجز ، بؾ إنَّ تؼارير الؽػاية تساطد مـ جفة أخر

الربامج التَّدريبَّة ذاهتا . إْذ تعدُّ وسقؾًة مفؿًة تبقـ ما إذا كاكت هذه الربامج قد أدَّت 

ؼت الفدف مـفا مـ طدمف   . (1)وضقػتفا وحؼَّ

                                                        

، د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ  221: الؿرجع السابؼ صأستاذكا الدكتقر/ فماد محؿد الـادي( 1)

 .  444ص

 . 23الباحث / محؿد الريدي : مجؿقطة مؼآت بعـقان هؾ تؾغل تؼارير الؽػاية ؟ مرجع سابؼ ،ص( 4)

 .  444د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص( 1)
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ئقس طؾل إطداد تؼريٍر دوريٍّ طـ مرؤوسقف 8 لؾقققف طؾل مدى  دقَّة  -2 تجرب  الرَّ

م كؾِّ فرد يف العؿؾ الؿقضػ ، وكؼاط الؼقة أو الضع ػ فقف ، ومـاقكة مدى تؼدُّ

وذلؽ طـ صريؼ آهتؿام بؽػاءهتؿ الؿفـقَّة وتحػقزهؿ طؾل إثبات وإضفار 

كػاءهتؿ ، ذلؽ أنَّ الؿقضػ حقـؿا يدرك أنَّ ككاصف وأداءه القضقػل مقضع رقابٍة 

قؽقن وتؼققٍؿ دائٍؿ مـ قبؾ الرؤساء والؿكرفقـ طؾقف وأنَّ كتائج هذه الرقابة س

،سقكعر  مقضع تؼدير وأساًسا مفًؿا ٓتِّخاذ قرارات تتعؾَّؼ بؿستؼبؾف القضقػلِّ

بالؿسئقلقَّة تجاه كػسف وبالتَّالل تجاه طؿؾف . إمر الذي يدفعف إلك بذل كؾِّ جفد 

 . (1)وتؼديؿ كؾِّ ططاء 8 لقـال أطؾل التؼديرات ويؽسب رضاء الرؤساء

 بةللموظفثالثا:أهموةتقاريرالكفايةبالنس

ة بالـسبة لؾؿقضػ وذلؽ لؾـفقض بؽػاءة  إنَّ تؼقؿ أداء الؿقضػقـ يعدُّ وسقؾة مفؿَّ

 الؿقضػ وحسـ تـظقؿ الخدمات و الؿرافؼ الؼائؿة وذلؽ ٕنَّ :

ؿ مقاصـ الضعػ والؼقة لدى   -1 ئقس اإلداري الؿباشر بتػفُّ تؼارير الؽػاية تسؿح لؾرَّ

مـفؿ ، ومدي قدرتف يف تـػقذ الؿفام  العامؾقـ الخاضعقـ لف ومدى كػاية كؾٍّ 

الؿقكقلة إلقف بػاطؾقة وكػاية ، وبالتالل يستطقع أْن يؼدم الـُّصح واإلرشاد حسب 

 .  (4)إحقال مـ إجادة طؿؾفؿ والـُّفقض بؽػاءهتؿ

                                                        

ا الدكتقر/ فماد محؿد الـادي: الؿرجع السابؼ، ، أستاذك444د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص  ( 1)

 .  221ص

، د/ محؿد  416د/ أكقر أحؿد رسالن : كظام العامؾقـ الؿدكقـ يف الدولة والؼطاع العام الؿرجع السابؼ ، ص ( 4)

ة طبد العال السـاري : كظؿ وأحؽام القضقػة العامة والسؾطة اإلدارية والؼاكقن اإلداري يف جؿفقرية مصر العربق

 .  444د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص 137دراسة مؼاركة ، بدون تاريخ ،بدون كاشر ، ص
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ئقس اإلداري إطؾك مـ اإلحاصة بسقر العؿؾ يف  -4 تؼارير الؽػاية تسؿح لؾرَّ

ؾ طـد الؾُّزوم مصؾحتف وكقػقة آداء العام  .(1)ؾقـ وذلؽ لؾتَّدخُّ

ػقـ أكػسفؿ بؿعرفة مقاصـ ضعػفؿ وققهتؿ ،  -1 يسؿح كظام تؼارير الؽػاية لؾؿقضَّ

ٓت أدائفؿ .  (4)ومـ ثؿَّ تؿؽـفؿ مـ إصالح أكػسفؿ ومـ تحسقـ معدَّ

 

ـ حؽًؿا يـبغل أْن تؽقن طؿؾقَّة تؼققؿ أداء ووضع تؼ ارير الؽػاية طؿؾقَّة طؼالكقَّة تتضؿَّ

مقضقطقًّا ، طؾك أداء العامؾقـ ٓيكقهبا أيَّ تحقَّز ، ولفذا تعدُّ تؼارير الؽػاية مـ أطؼد 

ككاصات اإلدارة وأصعبفا وأكثرها إثارًة لؾجدل 8ٕكَّفا حؽؿ إكسان طؾل إكسان ، وهذا 

القضقػة أو يف التَّرققة ، فالبدَّ مـ التَّـبُّف إلك الحؽؿ لف أثره وأبعاده سقاء يف آستؿرار يف 

                                                        

،  د/  416د/ أكقر أحؿد رسالن : كظام العامؾقـ الؿدكقـ يف الدولة والؼطاع العام الؿرجع السابؼ ، ص ( 1)

 .    24ؿرجع السابؼ ص، الباحث / مصطػل شعبان دسققل ال 444رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص

، د/ محؿد طبد العال السـاري: الؿرجع السابؼ ،  445د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص( 4)

 .137ص

ؼفا تؼارير الؽػاية فنكَّف ُيكرتط طدة شروط لضؿان كجاحفا كذكر مـفا:  وكتقجة لؾؿزايا الؽثقرة التل تحؼِّ

ـفا التَّؼا ● ؼة لؾغرض الؿرجق مـفا .أْن تؽقن الؿعؾقمات التل تتضؿَّ  رير مقضقطقَّة وكاشػة حؼقؼة الؿقضػ ومحؼِّ

ؤساء الؿباشريـ إطدادها . ●  أْن تؽقن كؿاذج التَّؼارير واضحة وسفؾة التَّحضقر 8 حتل يسفؾ طؾل الرُّ

َّٓ تؽقن الـَّؿاذج مؽؾػة لجفة اإلدارة يف إطدادها أو صقاغتفا. =                       ●  أ

دٍة مـ الؿـاصب .أْن تؽقن التَّ  ●  ؼارير صالحة ٕكقاٍع متعدِّ

د الجفات التل تتقلَّل اطداد التَّؼارير بؿعـل أْن ٓ يعفد لجفة واحدة بآستؼالل يف وضعفا.  ●  أْن تتعدَّ

فف رئقسف إلل كؼاط ضعػف ، وأْن يبصره  ● يجب أْن يطَّؾع الؿقضػ طؾل التَّؼرير الخاص بف ، كؿا يتعقَّـ أْن يقجِّ

طالج أوجف الؼصقر . لؾؿزيد يـظرأستاذكا الدكتقر/ فماد محؿد الـادي: الؿرجع السابؼ ،  بؽقػقَّة

 .221،222ص
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 الؿعققات التل تقاجف تؼارير الؽػاية ، وكذكر مـفا :

ة ٓ مـ وجفة كظرالجفاز  -1 ئقس إلك تؼدير الؿقضػ مـ وجفة كظره الخاصَّ مقؾ  الرَّ

  (1)الحؽقمل.

ؾطة الؿؿـقحة لفؿ لصالح إ -4 صدقاء طدم حقدة بعض الرؤساء يف مؿارسة السُّ

وإقارب إمر الذي ٓيؾؼل طؾل طؿؾقة التَّؼققؿ لباس الؿقضقطقَّة يف إضفار العؼقل 

 . (4)الؿستـقرة والتل تتػاكك يف العؿؾ

ئقس الؿباشر يف إططاء تؼديرات مـخػضة حتك ٓيتسبَّب يف طداء  -1 د  الرَّ قد يرتدَّ

  .(1)مرؤوسقف وما قد يرتتَّب طؾل ذلؽ مـ طدم تعاوهنؿ معف 

قات التل تؼابؾ كظام تؼاريرإداء أيًضا التزام بعض الرؤساء بالعادات  -2 ومـ الؿعقِّ

ائدة يف الؿجتؿع ، ومـ أبرز هذه  ؾقك السَّ والتَّؼالقد وإطراف وبعض أكؿاط السُّ

ؾبقَّات إلك إقحام هذه  ؾبقَّات القساصات والؿحاباة بؽؾِّ أشؽالفا ، وتمدِّي هذه السَّ السَّ

 قاكًا يف العؿؾ اإلداري .  إمقر أح

ػقـ أكػسفؿ لـظام  -3 وكذلؽ تعترب مـ معققات كظام تؼارير الؽػاية مؼاومة الؿقضَّ

ؤساء لف ، بؿعـل إذا قام الؿقضػقن بؿؼاومة تؼققؿ إداء  ا يمثِّر يف تؼبؾ الرُّ التَّؼققؿ مؿَّ

ؤساء يف الغالب ٓيؽقكقا مستعديـ لتطبقؼف طؾك الـَّحق  ا يتالشك فننَّ الرُّ الؿـاسب ، مؿَّ

ؤساء يف آضطالع بؿسئقلقاهتؿ يف مجال التَّؼققؿ طؾل القجف إكؿؾ .  معف حؿاس الرُّ

                                                        

 . 137د/ محؿد طبد العال السـاري: الؿرجع السابؼ ، ص( 1)

 .  31، ص  "الباحث / إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : فاطؾقة تؼاريركػاءة إداء ( 4)

 .27ة مؼآت بعـقان هؾ تؾغل تؼارير الؽػاية ؟ مرجع سابؼ ،ص الباحث / محؿد الريدي : مجؿقط( 1)
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و يف حالة  طدم  اقتـاع الرؤساء بـظام تؼاريرالؽػاية فنكَّفؿ لـ يـػذوا سقى الحد إدين 

سبة ، وبالتَّالل تـعدم الؿطؾقب مـ التؼققؿ ، مؿا يرتتَّب طؾقف إطداد التَّؼارير بصقرة غقر مـا

ة    .(1)الثِّؼة يف جدوى معؾقمات تؼققؿ إداء ويف الـِّفاية لـ يميت الـِّظام ثؿاره الؿرجقَّ

ػقـ  -4 قابة والتَّفديد لؾؿقضَّ قد يؼقم بعض الرؤساء باستخدام تؼارير الؽػاية كلداة لؾرِّ

ات قطرة والتَّسؾُّط وبالذَّ إذا ما ارتبطت كتائجفا  تحت إدارهتؿ باطتبارها أداة لؾسَّ

ا يحدُّ مـ ثؼة الؿقضػقـ يف مقضقطقَّة وكزاهة طؿؾقة التَّؼققؿ ،  بالثَّقاب والعؼاب ، مؿَّ

 وهذه الثِّؼة تعدُّ مـ أهؿ العقامؾ لؼبقل التؼققؿ وتحؼقؼف لػاطؾقتف .

ة  إلك اكحراف  -5 ة والؿصالح الخاصَّ يؿؽـ أْن يمدِّي التِّداخؾ بقـ الؿصالح العامَّ

 اإلدارة يف طؿؾقَّة التؼققؿ بسبب هذا التَّداخؾ .

اء كتائج التؼققؿ 8   -6 ػقـ باإلحباط جرَّ قد تمدِّي طؿؾقَّة التَّؼققؿ يف ذاهتا إلل شعقر الؿقضَّ

ٕكَّفا تثقر لدى  الؿقضػقـ حالة مـ الخقف مـ الؿجفقل 8 ٓرتباط كتائجفا 

هذا القضع يقلد لديفؿ إحساًسا بؿستؼبؾفؿ القضقػلِّ ، كؿا أنَّ استؿرارهؿ تحت 

بالؼؾؼ وطدم آرتقاح 8ٕكَّف يف حالة تؾؼل الؿقضػقـ لـتائج تؼققؿ كػاءهتؿ بؿا ٓيروق 

دمة مـ هذا التَّؼققؿ، مؿا يرتتَّب طؾقف  كتقجة هذا  لفؿ يكعرون باإلحباط والؿرارة والصَّ

عقر طـدما يكعر الؿقضَّػ  الكعقر إطاقة  العؿؾ لؿدة لقست بالقسقرة ، ويسقد هذا الكُّ

أنَّ تؼرير كػاءتف غقر طادل إمر الذي يـعؽس طؾك ثؼتف يف كتائجف ، وقبقل الؼرارات 

ؾبقَّة مـ  الؿبـقَّة طؾقف ، ولفذا فؽثقر مـ الرؤساء يحاولقن تحاشك هذه الحآت السَّ

                                                        

، ولؾؿزيد يـظر الباحث /  611، ص 4112د/ مازن رشقد : إدارة الؿقارد البكريَّة ، الرياض مؽتبة العبقؽان ، ( 1)

 .   34، ص  "إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : فاطؾقة تؼاريركػاءة إداء 
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 .(1)خالل الؿبالغة بالتَّؼديرات لؿرؤوسقفؿ 

وضع تؼديراهتؿ بلفؽار سابؼة تجعؾ التَّؼدير  قد يخطئ الؽثقر مـ الرؤساء طـد -7

 خاصئًا كذكر مـفا طؾل سبقؾ الؿثال :

ؤساء إلك الؿغآة يف تؼدير الؿقضػقـ إلرضائفؿ . -  مقؾ الرُّ

ؤساء إلك زيادة قدر الؿقضػقـ الؼدامك الذيـ خربوهؿ جقدا وتؼؾقؾ ققؿة  - مقؾ الرُّ

 . الؿقضػقـ الجدد الذيـ لؿ يللػقهؿ بدرجة كافقة

خصقَّة ويجعؾفا هتقؿـ طؾل سائر الّصػات . - ػات الكَّ ؤساء بنحدى الصِّ  قد يتلثَّر الرُّ

قات تؼارير الؽػاية ٕكتؼؾ بعد ذلؽ  وهبذا أكقن قد اكتفقت مـ دراسة أهؿقَّة ومعقِّ

وذلؽ يف  4114لسـة  61لدراسة أهؿ مالمح قاكقن الخدمة الؿدكقة الحالل رقؿ 

 الؿبحث التالل :

                                                        

 .   31، ص  "د الزهراين : فاطؾقة تؼاريركػاءة إداء الباحث / إبراهقؿ بـ محؿ( 1)
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 الثالث المبحث

 6182لسىة  18أهم مالمح قاوىن الخذمة المذوية الحالي رقم 

 21م  وتؿ ككره  بالعدد 4114لسـة   61لؼد صدر قاكقن الخدمة الؿدكقة الحالل رقؿ 

م  طؾك أن يتؿ العؿؾ بف مـ الققم التالل لتاريخ ككره  4114كقفؿرب سـة  1مؽرر)أ(يف 

ر طؾك إلغاء كظام العامؾقـ الؿدكقـ بالدولة رقؿ وقد كصت الؿادة الثاكقة مـ قاكقن اإلصدا

م ولؼد تـاول تؼارير كػاية العامؾقـ يف الباب الثالث مـ هذا الؼاكقن  1756لسـة  25

(، كؿا  46-45-44-43وذلؽ يف أربع مقاد وهل: )  "تؼقيؿ أداء"تحت مسؿل 

 1445ؾس القزراء رقؿ تـاولت الالئحة التَّـػقذيَّة لفذا الؼاكقن الصادرة بؼرار رئقس مج

م هذا الؿقضقع  45/13/4115) مؽرر( يف  41م  والتل ككرت يف العدد 4115لسـة 

 45يف الباب الثالث ، وقد تـاولت الالئحة التَّـػقذَية  مقضقع تؼققؿ إداء يف الؿقاد مـ 

مـ الالئحة ، وطؾل هذا فنكـل سقف أتـاول دراسة هذا الؿبحث يف ستة مطالب  65حتل 

 الـحق التالل : طؾك

 الؿقضػقن الخاضعقن لتؼرير الؽػاية. الؿطؾب إول :

ة بقضع تؼارير الؽػاية.الؿطؾب الثاين  ؾطة الؿختصَّ   : السُّ

 : دوريَّة تؼارير الؽػاية.الؿطؾب الثالث 

 طؾـقَّة تؼارير الؽػابة. الؿطؾب الرابع :

 .: التَّظؾُّؿ مـ تؼارير الؽػايةالؿطؾب الخامس 

 : آثار تؼارير الؽػاية.لسادس الؿطؾب ا
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اختؾػ الرأي حقل تعؿقؿ كظام تؼارير الؽػاية ، فذهب رأي يف الػؼف إلل الؿـاداة 

ؾ آخرون طدم إخضاع جؿقع  بنخضاع جؿقع الؿقضػقـ لـظام تؼارير الؽػاية بقـؿا فضَّ

، بحقث ٓيخضع لفذا الـظام كبار الؿقضػقـ )الؼقادات  الؿقضػقـ لـظام تؼارير الؽػاية

 اإلدارية ( ، ولؽال الػريؼقـ أساكقده التل يميد هبا وجفة كظره 8 وذلؽ كؿا يؾل :

 الرأياألول:تعمومتطبوقىظامتقاريرالكفاية

يذهب أكصار هذا الرأي إلك أكَّف يجب طـد وضع أيِّ كظام لتؼارير كػاية العامؾقـ أْن 

ؿ هذا الـظام لقكؿؾ جؿقع الؿقضػقـ فال تستثـك مـف أّي فئة ، حتل يكعر الجؿقع ي عؿَّ

قفؿ  بلكَّفؿ محاسبقن طؾك ككاصفؿ القضقػل ، وأنَّ رققَّفؿ يف وضائػفؿ مرهقٌن بتػقُّ

م  ا يدفعفؿ إلك آجتفاد 8 لتحؼقؼ الؿزيد مـ التَّؼدُّ وتػاكقفؿ يف أطؿالفؿ الؿقكؾة إلقفؿ مؿَّ

قل    (1)يف أدائفؿ لؿفام وضقػتفؿ. والرُّ

 الرأيالثاين:عدمتعمومتطبوقىظامتقاريرالكفاية

ويرى أكصار هذا الرأي أنَّ إطػاء بعض الؿقضػقـ مـ الخضقع لـظام تؼارير الؽػاية 

ة  يعترب مسللة مـطؼقَّة وٓ غضاضة فقفا  ، وذلؽ طؾل أساس أنَّ كبار الؿقضَّػقـ ، وبخاصَّ

وضائػ التَّقجقف واإلشراف ، يجدون غضاضة يف ققام اإلدارة بنخضاطفؿ الذيـ يكغؾقن 

 لـظام تؼارير الؽػاية الذي يخضع لف بؼقة الؿقضػقـ . 

كؿا استطرد أكصار هذا الرأي يف تربيرهؿ طدم تطبقؼ كظام تؼارير الؽػاية طؾل أساس  

َّٓ طؾك أساس م اضفر مـ كػاءهتؿ يف افرتاض أنَّ كبار الؿقضػقـ لؿ يصؾقا إلل مـاصبفؿ إ

                                                        

وما بعدها  ولؾؿزيد يـظر  377د/ حؿدي أمقـ طبد الفادي : كظرية الؽػاية يف القضقػة العامة مرجع سابؼ  ص( 1)

 . 43د./ أكقر أحؿد رسالن : دراسة لتؼقيؿ إداء القضقػل ،مرجع سابؼ ،ص
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ا أدى إلل ثؼة اإلدارة هبؿ ، كؿا أكَّف مـ الؿػرتض أيًضا أنَّ همٓء الؿقضػقـ  الؿاضل مؿَّ

وهؿ الذيـ يؼقمقن باإلشراف والتَّقجقف شديدي اإلدراك لؿسئقلقَّاهتؿ وٓ رققب طؾقفؿ 

 .(1)سقى ضؿقرهؿ ووضقػتفؿ 

ة واسعة يف اختقار كبار الؿقضػقـ مـ باإلضافة إلك أنَّ اإلدارة تتؿتَّع بسؾطة تؼديريَّ 

حقث التَّرققة ، أو التَّعققـ ، والعزل ، واإلدارة وهل بصدد استخدامفا لسؾطتفا التَّؼديريَّة 

يف التَّعققـ ،أو التَّرققة ،أوالعزل تستـد إلك إطتبارات معقَّـة تؼقم مـ حقث القاقع مؼام 

 .(4)التَّؼققؿ بالـسبة لغقرهؿ مـ الؿقضػقـ

حؼقؼة إمر أنَّ ما استـد إلقف أكصار هذا الرأي محؾ كظٍر8 وذلؽ َّٕكف ٓيؿؽـ قبقل و

ة الذيـ يكغؾقن وضائػ التَّقجقف واإلشراف مـ  الؼقل بنطػاء كبار الؿقضػقـ خاصَّ

الخضقع لـظام تؼارير الؽػاية طؾل أساس أكَّفؿ يجدون غضاضة  يف الخضقع لفذا 

طدم خضقطفؿ لـظام تؼارير الؽػاية يجب أْن يؼقم طؾل الـظام وذلؽ ٕنَّ خضقطفؿ أو 

خصل ، فؽبار  الح العام ، ولقس طؾل أساس شعقرهؿ الكَّ أساس متطؾَّبات الصَّ

ة ووفًؼا لؿتطؾَّباهتا كصغار الؿقضػقـ ،  الؿقضػقـ يجب أْن يعامؾقا يف مجال القضقػة العامَّ

آحرتام الؽامؾ لؽؾِّ وطؾك قدم الؿساواة بقـ الجؿقع ، وذلؽ مع وجقب كػالة 

الؿقضػقـ صغاًرا وكباًرا طؾك حٍد سقاء ، وهق يتطؾب ضرورة وجقد معقار مـضبط 

                                                        

،  ولؾؿزيد يـظر د./ أكقر أحؿد  424، ص 1753/1754ة العامة ، الؼاهرة د/ حسـ أحؿد تقفقؼ : اإلدار( 1)

،   26. الباحث / مصطػل شعبان دسققل الؿرجع السابؼ ص 45رسالن : تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص

 . 14ويـظر أيضًا د/ كادر أحؿد أبق شقخة ، تؼدير كػاية الؿقضػقـ، مرجع سابؼ، ص

،  ولؾؿزيد يـظر د./ أكقر أحؿد رسالن : تؼارير   111، ص  1765لؼاكقن اإلداري ، د/ ماجد راغب الحؾق : ا( 4)

 . 45الؽػاية ،مرجع سابؼ ص
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ومقضقطل لؼقاس كػاءة آدارة العؾقا فضال طؿا تحؼؼف كذلؽ مـ تؽريس مبدأ 

 الؿساواة بقـ صقائػ الؿقضػقـ .

ـ سقى ضؿقرهؿ كؿا أكَّف لقس مـ الؿالئِؿ الؼقل  إكَّف ٓ رققب طؾل كبار الؿقضػق

ووضقػتفؿ ، ذلؽ ٕنَّ إصؾ العام هق خضقع جؿقع الؿقضػقـ لؾرقابة التل تؼررها 

الؼقاكقـ والؾقائح ، وذلؽ فضالً طـ افرتاض أنَّ الجؿقع يخضعقن أيضًا لرقابة 

 ضؿقرهؿ ٓفرق يف ذلؽ بقـ كبار الؿقضػقـ وصغارهؿ .

خضاع جؿقع الؿقضػقـ لـظام ومـ كاحقتك كؿقؾ إلل الرأي إول الذي يرى وجقب إ

ًٓ لؿبدأ الؿساواة بقـفؿ ، وتحػقًزا لفؿ 8 لتؼديؿ الؿزيد مـ الجفد  تؼارير الؽػاية ، إطؿا

 وتحسقـ كػاءهتؿ يف آداء أطؿالفؿ .

رجات العؾقا يف قؿة الجفاز  اغؾقـ لؾدَّ َّٓ يخضع بعض كبار الؿقضػقـ الكَّ طؾك أ

بكؽؾف الؿعروف  ، ولؽـ يتّؿ وضع كظام يؽػؾ اإلداري بالدولة لـظام تؼارير الؽػاية 

ققاس أدائفؿ بكؽؾ أكثر فعالقة حتك ٓيتؿؾَّؽفؿ الكعقر بلكَّفؿ بؿـلى طـ ققاس أدائفؿ 

 وهق ماسبؼ اإلشارة إلقف .

ة  يف معظؿ تكريعات ققاكقـ العامؾقـ الؿدكقـ  وقد سبؼ أْن ذكرت أكَّف تقجد قاطدة طامَّ

اها  إخضاع  معظؿ  العامؾقـ الؿدكققـ بالدولة  لـظام تؼارير الؽػاية بالدولة الؿتعاقبة ممدَّ

حقث يخضع لفا جؿقع العامؾقـ طدا شاغؾل القضائػ العؾقا ، وذلؽ طؾل خالف يف 

إحؽام التَّػصقؾقَّة فقؿا يتعؾؼ بتحديد شاغؾل القضائػ العؾقا والتل ٓتخضع لـظام 

 . (1)تؼارير الؽػاية

                                                        

. ويـظر أيضا أستاذكا الدكتقر /  54د./ أكقر أحؿد رسالن : دراسة لتؼقيؿ إداء القضقػل ،مرجع سابؼ ص( 1)
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ؾ الؿكرع بالؼاكقن رقؿ  واستؿر ذلؽ القضع إلك أنْ  ًٓ  1774لسـة  12تدخَّ معد

يؽقن ققاس  "م لقؽقن الـَّص كؿا  يؾل : 1756لسـة25مـ قاكقن العامؾقـ  46الؿادة 

كػاية إداء بالـِّسبة لكاغؾل القضائػ العؾقا طؾك أساس ما يبديف الرؤساء بكلهنؿ سـقًيا 

ة وتقدع بؿؾ ؾطة الؿختصَّ اهتؿ مـ بقاكات تعتؿد مـ السُّ  .(1) ػَّ

م وذلؽ بنخضاع  4114لسـة  61ولؼد استؿر القضع يف قاكقن الخدمة الؿدكقة رقؿ 

جؿقع العامؾقـ لـظام تؼقيؿ إداء ، وقد ابتؽرت الالَّئحة التَّـػقذيَّة لؾؼاكقن الجديد 

العديد مـ معايقر تؼقيؿ إداء ،وقد مقَّزت الالَّئحة يف الؿعايقر بقـ شاغؾل القضائػ 

 ـػقذيَّة والعؾقا وبقـ باقل الؿقضػقـ وذلؽ طؾك التػصقؾ أتك : التَّ 

اإلدارة شاغلي فوهم بما الموظفون لجموع األداء لتقويم المعايورالمشتركة : أوالً

 التَّنفوذيَّةوالعلوا

 تؼقيؿ الؿقضػ لذاتف. ●

ئقس الؿباشر.  ●  تؼقيؿ الؿقضػ مـ قبؾ  الرَّ

 اإلدارة . تؼقيؿ مـ زمالئف وأقراكف يف ذات  ●

 تؼقيؿ الؿقضػ مـ جؿفقر الؿتعامؾقـ مع الؿـظؿة اإلدارية .  ●

 تؼقيؿ إداء العام لؾؿـظؿة التل يعؿؾ هبا .  ●

باإلضافة إلك هذه الؿعايقر يجب أْن يستـد التَّؼققؿ الـِّفائل إلك معايقر مقضقطقَّة مـفا 

                                                        

. ويـظر أيضا الباحث/ امقـ طقسك 47د./ أكقر أحؿد رسالن : دراسة لتؼقيؿ إداء القضقػل ،مرجع سابؼ ص ( 1)
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راف  وتعاوكف مع سؾقك الؿقضػ يف العؿؾ ، ومدى التزامف يف مقاطقد الحضقر وآكص

ؾ  زمالئف ورؤسائف ومرؤوسقف ، إلك جاكب جقدة العؿؾ الذي يؼقم بف ، وقدرتف طؾل تحؿُّ

الؿسئقلقَّة ومدى إكجازه لألطؿال الؿطؾقبة مـف ، وكقػقَّة إبداطف يف إيجاد حؾقل لؾعؼبات 

 التل تقاجفف يف العؿؾ. 

 التَّنفوذيَّةوالعلواثاىوًا:المعايوراإلضافوَّةبالنِّسبةلشاغلياإلدارة

معايقر إضافقَّة تطبؼ طؾل شاغؾل  (1)مـ الالئحة التَّـػقذيَّة  45لؼد وضعت الؿادة  

 اإلدارة التَّـػقذيَّة العؾقا باإلضافة  إلك الؿعايقر التل تطبؼ طؾك باقل الؿقضػقـ و مـفا :

 الؼدرة طؾل التَّخطقط والتَّـظقؿ.  ●

 الؼدرة طؾل اإلشراف.  ●

 طؾل الّرقابة والتَّقجقف.الؼدرة   ●

 الؼدرة طؾل إدارة إزمات.   ●

 الؼدرة طؾل اتِّخاذ الؼرار.  ●

ومؿا سبؼ يتضح لـا أنَّ قاكقن الخدمة الؿدكقَّة الجديد قد أخضع جؿقع العامؾقـ 

                                                        

ة كظامًا لتؼقيؿ أداء الؿقضػ يكتؿؾ "ة التـػقذية  طؾك أْن : مـ الالئح 45كصت الؿادة  ( 1) ؾطة الؿختصَّ تضع السُّ

ئقس الؿباشر ، وتؼقيؿف مـ زمالئف وأقراكف يف  طؾل طـاصر لؾتَّؼقيؿ مـفا : تؼقيؿ الؿقضػ لذاتف ، وتؼقيؿف مـ  الرَّ

داء العام لؾقحدة التل يعؿؾ هبا ، ذات اإلدارة ، وتؼقيؿ الؿقضػ مـ جؿفقر الؿتعامؾقـ مع القحدة ، وتؼقيؿ إ

ؾقك ، آلتزام ، الجقدة ، التَّؿقز ، اإلبداع ، اإلكجاز ، الؼدرة طؾل  وذلؽ كؾف استـادًا لؿعايقر مقضقطقَّة مـفا السُّ

ؾ الؿسئقلقَّة .  تحؿُّ

ؿـصقص طؾقفا يف الػؼرة وبالـسبة لكاغؾل القضائػ العؾقا واإلدارة التَّـػقذيَّة ، يضاف إلك معايقر تؼقيؿ إداء ال

السابؼة مجؿقطة مـ الؿعايقر تكتؿؾ طؾك الؼدرة طؾل التَّخطقط والتَّـظقؿ ، والؼدرة طؾك اإلشراف ، والرقابة 

 .  "والتقجقف ، وإدارة إزمات ، والؼدرة طؾك اتخاذ الؼرار ، والـتائج الؿحؼؼة 
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الؿدكقـ يف الدولة لتؼقيؿ إداء أيًّا كاكت درجاهتؿ القضقػقَّة ، ولؽـَّف أضاف معايقرأخري 

ؾل القضائػ التَّـػقذيَّة والعؾقا تسفؿ هذه الؿعايقر يف كػاءة شاغؾل هذه بالـسبة لكاغ

 القضائػ.

 

ئقس الؿباشر لؾؿقضػ بؼدرتف طـ  غقره  تتؿثَّؾ أهؿقَّة إسـاد  أمر وضع التَّؼدير إلل  الرَّ

ققمل طؾك أطؿالفؿ و بحؽؿ اتصالف هبؿ ، ورقابتف يف تؼدير درجة كػاءهتؿ بحؽؿ إشرافف ال

 لفؿ و إلؿامف بصػاهتؿ ومققلقفؿ مـ واقع التعامؾ الققمل معفؿ .

 ولكنيوجداتِّجاهونيفالتشريعاتالوظوفوةالتىتنظمهذاالموضوع:

ئقس اإلداري الؿباشر بقضع التَّؼرير دون مراجعة أيَّ  : االتِّجاهاألول ة يؼرر اكػراد  الرَّ

 . جفة أخرى

ئقس اإلداري الؿباشر بقضع تؼارير الؽػاية طؾك أْن  : االتِّجاهالثاين يرى أيًضا ققام  الرَّ

يتؿَّ طرضف طؾك رئقس إداري أطؾك أو لجـة شئقن العامؾقـ لؾتَّعؼقب طؾقف أو اطتؿاده 

طط يف التؼدير سقاء لصالح الؿقضػ أو ضّده   .(1)وذلؽ لؿـع الكَّ

ئقس اإلد ة تؼدير كػاية مرؤوسقف بكرط فالرَّ ة أفضؾ مـ يؼقم بؿفؿَّ اري يعدُّ بصػة طامَّ

ة بإطؿال التل يتؿُّ تؼديركػاية الؿرؤوسقـ طؾك الؼقام  تقافر الؿقضقطقَّة والؿعرفة التَّامَّ

  .(4)هبا 

                                                        

ر د./ أكقر أحؿد رسالن : دراسة لتؼقيؿ إداء ، لؾؿزيد يـظ451د/ رمضان محؿد بطقخ :الؿرجع السابؼ ،ص( 1)
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ا إمر  ويتَّػؼ آتِّجاه إول مع آتِّجاه الثاين يف أمٍر ويختؾػ معف يف أمٍر آخر، أمَّ

الؿتَّػؼ طؾقف بقـفؿا فقتؿثَّؾ يف إططاء سؾطة وضع تؼرير الؽػاية طـ أطؿال الؿقضػ 

لرئقسف الؿباشر بصػتف إقدر طؾك تؼدير كػاية مرؤوسقف بقـؿا يختؾػ  آتِّجاه إول طـ 

آتِّجاه الثاين يف سؾطة اطتؿاد التَّؼرير إْذ يؼررها آتِّجاه الثاين لؾجـة تسؿل لجـة شئقن 

قضػقـ أو لجـة شئقن العامؾقـ وٓ شؽ يف أنَّ إططاء سؾطة اطتؿاد تؼارير الؽػاية يعدُّ الؿ

أفضؾ مـ تؼرير هذه السؾطة لرئقس إداري فرد لؿا قد تؽػؾف  الؾَّجـة  مـ جؿاطقَّة اتِّخاذ 

َّٓ أنَّ ذلؽ ٓيتحؼَّ  خصقَّة . إ َّٓ إذا الؼرار ، وبعدها طـ التَّحقُّز والتَّلثُّر بالعالقات الكَّ ؼ إ

اختقر أطضاء  الؾَّجـة بؿقضقطقَّة ، وأحقطت أطؿالفا بضؿاكات تؽػؾ مقضقطقَّة قراراهتا 

  .(1)وحقدهتا 

ئقس الؿباشر أو لكخٍص  و قد يخكك مـ ترك أمر مفؿة وضع تؼارير الؽػاية يف يد  الرَّ

خص إلك التَّسؾُّ  ط و الؿحسقبقَّة بؿػرده وذلؽ ٕهؿقَّة هذا إمر، إْذ قد يتَّجف هذا الكَّ

ئقس الؿباشر  والتَّحقُّز لذا ولؾؿزيد مـ الضؿاكات فنكَّف مـ إفضؾ الؼقل إنَّ دور  الرَّ

يؼتصر فؼط طـد مجرد اقرتاح التَّؼديرات الؿالئِؿة أو الؿـاسبة لؽػاءة مرؤوسقف ، وذلؽ 

واطتؿادها لؿا لديف مـ معؾقمات كافقة لفذا الؿقضقع ، ويتؿُّ مراجعة هذه التَّؼديرات 

ئقس الؿباشر إطؾك أو رئقس الؿصؾحة   .(4)بصػة هنائقَّة مـ قبؾ  الرَّ

ومـ القاضح أنَّ آتِّجاه الغالب يف تكريعات التَّقضػ الؿعاصرة هق إططاء سؾطة 

                                                        

 .  132،مرجع سابؼ صد./ أكقر أحؿد رسالن : تؼارير الؽػاية ( 1)
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َّٓ يـػرد بسؾطة وضع  ئقس الؿباشر لؾؿقضَّػ العام ، طؾك أ وضع تؼارير الؽػاية لؾرَّ

ا مـ قَِبؾ رئقس إداري التَّؼرير ، بؾ يخضع تؼدي ره لؽػاية مقضػقف لؾؿراجعة والرقابة ، إمَّ

أطؾك أو مـ قَِبؾ لجـة شئقن الؿقضػقـ أو العامؾقـ ، وذلؽ صبؼًا لضقابط معقـة  ، وذلؽ 

ٕنَّ اشرتاك أكثر مـ سؾطة رئاسقَّة يف وضع تؼرير الؽػاية مـ شلكف أْن يؼضل طؾك كثقر 

ا ال تَّػاوت يف التَّؼدير بقـ الؿقضػقـ رغؿ كػاءهتؿ مـ طققب هذا الـظام خصقصَّ

دد يبعث طؾل الثِّؼة وآصؿئـان  د السؾطات يف هذا الصَّ الؿتساوية ، باإلضافة إلك أنَّ تعدُّ

لدى الؿقضػقـ أكػسفؿ تجاه تؼارير كػايتفؿ 8 إلحساسفؿ بلكَّفا محاصة بضؿاكات تؽػؾ 

 لفا الحقدة والعدالة .

ئاسقة 8 ٕنَّ ذلؽ قد يجعؾ مـ ولؽـ يجب طدم الؿبالغة  يف تعدد هذه السؾطات الرِّ

ؾطات العؾقا  طؿؾقة التَّؼققؿ طبئًا ثؼقالً طؾل اإلدارة طالوًة طؾل أكَّف مـ الؿؿؽـ أْن يدفع السُّ

ئقس التالل لف بحقث يصبح  ئقس الؿباشر أو  الرَّ إلل مجرد التَّصديؼ طؾك ما يبديف  الرَّ

لن مجرد دور كؿطلٍّ أو روتقـلٍّ ٓ ققؿة لف لذلؽ يجب أْن يؽتػل يف هذا  دورهؿ يف الكَّ

ئقس الؿباشر ورئقس الؿصؾحة، وطـد آختالف  دد بدرجتقـ مـ السؾطات :  الرَّ الصَّ

بقـفؿا يف التَّؼدير يبدي كؾٌّ مـفؿا مالحظاتف ويتؿُّ مـاقكتفا يف مقاجفة أخر لؾقصقل إلك 

 . (1)رأيٍّ متَّػؼ طؾقف يف هذا الخصقص

غبة يف 1731لسـة  411ولؼد كان الؼاكقن الؿصري مـذ بداية الؼاكقن رقؿ  لديف الرَّ

تلكقد جديَّة ومقضقطقَّة تؼارير الؽػاية ،وذلؽ لؿا يرتتَّب طؾقفا مـ آثار يف حقاة 
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الؿقضػقـ مـ حقث ترققتفؿ ، وطالواهتؿ ،  وفصؾفؿ مـ الخدمة ، لذلؽ كجد أنَّ 

ع الؿصري قد أحاط مرح ؾة إطداد تؼارير الؽػاية حتك اطتؿادها بنجراءات طديدة الؿكرِّ

 كـقع مـ الضؿاكات لؾؿقضػقـ وذلؽ طؾل الـحق التالل :

والخاص بالعامؾقـ الؿدكققـ يف الدولة سؾؽ  1731لسـة  411يف ضؾِّ الؼاكقن  -1

ع آتِّجاه الثاين حقث قررتف الؿادة  ل مرة بؼقلفا :  11الؿكرِّ يتقلَّك   مـ هذا الؼاكقن ٕوَّ

ـقي طـ مرؤوسقف ، طؾل أْن يعرض  ئقس اإلداري الؿباشر بقضع التَّؼرير  السَّ الرَّ

التَّؼرير بعد ذلؽ طؾك الؿدير الؿحؾل لإلدارة ثؿَّ رئقس الؿصؾحة إلبداء مالحظاتف 

  . (1) طؾقف ، ويعؼب ذلؽ طرض التَّؼرير طؾك لجـة شئقن الؿقضػقـ ٓطتؿاده

قـ بالعامؾقـ  1751لسـة  36والؼاكقن رقؿ  1742لسـة  24بالـسبة لؾؼاكقن  -4 والخاصَّ

لسـة  411الؿدكققـ بالدولة فؼد احتػظا بذات إحؽام السابؼة والؿؼررة يف الؼاكقن 

والسابؼ بقاهنا يف خصقص إطداد تؼارير الؽػاية باإلضافة إلك أمريـ تؿَّ  1731

 تغقرهؿا ، وهؿا : 

ة بضرورة طرضف طؾك رئقس اختصار إحدى مراحؾ إطداد التَّ  - ؼرير وهل الخاصَّ

 الؿصؾحة. 

تغقُّر اختصاص لجـة شئقن العامؾقـ :بعد أْن كان هذا آختصاص صؾقؼًا مـ كؾَّ ققٍد  -

 يف تؼدير درجة كػاءة الؿقضػقـ أصبحت تخضع لكرصقـ :

ؤساء قبؾ تعديؾ تؼديراهتؿ .أوالً:  ضرورة مـاقكة الرُّ

                                                        

ويـظر أيضًا د/ رمضان محؿد بطقخ :الؿرجع  133د./ أكقر أحؿد رسالن : تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ص (1)
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 جـة يف حالة تعديؾ التَّؼرير.تسبقب قرار  الؾَّ ثاىوًا:

يف  خؾًقا مـ إحؽام السابؼة واكتػك بالـَّصِّ  1756لسـة  25وقد جاء قاكقن  -1

طؾل أْن تضع  1761لسـة  113مـ هذا الؼاكقن والؿستبدلة  بالؼاكقن رقؿ 46 الؿادة

ؾطة كظامًا يؽػؾ ققاس كػاية إداء القاجب تطبقؼف بؿا يتَّػؼ مع صبقعة كك اط السُّ

ة  ؾطة الؿختصَّ القحدة وأهداف وكقطقَّات القضائػ هبا إمر الذي يقجب تحديد السُّ

يف الرؤساء اإلداريقـ الذيـ يؿارسقن سؾطة رئاسقَّة طؾل الؿقضػ الؿقضقع طـف 

ؾطة  ئقس الؿباشر حقث يدخؾ ذلؽ يف كطاق مؼتضايات السُّ التَّؼرير ابتداًء مـ  الرَّ

ئاسقَّة التل يتؿتَّع  هبا يف مقاجفة مرؤوسقف ولؼربف مـ الؿقضػ واتصالف الؿباشر بف الرِّ

ـف مـ القققف طؾك كػاءتف وكػايتف يف أداء مفام وضقػتف بصقرة أصدق وأدّق ،  وتؿؽُّ

ؤساء طؾك درجات  لن لتعؼقب مـ يعؾقه مـ الرُّ ئقس الؿباشر يف هذا الكَّ ويخضع  الرَّ

ؾؿ القضقػل حقث يؿؾؽ رؤساؤه مـاقكة  الرَّ   (1)ئقس الؿباشر واضع التَّؼرير وتعديؾفالسُّ

ؾطة  َـّصِّ طؾك ذلؽ صراحًة ، ثؿَّ يعتؿد بعد ذلؽ مـ السُّ غؿ مـ طدم ال طؾك الرَّ

ئقس إطؾك لؾقحدة آدارية أو مـ لجـة شئقن العامؾقـ وهـا  ة وهل  الرَّ الؿختصَّ

 يلخذ التَّؼرير شؽؾف الـِّفائل  ووضعف الؼاكقين.

ابؼ اإلشارة إلقف يف ضؾ وكؿقؾ إلك الرأي  الذي ذهب إلك ضرورة أْن يستؿر الحؽؿ السَّ

والخاص بضرورة مـاقكة الرؤساء قبؾ تعديؾ تؼديراهتؿ  1751لسـة  36الؼاكقن رقؿ 

8 وذلؽ ضؿاًكا لػاطؾقة الدور الذي تؼقم بف  الؾَّجـة ، وهق ما  (4)وأْن يؽقن رأيفا مسببًا

 م . 1756لسـة  25أخذ بف قاكقن 

                                                        

. ويـظر أيضا أستاذكا الدكتقر / فماد محؿد  133د./ أكقر أحؿد رسالن : تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ص( 1)

 455/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص ، د216الـادي : مبادئ طؾؿ اإلدارة ، الؿرجع السابؼ ،ص

 455د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص  (4) 
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طؾل كػس الـَّفج الذي  4114لسـة  61وقد جاء  قاكقن الخدمة الؿدكقة الحالل  رقؿ  -2

تضع "مـ هذا الؼاكقن طؾل أنَّ : 43اكتفجف الؼاكقن السابؼ حقث كصَّ يف الؿادة 

ة كظامًا يؽػؾ تؼقيؿ أداء الؿقضػ بالقحدة بؿا يتَّػؼ وصبقعة ككاصفا ،  ؾطة الؿختصَّ السُّ

مـ الالَّئحة التَّـػقذيَّة طؾك أْن تعد  47. وقد كصت الؿادة  "ائػفا وأهداففا ، وكقطقَّة وض

ؾطة  َّٓ بعد اطتؿاده مـ السُّ إدارة الؿقارد البكريَّة كؿقذج تؼقيؿ إداء ، وٓ يعد كافًذا إ

َّٓ بعد مرور ثالث س ة ، وٓ يجقزتعديؾف إ ، ـقات طؾك إقؾ أو مقافؼة الجفازالؿختصَّ

 طؾك الؿققع اإللؽرتوين لؾقحدة وبؾقحة اإلطالكات هبا . ويعؾـ فقر اطتؿاده 

ؤساء الؿختصقـ بقضع  ة تحديد الرُّ ؾطة الؿختصَّ ع قد أكاط بالسُّ وكالحظ هـا أنَّ الؿكرِّ

تؼقيؿ إداء طـ الؿقضػقـ وهؿ الرؤساء اإلداريقـ الذيـ يؿارسقن سؾطة رئاسقَّة طؾل 

ع بقـ مراحؾ إطداد تؼقيؿ إداء بالـسبة الؿقضػ الؿقضقع طـف التَّؼرير، وقد مقَّز ا لؿكرِّ

  لكاغؾل القضائػ العؾقا والتَّـػقذيَّة وغقرهؿ مـ الؿقضػقـ وذلؽ طؾل الـحق التالل :

بالنِّسبةألداءالموظفمنغورشاغليوظائفاإلدارة نوي السَّ  تقويماألداء : أوالً

 العلوا

ضػ مـ غقر شاغؾل اإلدارة العؾقا وذلؽ  وفؼًا يتؿُّ إطداد تؼقيؿ إداء بالـِّسبة لؾؿق 

 لإلجراءات أتقة :

ـقي خالل إسبقع إول مـ شفر يقكقق ،  -1 ئقس الؿباشر التَّؼرير  السَّ بدايًة يعدُّ الرَّ

 وذلؽ طؾك الـؿقذج الؿعدُّ لفذا الغرض ، والؿرسؾ مـ إدارة الؿقارد البكريَّة. 

ئقس اإلداريِّ إطؾل لتؼرير مايراه ، بعد ذلؽ يعرض التَّؼرير  السَّ  -4 ـقي طؾك  الرَّ

ئقس الؿباشر كؿا هق  ئقس اإلداريِّ إطؾك الحؼُّ يف إبؼاء التَّؼرير القارد مـ  الرَّ ولؾرَّ

ئقس اإلداري إطؾك تعديؾ هذا التَّؼرير فنكَّف يجب  أو تعديؾف ويف حالة ما إذا رأى  الرَّ

ئقس الؿباشر يف هذا التَّؼرير ويعترب أْن يؽقن التَّعديؾ مسببًا وذلؽ  بعد مـاقكة  الرَّ

ة التل وضعفا الؼاكقن  ؿاكات الؿفؿَّ ئقس الؿباشر مـ الضَّ تسبقب الؼرار ومـاقكة  الرَّ
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 الجديد لؾؿقضػقـ .

ؾطة  (1) بعد ذلؽ يعرض التَّؼرير طؾل لجـة الؿقارد البكريَّة -1 لؾـَّظر يف اطتؿاده مـ السُّ

ة ، وٕيٍّ   مـفؿا تعديؾ هذا التَّؼرير بؼراٍر مسبٍب . الؿختصَّ

نويبالنِّسبةلشاغليوظائفاإلدارةالعلواواإلدارةالتَّنفوذيَّة   ثاىوًا:تقويماألداءالسَّ

يتؿ إطداد تؼقيؿ إداء بالـسبة لؾؿقضػ مـ شاغؾل اإلدارة العؾقا ووضائػ اإلدارة 

 ة :التَّـػقذيَّة وذلؽ  وفؼا لإلجراءات أتق

ـقي خالل إسبقع إول مـ شفر يقكقق وذلؽ  -1 ئقس الؿباشر التَّؼرير  السَّ يعد  الرَّ

 طؾل الـؿقذح الؿعدُّ لفذا لغرض ، والؿرسؾ مـ إدارة الؿقارد البكريَّة .

ـقي طؾل لجـة وضائػ اإلدارة العؾقا واإلدارة التَّـػقذيَّة -4 8 لتؼرير  (4)يعرض التَّؼرير  السَّ

ئقس الؿباشر.ما تراه    ، ولفا تعديؾ التَّؼرير بؼراٍر مسبٍَّب ، بعد الؿـاقكة مع  الرَّ

                                                        

ة برئاسة أحد مقضػل القحدة  51وهل لجـة تكؽؾ صبؼًا لؾؿادة  ( 1) ؾطة الؿختصَّ مـ الالئحة التـػقذية بؼرار مـ السُّ

قجد هبا وضائػ مـ اإلدارة العؾقا وطضقية  مـ شاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا أو التـػقذية يف القحدات التل ٓي

 كٍؾ مـ :

 . ة ؾطة الؿختصَّ  أحد الؿتخصصقـ يف الؿقارد البكريَّة مـ داخؾ أو خارج القحدة تختاره السُّ

 . أحد الؼاكقكققـ بالقحدة يرشحف الؿدير الؿختص بالكئقن الؼاكقكقة أو مـ يـقب طـف 

  الـؼابة ترشحف طضق أو الـؼابقة الؾَّجـة  إدارة مجؾس تارهيخ -وجدت إنْ  –أحد أطضاء  الؾَّجـة الـؼابقة 

 ـة كؼابقة. لج وجقد طدم حالة يف العامة

 . الؿديرالؿختص بالؿقارد البكريَّة أو مـ يـقب طـف 

ة ، لجـة  32وهل لجـة تكؽؾ صبؼًا لؾؿادة ( 4) ؾطة الؿختصَّ مـ الالئحة التـػقذية  يف كؾ وحدة ، بؼرار مـ السُّ

ة أو مـ تحدده وطضقية ستة مـ الخرباء لقضائػ اإل ؾطة الؿختصَّ دارة العؾقا واإلدارة التـػقذية برئاسة السُّ

والؿتخصصقـ يف مجآت القضائػ الؿعؾـ طـفا ، ويف مجآت القضائػ الؿعؾـ طـفا ، ويف مجآت 

ات ، والؼاكقن ، طؾل أن القضائػ الؿتخصصة بالقحدة ، واإلدارة ، والؿقارد البكريَّة ، وتؽـقلقجقا الؿعؾقم

يؽقن كصػ إطضاء مـ خارج القحدة. وتختص هذه  الؾَّجـة بتؼققؿ الؿتؼدمقـ لكغؾ وضائػ اإلدارة العؾقا 

واإلدارة التـػقذية والـظر يف آختقار واإلطداد والتلهقؾ لكغؾ هذه القضائػ والـظر يف تؼقيؿ أداء شاغؾقفا طـد 

 التجديد 
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ؿاكات التل وضعتفا  تعترب قاطدة دوريَّة تؼقيؿ أداء الؿقضػقـ العؿقمقِّقـ مـ أهؿ الضَّ

ـد وضع تؼارير تؼقيؿ أداء التَّكريعات القضقػقَّة والتل يجب طؾل جفة اإلدارة مراطاهتا ط

 الؿقضػقـ بؿعـك تحديِد مقعاٍد ثابٍت ودوريٍّ لقضع التَّؼارير .

ػقـ  ول العربقة تتَّػؼ طؾل تؼدير كػاية الؿقضَّ وتؽاد أكظؿة الخدمة الؿدكقة يف الدُّ

ػقـ الجدد )فرتة التَّجربة فقتّؿ التَّؼققؿ طؼب اكتفاء ه ذه الؼدامك سـقيًّا ، وبالـِّسبة لؾؿقضَّ

الػرتة ويتؿُّ أيضًا وضع تؼارير الؽػاية يف حالة الـَّؼؾ ،والتَّرققة ،أو التَّدريب ، أو اكتفاء 

  (1) .فرتة الـَّدب

وقرروا   (4)وقد اهتؿَّ العديد مـ الؽتَّاب بتحديد مدة تؼارير تؼقيؿ إداء القضقػل

غقِّرة طؾل أداء ضرورة أْن تؽقن مدًة معؼقلًة ، بحقث تتـاسب مع قدرة الؿقضػ الؿت

َّٓ تؽقن صقيؾة أو قصقرة بدرجة يتعذر معفا وضع تؼرير أداء أو تؼرير  العؿؾ ، طؾك أ

ؾ الؽػاية الػعؾقَّة لؾؿقضَّػ الؿقضقع طـف التَّؼرير.   كػاية سؾقؿ يسجِّ

ويعتؼد أنَّ العققب التل تتؿُّ يف فرتات زمـقَّة متباطدة ٓتؼؾُّ يف طققهبا طـ العققب التل 

ت يف فرتات زمـقَّة متؼاربةتؽتـ   . (1)ػ هذه العؿؾقَّة إذا ماتؿَّ

                                                        

 .    11قخة : مرجع سابؼ ص د /كادر أحؿد أبق ش( 1)

 135، ويـظر د/ طؿر وصػل طؼقؾل : مرجع سابؼ ص365،364د/ حؿدي أمقـ طبد اهلل : مرجع سابؼ ص( 4)

وما بعدها ، ولؾؿزيد يـظر د/ أكقر أحؿد  11وما بعدها ، د/ محؿد طبد الرحقؿ طبد اهلل : مرجع سابؼ ،ص

 دهاومابع 441رسالن : تؼارير الؽػاية ، مرجع سابؼ ص 

.ويـظر أيضا د /كادر 17د/ طؿر وصػل طؼقؾل : تؼقؿ أداء العامؾقـ يف الجفاز الحؽقمل ، مرجع سابؼ ص( 1)

 .     11أحؿد أبق شقخة : مرجع سابؼ ص 
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ولتحديد الؿدة الؿـاسبة التل يقضع طـفا تؼرير أداء أو تؼرير الؽػاية يـبغل أْن يراطل  

ػقـ الخاضعقـ لـظام  أْن تؽقن هذه الؿدة كافقة لتحؼقؼ شعقربآصؿئـان لدى الؿقضَّ

والتَّؼقيؿ الؿستؿر ٕدائفؿ باإلضافة إلك تؼقيؿ إداء ، وذلؽ طـ صريؼ الؿتابعة 

تؿؽقـفؿ مـ معرفة كؼاط الضعػ يف أدائفؿ يف وقت مـاسب فضالً طـ تحؼقؼ آتصال 

والؿتابعة مـ جاكب الرؤساء ، مؿا يمدِّي إلل واقعقَّة التَّؼرير وكقكف تعبقًرا فعؾقًّا طـ 

قدر اإلمؽان مع الـِّظام مستقى أداء الؿقضػ العام ، وذلؽ إلك جاكب أْن يتَّػؼ ذلؽ 

  .  (1)الؿالل واإلداري بالدولة بحقث ٓ تعرقؾف وٓتؽقن طبئًا طؾقف 

ة الؿـاسبة التل يقضع طـفا التَّؼرير    ويؽاد يؽقن هـاك اتِّػاق بقـ الجؿقع طؾل أنَّ الؿدَّ

ويف كػس ، إذ إكَّفا تعترب مدة مـاسبة بالـِّسبة لؽؾِّ مـ الرؤساء والؿرؤوسقـ   (4)هل سـة

 الققت تؽقن متَّػؼة مع الـِّظام الؿالل واإلداري لؾجفاز اإلداري يف الدولة . 

ة الؿتَّػؼ طؾقفا والخاصة بقضع تؼارير إداء طـ الؿقضػقـ يف الظروف  وهذه الؿدَّ

العادية تختؾػ طـ الؿدة الؿطؾقبة بالـسبة لؾؿقضػقـ الذيـ لفؿ ضروف خاصة ، مثال 

حديثًا ٕول مرة ، فنكَّف يقضع  طـف تؼرير إداء يف هناية فرتة  ذلؽ :الؿقضػ الؿعقَّـ

 التجربة . 

وكتقجة لتطبقؼ هذا الؿبدأ ) مبدأ سـقية تؼارير الؽػاية( فنكَّف ٓيجقز أْن تؼقم جفة 

ـة التل  اإلدارة بتؼدير كػاية الؿقضػ طؾل أساس تؼارير كػاية طـ سـقات سابؼة طؾك السَّ

                                                        

 .    441د /أكقر أحؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص ( 1)

، د /كادر أحؿد  446سابؼ ، ص قل : مرجع ، د / كؿال دسق 11د/ زكل هاشؿ : الؿرجع السابؼ ، ص  ( 4)

.   ويـظر أيضا د /أكقر أحؿد رسالن  دراسة لتؼقيؿ إداء القضقػل ،مرجع 11شقخة : مرجع سابؼ ص  أبق

 .    441ص  سابؼ ،
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، وإن فعؾت ذلؽ فنن ذلؽ يمدى إلك بطالن التؼرير وطدم التعقيؾ (1)يقضع طـفا التَّؼرير

 طؾقف بنستثـاء الؿقضػ الؿعار أو الؿرخص لف بنجازة خاصة بدون راتب . 

ة الؿؼبقلة التل يقضع طـفا تؼارير الؽػاية يثار هذا التساؤل أمامـا  بعد أن تـاولت الؿدَّ

ا إذا كان يتؿ ققاس طـ طدد الؿرات التل يؿؽـ اطتؿادها لؼقاس كػاي ة أداء الؿقضػقـ طؿَّ

ـة الؿقضقع طـفا التَّؼرير ، أم يؽقن هذا التَّؼرير هق  كػاية الؿقضػ مرة واحدة يف السَّ

 متقسط ققاس كػاية الؿقضػ ٕكثر مـ مرة واحدة خالل السـة؟ 

فؼد ذهب البعض إلل أنَّ تؽرار ققاس كػاية الؿقضػ طؾل فرتات متؼاربة ٕكثر مـ 

خالل السـة سقاء كؾ شفر ، أو ثالثة أشفر مثالً ، يجعؾ هذا الؼقاس لقس طؿؾقًّا وٓ  مرة

ًٓ كؿا أكَّف قد ٓيساطد طؾل جدية التَّؼارير وذلؽ بسبب صعقبة مالحظة التَّغققر يف  مؼبق

ئقس مـ الؿؿؽـ أْن يتلثر بتؼريره السابؼ الذي  كػاية وسؾقك الؿقضػقـ ، كؿا أنَّ  الرَّ

رتة قريبة وهذا يجعؾ طؿؾقة التَّؼقيؿ طؿؾقة روتقـقَّة وتؿثؾ طبئًا ثؼقالً طؾل وضع مـذ ف

ئقس فضال طؿا يمدي إلقف ذلؽ مـ آثار سؾبقة طؾك العامؾقـ .    حساب طؿؾ  الرَّ

ومـ كاحقة أخري فنن وضع تؼرير الؽػاية مرة واحدة  يف السـة  لقس مالئؿًا 8 ٕنَّ   

خل الؿقضػ يف أداء طؿؾف وذلؽ لعدم شعقره بقجقد صقل الػرتة  قد يمدي إلك  ترا

 متابعة.

ئقس قد  كؿا أنَّ صقل الػرتة ٓ يعؽس مستقى أداء الؿقضػ صقال العام بؾ إنَّ  الرَّ

ابؼة مباشرة طؾك تاريخ وضع التَّؼرير   (4)يتلثَّر بؿستقى أداء الؿقضػ طـ الػرتة إخقرة السَّ

                                                        

ويـظر أيضا د /أكقر  21الؿستكار / سؿقر صادق : تؼارير الؽػاية والرقابة الؼضائقة طؾقفا ، مرجع سابؼ ، ص  ( 1)

 .    444حؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص أ

. ويـظر أيضا د /كادر أحؿد أبق شقخة : مرجع 442د /أكقر أحؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص ( 4)

 ،    11سابؼ ص 
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مـ الؿالئؿ أْن يتؿ ققاس أداء الؿقضػ العام مرتقـ  ولفذا أمقؾ إلك الرأي الؼائؾ أكَّف  

ـقي هق متقسط أدائف الـَّاتج  خالل السـة ، مرة كؾ ستة أشفر بحقث يؽقن تؼرير أدائف  السَّ

ـة ، ومـ ثؿ يؽقن التَّؼريريـ الؿقضقطقـ  طـ التَّؼريريـ الؿقضقطقـ طـف خالل السَّ

ـة هؿا مجرد تسجقؾ لؿستقى أداء الؿق ـة ، وبالتالل فننَّ التَّؼرير  خالل السَّ ضػ خالل السَّ

ل طؾقف كظامًا وهق الذي ترتتب طؾقف أثار الؼاكقكقة  ـقي هق تؼرير إداء الؿعقَّ السَّ

 الؿؼررة .

 ممندوريَّةقواسأداءالموظفون:6182لسنة18موقفقاىونالخدمةالمدىوة

ؿصري بؿبدأ سـقية تؼارير الؽػاية ، لؼد اخذت ققاكقـ التَّقضقػ الؿتعاقبة يف الـظام ال

ـقي وذل ـة الؿالقَّة مع آختالف يف تحديد تاريخ وضع التَّؼرير  السَّ ؽ حسب بداية السَّ

 . (1)أول يقلقق أو أول يـاير مـ كؾ طام ( وذلؽ بسبب آطتؿادات الؿالقة والتَّرققات )

حقح هق ويقضع التَّؼرير يف هناية كؾِّ سـة طـ أطؿال الؿقضػ خاللف ا ، والتَّؼققؿ الصَّ

الذي يجب أْن يجعؾ التَّؼققؿ طؿؾقَّة مستؿرة تغطل أطؿال الؿقضػ صقال أيام  السـة 

لسـة  25مـ الؼاكقن رقؿ  46 ولقس فرتة إطداد التَّؼرير، وهق ماكصت طؾقف الؿادة

م والتل كاكت تستقجب ققاس إداء بصػة دوريَّة ثالث مرات خالل السـة ، 1756

م حقث أصبح ققاس إداء يتؿ مرة  1761لسـة  113قبؾ تعديؾفا بالؼاكقن رقؿ  وذلؽ

 .(4) واحدة خالل السـة  صبؼًا لفذا التعديؾ إخقر

م طؾك أْن يؽقن ققاس إداء  4114لسـة  61وقد كص قاكقن الخدمة الؿدكقة رقؿ 

                                                        

 . 443د /أكقر أحؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص ( 1)

  221ماد محؿد الـادي : مبادئ طؾؿ اإلدارة ، الؿرجع السابؼ ،صأستاذكا الدكتقر / ف   ( 4)
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لتؼدير الؽػاية وذلؽ بصػة دوريَّة مرتقـ خالل السـة الؿالقة قبؾ وضع التَّؼرير الـفائل 

خالل  الـصػ إول مـ شفري كقفؿرب ومايق مـ كؾِّ سـة طؾك أْن يتؿ اطتؿاد هذيـ 

ئقس إطؾك خالل الـصػ الثاين مـ ذات الكفريـ.  التَّؼريريـ مـ  الرَّ

ئقس  54وتبدأ طؿؾقة التَّؼقيؿ كؿا ورد يف كص الؿادة  مـ الالئحة  التَّـػقذيَّة بؼقام  الرَّ

خالل الربع إخقر مـ السـة بدطقة كافَّة مرؤوسقف لقضع أهداف ومعدٓت  الؿباشر

إداء لؽؾِّ مـفؿ خالل السـة التالقة وهذه العؿؾقة يف هناية السـة التل يقضع طـفا التَّؼرير 8 

وذلؽ لؿعرفة أهداف ومعدٓت إداء لؽؾٍّ مـ الؿقضػقـ طـ السـة التَّالقة والتل سقف 

 ؿ ٓحًؼا.يبدأ طـفا التؼقق

وبعد ذلؽ تؼقم إدارة الؿقارد البكريَّة خالل إسبقع إخقر مـ شفري أكتقبر  

وأبريؾ مـ كؾِّ سـة بتقزيع كؿاذج تؼارير تؼقيؿ إداء طؾل جؿقع تؼسقؿات القحدة ، 

وطؾك هذه التؼسقؿات اإلدارية إطادة التَّؼارير بعد استقػائفا يف مقطٍد ٓ يتجاوز هناية 

جالَّت والبقاكات التل تعدها القحدة لفذا شفري كقفؿرب  ومايق ،  وذلؽ مـ واقع السِّ

الغرض وكذلؽ أيَّة معؾقمات أو بقاكات أخري يؿؽـ آسرتشاد هبا يف ققاس كػاية إداء 

مـ الالئحة  التَّـػقذيَّة بلْن تعدُّ إدارة الؿقارد البكريَّة سجالً  51وقد كصت الؿادة 

ئقس الؿباشر كّؾ ثالثة أشفر إلؽرتوكقًّا أو ورققًّ  ا لألداء القضقػل لؽؾِّ مقضػ يدون فقف  الرَّ

الؿالحظات التل تعؽس اإليجابقَّات والسؾبقاَّت الخاصة بلداء الؿقضػ وفًؼا لؿفام  

وضقػتف ، وكذلؽ الؿخالػات التل يؽقن قد ارتؽبفا ، وما تؿَّ اتخاذه بكلهنا مـ إجراءات 

ئقس الؿباش جؾِّ طـد إطداد تؼارير تؼقيؿ إداء ، ويؽقن أساًسا . ويستعقـ  الرَّ ر هبذا السِّ

ة هبؿ .   يف البتِّ يف التَّظؾُّؿات التل يؼدمفا الؿقضػقن يف كتائج تؼارير تؼقيؿ إداء الخاصَّ

طؾك أْن يؽقن وضع التَّؼرير الـِّفائل طـ سـة مالقة كامؾة تبدأ مـ أول يقلقق إلل آخر  
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ـقي لتؼقيؿ إداء خالل شفر  يقكقق ، وبتؿ اطتؿاد التَّؼرير الـفائل ويصدر التَّؼرير  السَّ

يقكقق مـ كؾِّ سـة . ويجب أْن يؽقن التَّؼرير سـقيًّا حتل يؽقن تؼققًؿا صحقًحا طـ حالة 

َّٓ اهنار مبدأ سـقية التَّؼرير  ، فال شلن لؾتَّؼدير الؿقضقع طـ ال ؿقضػ يف سـة بعقـفا وإ

سـة سابؼة فرط فقفا الؿقضػ أو ارتؽب مخالػة معقـة ، فقظؾ مفدًدا بخػض تؼدير 

ـقات الؿؼبؾة ، وهق ما تلباه العدالة ، وٓ يستسقغف  ـقية طـ السَّ كػايتف يف تؼاريره  السَّ

ـقيةالؼاكقن ، ف ارع كظام التَّؼارير  السَّ  .(1) ضالً طـ مجافاتف لألساس الذي أقام طؾقف الكَّ

ـقية لؿقضػل الدولة  ع وهق بصدد تـظقؿ الطريؼة التل تقضع هبا التَّؼارير  السَّ والؿكرِّ

ـٍ ، فال  ـقي معربًا طـ ككاط الؿقضػ خالل طاٍم معقَّ إكَّؿا أراد بذلؽ أْن يؽقن التَّؼرير  السَّ

قز والحال كذلؽ أْن تؼقم جفة اإلدارة بتؼدير كػاية الؿدطل طؾك أساس الؼقاس طؾك يج

. وبالتَّالل فنكَّـا كالحظ أنَّ  (4)أساس تؼارير أطقام سابؼة طؾل السـة  الؿقضقع طـفا التَّؼرير

ة التَّؼقيؿ سـة مالقة مع  الؼاكقن الجديد قد أخذ بسـقية تؼقيؿ إداء حقث جعؾ مدَّ

ـة كؿا سبؼ أْن  آطتؿاد تقـ يف السَّ طؾل دوريَّة التَّؼقيؿ حقث إكَّف جعؾ تؼقيؿ إداء مرَّ

 أوضحـا وهق ما أمقؾ إلقف. 

وقد ورد يف الالئحة  التَّـػقذيَّة الخطقات القاجب اتِّباطفا يف إطداد تؼقيؿ إداء سقاء 

وهق ما سقف كقرده شاغؾل القضائػ العؾقا و التَّـػقذيَّة أوغقر شاغؾل هذه القضائػ ، 

 تباًطا :

                                                        

 .   12م ، مجؿقطة الؿبادئ ، السـة العاشرة ، ص  11/11/1743حؽؿ الؿحؽؿة اإلدارية العؾقا : بتاريخ  ( 1)

ق ،مجؿقطة الؿبادئ يف  16لسـة  47م ، قضقة رقؿ  12/11/1743حؽؿ محؽؿة الؼضاء اإلداري : بتاريخ  ( 4)

. ولؾؿزيد د/ أكقر احؿد رسالن : كظام العامؾقـ الؿدكققـ بالدولة والؼطاع العام ،  254سـقات  ، ص  خؿس

 .   445،446مرجع سابؼ ص 
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الموظفمنغورشاغليوظائف نويلتقويمأداء السَّ التَّقرير إجراءاتإعداد أوالً:

 اإلدارةالعلواواإلدارةالتَّنفوذيَّة

ئقس  يعد – 1 ـقي  التَّؼرير الؿباشر الرَّ  وذلؽ يقكقق شفر مـ إول إسبقع خالل السَّ

  البكريَّة الؿقارد إدارة مـ إلقف والؿرسؾ ، الغرض لفذا الؿعدُّ  الـؿقذج طؾك

ـقي  التَّؼرير يعرض – 4 ئقس  طؾل السَّ  بؼرار التَّؼرير تعديؾ ولف ، يراه لتؼريرما إطؾك الرَّ

ئقس الؿباشر .  مسبب ، بعد الؿـاقكة مع  الرَّ

ـقي التَّؼرير يعرض – 1 ؾطةال مـ اطتؿاده يف لؾـظر البكريَّة الؿقارد لجـة طؾل السَّ  سُّ

ة  .مسبب بؼرار التَّؼرير هذا تعديؾ مـفؿا وٕي ، الؿختصَّ

نويلتقويمأداءالموظفمنشاغليوظائفاإلدارة ثاىًوا:إجراءاتإعدادالتَّقريرالسَّ

 العلواواإلدارةالتَّنفوذيَّة

ئقس  يعدُّ  – 1 ـقي  التَّؼرير الؿباشر الرَّ  وذلؽ يقكقق شفر مـ إول إسبقع خالل السَّ

 .البكريَّة الؿقارد إدارة مـ إلقف والؿرسؾ ، الغرض لفذا الؿعدُّ  الـؿقذج طؾك

ـقي طؾل لجـة وضائػ اإلدارة العؾقا واإلدارة  التَّـػقذيَّة لتؼرير ما  -4 يعرض التَّؼرير  السَّ

ئقس الؿباشر .  تراه ، ولفا تعديؾ التَّؼرير بؼرار مسّبب ، بعد الؿـاقكة مع  الرَّ

ـقي التَّؼرير عيرف – 1 ؾطة إلل السَّ ة السُّ  بؼرار التَّؼرير هذا تعديؾ ولفا ، لالطتؿاد الؿختصَّ

 .مسّبب

ـقي بالـِّسبة لغقر شاغؾل اإلدارة العؾقا و التَّـػقذيَّة بعد  ا سبؼ أنَّ التَّؼرير  السَّ ويتَّضح مؿَّ

ـقي طؾل  ال ئقس الؿباشر يعرض التَّؼرير  السَّ ئقس إطؾك لتؼرير ما إطداده مـ قبؾ  الرَّ رَّ

ئقس الؿباشر الحؼُّ يف تعديؾ التَّؼرير أو اطتؿاده بحالتف ويف حالة رغبتف  يراه ، ولؾرَّ

بالتَّعديؾ يجب أن يبدي إسباب التل استـد إلقفا يف التعديؾ  ، وبعد ذلؽ يتؿ طرض 
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ؾطة  ة ، ولؽؾٍّ مـ التَّؼرير طؾك لجـة الؿقارد البكريَّة  لؾـَّظر يف اطتؿاده مـ السُّ الؿختصَّ

ة  الحؼ يف تعديؾ التَّؼرير بؼراٍر مسبٍب .  ؾطة الؿختصَّ  لجـة الؿقارد البكريَّة أوالسُّ

أما بالـِّسبة لكاغؾل القضائػ العؾقا و التَّـػقذيَّة يتَّضح أكَّف بعد إطداد التَّؼرير مـ قبؾ  

ـقي طؾل لجـة وض ئقس الؿباشر يتؿ طرض التَّؼرير  السَّ ائػ اإلدارة العؾقا واإلدارة  الرَّ

ئقس  التَّـػقذيَّة  لتؼرير ما تراه ، ولؾجـة تعديؾ التَّؼرير بؼرار مسّبب ، بعد الؿـاقكة مع  الرَّ

ؾطة  ة لالطتؿاد ، ولؾسُّ ؾطة الؿختصَّ ـقي إلل السُّ الؿباشر ، وبعد ذلؽ يرفع التَّؼرير  السَّ

 الؿختصة تعديؾ التَّؼرير بؼراٍر مسبٍب .  

  

ؿاكات التل يؿؽـ أْن تؽػؾ مقضقطقَّة تؼارير الؽػاية وفاطؾقتفا أْن تؽقن هذه  مـ الضَّ

عػ يف أدائف  التَّؼارير طؾـقَّة 8 لقتاح لؾؿقضػ الؿقضقع طـف التَّؼرير معرفة أوجف الضَّ

قفا ة فقحرص طؾقفا ويـؿِّ ـف  فقتالفاها ، ومعرفة أوجف الؼقَّ وذلؽ فضالً طـ أنَّ ذلؽ يؿؽِّ

 مـ التَّظؾُّؿ إذا وقع خطل أو اكحراف طـد وضعفا .

قم هبا ككاصف وسؾقكف  لن بالتَّؼارير التل ُيؼَّ ويؼصد بالعؾـقَّة طؾؿ الؿقضػ صاحب الكَّ

وهق أمر ضروريَّ 8 وذلؽ ٕكَّف يـبف الؿقضػقـ غقر إكػاء مـفؿ ويتقح لفؿ محاولة تاليف 

 كػايتفؿ  وتحسقـ أدائفؿ القضقػل . أسباب طدم

ففـاك مـ يري   (1)ويتـازع مقضقع إطالن التَّؼارير إلك الؿقضػقـ ثالثة اتجاهات

يَّة التَّامة ، وذلؽ لتجـب مكاكؾ تظؾُّؿ  ضروروة أْن تؽقن كتائج التَّؼققؿ مكؿقلة بالسرِّ

                                                        

، د/ محؿد أكس جعػر: كظؿ الرتققة يف  147، ص 1757د/ طاصػ طبقد : إدارة إفراد والعالقات اإلكساكقة ، ( 1)

، د/ أكقر رسالن : تؼارير الؽػاية ،  466، ص 1751ارة ، رسالة دكتقراة ، القضقػة العامة وأثرها يف فاطؾقة اإلد
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رة العؾـقَّة الؿطؾؼة الؿقضػقـ وصعقهنؿ ، بقـؿا يرى اتِّجاه آخر طؾل العؽس مـ ذلؽ ضرو

ة مـف كلْن يعؾؿ الؿقضػ  لتؼارير الؽػاية حتك يتسـَّك لؾـِّظام تحؼقؼ إهداف الؿرجقَّ

بؿقاصـ ضعػف8 لقعؿؾ طؾل تالفقفا وأخقًرا هـاك اتجاه ثالث يرى ضرورة اتِّباع مبدأ 

كػاءهتؿ بؿرتبة العالكقة الـِّسبقَّة بؿعـك أكَّف ٓيعؾـ بالتَّؼرير سقى الؿقضػقـ الذيـ قدرة 

عػ لديفؿ   .(1)ضعقػ 8 وذلؽ لقتسـَّك لفؿ التَّظؾُّؿ مـفا أو طالج مقاصـ الضَّ

كذلؽ اختؾػ مققػ تكريعات التَّقضقػ أو أكظؿة الخدمة الؿدكقَّة مـ هذه الؿسللة ، 

يَّة كلصٍؾ طاٍم ، مع آلتزام بنخطار الؿقضػقـ الحاصؾقـ طؾل  حقث تلخذ بؿبدأ السرِّ

تقى ضعقػ يف حقـ تلخذ أكظؿة أخرى بؿبدأ طؾـقَّة التَّؼارير مفؿا كان مستقى تؼارير بؿس

 الؿرتبة أو الدرجة التل حصؾ طؾقفا الؿقضَّػ طـد تؼقيؿ أدائف .

اًل لعؾـقَّتفا فال يؽػل إخطار الؿقضػ بتؼرير أدائف  ويليت التَّظؾُّؿ مـ تؼارير الؽػاية مؽؿِّ

لف الػرصة لقتظؾَّؿ مـ التَّؼرير الذي وضع طـف 8  أو إططائف صقرة مـف بؾ يجب أْن تتاح

ا  يسفؿ يف  حتك يزال ما يؽقن قد لحؼف مـ اكحراف مـ جاكب واضع التَّؼرير ، مؿَّ

الؿقضَّػقـ وطالقاهتؿ مقضقطقَّة التَّؼارير ، ويجعؾفا أداة فعالة لؾحؽؿ طؾك طؿؾ 

 .القضقػقَّة

يَّ   ة تؼارير الؽػاية يعترب أثًرا مـ آثار تؼدير والقاقع أنَّ آختالف حقل طؾـقَّة أو سرِّ

الؽػاية أو تؼقيؿ إداء طؾل أساٍس شخصلٍّ يف معظؿ إحقال 8 ٕكَّف كؾَّؿا زادت درجة 

يَّة ا أدى ذلؽ إلل التَّؼؾقؾ مـ مكؽؾة العؾـقَّة والسرِّ  .(4)مقضقطقَّة التَّؼارير كؾؿَّ
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 ا الكلن :وكعرض فقؿا يؾل لقجفات الـَّظر الؿختؾػة يف هذ

يَّةالمطلقة  االتِّجاهاألول:السرِّ

يَّة تؼارير الؽػاية ، لذلؽ فؼد اشتفرت باسؿ   "كاكت الؼاطدة التَّؼؾقديَّة ، هل سرِّ

يَّة  يَّة  "، لدرجة أنَّ البعض كان يؽتب طـفا تحت طـقان  "التَّؼارير السرِّ  "التَّؼارير السرِّ

 م . 1731لسـة  411كؼاكقن مقضػل الدولة الؿصري رقؿ 

لن بؿعرفة تؼرير كػايتف إذ يظؾ التَّؼرير  َّٓ يسؿح لؾؿقضػ صاحب الكَّ ويؼصد هبا أ

الذي وضع طـف سريًّا ومقدًطا يف مؾػ خدمتف ٓيعؾؿ طـف شقئًا ، وذلؽ لتجـب مكاكؾ 

 .(1)تظؾُّؿ الؿقضػقـ وصعقهنؿ 

 )6( :ويمكنأْنيبررهذااالتِّجاهبالمبرراتاآلتوة

ئقس يف تؼدير كػاية مرؤوسقف 8 ٕكَّف يكجع  أنَّ  - 1 يَّة التَّؼرير تمدِّي إلل حريَّة  الرَّ سرِّ

الرؤساء طؾك إجراء تؼققؿ مقضقطل وصحقح لؽػاية مرؤسقفؿ وذلؽ لعدم 

خكقتفؿ مـ غضب أو طدم رضاء همٓء أخريـ كؿا يحدث يف حالة طؾؿفؿ 

 بتؼارير كػايتفؿ .

يَّة التَّؼرير -4 تحقل دون الخالف الذي يؿؽـ أْن يـكب بقـ الرؤساء  أنَّ سرِّ

والؿرؤوسقـ طـ تؼارير أدائفؿ الؿقضقطقة بقاسطة رؤسائفؿ إمر الذي قد يمدي 

 إلك فؼد الثؼة بقـفؿا مؿا يـعؽس طؾل حسـ سقر العؿؾ اإلداري .

يَّة تمدِّي إلك تجـُّب اإلدارة ضقاع وقت الؿقضػقـ واككغالفؿ  -1 بالتَّظؾُّؿ كؿا أنَّ السرِّ

                                                        

 . 456د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص ( 1)

 . 456، د/ رمضان محؿد بطقخ : الؿرجع السابؼ ص   441صد/ أكقر رسالن : تؼارير الؽػاية ، ( 4)



– 

445  

ا يسفؿ يف حسـ سقر العؿؾ  والطعـ يف تؼديرات الؽػاية إذا أطؾـت إلقفؿ  ، وهق مؿَّ

 .واكتظامف

 اإلىتقاداتالموجهةلهذااإلتجاه:

يَّة الؿطؾؼة لتؼارير الؽػاية أمر مـتؼد سقاء بالـِّسبة  رِّ يف حؼقؼة إمر رأى البعض أنَّ السِّ

 وذلؽ ٕنَّ : لالدارة أو بالـِّسبة لؾؿقضَّػقـ 

يَّة الؿطؾؼة تمدِّي إلك اصؿئـان الرؤساء بعدم طؾؿ الؿرؤوسقـ وبالتالل طدم  -1 السرِّ

مـاقكتفؿ ومحاسبتفؿ طـد وجقد أيِّ خطل يف تؼديراهتؿ ، ففذا آصؿئـان بعدم 

عقػة  بالتَّحقُّز  الؿراقبة  وطدم الؿساءلة  يسؿح لؾرؤساء أصحاب الـػقس الضَّ

خصقَّة  لؾبعض دون البعض ا قد يزيد مـ آطتبارات الكَّ أخر مـ مرؤوسقفؿ مؿَّ

 الؿمثرة يف وضع التَّؼارير .

يَّة الؿطؾؼة لتؼارير الؽػاية تمدِّي إلك  إثارة الكؽقك بقـ الرؤساء والؿرؤوسقـ  -4  رِّ السِّ

 وتبديد الثؼة التل يجب أْن تسقد بقـفؿ . 

يَّة الؿطؾؼة لتؼارير الؽػاية  -1 رِّ تمدِّي الك طدم إحاصة الؿقضػقـ ضعقػل الؽػاية السِّ

ا يمثِّر حتؿًا طؾل مستقى كػايتفؿ 8 وذلؽ بسبب طدم  بؿستقى كػايتفؿ ،مؿَّ

 معرفتفؿ أوجف ضعػفؿ يف إداء حتك يؼقمقا بتحسقـ مستقى أدائفؿ . 

فالحؼائؼ يجب أْن تظفر يف الـُّقر حتك ٓيجد ذووا الضؿائر الضعقػة مـ الرؤساء 

ـ الؿرؤوسقـ مـ إصالح فرصة  إليذاء مرؤوسقفؿ ٕسباب شخصقَّة .وحتل يتؿؽَّ

 .(1)طققهبؿ ومـاقكتفا بعد مقاجفتفؿ هبا 
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 االتِّجاهالثاين:العلنوَّةالنِّسبوَّة

ضفر اتِّجاه يـادي بؿبدأ العؾـقَّة الـِّسبقَّة لتؼارير الؽػاية ، وذلؽ طؾك أساس أْن يؽقن 

يَّة التَّؼ ارير بالـِّسبة لؿعظؿ الؿقضػقـ ، ويستثـل هذا آتِّجاه الؿقضػقـ إصؾ هق سرِّ

ؿاح لفؿ بآصالع طؾل تؼارير كػايتفؿ ،  الؿؼدرة كػايتفؿ بؿرتبة ضعقػ وذلؽ بالسَّ

والقققف طؾل أسباب ضعػ كػايتفؿ ، فقعؿؾقن طؾك تاليف ذلؽ 8 لقؾحؼقا بركب 

بؿستقي كػايتفؿ ، وهذه الطريؼة الؿقضػقـ إكػاء وذلؽ بنططائفؿ الػرصة لؾـُّفقض 

 تتاليف ما وجف إلل الطريؼة السابؼة مـ طققب .

رهذااالتِّجاهبمايلي:  وُيبرَّ

 طؾؿ طؾك يصبحقن فنكَّفؿ ضعقػ تؼدير طؾك الحاصؾقـ الؿقضػقـ إخطار طـد أكَّف – 1

 والـفقض تالفقفا طؾك يعؿؾقن  حتك ضعػفؿ ومقاصـ قصقرهؿ بـقاحل تام

 .  بؿستقاهؿ

يَّة الؿطؾؼة وسقؾة لؾبطش  -4 رِّ وذلؽ فضاًل طـ طدم تؿؽقـ الرؤساء مـ اتِّخاذ مبدأ السِّ

 واإلضرار بالعامؾقـ غقر الؿرضل طـفؿ ٓطتبارات شخصقَّة.

وكؿقؾ إلك الرأي الذي يرى طدم وجقد سبٍب ضروريٍّ يربِّرطدم إطالن الؿقضػقـ 

ن مالئِؿًا إحاصة الؿقضػقـ الذيـ لؿ تؼدر درجة كػاءهتؿ بؿرتبة  ضعقػ، فقؽق

الؿؿتازيـ بتؼاريرهؿ لتكجقعفؿ وحثفؿ طؾل آستؿرار يف هذا آمتقاز ، وذلؽ فضالً 

الؿقضػقـ متقسطل الؽػاية بتؼاريرهؿ قد يدفعفؿ إلك العؿؾ طؾك رفع  طـ أنَّ إحاصة

 .(1)مستقى كػايتفؿ خصقصًا إذا طؾؿقا بلسباب تؼدير كػايتفؿ بؿرتبة متقسط 
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 جاهالثالث:العلنوَّةالمطلقةاالتِّ

ويعـل هذا آتجاه ضرورة اصالع الؿقضػ بتؼرير الؽػاية الؿؼدم مـ رئقسف طـف بؾ إنَّ 

لن صقرة مـ التَّؼرير حتَّك يعؾؿ بؿستقى  بعض الـظؿ تحتِّؿ إططاء الؿقضػ صاحب الكَّ

ؽِّ . ًٓ لؾكَّ   (1)كػايتف بكؽؾ ٓ يدع معف مجا

بؿبدأ طؾـقَّة تؼارير الؽػاية بؿا يؿؽـ أْن تحؼؼف   (4)ه الؿـاديواستـد أكصار آتِّجا

 العؾـقَّة مـ مزايا أهؿفا :

قَّة طـد وضع  -أ أكَّفا قد تؾزم الرؤساء باتِّباع الؿقضقطقَّة والجديَّة يف التَّؼدير ، وتحري الدِّ

، تؼارير الؽػاية طـ مرؤوسقفؿ ، وذلؽ لعؾؿفؿ الؿسبؼ باصالع الؿرؤوسقـ طؾقفا 

وحرصًا مـفؿ طؾل تجـب التَّظؾُّؿ والطَّعـ يف تؼديراهتؿ مـ قبؾ الؿرؤوسقـ ، مؿا 

 يؽكػ طـ أيِّ محاباة أو تجـِّل طـد وضع التَّؼارير.

ـ الؿرؤوسقـ مـ معرفة مقاصـ ضعػفؿ والعؿؾ طؾل  -ب  أنَّ العؾـقَّة الؿطؾؼة تؿؽِّ

ا يعقد بآثار إيجابقَّة طؾل العؿؾ اإلدار  يِّ . تالفقفا مؿَّ

الة وإيجابقَّة ، تسفؿ يف رفع كػاية الؿقضػقـ  -ت  تمدِّي العؾـقَّة إلك أْن تصبح التَّؼارير فعَّ

ا يسفؿ يف رفع مستقي إداء  العؿقمقِّقـ ، وتؼديؿ الؿزيد مـ الجفد والعطاء ، مؿَّ

 بالجفاز اإلداري بالدولة .

ة واإلحساس بالعدالة -ج  ا يمدِّي  تؽػؾ العؾـقَّة تحؼقؼ الثِّؼَّ بقـ الؿقضػقـ العؿقمقِّقـ ، مؿَّ

 إلك الطُّؿلكقـة وآستؼرار .
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إنَّ إطالن تؼارير الؽػاية قد يخؾؼ جًقا مـ الؿـافسة بقـ الؿقضػقـ مؿا يحثُّفؿ طؾك  -ح 

 اإلجادة يف العؿؾ لؾحصقل طؾك أطؾل التَّؼديرات .

ػ إذا أردكا أْن كتجـَّب الؿحسقبقَّة والقساصة بؾ وإذا  -خ  رغبـا يف الؼضاء طؾل التَّعسُّ

لن  والظُّؾؿ يف خصقص تؼارير الؽػاية ، فنكَّف يجب أْن كعطل الػرصة ٕصحاب الكَّ

َّٓ بنبالغفؿ وإطالمفؿ هبذه  ـْ يتسـك هذا إ بالتَّظؾُّؿ والطَّعـ يف تؼارير كػايتفؿ ، ول

 . (1)التَّؼارير

تؿثِّؾ أفضؾ الطُّرق أو أفضؾ وكؿقؾ إلل أنَّ العالكقة الؿطؾؼة لتؼارير الؽػاية 

ابؼ  آتِّجاهات يف هذا الخصقص إْذ يجـبـا إلل حدٍّ ما مساوئ آتِّجاهات إخرى السَّ

  (4)اإلشارة إلقفا . 

 منعلنوَّةالتَّقارير6182لسنة18موقفقاىونالخدمةالمدىوةالجديدرقم

ع الؿصري كثقًرا بالـِّسبة لعؾـقَّة أو  د الؿكرِّ ة تؼارير الؽػاية 8 وذلؽ لؿا لؽؾٍّ مـ تردَّ يَّ سرِّ

يَّة والعؾـقَّة مـ مزايا وطققب سبؼ أْن أشركا إلقفا . رِّ  السِّ

ر  11كاكت م  1731لسـة  411فػل ضؾِّ كظام مقضػل الدولة رقؿ  مـ هذا الـِّظام تؼرِّ

م طـف ، وكظًرا لؿا صرأ مـ ـقي الؿؼدَّ مكؽالت  إططاء الؿقضػ صقرة مـ التَّؼرير  السَّ

لسـة  411مـ الؼاكقن  11وطدل كص الؿادة  1731لسـة  357صدر الؼاكقن رقؿ 

يَّة الؿطؾؼة طؾل تؼارير الؽػاية ، ولؽـ  1731 رِّ م حقث قرر هذا التَّعديؾ تطبقؼ مبدأ السِّ
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الؿكرع قد طاد مرة أخرى واستثـل الؿقضػ الذي حصؾ طؾل تؼدير ضعقػ حقث تؿ 

م حقث  1735لسـة  151م بالؼاكقن رقؿ  1731لسـة  411مـ كظام  11تعديؾ الؿادة 

َّٓ أكَّف أوجب إطالن الؿقضػ بتؼريره إذا كان التَّؼرير  ة ،إ يَّة كؼاطدة طامَّ رِّ قرر مبدأ السِّ

 بؿرتبة ضعقػ .

م بكلن العامؾقـ الؿدكققـ بالدولة يعؾـ  1742لسـة  24ووفؼًا ٕحؽام الؼاكقن رقؿ 

بؿرتبة ضعقػ أو دون الؿتقسط ، وهق ذات الحؽؿ الذي  الؿقضػ الذي تؼدر كػايتف

 .(1)م بكلن كظام العامؾقـ الؿدكققـ بالدولة  1751لسـة  36مـ الؼاكقن رقؿ  17قررتف م 

م أخذت مصر بؿبدأ طؾـقَّة كؾِّ تؼارير الؽػاية وهق ما  1756لسـة  25ويف الؼاكقن رقؿ 

 م. 1756لسـة  25مـ قاكقن  11كصت طؾقف م

 "مـ هذا الؼاكقن طؾك أْن  44م تـص الؿادة  4114لسـة  61ؼاكقن الحالل رقؿ ويف ال

تعؾـ إدارة الؿقارد البكريَّة الؿقضػ بصقرة مـ تؼرير تؼقيؿ أدائف بؿجرد اطتؿاده مـ 

ة ؾطة الؿختصَّ . ويكؿؾ اإلطالن هـا جؿقع الؿقضػقـ بؿا يف ذلؽ شاغؾل القضائػ  "السُّ

 يَّة وحسـا فعؾ الؿكرع يف اتباطف لؾعؾـقَّة الؿطؾؼة .العؾقا والقضائػ  التَّـػقذ

 "مـ الالئحة التَّـػقذيَّة حقث ورد هبا  61وقد جاء تلكقد مبدأ العؾـقَّة الؿطؾؼة يف الؿادة 

تعؾـ إدارة الؿقارد البكريَّة الؿقضػ إلؽرتوكقًّا أو ورققًّا بصقرة مـ تؼرير تؼقيؿ أدائف 

ة .ويف حالة إطالن وذلؽ خالل خؿسة طكر يقًما مـ ت ؾطة الؿختصَّ اريخ اطتؿاده مـ السُّ

الؿقضػ ورققًّا وامتـاطف طـ تسؾُّؿ صقرة مـ تؼرير تؼقيؿ أدائف والتَّقققع بؿا يػقد ذلؽ ، 

ر طؾك أصؾ التَّؼرير بذلؽ ولف التَّظؾُّؿ مـ هذا الؼرار خالل فرتة معقَّـة وهق ما سقف  يتلشَّ

                                                        

 .452د /أكقر أحؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص ( 1)



–

  454    

 أتـاولف يف الؿطؾب التالل :

 

ؿاكات إساسقَّة لػاطؾقَّة تؼارير الؽػاية ومقضقطقَّتفا  إططاء الؿقضػ الحؼَّ   مـ الضَّ

يف آطرتاض طؾك هذه التَّؼارير 8 لؿا يحؼؼف هذا الحؼُّ مـ صؿلكقـة لؾؿقضػ وثؼة يف 

التَّؼرير مـ قصقر ، أو أخطاء ،  كظام التَّؼارير ، ويسؿح هذا الحؼ بتصحقح ماقد يكقب

ؤساء إلك  أو اكحراف يف استعؿال السؾطة .كؿا أنَّ إططاء الؿقضػ هذا الحؼ سقضطر الرُّ

  .(1)اتِّباع الجديَّة والحقدة والـَّزاهة يف تؼديراهتؿ 

وتؽاد تتَّػؼ ققاكقـ الخدمة الؿدكقة الؿعاصرة يف تؼرير حؼِّ التَّظؾُّؿ مـ تؼارير الؽػاية ، 

دد  سقاء مع اختالف يف التَّػاصقؾ ، فقؿا يتعؾَّؼ باإلجراءات القاجب اّتباطفا يف هذا الصَّ

ة   .(4)أو فقؿا يتعؾؼ بالجفة الؿختصَّ

مـ هذا الـظام طؾك أنَّ لؾؿقضػ  11م كصت الؿادة  1731لسـة  411فػل الؼاكقن  -1

هذا التَّؼرير لدى الذي قدرت درجة كػايتف بؿرتبة ضعقػ ، الحؼَّ يف آطرتاض طؾك 

 لجـة شئقن العامؾقـ الؿختصة خالل أسبقطقـ مـ تاريخ إخطاره بالتَّؼرير .

أططقا  1751لسـة  36م وكذلؽ الؼاكقن رقؿ  1742لسـة  24ويف الؼاكقن رقؿ  -4

لؾؿقضػ الذي قدرت درجة كػايتف بؿرتبة ضعقػ أو متقسط الحؼ يف آطرتاض 

، ؼريرالعامؾقـ يف خالل شفر مـ تاريخ إطالكف بالتَّ طؾل تؼرير كػايتف لدى لجـة شئقن 

ويجب طؾك لجـة شئقن العامؾقـ أْن تػصؾ يف آطرتاض يف خالل شفر مـ تاريخ 

 تؼديؿف .
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وكالحظ هـا أنَّ هذه الؼقاكقـ قد مقَّزت بقـ الؿقضػ الذي حصؾ طؾل تؼدير ضعقػ 

ؼرير كؿا سبؼ أْن أوضحـا ، أو متقسط والذي يجب طؾل الجفة اإلدارية إطالكف هبذا التَّ 

يَّة صبًؼا لفذه الؼقاكقـ  وبقـ الؿقضػ الذي حصؾ طؾل تؼديرات أطؾك والتل تظؾ سرِّ

ابؼ اإلشارة إلقفا .فلباحت هذه الؼقاكقـ لألول دون الثاين حؼَّ التَّظؾُّؿ مـ تؼديره  السَّ

كاكت ترتتب طؾل خالل فرتة محددة .وتؽؿـ سبب التَّػرقة بقـ الحالتقـ يف أثار التل 

حصقل الؿقضػ طؾل تؼدير بدرجة ضعقػ أو متقسط حقث كان يحرم مـ العالوة  

ـقيَّة ومـ التَّرققة وقد تصؾ إلك حدِّ الػصؾ مـ الخدمة يف بعض الحآت .وكالحظ  السَّ

هـا أنَّ إخطار الؿقضػ بتؼديره ) سقاء أكان ضعقػل أم متقسطا ( وإططاءه الحؼ يف 

ًٓ لؿا يرتتب طؾقف مـ آثار .آطرتاض أًمرا م  ـطؼقًّا وطد

بقـؿا يف الحالة الثاكقة وهل حالة حصقل الؿقضػ طؾل تؼديرات أطؾك والتل لؿ 

يرتتب طؾقفا أّي أثر مـ أثار السابؼة ، فنكَّف لؿ يؽـ هـاك داٍع إلبالغ الؿقضػ بتؼديره 

فا مجؾس الدولة وٓ بؿـحف حؼ آطرتاض طؾقف ، وتقجد حالة استثـائقَّة يسؿح فق

لؾؿقضػ بالطعـ يف تؼرير كػايتف دون التَّؼقُّد بؿدة الطعـ الؼضائل وذلؽ يف حالة إقامتف 

ت طؾك أساس هذا التَّؼدير .  دطقي يعرتض فقفا طؾل ترققَّتف التل تؿَّ

م والخاص بـظام العامؾقـ الؿدكققـ بالدولة قام بتعديؾ  1756لسـة  25ويف الؼاكقن  -1

السابؼف ٕكَّف كصَّ طؾك ضرورة إخطار جؿقع الؿقضػقـ أيًّا كاكت درجة  كافة الؼقاطد

تؼديرهؿ بتؼارير كػايتفؿ ، كؿا كػؾ لفؿ حؼ آطرتاض طؾل تؼارير كػايتفؿ خالل 

طكريـ يقًما مـ تاريخ طؾؿفؿ هبا. وطؾك أْن يؽقن آطرتاض لدى لجـة تظؾُّؿات 

ـ لؿ يكرتكقا يف وضع تـكل لفذا الغرض وتكؽؾ مـ ثالثة مـ كبار الع امؾقـ مؿَّ

التَّؼرير، وكذلؽ طضق تختاره الؾجـة الـؼابقة طؾك أْن تػصؾ  الؾَّجـة يف هذا التَّظؾُّؿ 
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َّٓ بعد  خالل ستقـ يقمًا مـ تاريخ تؼديؿف إلقفا ، ويؽقن قرارها هنائقًّا وٓيعترب كذلؽ إ

اكقن بقـ آطتؿاد الـِّفائل لتؼارير اكؼضاء مقعاد التَّظؾُّؿ أو البّت فقف. وقد مقَّز هذا الؼ

الؽػاية والذي تختص بف لجـة شئقن العامؾقـ وبقـ الػصؾ يف آطرتاض طؾقفا 

والذي أصبحت تختص بف لجـة التَّظؾُّؿات الؿكار إلقفا ، هذا آتجاه يؿثؾ خطقة 

 .(1) مفؿة كحق تحؼقؼ أكرب قدر مـ الضؿان والػعالقة لتؼارير الؽػاية

 ممنالتَّظلُّممنتقاريرالكفاية6182لسنة18الخدمةالمدىوةرقمموقفقاىون

أن يتظؾؿ مـف خالل  "طالكقة التؼارير قررت أن لؾعامؾ  44بعد أن أوردت الؿادة 

 .  "خؿسة طكر يقما مـ تاريخ إطالكف 

مة ويؽقن تظؾُّؿ الؿقضػقـ شاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا و التَّـػقذيَّة مـ التَّؼارير ال ؿؼدَّ

ة .ويؽقن تظؾُّؿ باقل الؿقضػقـ إلل لجـة التَّظؾُّؿات  ؾطة الؿختصَّ طـ أدائفؿ إلل السُّ

تكؽؾ  الؾَّجـة بؼرار مـ "مـ الؼاكقن والتل ورد هبا  44الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة 

ة مـ ثالثة مـ شاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا مؿـ لؿ يكرتكقا يف وضع  ؾطة الؿختصَّ السُّ

 ر ، وطضق تختاره  الؾَّجـة الـِّؼابقَّة بالقحدة إْن وجدت .التَّؼري

مـ الالئحة  التَّـػقذيَّة أْن تؿسؽ  61وطؾل إدارة الؿقارد البكريَّة صبؼا لـص الؿادة 

مة مـ تؼارير تؼقيؿ إداء .وأْن تسؾؿ الؿقضػ الؿتظؾَّؿ  سجاٍل لتدويـ التَّظؾُّؿات الؿؼدَّ

 ر طؾقف بؿا يػقد تسؾؿ إصؾ .صقرة مـ تظؾُّؿف بعد التَّلشق

ؾطة  64وصبًؼا لؾؿادة  مـ الالئحة  التَّـػقذيَّة يؽقن لؾجـة التَّظؾُّؿات أمقـ تختاره السُّ

ل التَّظؾُّؿات وققدها يف  ة مـ بقـ مقضػل إدارة الؿقارد البكريَّة ، يؼقم بتؾؼِّ الؿختصَّ
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جؾِّ الؿـصقص طؾقف يف الؿادة السابؼة حسب أسبؼقَّة   ورودها .السِّ

يَّة صبؼا لؾؿادة  مـ الالَّئحة  التَّـػقذيَّة ، ولفا  61وتؽقن مداوٓت لجـة التَّظؾُّؿات سرِّ

استقػاء ما تراه ٓزمًا مـ بقاكات ومعؾقمات مـ الؿقضػ ،أو رئقسف إطؾك أو إدارة 

الؿقارد البكريَّة ، إضافة إلل مراجعة سجؾِّ إداء القضقػل الخاص بالؿقضػ خالل 

 لسـة السابؼة لؾتظؾؿ . ويصدر قرار الؾَّجـة مسببًا بلغؾبَقة إصقات .ا

مـ الالئحة  التَّـػقذيَّة تعؾـ إدارة الؿقارد البكريَّة  62وبعد ذلؽ وصبؼًا لؾؿادة 

الؿقضػ إلؽرتوكقًّا أو ورققًّا بـتقجة تظؾُّؿف مـ تؼرير تؼقيؿ أدائف ، وإسباب التل بـل 

ة طكر يقمًا مـ تاريخ البّت يف تظؾؿف .ويف حالة إطالن طؾقفا ، وذلؽ خالل خؿس

الؿقضػ ورققًّا وامتـاطف طـ تسؾُّؿ صقرة مـ تؼرير تؼقيؿ أدائف والتَّقققع بؿا يػقد ذلؽ ، 

ر طؾل أصؾ التَّؼرير بذلؽ .   يتلشَّ

   

تؼارير تؼقيؿ إداء القضقػل  ة طؾلاختؾػ الرأي حقل ترتقب آثار قاكقكقَّة أو كظامقَّ 

تؼارير الؽػاية ، فذهب البعض إلل الؿـاداة بعدم ترتقب أيِّ أثر قاكقينٍّ طؾل التَّؼارير ،  أو

اجح إلك ترتقب آثار طؾل التَّؼارير تتعؾؼ بكئقن الؿقضػ .  بقـؿا يذهب الرأي الرَّ

أثرلتقاريرالكفاية  الرأياألول:استبعادأيَّ

ذا الرأي بعدم ترتقب أيِّ أثٍر طؾل تؼارير إداء القضقػل وذلؽ طؾل أساس أنَّ يـادي ه

ا قد  ترتقب أيَّ أثر طؾل تؼدير الؽػاية سقمثر طؾل الؼائؿ بعؿؾقة التَّؼدير أو التَّؼقيؿ مؿَّ

خصقَّة ، إمر الذي يمدي  يبعدها طـ الؿقضقطقَّة ويخضعفا لؾعاصػة وآطتبارات الكَّ

معف هذا الـظام أداة إفساد لإلدارة ووسقؾة غقر طادلة بالـسبة لؾؿقضػقـ فؼد  إلك أْن يصبح

ئقس اإلداري طـد تؼرير كػاية بعض  د  الرَّ تمدِّي الؼسقة أو الرغبة يف آكتؼام إلك تكدُّ
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ا يؿؽـ أْن يمدِّي بف إلك خػض مستقى  كػايتفؿ 8 رغبة يف الحطِّ مـ شلهنؿ  مقضػقف ، مؿَّ

طؾقفؿ يف التَّرققة بآختقار طؾل أساس الجدارة ، أو طدم الحصقل  أو تػقيت الػرصة

 طؾل طالوة ، أو مؽافلة ،أو شغؾ مـصٍب ققاديٍّ .

ؾ مسئقلقَّة طدم ترققتفؿ  ػؼة طؾل بعض الؿقضػقـ والخقف مـ تحؿُّ كؿا قد تمدِّي الكَّ

كػايتفؿ أو طدم مـحفؿ طالوات أو مؽافلت إلل التَّغاضل طـ ضعػ مستقاهؿ ، وتؼدير 

مؿا يخالػ الحؼقؼة ،وذلؽ تجـبا لمثار الضارة ٓكخػاض مستقي كػايتفؿ .كؿا تمدِّي 

الصداقة أو الؿصؾحة إلك محاباة بعض الؿقضػقـ وإططائفؿ تؼديرات تخالػ حؼقؼة 

 الؿستقي الحؼقؼل لؽػايتفؿ .

كتػاء لؽؾِّ ماسبؼ ، كادي البعض بعدم ترتقب أي أثر قاكقين لتؼدير الؽػاية ، وآ

ئقن القضقػقَّة ، دون أْن تؽقن لفا أية آثار سؾبقَّة أو إيجابقَّة مـ  بآسرتشاد هبا يف بعض الكُّ

  .(1)الـَّاحقة الؼاكقكقَّة 

 الرأيالثاين:ترتوبآثارعليتقاريرالكفاية

 يذهب أكصار هذا الرأي  إلك ترتقب آثار قاكقكقَّة معقَّـة طؾل تؼدير الؽػاية ، فالؽػاية

ة فؼط ، بؾ يجب أْن تؽقن شرصًا لالستؿرار يف  لقست شرصًا لتقلِّل القضائػ العامَّ

ة مـفا ، إٓ بتقافر الؽػاية يف  م اإلدارة وتحؼؼ إهداف الؿرجقَّ ة ، ولـ تتؼدَّ القضقػة العامَّ

ـٍ  مقضػقفا ، فالؿقضػ العام هق أداة اإلدارة لتحؼقؼ أهداففا بػاطؾقَّة ويف أقؾِّ وقٍت مؿؽ

وبلقؾِّ كػؼٍة مؿؽـٍة ، ولذلؽ يجب رفع مستقى أداء مقضػقفا وذلؽ طـ صريؼ متابعة 

 ككاصفؿ دوريَّا ، ورفع مستقى كػايتفؿ  .
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بآضافة إلك أنَّ أحد أهداف كظام ققاس إداء يتؿثَّؾ يف تقفقر معؾقمات أساسقَّة طـ 

 إداء يؿؽـ أْن يستخدمفا إفراد يف تغققر سؾقكفؿ .

ف ٓيؿؽـ إثبات الؽػاية القضقػقَّة طـ صريؼ ثبقت طدم اقرتاف الؿقضػ كؿا أكَّ 

ة ،  لؿخالػٍة ما تقجب مجازاتف تلديبقًّا 8 وذلؽ ٕنَّ الؽػاية القضقػقَّة تعترب حالة مستؿرَّ

تَّعاون ، واإلكتاج ، تؼقم طؾل طـاصر طديدة  مـفا : الؿقاضبة وحسـ الؿعامؾة ، وال

ة قَّ ظ والدِّ ف ، وهل أمقر ٓ طالقة لفا بالؿجازاة أو طدم الؿجازاة ، والتَّقؼُّ ، وحسـ التَّصرُّ

 .(1)التَّلديبقَّة 

ومـ ثؿَّ ترتِّب ققاكقـ التقضقػ الؿختؾػة آثاًرا قاكقكقَّة معقَّـة طؾك كتائج تؼدير الؽػاية ، 

ِـّس بة ٓستؿرارهؿ سقاء بالـِّسبة لتثبقت تعققـفؿ بعد قضاء فرتة آختبار أو التَّجربة ، أو بال

يف وضائػفؿ ،أو بالـسبة لؾتَّرققة بآختقار أو بالـسبة لؿـح العالوات والؿؽافآت 

 التَّكجقعقَّة .

وكؿقؾ إلك  ضرورة ترتقب آثار قاكقكقَّة طؾل تؼارير تؼقيؿ إداء القضقػل 8ٕنَّ العؽس 

قَّة طـد الؼقام بتؼدير يؿؽـ أْن يمدِّي إلل طدم آهتؿام ، ومـ ثؿَّ طدم الجديَّة وطدم الدِّ 

 الؽػاية  وهق مايذهب إلقف معظؿ الكراح . 

ولؽـ يكرتط لرتتقب آثار قاكقكقَّة طؾقفا : تقافر الؿقضقطقَّة طـد وضع تؼدير 

َّٓ يمثر ذلؽ طؾك مرتب الؿقض َّٓ يف أضقؼ الحدودتؼاريرالؽػاية ، وطؾك أ 8 ػ وطالواتف إ

 الـفاية طؾك أسرتف ويؼؾِّؾ دخؾف ، وهق أمر ٕنَّ الؿساس بؿالقة الؿقضػ سقـعؽس يف
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َّٓ بعد إتاحة  يرى أكصار هذا الرأي وأكا معفؿ استبعاده أو طؾل إقؾ طدم إخذ بف ، إ

فرصة حؼقؼقَّة لتؿؽقـ الؿقضػ مـ تحسقـ مستقى أدائف ، وذلؽ بالعؿؾ طؾك تدريبف ، 

ـف مـ تػادي ضعػ مستقى أدائف مستؼبالً . ا يؿؽِّ  مؿَّ

ائد يف ققاكقـ التَّقضقػ الؿعاصرة هق ترتقب آثار قاكقكقَّة طؾك تؼارير وآ تِّجاه السَّ

َّٓ أنَّ مضؿقن هذه أثار يختؾػ مـ  الؽػاية ، سقاء أكاكت هذه أثارإيجابقة أم سؾبقة إ

 .(1)قاكقن ٔخر 

ة طؾك تؼارير الؽػاية تمثر يف ش ع الؿصرّي طؾل ترتقب آثار مفؿَّ ئقن وقد درج الؿكرِّ

َّٓ أنَّ ققاكقـ التَّقضقػ  الؿقضػ القضقػقة ، ولئـ اختؾػت هذه أثار مـ قاكقن ٔخر ، إ

الؿتعاقبة قد أخذت جؿقعا بؿبدأ ترتقب آثار قاكقكقَّة طؾل تؼارير الؽػاية مع اختالف يف 

 . (4)التػاصقؾ

داء كؿا م آثار تؼقيؿ إ 4114لسـة  61ويحدد الؼاكقن الحالل لؾخدمة الؿدكقة  رقؿ 

 يؾل :

تؽقن الرتققة  "مـ قاكقن الخدمة الؿدكقة الحالل  15وفؼا لـص م:   الترقوةباالختوار .1

لؾقضائػ التخصصقة مـ الؿستقى إول )ب( بآختقار طؾك أساس بقاكات تؼقيؿ 

                                                        

 .       113د /أكقر أحؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية ،مرجع سابؼ ،ص ( 1)

وما بعدها ولسقادتف أيضا : أثار الؼاكقكقة  143،مرجع سابؼ ،ص  د /أكقر أحؿد رسالن  :  تؼارير الؽػاية( 4)

م ، 1764، يقكقق  31لتؼارير إداء القضقػل ، مجؾة اإلدارة العامة ، معفد اإلدارة العامة الرياض ، العدد 

،  221و 221الؿرجع السابؼ ،ص ، أستاذكا الدكتقر / فماد محؿد الـادي : مبادئ طؾؿ اإلدارة ،  117ص

حؿد أبق شقخف : الؿرجع السابؼ وما بعدها ، د/ كادر أ 146محؿد طبد العال السـاري : مرجع سابؼ ، ص/د

    .    15ص
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إداء وماورد يف مؾػ الخدمة مـ طـاصر آمتقاز ، وتؽقن الرتققة لؾقضائػ 

صقَّة إخرى  بآختقار ... ويكرتط لؾتَّرققة أْن يحصؾ الؿقضػ طؾك تؼرير التَّخصُّ

تؼقيؿ أداء بؿرتبة كػء يف السـتقـ السابؼتقـ مباشرة طؾك التَّرققة ، باستثـاء التَّرققة 

صقَّة فقجب الحصقل طؾل تؼدير تؼقيؿ أداء بؿرتبة  بآختقار يف القضائػ التَّخصُّ

 مؿتاز .

مـ الالئحة  التَّـػقذيَّة لفذا الؼاكقن  74كؿا ورد بالؿادة ويػضؾ طـد التَّرققة بآختقار 

اختقار إطؾك يف مجؿقع درجات تؼقيؿ أداء السـتقـ السابؼتقـ طؾك الرتققة ، وطـد 

 التساوي يػضؾ إطؾقك يف مجؿقع درجات تؼقيؿ أداء السـة السابؼة طؾقفؿا .

لتَّرققة بآختقار، وكالحظ أهؿقة ومـ ثؿَّ تؾعب تؼارير الؽػاية دوًرا ممثًرا يف مجال ا

الدور الذي تؾعبف تؼارير الؽػاية يف أكَّف يزداد بارتػاع مستقى الدرجة التل يكغؾفا 

الؿقضػ الؿطؾقب ترققتف ، وذلؽ باشرتاط الحصقل طؾك تؼدير مؿتاز يف السـتقـ 

 السابؼتقـ مباشرة طؾك التَّرققة.

التَّشجوعوَّة .4 مـ الؼاكقن الحالل يعترب حصقل  15ادة وفؼا لـص الؿ:  منحالعالوة

الؿقضػ طؾل تؼرير كػاية بؿرتبة كػء طؾل إقؾ طـ العامقـ أخريـ أحد 

%  4.3الكروط التل يجب تقافرها حتل يؿؽـ مـح الؿقضػ طالوة تكجقعقة بـسبة 

 مـ أجره القضقػل . 

: .1 المموزين الموظفون أسماء عن ئحة  مـ الالَّ  64صبًؼا لـص الؿادة  اإلعالن

التَّـػقذيَّة تعؾـ أسؿاء الؿقضػقـ الذيـ حصؾقا طؾك مرتبة مؿتاز يف تؼارير تؼقيؿ إداء 

طؾك مققع القحدة اإللؽرتوين ويف لقحة اإلطالكات الؿعدة لذلؽ ، ويف مؽان بارز يف 

َّٓ بعد  كؾِّ إدارة يتبعفا الؿقضػقن الحاصؾقن طؾك هذه الؿرتبة وٓ يرفع اإلطالن إ

 طكر يقمًا . مضل خؿسة
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وح الؿعـقيَّة ، وبث روح الؿـافسة بقـ الؿقضػقـ ،  ويؼصد بتؼرير هذا إثر رفع الرُّ

ففذا اإلجراء يكجع الؿقضػقـ متؿقِّزي إداء، ويحث أخريـ لؾعؿؾ طؾك تحسقـ 

ا يمدي إلك رفع مستقى كػايتفؿ .  مستقى أدائفؿ مؿَّ

للتَّدريب .2 الموظففرصة مـ الالَّئحة  التَّـػقذيَّة إلدارة  65أططت الؿادة :  منح

الؿقارد البكريَّة الحؼ يف إلحاق الؿقضػ  الذي تؿَّ تؼققؿ أدائف بؿرتبة ضعقػ  بربكامج 

 تلهقؾل لتحسقـ أدائف يف أقرب وقت بعد التـسقؼ مع رئقسف الؿباشر .  

ـف مـ الؼاكقن طؾك أنَّ الؿقضػ الذي يؼدم ط 45كصت الؿادة : النقللوظوفةأخرى .3

فنذا تبقَّـ  (1)تؼريران سـقيَّان متتالقان بؿرتبة ضعقػ يعرض طؾك لجـة الؿقارد البكريَّة

لفا مـ فحص حالتف أكَّف أكثر مالءمة لؾؼقام بقضقػة أخرى يف ذات مستقى وضقػتف ، 

 اقرتحت كؼؾف إلقفا لؿدة ٓ تجاوز سـة .

ل .4 بعد اكؼضاء مدة السـة أكَّف إذا تبقـ لؾجـة :  الحرمانمنىصفمقداراألجرالمكمِّ

% مـ إجر الؿؽؿؾ لؿدة 31غقر صالح لؾعؿؾ هبا بطريؼة مرضقة اقرتحت خصؿ 

 ستة أشفر .

% 31إذا تبقـ لؾجـة أن الؿقضػ غقر صالح لؾعؿؾ بعد خصؿ :  الفصلمنالخدمة .5

مـ أجره القضقػل لؿدة ستة أشفر تؼرتح الؾجـة إهناء خدمة الؿقضػ خدمة الؿقضػ 

 صالحقة مع حػظ كافة حؼققف التلمقـقة . لعدم ال

أما بالـسبة لكاغؾك القضائػ الؼقادية فنن خدمتفؿ تـتفل لعدم الصالحقة لؾقضقػة 

يف حالة تؼديؿ تؼريران متتالقان بؿرتبة أقؾ مـ فقق الؿتقسط طـ  46صبؼا لـص الؿادة 

مع حػظ حؼ  الؿقضػ ويؽقن اإلهناء مـ الققم التالك لتاريخ صدور أخر تؼرير هنائل

                                                        

م وكذلؽ  4113لسـة 16يراجع يف تكؽقؾ  الؾَّجـة واختصاصفا  كص الؿادة الرابعة مـ قاكقن الخدمة الؿدكقة ( 1)

       كص الؿادة الرابعة مـ الالئحة التـػقذية .
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 الؿقضػ يف الؿعاش.

ففـا كالحظ أنَّ فصؾ الؿقضػ يؽقن وجقبقًّا يف حالة الحصقل طؾل ثالثة تؼارير 

% مـ أجره الؿؽؿؾ لؿدة ستة أشفر ، بقـؿا أططك 31متتالقة بؿرتبة ضعقػ وبعد خصؿ 

ع لجـة الؿقارد البكريَّة سؾطة تؼديريَّة يف حالة حصقل الؿقضػ طؾل تؼديريـ  الؿكرِّ

متتالققـ بؿرتبة ضعقػ ، بحقث يتؿ آختقار بقـ الػصؾ وبقـ كؼؾ الؿقضػ إلك وضقػة 

أخرى ترى  الؾَّجـة أكَّفا مـاسبة إلمؽاكقات الؿقضػ . ويف حالة ما إذا رأت  الؾَّجـة أنَّ 

%مـ 31أداء الؿقضػ غقر مرضل يف القضقػة الؿـؼقل إلقفا اقرتحت مجازاتف بخصؿ 

ا الخصؿ محدد الؿدة لؿدة ستة أشفر فؼط فنذا ضؾَّ مستقى أداء إجر الؿؽؿؾ ،وأن هذ

الؿقضػ مـخػًضا ، طرض أمره مرة أخرى طؾك  الؾَّجـة التل تؼرتح فصؾف مـ الخدمة مع 

ف يف الؿعاش .  حػظ حؼِّ

أما بالـسبة لكاغؾل القضائػ الؼقادية فنكف يكرتط إلهناء خدمتفؿ لعدم الصالحقة أن 

ران متتالقان بؿرتبة أقؾ مـ فقق الؿتقسط ،ويف جؿقع يحصؾ الؿقضػ طؾك تؼري

ة لالطتؿاد . ؾطة الؿختصَّ  إحقال ترفع  الؾَّجـة تؼريرها إلك السُّ

ع الؿصري قد حرص  يف ققاكقـ التَّقضقػ الؿتعاقبة طؾك  كذلؽ يالحظ هـا أنَّ الؿكرِّ

ائف وهق أمر الـَّصِّ صراحة طؾك حػظ حؼِّ الؿقضػ يف الؿعاش إذا فصؾ بسبب ضعػ أد

ع ٕهؿقَّة ذلؽ لؾؿقضػ وٕسرتف ويف كػس الققت ٓتِّػاق هذا  محؿقد لؿققػ الؿكرِّ

 اإلجراء مع متطؾبات العدالة . 

مـ  46أما بالـسبة لكاغؾل وضائػ اإلدارة العؾقا و التَّـػقذيَّة فنكَّف صبؼًا لـص الؿادة 

الحقة لؾقضقػة "قاكقن الخدمة الؿدكقة  خدمة شاغؾل وضائػ اإلدارة  تـتفل لعدم الصَّ

العؾقا و التَّـػقذيَّة الذيـ يؼدم طـفؿ تؼريران متتالقان بؿرتبة أقؾ مـ فقق الؿتقسط مـ 

ف يف الؿعاش .   الققم التالل لتاريخ صدور آخر تؼرير هنائّل مع حػظ حؼِّ
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 الخاتمة

ؼ كظام تؼقيؿ أداء الؿقضػقـ فائدة مؾؿقسة لؾجفات اإلدارية ففق يقفر قاطدة  يحؼِّ

ة بكلهنؿ  ا يساطد طؾل اتِّخاذ قرارات مفؿَّ أساسقَّة مـ الؿعؾقمات طـ أداء الؿقضػقـ مؿَّ

وكذلؽ معرفة مدى الـجاح الذي يحؼؼف همٓء الؿقضػقن يف تلدية إطؿال الؿطؾقبة 

 مـفؿ بالؿؼاركة مع إطؿال الؿتققع مـفؿ أداؤها مـ قبؾ جفة طؿؾفؿ . 

ػاية حقث بدأ تطبقؼف يف الؼاكقن الؿصري ابتداًء مـ إمر وقد تطقر كظام تؼارير الؽ

، طؾك الرغؿ مـ تعطقؾ العؿؾ بف بإمر العالل 1661ابريؾ  11العالل الصادر بتاريخ 

لسـة  411حتك تؿ إخذ بف مرة أخري بالؼاكقن رقؿ  1674ديسؿرب  4الصادر بتاريخ 

 61دمة الؿدكقة الحالل رقؿ م وتؿ تعديؾف أكثر مـ مرة حتك صدور قاكقن الخ 1731

 م . 4114لسـة 

وقد جعؾ الؼاكقن الحالل مراتب تؼقؿ أداء خؿسة مراتب وهل : مؿتاز ،كػء ،جقد 

 جقد ، ضعقػ .  جًدا ،

ولتؼارير الؽػاية أهؿقة كبقرة يف الحقاة القضقػقة لؾعامؾقـ فؾفذه التؼارير أهؿقة كبقرة يف 

مـ كظام تؼققؿ الحقافز وزيادة أجر العامؾقـ مـ حقث  فرتة اإلختبار ، كؿا أهنا تعد وسقؾة

الرتققة والعالوات التكجقعقة والدورية ، كؿا أهنا تعد وسقؾة مفؿة مـ القسائؾ التل يتؿ 

 طؾل أساسفا اختقار أفضؾ الؿقضػقـ .  

ولتؼارير الؽػاية أهؿقَّة بالـسبة لؾجفة اإلدارية فعـ صريؼ هذه التَّؼارير تستطقع اإلدارة 

ة، كؿا أنَّ لفذه  القققف طؾك  مدى كجاح وفعالقة كظؿ التَّعققـ الؿتَّبعة يف القضقػة العامَّ

التَّؼارير دوًرا مفًؿا يف تحديد احتقاجات الجفة آدارية مـ العؿالة ،ولفا أثًرا فقؿا يتعؾَّؼ 

ة لؾـُّفقض بؽػاءة العؿؾ اإلد ػقـ ، كؿا أكَّفا تعدُّ وسقؾة مفؿَّ اري وحسـ بتدريب الؿقضَّ

 تـظقؿ الخدمات. 
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ؤساء اإلداريقـ إلك تؼقؿ  وتقجد معققات كثقرة لتؼارير الؽػاية و مـفا : مقؾ الرُّ

 الؿقضػقـ مـ وجفة كظرهؿ ٓ مـ وجفة كظر الجفاز الحؽقمل . 

كؿا أنَّ تجاوز بعض الرؤساء يف استعؿال سؾطتفؿ الؿؿـقحة لفؿ لصالح آصدقاء 

ا يجعؾ طؿؾقَّ   ة تؼقيؿ إداء غقر مقضقطقَّة . والؿعارف مؿَّ

ؤساء غقر مستعديـ  كؿا أن مؼاومة الؿقضػقـ أكػسفؿ لـظام تؼارير الؽػاية يجعؾ الرُّ

 لتطبقؼ كظام تؼارير الؽػاية طؾك الـَّحق الؿـاسب .

قابة والتَّفديد  كؿا أكَّف مـ الؿؿؽـ أْن يستخدم بعض الرؤساء تؼارير الؽػاية كلداة لؾرِّ

قطرة والتَّسؾُّط . لؾؿقضػقـ تح  ت إدارهتؿ باطتبارها أداة لؾسَّ

ابؼ حقث أخضع الؼاكقن  وقد سؾؽ قاكقن الخدمة الؿدكقة كػس مسؾؽ الؼاكقن السَّ

 الجديد جؿقع العامؾقـ لـظام تؼقيؿ إداء  أيًّا كاكت درجاهتؿ القضقػقَّة.

يد كػس مسؾؽ أما بالـسبة لؾسؾطة الؿختصة بقضع التَّؼرير فؼد سؾؽ الؼاكقن الجد

ئقس الؿباشر بقضع التَّؼرير طؾك أْن يتؿ طرض هذا التَّؼرير  الؼاكقن السابؼ حقث أكاط بالرَّ

ئقس آداري إطؾك ثؿَّ بعد ذلؽ يعرض طؾك لجـة الؿقارد البكريَّة لؾـَّظر يف  طؾك الرَّ

ا بالـسبة لكاغؾل اإلدارة  التَّـػقذيَّ  ة ، أمَّ ؾطة الؿختصَّ ة أو العؾقا فننَّ  اطتؿاده مـ السُّ

ئقس الؿباشر   لجـة  طؾك يعرض ذلؽ بعد ثؿَّ  ، التَّؼرير بنطداد يؼقم الذي هق - أيضًا –الرَّ

 .   الؿختصة السؾطة مـ اطتؿاده يف لؾـَّظر العؾقا آدارة

وبالـِّسبة لدوريَّة التَّؼاريرفؼد أخذ الؼاكقن الجديد بؿبدأ سـقية تؼارير الؽػاية متؿاشقا 

ؽ مع جؿقع ققاكقـ التقضقػ السابؼة وذلؽ مع آختالف يف تحديد تاريخ وضع يف ذل

ـقي وذلؽ حسب بداية السـة الؿالقة وذلؽ بسبب آطتؿادات الؿالقة  التَّؼرير  السَّ

والرتققات.  ويف الؼاكقن الحالل يتؿ وضع تؼارير الؽػاية طـ سـة مالقة تبدأ مـ أول يقلقق 

 حتل هناية يقكقق . 
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يَّة وقد ك ص الؼاكقن الحالل طؾك طؾـقة جؿقع التؼارير ولؿ يؾجل إلك تطبقؼ مبدأ سرِّ

 التؼارير بؾ أخضعفا إلك مبدأ العؾـقَّة الؿطؾؼة. 

وقد كػؾ الؼاكقن الجديد لؾعامؾ الحؼ يف التَّظؾُّؿ مـ تؼرير الؽػاية خالل خؿسة طكر 

ؿ بالـسبة لكاغؾل آدارة العؾقا و يقمًا مـ تاريخ إطالكف بتؼرير الؽػاية،  ويؽقن التَّظؾُّ 

ة ، وبالـسبة لباقل الدرجات يؽقن التَّظؾُّؿ إلل لجـة  ؾطة الؿختصَّ التَّـػقذيَّة إلك السُّ

 التَّظؾُّؿات . 

التَّرققة بآختقار، مـح العالوة التَّكجقعقَّة ،اإلطالن  ولتقاريرالكفايةآثاٌرمهمٌةمنها:

ؾ ،  ـؼؾ لقضقػة أخرى، أوطـ الؿقضػقـ الؿؿقَّزيـ ، ال الحرمان مـ إجر الؿؽؿِّ

 الػصؾ مـ الخدمة .    أو
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 مصادر البحث

مـ وجفة كظر  "الباحث / إبراهقؿ بـ محؿد الزهراين : فاطؾقة تؼاريركػاءة إداء  -1

ضباط الؿديرية العامة لؾدفاع الؿدين بؿديـة الرياض ، رسالة ماجستقر ، مؼدمة إلل 

 م . 4117 -هـ  1211ا ، قسؿ العؾقم اإلدارية ، كؾقة الدراسات العؾق

د/ إسؿاطقؾ زكل : ضؿاكات الؿقضػقـ يف التعققـ والرتققة والتلديب ، رسالة  -4

 دكتقراة ، كؾقة الحؼقق ، جامعة الؼاهرة .

الباحث/ أمقـ طقسك يقسػ : ققاس كػاءة آداء والضؿاكات التل تؽػؾ تحؼقؼفا  -1

 1757 ابريؾ الثالث العدد مصر –ية ٕهداففا ، مجؾة التـؿقة آدار

د /أكقر أحؿد رسالن  :  أثار الؼاكقكقة لتؼارير إداء القضقػل ، مجؾة اإلدارة  -2

 م .1764، يقكقق  31العامة ، معفد اإلدارة العامة الرياض ، العدد 

د/ أكقر أحؿد رسالن:تؼارير الؽػايف ) دراسة لتؼقيؿ إداء القضقػل يف الؼاكقن  -3

 .1776ويف  ققاكقـ دول مجؾس التعاون الخؾقجل(، دار الـفضف العربقف ،  الؿؼارن

دراسة كظرية  "د / بؽر الؼباين : الخدمة الؿدكقة يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية  -4

 .1771 –معفد اإلدارة العامة الرياض  "تطبقؼقة مؼاركة 

 . 1765د / بؽر الؼباين : الؼاكقن اإلداري ،  -5

 "/ محؿد صالح طؾل ، دراسة استكارية ، حقل د/جاسؿ محؿد خؾػ ود  -6

تحسقـ أكطؿة تؼقؿ أداء العامؾقـ يف أماكة الخدمة الؿدكقة يف الجؿاهقرية العربقة 

 الؾقبة ، )طؿان الؿـظؿة العربقة لؾعؾقم اإلدارية .

 .1753/1754د / حسـ أحؿد تقفقؼ : اإلدارة العامة ، الؼاهرة  -7

يَّة والعالكقة ، مجؾة اإلدارة د/ حسقـ رمزي كاضؿ : التؼارير الح -11 ائرة بقـ السرِّ

 . 1756الؼاهرة ، إتحاد جؿعقات  التـؿقة اإلدارية ، العدد الثالث ، يـاير 



–

  464    

د/ حؿدي أمقـ طبد الفادي : كظرية الؽػاية يف القضقػة العامة ، الطبعة إولل ، دار  -11

 م . 1744الػؽر العربل ، 

) تؼارير الؽػاية(  الؿـظؿة العربقة  د/رمضان محؿد بطقخ: تؼقيؿ أداء الؿقضػ -14

 .4117لؾتـؿقة اإلدارية،

د / زكل محؿقد هاشؿ : دراسة الطرق الؿختؾػة لؼقاس كػاءة الؿقضػقـ  -11

والؿستخدمقـ والعامؾقـ يف إجفزة اإلدارية بالدول العربقة ، الؼاهرة جامعة 

الؿمتؿر السادس  الدول العربقة باإلشرتاك  مع الؿـظؿة العربقة لؾعؾقم اإلدارية ،

 . 1754لؾعؾقم اإلدارية  

الؿستكار/ سؿقر صادق :تؼارير الؽػاية والرقابة الؼضائقة طؾقفا ، الفقئة الؿصرية   -12

 . 1756العامة  لؾؽتاب ،الؼاهرة، 

الباحث/ صالح الديـ مـدور : تؼارير إداء والؽػاية بقـ الـظرية والتطبقؼ ،مجؾة  -13

 .1751مصر ، ديسؿرب  -الؿال والتجارة

 .1757د/ طاصػ طبقد : ادارة إفراد والعالقات اإلكساكقة ،  -14

الؼاهرة ،  -د / طبد الرحؿـ طبد الباقل طؿر : إدارة إفراد ، مؽتبة طقـ شؿس  -15

 م .1754

ققاس العؿؾ ومعدٓت إداء ورقة طؿؾ مؼدمة إلل "د/ طبد الرحؿـ الػرماوي :  -16

 - 4معفد اإلدارة العامة ،الػرتة مـ ، الذي طؼده  "بركامج التـظقؿ وصرق العؿؾ 

 م . 1751/ 6/ 4

 – الؼاهرة –د/ طؿر وصػل طؼقؾل : تؼققؿ أداء العامؾقـ يف الجفاز الحؽقمل  -17

 م . 1754ة الدراسات والبحقث اإلدارية سؾسؾ ، اإلدارية لؾعؾقم العربقة الؿـظؿة



– 

465  

كر والتقزيع ، د /طؿروصػل طؼقؾل : إدارة الؼقي العامؾة ، طؿان ، دار زهران لؾـ -41

1774. 

 – الفـدسقة الدار مطابع –د/ فماد محؿد الـادي: مبادئ طؾؿ اإلدارة العامة   -41

 . م 4114 – 1213

 .   1765د/ ماجد راغب الحؾق : الؼاكقن اإلداري ،  -44

 4112د/مازن رشقد : إدارة الؿقارد البكريَّة ، الرياض مؽتبة العبقؽان ،  -41

 القضقػة العامة وأثراها يف فاطؾقة آدارة ، د/ محؿد أكس جعػر: كظؿ الرتققة يف -42

 1751رسالة دكتقراة ، 

الباحث / محؿد الريدي : مجؿقطة مؼآت بعـقان هؾ تؾغل تؼارير الؽػاية ؟  -43

 .1761صر ، يقلقق م–،مجؾة الؿال وإطؿال 

د/ محؿد طبد العال السـاري : كظؿ وأحؽام القضقػة العامة والسؾطة اإلدارية  -44

 إلداري يف جؿفقرية مصر العربقة دراسة مؼاركة ، بدون تاريخوالؼاكقن ا

 والتؼارير لؾـؿاذج مؼاركة دراسة –د/ محؿد ماهر الصقاف : تؼقيؿ إداء القضقػل  -45

السعقدية ، وجؿفقرية مصر العربقة ، مجؾة اإلدارة  العربقة بالؿؿؾؽة الؿستخدمة

 م .1774سـة ل 54العامة ، معفد اإلدارة العامة ، الرياض ، العدد 

د / محؿد ماهر الصقاف : دراسة فاطؾقة كػاية إداء باإلدرات الحؽقمقة بالتطبقؼ  -46

 . 1771طؾل محافظة سقهاج ، مجؾة البحقث اإلدارية  مصر، 

الباحث / مصطػل شعبان دسققل : تؼارير كػاية العامؾقـ الؿدكقـ بالدولة ، وفؼا  -47

وٓئحتف  التَّـػقذيَّة ، التـؿقة  1756لسـة  25لعؾؿ اإلدارة العامة والؼاكقن رقؿ 

 .م 4114 ،يـاير مصر –اإلدارية 



–

  466    

د /كادر أحؿد أبق شقخة : تؼدير كػاية الؿقضػقـ العامقـ بإجفزة الحؽقمقة يف  -11

 العربقة الؿـظؿة – لإلدارة العربقة الؿجؾة "دراسة تحؾقؾقة مؼاركة  "الدول العربقة 

 .  1767 ، والرابع الثالث العددان – اإلدارية لؾتـؿقة

الباحثة /هاجر فضؾ اهلل غزالل : تؼارير الؽػاية مؿقزاهتا ومكؽالهتا ، التـؿقة  -11

 .4115 أكتقبر مصر، –اإلدارية 



– 

467  
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