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 ا٠ُ ٖٓ ثِؾ اُشعبُخ ٝأّدٟ ا٧ٓبٗخ، ا٠ُ ٗج٢ اُشؽٔخ

 "عٛذَا يحًذ عهّٛ أفضم انظالج ٔانغالو"

 اُوِت اُز١ ثشؽٔزٚ سػب٢ٗ ا٠ُ

 "ٔانذذٙ انغانٛح"

 ا٠ُ سٓض اُؼطبء ٝاُزنؾ٤خ ٝاُزلب٢ٗ

 "ٔانذ٘ انغانٙ"

 ا٠ُ سٝػ عذر٢ "كبهٔخ"

 ا٠ُ ٖٓ ثجشًزٜب رؼٔش ؽ٤بر٘ب ؽجبً ٝأ٬ًٓ ٝؽ٘بٗبً 

 "جذذٙ انغانٛح  ذشكٛح"

 ا٠ُ ٖٓ ثوشثْٜ رغٔٞ ؽ٤بر٢ أٓ٘بً ٝؽجبً 

 "إخٕذٙ أيم ٔيحًذ ٔسايٙ"

 ٝعشٝؽ٢ا٠ُ ثِغْ ػِّز٢ 

 "خانرٙ حُاٌ ٔيُال"

 ا٠ُ أعَٔ ٓب أٛذا٢ٗ اُوذس

 أعًايٙ ٔأخٕانٙ " أحًذ ٔإتشاْٛى ٔعًاد ٔإتشاْٛى"

 ا٠ُ ٓشآر٢، ٝسك٤وخ دسث٢ دائٔبً 

 "عٓا"

 ا٠ُ ٖٓ ؽبس٢ً٘ ظشٝف أُغ٤شح اُذساع٤خ ثؼطبء ٝدفء

"" ٚعاد ٔعاسج ٔإًٚاٌ ٔسٔاٌ ٔفذاءٔعجٗ





 ب

 انشكش ٔانرمذٚش
 

٤ُظ ؽٌشاً أػظْ ٖٓ ا٫ػزشاف ثبُغ٤َٔ، ٤ُٝظ ٓؾٌٞس أػظْ ٖٓ فبؽت اُلنَ اُز١ ٫ ٣٘وطغ       

 كنِٚ ٫ٝ ر٘ؾقش ٗؼٔٚ، كؾٔذاً هلل ٫ ٣٘ز٢ٜ ػ٘ذ ؽذ، ٫ٝ ٣٘وطغ ػ٘ذ أعَ .

ٝك٢ ٛزا أُوبّ ٫ ٣غؼ٢٘ ا٫ّ إٔ أروذّ ثغض٣َ ؽٌش١ ا٠ُ اُذًزٞس اُلبمَ ػجذ اُ٘بفش أثٞ         

 عٜٔذاٗخ أُؾشف ٝأُٞعٚ ٝأُؼِْ اُز١ ُْ ٣زٞإ ُْٝ ٣زؤخش ك٢ روذ٣ْ ٓب آربٙ هللا ٖٓ ػِْ .

غؾٔٞا ػ٘بء اُغلش ًٔب ٝأروذّ ثغض٣َ اُؾٌش ٝػظ٤ْ اُزوذ٣ش ٨ُعبرذح أػنبء ُغ٘خ أُ٘بهؾخ اُز٣ٖ ر      

 ٜٝٓٔخ هشاءح اُشعبُخ ٝرو٤٤ٔٚ كِْٜ ٢٘ٓ ع٤َٔ اُؾٌش ٝاُؼشكبٕ.

ٝأروذّ ثؼظ٤ْ ؽٌش١ ا٠ُ هبهْ أعبرزح ٤ًِخ اُؾوٞم ك٢ عبٓؼخ اُوذط ػ٠ِ ٓب هذٓٞٙ ٢ُ ٖٓ ػِْ،       

 ٝأخـ ثبُزًش ػ٤ٔذ ٤ًِخ اُؾوٞم اُذًزٞس ٓؾٔذ خِق .

٣َ ا٠ُ أُشث٢ اُلبمَ ا٧عزبر ٣ٞعق ػذ١ٝ أعزبر اُِـخ ًٔب ٫ ٣لٞر٢٘ إٔ أروذّ ثبُؾٌش اُغض        

 اُؼشث٤خ ك٢ عبٓؼخ ث٤ذ ُؾْ ُؾغٖ فجشٙ ك٢ رذه٤ن ٛزٙ اُشعبُخ.

ًٔب ٝأروذّ ثغض٣َ ؽٌش١ ا٠ُ سئ٤ظ ٤ٛئخ اُزوبػذ اُلِغط٤٘٤خ ٓؼب٢ُ اُذًزٞس ٓبعذ ػطب اُؾِٞ،         

غ٤شر٢ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ًٝزُي أؽٌش ٝا٤ًَُٞ أُغبػذ ا٧عزبر ٓؾٔذ أثٞ سؽٔخ ُؾشفْٜ ػ٠ِ ٗغبػ ٓ

 ص٬٤ٓر٢ ٝص٬ٓئ٢ ك٢ ٓٞهغ ػ٢ِٔ ٝخبفخ ٓٞظل٢ كشع اُخ٤َِ، ٝأخـ ثبُزًش عٜب ٝسا٤ٗب ٤ٛٝبّ.

ٝأخ٤شاً أروذّ ثؾٌش١ ا٠ُ ًَ ص٬٤ٓد ٝص٬ٓء اُذساعخ ٝا٫خزقبؿ اُز٣ٖ ػشمٞا ػ٢ِ كٌشح أٝ       

بسح أثٞ ؽذ٣ذ أعزبرح اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ك٢ ٢ ٗقؾبً أٝ أٓذ٢ٗٝ ثٔشعغ أٝ كٌشح ٝخبفخ ا٧عزبرح عأعذٝا اُ

 عبٓؼخ اُخ٤َِ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج

  يهخض
 

رغؼ٠ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ اُجؾش ك٢ ٓذٟ أ٤ٔٛخ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ًٞع٤ِخ هب٤ٗٞٗخ ٣زْ ٖٓ خ٬ُٜب        

ٓطبُجخ أُٞظق اُؼبّ ُٔغزؾوبرٚ أُب٤ُخ ٓضَ أُشرجبد ٝاُؼ٬ٝاد ٝأُغزؾوبد اُزوبػذ٣خ، ٓغ ػذّ 

 ا٩خ٬ٍ ثؾن ا٩داسح ثبعزخذاّ ٛزٙ اُذػٟٞ .

أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ُِ٘قٞؿ اُوب٤ٗٞٗخ  اُجبؽضخ بٟٝ اُزغ٣ٞخ ارجؼذُٝزوذ٣ْ دساعخ ٓزٌبِٓخ ؽٍٞ دػ          

غٔذ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ كق٤ِٖ، اُلقَ ا٧ٍٝ ٝٓوبسٗزٜب ثٔب عبء ك٢ اُزؾش٣غ أُقش١، ٝهُ  ،اُلِغط٤٘٤خ

ٝاُز٢  ،ػٟٞ ا٫عزؾوبمد ػ٠ِ ك٢ أُجؾش ا٧ٍٝ اُجبؽضخ ، ر٘بُٝذفٞس دػبٟٝ اُزغ٣ٞخرؾذ ػ٘ٞإ 

أُجؾش أٓب ٖٓ خ٬ُٜب ٣غزط٤غ أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ ٓطبُجخ ا٩داسح ثؾوٞم ٓب٤ُخ ٓغزؾوخ ك٢ رٓزٜب، 

ٝاُز٢ ٖٓ خ٬ُٜب رغزط٤غ ا٩داسح اعزشداد ؽن ُٜب ك٢ رٓخ  ،دػٟٞ ا٫عزشداد ػ٠ِ ؽَٔاُضب٢ٗ 

 أُٞظق.

أُجؾش  ر٘بٍُٝؾٌْ ك٤ٜب، ار ك٢ اُلقَ اُضب٢ٗ اعشاءاد سكغ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٝا اُجبؽضخ ٝٝمؾذ      

إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ فبؽجخ  رٔضِذ ك٢ رٞم٤ؼ ٝاُز٢ اعشاءاد دػٟٞ اُزغ٣ٞخا٧ٍٝ 

أُجؾش اُضب٢ٗ  أٓب ،ؽشٝه هجُٜٞب ٝاُزؾون ٖٓ فؾخ ثبُ٘ظش ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ا٫خزقبؿ ا٧ف٤َ

اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ؽٍٞ عِطخ ٖٓ خ٬ٍ اُجؾش ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ اُؾٌْ  ؽَٔ ػ٠ِ

 ػٖ دػٟٞ ا٩ُـبء، ٖٝٓ صْ اُؾذ٣ش ػٖ ؽغ٤خ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٤ًٝل٤خ ر٘ل٤زٙ. ، ٝر٤٤ٔضٛب

ٝهذ رٞفِذ اُذساعخ ا٠ُ إٔ اُونبء ا٩داس١ ك٢ كِغط٤ٖ ٣خزـ ثبُ٘ظش ك٢ دػبٟٝ ا٩ُـبء         

دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ أُزؼِوخ كوو ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ،  ٣٘طشٝدػبٟٝ اُزغ٣ٞخ، ٓغ ا٧خز ثؼ٤ٖ ا٫ػزجبس أٗٚ 

ٓزغب٬ًٛ اخزقبفٚ ا٧ف٤َ ثبُ٘ظش أ٣نبً ا٠ُ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ اُز٢ رزؼِن ثبُؾوٞم أُب٤ُخ ُِٔٞظق 

 ٝٛٞ ػ٠ِ سأط ػِٔٚ.
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Compromise Claims  

(Comparitive study) 

Prepared by : Marwa yousif Khalil Adawi  

Supervised by Dr. Abdelnaser Abu smhdanna 

Abstract  

This study seeks to search to what extent the compromise claim is important 

and effective as a legal means through which a public sector employee claims 

his financial dues, such as salaries, allowances and pensions without 

detriment to right of the administration of using that claim . 

To have a comprehensive understanding of compromise claims, the researcher 

followed the Analytical Method of the Palestinian legal texts, then she 

compared them to what came in the Egyptian legislation. The study was 

divided into two chapters, the first of which is entitled “Forms of 

Compromise Claims” where the researcher talks about the maturity claim 

through which a public sector employee or his heirs could claim the 

administration of due financial dues. However, the second chapter includes 

the recovery (getting back) claim through which the employer could get back 

its right form the employee . 

In the second chapter, the researcher explained procedures of how to start the 

compromise claim. The first field of research includes procedures of 

compromise claim represented in explaining the Palestinian High Justice 

Court is the principal side to look the compromise claim and of making sure 

of correctness of accepting it. However, the second field of research included 

the judgment on compromise claims through the discussion of powers of the 

administrative judge on compromise claim and distinguishing it from the 

cancellation or revocation claim. Then, talking about the allegation of the 

judgment on compromise claim and how to carry it out . 

The study concluded that the administrative judicature in Palestine looks the 

cancellation claim and compromise claims, taking into consideration that it 

looks the compromise claims that only belong to pensions rights, ignoring its 

principal specialty in looking compromise claims that belong to financial 

rights of employee while carrying out his job. 
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 انًمذيح :

٤٤ٖٓٞاٛزْ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ثبُونب٣ب ٝا٧ٓٞس أُزقِخ ثؾئٕٝ أُٞظل٤ٖ اُؼٔ      
1

، كْٜ 

ٝرؾو٤ن  ،، ْٝٛ اُٞع٤ِخ اُز٢ ٫ ؿ٠٘ ػٜ٘ب ك٢ رغ٤٤ش ٓشاكن اُذُٝخاُذُٝخ ٝٓٔضِٞٛب ٓٞظلٞ

ٖٝٓ صْ كبٕ ٓقِؾخ ا٩داسح رزؾون ثزؤ٤ٖٓ  ذاف أُشعٞح ٖٓ أٝعٚ أٗؾطزٜب أُخزِلخ،ا٧ٛ

 ٓقبُؼ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٖٓ خ٬ٍ رٞك٤ش اُنٔبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ ُِٔٞظق اُؼبّ ػجش ؽ٤برٚ

 .اُٞظ٤ل٤خ ٝؽز٠ ثِٞؿٚ عٖ اُزوبػذ

اُز٢ ٣غزٔذٛب ٖٓ هبٕٗٞ  اُؾوٞمأْٛ  ٖٓ اُؾوٞم أُب٤ُخ ُِٔٞظق اُؼبّ ٢ٛٝرؼزجش        

( ُغ٘خ 4ٝأُؼذٍ ثبُوبٕٗٞ سهْ ) 1998( ُغ٘خ 4سهْ ) اُ٘بكز اُلِغط٢٘٤ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ

ٝأٌُبكآد ثؤٗٞاػٜب، ُٜٝزا ٣ؾشؿ  ،بؽبدٝأُؼ، ٝرزٔضَ ٛزٙ اُؾوٞم ك٢ اُشٝارت ، 2005

ّ، ػ٠ِ رٞك٤ش اُنٔبٗبد اُنشٝس٣خ ُزؤ٤ٖٓ ٛزٙ اُؾوٞم ُِٔٞظق اُؼباُلِغط٢٘٤ أُؾشع 

ٗظشاً ُٔب  ؽوٞهٚ أُب٤ُخ، رغبٙ أٝ رخٞف ؽز٠ ٣غزط٤غ إٔ ٣ٔبسط ػِٔٚ دٕٝ أ١ ٛٞاعظ

، أُٞظق اُؼبّا٩داسح ٖٓ عِطبد ٝآز٤بصاد ٓٔب هذ ٣غؼِٜب رزؼشك ُؾوٞم  رزٔزغ ثٚ

٤ئصش عِجبً ُ  رؾو٤ن ا٧ٓبٕ اُٞظ٤ل٢ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ ػذّ  أٝ ثٔبُٚ، ،ثؾخقٚٝرِؾن اُنشس 

 ٝاثذاػٚ . ٝػذّ هذسرٚ ػ٠ِ اظٜبس ًلبءرٚ ِٔٚ،ػ٠ِ اٗزبع٤زٚ ك٢ ػ

 ،٣ٝز٠ُٞ اُشهبثخ اُونبئ٤خ ػ٠ِ أػٔبٍ ا٩داسح ك٢ اُذٍٝ أُخزِلخ ٝكوبً ُذعبر٤شٛب       

ٝا٧ٗظٔخ اُوب٤ٗٞٗخ أُزجؼخ ك٤ٜب أُؾبًْ ػ٠ِ اخز٬ف أٗٞاػٜب ٝدسعبرٜب، أٓب أُؾشع 

بئ٤خ ػ٠ِ أػٔبٍ ا٩داسح اُلِغط٢٘٤ كوو أٗبه ٓئهزبً ف٬ؽ٤خ ٝٓٔبسعخ اُشهبثخ اُون

ٝٓ٘ؾٜب اخزقبؿ اُ٘ظش ك٢ أُ٘بصػبد  ،ثبُٔؾٌٔخ اُؼ٤ِب ثقلزٜب ٓؾٌٔخ ػذٍ ػ٤ِب

أٝ  ،أٝ أُشرجبد ،أٝ اُؼ٬ٝاد ،أٝ اُزشه٤خ ،أُزؼِوخ ثبُٞظبئق اُؼ٤ٓٞٔخ، ٖٓ ؽ٤ش اُزؼ٤٤ٖ

زؼِن أٝ اُلقَ، ٝعبئش ٓب ٣ ،أٝ ا٫عز٤ذاع ،أٝ اُزؤد٣ت ،أٝ ا٩ؽبُخ ا٠ُ أُؼبػ ،اُ٘وَ

                                                           
المكظؼ العاـ: كيقصد بو "الشخص المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة في نظاـ تشكيالت   1

المادة األكلى مف  ا كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك مسماىا"،الكظائؼ المدنية عمى مكازنة إحدل الدكائر الحككمية أي  
(، 24، المنشكر في الكقائع الفمسطينية عدد )كتعديالتو 1994( لسنة 4يني رقـ )قانكف الخدمة المدنية الفمسط

 .1/9/1998تاريخ 
المادة  :" كؿ مف يشغؿ إحدل الكظائؼ الكاردة بمكازنة كاحدة".أما المشرع المصرم فقد عرؼ المكظؼ العاـ بأنو 

( 43في العدد ) المنشكر في الجريدة الرسمية 2016( لسنة 81مة المدنية المصرم رقـ )قانكف الخد األكلى مف
 .1/11/2016، بتاريخ  مكرر )أ(

كتعديالتو في المادة الثانية منو  1984( لسنة 84كأشار القانكف الفرنسي المتعمؽ بالكظيفة العامة في الدكلة رقـ ) 
عمييـ نظاـ الخدمة المدنية كتعديالتو، كالذيف يعممكف في كظائؼ المكظفيف العامييف ىـ الذيف ينطبؽ "عمى أف 

دائمة سكاء أعممكا بدكاـ كامؿ كدائـ في تعييف دائـ عمى درجة مف التسمسؿ اليرمي إلدارة الدكلة المركزية أك 
الكتاب  –. د. محمد عمي الخاليمة، القانكف اإلدارم "الالمركزية أـ الذيف يعممكف في المؤسسات العامة لمدكلة
 .39، ص2012الثاني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف،
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 ٖٓ هبٕٗٞ رؾ٤ٌَ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ 4( /33ٖٓ خ٬ٍ ٗـ أُبدح ) ثب٧ػٔبٍ اُٞظ٤ل٤خ

اُ٘بكز اُلِغط٢٘٤
2
. 

ػ٠ِ أٗٚ ؽن ًَ ر١ ؽؤٕ اُطؼٖ ك٢ اُوشاساد  اُغبثن٣ٝزشرت ػ٠ِ ٗـ أُبدح        

ٝ" ٝسصخ أ، ٝؽن أُٞظق أٝ اُ٘وَ ...اُخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُزؼ٤٤ٖ اُقبدسح ثؾوْٜ ثب٩ُـبء

 .ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُؾوٞم أُب٤ُخ أُٞظق" ك٢ سكغ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ

٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ث٘بء ػ٠ِ ٓب عجن، إٔ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٢ٛ أْٛ اُٞعبئَ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢       

أٝ  ،ُؾٔب٣خ أُٞظق اُؼبّ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؾوٞهٚ أُب٤ُخ أُغزؾوٚ ُٚاُلِغط٢٘٤ ًلِٜب أُؾشع 

ُٞسصزٚ، ٓغ ا٩ؽبسح ا٠ُ إٔ اُونبء ا٩داس١ ك٢ كِغط٤ٖ اهزقش ػ٠ِ دػٟٞ ا٩ُـبء 

 ٝاُزغ٣ٞخ كوو دٕٝ اُزطشم ا٠ُ ثبه٢ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ اُز٢ ٣خزـ ثٜب اُونبء ا٩داس١.

 األًْٛح انُظشٚح نهذساعح :

ٟٝ دػبأؽٌبّ دساعخ ٖٓ خ٬ٍ رشعغ أ٤ٔٛخ ٛزا أُٞمٞع ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظش٣خ ٝ      

ٝاُز٢ رزؼِن ثبُؾوٞم أُب٤ُخ أُغزؾوخ  ،اُجبسصح ٝاُز٢ ٢ٛ أؽذ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ اُزغ٣ٞخ

ٓؼشكخ أؽٌبّ ٛزٙ اُذػٟٞ ثبُٔوبسٗخ ٓب ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ دػبٟٝ ا٩ُـبء، ُِٔٞظق اُؼبّ، ًٝزُي 

ك٢ كقَ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ  أٓبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِبٝاعشاءاد اُزوبم٢ 

ر٘بٍٝ ٛزا أُٞمٞع ثؾ٢ء ٖٓ اُزلق٤َ، ار إٔ اُلوٚ ا٩داس١ ك٢ ك٢ كِغط٤ٖ، ُزُي ع٤زْ 

اُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛزٚ ثبُ٘جغخ ُِٔٞظق ٠ِ كِغط٤ٖ ُْ ٣ز٘بٍٝ ٛزا أُٞمٞع ٖٓ ع٤ٔغ عٞاٗجٚ ػ

 بً ًج٤شاً ك٢ أُغزٔغ اُلِغط٢٘٤. اُز١ ٣ؾٌَ هطبػٝ ،اُؼبّ

 ألًْٛح انعًهٛح نهذساعح :ا

ك٤ٔب ٣ؾٞثٜب اُـٔٞك ٝاُِجظ زغ٣ٞخ اُ ػٟٞنؼ ا٤ٔٛ٧خ اُؼ٤ِٔخ ُِذساعخ ك٢ إٔ دزر      

 ٟٞأُشكٞػخ ٢ٛ دػ ٟٞإٔ اُذػ ا٠ُا٩ُـبء، ٝثبُزب٢ُ رزغٚ ا٧ٗظبس  ٟٞدػ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ

ٗغجخ  دػٟٞ اُزغ٣ٞخ رٔضَٖٝٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ  ،رغ٣ٞخ ٛزا ٖٓ ٗبؽ٤خ ٤ُٟٝٞظ دػ ،اُـبء

ٝاُؼ٘ب٣خ ك٢ دساعخ ٛزا  ،ثزٍ اُغٜذٓٔب دكغ اُجبؽضخ ا٠ُ ثٞعٚ ػبّ،  ا٩داس٣خ ُِذػبٟٝ ًج٤شح

ٝرؾذ٣ذ اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُٜزٙ اُذػبٟٝ ُٔب ُٜب ٖٓ رؤص٤ش ًج٤ش  ،أُٞمٞع ٖٓ ع٤ٔغ عٞاٗجٚ

 ػ٠ِ ؽ٤بح أُٞظق اُؼبّ .

ٝاُز٢ ٖٓ  ،روذ٣ْ أُغبػذحٍ ُٜزٙ اُذساعخ ٖٓ خ٬ أ٣نبً  اُؼ٤ِٔخ ٝرزنؼ ا٤ٔٛ٧خ       

إٔ رزَُ أُقبػت أٓبّ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ اُشاؿج٤ٖ ك٢ اُِغٞء ا٠ُ اُونبء  ؽؤٜٗب

ار ٓب ٣ضاٍ اُغَٜ اٌُج٤ش ٣ٌز٘ق ٛزا أُٞمٞع، ار ُْ  ،ا٩داس١ ػٖ هش٣ن دػٟٞ اُزغ٣ٞخ

 ٗوَ إٔ أؿِت أُٞظل٤ٖ ٣غَٜ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٗلغٜب .

اُزغ٣ٞخ  ب٤ِٟٝخ ُٜزا أُٞمٞع ك٢ ٓؼشكخ أُوقٞد ثذػًٔب ٝرظٜش ا٤ٔٛ٧خ اُؼٔ       

ٝٓؼشكخ أُؼ٤بس ا٤ُٔٔض ُٜزٙ  ،ٝر٤ٔضٛب ػٖ ؿ٤شٛب ٖٓ اُطؼٕٞ أُزؼِوخ ثبُٞظ٤لخ اُؼبٓخ

                                                           
، المنشكر في الكقائع الفمسطينية في العدد 2001( لسنة 5رقـ ) الفمسطيني قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية 2
 . 12/5/2001(، بتاريخ 38)
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ٝٓؼشكخ ٓب رؾزَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ فٞس، صْ  ،ٝاُ٘زبئظ أُزشرجخ ػ٠ِ اُز٤٤ٔض ث٤ْٜ٘ ،اُذػبٟٝ

ٛزٙ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك٢ دػبٟٝ ٤ًٝل٤خ ر٘ل٤ز  ،اعشاءاد سكغ ٛزٙ اُذػبٟٝ ا٠ُاُزؼشف 

 اُزغ٣ٞخ.

 أْذاف انذساعح : 

  ٢ٛٝ:رغؼ٠ ٛزٙ اُذساعخ ا٠ُ ث٤بٕ ػذح أٛذاف 

ؽشٝه  ا٠ُٝاُزؼشف  ،ا٩ُٔبّ ثٌبكخ اُغٞاٗت اُ٘ظش٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ اُخبفخ ثذػٟٞ اُزغ٣ٞخ -1

 ٝث٤بٕ ؽغ٤خ اُؾٌْ اُقبدس ك٤ٜب . ،ٝاُلقَ ك٤ٜب ،هجُٜٞب

ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ثبُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ث٤بٕ ٓذٟ ف٬ؽ٤خ هنبح  -2

 أُشكٞػخ ُذ٣ٜب.

خ أُوذٓخ ٖٓ رٞم٤ؼ اُلشم ث٤ٖ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٝدػبٟٝ ا٩ُـبء ك٢ اُطؼٕٞ اُٞظ٤ل٤ -3

 أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٝا٥صبس أُزشرجخ ػ٠ِ رُي.

 انذساعح :  ٛحيُٓج

ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ٝأُوبسٕ ٖٓ خ٬ٍ اُزش٤ًض ػ٠ِ ػشك اػزٔذد اُجبؽضخ       

صْ رو٤٤ْ رُي ٖٓ خ٬ٍ ث٤بٕ ٝعٜخ  ،ٝارغبٙ اُونبء ثؾؤٜٗب ،ٝٓٞهق اُلوٚ ٜٓ٘ب ،ا٩ؽٌب٤ُخ

اُ٘ظش اُخبفخ ثبُجبؽضخ ك٢ ٛزٙ أُؾٌِخ، صْ أُٜ٘ظ أُوبسٕ ٖٓ خ٬ٍ داسعخ ٗقٞؿ 

 ٝٓوبسٗزٜب ثبُزؾش٣ؼبد أُقش٣خ . ،اُوٞا٤ٖٗ اُلِغط٤٘٤خ اُٞاسدح ك٢ فذد ٛزٙ اُشعبُخ

 

 يعٛماخ انذساعح :

 زخققخ اُز٢ رؼبُظ ٓٞمٞع اُذساعخ ٫ٝ ع٤ٔب أُئُلبد اُلِغط٤٘٤خ.ٗذسح أُئُلبد أُ -1

 هِخ أؽٌبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ اُز٢ ػبُغذ ٓٞمٞع ٛزٙ اُذساعخ . -2

 انذساعح :  إشكانٛح

ٓؼشكخ ا٠ُ أ١ ٓذٟ اػز٘ذ اُزؾش٣ؼبد اُلِغط٤٘٤خ  ٣زٔضَ ك٢ بً رض٤ش ٛزٙ اُذساعخ رغبإ٫ً سئ٤غ

٣ٝزلشع ػٖ ٛزا اُزغبإٍ ٓغٔٞػخ رغبإ٫د ك٢ ر٘ظ٤ْ دػبٟٝ رغ٣ٞخ اُؾبُخ اُٞظ٤ل٤خ ؟ 

 :  ٣ؤر٢ٗغِٜٔب ك٤ٔب 

 ٓب ا٧عبط اُوب٢ٗٞٗ ُذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ؟ -1

 ا٩ُـبء؟  ٟٞدػ٤ٖٝ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ اُلشم ث ٓب -2

 ٬ف ث٤ٖ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٝدػٟٞ ا٩ُـبء ؟ٓب ا٥صبس أُزشرجخ ػ٠ِ ا٫خز -3

 ٓب ا٩عشاءاد اُٞاعت ارخبرٛب ُشكغ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ؟ -4
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َٛ ٛ٘بى اعشاءاد خبفخ ُشكغ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ر٤ٔضٛب ػٖ ثبه٢ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ  -5

 ا٧خشٟ ؟

  -: ا٥ر٤خُٝ٪عبثخ ػٖ ٛزٙ ا٩ؽٌب٤ُخ، رْ روغ٤ْ اُذساعخ ٝكوبً ُِخطخ 

 خطح انذساعح :

 . طٕس دعأٖ انرغٕٚحانفظم األٔل : 

 . دػٟٞ ا٫عزؾوبمأُجؾش ا٧ٍٝ:  -

 . ا٫عزشدادأُجؾش اُضب٢ٗ: فٞس  -

 .دعٕٖ انرغٕٚح ٔانحكى فٛٓا  سفع انفظم انثاَٙ : إجشاءاخ

 دػٟٞ اُزغ٣ٞخ . سكغ أُجؾش ا٧ٍٝ : اعشاءاد -

 أُجؾش اُضب٢ٗ  : اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ . -
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 انفظم األٔل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طٕس دعأٖ انرغٕٚح
 

 ذًٓٛذ ٔذمغٛى : 

ٓخ، ٢ٛٝ ٓب ٣طِن اٌُض٤ش ٖٓ ا٧ؽخبؿ أُؼ٣ٞ٘خ اُؼب عٞكٜبرنْ اُغِطخ ا٩داس٣خ ك٢ 

ػٖ ٛزٙ ا٧ؽخبؿ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧ؽخبؿ  ٣ٔضَّ"، ٝ ا٩داس٣خا٧ؽخبؿ "  ػ٤ِٜب ٓقطِؼ

اُطج٤ؼ٤خ ٣طِن ػ٤ِْٜ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ، ْٝٛ اُز٣ٖ ٣ؾـِٕٞ ٓب رؾِٔٚ اُغِطخ ا٩داس٣خ ٖٓ 

ٝظبئق ٓزؼذدح
3
. 

٣ٝغزِضّ ٓ٘طو٤بً ُٔٔبسعخ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٜٓبْٜٓ اُٞظ٤ل٤خ أُؾذدح ُْٜ ٝكوبً ُِوبٕٗٞ، 

لخ اُؼبٓخ ٝؽئٕٝ أُٞظل٤ٖ ػ٠ِ ٗؾٞ ٣ٞكش ُِؼ٘قش اُجؾش١ اُشؿجخ اُزار٤خ إٔ ٣زْ ر٘ظ٤ْ اُٞظ٤

٧داء ػِْٜٔ ثلبػ٤ِخ ًج٤شح، ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رط٣ٞش هذسارْٜ ُجِٞؽ أكنَ ٓغزٟٞ أداء ٖٓ أعَ 

 رؾو٤ن ٜٓبْٜٓ أُطِٞثخ.

ٗط٬هبً ٓٔب عجن ؽشؿ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ رٞك٤ش اُنٔبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ ُزؤ٤ٖٓ ؽوٞم ٝا

ػٖ  ًبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٫ٝ ع٤ٔب اُؾوٞم أُب٤ُخ أُغزؾوخ

 اُزغ٣ٞخ". دػٟٞش٣ن ٓب ٣غ٠ٔ ثـ " ه

دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ػ٠ِ أٜٗب" :" اُذػٟٞ اُز٢ ٣غزٔذ اُؾن ك٤ٜب ٓجبؽشح ٖٓ هبػذح  ُٝػشكذ     

ر٘ظ٤ٔ٤خ
4
ػ٠ِ هٞا٤ٖٗ ا٩ف٬ػ اُٞظ٤ل٢ ٧ٕ ك٢ هبٕٗٞ أٝ ٫ئؾخ ٓضَ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ اُز٢ رغز٘ذ  

أُطبُجخ ك٤ٜب ر٘ـ ػ٠ِ رطج٤ن اُؾن اُز١ رشرجٚ هٞا٤ٖٗ ا٩ف٬ػ اُٞظ٤ل٢ ثوٞاػذ ر٘ظ٤ٔ٤خ 

ػبٓخ، ٣ٌٕٝٞ دٝس ا٩داسح ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٓغشد ر٘ل٤ز ُٜزٙ اُوٞاػذ كبٕ خبُلٜب اُزغؤ فبؽت 

ُِوٞاػذ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُؼبٓخ اُز٢  أُقِؾخ ا٠ُ اُونبء هبُجبً رغ٣ٞخ ؽبُزٚ ػ٠ِ اُٞعٚ اُقؾ٤ؼ هجوبُ 

                                                           
 .13، ص2014 اإلسكندرية، الطبعة الثانية،، دار الجامعة الجديدة د.سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، 3
القاعدة التنظيمية : ىي مجمكعة مف القكاعد العامة المنظمة لسمكؾ األفراد في المجتمع كالتي تحمميـ السمطة  4

العامة عمى احتراميا مع إمكانية استعماليا لمقكة حيف الضركرة. د. عباس الصراؼ، ك د. جكرج حزبكف، المدخؿ 
 .8، ص 2001، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، طبعة أكلى، عماف، في عمـ القانكف
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.رِزضّ ا٩داسح ثزطج٤وٜب دٕٝ أ١ عِطخ روذ٣ش٣خ ٖٓ عبٗجٜب "
5
 اُجؼل ا٥خش ػ٠ِ أٜٗب :" ػشكٜبٝ 

اُذػبٟٝ اُز٢ ٣شكؼٜب أُٞظلٕٞ اُؼ٤ٕٓٞٔٞ ٝاُز٢ رٜذف ا٠ُ رؾذ٣ذ اُؾوٞم اُز٢ ٣غزٔذٜٝٗب 

ٓجبؽشح ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ أُزؼِوخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد أُغزؾوخ ُْٜ أٝ 

ُٞسصزْٜ"
6
 . 

عَ اُزغ٣ٞخ ثؤٜٗب ٝع٤ِخ هب٤ٗٞٗخ رٔ٘ؼ ُِٔٞظق أٝ ٝسصزٚ ٖٓ أدػٟٞ رؼش٣ق  ٣ٌٖٔٝ        

أُطبُجخ ثؾوٞم ؽخق٤خ، أٝ رار٤خ راد هج٤ؼخ ٓب٤ُخ ٓوشسح ُْٜ ٓجبؽشح ٖٓ اُوبٕٗٞ أٝ اُِٞائؼ 

أُزؼِوخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد أُغزؾوخ ُْٜ أٝ ُٞسصزْٜ دٕٝ أُغبط ثؾن ا٩داسح ك٢ 

 ٓجبؽشح ٛزٙ اُذػٟٞ ٫عزشداد ؽن ُٜب ٖٓ أُٞظق أٝ ٝسصزٚ.

ػ٠ِ  ٝأُقش١ اعزوش اُلوٚ ٝاُونبء اُلِغط٢٘٤ ٚٛزا أُوبّ ا٠ُ أ٣ٝٗزؼ٤ٖ ا٬ُٔؽظخ ك٢      

ار إٔ دػٟٞ  اػزجبس إٔ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٢ٛ ٖٓ اُذػبٟٝ اُز٢ رذخَ مٖٔ دػبٟٝ اُؾوٞم،

اُزغ٣ٞخ رٔزبص ثطج٤ؼخ ٓخزِلخ ػٖ دػٟٞ ا٩ُـبء ثبػزجبسٛب دػٟٞ ؽوٞه٤خ رزؼِن ثزغ٣ٞخ اُؾوٞم 

ٝٛزا ٓب عبءد ثٚ ؽ٤ض٤بد هشاس ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢  اُخبفخ ثبُشٝارت أٝ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ،

أُوذٓخ ك٤ٜب ػ٠ِ أٗٚ :" :" ثبُشعٞع ا٠ُ ِٓق اُذػٟٞ ٝاُج٤٘بد  2007ُغ٘خ  109هشاسٛب سهْ 

اُغٜخ أُغزذػ٠ مذٛب ُشد اُذػٟٞ ُزوذ٣ٜٔب ثؼذ ا٤ُٔؼبد اُوب٢ٗٞٗ كبٗ٘ب  اُز١ رض٤شٙٝثبُ٘غجخ ُِذكغ 

ٗغذ إٔ ٛزٙ اُذػٟٞ ٤ُغذ ٖٓ دػبٟٝ ا٩ُـبء، ٝاٗٔب ٢ٛ دػٟٞ رغ٣ٞخ ؽوٞم روبػذ٣خ، ٝهذ 

ٖ دػبٟٝ اعزوش اُلوٚ ٝاُونبء ػ٠ِ إٔ دػبٟٝ رغ٣ٞخ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ٝاُشٝارت ٤ُغذ ٓ

                                                           
جراءات كصيغ الدعاكل اإلدارية، دار الطباعة الحديثة، 5  111، ص1986د.خميس السيد، قضاء مجمس الدكلة كا 
. 
 ، مطبعة القاىرة الحديثة،اإلدارةابة القضائية عمى أعماؿ د.بكر البقاني باإلشتراؾ مع د.عاطؼ البنا، الرق 6

رسالة دكتكراة بعنكاف تسكية الحالة الكظيفية " دعاكل تسكية المرتبات ك د. مصطفى لطفي شاكر، 170ص
 . 15، ص كالمعاشات كالمكافآت"، جامعة المنكفية، كمية الحقكؽ

المكظفيف أك كرثتيـ إلى  كقد عرؼ دعكل التسكية د. ماجد راغب الحمك بأنيا:" :" الطمب الذم يتقدـ بو أحد
فيما يتعمؽ براتبو أك معاشو  -في مكاجية اإلدارة –القضاء اإلدارم لتحديد حقكقو المالية التي يستمدىا مف القانكف 

 -أك مكافآتو أك عالكاتو، إذ أف دعكل التسكية يمزميا تحقؽ األمكر اآلتية :
يـ، فال يجكز رفع دعكل التسكية بكاسطة العامميف في . أف يككف رافع الدعكل أحد المكظفيف العمكمييف أك كرثت1

 القطاع العاـ أك القطاع الخاص الخاضعيف ألحكاـ قانكف العمؿ.
.أف يككف المطمكب ىك حؽ مالي لممكظؼ في مكاجية اإلدارة مستمد مف القانكف الذم ينطبؽ عميو، سكاء تعمؽ 2

 األمر براتب أك معاش أك مكافآة أك عالكة.
دكر القاضي ىك مجرد تطبيؽ أحكاـ القانكف عمى كقائع الدعكل لتحديد المركز القانكني لممكظؼ مف . أف يككف 3

 . حيث مستحقاتو المالية لدل جية اإلدارة التي يعمؿ بيا "

كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية،  بدكف طبعة، د.ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، دار الجامعة الجديدة،
 . 542-541، ص2016
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٫ٝ ٣شد ػ٤ِٜب ا٩رػبٕ ٤ُٝغذ ٓو٤ذح ث٤ٔؼبد ا٧ٓش اُز١ ٣غؼَ ٖٓ ٛزا اُٞاهغ ؿ٤ش ٝاسد  ،ا٩ُـبء

كزوشس سدٙ"
7
 . 

اعزوشد ا٣نبً هشاساد ٓغِظ اُذُٝخ أُقش١ٝ         
8
ػ٠ِ إٔ ًبكخ أُ٘بصػبد اُز٢ ٣ض٤شٛب  

دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ أُٞظلٕٞ اُؼ٤ٕٓٞٔٞ ثؾؤٕ ٓشرجبرْٜ أٝ ؽوٞهْٜ أُب٤ُخ ٢ٛ ٖٓ هج٤َ
9
ٝاُز٢  

٣ؼزجشٛب اُونبء ا٩داس١ أُقش١ ٖٓ مٖٔ هنبء اُؾوٞم
10
. 

ٝرُي  ،رؼزجش دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٖٓ اُذػبٟٝ اُز٢ رخزـ ثٜب ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ

ٝرؼذ٬٣رٚ 2001( ُغ٘خ 5ٖٓ هبٕٗٞ رؾ٤ٌَ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ سهْ ) 6(/33ٝكوبً ُ٘ـ أُبدح )
11
 

. عبئش أُ٘بصػبد 6ػ٠ِ :" رخزـ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثبُ٘ظش ك٤ٔب ٢ِ٣ :.... ٝاُز٢ ٗقذ

ا٩داس٣خ
12
 . 

عؼَ ُٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ا٣٫ُٞخ اُؼبٓخ ُِ٘ظش ك٢  هذ إٔ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ٣ٝزج٤ٖ ا٠ُ

٫ رخِٞ ٖٓ إٔ رٌٕٞ ٓ٘بصػخ ك٢ رٌبد ًبكخ أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ دٕٝ اعزض٘بء، كبُٔ٘بصػخ ا٩داس٣خ 

                                                           
مكقع  22/9/2008بتاريخ  ، 2007لسنة  109قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ 7

 .10/10/2018 االطالع تاريخ المقتفي اإللكتركني،

8
، محكمة النقض ،عمياالمحكمة الدستكرية ال)ىك أحد األعمدة الثالث التي تشكؿ السمطة القضائية في مصر،   

آلف ىك القانكف عمى غرار مجمس الدكلة الفرنسي، كالقانكف الحاكـ لو ا 1946مجمس الدكلة(. أنشئ المجمس عاـ 
كيختص المجمس بالفصؿ في المنازعات اإلدارية التي تثكر بيف األفراد كالجيات الحاكمة في  1972لسنة  47رقـ 

الدكلة، كيقـك بإلغاء القرارات الصادرة مف الحككمة، فضالن عف التعكيض عنيا، كيتككف مف ثالثة أقساـ القسـ 
 .القضائي كقسـ الفتكل كقسـ التشريع

//ar.wikipedia.org. https:  صباحان . 11الساعة  1/9/2018تاريخ اإلطالع 

، مجمكعة المبادلء  27/7/1991ؽ.ع، جمسة 35لسنة  3242الطعف رقـ  -المحكمة اإلدارية العميا المصرية9
 .1665،الجزء الثاني ،ص36القانكنية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا، المكتب الفني ،سنة

 . 365، مرجع سابؽ، ص2003جماؿ الديف، دعاكل التسكية لسنة د.سامي  10
،عدد 9/2001، المنشكر في الكقائع الفمسطينية بشير 2001( لسنة 5قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ ) 11
 .12/5/2001( الصادر بتاريخ 38)

دل السمطات العامة في الدكلة، حبأنيا المسألة التي تثير نزاعان بيف األفراد كبيف إ المنازعة اإلداريةتعرؼ  12

ستنادان إلى حؽ التقاضي يتـ حمميا إلى القضاء مف خالؿ مباشرة الحؽ في الدعكل، كىك الحمقة األكلى مف اك 

كىي الحمقة الثانية مف حمقات حؽ  حمقات حؽ التقاضي، حيث يتـ نظرىا مف خالؿ إجراءات الخصكمة القضائية،

طاؼ بصدكر الحكـ النيائي البات فييا كالذم يمثؿ التسكية أك الترضية التقاضي إلى أف تصؿ إلى خاتمة الم

سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع د.القضائية باعتبارىا الحمقة الثالثة كاألخيرة مف حمقات التقاضي. 

 .18سابؽ، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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شػ٤خؽ
13
هشاس اداس١ 

14
أٝ ٓ٘بصػخ ك٢ اُؼوٞد ا٩داس٣خ 

15
، أٝ ك٢ ٓ٘بصػخ ك٢ ػَٔ رؼذ١ ػ٠ِ 

ٛزا  ،ٓشًض هب٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ، أٝ ٗضاع رٝ فجـخ ٓب٤ُخ ٝاُز١ ٣ؼزجش أعبعبً ُٔٞمٞع دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ

، كبٕ أهشاف دػٟٞ اُزغ٣ٞخ، ٛٔب ا٩داسح ٝأُٞظق اُؼبّ، ٝاُؼ٬هخ آخش عبٗت، ٖٝٓ عبٗتٖٓ 

ػ٬هخ ر٘ظ٤ٔ٤خٔب ٜث٤٘
16
سادرٜب رزٔزغ ك٤ٜب ا٩داسح ثبُغِطخ اُؼبٓخ، أ١ رٔزِي ؽن ا٧ٓش ٝا٢ُٜ٘ ثب 

 أُ٘لشدح أُِضٓخ ٨ُكشاد.

أٓب ثبُ٘غجخ ا٠ُ ٓقش، ك٤خزـ ٓغِظ اُذُٝخ أُقش١ اُؾب٢ُ ثبُ٘ظش ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ 

 .1972( ُغ٘خ 47( ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ أُقش١ سهْ )10ٝكوبً ُ٘ـ أُبدح )

اُِغٞء  ٣ٝزشرت ػ٠ِ رُي، أٗٚ ػ٘ذ ٗؾٞء ٗضاع ٓب٢ُ ٓب ث٤ٖ أُٞظق اُؼبّ ٝا٩داسح  ٣ٌٕٞ      

ٖٓ خ٬ٍ سكغ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ثبؽذٟ  أُؾبًْ ا٩داس٣خ أُقش٣خا٠ُ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب أٝ 

فٞسر٤ٜب أٓب ٖٓ خ٬ٍ دػٟٞ ا٫عزؾوبم ارا ًبٕ ٓٞمٞع اُذػٟٞ ٣زؼِن ثب٫عزؾوبهبد أُب٤ُخ 

ُِٔٞظق اُؼبّ رغبٙ ا٩داسح أٝ ٖٓ خ٬ٍ دػٟٞ ا٫عزشداد ٢ٛٝ خبفخ ثٔطبُجخ ا٩داسح ثٔب عجن 

 ثـ٤ش ؽن ُِٔٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ. إٔ دكؼزٚ 

ٛزا اُلقَ ا٠ُ دػٟٞ ا٫عزؾوبم ك٢ أُجؾش ا٧ٍٝ ، ٝدػٟٞ ْ جن، هُغّ ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب ع

 ا٫عزشداد ك٢ أُجؾش اُضب٢ٗ .

                                                           
دارة" لألحكاـ القانكنية في ىك خضكع كالتزاـ السمطة التنفيذية " اإل بمبدأ المشركعية في القانكف اإلدارميقصد  13

كانت أمصدرىا سكاء  جميع تصرفاتيا، أم خضكعيا لكؿ قكاعد القانكف الكضعي في الدكلة كبصرؼ النظر عف
أـ غير مكتكبة، فيجب عمى اإلدارة اإللتزاـ بأحكاـ القانكف فيما تصدره مف قرارات إدارية، فيجب أف قكاعد مكتكبة 

د. عبد الناصر أبك سميدانة، كاألشكاؿ التي رسميا القانكف. إلجراءات تصدر عف السمطة المختصة كفقان ل
شريؼ أحمد ك  74مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف،الكتاب األكؿ، مطبعة دار الفكر، بدكف طبعة، ص

، 2010،جامعة األزىر، كمية الحقكؽ، غزة،" دعكل إلغاء القرار اإلدارم "رسالة ماجستير بعنكاف يكسؼ بعمكشة،
 .1ص

ىك إفصاح اإلدارة عف إرادتيا المنفردة كالممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كاألنظمة  القرار اإلدارم:14
كذلؾ بقصد إحداث أك تعديؿ مركز قانكني معيف متى كاف ذلؾ ممكنان أك جائزان قانكنان. قرار محكمة العدؿ العميا 

تركني، تاريخ االطالع ، مكقع المقتفي اإللك3/6/2006بتاريخ  48/1997الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ 
1/9/2018 . 
العقد الذم يبرمو شخص مف أشخاص القانكف العاـ بقصد إدارة مرفؽ عاـ أك بمناسبة تسييره، كأف  العقد االدارم:15

كطا استثنائية غير تظير نية االدارة في ىذا العقد باألخذ بأسمكب القانكف العاـ كأحكامو كذلؾ بتضميف العقد شر 
دكف  كسائؿ تنفيذ النشاط اإلدارم، المطبعة العربية الحديثة، القدس ، مألكفة في القانكف الخاص. د.عدناف عمرك،

 . 130، ص2010طبعة،
إلى نصكص قانكنية عامة كمجردة تنظـ شركط ىذه يعبر عنيا بخضكع المكظؼ منذ تعيينو  العالقة التنظيمة16

حقكؽ المكظؼ المادية كالمعنكية ككاجباتو كالقكاعد التي تحكـ تأديبو كتنظيـ حياتو العالقة مسبقان مف خالؿ تكضيح 
الكظيفية بصفة عامة مف بدايتيا كحتى نيايتيا، كما يمكف أف يصدر بشأنو مف قرارات. كنشير إلى اجتياد محكمة 

العميا كالذم استقر عمى أف عالقة المكظؼ باإلدارة عالقة تنظيمية كفقا لمقرار )قرار محكمة العدؿ العميا رقـ  العدؿ
النشاط . ، د. عدناف عمرك، كسائؿ تنفيذ 442،ص 1989المنشكر بمجمة نقابة المحاميف لعاـ  11/1953

 . 45م، الكتاب الثاني، مرجع سابؽ ،ص، كد.محمد عمي الخاليمة، القانكف اإلدار 203اإلدارم، مرجع سابؽ، ص
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 دعٕٖ االعرحماق:  األٔلانًثحث 
 

 ك٢ رٓخٓغزؾوخ ُِٔٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ  ٓب٤ُخ إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى ٓجبُؾك٢ فٞسرٜب  رزٔضَ      

ٓغزؾوبرٚ أُب٤ُخ ًبِٓخ، أٝ ثبُوذس اُز١ ٣غزؾوٚ هجِٜب ٝكوبً  داسح اُز٢ ر٘بصػٚ ك٤ٜب، آب ك٢ ٓوذاسا٩

ُِوبٕٗٞ، ٝؽ٤ش إٔ أُذػ٢ ك٢ دػٟٞ ا٫عزؾوبم ٛٞ أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ ٖٓ ثؼذٙ ك٬ ٣ٌٖٔ 

ٝرُي ٧ٕ أُذػ٢ ك٢  ،إٔ رٌٕٞ ا٩داسح ٓذػ٤خ ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُذػبٟٝ، ثَ أٜٗب أُذػ٠ ػ٤ِٜب دائٔبً 

٣خ أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ اُخبفخ اُز٢ رٔ٘ؼ ؽبؿِٜب ؽوٞهبً ؽخق٤خ دػٟٞ ا٫عزؾوبم ٣ٜذف ؽٔب

٣غزٔذٛب ثؾٌَ ٓجبؽش ٖٓ اُوبٕٗٞ
17
 . 

دٕٝ إٔ  عزؾوبم ك٢ كِغط٤ٖ ك٢ ٓغبٍ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خدػٟٞ ا٫ رطج٤ن ٝرزٔؾٞس فٞسح        

 اُزغ٣ٞخٝكوبً ُٔذٍُٞ  ِٔٞظق اُؼبّ ٝٛٞ ػ٠ِ سأط ػُِٔٚ أُب٤ُخ أُغزؾوخ ؾوٞماُرٔزذ ا٠ُ 

أُب٤ُخ  اُؼبّ ػ٠ِ دساعٚ ٛزا أُجؾش ٖٓ خ٬ٍ ؽوٞم أُٞظقزؼَٔ اُجبؽضخ ، ٝػ٤ِٚ عٝأؽٌبٜٓب

ك٢ أُطِت م أُٞظق اُؼبّ اُزوبػذ٣خ ٝؽوٞ ،ك٢ أُطِت ا٧ٍٝ أُغزؾوخ خ٬ٍ ؽ٤برٚ اُٞظ٤ل٤خ

 ٓوبسٗخ ٓغ اُزؾش٣غ ٝاُونبء أُقش١.اُضب٢ٗ 

 : انًغرحمححمٕق انًٕظف انعاو انًانٛح انًطهة األٔل : 
 

ٗظشح ًَ ٜٓ٘ٔب ا٠ُ ر٤٤ٌق  ك٣٢خزِق اُونبء ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤ ػٖ ٗظ٤شٙ أُقش١           

اُز٢ ٗقذ ػ٤ِٜٔب ٗـ أُبدح  ؽٍٞ أُ٘بصػبد اُخبفخ ثبُٔشرجبد ٝاُؼ٬ٝاد اُذػٟٞ

اُ٘بكز ٝرؼذ٬٣رٚ اُلِغط٢٘٤ ٖٓ هبٕٗٞ رؾ٤ٌَ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ4(/33)
18

اُونبء  إٔ ؽ٤ش، 

٣ؼَٔ ػ٠ِ رطج٤ن ٗـ أُبدح اُغبثوخ ٝكوبً ُونبء أُؾشٝػ٤خ ٓزغب٬ًٛ هنبء  ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤

ٖٓ مٖٔ أُشرجبد ٝاُؼ٬ٝاد  إٔ ػ٠ِ اػزجبسٙاُؾوٞم اُز١ ٣نْ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ك٢ ه٤برٚ 

ٓقذسٛٔب ٛٞ اُوبٕٗٞ  اُشؿْ ٖٓ أ٠ِٕ رذخَ ك٢ ٗطبم دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ، ػ٫ اُؾوٞم أُب٤ُخ اُز٢ 

ب ٝكوبً ُذػٟٞ ا٩ُـبءٔٝاٗٔب ٣زْ أُطبُجخ ثٜثؾٌَ ٓجبؽش
19
. 

                                                           
 .180ص مرجع سابؽ،مصطفى شاكر ، رسالة دكتكراة بعنكاف دعاكل تسكية الحالة الكظيفية ،د.17
. المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية  4عمى :" تختص محكمة العدؿ العميا عمى :  4(/33تنص المادة ) 18

 المرتبات .....". مف حيث التعييف أك الترقية أك العالكات أك

دعكل قضائية يطمب الطاعف بمقتضاىا مف القضاء اإلدارم مراقبة مشركعية قرار إدارم صادر : دعكل اإللغاء19
راجع مشبب البقمي /رسالة دكتكراة بعنكاف  .عف إرادة منفردة كالحكـ بإلغائو إذا تبيف لو أف ىذا القرار غير مشركع 

، 2011، الرياض ، نايؼ العربية لمعمـك االمنية جامعة–في النظاـ السعكدم  "مكاعيد دعكل الغاء القرار االدارم
 24ص

عرفت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية دعكل اإللغاء بأنيا :" الدعكل التي تيدؼ إلى مخاصمة قرار إدارم معيب 
بذلؾ دعكل عينية  بقصد التكصؿ إلى إلغائو إعالءن لمبدأ المشركعية، كحماية لألفراد مف عسؼ اإلدارة، كىي

الخصـ فييا ىك القرار اإلدارم الطعيف، كبالتالي فإف محكمة القضاء اإلدارم تحاكـ القرار ال اإلدارة بما يجعؿ 
" قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  ، 2005لسنة  43الدعكل متحررة مف لدد الخصـك
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شارتثبُ٘غجخ ٣ُِٝزنؼ ا٧ٓش       
20

( ٖٓ هبٕٗٞ اُخذٓخ 1/51أُبدح ) ػ٤ِٚ ٗقذُٔب  ٝكوبً ، 

رؾذد سٝارت أُٞظل٤ٖ هجوب ُغِْ اُشٝارت :" إٔ  ػ٠ِ ٝرؼذ٬٣رٚ 1998ُغ٘خ  (4أُذ٤ٗخ سهْ )

ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاسٛب سهْ أ٣نبً  ٝٛزا ٓب أًذد ػ٤ِٚ ،اُوبٕٗٞ"أُِؾن ثٜزا 

ٝاُز١ عبء ك٢ ٓنٔٞٗٚ ػ٠ِ إٔ:" ؽن أُٞظق اُز١ ُْ ر٘وطغ فِزٚ ثؼِٔٚ  2010ُغ٘خ  772

اُٞظ٤ل٢ ثقٞسح أف٤ُٞخ إٔ ٣زوبم٠ سارجٚ ٝٛٞ أٓش ثذ٢ٜ٣ رلشمٚ هج٤ؼخ ا٧ٓٞس، امبكخ ا٠ُ 

ٗقذ ػ٠ِ اعزؾوبم أُٞظل٤ٖ سٝارجْٜ ٝكن عِْ بٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ( ٖٓ ه51إٔ أُبدح )

اُشٝارت أُِؾن ثبُوبٕٗٞ...."
21
. 

سهْ  أُقش١ ( ٖٓ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ36أُبدح سهْ ) ٗـ٣ٝوبثَ ٗـ أُبدح اُغبثوخ      

2016( ُغ٘خ 81)
22
٣ؾذد ا٧عشٝاُز١ ٣٘ـ ػ٠ِ إٔ: " 

23
اُٞظ٤ل٢ ُِٞظبئق ٝكوبً ُِغذاٍٝ أسهبّ  

( أُِؾوخ ثٜزا اُوب1ٝ2ٝ3ٕٞٗ)
24
". 

                                                                                                                                                           

الناصر أبك سميدانة، مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف، مرجع  ، أشار إليو د. عبد4/10/2005جمسة 
 .15سابؽ، ص

كيتعيف المالحظة ىنا إلى أف القضاء اإلدارم المصرم قد كجد معياران ىامان في مجاؿ التفرقة بيف كؿ مف دعكل = 
عي بو في دعكاه، اإللغاء كدعكل التسكية، إذ يعتمد ىذا المعيار عمى مصدر الحؽ الشخصي الذم يطالب بو المد

فإذا كاف يطالب بحؽ شخصي مقرران لو كفقان لقاعدة تنظيمية عامة، أك قانكف أك الئحة، فإف المطالبة بيذا الحؽ 
قضائيان يككف مف خالؿ دعكل التسكية، كيككف اإلجراء الصادر مف اإلدارة في شأف منح حقو مجرد إجراءات 

كف عمى حالة المكظؼ، أنا إذا كاف المدعي يطالب بحقكؽ مستمدة تنفيذية الغرض منيا إنزاؿ ما يحممو نص القان
د.سامي جماؿ  مف قرار إدارم صادر عف سمطة تقديرية مف اإلدارة فإف الدعكل تككف في ىذه الحالة دعكل إلغاء.

 كما بعدىا . 135، مرجع سابؽ ، ص2014الديف، دعاكل التسكية لسنة 
يستحقو المكظؼ كيتقاضاه مقابؿ قيامو بمياـ الكظيفة التي يشغميا، كال الراتب: الراتب االساسي الشيرم الذم  20

( لسنة 4رقـ ) الفمسطيني لخدمة المدنية( مف قانكف ا1يشمؿ العالكات أك البدالت مف أم نكع كانت .المادة )
  كتعديالتو . 1998

فقد عر ؼ األجر الكظيفي  النافذ 2016( لسنة 81)أما قانكف الخدمة المدنية في الجميكرية العربية المصرية رقـ 
منو بأنو :" األجر المنصكص عميو في الجداكؿ الممحقة بيذا القانكف مضمكمان إليو جميع العالكات  2في المادة 

 المقررة بمقتضى ىذا القانكف".
ظيفتو" جتماعية المقابمة لك سمح لممكظؼ أف يحتفظ بالمكانة االكقد عرؼ الفقو الفرنسي الراتب بأنو :" كسيمة ت

كنص المشرع الفرنسي أيضا عمى أف كؿ مكظؼ أف يحصؿ عمى لقاء عممو عمى الراتب كالعالكات كالبدالت 
لمكاجية االعباء العائمية"، كنص أيضا عمى أف :" يستحؽ المكظؼ مقابالن ماليان نظير قيامو بأداء عممو يشمؿ 

رد بيا نص تشريعي أك الئحي:" مصطفى لطفي مرتبو كبدؿ السكف كالعالكه اإلجتماعية ككافة البدالت التي ي
 . 202-201مرجع سابؽ،  رسالة دكتكراة بعنكاف " تسكية الحالة الكظيفية"، شاكر،

، مكقع المقتفي 7/9/2011، بتاريخ 772/2010قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  21
 .3/11/2018اإللكتركني، تاريخ االطالع 

 43، العدد 1/11/2016المنشكر في الجريدة الرسمية في  81/2016رقـ  المصرم نكف الخدمة المدنيةقا 22
 مكرر )أ( .



11 

٣زؾذد ثٔٞعت اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ شارترُي، إٔ آُئدٟ        
25
دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔٞظق اُؾن ك٢  

ٓ٘بهؾخ عٜخ ا٩داسح
26
خ هذ أٗبهٜب ػذ ٓ٘ؼ ٝاؽزغبة رِي اُؾوٞم أُب٤ُإٔ ٜٓٔخ ٝمغ هٞا"ار ،

)اُوبٕٗٞ ٤ش إٔ أُٞمٞع اُز١ ٣ؾغض اُذعزٞس ٝؽا٧عبع٢  ثبُوبٕٗٞأُؾشع اُذعزٞس١ 

ا٧عبع٢( ُوبٕٗٞ أٝ ُؾٌْ اُونبء ٣قجؼ ٓٞمٞػبً ؿ٤ش اداس١ ٝإٔ اُوشاساد ا٩داس٣خ اُز٢ 

ٗظش ا٠ُ ًزبة اُ٘ظش٣خ اُؼبٓخ ُِوشاساد ا –رزقذٟ ُٚ ػ٠ِ خ٬ف اُذعزٞس رٌٕٞ هشاساد ٓ٘ؼذٓخ

،رُي إٔ اُؾوٞم أُب٤ُخ أُزؼِوخ ثبُشٝارت ٝأُؼبؽبد -413ؿ، 6ا٩داس٣خ، ع٤ِٔبٕ اُطٔب١ٝ،ه

اُوبٕٗٞ  سٙٝاُزؼ٣ٞنبد ٝا٩ػبٗبد ٝأٌُبكآد ٝمغ ُٜب اُذعزٞس )اُوبٕٗٞ ا٧عبع٢( ثبػزجب

ا٧عبع٢ ا٧ػ٠ِ ؽٔب٣خ ثؤٕ أٗبهٜب اُوبٕٗٞ ٫ٝ ٣غٞص ُ٪داسح إٔ ر٘بٍ ٖٓ ٛزٙ اُؾوٞم ثٔب ٣ؼطِٜب 

ب ٫ ٣غٞص رخط٤ٜب ثبُض٣بدح ك٤ٜب ٝأ١ هشاس ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣ٌٕٞ ًزُي أٝ ٣ٔظ ثٜب ثب٫ٗزوبؿ ٜٓ٘ب ًٔ

٣وغ ٓ٘ؼذٓبً..."
27
.  

ُِشارتكبُٔٞظق اُؼبّ ثبُ٘غجخ        
28
ك٢ ٓشًض هب٢ٗٞٗ ٓٞمٞػ٢ ٫ئؾ٢ ػبّ 

29
، ٧ٗٚ ٣غزٔذ 

ؽوٚ ك٢ أُضا٣ب أُب٤ُخ ٖٓ اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح
30

٣ٝغزؾن سارجٚ ثٔغشد اعز٬ٓٚ اُؼَٔ ٝاعزٔشاسٙ ، 

                                                                                                                                                           
لقد جرت القكانيف في جميكرية مصر العربية عمى تسمية المبمغ الذم يتقاضاه المكظؼ عند نياية كؿ شير  23

.د.سميماف الطماكم، الكجيز في القانكف سماه المشرع أجران  58/1971بالمرتب، كلكف ابتداءن مف القانكف رقـ 
 .423، ص1992اإلدارم،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،

نشير في ىذا المكضكع أف الكادارات الخاصة ببعض الطكائؼ مف المكظفيف قد تضع جدكالن لمراتب مختمفة  24
، حيث 2016( /81المدنية رقـ )أك الخدمة  1998(/4تماما عف جدكؿ الركاتب كفقان لقانكف الخدمة المدنية رقـ)

عمى :" تحدد ركاتب كمخصصات  2002( لسنة 1رقـ )مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني  32نصت المادة 
الممحقيف ليذا القانكف، أما قانكف السمطة القضائية المصرم رقـ =" 1.2القضاة لجميع درجاتيـ كفقا لمجدكليف"

نو عمى أف :" تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتيـ كفقان لمجدكؿ الممحؽ م 68، فقد نصت المادة 1972لسنة (46)
 بيذا القانكف.

حيث أف معنى المرتب في فقو القانكف اإلدارم يختمؼ عف معنى األجر في فقو القانكف المدني، كمرد ذلؾ إلى  25
نيف كالمكائح بصفة عامة كىي عالقة تعاقدية، فمرتب المكظؼ تحدده القكا ،تالؼ عالقة األجير بصاحب العمؿخا

كمكضكعية، كىذا التحديد ال يقـك عمى المكازنة بيف العمؿ كما يقابمو مف جزاء فحسب، بؿ يراعي في تحديده ما 
ينبغي أف يتكافر لممكظؼ مف مزايا مادية كأدبية تتناسب مع المركز االجتماعي الالئؽ بالكظيفة بما يجنب المكظؼ 

 -بعنكاف " تسكية الحالة الكظيفية"  في شاكر، "رسالة دكتكراةضركراتيا.مصطفى لطانشغاؿ الباؿ بمطالب الحياة ك 
 .200-199ص –مرجع سابؽ 

 .234حسف السيد بسيكني،قضاء النقض اإلدارم، مطبعة ركز اليكسؼ، بدكف طبعة تاريخ ، ص 26
مكقع المقتفي اإللكتركني، ، 28/1/2009بتاريخ 163/2008قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل رقـ  27

 . 4/11/2018تاريخ االطالع 
قسـ المشرع الفمسطيني المكظفيف إلى خمس فئات تضاؼ عمى الفئة الخاصة كالفئة العميا، كحدد في الجدكؿ  28

المعدؿ لقانكف الخدمة  4( كفقا لمقانكف رقـ 9( الراتب األساسي لكؿ درجة مف درجات فئات الكظيفة.المادة )1رقـ )
.أما المشرع المصرم فقسـ الكظائؼ الخاضعة ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية  2/4/2005دنية الصادر بتاريخ الم

. مجمكعة الكظائؼ 1( كاآلتي : 10إلى المجمكعات الكظيفية الرئيسة كفقان لنص المادة ) 81/2016رقـ 
. مجمكعة الكظائؼ الحرفية 4. مجمكعة الكظائؼ الكتابية . 3. مجمكعة الكظائؼ الفنية . 2التخصصية . 

 كالخدمة المعاكنة .
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ٝاعجبرٚ اُٞظ٤ل٤خ ثؾٌَ ٓ٘زظْ دٕٝ اٗوطبع هبُٔب إٔ عجت ػذّ ه٤بٓٚ ثؼِٔٚ اُٞظ٤ل٢ ًبٕ ء اك٢ أد

ثٚ سادرٚثغجت ٫ دخَ ٩
31
. 

 رْ ا٩ؽبسح ا٤ُٚ عبثوبً اُزغ٣ٞخ ًٔب دػٟٞ  إٔ أعبط ٓٞمٞع ٝرشر٤جبً ػ٠ِ ٓب عجن، ٣زنؼ         

فخ ثبُٔشرجبد أُغزؾوخ ُْٜ، ٣زؼِن ك٢ اُطِجبد أُب٤ُخ أُزؼِوخ ثؾؤٕ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ اُخب

ٝاعزؾن ٛزا اُؾن كؼ٬ ٗز٤غخ أداء أُٞظق ُؼِٔٚ  ٝهبُٔب إٔ ٛزا اُؾن ٓقذسٙ اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح

ش أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ك٢ زجٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ إٔ رؼثبة أ٠ُٝ ُ كٌبٕ ٖٓ أُ٘ٞه ثٚ

ٝإٔ رؾغْ ٓٞمٞع ا٥صبس أُب٤ُخ  ،ٖٓ أُ٘بصػبد اُخبمؼخ ُذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ أُغزؾوخ اُشٝارت

أُزشرجخ ػ٤ِٜب ثؼذ إٔ رٌٕٞ هذ كؾقذ ٝدهوذ ع٤ٔغ عٞاٗت اُذػٟٞ، امبكخ ا٠ُ ثغو ٓؾٌٔخ 

اُؼذٍ اُؼ٤ِب ٫خزقبفٜب ػ٠ِ ع٤ٔغ أُ٘بصػبد أُب٤ُخ اُز٢ رذخَ مٖٔ ٗطبم دػبٟٝ 

١ ٓشح أخشٟ ك٤ٚ ر٤غ٤ش ٝرغ٤َٜ ػ٠ِ أُٞظق أُزوبم٢، ٝػذّ ؽـَ اُونبء اُؼبد ُٔباُزغ٣ٞخ

ثذػٟٞ رْ كؾقٜب ٝرذه٤و٤ٜب ٖٓ هجَ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب
32
. 

أُزؼِوخ  اُلِغط٤٘٤خ اعزوشد ك٢ رطج٤وبرٜب ؽٍٞ أُغبئَ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ا٫ إٔ         

" أُغزؾوبد أُب٤ُخ" ٝا٧صش أُب٢ُ ػ٠ِ دػبٟٝ ا٩ُـبء كوو حٓؾقٞس ثبُٔشرجبد
33

 ٖٓ ٌٕٞ٣

                                                                                                                                                           
بمجرد إداء المكظؼ العاـ لعممو، كاستحقاؽ مكعد الراتب يصبح المكظؼ في مركز قانكني ذاتي كينقمب كضعو  29

القانكني مف " مركزتنظيمي" إلى صاحب " حؽ شخصي" أك ذاتي، يترتب عمى ذلؾ أف اإلدارة ال يمكنيا بإرادتيا 
المبالغ المستحقة لممكظؼ كما ال يجكز ليذا األخير أف يتنازؿ عف الراتب الذم حؿ ميعاد استحقاقو المنفردة تعديؿ 

كأصبح حقان شخصيان لو، كلذلؾ نجد أف المحكمة اإلدارية المصرية العميا تقرر بأف :" المدعي يضحي في مركز 
ؽ ، 18لسنة  21/5/1974دارية العميا في قانكني ذاتي بالنسبة لمقابؿ ما أداه فعالن مف عمؿ" ، حكـ المحكمة اإل

بعنكاف تسكية الحالة  رسالة دكتكراة مصطفى شاكرد. أشار إليو 363، ص126رقـ  19نة مجمكعة أحكاـ الس
 . 228،مرجع سابؽ ،صالكظيفية 

 . 127مرجع سابؽ ،ص دعاكل التسكية ، سامي جماؿ الديف ،د.  30
، االعتقاؿ، حيث قررت بذلؾ محكمة العدؿ العميا بقكليا :" إف قرار كمف أمثمة االنقطاع المبرر لممكظؼ العاـ  31

/د مف نظاـ الخدمة المدنية يككف حقيقان باإللغاء إذا كانت 148اعتبار المكظؼ فاقدا لكظيفتو باالستناد لممادة 
عدناف ىناؾ أسباب مبررة لمتغيب، كاعتقاؿ المكظؼ بسبب خارج عف إرادتو يعتبر سببان مبرران لمتغيب" د.

.كىذا أيضا ما أخذت بو المحكمة اإلدارية العميا في  275ص، مرجع سابؽ ، عمرك،مبادلء القانكف االدارم،
مصر، إذ نصت عمى :" اعتقاؿ المكظؼ العاـ يعتبر مف األعذار التي ترقي إلى مرتبة القكة القاىرة في مجاؿ 

في حالة االعتقاؿ طالما لـ تسند إلى المكظؼ  منعو مف الحضكر إلى مقر عممو فتبقى العالقة الكظيفية قائمة
تيمة أك يحكـ بإدانتو أك يصدر بشأنو قرار خاص أكنو ترتيبان عمى استمرار العالقة الكظيفية قائمة كمتصمة فإف 

عمى فترة االعتقاؿ باعتباره مرتبان كليس تعكيضا..." قرار المحكمة اإلدارية العميا في =المكظؼ يستحؽ مرتبو 
، رقـ 1980-1965ؽ مجمكعة المبادلء في خمسة عشر عامان ، 14لسنة  1334طعف  1/4/1973

 . 2448،ص180
،مجمة ، االستاذة الدكتكرة سعاد الشرقاكم 182/2005التعميؽ عمى قرار لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ  32

العدد الرابع عشر، كانكف الثاني لسنة الفمسطيني الستقالؿ المحاماة كالقضاء " مساكاة"، العدالة كالقانكف، المركز 
 .72، ص2009

يجدر التنكيو ىنا، أف دعكل التسكية تُبنى عمى حقكؽ شخصية يستمدىا الطاعف مف القانكف مباشرة،كتككف مف 33
اختصاص القضاء اإلدارم،كليس مف قرار إدارم ضار أك فعؿ مادم ضار يرتب ضررأ ُيكجب التعكيض، حيث 
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ٝٛزا ٓب اخزد ثٚ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ ؽ٤ض٤بد هشاسٛب سهْ خ٬ٍ أُؾبًْ اُؼبد٣خ، 

ٝاُز١ عبء ثٚ ػ٠ِ إٔ " اُشٝارت ٝاُؼ٬ٝاد اُز٢ ٣غزؾوٜب أُٞظق ػٖ خذٓزٚ  182/2005

كبٕ اُ٘ضاع ؽُٜٞب ٛٞ ٗضاع ٓذ٢ٗ ر٘ظشٙ أُؾبًْ  اُٞظ٤ل٤خ رؼزجش ك٢ رٓخ اُخض٣٘خ ؽز٠ ٣زوبمٜب،

ٝاُذػٟٞ ثٜزٙ اُق٤ـخ رخشط ػٖ اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُؼبد٣خ ًذػٟٞ د٣ٖ ػبد١، 

٤ُٝظ اخزقبؿ هنبء ًبَٓ.." ،اُز١ ٛٞ هنبء اُـبء
34
. 

هبُذ ؽ٤ش ، 42/2006ٝك٢ هشاس آخش ُٜب ٣ذٍ ػ٠ِ راد أُنٕٔٞ اُغبثن ٣ٝؾَٔ اُشهْ         

اُلزشح ٓب إ ٓٞمٞع اُذػٟٞ ٣زؼِن ثؼذّ فشف سٝارت ُِٔغزذػ٤٤ٖ ٣ذػ٤بٕ اعزؾوبهٜب ػٖ :" 

ٝؽ٤ش إٔ اُ٘ضاػبد اُز٢ روّٞ ث٤ٖ أُٞظق ٝاُخض٣٘خ ؽٍٞ  25/6/2001ٝ 25/9/2000ث٤ٖ 

اُشٝارت اُز٢ ٣غزؾوٜب ػٖ ٓذح خذٓزٚ اُٞظ٤ل٤خ ٢ٛ ٗضاػبد ر٘ظشٛب أُؾبًْ اُؼبد٣خ ًذػٟٞ د٣ٖ 

ػبد١ كبٕ اُذػٟٞ رخشط ػٖ اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب"
35
. 

إٔ اُ٘ضاػبد أُزؼِوخ ثبُشٝارت ٝاُؼ٬ٝاد ٛٞ ذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ٝرطج٤وبً ُٔجذأ ٓؾٌٔخ اُؼ       

اُقبدس ػٖ ٓؾٌٔخ فِؼ اُخ٤َِ :" ٝؽ٤ش إٔ أُطبُجبد  494/2013ٗضاع ٓذ٢ٗ، عبء ك٢ هشاس 

أُب٤ُخ اُجؾزخ رٌٕٞ ٖٓ اخزقبؿ اُونبء اُؼبد١ ٓب ُْ رٌٖ ٓؼِوخ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤خ أٝ هب٤ٗٞٗخ 

ن ٓب٢ُ ٣زشفذ ك٢ رٓخ ا٩داسح ُقبُؾٚ، ٝػ٤ِٚ اُؾٌْ ُِٔذػ٢ اُوشاس ا٩داس١ ٝاٗٔب رزؼِن ثؾ

د٫ٝس أٓش٢ٌ٣ ... 6000ثٔجِؾ 
36

 ".        

 ًبٕ ُِٔؾٌٔخ اُؼ٤ِبٝك٢ أُوبثَ ُِٔجذأ اُغبثن اُز١ دسعذ ػ٤ِٚ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب          

:" رؾٌْ إٔ  ، ٝاُز١ عبء ك٢ ٓنٔٞٗٚ ػ7/2009٠ِسهْ ٖٓ خ٬ٍ هشاسٛب  خشآسأ١  اُلِغط٤٘٤خ

أُؾٌٔخ ثبُضاّ أُغزذػ٠ مذٛب ا٠ُٝ٧ ٝصاسح أُب٤ُخ ك٢ اُغِطخ اُٞه٤٘خ اُلِغط٤٘٤خ رق٣ٞت 

                                                                                                                                                           

ة العدؿ العميا الفمسطينية عمى أنو كحده المختص بإلغاء القرارات اإلدارية كليس لممحاكـ في ذلؾ استقرقضاء محكم
العادية سمطة إلغاء القرارات اإلدارية،أما التعكيض فتختص بو المحاكـ النظامية، حيث قضت في حكـ ليا أنو :" " 

صالحيا كتك  ذمف حؽ السمطة اإلدارية اتخا سيعيا بغية تحسيف المدينة أك القرية كافة ما مف شأنو إقامة الطرؽ كا 
ذا ترتب عمى ذلؾ ضرر لفرد مف الناس عميو أف يمجان إلى المحكمة المختصة  كفؽ ما يحتاج ليذا البمد،كا 
بالتعكيض، كأف محكمة العدؿ العميا غير مختصة بالنظر في مثؿ ىذه الحالة.)قرار محكمة العدؿ الفمسيطنية 

 (.19/11/2000سة جم-1999لسنة  183بقطاع غزة رقـ 

، مكقع المقتفي  4/6/2007، بتاريخ 182/2005قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  34
 . 3/11/2018اإللكتركني، تاريخ االطالع 

في . مكقع المقت 9/4/2007، بتاريخ 42/2009قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقده في راـ اهلل رقـ  35
 .  3/11/2018اإللكتركني، تاريخ االطالع 

 ، غير منشكر . 15/12/2015، بتاريخ  494/2013القرار الصادر عف محكمة صمح الخميؿ رقـ  36
المتفرع عف الدعكل  98/2017كفي قرار آخر لمحكمة بداية راـ اهلل في الطمب رقـ كفي قرار آخر لذات المعنى :"

اء في مضمكنو عمى :" يجب أف يصدر قرار مف اإلدارة لممدعية باستحقاقيا كالذم ج 1306/2016الحقكقية رقـ 
ف امتنعت اإلدارة عف إصدار مثؿ ىذا القرار يككف لممدعية المجكء إلى المحكمة المختصة بالطعف  لألثر المالي كا 

القرار الصادر عف محكمة  في ىذا القرار كمف ثـ تمجأ إلى المحاكـ المدنية لتقرر ليا في ىذه المطالبة المالية" .
، 10/9/2018،بتاريخ  1306/2016كالمتفرع عف الدعكل الحقكقية رقـ  98/2017بداية راـ اهلل في الطمب رقـ 

 غير منشكر .
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. هنبح اُقِؼ اُز٣ٖ رٔذ رشه٤زْٜ ا٠ُ 1ٝرقؾ٤ؼ ٓغزؾوبد أُغزذػ٤ٖ ٝكن ا٧عظ اُزب٤ُخ: 

 1اؽزغبة اُشارت ثٔب ك٢ رُي اُؼ٬ٝاد اُذٝس٣خ اُغ٣ٞ٘خ ٝكن اُغذٍٝ سهْ  -هنبح ثذا٣خ: أ

ُِٔؾن ثوبٕٗٞ اُغِطخ اُونبئ٤خ ٓ٘ز ربس٣خ اُزؼ٤٤ٖ ًوبم٢ فِؼ ؽز٠ ربس٣خ اُزشه٤خ ا٠ُ هبم٢ ا

ثذا٣خ. ة. اؽزغبة اُشارت ثٔب ك٢ رُي اُؼ٬ٝاد اُذٝس٣خ اُغ٣ٞ٘خ ٖٓ ربس٣خ اُزشه٤خ ا٠ُ هبم٢ 

أُؼذُخ ٬ُئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ  158ٖٓ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٝأُبدح  49/2ثذا٣خ ٝكن ٗـ أُبدح 

أ. اؽزغبة اُشارت ثٔب  -. هنبح اُجذا٣خ اُز٣ٖ رٔذ رشه٤زْٜ ا٠ُ هنبح اعزئ٘بف:2ُِوبٕٗٞ أُزًٞس.

أُِوؼ ثوبٕٗٞ اُغِطخ اُونبئ٤خ ٖٓ ربس٣خ  1ك٢ رُي اُؼ٬ٝاد اُذٝس٣خ اُغ٣ٞ٘خ ٝكن اُغذٍٝ سهْ 

ك٢ رُْ اُزشه٤خ ًوبم٢ ثذا٣خ ؽز٠ ربس٣خ اُزشه٤خ ا٠ُ هبم٢ اعزئ٘بف . ة. اؽزغبة اُشارت ثٔب 

ٖٓ  49/2اُؼ٬ٝاد اُذٝس٣خ اُغ٣ٞ٘خ ٖٓ ربس٣خ اُزشه٤خ ا٠ُ هبم٢ اعزئ٘بف ٝكن ٗـ أُبدح 

أُؼذُخ ٖٓ ا٬ُئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُِوبٕٗٞ أُزًٞس" 158هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٝأُبدح 
37
 

ٓغ  -اُقٞاةهذ عبٗجذ إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب  ٣ُغز٘زظ، اُز٘بهلػ٠ِ مٞء ٛزا ٝ       

د ٛٞ ك٢ ارجبػٜب ٓجذأ إٔ اُ٘ضاع ؽٍٞ أُطبُجبد أُب٤ُخ أُزؼِوخ ثبُشٝارت ٝاُؼ٬ٝا -ا٫ؽزشاّ

إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ٣ذخَ ك٢ اخزقبفٜب ٗضاع ٓذ٢ٗ ٣خشط ٖٓ اخزقبفٜب، ار 

ع٤ٔغ دػبٟٝ أُٞظل٤ٖ ٝعبئش أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ، ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٕٞ ٓلبدٛب أٜٗب ٓخزقخ ثذػبٟٝ 

ػٖ  ٝكوبً ُِوبٕٗٞ ثبُزب٢ُ ػ٤ِٜب إٔ ٫ رز٘بصٍ ُزغ٣ٞخ ُِٔ٘بصػبد اُخبفخ ثٜزٙ اُلئخ،ا٩ُـبء ٝا

هبُٔب أٜٗب ٗبؽئخ ػٖ ؽن  "أُغزؾوبد أُب٤ُخ"  ؾغْ ٓٞمٞع ا٥صبس أُب٤ُخث ثَ روّٞ اخزقبفٜب

ٛزا ٖٓ عٜخ، ٖٝٓ عٜخ أخشٟ ٫ ثّذ ٖٓ اُوبء اُنٞء ػ٠ِ  ٓب٢ُ ٓغزؾن ٖٓ هجَ اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح

ك٢ هشاسارٜب، ار ٣غت  أُؾبًْ اُلِغط٤٘٤خ٤خ اُزؼبسك ث٤ٖ أُجبدٟء اُونبئ٤خ اُز٢ رغز٘جطٜب اؽٌبُ

رٞؽ٤ذ ٛزٙ أُجبدٟء، ؽز٠ رٌٕٞ ٓوٞٓبً ٬ُخطبء ا٩داس٣خ ٬ٓٝراً ُِجبؽض٤ٖ ػٖ ؽوٞهْٜ ٝٓشعؼبً 

ُؼبّ، ٛذاس ؽوٞم أُٞظق اسعخ ا٩داسح ُق٬ؽ٤برٜب ٝعِطبرٜب ؽز٠ ٫ ٣زْ ا٣غز٘بس ثٜذ٣ٚ هجَ ٓٔب

 ٝػذّ اُزلشهٚ ث٤ٖ ٓٞظق ػبّ ٝآخش ػ٠ِ أعبط أُغ٠ٔ اُٞظ٤ل٢ .

ُ٘ـ أُبدح  ثزطج٤وٚ أٗٚ ُْ ٣ُٞعذ ٓضَ ٛزٙ ا٩ؽٌب٤ُخ رغذ اُجبؽضخٓغِظ اُذُٝخ أُقش١، أٓب        

ك٤ٔب ٣خـ ثبُٔشرجبد أُغزؾوخ  47/1972اُج٘ذ اُضب٢ٗ ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ سهْ /( 10)

ٓ٘بصػبد أُٞظل٤ٖ ك٢ ثؤٕ  أُقش١ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ٓبأًذد ػ٤ُِِٚٔٞظق اُؼبّ، ٝٛزا 

رجبرْٜ ٢ٛ ٖٓ هج٤َ دػبٟٝ ا٫عزؾوبم، كزغزط٤غ أُؾٌٔخ ث٣٫ٞخ هنبئٜب اٌُبَٓ إٔ رؾذد ٓش

ث٘لغٜب ُِٔٞظق ؽوٞهٚ اُز٢ ٣غزٔذٛب ٖٓ اُوبٕٗٞ، كبٕ ًبٕ ٣طبُت ثؾن رار٢ ٓوشس ُٚ ٓجبؽشح ك٢ 

ٕ أٝ ٫ئؾخ، كبٕ اُذػبٟٝ رٌٕٞ ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُؾبُخ ٖٓ دػبٟٝ ػبٓخ ًوبٗٞهبػذح ر٘ظ٤ٔ٤خ 

ا٫عزؾوبم"
38
. 

ٝك٢ هشاس آخش ُٜب هنذ ثؤٕ :" رخل٤ل ٓشرت أُٞظق ٛٞ ٖٓ هج٤َ أُ٘بصػخ ك٢        

أُشرجبد ٓٔب ٫ رغش١ ػ٤ِٜب ٓٞاػ٤ذ دػبٟٝ ا٩ُـبء، ٫ٝ ٣غوو اُؾن ك٢ اهبٓزٜب ا٫ ارا عوو 

                                                           
.مكقع المقتفي اإللكتركني، تاريخ  1/11/2010بتاريخ  ، 8/2009ك 7/2009ار المحكمة العميا رقـ قر  37

 . 3/11/2018اإلطالع 
الدعاكل اإلدارية " دعكل اإللغاء كدعكل التسكية"، دار الجامعة  د.ماجد راغب الحمك ك زيد فيمي،د.مصطفى أب 38

 .339ص ، 2005الجديدة،بدكف طبعة، اإلسكندرية،
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هشاس خلل أُشرت هذ ٓن٠ ػ٤ِٚ أًضش ٖٓ عز٤ٖ ٣ٞٓبً" ثٔن٢ أُذح ٫ٝ رؤص٤ش ٌُٕٞ
39
ٝأ٣نبً  ،

ك٢ هشاس آخش ُٜب هنذ ػ٠ِ إٔ :" أُ٘بصػخ ؽٍٞ اعزؾوبم أُٞظق أٝ ػذّ اعزؾوبهٚ دسعخ 

ٓؼ٤٘خ ٝسارت ٓؼ٤ٖ أُوشس٣ٖ ُٔئِٛٚ هجوبً ٧ؽٌبّ ًبدس أُٞظل٤ٖ أٝ هجوبً ُوٞا٤ٖٗ ا٩ٗقبف أٝ 

٤ٖ أٝ أ١ هبٕٗٞ آخش ٓب ٣زشرت ػ٠ِ رُي ٖٓ آصبس ك٢ اعزؾوبهٚ أُؼبد٫د أٝ هٞاػذ هذا٢ٓ أُٞظل

عزٔبػ٤خ ٢ٛ ٖٓ هج٤َ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثبُشٝارت"ّ اعزؾوبهٚ ُ٪ػبٗخ ا٫أٝ ػذ
40
. 

ا٠ُ رؾو٤ن ٗلظ  -أؽ٤بٗب –كبٗٚ هذ ٣ئد١ سكغ دػٟٞ ا٩ُـبء  ػ٠ِ اُشؿْ ٓٔب رْ رًشٙ عبثوبً         

ؽبُخ سكغ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ، ٝرُي ًٔب ك٢ ؽبُخ اُطؼٖ ثب٩ُـبء ك٢ اُ٘ز٤غخ اُز٢ ٣طِجٜب أُٞظق ك٢ 

اُوشاس اُقبدس ثخلل اُشارت ر٘ل٤زاً ُغضاء رؤد٣ج٢ ثبه٬ً ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، ار أٗٚ ٝثقذٝس 

اُؾٌْ ثبُـبء ٛزا اُوشاس ٖٓ ؽؤٗٚ اػبدح اُشارت ا٠ُ ٓب ًبٕ ػ٤ِٚ هجَ رخل٤نٚ ثؤصش سعؼ٢، ًؤٕ 

اُشارت ُْ ٣ٔظ هو
41
. 

اُوبٕٗٞ، ٝإٔ أُٞظق ٫ ٣قجؼ دائ٘بً ُِذُٝخ  ٝكوبً ٓٔب عجن، إٔ أُشرجبد ٣زْ رؾذ٣ذٛب  غز٘زظ٣ُ       

 ،ثو٤ٔخ اُشارت ا٫ ثؼذ أداء اُؼَٔ، أٓب هجَ رُي كٜٞ ك٢ ٓشًض ر٘ظ٢ٔ٤ ٣غٞص رؼذ٣ِٚ ك٢ ًَ ٝهذ

 .قأُغزؾوخ ُِٔٞظٝػ٠ِ رُي كبٕ دػبٟٝ رغ٣ٞخ أُشرجبد ٫ ٣غٞص سكؼٜب ا٫ّ ثقذد أُشرجبد 

 رشه٤زْٜ ُٔب ثؾؤٕ ٝك٢ ٛزا اُقذد، ٣ضبس اُزغبإٍ ؽٍٞ هِجبد أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ     

ثٔب ُٜب ٖٓ ٣٫ٝخ اُـبء، أّ ر٘ظشٛب  ٛزٙ اُطِجبد أُؾٌٔخ ، َٛ ر٘ظشسٝارجْٜٖٓ رؤص٤ش ػ٠ِ  ِزُيك٤

أُؾٌٔخ ٓ٘بصػخ ك٢ سارت ٣غزٔذ فبؽت اُؾؤٕ ؽوٚ ك٤ٜب ٖٓ اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح ٝرؼذ ثزُي دػٟٞ 

 رغ٣ٞخ؟

ٝرؼذ٬٣رٚ أؽٌبّ  4/1998( ٖٓ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ سهْ 50-43ٗظٔذ أُٞاد ٖٓ )        

اُزشه٤خ
42

عِٞة اُغٔغ ث٤ٖ ا٧هذ٤ٓخ أُٔؾشع اُلِغط٢٘٤ ارخز ٤ُزج٤ٖ إٔ ا ُِٔٞظق اُؼبّ، 

ٝا٫خز٤بس
43
ك٢ رشه٤خ أُٞظل٤ٖ، ػ٠ِ إٔ ٣زْ هشاس اُزشه٤خ ٖٓ اُغٜخ أُخزقخ ثبُزؼ٤٤ٖ 

44
، ٓغ 

ٓشاػبح إٔ اُزشه٤خ ٫ رزْ ا٫ ػ٠ِ دسعخ ؽبؿشح ك٢ أُٞاصٗخ أُؼزٔذح
45
. 

                                                           
أشار  210ص 6ؽ، مجمكعة السنة 5لسنة 532، قضية رقـ 26/11/1960حكـ المحكمة اإلدارية العميا في  39
 . 264صمرجع سابؽ ، ة بعنكاف " تسكية الحالة الكظيفية"،، رسالة دكتكرامصطفى شاكرد.  إليو
،  3ؽ مجمكعة السنة 2لسنة  1658طعف رقـ  11/1/1958حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية في 40
 . 501ص

41
 . 843، ؿ5102د.ٓبعذ اُؾِٞ، اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ، داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح، ثذٕٝ هجؼخ،  
كظيفة درجتيا أعمى مف درجة الكظيفة التي كاف يشغميا قبؿ الترقية. د. سميماف الترقية: أف يشغؿ العامؿ  42

 . 428،ص 1992الطماكم، الكجيز في القانكف اإلدارم، دار الفكر العربي،
:" يشترط لمترقية  أف عمى كتعديالتو النافذ 1998( لسنة 4رقـ )( مف قانكف الخدمة المدنية 44نصت المادة ) 43

الفئة األكلى حصكؿ المكظؼ عمى تقدير جيد جدا طيمة سنكات الخدمة في الدرجة كيتـ  عمى الدرجات داخؿ
 اعتماد الترقية مف قبؿ مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب كرئيس الدائرة الحككمية المختص".

( مف ذات القانكف عمى :" يشترط لمترقية عمى الدرجات داخؿ باقي الفئات حصكؿ المكظؼ عمى 45ك المادة )
( نصت عمى :"تتـ الترقية داخؿ الفئتيف الثانية 46كسط تقدير جيد فما فكؽ آلخر ثالث سنكات". كالمادة )مت

كالثالثة لممكظفيف المستكفيف لشركط الترقية في الدائرة الحككمية المختصة بقرار مف رئيس الدائرة المختص. كالمادة 
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ُِٞظبئق اُزخقق٤خ ثب٫خز٤بس" ٖٓ أُغزٟٞ  ٝك٢ ٓقش عؼَ اُوبٕٗٞ أعبط اُزشه٤خ       

ػ٠ِ أعبط ث٤بٗبد رو٣ْٞ ا٧داء، ٝرٌٕٞ اُزشه٤خ ُِٞظبئق اُزخقق٤خ ا٧خشٟ ثب٫خز٤بس ا٧ٍٝ" 

( أُِؾن ُٜزا اُوبٕٗٞ، أٓب ثبه٢ اُٞظبئق رٌٕٞ 1ك٢ ؽذٝد اُ٘غت اُٞاسدح ك٢ اُغذٍٝ سهْ )

اُزشه٤خ ثب٧هذ٤ٓخ
46
. 

شه٤خ ٓج٤٘خ ػ٠ِ هشاس اداس١ فبدس ػٖ عٜخ ا٩داسح أُخزقخإٔ اُز ٓٔب عجن ٣زنؼ         
47
 

، ٝثبُزب٢ُ ٓب ٣زشرت ػ٠ِ ٛزا اُوشاس ٖٓ آصبسٝكوب ُزؾون ؽشٝهٜب
48

أف٬ ٖٓ اُوشاس  اً ٓغزٔذ٣ٌٕٞ 

اُقبدس ثبُزشه٤خ ٤ُٝظ ٖٓ اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح، ٝرُي ٧ٕ اُزشه٤خ ٤ُغذ ؽوبً ُِٔٞظق رغٞص ُٚ 

ٓطبُجخ عٜخ ا٩داسح ثٚ ػ٠ِ عج٤َ اُغضّ ٝا٩ُضاّ، ٝاٗٔب ٢ٛ ؽن ُغٜخ ا٩داسح رغزؼِٔٚ ك٢ ؽذٝد 

عِطزٜب اُزوذ٣ش٣خ ثٔب رشاٙ ٓؾووبً ُِقبُؼ اُؼبّ
49
صبس اُزشه٤خ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٖٝٓ صْ كبٕ أُطبُجخ ثآ ،

 هج٤َ اُطؼٖ ك٢ اُوشاساد ا٩داس٣خ ثب٩ُـبء.

ٓضا٣ب أُٞظق هذ ٣غزؾن ثغبٗت اُشارت ػ٠ِ  اعزوش اُلوٚ ٝاُونبء ا٩داس١ ػ٠ِ إٔ ُوذٝ        

ٓبد٣خ ٓب٤ُخ، ًبُجذ٫د اُز٢ رزؼِن ثجذٍ اٗزوبٍ ٖٓ ٌٓبٕ اُغٌٖ ا٠ُ ٌٖٓ اُؼَٔ، أٝ ثذ٫د 

عت ر٘بٍُٝٝزُي ٤ٔخ، ٜٓٔبد اُؼَٔ اُشعٝٓقبس٣ق    -ٝكوبً ٦ُر٢ :د ٛزٙ اُجذ٫ ُٝ

                                                                                                                                                           

ة الثالثة كالفئتيف الرابعة كالخامسة باألقدمية مف بيف ( نصت عمى :" تتـ جميع الترقيات في باقي درجات القئ47)
 المستكفيف لشركط األقدمية، كيصدر القرار بذلؾ مف رئيس الدائرة المختص بناء عمى تكصية المجنة المختصة".

:" يصدر أفكتعديالتو عمى  1998( لسنة 4)رقـ  الفمسطيني مف قانكف الخدمة المدنية 1(/49نصت المادة ) 44
 رقية مف الجية المختصة بالتعييف، كتعتبر الترقية نافذة مف تاريخ صدكر القرار بيا".قرار الت

:" ال تتـ  أف كتعديالتو عمى 1998( لسنة 4)رقـ  المصرم مف قانكف الخدمة المدنية (43)نصت المادة  45
الترقية إال عمى درجة شاغره في المكازنة المعتمدة شريطة قضاء المكظؼ سنكات الحد األدنى لممدة المقررة لمبقاء 

 (الممحؽ بيذا القانكف .1عمى الدرجة المشار إلييا في الجدكؿ رقـ )
ككف الترقية لمكظائؼ عمى :" كت 2016 لسنة (81رقـ ) المصرم انكف الخدمة المدنية( مف ق29نصت المادة ) 46

التخصصية مف المستكل األكؿ )ب( باالختيار عمى أساس بيانات تقكيـ األدار كما كرد في ممؼ الخدمة مف 
عناصر االمتياز، كتككف الترقية لمكظائؼ التخصصية األخرل باالختيار في حدكد النسب الكاردة في الجدكؿ رقـ 

 قي الكظائؼ باألقدمية.( الممحؽ بيذا القانكف. كتككف الترقية لبا1)
كالذم جاء  8/2/200، بتاريخ 2003لسنة  42قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  47

فيو :"كحيث أف الطعف ينصب عمى قرار برفض ترفيع المستدعي كليس عمى أحقيتو كأقدميتو بالترفيع أسكة 
ان بقرار سمبي يخرج عف اختصاص محكمة العدؿ العميا ذلؾ أف الترقية بالمكظفيف الذيف تـ ترفيعيـ فإنو يغدك طعن

حؽ لإلدارة تستعممو في حدكد سمطتيا التقديرية كال تخضع في ذلؾ لمرقابة القضائية إال إذا خالفت قانكنان مقيدأ 
 لسمطتيا.." .

اتي بالنسبة لمترقية بالقرار يجدر التنكيو في ىذا األمر، أنو متى استقر لممكظؼ العاـ المركز القانكني الذ 48
المنشىء ليا فإف ما يترتب عمييا مف آثار مالية تصبح جزءان مف الراتب تضاؼ إليو كتعتبر بعد ذلؾ المنازعة فييا 

 بعد ذلؾ مف دعاكل التسكية في الركاتب .
قارنة بيف األردف خالد حماد العنزم، رسالة ماجستيربعنكاف النظاـ القانكني لترقية المكظؼ العاـ " دراسة م 49

 . 57، ص2012كالككيت"، جامعة الشرؽ األكسط،كمية الحقكؽ،
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اُزغؼ٤شح اُشع٤ٔخ ُٞصاسح اُ٘وَ  ثذٍ اُز٘وَ اُضبثذ، كٜٞ ٓؾذد ك٢ كِغط٤ٖ ثٔٞعت - أ

1999 ٝأُٞاف٬د ُؼبّ
50

أُٞظل٤ٖ ٌُبكخ اُٞصساد ، ٣ٝزْ اػزٔبدٙ ٖٓ د٣ٞإ 

اُؾ٤ٌٓٞخ
51
 . 

ثذٍ ٓقبس٣ق ٜٓٔبد اُؼَٔ اُشع٤ٔخ، ك٢ٜ أ٣نب ٓؾذدح ثٔٞعت هشاس ٓغِظ  - ة

أُغزؾوبد أُب٤ُخ  ٌُبكخ ٓلغشاً ٝٓؾذداً ٝاُز١ عبء ،2010( ُغ٘خ 18اُٞصساء سهْ )

ثٔٞعت هشاس اداس١ ٓج٢٘ ػ٠ِ اُغِطخ اُزوذ٣ش٣ٚ  اُز٢ ٣غزؾوٜب أُٞظق اُز١ ٣ٌُِق

ُذٝسح ُِغلش ُ٪داسح
52
سع٤ٔخ أٝ ٜٓٔخ 

53
خبسط ثِذٙ 

54
أٝ داخِٜب

55
. 

                                                           
المعتمدة مف مجمس  1999آلية صرؼ بدؿ اإلنتقاؿ الثابت المعتمدة  لدل ديكاف المكظفيف العاـ حسب تسعيرة  50

  -بحسب اآلتي:  14/4/2008الكزراء كالصادر بتاريخ 
( يـك عمؿ خالؿ 18ف الفعمي لممكظؼ إلى مكاف عممو عف )يتـ صرؼ بدؿ إنتقاؿ ثابت مف مكاف السك -أ

(% عمى مبمغ المكاصالت اإلجمالي لممكظفيف الذيف يسكنكف بمحافظة كيعممكف 50يتـ إضافة نسبة ) -الشير.ب
(% عمى مبمغ المكاصالت اإلجمالي لممكظفيف الذيف يسكنكف كيعممكف 60يتـ إضافة نسبة ) -بمحافظة أخرل.ج
 ة.   في نفس المحافظ

( يـك عمؿ، كذلؾ 18كيتـ صرؼ بدؿ انتقاؿ ثابت مف مكاف السكف الفعمي لممكظؼ إلى مكاف عممو عف ) 51
( يكمان بالسنة، كباإلضافة إلى ذلؾ يتـ خصـ بدؿ النقؿ الثابت عف كؿ 30لخصميـ مدة اإلجازه االعتيادية بكاقع )
 يـك يأخذ فيو المكظؼ إجازة مرضية.

المكظؼ لمتدرب بغرض إكسابو معرفة عممية أك ميارة عممية أك كمييما معا كذلؾ لمدة ال تزيد الدكرة : إيفاد  52
 4/1998( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ 1عف ثمانية أشير سكاء أكانت داخؿ فمسطيف أك خارجيا.المادة )

 كتعديالتو .
عممي أك لمقياـ بزيادة أك جكلة  الميمة الرسمية :إيفاد المكظؼ لحضكر مؤتمر أك حمقة دراسية أك لقاء 53

استطالعية أك لما ىك مماثؿ ألم مف ىذه األمكر عمى أف يككف اإليفاد لمدة ال تزيد عمى شير كاحد سكاء أكانت 
 الميمو داخؿ فمسطيف أك خارجيا.

بشأف بدالت كمصاريؼ ميمات العمؿ الرسمية  18/2010( مف قرار مجمس الكزراء رقـ 7قسمت المادة ) 54
. إذا كانت نفقات المعيشة كاإلقامة لممكظؼ أك الشخص خالؿ فتره 1رات إلى :" الدكرات غير المستضافة الدك 

الداعية أك أم جية خارجية لـ يتمؽ منيا مبالغ نقدية لذلؾ الغرض، تصرؼ لو  الدكرة غير مغطاة مف الجية
ؿ تأدية الدكرة الرسمية،كتصرؼ الدكرات ( مف ىذه المادة عف كؿ ليمة يقضييا مف أج2المبالغ المحددة في الفقرة)

. ألغراض ىذه الالئحة صنفت دكؿ العامؿ مف حيث بدالت الدكرات إلى أربعة 2بما ال يزيد عف شير كاحد. 
الدكرات غير مستضافة بالدكالر األمريكي  يصنؼ الدكلة  -أصناؼ يتـ صرؼ مبمغ مقطكع لكؿ صنؼ كما يمي:

 ا( دكالر 20( مف ىذه المادة مبمغ )2يضاؼ إلى البدالت المقررة في الفقرة ) 3ة.كفقان لمجدكؿ الممحؽ بيذه الالئح
لممجمكعة الثانية عف كؿ  رات( دكال10أمريكي لممجمكعة األكلى ك) ا( دكالر 15أمريكي لممجمكعة الخاصة كمبمغ )

دالت المنصكص عمييا في يـك تصرؼ كامؿ الب 14. إذا كانت الدكرة التدريبية مف يـك إلى 4ليمة مف ليالي الدكرة.
يـك  14يـك كلغاية شير يصرؼ أكؿ  14. إذا كانت الدكرة التدريبية أكثر مف 5( مف ىذه المادة.3(ك)2الفقرتيف )

% مف قيمة الميمة لمفترة المتبقية كلغاية شير. كنصت أيضا المادة 60كـ ىذه المادة باإلضافة إلى  4حسب الفقرة
(% مف المبالغ 45كانت الدكرة مستضافة مف حيث المبيت يصرؼ نسبة )( مف ذات الالئحة عمى : إذا 8)

( مف المادة 3( مف ىذه الالئحة، باإلضافة إلى ما كرد في الفقرة )7( مف المادة )2المنصكص عمييا في الققرة )
نكف ( مف ذات القا11( مف ىذه الالئحة، عمى أف ال تزيد مدة الدكرة عف شير كاحد. ككذلؾ كضحت المادة )7)
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أٓب ثبُ٘غجخ ُِٔؾشع أُقش١ كوذ ٗظٔذ ٫ئؾخ ثذٍ اُغلش ٝٓقبس٣ق ا٫ٗزوبٍ ثٔوزنىشئ٤ظ 

ٝأدخِذ ػ٤ِٜب ػذح رؼذ٬٣د ًبٕ آخشٛب هشاس سئ٤ظ اُٞصساء  1958ُغ٘خ  41اُغٜٔٞس٣خ سهْ 

ٔب ٣زؼِن ثجذٍ ا٫ٗزوبٍ اُضبثذك 1990ُغ٘خ  1150سهْ 
56
ٝثذٍ اُغلش 

57
 ُِؼب٤ِٖٓ أُذ٤٤ٖٗ ثبُذُٝخ.  

ٗٚ ٫ ؽي إٔ اُذػبٟٝ أُزؼِوخ ثجذٍ اُز٘وَ اُضبثذ ٝ ثذٍ اُغلش أٝ ثذٍ أ ،٣زشرت ػ٠ِ ٓب عجن      

اُِٞائؼ ا٫ٗزوبٍ رؼذ ٖٓ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ؽ٤ش أٜٗب رغز٘ذ ا٠ُ ؽن رار٢ ٓوشس ٓجبؽشح ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ ٝ

 597/2016اُقبدس ػٖ ٓؾٌٔخ فِؼ اُخ٤َِ سهْ ، ا٫ أٗٚ ٝك٢ اُوشاس ؿ٤ش س٤ٖٛ ثبسادح ا٩داسح 

ٝاُز١ عبء ك٤ٚ :" اُؾٌْ ُِٔذػ٢ ثبُٔجِؾ اُز١ ٣طبُت ثٚ ػٖ  ثذٍ أُٞاف٬د ٖٓ ٌٓبٕ عٌ٘ٚ ا٠ُ 

 ( ؽ٤ٌَ" . 1009ٌٓبٕ ػِٔٚ ٝاُجبُؾ) 

هذ اػزذد ػ٠ِ  -ٓغ ا٫ؽزشاّ - إٔ ٓؾٌٔخ فِؼ اُخ٤َِ ك٢ اُوشاس اُغبثن رغذ اُجبؽضخ      

اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثبُ٘ظش ا٠ُ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثبُٞظبئق اُؼ٤ٓٞٔخ ٛزا ٖٓ عٜخ، 

ٕٝ إٔ رٌزشس ٩ُضا٤ٓخ ٝعٞد أُؾٌٔخ اُغبثوخ هذ ؽٌٔذ ثبُٔجِؾ ٓجبؽشح د كبٕٖٝٓ عٜخ أخشٟ 

ٖٝٓ صْ اُِغٞء داس١ ٣وش ُِٔذػ٢ ثبعزؾوبهٚ ُِلشٝهبد أُب٤ُخ أُوشسح ُجذٍ أُٞاف٬د، هشاس ا

 ا٠ُ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ ُِٔطبُجخ ٛزا ٝكوبً ُِ٘ظبّ اُذاسط رطج٤وٚ ك٢ كِغط٤ٖ ثؾؤٕ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ.

رؾزبط ا٠ُ هشاس اداس١ ٖٓ ا٩داسح ؽز٠  ك٢ٜٔقبس٣ق ٜٓٔبد اُؼَٔ اُشع٤ٔخ ُ أٓب ثبُ٘غجخ      

 .٣غزؾن أُٞظق ٛزٙ أُقبس٣ق ٝكوبً ُِوبٕٗٞ

ك٢ اُلوشاد اُغبثوخ،  باُز٢ رٔذ دساعزٜ أٝ اُجذ٫د اُشارت ا٧عبع٢ل اُ٘ظش ػٖ ـثٝ       

ػ٬ٝاد أ٣نبً  ٣زوبم٠ أُٞظق
58
ُٜٝزا ٣ضبس  ، ٣زْ رؾذ٣ذٛب ػٖ هش٣ن اُوبٕٗٞ، أٝ ٌٓبكآد 

                                                                                                                                                           

عمى :" يصرؼ لممكظؼ أك الشخص بدؿ مكاصالت مف مكاف اإلقامة إلى مكقع الدكرة كمف مكقع الدكرة إلى 
)مقطكع( شامالن لضرائب المطارات،كرسـك التأشيرات كغيرىا.... ككذلؾ حددت  اأمريكي ا( دكالر 150مكاف اإلقامة )

 (.12،13،14،15،16ذات الالئحة ما يتعمؽ ببدالت الميمات كفقان لنصكص المكاد )
بشأف بدالت ميمات العمؿ الرسمية عمى :" يصرؼ  18/2010( مف قرار مجمس الكزراء رقـ 6نصت المادة ) 55

لممكظؼ الذم يكمؼ بميمة رسمية أك دكرة تدريبية خارج الكطف إحدل أك جميع البدالت المدرجة في ىذه الالئحة 
( مف ذات الالئحة عمى :" يصرؼ لممكظؼ 18كنصت المادة )بما فييا تذاكر السفر مف خالؿ الكزارة المختصة. 

 الذم يكمؼ بميمة رسمية داخؿ الكطف إحدل أك جميع البدالت المدرجة في ىذه الالئحة".
لمجميكرية العربية المصرية عمى :"منح  41/1958( مف الئحة بدؿ السفر كالمصاريؼ رقـ 35نصت المادة ) 56

 التي تستدعي القياـ بيا استعماؿ كسائؿ النقؿ بشكؿ متكاصؿ كمتكرر".بدؿ ثابت لالنتقاؿ لبعض الكظائؼ 
( مف الباب األكؿ مف الئحة بدؿ السفر كالمصاريؼ لمجميكرية العربية المصرية عمى:" تعرؼ 1نصت المادة ) 57

ية التي بدؿ السفرعمى أنو المبمغ الذم يمنح لمعامؿ مقابؿ النفقات الضركرية التي يتحمميا بسبب تغيبو عف الج
االنتقاؿ لقكمسيكف  -يكجد بيا مقر عممو الرسمي في األحكاؿ اآلتية:أ. القياـ باألعماؿ التي تكمفو بيا رئاستو. ب

الطبي الكاقع في بمد آخر لمحصكؿ عمى إجازة مرضية إذا فاجأ المرض العامؿ كىك في مأمكرية رسمية خارج مقر 
الميالي التي تقضي في السفر بسبب النقؿ كأداء  -اإلجازة. جػإقامتو بشرط أف تقر جية طبية معتمدة منح ىذه 

 مياـ العمؿ.
كتعديالتو عمى :" يصرؼ الراتب اإلجمالي  1998(/4( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )51نصت المادة ) 58=

بدؿ  -عالكة اجتماعية لمزكج كاألكالد د -عالكة االختصاص جػ -الراتب األساسي ب -لممكظؼ عمى أساس " أ
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اُؼ٬ٝاد أٝ اُزغبإٍ ؽٍٞ ٓب ٓذٟ اُز٤٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ اُقؾ٤ؼ ُِذػٟٞ أُشكٞػٚ ثؾؤٕ ٛزٙ 

 ؟أٌُبكآد  

ٓٞمٞع اُؼ٬ٝادهذ ارجغ ك٢  اُلِغط٢٘٤ ُونبء ا٩داس١إ ا ٣ٌٖٔ اُوٍٞ      
59
أُؼ٤بس اُؼبّ  

ٝػ٤ِٚ كبُؼ٬ٝاد اُز٢ ٣ٌٕٞ ، ٝدػبٟٝ اُزغ٣ٞخاُز١ ارجؼٚ  ثقذد اُز٤٤ٔض ث٤ٖ دػبٟٝ ا٩ُـبء 

، ٝرْ رؾذ٣ذٛب رٌٕٞ أُ٘بصػبد اُخبفخ ثٜب ٖٓ مٖٔ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٓقذسٛب اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح

هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ اُلِغط٢٘٤ اُ٘بكز ( 51ٖٓٝكوبً ُ٘ـ أُبدح )
60
 -ًب٥ر٢ : ٝكوبً  

أٝ اُلئخ اُٞظ٤ل٤خأٝ أُئَٛ رُٔ٘ؼ ُِٔٞظق ٝكوبً ُِذسعخ أٝ اُٞظ٤لخ  : هج٤ؼخ اُؼَٔ ػ٬ٝح- أ
61

 ،

ث٬ئؾخ هج٤ؼخ اُؼَٔ  13/2005ٓغِظ اُٞصساء سهْ  ( ٖٓ هشاس1د أُبدح )ٝهذ ؽذد

ػ٬ٝح هج٤ؼخ اُؼَٔ ٝاُؼ٬ٝح ا٩داس٣خ
62
ؽغت اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ أُوبثِخ ٌَُ دسعخ ٝظ٤ل٤خ أٝ  

 ٜٓ٘خ.

كوذ عبء ٓقطِؼ ا٧عش أٌَُٔ ُٔقش،أٓب ثبُ٘غجخ       
63
٤ُذٍ ك٢ ٓؼ٘بٙ ػ٠ِ ػ٬ٝح هج٤ؼخ  

ػ٠ِ ُز٘ـ اُ٘بكز  2016(81سهْ ) ٤ٗخاُخذٓخ أُذ( ٖٓ هبٕٗٞ 41عبءد أُبدح ) اُؼَٔ، ؽ٤ش

:" ٣قذس ث٘ظبّ ا٧عش أٌَُٔ هشاساً ٖٓ سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء ثٔشاػبح هج٤ؼخ ػَٔ ًَ 

ثؾغت ا٧ؽٞاٍ  اخزقبفبرٜب ٝٓؼذ٫د أداء ٓٞظل٤ٜبٝؽذح ٝٗٞػ٤خ اُٞظبئق ثٜب ٝهج٤ؼخ 

ٝػ٠ِ مٞء ٛزٙ أُبدح فذس  ٓٞاكوخ ٝص٣ش أُب٤ُخ".ث٘بًء ػ٠ِ ػشك اُٞص٣ش أُخزـ ٝثؼذ 

                                                                                                                                                           

مخاطرة ح عالكة طبيعة العمؿ عالكة  -عالكة غالء المعيشة ز -االنتقاؿ مف مكاف السكف إلى مكاف العمؿ ق
 عالكة إدارية " -ط
كتعديالتو عمى :" يتكلى مجمس الكزراء  4/1998مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  2(/3نصت المادة ) 59

تحديد قيمة عالكات االختصاص كالندرة كالمخاطرة أك "أية عالكات أخرل كمستحقييا، ككضع الضكابط كالمعايير 
 عمى ما يعرضو ديكاف المكظفيف بالتنسيؽ مع الدكائر الحككمية كالجيات المختصة ". . لصرفيا بناءن 

:" يصرؼ الراتب  أف كتعديالتو عمى 1998لسنة (4( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )51نصت المادة )60
كاألكالد  عالكة اجتماعية لمزكج -عالكة االختصاص جػ -الراتب األساسي ب -اإلجمالي لممكظؼ عمى أساس " أ

عالكة مخاطرة ح عالكة طبيعة  -عالكة غالء المعيشة ز -بدؿ االنتقاؿ مف مكاف السكف إلى مكاف العمؿ ق -د
 عالكة إدارية " -العمؿ ط

%، مثاؿ عمى 30% ، مثاؿ عمى المؤىؿ :مدرس ماجستير فأكثر =A =90مثاؿ عمى الدرجة : درجة مدير 61
 %.45الكظيفة :مبرمج حاسكب =

بالئحة طبيعة العمؿ كالعالكة اإلدارية المنشكر في الكقائع  2005( لسنة 13)مس الكزراء رقـ قرار مج 62
 .55، العدد  27/7/2005الفمسطينية بتاريخ 

( مف قانكف 2األجر المكمؿ : كؿ ما يحصؿ عميو المكظؼ نظير عممو بخالؼ األجر الكظيفي. المادة ) 63
 . 2016لسنة  (81الخدمة المدنية رقـ )
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499/2018س سهْ ػٖ ٓغِظ اُٞصساء اُوشا
64
٤ُؾذد ا٧عش أٌَُٔ ُٔٞظل٢ ٝصاسح اُزغبسح  

ٝاُق٘بػخ ٓغ ٓشاػبرٚ ُشثو اُقشف ثشكغ ًلبءح ا٧داء ٝعشػخ اٗغبص ا٧ػٔبٍ
65
. 

زٔبػ٤خ ُِضٝط ٝا٫ٝ٧د " اُؼ٬ٝح ا٫عزٔبػ٤خ" : ٣ٔ٘ؼ أُٞظق ػٖ صٝعٚ ؿ٤ش اُؼ٬ٝح ا٫ع- ة

٣ٝٞهق فشف ٛزٙ  ،ؽ٬ٌ٤ ؽٜش٣ب  ٣ؼَٔ ػ٬ٝح اعزٔبػ٤خ ثٞاهغ عز٤ٖأُٞظق اُز١ ٫

اُؼ٬ٝح ػٖ اُضٝط أٝ أُطِن ٖٓ ربس٣خ اُٞكبح أٝ اُط٬م ؽغت ا٧ؽٞاٍ، ٣ٝٔ٘ؼ ػ٬ٝح 

اعزٔبػ٤خ ػٖ أ٫ٝدٙ
66
ؽ٬ٌ٤ ؽٜش٣ب ػٖ ًَ ُٝذ/ث٘ذ ؽز٠ ثِٞؽ اُضبٓ٘خ  ش٣ٖثٞاهغ ػؾ 

ػؾشح
67
/14( ٖٓ هشاس ٓغِظ اُٞصساء سهْ 2( ٝأُبدح )1ٝرُي ٝكوب ُ٘ـ أُبدح ) 

68
2005. 

1981( ُغ٘خ 118أٓب ك٢ ٓقش، كوذ عبء اُوبٕٗٞ سهْ )     
69

ثؾؤٕ روش٣ش اُؼ٬ٝح  

ا٩عزٔبػ٤خ ٝرُي ثٔ٘ؼ ًَ ػبَٓ ػ٬ٝح اعزٔبػ٤خ روذس ع٤٘ٚ ؽٜش٣بً ػ٬ٝح صٝاط، ٝاسثؼخ 

ع٤ٜ٘بد ؽٜش٣بً ػٖ اػبُخ ًَ ُٝذ
70
. 

                                                           
 11، العدد 19/3/2018، المنشكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018لسنة  499رار مجمس الكزراء رقـ ق 64

 مكرر )أ( .
:" يتحدد األجر المكمؿ لمكظفي كزارة  أف عمى 2018لسنة 499( مف قرار مجمس الكزراء رقـ 1نصت المادة ) 65

نجاز األعماؿ كمدل تحقيؽ األىداؼ المنكطة بيـ التجارة كالصناعو مع مراعاة الصرؼ برفع كفاءة األداء كسرعة ا
%، . عمى أف يتـ احتساب النسب 100% ، مكافآت تشجيعية 150جيكد غير عادية :=عمى النجك التالي: 

( منو عمى :" يشترط 2. كنصت المادة ) 30/6/2015السابفة مف األجر األساسي لمكظفي الكزارة في تاريخ 
.أف يككف المكظؼ مف شاغمي الكظائؼ 1و بالمادة السابقة عمى ما يمي :" لصرؼ األجر المكمؿ المنصكص عمي

.أف يحصؿ 3. أف يككف المكظؼ ممكف يقكمكف بالعمؿ الفعمي. 2التخصصية، أك =الفنية أك الكتابية أك الحرفية. 
مكظؼ جزاءات . أال يككف قد كقعت عمى ال4المكظؼ عمى تقرير تقكيـ أدا بمرتبة المتكسط أك أعمى أك ما يعادليا.

. أف يعمؿ المكظؼ عدد أياـ ال تقؿ عف خمسة عشر يكمان في الشير، كفي حالة العمؿ مدة 5تجاكز خالؿ الشير.
 % مف األجر المكمؿ .60تقؿ عف خمسة عشر يكما حتى ثالثة عشر يكمان يحصؿ المكظؼ عمى

جتماعية عمى :" تمنح العالكة بشأف العالكة اال 14/2005مف قرار مجمس الكزراء رقـ  4(/3نصت المادة ) 66
مف ذات المادة عمى  4االجتماعية عف األكالد لمزكجة إذا كاف الزكج معاقا كغير قادر عمى العمؿ ". كنصت الفقرة 

 :" إاذا كاف الزكجاف مكظفيف بالخدمة المدنية تدفع العالكة االجتماعية عف أكالدىما إلحداىما". 
بشأف العالكة االجتماعية عمى :" يستمر صرؼ  14/2005مف قرار مجمس الكزراء رقـ  2(/2نصت المادة ) 67

إذا كاف يتابع دراستو في أية مؤسسة تعميمية معترؼ  -العالكة االجتماعية عف أكالد المكظؼ في الحاالت التالية : 
إذا كاف معاقا أك أصبح غير  –أييما أسبؽ . بيا كلحيف إتماـ دراستو أك إكمالو الخامسة كالعشركف مف العمر 

  -إذا كانت بنتان غير متزكجة كغير مكظفة.  –قادر عمى العمؿ بقرار مف المجنة الطبية العميا . 
 إذا كانت بنتان مطمقة أك أرممة كغير مكظفة .

ة في العدد الخامس بشأف العالكة االجتماعية ، نشر في الكقائع الفمسطيني 14/2005قرار مجمس الكزراء رقـ  68
 .27/7/2005كالخمسكف بتاريخ 

(، بتاريخ 28، نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقـ )1981( لسنة 118قانكف تقرير العالكة اإلجتماعية رقـ ) 69
9/7/1981. 
عمى :" يمنح كؿ عامؿ عالكة  1981( لسنة 118( مف قانكف تقرير العالكة االجتماعية رقـ )2نصت المادة ) 70

 جنييات شريان عف إعالة كؿ كلد. 4. 2. جنيو شيريان عالكة زكاج .1اجتماعية بالفئات اآلتية: 
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اُؼ٬ٝح اُذٝس٣خ -ـع
71
:رٔ٘ؼ اُؼ٬ٝح اُذٝس٣خ ث٘غجخ ٝاؽذ ٝسثغ ك٢ أُبئخ ٖٓ اُشارت ا٧عبع٢  

ٌُبكخ كئبد اُٞظبئق ػٖ ًَ ع٘خ خذٓخ، ٓب ُْ ٣زْ ؽغجٜب أٝ رؤخ٤شٛب
72
ٖٓ عٜخ راد ا٫خزقبؿ  

(52ٝكوب ُ٘ـ أُبدح )
73

ٝرؼذ٬٣رٚ ٝاُز٢ ر٘ـ  4/1998سهْ  اُلِغط٢٘٤ ٓخ أُذ٤ٗخٖٓ هبٕٗٞ اُخذ

ز١ أٓن٠ ع٘خ كؤًضش ك٢ اُخذٓخ ػ٬ٝح دٝس٣خ ع٣ٞ٘خ رقشف ُٚ ك٢ ػ٠ِ:" ٣ٔ٘ؼ أُٞظق اُ

ا٧ٍٝ ٖٓ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ٖٓ ًَ ػبّ ٓب ُْ ٣قذس هشاس ٖٓ عٜخ ا٫خزقبؿ ثؾغجٜب أٝ ثزؤخ٤شٛب 

 .ػ٘ٚ ٝكوب ٧ؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ"

 2016(/81سهْ ) أُقش١ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ( ٖٓ 37أُبدح ) ٣ٝوبثَ ٗـ أُبدح اُغبثن ٗـ       

٣غزؾن أُٞظق ػ٬ٝح دٝس٣خ ع٣ٞ٘خ ك٢ ا٧ٍٝ ٖٓ ٤ُٞ٣ٞ اُزب٢ُ " ػ٠ِ اُؼ٬ٝح اُغ٣ٞ٘خ ثوُٜٞب:

٫ٗونبء ع٘خ ٖٓ ربس٣خ ؽـَ اُٞظ٤لخ أٝ ٖٓ ربس٣خ اعزؾوبم اُؼ٬ٝح اُذٝس٣خ اُغبثوخ ث٘غجخ 

 .%( ٖٓ ا٧عش اُٞظ٤ل٢، ػ٠ِ إٔ ٣ؼبد اُ٘ظش ك٢ ٛزٙ اُ٘غجخ ثقلخ دٝس٣خ ٓ٘زظٔخ"7)

ػ٠ِ رُي، إٔ اُؾن ك٢ اُؼ٬ٝح اُذٝس٣خ ٣ٝزشرت      
74
ؽن ٓغزٔذ سأعب ٖٓ اُوبٕٗٞ ٤ُٝظ ٖٓ  

هبُٔب ُْ ٣قذس هشاس ثزؤع٤ِٜب أٝ  –ارٕ ثقشكٜب  ااُز١ ٫ ٣ؼذ عٞ –اُوشاس اُقبدس ثٔ٘ؾٜب 

 اُؾشٓبٕ ٜٓ٘ب .

ء ٝاُز١ عب 59/2005ٝٛزا ٓب أًذد ػ٤ِٚ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاسٛب سهْ          

ك٢ ٓنٔٞٗٚ ػ٠ِ :" إ ػذّ اؽزغبة ٓب ٣غزؾوٚ أُغزذػ٢ ٖٓ ػ٬ٝر٤ٖ ع٣ٞ٘ز٤ٖ ٓوشسر٤ٖ ثؾٌْ 

اُوبٕٗٞ ٣ـذٝ ٓخبُلبً ُؾٌْ اُوبٕٗٞ، ٫ٝ ٣ـ٤ش ٖٓ ا٧ٓش ؽ٤ئبً ٖٓ إٔ هغ٤ٔخ سارجٚ ا٧خ٤ش ُْ رزنٖٔ 

٘غ٤ت رِي اُؼ٬ٝر٤ٖ هبُٔب إٔ أُؾشع عؼَ اعزؾوبهٜب ٝفشكٜب ثؾٌْ اُوبٕٗٞ ٝؿ٤ش ٓؼِن ػ٠ِ ر

أٝ هشاس،ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ػذّ فشكٜب ٝٛٞ ا٩عزض٘بء عؼِٚ ٓؼِوبً ثَ ٓؾشٝهبً ثقذٝس هشاس ٖٓ عٜخ 

                                                           
يرل األستاذ سميماف الطماكم في مكضكع العالكة الدكرية، بأنيا الكسيمة الطبيعية لزيادة الراتب،  كىي كسيمة  71

قدمو بالسف. د. سميماف الطماكم، الكجيز تشجيعية لممكظؼ كمساعدة لو عمى مكاجية تكاليؼ الحياة التي تتزايد بت
 . 424، ص 1993في القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية، 

التي تقـك بو اإلدارة ىك كضع ك اإلجراءات اإلدارية اليامة أحد نشير إلى  =ال مف اإلشارة في ىذا المقاـ  72
ا التقرير عمى حياة المكظؼ الكظيفية بشكؿ عاـ التقارير السنكية لتقييـ اآلداء لممكظؼ العاـ، كالتي تؤثر نتيجة ىذ

كبحقكقو المالية بشكؿ خاص، حيث  يجكز لإلدارة أف تحـر المكظؼ الذم يحصؿ عمى تقدير ضعيؼ كقؼ 
العالكة الدكرية ، أك أف تكقع عميو أحد الجزاءات التالية : أ.كقؼ العالكة الدكرية، ب.تنزيؿ الدرجة، جػ. تنزيؿ 

 كتعديالتو. 1998لسنة  4مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  42-40المكاد مف  الكظيفة أك الفصؿ .
، نشر في الكقائع الفمسطينية بتاريخ  2005لسنة  45مف قرار مجمس الكزراء رقـ  (57)نصت المادة 73
مديرية الركاتب بصرؼ عالكة دكرية سنكية في األكؿ مف  -، العدد ستكف عمى :"تقـك كزارة المالية9/11/2005

 كانكف الثاني مف كؿ عاـ لممكظفيف الذيف أمضكا سنة فأكثر في الخدمة،كتبمغ في ذلؾ الدائرة الحككمية كالديكاف.
ينكه ىنا، إلى أف كزارة المالية أصدرت قراران مبنيان عمى تكصية صادرة عف كؿ مف مدير الرقبة المالية كككيؿ  74

رة القانكنية عمى :" اعتماد صرؼ العالكة الدكرية لكؿ مكظؼ كزارة المالية كمدير عاـ الركاتب ك مدير عاـ الدائ
ثبت لو دكاـ فعمي في السنك يزيد عف تسعة شيكر، ما لـ يصدر قرار بحجبيا أك تأخيرىا عف المكظؼ مف دىة 

 ذات االختصاص كفقان ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية ".
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راد اخزقبؿ ثؾغجٜب أٝ رؤخ٤شٛب"
75

اُوشاس اُقبدس ػٖ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ  ػ٠ِ رُي،ٝأًذ 

أُقش٣خ ٝاُز١ رٌٖٔ ؽ٤ض٤برٚ ػ٠ِ :" إٔ اُؼ٬ٝح اُذٝس٣خ ٢ٛ ؽن ٖٓ ؽوٞم أُٞظق ٣غزٔذٙ 

اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح ثٔغشد ؽٍِٞ ٓٞػذٛب دٕٝ إٔ رزشخـ عٜخ ا٩داسح ك٢ أُ٘ؼ أٝ أُ٘غ، ٫ٝ ٖٓ 

...٘ل٤ز١ فبدس ث٘بًء ػ٠ِ عِطخ ٓو٤ذح٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ اُوشاس اُقبدس ثٜب عٟٞ ٓؾل هشاس ر
76
". 

أٓب ارا فذس هشاس ٜٗبئ٢ ثزؤع٤َ ٓٞػذ اعزؾوبم اُؼ٬ٝح أٝ ثبُؾشٓبٕ ٜٓ٘ب، ك٬ ٣ٌٕٞ أٓبّ       

 اُؾؤٕ ا٫ اُطؼٖ ثب٩ُـبء ػ٠ِ ٛزا اُوشاس خ٬ٍ اُغز٤ٖ ٣ٞٓب.ر١ 

٠ سارت أُٞظق اُؾبفَ ػ٠ِ أُئ٬ٛد ػ٬ٝح ا٫خزقبؿ : ٢ٛٝ اُؼ٬ٝح اُز٢ رنبف اُ-ٙ

اُؼ٤ِٔخ اُؼ٤ِب
77
 . 

اُؼ٬ٝح ا٩داس٣خ : ٢ٛٝ اُز٢ رٔ٘ؼ ُٖٔ ٣ؾـِٕٞ ٓٞاهغ اؽشاك٤خ ه٤بد٣خ ٝكوبً ٤ٌَُِٜ اُز٘ظ٢ٔ٤  -ٝ

، ٫ٝ ٣غٞص اُغٔغ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ػ٬ٝح ا٫خزقبؿ أُؼزٔذ٣ٖ ُِذٝائش أُخزِلخ ظبئقٝعذٍٝ اُٞ

 ثؾ٤ش ٣قشف أ٣ٜٔب أًجش.

 ا٩عٔب٢ُ ( اُغبثن هذ ؽذدد اُشارت51ا٠ُ إٔ ػجبساد ٗـ أُبدح ) ٣ُٝغز٘زظ ٓٔب روذّ        

، ُْٝ ثؼ٘بفشٙ دٕٝ رشى عِطخ روذ٣ش٣خ ُ٪داسح ك٢ ٛزا اُؾؤٕ، ؽ٤ش ثذأد أُبدح ثٌِٔخ ٣قشف 

ا٫ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؼذّ عٞاص  ا٩عٔب٢ُ رؾذد أ٣خ ؽشٝه ُقشف أ١ ػ٘قش ٖٓ ػ٘بفش اُشارت

اُغٔغ ث٤ٖ ػ٬ٝح ا٫خزقبؿ ٝاُؼ٬ٝح ا٩داس٣خ، ٝثبُزب٢ُ كبٕ اعزؾوبم أُٞظق اُؼبّ ُزِي 

اُؼ٬ٝاد اُغبثوخ ٣غز٘ذ ٓجبؽشح ا٠ُ هبػذح ر٘ظ٤ٔ٤خ
78
. 

ٝاُز٢ ٗظٜٔب أُؾشع  ػ٬ٝح أُخبهشح ا٠ُ خقٞف٤خ بؽضخ ا٠ُ عبٗت ٓب عجنجٝرؾ٤ش اُ     

/ 78اُلِغط٢٘٤ ثوشاس فبدس ػٖ ٓغِظ اُٞصساء سهْ 
79

، صْ ػذٍ ػ٠ِ أُبدح اُضب٤ٗخ ٓ٘ٚ  2005

                                                           
، مكقع المقتفي  27/12/2005،تاريخ 59/2005هلل رقـ قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ ا 75

 . 10/11/2018اإللكتركني، تاريخ اإلطالع 
 . 279مصطفى لطفي شاكر، رسالة دكتكراة" مرجع سابؽ ، ص 76
77

 أُزؼِن ث٬ئؾخ هج٤ؼخ اُؼَٔ ٝاُؼ٬ٝح اُذٝس٣خ. 5112ُغ٘خ 08( ٖٓ هشاس ٓغِظ اُٞصساء سهْ 2ٗـ أُبدح )
ىنا إلى أف المشرع الفمسطيني قد فر ؽ ما بيف الراتب األساسي كالراتب اإلجمالي، فالراتب كيرجى المالحظة  78

األساسي ال يشمؿ أم عالكات أك أم بدالت بمكجب نص المادة األكلى مف قانكف الخدمة المدنية النافذ، بينما 
بقان كباإلضافة إلى الراتب األساسي ( المشار إلييا سا51الراتب اإلجمالي يشمؿ كافة العناصر المذككرة في المادة )

، كتطبيقان لذلؾ، عندما يتـ كقؼ راتب المكظؼ العاـ كفقان لألسباب التي حددىا القانكف لمكقؼ، فإنو يحصؿ عمى 
 الراتب األساسي فقط دكف الراتب اإلجمالي .

مشرع المصرم بنظرة كؿ األخذ بعيف االعتبار االختالؼ ما بيف المشرع الفمسطيني كال إلى ضركرةكيشار أيضان 
فالمشرع الفمسطيني حدد في تعريفو لمراتب في المادة االكلى مف قانكف الخدمة ا إلى تعرؼ الراتب األساسي منيم

كتعديالتو أف الراتب ال يشمؿ العالكات أك البدالت مف أم نكع كانت، بينما المشرع المصرم  4/98المدنية رقـ 
يضـ العالكات كالبدالت التي يتقاضاىا المكظؼ  81/2016ف الخدمة المدنية رقـ كفقان لنص المادة الثانية مف قانك 

 . 78بصفة دكريو ثابتو إلى الراتب كتندمج فيو كتعتبر المنازعة فييا بعد ذلؾ مف منازعات الركاتب
بشأف عالكة المخاطرة المنشكر في الكقائع الفمسطينية بتاريخ  178/2005قرار مجمس الكزراء رقـ 79
 . 62، العدد 25/3/2006



23 

/12ثٔٞعت هشاس آخش ػٖ ٓغِظ اُٞصساء سهْ 
80

ٝاؽزشه ا٧خ٤ش ؽز٠ ٣ؾقَ ػ٤ِٜب  ، 2001

ذد أعٔبء أُٞظل٤ٖ اُز٣ٖ رزٞكش ُذ٣ْٜ أُٞظق ػ٤ِٜب إٔ روّٞ اُذائشح اُؾ٤ٌٓٞخ اُزبثغ ُٜب ثزؾ

ٓ٘ؼ اُؼ٬ٝح، ٤ُوّٞ اُذ٣ٞإ ثذٝسٙ ثبفذاس اُوشاس ُٔ٘ؼ ػ٬ٝح أُخبهشح هؽشٝ
81
. 

إٔ ػ٬ٝح أُخبهشح ٓؼِن اعزؾوبهٜب ٣ٝزشرت ػ٠ِ ٓب عجن         
82
ػ٠ِ اُوشاس ا٩داس١ اُقبدس  

ٖٓ اُغٜخ ا٩داس٣خ أُخزقخ ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ أٓبّ أُٞظق هش٣ن دػٟٞ ا٩ُـبء ك٢ أُ٘بصػبد اُز٢ 

 308/2009رضبس ثؾؤٜٗب، ٝٛزا ٓب هشسد ثٚ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاس ُٜب سهْ 

ؼَٔ ك٤ٜب أُغزذػٕٞ هبٓذ :"ٝؽ٤ش أٗٚ ُْ ٣ضجذ إٔ ٝصاسر٢ ا٫هزقبد اُٞه٢٘ ٝاُضساػخ اُز٢ ٣

ثزؾذ٣ذ أعٔبء أُغزذػ٤ٖ مٖٔ أُٞظل٤ٖ اُز٣ٖ رزٞكش ك٤ْٜ ؽشٝه ٓ٘ؼ ػ٬ٝح أُخبهشح ٝاسعبٍ 

ٛزٙ ا٧عٔبء ُذ٣ٞإ أُٞظل٤ٖ اُؼبّ ٤ُقذس هشاساً ثٔ٘ؾْٜ ٛزٙ اُؼ٬ٝح كبٕ أُغزذػ٠ مذْٛ ٫ 

 ٣ٌٞٗٞا ِٓض٤ٖٓ هبٗٞٗبً ثبعبثخ هِت أُغزذػ٤ٖ"

ثٔٞعت  ك٢ٜ ػ٬ٝح اعزض٘بئ٤خ رٔ٘ؼاُزؾغ٤ؼ٤خ،  حؤٌٔبكاُثبُ٘غجخ ُِؼ٬ٝح أٝ  شًٝزُي ا٧ٓ       

هشاس فبدس ػٖ اُذائشح اُؾ٤ٌٓٞخ
83

ُِٔٞظق أُٔزبص ك٢ أداء ػِٔٚ
84

، ًٝزُي أُٞظق اُز١ ٣وذّ 

أػٔب٫ً أٝ ثؾٞصبً ُشكغ ًلبءح ا٧داء ٝرشؽ٤ذ اُ٘لوبد
85

 ٝكوبً ُغِطزٜب اُزوذ٣ش٣خ.

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ38أُبدح )٣ٝوبثَ أُٞاد اُغبثوخ اُخبفخ ثبُؼ٬ٝح اُزؾغ٤ؼ٤خ         

ٝاُز٢ ٗقذ ػ٠ِ :" ٣غٞص ُِغِطخ أُخزقخ ٓ٘ؼ أُٞظق ػ٬ٝح  2016(/8سهْ ) أُقش١

. إٔ رٌٕٞ ًلب٣خ أُٞظق هذ 1ُِؾشٝه اُزب٤ُخ: هجوب (% ٖٓ أعشٙ اُٞظ٤ل5،٢رؾغ٤ؼ٤خ ث٘غجخ )

.أ٫ ٣ٔ٘ؼ أُٞظق ٛزٙ اُؼ٬ٝح أًضش ٖٓ 2ُؽذدد ثٔشرجخ ًقء ػ٠ِ ا٧هَ ػٖ اُؼب٤ٖٓ ا٥خ٤ش٣ٖ. 

. ا٫ ٣ض٣ذ ػذد أُٞظل٤ٖ اُز٣ٖ ٣ُٔ٘ؾٕٞ ٛزٙ اُؼ٬ٝح ك٢ ع٘خ ٝاؽذح ػ٠ِ 3ٓشح ًَ ص٬صخ أػٞاّ.

                                                           
بنظاـ معدؿ لنظاـ منح عالكة المخاطرة، المنشكر في الجريدة الرسمية  12/2011قرار مجمس الكزراء رقـ  80

 .13/12/2011بتاريخ 
عمى :" أف تقـك الدائرة الحككمية بتحديد المكظفيف  12/2011( مف قرار مجمس الكزراء رقـ 2نصت المادة ) 81

رساليا إلى ديكاف المكظفيف العاـ كالذم يصدر قراران بمنح ىذه الذيف تتكفر فييـ شركط منح  عالكة المخاطرة كا 
 العالكة كيبمغ الجية المختصة بالصرؼ بعد اعتمادىا مف كزارة المالية"

عمى :" يكقؼ صرؼ عالكة المخاطرة عف  178/2005( مف قرار مجمس الكزراء رقـ 3نصت المادة ) 82
 م صرفت مف أجمو ىذه العالكة مف تاريخ زكاؿ السبب الذم صرفت مف أجمو ". المكظؼ في حالة زكاؿ السبب الذ

عمى :" يجكز لرئيس الدائرة الحككمية بالتنسيؽ مع  45/2005مف قرار مجمس الكزراء رقـ  65نصت المادة  83
كزارة المالية  الديكاف منح المكظؼ الذم تتكفر فيو الشركط التي نص عمييا القانكف عالكة تشجيعية، كيبمغ الديكاف

 بذلؾ ".
كتعديالتو عمى :" يجكز لمدائرة المختصة منح  4/1998مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  56/3نصت المادة  84

 المكظؼ عالكة تشجيعية تعادؿ العالكة الدكرية المقررة إذا حصؿ عمى تقرير كفاية األداء بمرتبة ممتاز ...".
عمى :" يجكز لمدائرة المختصة صرؼ مكافآة  1998/ 4دنية رقـمف قانكف الخدمة الم 56/2نصت المادة  85

 تشجيعية لممكظؼ الذم يقدـ أعماالن أك بحكثان لرفع كفاءة األداء كترشيد النفقات .
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ٖٓ ًَ ٓؾٔٞػخ ٗٞػ٤خ ٝاؽذح، كبرا ًبٕ ػذد (% ٖٓ ػذد أُٞظل٤ٖ ك٢ ٝظبئق ًَ ٓغزٟٞ 10)

أُٞظل٤ٖ ك٢ رِي اُٞظبئق أهَ ٖٓ ػؾشح، رُٔ٘ؼ اُؼ٬ٝح ُٞاؽذ ْٜٓ٘"
86
. 

ا٠ُ ثذٍ عبػبد اُؼَٔ ا٩مبك٢ ٫ ٖٓ ثّذ ٖٓ ا٩ؽبسح ك٢ ٛزا اُقذدٝ     
87

، ار ٫ ثذ ٖٓ ا٧خز 

ػبد ػِٔٚ ا٧ف٤ِخ، اُز١ ٣زوبمبٙ أُٞظق ػٖ عب ُشارتثؼ٤ٖ ا٫ػزجبس اُلشم ا٧عبع٢ ث٤ٖ ا

٢ ؿ٤ش أٝهبد اُؼَٔ ٧ػٔبٍ ا٩مبك٤خ اُز٢ ٣طِت رؤد٣زٜب كح اُز٢ رٔ٘ؼ ُٚ ٓوبثَ ٤ٖ أٌُبكؤٝث

ح ٓ٘ؾخ عؼَ أُؾشع ا٧ٓش ك٤ٜب عٞاص٣بً ؽن أف٤َ ُِٔٞظق ث٤٘ٔب أٌُبكؤ اُشع٤ٔخ، كبُشارت

ح ػٖ ٝػ٤ِٚ كبٌُٔبكؤبٓخ، ُ٪داسح رزشخـ ك٤ٚ ثٔب ُٜب ٖٓ عِطخ روذ٣ش٣خ ٫ػزجبساد أُقِؾخ اُؼ

 ا٧ػٔبٍ ا٩مبك٤خ ٜٓٔب اعزطبٍ أٓذ فشكٜب ٫ رذخَ ك٢ ؽغبة أُشرت ٫ٝ رؼزجش ٖٓ امبكبرٚ.

 حمٕق انًٕظف انعاو انرماعذٚح انًطهة انثاَٙ : 
 

ػذ٣خ ُذ٣ٜب ك٢ ؽبُخ ٖٓ كبٕ ا٧ٗظٔخ اُزوب ٗز٤غخ ُزؼبهت أٗظٔخ اُؾٌْ ػ٠ِ اُذُٝخ اُلِغط٤٘٤خ        

كوذ هُجوذ ػ٠ِ اُنلخ اُـشث٤خ ٝهطبع ؿضح هجَ ا٫ؽز٬ٍ ا٩عشائ٢ِ٤ ػبّ اُزؾؼت ٝاُزؼو٤ذ، 

1959( ُغ٘خ 34هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ سهْ ) 1967
88
اُنلخ اُـشث٤خ،  أسام٢ ػ٠ِ 

 1964ُغ٘خ  (8ٝأُؼبؽبد سهْ ) اُزؤ٤ٖٓ هبٕٗٞث٤٘ٔب 
89

 ػ٠ِ هطبع ؿضح .

 رْ رؼذ٣َ اُوٞا٤ٖٗ اُغبس٣خ آٗزاى ثب٧ٝآش اُؼغٌش٣خ 1994-1967ٖٝٓ صْ ٓب ث٤ٖ كزشح        

ا٩عشائ٤ِ٤خ
90

ٝاُز٢ ارغٔذ ثو٤بٜٓب ثبُؼذ٣ذ  1994، ا٠ُ إٔ عبءد اُغِطخ اُٞه٤٘خ اُلِغط٤٘٤خ ػبّ 

                                                           
كتطبيقان لذلؾ ما أصدرتو المحكمة اإلدارية العميا عمى :" إف القرار الصادر بمنح العامؿ عالكة تشجيعية عمى 86

ذه الضكابط ىك محض قرار إدارم بمدلكلو الذم اصطمح عميو الفقو كالقضاء بما مؤداه مقتضى تمؾ األكضاع كى
أف تجرم عميو بيذه المثابة المبادلء العامة المقررة في شأف السحب كاإللغاء كمنيا تحصف القرار بفكات الميعاد 

المحكمة اإلدارية العميا المصرية في المقرر قانكنان لذلؾ لـ يكف العيب الذم عابو ييكل بو إلى درؾ اإلنعداـ". قرار 
 ، ص48ؽ، المكسكعة اإلدارية الحديثة، جزء  35لسنة  3560، طعف رقـ 21/1/1995
عمى :"يجكز منح شاغؿ الكظيفة مقابالن عف األعماؿ  4/1998مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  55نصت المادة  87

عتماد مالي مخصص ليا، بقرار مف رئيس الدائرة التي يكمؼ بيا في غير أكقات العمؿ الرسمية إذا تكفر ا
أ. أف يككف العمؿ المراد تنفيذه مف األعماؿ الطارئة أك المكسمية الممحة التي -الحككمية المختصة بالشركط التالية:

ال يتسنى أداؤىا كقت الدكاـ الرسمي. ب. أال تتجاكز المبالغ المدفكعة عنيا ربع راتب المكظؼ المعني. جػ. أف 
 صر صرفيا عمى المكظفيف التنفيذييف مف الفئة الثانية فما دكنيا عمى أساس الساعة بساعة.يقت

88
، صدر عف الحسيف األكؿ ممؾ المممكة األردنية الياشمية 1959( لسنة 34قانكف التقاعد المدني األردني رقـ ) 

 . 1/10/1959، كسرل مفعكلو بتاريخ 25/10/1959بتاريخ 

89
بإصدار قانكف التأميف كالمعاشات لمكظفي كمستخدمي اإلدارة العامة  1964( لسنة 8القرار بقانكف رقـ ) 

كالمجالس البمدية كالقركية كدائرة األكقاؼ اإلسالمية بقطاع غزة، قد صدر عف الفريؽ/ يكسؼ العجركدم الحاكـ 
العدد غير  ضمف 1964/يكليك/18لقطاع غزة كرئيس المجمس التنفيذم، كنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 ( .1552االعتيادم رقـ )

احتمتو  جزء كتقسيـ فمسطيف إلى ثالثة أجزاء : 15/5/1948بعد انتياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف في  90
(، كجزء خضع لمسيادة األردنية " الضفة الغربية" كالجزء األخير كىك قطاع غزة كالذم تـ 1948إسرائيؿ) اراضي 
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 (7ٖٓ ا٩ف٬ؽبد ك٢ ٓغبٍ اُوٞا٤ٖٗ ٜٝٓ٘ب هٞا٤ٖٗ اُزوبػذ، ؽ٤ش فذس هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ سهْ )

2005ُغ٘خ
91
2007ُغ٘خ  (5)د ، ؽ٤ش فذس اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ ُٝؾوٚ ػذح رؼذ٬٣ 

92
ٖٝٓ صْ  

2018ُغ٘خ 29اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ 
93

ٝفذس أ٣نب هبٕٗٞ ٓخققبد ٝرؼ٣ٞنبد سئ٤ظ اُغِطخ ، 

ٞٓخ ٌاُٞه٤٘خ اُلِغط٤٘٤خ ٝهبٕٗٞ آخش خبؿ ثؤػنبء أُغِظ اُزؾش٣ؼ٢ ٝأػنبء اُؾ

ٝأُؾبكظ٤ٖ
94
٫ صاٍ اُؼَٔ ثٜب  1994ٓغ ا٧خز ثؼ٤ٖ ا٫ػزجبس إٔ هٞا٤ٖٗ اُزوبػذ اُغبثوخ ُغ٘خ  

 عبس١ أُلؼٍٞ.

                                                                                                                                                           

فخالؿ فترة الحكـ األردني في الضفة، كاف يطبؽ ، ة بقرار مف جامعة الدكؿ العربية إخضاعو لمسيادة المصري
أصبحت األكامر العسكرية التي يتـ  1967كبعد االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  1959(/34قانكف المدني األردني رقـ )

مى قانكف التقاعد استصدارىا عمى فترات طكيمة تصؿ إلى سنكات، ىي الكسيمة الكحيدة إلحداث التعديالت ع
بعد أف استمرت إدارة الحكـ العسكرم باعتماده عمى المكظفيف العامميف فييا.أما  34/1959المدني  األردني رقـ 

خالؿ الحكـ العسكرم المصرم في قطاع غزة فقد أكد الحاكـ العسكرم المصرم عمى سرياف جميع القكانيف 
تداب البريطاني ما لـ تمغ أك تعدؿ، كبعد االحتالؿ اإلسرائيمي كاألنظمة كالمكائح التي كانت سارية في زمف اإلن

نما صدرت أكامر عسكرية مف أجؿ  5/6/1967لقطاع غزة في  لـ يتكقؼ العمؿ بقانكف التأميف كالمعاشات كا 
"، التعديؿ عمى أحكاـ قانكف التأميف كالمعاشات آنذاؾ . د.ماجد عطا الحمك،أنظمة التقاعد الفمسطينة" كاقع كتحديات

 . 106-105ك ص 90-89،ص2014، 1دار الجنيدم لمنشر كالتكزيع، القدس، ط
كيجدر التنكيو ىنا، أنو قد صدر عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية " المرحـك ياسر عرفات" قراران يحمؿ الرقـ 

كاألكامر التي كالذم نصت مادتو األكلى عمى أف يستمر العمؿ بالقكانيف كاألنظمة  20/5/1995( الصادر في 1)
 في األراضي الفمسطينية حتى يتـ تكحيدىا. 5/6/1967كانت سارية المفعكؿ قبؿ تاريخ 

 . 27/6/2005(، بتاريخ 55، المنشكر في الكقائع الفمسطينية عدد )2005( لسنة 7قانكف التقاعد العاـ رقـ ) 91
92
، المنشكر في الكقائع 2007لسنة  7قـ بشأف تعديؿ قانكف التقاعد العاـ ر  2007لسنة  5القرار بقانكف رقـ   

 . 13/9/2007( ، بتاريخ 73الفمسطينية عدد )

المنشكر في الكقائع  كتعديالتو، 2005لسنة  7بتعديؿ قانكف التقاعد العاـ رقـ  29/2018القرار بقانكف رقـ  93
 .31/7/2018 ( ، بتاريخ 18الفمسطينية عدد ممتاز رقـ )

، كباعتماد القكانيف التي سادت قبؿ قدكميا كقكانيف سارية 1994بعد قدـك السمطة الكطنية الفمسطينة في العاـ  94
في فمسطيف لكافة القطاعات ككاف إحداىما قطاع التقاعد، إال أف قطاع التقاعد جاء محمالن بأعباء مالية داخمية 

ؿ كخدمات منظمة التحرير الذيف عادكا إلى فمسطيف، كبدأ كخارجية عف فترات خدمة سابقة اإلدارة المدنية لالحتال
حيث كقؼ إخضاع أم مكظؼ جديد لقانكف التقاعد المدني  2000االىتماـ في إصالح القطاع التقاعدم في العاـ 

خضاع كؿ مكظؼ جديد إلى قانكف التأميف كالمعاشات لسنة  34/1959رقـ  ، كبدأت الجيكد الفعمية 8/1964كا 
طنية بمشاركة البنؾ الدكلي إلعداد مشركع قانكف تقاعد مكحد، كصدر عنيا مسكدة مشركع قانكف بتشكيؿ لجنة ك 

كأصبح ساريا  2005التقاعد العاـ، كلقد تـ عرض مسكدة المشركع إلى المجمس التشريعي كصدر القانكف في العاـ 
يقو، كميز القانكف السابؽ بحكـ نظران لعدـ تطب 1/9/2006كتـ تعديؿ سرياف القانكف إلى  1/9/2005اعتبارا مف 

سنة عند بدء  45السف بيف المكظفيف الخاضعيف ألحكامو ، بحيث ال ينتفع بأحكامو مكظفك القطاع العاـ فكؽ سف 
سرياف تنفيذ القانكف ،كصدر عف المجمس التشريعي أيضا القكانيف الخاصة بالسمطتيف التشريعية كالتنفيذية، حيث 

كقانكف مكافآت  2003( لسنة  18ت رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية رقـ ) صدر قانكف مخصصات كتعكيضا
عاطؼ عالكنة، إصالح  2004(لسنة 11التشريعي كأعضاء الحككمة كالمحافظيف رقـ )=كركاتب أعضاء المجمس 

ك د.  129، كد. ماجد عطا الحمك،مرجعسابؽ،ص 122،ص2011أنظمة التقاعد في فمسطيف، راـ اهلل، فمسطيف ،
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كوذ ر٬ؽوذ اُوٞا٤ٖٗ ٖٓ أعَ اٗؾبء رؾش٣غ ٓزٌبَٓ  ،أٓب ك٢ عٜٔٞس٣خ ٓقش اُؼشث٤خ         

ُِزؤ٤ٖٓ ا٩عزٔبػ٢
95

 اُخبؿ ثبُزؤ٤ٖٓ ا٫عزٔبػ٢ رٞؽذد 1975ُغ٘خ  79، ٝثقذٝس اُوبٕٗٞ سهْ 

ٗظْ اُزؤ٤ٖٓ ا٩عزٔبػ٢ ث٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ثبُؾٌٞٓخ ٝاُؼب٤ِٖٓ ك٢ ا٤ُٜئبد ٝأُئعغبد اُؼبٓخ ٝػٔبٍ 

اُوطبػ٤ٖ اُؼبّ ٝاُخبؿ
96
. 

رت اُزوبػذ١ ) أُؼبػ(٣ؼذ اُؾن ك٢ اُشاٝ       
97

اُز٢ عبءد  اُؼبّ أُٞظق ؽوٞمٖٓ أْٛ 

، ُٜٝزا عؼ٠ أُؾشع ُزوش٣ش سارت اُوٞا٤ٖٗ اُغبثوخ ُز٘ظْ ٤ًل٤خ اعزؾوبهٚ ُٔب ُٚ ٖٓ أ٤ٔٛخ ًج٤شح

                                                                                                                                                           

-33ص ،2009يمقراطية كحقكؽ العامميف في فمسطيف،ديد مزىر، الحقكؽ التقاعدية لممكظؼ العاـ، مركز الكل
34. 

كلعؿ مف المفيد ىنا أف ننكه أنو قد تـ في عيد السطمة الكطنية الفمسطينية استصدار قانكف التأميف كالمعاشات لقكل 
 .16/2004األمف رقـ 

تشريع متكامؿ لمتأميف االجتماعي إال أنو لـ يكف يطبؽ عمى العامميف  أكؿ 1959لسنة  92يعد القانكف رقـ  95
الصادر بشأف التأمينات  63/1964بالحككمة إال بالنسبة لتأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة، كبصدكر القانكف رقـ 

ط حمايتو عمى االجتماعية كالذم ُأنشأ نظاـ لمتأميف الصحي بجانب تأميف إصابات العمؿ كالعجز كالكفاة، كما بس
أشخاص لـ تكف تسرم عمييـ القكانيف السابقة، كقد ساكل ىذا القانكف في المزايا التي تضمنتيا نصكصو بشأف 
المؤمف عمييـ مع المزايا التي كردت بنظاـ التأميف كالمعاشات في القطاع الحككمي، كترتب عمى ذلؾ، كجكد قانكف 

لة، كقانكف آخر يحكـ باقي العامميف  في القطاعات األخرل كبصدكر يحكـ نظاـ المعاشات لمعامميف المدنييف بالدك 
بيف العامميف بالحككمة كالعامميف في اُخبؿ ثبُزؤ٤ٖٓ ا٩عزٔبػ٢ رٞؽذح ٗظْ اُزؤ٤ٖٓ ا٫عزٔبػ٢  97/0792 القانكف رقـ

دكقيف : صندكؽ الييئات كالمؤسسات العامة كعماؿ القطاعيف العاـ كالخاص ، كلكف ىذا القانكف لـ ينو تكاجد صن
خاص لممعاشات الخاصة بالعامميف في الحككمة كصندكؽ آخر لمعامميف في القطاع الخاص. مصطفى لطفي 

نقاذ نظاـ المعاشات المصرم، د.برىاـ محمد عطا اهلل،الفتح لمطباعة  327شاكر، مرجع سابؽ،ص كا 
 .39،ص3،ط2013كالنشر،اإلسكندرية،

ىك القانكف العاـ في مصر إال  أنو قد ترؾ  1975لسنة  79االجتماعي رقـ ـ مف ككف قانكف التأميف عمى الرغ 96
ؼ المستبعدة مف قانكف بعض الطكائؼ خارج نطاؽ أحكامو،حيث صدرت قكانيف الحقة حققت بعض المزايا لمطكائ

بيـ المنظـ لمتأميف االجتماعي عمى أصحاب األعماؿ كالمقصكد   108/1976جتماعي، كالقانكف رقـ التأميف اال
المنظـ لمتأميف االجتماعي عمى العامميف المصرييف بالخارج،  50/1978أرباب الحرؼ المستقميف، كالقانكف رقـ 

بنظاـ التأميف االجتماعي الشامؿ كىك ينطبؽ عمى العامميف الذم ال يخضعكف لقانكف  1980/ 112كالقانكف رقـ 
يعممكف في األعماؿ غير المنتظمة كالعاممكف في  كىـ أساسان أكلئؾ الذيف 79/1975التأميف االجتماعي لسنة 

الزراعة كالصيد .أ.د برىاـ محمد عطاهلل، إنقاذ نظاـ المعاشات المصرم، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، دار 
 . 44-43، ص3الفتح لمطبع كالنشر،ط

لتقاعد المطبؽ، فيطمؽ لمراتب التقاعدم لدل أنظمة التقاعد الفمسطينية عدة تسميات، متغيرة حسب قانكف ا 97
فو في المادة الثانية منو عمى أنو :" الراتب األساسي  34/1959مصطمح راتب لدل قانكف المدني األردني رقـ  كعر 

 785الشيرم لممكظؼ كال يشمؿ العالكات كالمخصصات مف أم نكع كانت" ثـ تعدؿ بمكجب األمر العسكرم رقـ 
فيطمؽ مصطمح معاش، كلـ  8/1964فقا لقانكف لمتأميف كالمعاشات رقـ ليصبح شامالن لعالكة طبيعة العمؿ. أما ك 

كالذم  7/2005يتـ إعطاء تعريؼ كاضح لو ضمف أحكاـ مكاد القانكف السابؽ. كاخيران قانكف التقاعد العاـ رقـ 
فو في المادة األكلى منو عمى أنو :" المبمغ الشيرم أك قيمة  الدفعة أيضا جاء بمصطمح الراتب التقاعدم، كعر 

 الكاحدة أك مزيج بينيما تدفع لمكظفي القطاع العاـ أك أية فئة مشمكلة في أحكاـ ىذا القانكف عندم االستحقاؽ" .
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اُٞهذ ٖٓ ٓغزٟٞ أُؼ٤ؾخ ُٖٔ رزٞاكش ك٤ٚ ؽشٝه ا٩ؽبُخ، ٝك٢  روبػذ١ ٣نٖٔ ُٚ ؽذاً ٓؼو٫ًٞ 

ُِٔٞظق، ٝاٗٔب ٛٞ ؽن  حٓ٘ؾخ ٖٓ ا٩داساُشارت اُزوبػذ١ ٫ ٣ؼزجش ا٠ُ إٔرارٚ ٫ ثّذ ٖٓ ا٩ؽبسح 

اُؾٜش٣خٓغبٛٔبرٚ ُٚ ٓوبثَ 
98
اُز٢ أُعزوطؼذ ٖٓ سارجٚ 

99
دٝس١ هٞاٍ ع٘ٞاد خذٓزٚ  ثؾٌَ 

أُؾغٞثخ ُِزوبػذ اُٞظ٤ل٤خ
100
. 

أُ٘بصػبد اُخبفخ  رُي إٔ بهذ رضٞس ٓ٘بصػبد ثؾؤٜٗ أُغزؾوبد أُب٤ُخ اُزوبػذ٣خإ         

ُـبء اُوشاس اُقبدس اف٬ؽ٤خ  ٣ٌٕٞ ُٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خثبُؾوٞم أُب٤ُخ اُزوبػذ٣خ 

اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ أُغزؾوخ ٝكوب ٧ؽٌبّ اُوبٕٗٞ ثؾؤٜٗب ٝافذاس اُؾٌْ ثزؾذ٣ذ
101
 . 

 أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ػ٠ِ دساعخ زؼَٔ اُجبؽضخٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب عجن، ع        

عزٔبػ٢ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫ٝوٞا٤ٖٗ اُزوبػذ أُطجوخ ك٢ كِغط٤ٖ ٝكوبًُ أُغزؾوخ ُِٔٞظق أٝ ٝسصزٚ

  -ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣ :ُؼشث٤خ أُقش٣خ اُغبس١ أُلؼٍٞ ك٢ اُغٜٔٞس٣خ ا

 ؽب٫د اعزؾوبم اُشارت اُزوبػذ١ " أُؼبػ" :- أ

رْ ا٩ؽبسح ٣خزِق أُٞظلٕٞ أُغزؾوٕٞ ُِشارت اُزوبػذ١ ثبخز٬ف اُوبٕٗٞ أُ٘ظْ ُْٜ ٝكوبً ُٔب 

ؽ٤ٖ أًبٍ أُٞظق اُغز٤ٖ  ؽذد ا٩ؽبُخ ػ٠ِ اُزوبػذ كوبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ، ا٤ُٚ عبثوبً 

                                                                                                                                                           

في ىذا الصدد إلى تعريؼ  التشريع الفرنسي لمراتب التقاعدم أك المعاش،فيعرفو في قانكف  تشير الباحثةك = 
تي تضمف في نياية الكظيفة المستفيد منيا أحكاؿ مادية :" مكافآة مالية شخصية كدائمة مدل الحياة ال1964

د.مصطفى لطفي شاكر، رسالة دكتكراة بعنكاف " تسكية الحالة الكظيفية، مرجع نساب مع كرامة المينة) الكظيفة( تت
  . 332سابؽ ، ص 

الديف إلى انو :"  أما باإلشارة إلى تعريؼ الراتب التقاعدم مف خالؿ جانب مف الفقو، فيعرفو الدكتكر سامي جماؿ
كؿ ما يتقاضاه المكظؼ أك كرثتو بصفة دكرية مف الدكلة كذلؾ بعد انتياء خدمتو كفقا لمقانكف كبعد استيفاء 

 . 293،ص1984الشركط المقررة لو" د. سامي جماؿ الديف، المنازعات اإلدارية، منشأة المعارؼ،االسكندرية،
ف راتب المكظؼ طبقان لمقانكف   حيث تبمغ نسبة اإلشتراؾ كفقان مساىمة المشترؾ : النسبة المقتطعة شيريان م 98

كالذم خفض نسبة االشتراؾ مف  785/1979%بمكجب األمر العسكرم رقـ 2لقانكف التقاعد المدني األردني 
% مف راتب المنتفع بمكجب األمر العسكرم رقـ 10كالمعاشات فتبمغ نسبة اإلشتراؾ %، أما قانكف التأميف 2-7%

 % كفقان لنظاـ المساىمات .3% كفقان لنظاـ المنافع ك7منو , كقانكف التقاعد العاـ  8المعدؿ لممادة  593/78
فيتـ االستقطاع لالشتراكات الممكلة لتأميف الشيخكخة  79/75أما بالنسبة لقانكف الضماف االجتماعي المصرم رقـ

 % .10كالعجز كالكفاة عف األجريف األساسي كالمتغير 
المبمغ الشيرم الذم يتقاضاه المكظؼ كالذم تخصـ منو المساىمات كيشمؿ الراتب األساسي، الراتب:  99

كالعالكات الثابتة كىي ) عالكة طبيعة العمؿ( كالعالكات الدكرية كعالكة غالء المعيشة. المادة األكلى مف قانكف 
 . 7/2005التقاعد العاـ رقـ 

مقبكلة لمتقاعد كالتي سددت مستحقاتيا المالية بالكامؿ لمييئة سنكات الخدمة التقاعدية : ىي مدة الخدمة ال 100
 .7/2005مف قانكف التقاعد العاـ رقـ  1التقاعد الفمسطينية. المادة 

 -عمار جامكس، نجاعة الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة، الييئة األىمية الستقالؿ القضاء كسيادة القانكف 101
 .  17-16، ص2015 -استقالؿ
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اؽبُزٚ ػ٠ِ اُزوبػذ ٖٓ ػٔشٙ، أٝ ؽ٤ٖ أًبُٚ أسثؼ٤ٖ ع٘خ خذٓخ ٓوجُٞخ ُِزوبػذ ٣غت
102
أٝ ك٢  

ؽبُخ أًبٍ أُٞظق ص٬ص٤ٖ ع٘خ خذٓخ ٓوجُٞخ ُِزوبػذ دٕٝ سثطٜب ثغٖ ٓؼ٤ٖ
103
 . 

ك٤غزؾن اُٞسصخ أُغزؾوٕٞ أٓب ك٢ ؽبُخ اُٞكبح        
104
ارا رٞك٢ أُٞظق أص٘بء اُشارت اُزوبػذ١  

ٝعٞدٙ ك٢ اُخذٓخ ًٝبٕ ٬ًٌٔٓ ػؾش ع٘ٞاد ٓوجُٞخ ُِزوبػذ ٝأٓب ارا ٗوقذ خذٓزٚ ػٖ ػؾش 

ٌٓبكآح ك٤ؾقَ اُٞسصخ ػ٠ِع٘ٞاد 
105
. 

كؾذد ؽب٫د اعزؾوبم أُؼبػ ؽ٤ٖ ٣ٌَٔ ػٔش 8/1964زؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد سهْ اُ هبٕٗٞ أٓب      

60أُ٘زلغ عٖ 
106
ؼغٌش١ٝأ٣نب ٓب عبء ثٚ ا٧ٓش اُ 

107
ٖٓ راد اُوبٕٗٞ ػ٠ِ  14ٍ ُِٔبدح أُؼذ 

٣غزؾن أُ٘زلغ ٓؼبؽبً ػ٘ذ اٗزٜبء خذٓزٚ ٓز٠ ثِـذ خذٓزٚ أُؾغٞثخ ك٢ أُؼبػ ػؾش٣ٖ ع٘خ  أٗٚ

ارا ًبٕ اٗزٜبء اُخذٓخ ٧ؽذ  ػ٠ِ ا٧هَٓؼبؽبً ثؼذ خذٓخ خٔظ ػؾشح ع٘خ ٣ٝغزؾن ػ٠ِ ا٧هَ

 .     . اُـبء اُٞظ٤لخ3اس ٖٓ أُغئٍٝ. . اُلقَ ثوش2. ثِٞؽ عٖ اُزوبػذ .1:  ا٥ر٤خا٧عجبة 

أ٣نبً  ٣غزؾن أُٞظق أٝ ٝسصزٚ أُغزؾو٤ٖٝ      
108
ا٤ُِبهخ اُقؾ٤خ أٝ  ٓؼبؽب ك٢ ؽبُز٢ ػذّ 

ؽٌبّ رغ٣ٞزٜٔبَ أٝ ؿ٤ش أٝهبد اُؼَٔ ٓغ اخز٬ف أاُٞكبح عٞاء أص٘بء اُؼٔ
109
 . 

                                                           
 . 34/1959( مف قانكف التقاعد المدني األردني رقـ 12المادة )نص  102
 . 34/1959( مف قانكف التقاعد المدني األردني رقـ 13نص المادة ) 103
 -الزكجة أك الزكجات ب -مف قانكف التقاعد المدني األردني افراد العائمة المستحقيف كىـ : أ 31حددت المادة  104

البنات العازبات أك األرامؿ أك المطمقات . د. األـ األرممة أك  -شرة مف عمرىـ جػالبنكف الذيف لـ يكممكا السابعة ع
كالذم أضاؼ عدة مكاد لتشمؿ أيضا الزكج طالما  اإلسرائيمي المطمقة كتـ تعديؿ ىذه المادة بمكجب األمر العسكرم

 قاعد المدني.لـ يتزكج، ككذلؾ لقريب المكظؼ طالما لـ يكجد كرثة مستحقيف بشرط مكافقة لجنة الت
 . 34/1959مف قانكف التقاعد المدني رقـ  40المادة  105
عمى :" تنتيي خدمة المنتفعيف بأحكاـ ىذا  8/1964مف قانكف التأميف كالمعاشات رقـ  12فنصت المادة  106

 القانكف في سف الستيف".
 . 15/2/1983كالذم بدأ سريانو بتاريخ  796/83رقـ  اإلسرائيمي األمر العسكرم 107
أرممة المنتفع  -1عمى المستحقيف لممعاش كىـ : 8/1964مف قانكف التأميف كالمعاشات رقـ  26نصت المادة  108

أكالده  كمف يعكليـ مف إخكاتو الذككر الذيف لـ يجاكزكا الحادية كالعشريف كقت كفاتو  -2أك صاحب المعاش  
عشريف كقت كفاتو ككانكا في إحدل مراحؿ أكالده كمف يعكليـ مف إخكتو الذككر الذيف جاكزكا الحادية كال -3.

التعميـ التي ال تجاكز التعميـ الجامعي أك العالي، ففي ىذه الحالة يعتبركف ضمف المستحقيف لممعاش بصفة مؤقتو 
كذلؾ إلى أف يبمغكا السادسة كالعشريف أك تنتيي دراستيـ أم التاريخيف أقرب، كيستمر صرؼ المعاش لمطمبة  –

أكالده كمف يعكليـ مف إخكتو الذككر الذيف   -4السادسة كالعشريف خالؿ السنة الدراسية   الذيف =يبمغكف سف
جاكزكا الحادية كالعشريف ككانكا كقت كفاة المكرث مصابيف بعجز صحي يمنعيـ عف الكسب كيثبت العجز كقت 

 -6مف بناتو كأخكاتو األرامؿ كالمطمقات كغير المتزكجات  -5االستحقاؽ بقرار مف القكمسيكف الطبي العاـ .
الكالداف  كيشترط الستحقاؽ الكالدة أال تككف متزكجو مف غير كالد المتكفى، كما يجب أال يككف لالخكة كاألخكات 

 كالكالديف كقت الكفاة دخؿ خاص يعادؿ قيمة استحقاقيـ في المعاش أك يزيد عميو.
مف قانكف التأميف كالمعاشات رقـ  19ك 18كالذم عدؿ المادتيف  515/75بمكجب األمر العسكرم رقـ  109
عف دافيد ميمكف تات، الكفد / قائد منطقة قطاع غزة في جيش  3/7/1975كالذم صدر بتاريخ  8/1964
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ؽب٫د اعزؾوبم أُؼبػ ٝرُي  كؾذدٝرؼذ٬٣رٚ  7/2005هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ سهْ  ٝأخ٤شا         

 15ػبٓب، ٝرٞاكش  60 ُِٚزوبػذ ػ٘ذ ثِٞؿٚ ع٘ ُززْ اؽبُزٚعٖ اُزوبػذ ا٩ُضا٢ٓ  ػ٘ذ ثِٞؽ أُٞظق

ع٘خ خذٓخ ٓوجُٞخ ٧ؿشاك اُزوبػذ
110

أُغبٛٔبد ػ٘ٚ، ًٔب مْ اُوبٕٗٞ ػذح كئبد  غ، ٝعذد ع٤ٔ

٬ُعزلبدح ٖٓ روبػذ اُؾ٤خٞخخ دٕٝ ٝفُْٜٞ ُغٖ ٖٓ أُٞظل٤ٖ 
111

ثب٩مبكخ ُؾبُز٢ اُؼغض ،60ٝ

اُقؾ٢ ٝاُٞكبح
112

ُِٞسصخ أُغزؾو٤ٖ
113
. 

 79/1975عزٔبػ٢ سهْ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫ٔؾشع أُقش١، كوذ ؽذد ُِ ٝثبُشعٞع         

ٝرُي ثبٗزٜبء خذٓخ أُئٖٓ ػ٤ِٚ ُجِٞؿٚ عٖ اُزوبػذ  ،ؽب٫د اعزؾوبم أُؼبػٝرؼذ٬٣رٚ 

أٝ اٗزٜبء خذٓخ اُؼبَٓ ُِٞكبح  اُغز٤ٖ،عٖ أُ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ث٘ظبّ اُزٞظ٤ق أُؼبَٓ ثٚ أٝ ُجِٞؿٚ 

أٝ اُؼغض اٌُبَٓ أٝ اُؼغض اُغضئ٢ أُغزذ٣ْ ٓز٠ صجذ ػذّ ٝعٞد ػَٔ آخش ُٚ ُذٟ فبؽت 

ٝرُي أ٣ب ًبٗذ ٓذح اؽزشاًٚ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ، أٝ ٝكبح اُؼبَٓ أٝ صجٞد ػغضٙ ػغضاً ًب٬ًٓ خ٬ٍ  ،اُؼَٔ

ع٘خ ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء خذٓزٚ ٝثؾشه ػذّ رغبٝصٙ عٖ اُزوبػذ أُ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ث٘ظبّ اُزٞظ٤ق 

أُؼبَٓ ثٚ أٝ عٖ اُغز٤ٖ ثؾغت ا٧ؽٞاٍ، ٝػذّ فشكٚ اُو٤ٔخ اُ٘وذ٣خ ُزؼ٣ٞل اُذكؼخ اُٞاؽذح 

أ٣ب ًبٗذ ٓذح اؽزشاًٚ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ أٝ ٝكبح اُؼبَٓ أٝ صجٞد ػغضٙ اٌُبَٓ ثؼذ اٗونبء ع٘خ ٝرُي 

                                                                                                                                                           

كامر التي ألغاىا الرئيس كبقي ساريا كلـ يمغ ضمف األ 1/2/1947االحتالؿ االسرائيمي، كسرل مفعكلو منذ تاريخ =
 .20/5/1998الراحؿ ياسر عرفات الممغاة بتاريخ 

. السف اإللزامي 1منو لتنص عمى :" تحدد أىمية االنتفاع بالتقاعد اإللزامي عمى النحك التالي:  27المادة  110
سنة خدمة مقبكلة ألغراض التقاعد كسددت جميع  15سنة شريطة تكفر  60شيخكخة ىك لمحصكؿ عمى تقاعد 
سنة  55مة مقبكلة ألغراض التقاعد كبمكغ سف . المشترككف الذيف اكممكا عشريف سنة خد2المساىمات عنيا .

 .يحصمكف عمى تقاعد شيخكخة
عمى :" تعدؿ  7/2005بشأف تعديؿ قانكف التقاعد العاـ رقـ  5/2007مف القرار بقانكف رقـ  7نصت المادة  111

ككف الذيف : المشتر اآلتي( كتستبدؿ بالنص 2مف القانكف األصمي عمى النحك اآلتي : تمغى الفقرة رقـ ) 27المادة 
سنة  55أكممك عشريف سنة خدمة مقبكلة األغراض التقاعد مف الذككر كخمسة عشر سنة لإلناث كبمكغ سف 

( 3: تمغى الفقرة )اآلتي مف القانكف األصمي عمى النحك  27يحصمكف عمى تقاعد شيخكخة. كتعدؿ المادة 
سنة خدمة  25تقاعد شيخكخة ىك : الحد األدنى مف سنكات المساىمة لمحصكؿ عمى اآلتيكتستبدؿ بالنص 

 سنة . 50سنة كخدمة لإلناث مقبكلة ألغراض التقاعد كبمكغ سف  20لمذككر ك 
عمى :" يغطى تقديـ المنافع التقاعدية عمى جميع  7/2005مف قانكف التقاعد العاـ رقـ  2نصت المادة  112

 . الكفاة .3لشيحكخة أك العجز عف العمؿ . ا2اإلحالة عمى التقاعد  1مكظفي القطاع العاـ في الحاالت اآلتية : 
أرممة أك أرامؿ  -1عمى الكرثة المستحقكف كىـ :  7/2005مف قانكف التقاعد العاـ رقـ  32نصت المادة  113

األكالد كاألخكة ما فكؽ  -3سنة كالذيف يعالكف مف المشترؾ قبؿ كفاتو  21األكالد كاألخكة أقؿ مف  -2المشترؾ 
كالذيف ما زالكا يكممكف تعميميـ الجامعي  ،يعالكف مف المشترؾ قبؿ كفاتو= =يف كانكا سنة الذ26سنة كدكف  21
كالعاجزيف عف تحصيؿ دخؿ ألسباب صحية، كتقـك  ،األكالد كاألخكة الذيف كانكا يعالكف مف المشترؾ قبؿ كفاتو -4

البنات  -5و مف العمؿ أـ ال. بتحديد ما إذا كاف الكضع الصحي ألحدىـ يمنع التي تشكميا الييئةالمجنة الطبية 
زكج المشتركة، إذا كاف عند كفاتيا غير  -7كالدم المشترؾ  -6كاألخكات غير المتزكجات ، مطمقات أك أرامؿ 

قادر عمى كسب الدخؿ مف الناحية الصحية أك غير قادر عمى إعالة نفسو، كفقا لتقرير المجنة الطبية المشكمة مف 
 قبؿ الييئة .
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ٖٓ ربس٣خ اٗزٜبء خذٓزٚ أٝ ثِٞؿٚ عٖ اُغز٤ٖ ثؼذ اٗزٜبء خذٓزٚ ٓز٠ ًبٗذ ٓذح اؽزشاًٚ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ 

ؽٜشاً  120
114
. 

اُز٢ ٖٓ اُؾب٫د  ٝػ٠ِ رُي، كبٕ اعزؾوبم اُشارت اُزوبػذ١ " أُؼبػ" ٣شرجو ثزٞاكش ؽبُخ       

ٗقذ ػ٤ِٜب أُٞاد اُغبثوخ، كٔ٘به اعزؾوبم ٛزا اُشارت اُزوبػذ١ ٛٞ رؾون عجت ٖٓ أعجبة 

، كٔز٠ رؾون أ١ ٖٓ ٛزٙ ا٧عجبة كبٕ اُشارت اُز٢ أؽبسد ا٤ُٜب اُوٞا٤ٖٗ اُغبثوخ اٗزٜبء اُخذٓخ

 اُزوبػذ١ ٣قجؼ ٓغزؾوبً عٞاء ُِٔزوبػذ ٗلغٚ أٝ ُٞسصزٚ أُغزؾو٤ٖ .

ػٖ ٓذٟ اعزؾوبم أُٞظق اُشارت اُزوبػذ١ ك٤ٔب ُٞ هبّ ثؾـَ  ٛ٘ب ٌٖ ٣ضٞس اُزغبإٍُٝ     

 اُٞظ٤لخ ثغ٘ذ ؿ٤ش فؾ٤ؼ؟

اُؾبُخ ا٠ُٝ٧ رزؼِن ثؾـَ اُٞظ٤لخ  ،ث٤ٖ ؽبُز٤ٖ ُٝ٪عبثخ ػٖ ٛزا اُزغبإٍ ٣وزن٠ اُزلش٣ن        

ث٘بء ػ٠ِ هشاس ثبهَ ُْٝ ٣طؼٖ ك٤ٚ ُْٝ ٣قذس ؽٌْ ثبُـبئٚ ؽ٤ش اعزٔش أُٞظق ك٢ ؽـَ ٛزٙ 

اُٞظ٤لخ ٝروبم٠ ٓشرجٜب، أٓب اُؾبُخ اُضب٤ٗخ كززؼِن ثؾـَ اُٞظ٤لخ ث٘بًء ػ٠ِ هشاس ثبهَ روشس 

اُـبإٙ أٝ ؽـِٜب ث٘بًء ػ٠ِ هشاس ٓؼذّٝ
115
. 

٠ُٝ٧ ثبُ٘غجخ ُؾـَ اُٞظ٤لخ ث٘بًء ػ٠ِ هشاس ثبهَ ُْ ٣زوشس اُـبإٙ، كبٗٚ ٝؽغت كبُؾبُخ ا      

أُزلن ػ٤ِٚ إٔ اُوشاس ؿ٤ش اُقؾ٤ؼ اُقبدس ثزؼ٤٤ٖ أؽذ ا٧ؽخبؿ ك٢ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ٣زؾقٖ 

ثٔشٝس ٓذد اُطؼٖ ٖٝٓ صْ ٫ ٣غٞص عؾجٚ أٝ اُـبإٙ. ٣ٝزشرت ػ٠ِ رُي ٗز٤غخ ٓئداٛب إٔ ٖٓ 

ٖٝٓ صْ كبٗٚ ٣زٔزغ  ،ػ٠ِ رُي اُوشاس ٣ؼزجش ٓٞظلبً ػبٓبً ٤ُٝظ ٓٞظلبً كؼ٤ِبً  ٣ؾـَ اُٞظ٤لخ ث٘بءً 

ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب اُؾن ك٢ اُؾقٍٞ ػ٠ِ  ٓؼبػ ػوت ٜٗب٣خ خذٓزٚ ،ثٔخزِق ؽوٞم اُٞظ٤لخ
116
 . 

أٓب اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ثبُ٘غجخ ُؾـَ اُٞظ٤لخ ث٘بًء ػ٠ِ هشاس ثبهَ روشس اُـبإٙ أٝ هشاس ٓؼذّٝ،          

ل٢ ٛزٙ كٞظق اُٞظ٤لخ ث٘بًء ػ٠ِ هشاس ؿ٤ش فؾ٤ؼ ٝروّٞ عٜخ ا٩داسح ثغؾجٚ ًؤٕ ٣ؾـَ أُ

 اُؾبُخ ٣ؼذ ٓٞظلبً كؼ٤ِبً 
117
، ٝهذ ٣ؾـَ أُٞظق اُٞظ٤لخ ثوشاس ك٢ اُلزشح اُز٢ صاٍٝ ك٤ٜب اُٞظ٤لخ 

ٓؼذّٝ ٝػ٤ِٚ كبٕ ؽـِٚ ُِٞظ٤لخ ٣ظَ ػ٬ًٔ ؿ٤ش ٓؾشٝع ٜٓٔب هبٍ ػ٤ِٚ اُضٖٓ ٣ٌٖٝٔ اػزجبسٙ 

ارا رٞاكشد اُؾشٝه ا٬ُصٓخ ُزُيٓٞظلبً كؼ٤ِبً 
118
 . 

 ؽن أُٞظق اُلؼ٢ِ ك٢ أُؼبػ ؟ ٓب ٛٞ ٝرشر٤جبً ػ٠ِ رُي، ٣ضبس اُزغبإٍ ؽٍٞ
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ثؾؤٕ رؼ٤٤ٖ اُوبم٢ ػ٢ِ  130/2015ثبُ٘غجخ ُِونبء اُلِغط٢٘٤، كوذ أفذس هشاساً سهْ       

٤خ دٕٝ ر٘غ٤ت ٖٓ ٜٓ٘ب سئ٤غبً ُٔغِظ اُونبء ا٧ػ٠ِ ثوشاس ٖٓ سئ٤ظ اُغِطخ اُٞه٤٘خ اُلِغط٤٘

ٓغِظ اُونبء ا٧ػ٠ِ، ؽ٤ش عبء ك٢ ه٤بد ٓز٘ٚ:" ٝثٔب إٔ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ أٝعت ػ٠ِ 

ؼ٤ٖ ٝٓؾذد ػ٘ذ رؼ٤٤ٖ اُوبم٢ ٝٛٞ أخز ر٘غ٤ت رسئ٤ظ اُغِطخ اُٞه٤٘خ اُلِغط٤٘٤خ ارجبع اعشاء 

٤ش ك٢ ش ؽبعْ ٖٓ ؽؤٗٚ اُزؤصصٓغِظ اُونبء ا٧ػ٠ِ هجَ افذاس اُزؼ٤٤ٖ ٝإ ٛزا اُز٘غ٤ت ُٚ أ

ٓنٕٔٞ هشاس اُزؼ٤٤ٖ ٝٛٞ اعشاء عٞٛش١ ٣٘جـ٢ ػ٠ِ سئ٤ظ اُغِطخ اُلِغط٤٘٤خ اُو٤بّ ثٚ، 

٣ٝزشرت ػ٠ِ اؿلبُٚ ػ٤ت ك٢ اُوشاس، ٝثط٬ٕ ُٚ ٖٓ ؽ٤ش اُؾٌَ ٝا٩عشاءاد ٣ئد١ ا٠ُ اٗؼذاّ 

اُوشاس اُز١ ٣قذس ثزؼ٤٤ٖ هبٍك دٕٝ ر٘غ٤ت"
119
. 

٤ٛئخ اُزوبػذ اُلِغط٤٘٤خ ع٘ٞاد ػَٔ اُوبم٢ ػ٢ِ ٝٗز٤غخ ٫ٗؼذاّ اُوشاس اُغبثن، كبػزجشد        

ٜٓ٘ب ًشئ٤ظ ٓغِظ اُونبء ا٧ػ٠ِ ًؤٜٗب ُْ رٌٖ، ٝاؽزغجذ ُٚ سارجٚ اُزوبػذ١ ث٘بًء ػ٠ِ آخش 

ٝظ٤لخ ؽـِٜب هجَ رؼ٤٤٘ٚ سئ٤غبً ُٔغِظ اُونبء
120
ٝٛزا ٓب أخزد ثٚ أ٣نب كزٟٞ ٩داسح اُلزٟٞ  . 

٠ِ :" ارا روِذ ؽخـ أػٔبٍ ٝظ٤لزٚ هجَ ٝاُزؾش٣غ ثٔغِظ اُذُٝخ أُقش١ ٝاُز٢ أهشد ػ

اعز٤لبء ٓقٞؿبد اُزؼ٤٤ٖ ثٜب ٝأؽ٤َ ا٠ُ اُلؾـ اُطج٢ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؾض ؽشٝه ا٤ُِبهخ اُطج٤خ ُْٝ 

٣قذس هشاس اُزؼ٤٤ٖ، ك٤ِظ ُٚ اُؾن ك٢ أًضش ٓٔب ٣غب١ٝ ٓشرت اُٞظ٤لخ ًزؼ٣ٞل ك٢ ٓوبثَ 

اُؼَٔ ٣ٝغٞص اٜٗبء خذٓزٚ دٕٝ ؽبعخ ُقذٝس هشاس ثلقِٚ"
121
. 

ٚ أُقش١ ك٘غذ إٔ اُجؼل ٣زٛت ا٠ُ ػذّ اعزؾوبم أُٞظق اُلؼ٢ِ ك٢ ًَ ُِلو أٓب ثبُ٘غجخ       

فٞسٙ أُخزِلخ ُِٔؼبػ ثبػزجبس إٔ أُؼبػ ٣ٔضَ أؽذ اُؾوٞم أُشرجطخ ثبُٞظ٤لخ اُؼبٓخ اُز٢ 

 روزن٢ رٞاكش اُشاثطخ اُٞظ٤ل٤خ ث٘بًء ػ٠ِ هشاس فؾ٤ؼ ثبُزؼ٤٤ٖ ٖٓٔ ٣ِٔي رِي اُغِطخ كبرا ًبٕ

رُي اُوشاس ثبه٬ً أٝ اٗز٠ٜ أصشٙ ك٬ ٣٘ؾ٠ء ُِٔٞظق أ١ ؽن ك٢ أُؼبػ
122
. 

اُشارت اُزوبػذ١ ٣ؼزجش أؽذ  ٣غزؾن سارجبً روبػذ٣بً، ٝرُي ٧ٕإٔ أُٞظق اُلؼ٢ِ ٫  ٣ُغز٘زظ       

أْٛ ؽوٞم أُٞظق اُؼبّ أُوشس ُٚ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ، ٝاُز١ ٣ؾزشه ًٕٞ فبؽت اُشارت 

اُزوبػذ١ ٓٞظلبً ػبٓبً، ٤ُٝؼزجش اُؾخـ ٓٞظلبً ػبٓبً ٫ ثذ ٝإٔ ٣قذس ُٚ هشاس ثبُزؼ٤٤ٖ، أٓب 

 .أُخزقخ ثبُزؼ٤٤ٖ أُٞظق اُلؼ٢ِ كبٗٚ ٣ؾـَ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ دٕٝ إٔ ٣قذس ُٚ هشاس ٖٓ اُغٜخ

 :" ٤ًل٤خ روذ٣ش اُشارت"ُشارت اُزوبػذ١هٞاػذ رغ٣ٞخ ا- ة

أ٤ٔٛخ ًجشٟ ُٔب ٣زشرت ػ٤ِٜب ٖٓ رؾذ٣ذ ه٤ٔخ اُشارت  ١وٞاػذ رغ٣ٞخ اُشارت اُزوبػذُإ        

٣ضبس  ٝػ٤ِٚ، خذٓز٩ٜٚٗبء  اُز٢ أٝعجٜب اُوبٕٗٞ هؾشُِٝ ٝكوبً  أُٞظقاُزوبػذ١ اُز١ ٣غزؾوٚ 
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ٜٗبء خذٓخ أُٞظقثبأخطؤد ا٩داسح ك٢ رطج٤ن اُوبٕٗٞ ؽٍٞ هشاسٛب  ٓبرا ُٞٛ٘ب،  اُزغبإٍ
123
 

 ؟  ، َٛ ٣ٌٕٞ اُطؼٖ ثب٩ؽبُخ ٖٓ مٖٔ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ أٝ ا٩ُـبء  ٝاؽبُزٚ ُِزوبػذ

ؤٗٚ ر٘ز٢ٜ خذٓخ أُٞظق ثوشاس ٖٓ ا٩داسح دٕٝ اسادح ٓ٘ٚ ػ٘ذ ث٣شٟ عبٗت ٖٓ اُلوٚ ا٩داس١      

إٔ ٣ٌٕٞ هشاساً ًبؽلب، ار ٓز٠ ثِؾ أُٞظق اُؼبّ  ٫ٟٝ ٣زؼذٟ ٛزا اُوشاس عٞثِٞؿٚ عٖ اُزوبػذ، 

ٛزا اُغٖ، اٗزٜذ خذٓزٚ ثوٞح اُوبٕٗٞ، ٖٝٓ صْ ٫ ٣ؼزجش ٛزا اُوشاس ٖٓ اُوشاساد ا٩داس٣خ ثبُٔؼ٠٘ 

اُل٢٘ اُذه٤ن، ٝاٗٔب ٛٞ هشاس ر٘ل٤ز١ ُِوبٕٗٞ، ٝخبفخ إٔ اٜٗبء خذٓخ أُٞظق ُجِٞؽ عٖ اُزوبػذ 

أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رغزٔذ ٓجبؽشح ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ، دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ؽبعخ ا٠ُ  ٛٞ ٖٓ

فذٝس هشاس اداس١ ثزُي "
124
 . 

كبٕ اُطؼٖ ك٢ ٛزا اُوشاس اٗٔب ٣ٌٕٞ ػٖ هش٣ن ا٩ُـبء، ٝرُي ٩ٗٚ ارا أخطؤد  ،ٝٓغ رُي      

ا٩داسح ك٢ رطج٤ن اُوبٕٗٞ، ًبُخطؤ ك٢ روذ٣ش اُغٖ، كبٕ ٛزا اُوشاس اُقبدس ػٜ٘ب ك٢ ٛزا ا٧ٓش 

٣ٌٕٞ هذ فذس ػ٠ِ خ٬ف اُوبٕٗٞ، ٖٝٓ صْ ٣ٌٕٞ رؼج٤شاً ػٖ ا٩سادح أُ٘لشدح، ٝػ٤ِٚ كبٕ ٓب 

اُؼ٤ٞة اُز٢ رغؼِٚ ؿ٤ش ٓؾشٝع، ٝعت اُـبإٙؽبثٚ ػ٤ت ٖٓ 
125
. 

ا٠ُ إٔ هِت اُـبء اُوشاس اُقبدس ٩ٜٗبء خذٓخ أُٞظق ُجِٞؿٚ عٖ  آخش رٛت سأ١ٝ      

دس ٖٓ عٜخ اُزوبػذ ٛٞ ٖٓ هج٤َ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ، ٣ٝغز٘ذ أفؾبة ٛزا اُشأ١ ا٠ُ إٔ اُوشاس اُقب

زجش ٖٓ اُوشاساد ا٩داس٣خ اُز٢ رقذسٛب ا٩داسح ثبٜٗبء خذٓخ أُٞظق ُجِٞؿٚ عٖ اُزوبػذ ٫ ٣ؼ

ا٩داسح ثغِطزٜب اُزوذ٣ش٣خ، ٝاٗٔب ٛٞ هشاس ر٘ل٤ز١، ٝإٔ اُلقَ ٖٓ اُخذٓخ ُجِٞؽ عٖ اُزوبػذ ٛٞ 

ٖٓ أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رغزٔذ ٓجبؽشح ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ دٕٝ ؽبعخ ا٠ُ فذٝس هشاس 

اداس١ ثزُي
126
. 

شؿ ػ٠ِ ػذّ اُزٛبة ثؼ٤ذاً ك٢ هش٣ن اُزٞعغ ك٢ رلغ٤ش ٓٞهق اُونبء أُقش١، كوذ ؽأٓب      

ػ٠ِ اػزجبس هشاس ا٩داسح ثبٜٗبء خذٓخ أُٞظق  ٝثبُزب٢ُ ارغٚ ٓٞهلٚ ، ٓ٘بصػبد رغ٣ٞخ أُؼبؽبد

 ُجِٞؿٚ عٖ اُزوبػذ ٖٓ اُوشاساد ا٩داس٣خ اُز٢ رخنغ ُذػٟٞ ا٩ُـبء ٤ُٝظ اُزغ٣ٞخ، ػ٠ِ اػزجبس

إٔ هِت اُـبء هشاس كقَ أُٞظق ٖٓ اُخذٓخ عججٚ ثِٞؽ أُٞظق عٖ اُزوبػذ كبُٔشًض اُوب٢ٗٞٗ 

اُخبؿ ثبٗزٜبء اُزٞظ٤ق ٫ ٣٘ؾؤ ا٫ّ ثبُوشاس أُؾبس ا٤ُٚ ٣ٝوّٞ ػ٠ِ ٝاهؼخ هب٤ٗٞٗخ ٢ٛ ثِٞؽ اُغٖ 

اس اُوب٢ٗٞٗ ًغجت ٩فذاس ؽؤٗٚ ك٢ رُي ؽؤٕ أ١ هشاس اداس١ ٣وّٞ ػ٠ِ عججٚ، ًٕٝٞ عجت اُوش
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كالتي نصت عمى :" تنتيي خدمة  81/2016مف قانكف الخدمة المدنية المصرم رقـ  69المادة السابقة المادة رقـ 

 بمكغ سف الستيف بمراعاة أحكاـ قانكف التأميف اإلجتماعي ..". -1المكظؼ ألحد األسباب التالية :" 
 . 214-213بؽ، صمرجع سا 2014د. سامي جماؿ الديف ، دعاكل التسكية، 124
 . 214، مرجع سابؽ، ص  2003د. سامي جماؿ الديف ، دعاكل التسكية ،  125
 1د.سمير صادؽ، ميعاد رفع دعكل اإللغاء، دار الثقافة العربية لمطباعة، دار الفكر العربي،القاىرة، ط 126
 . 50،ص1969،
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ٝاهؼخ هب٤ٗٞٗخ ٓز٠ رؾووذ ُضّ افذاس هشاس ا٩ؽبُخ ػ٠ِ أُؼبػ ٫ ٣خشط ػٖ أُ٘بصػخ ػٖ 

ٓذُُٜٞب اُطج٤ؼ٢ ٖٓ دػٟٞ ا٩ُـبء ا٠ُ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ
127
. 

 اٜٗبء اُخذٓخ ثغجت ثِٞؽ عٖ اُزوبػذاُشأ١ اُز١ ٣زٛت ا٠ُ إٔ هشاساد  ٝرزٞاكن اُجبؽضخ ٓغ      

ـبء ٣ٝزو٤ذ اُطؼٖ ٖٓ ٓٞاػ٤ذ ٝاعشاءاد اُخبفخ ثٜب، ٝرُي ٣زْ اُطؼٖ ك٤ٜب ػٖ هش٣ن دػٟٞ ا٩ُ

ٝاُِٞائؼ ٢ٛ اُز٢ ؽذدد اُغٖ اُز١ ر٘ز٢ٜ ك٤ٚ خذٓخ أُٞظق  ٞا٤ٖٗإٔ اُو ٧ٖٓٗٚ ػ٠ِ اُشؿْ 

اُوشاس ا٩داس١ ٖٓ اُغٜخ أُخزقخاُؼبّ ا٫ّ إٔ خذٓخ أُٞظق اُؼبّ ٫ ر٘ز٢ٜ ا٫ّ ثقذٝس 
128
 

ٛزا  بٓخ، ٝرؾَ اُشاثطخ اُٞظ٤ل٤خ اُز٢ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ا٩داسح٤ُقجؼ أُٞظق خبسط ٗطبم اُٞظ٤لخ اُؼ

ا٩داسح ك٢ رطج٤ن اُوبٕٗٞ، ًبُخطؤ ك٢ روذ٣ش اُغٖ،  ٠ءٖٓ عٜخ، ٖٝٓ عٜخ أخشٟ، كبٗٚ هذ رخط

كبٕ اُوشاس اُقبدس ػٜ٘ب ك٢ ٛزا اُقذد ٣ٌٕٞ هذ فذس ػ٠ِ خ٬ف اُوبٕٗٞ
129
بُزب٢ُ كٜٞ ٖٓ ، ٝث 

ارا فذسد ثطش٣وخ ٓخبُلخ اُوشاساد أُ٘ؾئخ، اُز٢ ٣غٞص اُطؼٖ ثٜب أٓبّ اُونبء ا٩داس١ 

 . ُِوبٕٗٞ

أٝ هذ ٣زؾب٣َ أُٞظق ػ٠ِ ا٩داسح ثزوذ٣ْ ٓغز٘ذ سع٢ٔ ثزبس٣خ ٬٤ٓد ٓخزِق ػٖ ربس٣خ           

ؽبُزٚ ػ٠ِ اُزوبػذ ٝٛزا ٓب ا٬٤ُٔد أُزنٖٔ ُِٔغز٘ذ اُشع٢ٔ أُوذّ خ٬ٍ اُزؼ٤٤ٖ ثٜذف رؤع٤َ ا

ٝاُز١ عبء ك٤ٚ  77/2003سهْ  ك٢ اُطِت أًذد ػ٤ِٚ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاساٛب

ًٝٔب عِق رشٟ ٛزٙ أُؾٌٔخ إٔ أُغز٘ذ أُوذّ ٖٓ أُغزذػ٢ مٖٔ ٓغٞؿبد اُزؼ٤٤ٖ اُز١ :" 

ٝاُؾئٕٝ اُذ٤٘٣خ اػزجبساً  ٝاُز١ ٣زنٖٔ هشاس رؼ٤٤٘ٚ ثٞصاسح ا٫ٝهبف ٣1941ضجذ أٗٚ ٖٓ ٓٞا٤ُذ 

ربس٣خ ا٬٤ُٔد أُذٕٝ ثٚ ٛٞ اُز١ ٣ضجذ ػٔش أُٞظق ثٚ، ٣ٝؼزجش ربس٣خٚ ٜٗبئ٤بً  27/6/1996ٖٓ 

ؽز٠ ُٞ ظٜش أ١ ٓغز٘ذ سع٢ٔ آخش ٣خبُق رُي، ٝثبُزب٢ُ كبٕ اُزقؾ٤ؼ أُطِٞة ٖٓ أُغزذػ٢ 

ٔؼبػ ُجِٞؿٚ اُغٖ اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ ربس٣خ ٬٤ٓدٙ أُذٕٝ ك٢ هشاس رؼ٤٤٘ٚ ثٜذف رؤع٤َ اؽبُزٚ ػ٠ِ اُ

٣زؼبسك ٓغ أؽٌبّ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٝهبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد، ٖٝٓ صْ ٣زؼ٤ٖ سكل 

هِجٚ"
130
. 

 ثؼل ثقذد اُخبفخ هذ ٣٘ـ اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ثؼل ا٩عشاءاد٣ٝغذس اُز٣ٞ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ          

ُزضاّ ثٜزٙ ا٩عشاءاد، ٝرطج٤وبً ُزُي، اٗزٜبء ُخذٓخ، ٝثبُزب٢ُ ٣ٞعت ا٩داسح ا٫هشاساد اٜٗبء ا

                                                           
 100رقـ  4السنة  ؽ المجمكعة4لسنة  742قضية  4/4/1959حكـ المحكمة اإلدارية العميا في  127
 .212، أشار إليو د.سامي جماؿ الديف ، مرجع سابؽ ،ص1129،ص

. يصدر 2كتعديالتو عمى :" ... 4/1998مف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ  152نصت المادة  128
قانكنية قراران بإنياء خدمة الديكاف بعد إبالغ الدائرة الحككمية مسبقان قبؿ ثالثة أشير مف تاريخ بمكغ المكظؼ السف ال

 المكظؼ ابتداءن مف اليـك التالي لبمكغو ىذا السف..."
قامت المحكمة اإلدارية المصرية بإلغاء قراران إدارم لجية اإلدارة بإنياء خدمة مكظؼ لبمكغو سف التقاعد  129

تاريخ ميالد المكظؼ . حكـ القانكنية، كذلؾ تأسيسان عمى استناد سبب القرار إلى كاقعة غير فعمية في تحديد 
، أشار إليو د.نبيؿ حمدم الجمالي، 27/6/2009، جمسة 13144/51المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ 

رسالة دكتكراة بعنكاف أسباب انتياء خدمة المكظؼ العاـ في القانكف الفمسطيني كالرقابة القضائية عمى القرارات 
 . 251،ص2015الصادرة بشأنيا، جامعة القاىرة،

، مكقع المقتفي 13/12/2003، جمسة 77/2003قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في الطمب رقـ  130
 .. 29/11/2018اإللكتركني، تاريخ اإلطالع 
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رُي ثٔٞعت هشاس فبدس ػٖ اُِغ٘خ اُطج٤خ  ٣زْار خذٓخ أُٞظق اُؼبّ ثغجت ػذّ ٤ُبهزٚ اُقؾ٤خ، 

اُؼ٤ِب، ثؼذ إٔ ٣ٌٕٞ أُٞظق هذ اعز٘لز ًبكخ اعبصارٚ اُؼبد٣خ ٝاُطبسئخ
131
 . 

ُزوبػذ ثغجت ػغضٙ اُقؾ٢ دٕٝ أٗٚ ارا فذس هشاس اؽبُخ أُٞظق ػ٠ِ ا ٣ٝزشرت ػ٠ِ رُي      

ُِوبٕٗٞ ٝٝاعت  بً إٔ ٣غز٘ذ ٛزا اُوشاس ا٠ُ هشاس ٖٓ اُِغ٘خ اُطج٤خ اُؼ٤ِب ٣ٌٕٞ ٛزا اُوشاس ٓغبٗج

 .ا٩ُـبء

ثبُ٘غجخ ُؾب٫د اُزوبػذ أُجٌش، كٜزا اُ٘ٞع ٖٓ ا٩ؽبُخ ٫ خ٬ف ػ٤ِٚ أٗٚ ٣ٌٕٞ ثٔٞعت أٓب       

أُخزقخ، عٞاء ًبٗذ ٓغِظ اُٞصساءهشاس اداس١ فبدس ػٖ عٜخ ا٩داسح 
132
 أّ ٝكوبً ُِغٜخ 

اُز٢ ٣ؾذدٛب اُوبٕٗٞ ، ٝثبُزب٢ُ ٫ ٓغبٍ ُِؾي ثؤٕ ٣ٌٕٞ اُوشاس اُقبدس ثؾؤٗٚ ٣خنغ  أُخزقخ

 ٧ؽٌبّ دػٟٞ ا٩ُـبء.

 ٖٓ راد اُوبٕٗٞ اُغبثن 110أُبدح  أؽٌبّ ثبُ٘غجخ ُ٪ؽبُخ ا٠ُ أُؼبػ، كوذ عبءدأٓب        

٢ٜ خذٓخ أُٞظق ثب٩ؽبُخ ا٠ُ أُؼبػثؤٗٚ ر٘زُزٞمؼ 
133
ك٢ ؽبُخ صجذ ػ٠ِ أُٞظق ٓخبُلخ  

ثٜب ٝكوبً ُوبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ، أٝ ثٔٞاكوخ سئ٤ظ اُذائشح ُِوٞا٤ٖٗ ٝا٧ٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔبد أُؼٍٔٞ 

ػبٓب ٓغ اعز٤لبئٚ اُؾذ ا٧د٢ٗ  50اُؾ٤ٌٓٞخ ػ٠ِ هِت أُٞظق ثبؽبُزٚ ُِٔؼبػ ارا ثِؾ ٖٓ اُؼٔش 

٫عزؾوبهٚ أُؼبػ اُزوبػذ١ أُطِٞثخ
134
. 

ث٬ٌ  كبٕ ُ٪داسح عِطخ روذ٣ش٣خ ثبفذاس هشاسٛب ثب٩ؽبُخ ُِٔؼبػ ارغبٙ أُٞظق، ٝػ٤ِٚ       

اُزؼغق ك٢ اعزؼٔبٍ ؽوٜب ك٢ رُي، ٝثبُزب٢ُ كبٕ هشاسٛب ثب٩ؽبُخ ٣ٌٕٞ مٖٔ  ػذّ ؽبُز٤ٚ ثؾشه

 ُـبء ٤ُٝظ اُزغ٣ٞخ.دػبٟٝ ا٩

                                                           
 كتعديالتو . 4/1998مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ  107نص المادة  131
" يجكز لمجمس الكزراء أف يحيؿ أم مكظؼ عمى التقاعد مف قانكف التقاعد العاـ عمى : 117نصت المادة  132

 المبكر إذا أكمؿ خمس عشرة سنة خدمة مقبكلو لمتقاعد دكف أف يخصـ مف مستحقاتو اإللزامية ". 
كيشار في ىذا الصدد إلى رأم  محكمة العدؿ العميا الفمسطينية  بشأف سمطة مجمس الكزراء بالحالة إلى التقاعد = 

كالذم جاء في مضمكنو عمى :"إف المشرع قد أناط اتخاذ قرار اإلحالة عمى  14/2002رقـ ىا المبكر كفقا لقرا
التقاعد بمجمس الكزراء تاركان لو الحؽ في استعماؿ سمطتو التقديرية بيذا الخصكص إال أننا ال نرل في إعطاء ىذا 

ى التقاعد دكف رقابة عمى سمطتو الحؽ لممجمس تخكيمو سمطة تحكمية يقـك مف خالليا بإتخاذه قرار اإلحالة عم
التقديريو ىذه التي يجب أف تككف مقيدة بتحقيؽ المصمحة العامة، كفي نفس الكقت الحفاظ عمى مصمحة 

 المكظؼ..."
. تنتيي خدمة المكظؼ بإحالتو لممعاش 1عمى : 4/1998مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  110نصت المادة  133

. بمكافقة مف رئيس الدائرة الحككمية بناء عمى 2(مف ىذا القانكف . 68،70تيف ). كفقان الحكاـ الماد1في حالتيف 
طمب خطي مف المكظؼ شريطة أال يقؿ عمره عند تقديمو ىذا الطمب عف خمسيف سنة كبشرط استيفاء الحد 

 األدنى مف السنكات الستحقاؽ معاش التقاعد".
مى :" إذا ثبت ارتكاب المكظؼ مخالفة لمقكانيف ع 4/1998مف قانكف الخدمة المدنية رقـ  68كنصت المادة 

كاألنظمة كالتعميمات كالقرارات المعمكؿ بيا في الخدمة المدنية في تطبيقيا فتكقع عميو إحدل العقكبات التأديبية 
 . اإلحالة إلى المعاش .  9التالية :......

 كنا قد كضحناه سابقا مف خالؿ الحديث عف تقاعد الشيخكخة . 134
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إٔ اُطؼٖ ك٢ اُوشاساد اُقبدسح ػٖ ا٩داسح ثؾؤٕ اٜٗبء خذٓخ  ٣زنؼ ع٤ِبً ٓٔب عجن،ٝ       

 ،أٝ اؽبُزٚ ا٠ُ أُؼبػ رٌٕٞ ٖٓ مٖٔ هشاساد ا٩ُـبء اُؼغض اُقؾ٢(ٝ)عٖ اُزوبػذ،  أُٞظق

 ًٕٞ إٔ أُٞظق ٣غزٔذ ٓشًضٙ اُوب٢ٗٞٗ ثب٩ؽبُخ ا٠ُ اُزوبػذ ٖٓ رِي اُوشاساد .

هذ رٞاكشد، كبٗٚ  أُٞمؾخ عبثوبً  اػزجبس إٔ ًبكخ ؽشٝه اعزؾوبم اُشارت اُزوبػذ١ ػ٠ِٝ       

 كوبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٣٢ٌٕٗٞ روذ٣ش اُشارت اُزوبػذ١ ٓخزِلبً ثبخز٬ف اُوبٕٗٞ أُطجن، 

ُغ٘خ اُزوبػذ  أؽٌبٓٚ ٖٓ خ٬ٍ ٣زْ اؽزغبة اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ثٔٞعت 34/1959سهْ 

أُذ٢ٗ
135

 ٓؼذٍ اُشارت اُؾٜش١ ك٢ٝرُي ثنشة ٓغٔٞع ػذد أؽٜش اُخذٓخ أُوجُٞخ ُِزوبػذ 

ٝروغ٤ْ ػ٠ِ  ع٘ٞاد٥خش ص٬س  )ػ٬ٝح هج٤ؼخ اُؼَٔ ٝػ٬ٝح ؿ٬ء أُؼ٤ؾخ(اُضبثزٚ ٝاُؼ٬ٝد

%75ػ٠ِ إٔ ٫ ٣زغبٝص اُشارت  450
136
. 

خ، ٫ٝ ٣شؿت ع٘خ خذٓ 15أٓب ارا ًبٗذ ٓذح خذٓخ أُٞظق اُؼبّ أُق٘لخ أهَ ٖٓ         

ثؾشائٜب
137
ح ػ٠ِ أعبط ؽٜش ػٖ ًَ ع٘خ، أٓب ارا ًبٗذ ُذ٣ٚ خذٓخ ؿ٤ش إٔ ٣ؾقَ ػ٠ِ ٌٓبكؤ 

ح ػ٠ِ أعبط ٗقق ؽٜش ػٖ ًَ ع٘خ أٓق٘لخ ك٤ؾقَ ػ٠ِ ٌٓبكآ
138
. 

ُِؾذ٣ش ػٖ ٓؼبد٫د اُزغ٣ٞخ ُِؼغض اُقؾ٢  أ٣نبً  ٝك٢ ٛزا أُغبٍ ٫ ثّذ ٖٓ اُزطشم         

 10 كبُٔٞظق أُق٘ق أُؼزَ اُؼبعض ثغجت اُٞظ٤لخ ٣غزؾن سارجبً روبػذ٣بً ارا أًَٔ ،ٝاُٞكبح

ع٘ٞاد، ٝك٢ ٬ً  10ح ارا ًبٗذ خذٓزٚ أُوجُٞخ ُِزوبػذ أهَ ٖٓ ع٘ٞاد ٓوجُٞخ ُِزوبػذ، ٌٝٓبكؤ

اُؾبُز٤ٖ ٣ُٔ٘ؼ أُٞظق ثب٩مبكخ ا٠ُ سارجٚ أٝ ٌٓبكآرٚ سارت اػز٬ٍ
139

ٝٛزا ٓب أًذد ػ٤ِٚ 

                                                           
منو عمى تشكيؿ لجنة التقاعد المدني   49بمكجب المادة  34/59قانكف التقاعد المدني األردني رقـ نص  135

تؤلؼ في كزارة المالية مف ثالثة مف مكظفي كزارة المالية يعينيـ كزير المالية عمى أف يككف أحدىـ رئيسان، كتككف 
لقانكف كقد تـ تعديؿ ىذا النص بعد تكلي ىيئة ىذه المجنة مسؤكلة عف تسكية جميع الحقكؽ المشمكلة بأحكاـ ىذا ا

 23/8/2007التقاعد الفمسطينية صالحيات إدارة كافة األنظمة بمكجب القرار بقانكف الصادر عف الرئيس بتاريخ 
. 

  34/1959مف قانكف التقاعد المدني رقـ 19لتعديالت التي أجريت عمى المادة األصميو  رقـ ا كفقان لتسمسؿ 136
كالذم كرد فيو  1987سنة 785الراتب التقاعدم، بداية تـ تعديميا بمكجب االمر العسكرم رقـ بشأف احتساب 

تعديؿ الراتب ليصبح شامال لمعالكات المعركفة بعالكة طبيعة العمؿ أك عالكة المينة. ثـ صدر قراران عف المرحـك 
لكافة المكظفيف  450إلى  600 ليعدؿ قسمة مف1/9/2001الفمسطينية آنذاؾ بتاريخ ياسر عرفات رئيس السمطة 

الخاضعيف ألحكاـ قانكف التقاعد ، ثـ تـ تعديؿ مف احتساب الشير األخير إلى معدؿ الراتب الشيرم آلخر ثالث 
كالتي تنص عمى أف :" يسكل المعاش عمى  5/2007مف القرار بقانكف رقـ  14/1سنكات كفقان ألحكاـ المادة 

 عتمدة لغايات التقاعد".أساس متكسط ركاتب آخر ثالث سنكات م
عمى :"يككف لممكظؼ المحسكب لو سنكات خدمة  7/2005( مف قانكف التقاعد العاـ رقـ 113نصت المادة ) 137

أقؿ مف السنكات المطمكبة الستحقاؽ راتب تقاعدم كفقان لقكانيف التقاعد السابقة  المذككرة أعاله كالقانكف الحالي 
 التقاعد ".الحؽ في شراء سنكات خدمة ألغراض 

الصادر عف اإلدارة المدنية بشأف تعديؿ احتساب الراتب كالمكافات سنة  785رقـ  اإلسرائيمي األمر العسكرم 138
 مف قانكف التقاعد المدني األردني . 48كالمادة  21كالمعدؿ لممادة   1987

خدمة المكظؼ لعمة  عمى  أف :" إذا أنييت 43/1959مف قانكف التقاعد المدني األردني  27نصت المادة  139
مقعدة نشأت بسبب قيامو بالكظيفة، أك إذا أنييت خدمنو لعجزه عف مكاصمتيا مف جراء مخاطرتو بحياتو إلنقاذ 
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ٝاُز١ عبء ك٤ٚ :" أٗٚ هذ  109/2007ٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاسٛب سهْ ٓؾٌٔخ اُؼذ

اعزوشا٫عزٜبد اُونبئ٢ ػ٠ِ إٔ اُؼَٔ ارا عبْٛ ك٢ ؽذٝس اُؼِخ اُز٢ ٣قبة ثٜب أُٞظق كبٕ 

٢ٛ اُٞاعجخ اُزطج٤ن ٝؽ٤ش إٔ  34/59( ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ سهْ 27ؽٌْ أُبدح )

بُلبً خذ أص٘بء اُؼَٔ ٝثغججٚ كبٕ اُوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ هذ ٝهغ ٓافبثخ أُغزذػ٢ هذ ؽقِ

ٖٓ  27ُِوبٕٗٞ،ٝػ٤ِٚ روشس أُؾٌٔخ إٔ ٣زْ اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ُِٔغزذػ٢ ٝكن ٗـ أُبدح 

هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ"
140
. 

٬ًٌٔٓ  ًٕبأٓب ك٢ ارا ًبٕ عجت اُؼغض ُغجت ٫ ٣زؼِن ثبُٞظ٤لخ ك٤ؼط٢ سارجبً روبػذ٣بً ارا        

ػؾش ع٘ٞاد خذٓخ، أٓب ارا ًبٗذ ٓذح خذٓزٚ أهَ ٖٓ ػؾش ع٘ٞاد ك٤ؼط٠ ٌٓبكآح
141
. 

أٓب اُٞكبح، ك٤غزؾن اُٞسصخ أُغزؾوٕٞ ُِشارت اُزوبػذ١ ارا رٞك٢ أُٞظق أص٘بء ٝعٞدٙ ك٢        

ٌبّ اُخذٓخ ًٝبٕ ٬ًٌٔٓ ػؾش ع٘ٞاد خذٓخ ٓوجُٞخ ُِزوبػذ كزؼط٠ ػبئِزٚ سارجبً روبػذ٣بً ٝكن أؽ

اُوبٕٗٞ
142

، أٓب ارا ٗوقذ خذٓزٚ ػٖ ػؾش ع٘ٞاد كزؼط٢ ٌٓبكآح
143
. 

ٓؾغٞة  ٓؼبػثٔٞعجٚ ٣ؾقَ أُٞظق ػ٠ِ  8/1964أٓب هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد سهْ        

% ٖٓ ع٘ٞاد اُخذٓخ أُؾغٞثخ ك٢ أُؼبػ2.5ػ٠ِ أعبط 
144
ٝرؾغت ػ٠ِ أعبط ٓزٞعو  ،

خش ص٬س ع٘ٞادٝاُؼ٬ٝار٦ شارتاُ
145
%70ثٔب ٫ ٣ض٣ذ ٗغجخ أُؼبػ ػٖ  

146
. 

                                                                                                                                                           

حياة غيره أك بسبب استيدافو لخطر المكت لمصمحة عامة أك لغاية إنسانية،أك بسبب خطر استيدؼ لو أك =
قيامو بكظيفتيـ فيعطى راتب تقاعد إذا كاف قد أكمؿ عشر اعتداء تعرض لو أثناء قيامو بالكظيفة أك مف أجؿ 

=سنكات خدمة مقبكلة لمتقاعد، كيعطى مكافأة إذا كانت خدمتو المقبكلة لمتقاعد أقؿ مف عشر سنكات، كفي كمتا 
مف راتبو الشيرم  5/60الحاليف يعطى المكظؼ باإلضافة إلى راتب التقاعد أك المكافآة راتب اعتالتؿ يعادؿ: أ. 

مف راتبو الشيرم األخير إذا كانت  10/60خير إذا كانت قدرتو عمى إعالة نفسو قد تعطمت تعطيالن خفيفان. ب. األ
مف راتبو الشير األخير إذا كانت قدرتو عمى إعالة  15/60قدرتو عمى إعالة نفسو قد تعطمت تعطيالن جزئيان. جػ. 

رم األخير إذا كانت قدرتو عمى إعالة نفسو قد تعطمت مف راتبو الشي 20/60نفسو قد تعطمت تعطيالن جسيمان. د. 
 تعطيالن كميان .

 16/2004كفي ىذا الصدد صدر عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل قرارا يحمؿ الرقـ 
 كالذم جاء فيو :" حيث أف خدمات المستدعية قد أنييت ألسباب صحية نشأت عف إصابتيا 11/7/2007،بتاريخ 

% كحيث أف القرار المطعكف فيو لـ يعط لممستدعية راتب 37أثناء الدكاـ الرسمي التي رتبت لدييا عجز بنسبة 
 مف قانكف التقاعد المدني فإنو يككف مخالفان لمقانكف" . 27اعتالؿ عمالن بأحكاـ المادة 

، مكقع 22/9/2008تاريخ ، ب109/2007قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  140
 .29/11/2018المقتفي اإللكتركني، تاريخ اإلطالع 

 . 34/1959مف قانكف التقاعد المدني األردني رقـ  28المادة  141
مف قانكف التقاعد المدني األردني  36لعؿ مف المفيد ىنا أف نشير إلى أف الراتب التقاعدم كفقان لنص المادة  142

 يكزع بالتساكم بيف الكرثة.
ة لممكظؼ أثناء عمى الحقكؽ التقاعدي 34/1959 ـمف قانكف التقاعد المدني األردني رق 40نصت المادة  143

 .كجكده في الخدمة
:"  يأتيمف قانكف التأميف كالمعاشات تحدد النسبة التي تسكل فييا المعاشات كما  16لقد كانت أحكاـ المادة  144

تسكل المعاشات بكاقع جزء مف خمسيف جزءان مف متكسط المرتبات المحسكبة كفقا ألحكاـ المادة السابقة، كذلؾ عف 
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ُٝؼَ ٖٓ أُل٤ذ ٛ٘ب إٔ ٗٞمؼ ثؤٗٚ رقشف ُِٔٞظل٤ٖ اُز٣ٖ اٗزٜذ خذٓبرْٜ ٌٓبكبح ٜٗب٣خ خذٓخ     

% ٖٓ أُشرت اُغ١ٞ٘ ػٖ ًَ ع٘خ ٖٓ ع٘ٞاد اُخذٓخ اُز٢ رض٣ذ ػٖ اُؾذ ا٧هق٠ 15ثٞاهغ 

ُِٔؼبػ
147
 . 

 15 أُوجُٞخ ُِزوبػذ ٣ٌٕٞ ٓغٔٞع ٓذح خذٓزٚٝك٢ ؽبُخ ثِٞؽ أُٞظق عٖ اُزوبػذ دٕٝ إٔ        

% ٖٓ سارجٚ اُغ١ٞ٘ ػٖ ًَ 15ع٘خ ٫ٝ ٣شؿت ثؾشائٜب كبٗٚ ٣غزؾن ٌٓبكآح رؾغت ػ٠ِ أعبط 

ع٘ٞاد 3ٖٓ  أًضشع٘خ خذٓخ ٝثؾشه إٔ رٌٕٞ ٓذح اُخذٓخ 
148
 . 

ك٤غزؾن أُٞظق أٝ ٝسصزٚ أٓب ثبُ٘غجخ ُؾبُخ اُؼغض أٝ اُٞكبح،       
149
ٜٓٔب ًبٗذ أُذح اُخذٓخ  

ٖٓ ٓزٞعو أُشرجبد أٝ ػ٠ِ أعبط ٓذح خذٓخ أُ٘زلغ  ٣ٝ40شثو أُؼبػ ثؾذ أد٠ٗ هذسٙ 

أُؾغٞثخ ك٢ أُؼبػ ٓنبكبً ا٤ُٜب ص٬س ع٘ٞاد، أ١ أُؼبؽ٤ٖ أًجش ثؾشه أ٫ رض٣ذ أُذح 

أُنبكخ ػٖ أُذح اُجبه٤خ ُِٔ٘زلغ ُجِٞؿٚ عٖ اُزوبػذ
150
. 

                                                                                                                                                           

مف األمر  3ة في المعاش" كقد جرل تعديؿ أحكاـ ىذه المادة بمكجب المادة بكؿ سنة مف سنكات الخدمة المحسك =
ف متكسط المرتبات المحسكبة كفقا ألحكاـ المادة حيث استبدلت عبارة م 515/1975العسكرم اإلسرائيمي رقـ 

كذلؾ  8/1964مف القانكف رقـ  16السابقة بعبارة مف مبمغ المرتب االخير" ثـ جرل تعديؿ آخر عمى أحكاـ المادة 
منو ما يمي : "  5كقد جاء في ىذا التعديؿ الكارد في المادة  4/1996مف القانكف رقـ  5بمكجب أحكاـ المادة 

 % ".2.5خير أم بنسبة مف أربعيف جزء مف مبمغ الراتب األ ان اشات بكاقع جزءتسكل المع
مف قانكف التأميف كالمعاشات تحدد األساس الذم يسك ل فيو المعاش التقاعدم عمى أساس  15لقد كانت المادة  145

في المعاش " كقد المتكسط الشيرم لممرتبات المستحقة لممنتفع خالؿ السنتيف األخيرتيف مف مدة خدمتو المحسكبة 
الصادر بتاريخ  515مف األمر العسكرم اإلسرائيمي رقـ  2تعرضت ىذه المادة لإلستبداؿ بمكجب أحكاـ المادة 

الذم دفع لممنتفع  حيث استبدلت النص المذككر بػ :أ. يسكل المعاش عمى أساس المرتب األخير 3/7/1975
ا القانكف بمراعاة التغيرات التي تطرأمف حيف آلخر عمى خالؿ مدة خدمتو المحسكبة في المعاش كفقان ألحكاـ ىذ

كاألقدمية في الجياز الحككمي في المنطقة" ، ثـ جرل بعد ذلؾ تعديؿ عمى  مرتبات المستخدميف ذكم نفس الدرجة
بشأف تعديؿ قانكف التقاعد  5/2007مف القرار بقانكف رقـ  14مف المادة  1بمكجب الفقرة  15أحكاـ ىذه المادة 

:" يسكل المعاش عمى أساس متكسط ركاتب آخر ثالث سنكات معتمدة لغايات  اآلتياـ حيث استبدلتو بالنص الع
 التقاعد، عمى أف ينطبؽ ذلؾ عمى جميع أنظمة التقاعد األخرل".

ال  16ـ مما كرد في المادة عمى الرغعمى :"  515/1975مف األمر العسكرم االسرائيمي رقـ  7نصت المادة  146
 /أ".15% مف المبمغ المحدد في المادة 70يزيد الحد األقصى لممعاش الشيرم عمى يجكز أف 

 بشاف تعديؿ بعض أحكاـ قانكف التاميف كالمعاشات . 4/1996مف القانكف رقـ  2نص المادة  147
ككذلؾ باألمر رقـ  2/66مف قانكف التأميف كالمعاشات كالمعدلة بمكجب األمر العسكرم رقـ  23المادة  148

636/80 . 
مف قانكف التأميف كالمعاشات يتـ تكزيع المعاش عمى الكرثة كفقان لألنصبة كاألحكاـ  26كفقان لنص المادة  149

 المرفؽ لمقانكف. 3المقررة بالجدكؿ رقـ 
 8/1964مف قانكف التأميف كالمعاشات رقـ  18نص المادة  150
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أؽٌبّ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ ٗغذ أٜٗب هغٔذ ٗظبّ اُزوبػذ ا٠ُ ٗظب٤ٖٓ، ٗظبّ  ا٠ُ ٝثبُشعٞع         

أُ٘بكغ أُؾذدح
151
ٝٗظبّ أُغبٛٔبد أُؾذدح 

152
، ٣ٝزْ اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ٝكوبً ُ٘ظبّ 

خذٓخ ٝرؾغت ػ٠ِ أعبط  % ػٖ ًَ ع٘خ2أُ٘بكغ أُؾذدح ٝكوبً ُ٘ظبّ اُؾ٤خٞخٚ ػ٠ِ أعبط 

ع٘ٞاد ٖٓ ع٘ٞاد اُخذٓخ  ٥3خش اُشارت )ػ٬ٝح هج٤ؼخ اُؼَٔ ٝػ٬ٝح ؿ٬ء أُؼ٤ؾخ(  ٓزٞعو 

أُؾغٞٓخ ٧ؿشاك اُزوبػذ
153
. 

% ٖٓ ٓزٞعو 2ٝك٢ ؽبُخ اُؼغض اُقؾ٢ أ٣نب ٣زْ اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ػ٠ِ أعبط        

٢ ػذد ع٘ٞاد، ٓغ ٓشاػبح إٔ ع٘ٞاد اُخذٓخ أُؾغٞثخ ٧ؿشاك اُزوبػذ ٛ 3اُشارت ٥خش 

٣نبف ا٤ُٜب ٗـ اُغ٘ٞاد أُزجو٤خ، ٝراد  ع٘ٞاد اُخذٓخ اُلؼ٤ِخ ؽز٠ ربس٣خ ا٩فبثخ أٝ اُؼغض

ُِؼغض اُقؾ٢ ٣زْ ا٫ؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ك٢ ؽبُخ اُٞكبحا٫ؽزغبة 
154
 . 

% 80ٝك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ ٫ ٣غٞص إٔ ٣ض٣ذ اُؾذ ا٧هق٠ ُِشارت اُزوبػذ١ ػٖ         
155
ك٢  

 اُز٢ ؽذدٛب هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ . اُشارت اُزوبػذ١ؽب٫د اعزؾوبم 

٣نبف ا٠ُ اُشارت اُزوبػذ١ " أُؼبػ" ك٢ ًبكخ ٓؼبد٫د ٣ٝغذس اُز٣ٞ٘ٚ ٛ٘ب، ا٠ُ أٗٚ        

، ًٝزُي ػ٬ٝح 5/2007ٖٓ اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ  6ثٔٞعت أُبدح  اُزغ٣ٞخ اُغبثوخ ػ٬ٝح اعزٔبػ٤خ

 .5/2007ٖٓ اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ  15ثٔٞعت أُبدح ؽ٤ٌَ  300ؽخق٤خ ثو٤ٔخ 

" أُؼبػ" ٝكوبً ُوٞاػذ هب٤ٗٞٗخ اُزوبػذ٤ً١ل٤خ روذ٣ش اُشارت  ٝمؾذ اُجبؽضخٝثؼذ إٔ          

رِٔي ا٩داسح ثؾؤٜٗب اُغِطخ اُزوذ٣ش٣خ ك٢ روذ٣ش  ؽ٤ش ٫ٝامؾخ، ٫ ٣غٞص ٓخبُلزٜب ك٢ اُزطج٤ن، 

ا٫ هشاساد  ، ٝاٗٔب ٛزٙ اُوشاساد ٓب ٢ٛػٜ٘بفبدسح ه٤ٔخ اُشارت اُزوبػذ١ ٝكوبً ُوشاساد اداس٣خ 

ر٘ل٤ز٣خ ُ٘قٞؿ اُوبٕٗٞ ٖٓ أعَ اؽزغبة اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ
156

، ٝثبُزب٢ُ ػ٘ذ اصبسح أ١ ٓ٘بصػخ 

ؽٍٞ اؽزغبة ٛزٙ اُؾوٞم، ٣ؾن ُِٔٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ اُِغٞء ا٠ُ اُونبء ا٩داس١ ػٖ هش٣ن 

 دػٟٞ اُزغ٣ٞخ. 

اُؼ٤ِب اُلِغ٤ط٤٘٤خ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُوشاساد ثؾؤٕ أُ٘بصػبد ؽٍٞ  اُؼذٍ ُٝوذ فذس ػٖ ٓؾٌٔخ        

شص ٛزٙ أُ٘بصػبد خطؤ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ ثزطج٤ن اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ، ُٝؼَ ٖٓ أث

ثبؽزغبة اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ، ؽ٤ش عبء ك٢ ٓزٖ هشاس ٓؾٌٔخ اُؼذٍ  1264ا٧ٓش اُؼغٌش١ سهْ 

                                                           
المشمكلكف بو كفقان ألحكاـ القانكف الحؽ في الحصكؿ  كفدة : نظاـ تقاعد يمتمؾ المتقاعدنظاـ المنافع المحد 151

مف قانكف التقاعد العاـ  1عمى راتب تقاعدم أك مكافآة محدد كمحسكب عمى أساس الراتب كسنكات الخدمة. المادة 
 .7/2005رقـ 
المساىمات المحددة : النسبة المحددة مف الراتب التي يدفعيا المكظفكف المشمكلكف بأحكاـ القانكف  152

 مف قانكف التقاعد العاـ . 1شيريان،مساىمو منيـ تقيد بحسابيـ بالييئة. المادة 
 . 7/2005مف قانكف التقاعد العاـ رقـ  25نص المادة  153
 . 7/2005مف قانكف التقاعد العاـ رقـ  3/ب/25المادة 154
 . 29/2018/د مف القرار بقانكف رقـ 7المادة  155
حيث قالت :" إف المستدعية تستمد  44/2005ة المنعقدة في راـ اهلل رقـ قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطيني 156

حقيا في الراتب التقاعدم مف القانكف ال مف القرارات اإلدارية كبالتالي فإف السيد الرئيس ال يممؾ أف يرتب ليا 
 . 25/11/2018حقكقان خالفان ألحكاـ القانكف.." ، مكقع المقتفي اإللكتركني، تاريخ اإلطالع 
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:" ُٝٔب ًبٕ اُطؼٖ ٣٘قت ػ٠ِ خطؤ ك٢ اؽزغبة  ػ٠ِ 163/2008اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ سهْ 

اُشٝارت اُزوبػذ٣خ ثؼذ اؽزغبة ٛزٙ اُشٝارت ػ٠ِ كزشر٤ٖ ا٠ُٝ٧ هجَ فذٝس ا٧ٓش اُؼغٌش١ سهْ 

ٝاُضب٤ٗخ ُِلزشح ا٬ُؽوخ ُقذٝسٙ ُٝٔب ًبٗذ ا٩داسح ُغ٘خ  1/1/1987ٝاُز١ عشٟ ثزبس٣خ  1264

ٓب  1264ِٔغزذػ٤ٖ ػ٠ِ كزشر٤ٖ ُْٝ ٣شد ك٢ ا٧ٓش اُزوبػذ أُذ٢ٗ هذ اؽزغجذ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ُ

ػ٠ِ اُزوبػذ... ٝػ٤ِٚ روشس أُؾٌٔخ اُـبء اُوشاساد  ٣غ٤ض رغضئخ ٓذح خذٓخ أ١ ٓغزخذّ ٣ؾبٍ

أُطؼٕٞ ك٤ٜب ٖٓ ؽ٤ش رؾذ٣ذ اُشارت اُزوبػذ١ ُِٔغزذػ٤٤ٖ ٝإٔ ٣زْ اؽزغبثٚ ثنْ ػ٬ٝح أُٜ٘خ 

خذٓخ أُغزذػ٤٤ٖ ٖٓ ربس٣خ رؼ٤٤ْٜ٘ ٝؽز٠ ُِشارت ا٧عبع٢ ٝإٔ ٣غش١ رُي ػ٠ِ ًبَٓ ٓذح 

ربس٣خ اؽبُزْٜ ُِزوبػذ
157
". 

ٓذح اُلقَ ا٢٘ٓ٧بؽزغبة ثًٝزُي أُ٘بصػبد أُزؼِوخ         
158

، ؽ٤ش عبء ك٢ هشاس ُٔؾٌٔخ 

:" ٝؽ٤ش إٔ أُؾٌٔخ رغذ إٔ أُغزذػ٢ ٓؾب٫ً ػ٠ِ اُزوبػذ ؽٌٔبً  114/2007اُؼذٍ اُؼ٤ِب سهْ 

ثجِٞؿخ عٖ اُغز٤ٖ ٝػ٤ِٚ كبٗٚ ٣زٞعت اؽزغبة ٓذح خذٓزٚ أُوجُٞخ ؽز٠  12/4/1997ثزبس٣خ 

ٝإٔ ٣زْ اؽزغبة ٓوذاس اُشارت اُزوبػذ١ ػ٠ِ أعبط اُشارت أُغزؾن ُٚ  12/4/1997ربس٣خ 

، ٝػ٤ِٚ روشس Bٝكن هشاس ٓغِظ اُٞصساء اُخبؿ ثبُٔلق٤ُٖٞ أ٤٘ٓبً ثزبس٣خ فذٝسٙ ٝٛٞ سارت 

اُزوبػذ أُذ٢ٗ أُطؼٕٞ ك٤ٚ ػ٠ِ أعبط اػزجبس خذٓخ أُغزذػ٢  أُؾٌٔخ رؼذ٣َ هشاس ُغ٘خ

٠ِ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ٫ؽزغبة سارت ػأُوجُٞخ ُِزوبػذ ص٬ص٤ٖ ع٘ٚ ٝاػبدح ِٓق أُغزذػ٢ 

أُغزذػ٢ ٝكوب ُزُي"
159
. 

ٛزا كوو أخز أٓب ثبُ٘غجخ ا٠ُ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثنْ اُغ٘ٞاد اُغبثوخ ا٠ُ اُغ٘ٞاد ا٬ُؽوخ،       

أُٞمٞع ؽ٤ض ٖٓ ا٫ٛزٔبّ اُٞك٤ش ُذٟ ٤ٛئخ اُزوبػذ اُلِغط٤٘٤خ ٗز٤غخ ٫خز٬ف هٞا٤ٖٗ اُزوبػذ 

هْ ثزؼذ٣َ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ س 29/2018ثؤؽٌبٜٓب ؽٍٞ اُنْ، ا٠ُ إٔ فذس اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ 

زوبػذ ٝرؼذ٬٣رٚ، ؽ٤ش عٔؼ ُِٔؾزشى اُز١ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ سأط ػِٔٚ ػ٘ذ رطج٤ن هبٕٗٞ اُ 7/2005

اُؼبّ إٔ ٣نْ ع٘ٞاد خذٓزٚ ك٢ أٗظٔخ اُزوبػذ اُغبثوخ ) هبٕٗٞ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ، ٝهبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ 

ٝأُؼبؽبد( ا٠ُ ٓذح خذٓزٚ ا٬ُؽوخ ثؾشه سد أُغزؾوبد اُز٢ روبمبٛب ػٜ٘ب
160

، ا٫ إٔ اُوشاس 

اُزوبػذ هبٕٗٞ خذٓخ ثوبٕٗٞ اُغبثن هذ أؿلَ ٗوطخ هب٤ٗٞٗخ ك٢ ؿب٣خ ا٤ٔٛ٧خ، ٢ٛٝ مْ ع٘ٞاد 

                                                           
،كبذات  28/1/2005، بتاريخ  163/2008قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  157

كالقرار 15/9/2008بتاريخ  114/2008، كالقرار  7/7/2008بتاريخ   12/2008المعنى القرار رقـ 
 . 28/5/2008بتاريخ 50/2008
عمى احتساب سنكات الفصؿ األمني ككأنو مف الخدمة  كالذم نعى 2/12/1995قرار مجمس الكزراء بتاريخ  158

شتراؾ كعمى مف يرغب منيـ في اال ،فيما يختص بالدرجات بحيث يتساكل كؿ منيـ بزميمو الذم استمر في الخدمة
عف ىذه المدة في التقاعد دفع ما يستحؽ عميو لمتقاعد، كتمـز الحككمة في ىذه الحالة بتسديد حصتيا بالطريقة 

 مى الصندكؽ .المالئمة ع
، كبذات  15/9/2008، بتاريخ  114/2007قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  159

 .48/2012المعنى القرار رقـ 
كتعديالتو،  نشر في  7/2005بتعديؿ قانكف التقاعد العاـ رقـ  29/2018مف القرار بقانكف رقـ  3/5المادة  160

كيشار إلى أف ىذا القرار قد منح المكظؼ العاـ ميزات  . 18، عدد ممتاز 31/7/2018بتاريخ الكقائع الفمسطينية 
 كحقكقا أضفت نكعا مف العدالة الحتساب حقكقو التقاعدية .
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٤ٖ اُغبثو٤ٖ ٤ش ؽقش اُنْ كوو ث٤ٖ ٬ً اُوبٗٞٗاُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد، ؽهبٕٗٞ ا٠ُ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ 

 ٓغ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ، ٝك٢ ٛزا ٣ِؾن مشساً كبدؽبً ثبُؾوٞم أُب٤ُخ اُزوبػذ٣خ ُِٔزوبػذ٣ٖ .

ٓغِظ اُٞصساء أٓب ثبُ٘غجخ ُنْ ع٘ٞاد ٓ٘ظٔخ اُزؾش٣ش أٝ ا٧عش، كوذ فذس هشاساً ػٖ        

ؽٍٞ ٗظبّ اؽزغبة ٓذح اُخذٓخ اُغبثوخ ُٔٞظل٢ ٓ٘ظٔخ اُزؾش٣ش  2005ُغ٘خ  239سهْ 

اُلِغط٤٘٤خ ٝكقبئِٜب أُؼزٔذح ٝٓذح ا٧عش ٨ُعشٟ
161

ٓ٘ٚ ُز٘ـ ػ٠ِ :"  2، ؽ٤ش عبءد أُبدح 

رؾزغت ٓذح اُخذٓخ اُغبثوخ
162
ٝٓذح ا٧عش ُـب٣بد اُزوبػذ ثؼذ إٔ ٣زْ اػزٔبدٛب ٖٓ هجَ ُغ٘خ  

ا٫ػزٔبد
163
 أُؾٌِخ ٝكوبً ٧ؽٌبّ ٛزا اُ٘ظبّ". 

هذ عبء ثزؼذ٣َ ٛبّ أمبف  29/2018سهْ إٔ اُوشاس ثوبٕٗٞ  ا٩ؽبسح ا٠ُ ُٝؼَ ٖٓ أُل٤ذ ٛ٘ب     

اُِز٣ٖ خنؼٞا ُوبٕٗٞ ٗٞع ٖٓ اُؼذاُخ ك٢ اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ سأط ػِْٜٔ ٝ

ػبٓب ك٢ رُي اُزبس٣خ ٝؽُٞٞا  45ٗز٤غخ ٌُٕٞ أػٔبسْٛ أهَ ٖٓ  1/9/2006اُزوبػذ اُؼبّ ك٢ 

ٖٓ اُوبٕٗٞ اُز١ ًبٕ ٓطجن ػ٤ِْٜ ) هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ، أٝ هبٕٗٞ  ثؾٌْ اُوبٕٗٞ

ػ٠ِ  شارت اُزوبػذ٣١ؾزغجبُاُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد( ا٠ُ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ ٝاُز١ ثٔٞعت أؽٌبٓٚ 

ك٢ ظَ اُوبٕٗٞ اُغبثن ٝهبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ(، اُخذٓخ  ) هٍٞ كزشح اُخذٓخ% ػٖ 2أعبط 

ٝثبُزب٢ُ ٣شرت خغبسٙ ُْٜ ك٢ ؽوٞهْٜ اُزوبػذ٣خ ًٕٞ إٔ هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ ٣ؼط٢ 

ٝثٔٞعت اُوشاس  %،2.5% ػٖ ًَ ع٘ٚ خذٓخ، ث٤٘ٔب هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد 2.67ٗغجخ 

ثوبٕٗٞ اُغبثن أفجؾذ ٓؼبدُخ اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ٝكوبً ُٔؼبدُخ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُز١ ًبٕ 

٣خنغ ُٚ أُ٘زلغ هجَ اٗزلبػٚ ثوبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ، ٝرنبف اُ٘غجخ ُِ٘غجخ اُ٘برغخ ػٖ اؽزغبة 

ع٘ٞاد خذٓزٚ ه٢ ظَ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ
164
 . 

هبػذح ٝمغ  كوذ ، أُطجن ك٢ ٓقش79/1975اُزؤ٤ٖٓ ا٩عزٔبػ٢ سهْ وبٕٗٞ ُا ػٖٝثبُؾذ٣ش      

ػبٓخ ُشثو أٝ روذ٣ش أُؼبػ ٓوزنبٛب إٔ أُؼبػ ٣غٟٞ ثٞاهغ عضء ٝاؽذ ٖٓ خٔغخ ٝاسثؼ٤ٖ 

عضءآًٖ أُزٞعو اُؾٜش١ ٨ُعٞس أُغزؾوخ ُِٔئٖٓ ػ٤ِٚ خ٬ٍ اُغ٘ز٤ٖ ا٧خ٤شر٤ٖ ٖٓ ٓذح 

                                                           
حكؿ نظاـ احتساب مدة الخدمة السابقة لمكظفي  2005لسنة  239القرار الصادر عف مجمس الكزراء رقـ   161

فصائميا المعتمدة كمدة األسر لألسرل ،المنشكر في الكقائع الفمسطينية في العدد رقـ منظمة التحرير الفمسطينية ك 
 . 12/10/2005، بتاريخ 64
بػ " مدة  239/2005مف قرار مجمس الكزراء بشأف ضـ سنكات منظمة التحرير كاألسر رقـ  1عرفت المادة  162

 الخدمة التي قضاىا المكظؼ متفرغان في مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية أك إحدل فصائميا المعتمدة ". 
عمى  239/2005ة األسر رقـ مف قرار مجمس الكزراء بشأف ضـ سنكات منظمة التحرير كمد 3نصت المادة  163

ىيئة التنظيـ كاإلدارة  -1:  أتيلخدمة السابقة كمدة األسر كما يتشكيؿ لجنة االعتماد لتتكلى صالحية اعتماد مدة ا
كزارة شؤكف  -5ىيئة التقاعد الفمسطينية،  -4الصندكؽ القكمي الفمسطيني، -3اإلدارة المالية العسكرية، -2،

 األسرل.
 كتعديالتو . 7/2005بشأف تعديؿ قانكف التقاعد العاـ رقـ  29/2018لقرار بقانكف رقـ /أ مف ا7المادة  164
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ٝاُٞكبح( أٝ خ٬ٍ اُغ٘خ ا٧خ٤شح ) ك٢ ؽبُز٢ اُؼغض ٝاُٞكبح(ا٩ؽزشاى ) ك٢ ؿ٤ش ؽبُز٢ اُؼغض 
165

  

% ٖٓ ٛزا ا٧عش80ٖٓ ٓذح اؽزشاًٚ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ إٔ ٣شثو أُؼبػ ثؾذ أهق٠ 
166
. 

ٝارا ًبٗذ ٛزٙ اُوبػذ اُؼبٓخ، كبٕ ٛ٘بى اخز٬كبد ك٢ رؾذ٣ذ أعش اُؼبَٓ اُز١ ٣ئخز ثؼ٤ٖ      

عزٔبػ٢ ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ا٧عشٕ اُزؤ٤ٖٓ ا٫ُٔؼبػ، ؽ٤ش كشم هبٗٞا٫ػزجبس ػ٘ذ سثو ا
167
ؽ٤ش  ،

٣ٞعذ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٓب ٣غ٠ٔ ثب٧عش ا٧عبع٢
168

ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ ٣ٞعذ ٓب ٣غ٠ٔ ثب٧عش  

أُزـ٤ش
169
. 

ا٬ُٔؽظخ ٛ٘ب ا٠ُ اٗٚ ػ٘ذ سثو أُؼبػ ٣ئخز ك٢ ا٫ػزجبس ٓزٞعطبد ا٧عش ػٖ غذس ٝر        

ػ٘ٚ ك٢ ؽبُخ ا٧عش أُزـ٤ش، كل٢ ؽبُخ ا٧عش ٓذد ٓؼ٤٘خ رخزِق ك٢ ؽبُخ ٓزٞعو ا٧عش ا٧عبع٢ 

ٖٓ ػ٤ِٚ اُز٢ أد٣ذ ػ٠ِ ا٧عبع٢ ٣غٟٞ أُؼبػ ػ٠ِ أعبط أُزٞعو اُؾٜش١ ٧عٞس أُئ

ؽزشاًبد خ٬ٍ اُغ٘ز٤ٖ ا٧خ٤شر٤ٖ ٖٓ ٓذح اؽزشاًٚ ك٢ اُزؤ٤ٖٓ أٝ خ٬ٍ ٓذح اؽزشاًٚ أعبعٜب ا٫

ك٢ اُزؤ٤ٖٓ إ هِذ ػٖ رُي
170
 . 

ش أُزـ٤ش كبٕ أُؼبػ ٣غٟٞ ػ٠ِ أعبط أُزٞعو اُؾٜش١ ٨ُعٞس اُز٢ أٓب ثبُ٘غجخ ٨ُع       

ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ض٣ذ أُزٞعو اُز١  ؽزشاى ػٖ ٛزا ا٧عش٠ أعبعٜب ا٩ؽزشاًبد خ٬ٍ ٓذح ا٫أد٣ذ ػِ

ؽزشاى ػٖ ًَ ع٘خ ًبِٓخ ٖٓ ع٘ٞاد ٓذح ا٫% ٣2ؾغت ػ٠ِ أعبعٚ ٓؼبػ ا٧عش أُزـ٤ش ثٞاهغ 

                                                           
عمى كيفية  107/1987معدالن بالقانكف  79/1975جتماعي رقـ مف قانكف التأميف اال 19ت المادة حدد 165

تكسط ألجكر احتساب المعاش بقكليا:" يسكل معاش األجر األساسي في غير حاالت العجز كالكفاة عمى أساس الم
اشتراكو في التأميف أك خالؿ شتراكات خالؿ السنتيف األخيرتيف مف مدة مف عميو التي أديت عمى أساسيا االالمؤ 
شتراكو في التأميف إف قمت عف ذلؾ،كفي حاالت طمب صرؼ المعاش عف األجر المشار  إليو لمعجز أك امدة 

لتي أديت عمى أساسيا االشتراكات خالؿ السنة األخيرة الكفاة يسكل المعاش عمى أساس المتكسط الشيرم لألجكر ا
 ".إف قمت عف ذلؾ مف مدة االشتراكات في التأميف أك مدة اإلشتراؾ في التأميف

 . 79/1975مف قانكف التاميف االجتماعي رقـ  20المادة  166
كؿ ما يحصؿ  عمى تعريؼ األجر بأنو:" ىك 1975ـ79/ط مف قانكف التأميف االجتماعي رقـ 5نصت المادة  167

عميو المؤمف عميو مف مقابؿ نقدم مف جية عممو األصيمة لقاء عممو األصمي، كأضاؼ بأف األجر يشمؿ كال مف 
 األجر األساسي كاألجر المتغير.

األجر األساسي : األجر المنصكص عميو في الجداكؿ المرفقة بنظاـ التكظيؼ بالنسبة لممؤمف عمييـ كاألجر  168
لعمؿ كيدخؿ في األجر األساسي العالكات الخاصة التي تقررت بقكانيف متعاقبة إذ لـ تعد المنصكص عميو بعقد ا

نما أضيفت إلى األجرىذه العالكات مف األجر ا األساسي كتتحمؿ الخزانة العامة الزيادة في الحقكؽ  لمتغير كا 
" رسالة دكتكراة"، مرجع التأمينية الناتجة عف ضـ العالكات الخاصة إلى األجر األساسي .مصطفى لطفي شاكر 

 . 342سابؽ، ص
األجر المتغير: باقي ما يحصؿ عميو المؤمف عميو كعمى األخص : أ.الحكافز ب. العمكالت ج. الكىبة  د.  169
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ش ٫ ٣ض٣ذ أُزٞعو ثؼذ امبكخ ٛزٙ اُض٣بدح ػ٠ِ اُؾذ ا٧هق٠ ٧عاُلؼ٤ِخ ػٖ ٛزا ا٧عش ثؾشه أ

ؽزشاى أُزـ٤شا٫
171
 . 

ٖٓ راد اُوبٕٗٞ اُغبثن ك٢ كوشرٜب ا٧خ٤شح ؽذاً أهق٠ ُِٔؼبػ ، ثؾ٤ش  20صْ أمبكذ أُبدح     

ع٤٘ٚ ؽٜش٣بً. ٝهذ رْ رؼذ٣َ  ٓئز٢إٔ ٫ ٣ض٣ذ ك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ ػ٠ِ اُؾذ ا٧هق٠ ُِٔؼبػ ػ٠ِ 

ٗز٤غخ مْ اُؼ٬ٝاد اُخبفخ اُز٢  1995ُغ٘خ  30ٛزا اُؾذ ا٧هق٠ ثٔوزن٠ اُوبٕٗٞ سهْ 

روشسد ُِؼب٤ِٖٓ ا٠ُ ا٧عش ا٧عبع٢ ثؼذ إٔ ًبٗذ رؾغت مٖٔ ػ٘بفش ا٧عش أُزـ٤ش
172
. 

ك٢  عبثوبً  رْ رٞم٤ؾٚ ٝكوبً ُٔب٫ ؽي إٔ أُ٘بصػبد اُز٢ رزؼِن ك٢ اؽزغبة أُؼبػ          

خزقبؿ أف٤َ ُِونبء ٣ذخَ مٖٔ ٓ٘بصػبد اُزغ٣ٞخ ًب عزٔبػ٢كوشاد هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫

،ؽ٤ش رٞعغ ا٧خ٤ش ك٢ رلغ٤ش أُ٘بصػبد اُز٢ رذخَ مٖٔ ٓ٘بصػبد رغ٣ٞخ ا٩داس١ ك٢ ٓقش

كغؼَ اخزقبفٚ ٓطِوبً ٝؽب٬ًٓ ٧فَ أُ٘بصػبد ُٝغ٤ٔغ ٓب ٣زلشع ػٜ٘ب، ٝٛزا ٓب  ،أُؼبؽبد

أٝ  ،ُٔؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ؽ٤ش رون٢ :" ثؤٕ أُ٘بصػخ ك٢ أفَ اعزؾوبم أُؼبػأخزد ثٚ ا

 ،أُ٘بصػخ ك٢ اعزؾوبم ثؼل أٝ ًَ أُؼبػ ًؤٕ رٌٕٞ أُ٘بصػخ ؽٍٞ اعزجذاٍ عضء ٖٓ أُؼبػ

أٝ سد اعزوطبػٚ أٝ هِت اعزشداد ٓب فشف ًٔؼبػ دٕٝ ٝعٚ ؽن ٓ٘بصػخ ٓزؼِوخ ثزغ٣ٞخ 

أُؼبػ"
173

 . 
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 انثاَٙ : دعٕٖ االعرشدادانًثحث 
 

ٟٝ اُزغ٣ٞخ ٢ٛٝ دػٟٞ بك٢ أُطِت اُغبثن اُقٞسح ا٠ُٝ٧ ُذػ ٝمؾذ اُجبؽضخ      

ٟ ا٫عزشداد ار رٔضَ اُؾن ٞا٫عزؾوبم، أٓب اُقٞسح اُضب٤ٗخ اُز٢ رزخزٛب دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٢ٛ دػ

اُؼبّ أٝ ُٞسصزٚ، ك٬ ٣ٌٕٞ أٓبّ ٓؾَ أُ٘بصػخ ك٢ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ دكؼزٜب ا٩داسح ثـ٤ش اُؾن ُِٔٞظق 

 عٜخ ا٩داسح ا٫ّ دػٟٞ ا٫عزشداد .

٫ٝ ٣ئصش ػ٠ِ هج٤ؼخ ٛزٙ اُذػٟٞ إٔ رٌٕٞ ا٩داسح ك٢ ٓٞهق أُذػ٢ أٝ أُذػ٠ ػ٤ِٚ،         

كوذ رٌٕٞ ا٩داسح ك٢ ٓٞهق أُذػ٢ ارا اُزغؤد ا٠ُ اُونبء ا٩داس١ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ؽٌْ ٓ٘ٚ 

ٓشرجبد  د ٓب عجن ُٜب إٔ دكؼزٚ ُٚ ثـ٤ش ؽن ٖٓ ٓشرجبد أٝثبُضاّ أُٞظق أٝ ٝسصزٚ ثش

 أٝ ٌٓبكآد . "ٓؼبؽبدروبػذ٣خ"

زٌٕٞ ٖٓ خ٬ٍ إٔ رِغؤ ا٩داسح ا٠ُ اُطش٣ن كب ؽبُخ ا٩داسح ك٢ ٓٞهق أُذػ٠ ػ٤ِٚ، ّٓ أ         

  ٖٓ ٓشرجٚ اُذ٣ٖ ا٩داس١ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ٓب رذػ٤ٚ ٖٓ د٣ٖ رغبٙ أُٞظق، ٝرُي ػٖ هش٣ن خقْ

أٝ ٓغزؾوبرٚ أُب٤ُخ ا٧خشٟ، ٝثبُزب٢ُ ٫ ٣ٌٕٞ أٓبّ أُٞظق عٟٞ أُ٘بصػخ  رجٚ اُزوبػذ١أٝ سا

اُِغٞء ا٠ُ اُونبء  ٖٓ خ٬ٍثـ٤ش ؽن ٝكوبً ُزوذ٣شٛب، ك٢ ؽن ا٩داسح ك٢ اعزشداد ٓب دكؼزٚ 

ا٩داس١ ُشكغ دػٟٞ اعزشداد رٌٕٞ ك٤ٚ عٜخ ا٩داسح ٓذػ٠ ػ٤ِٜب
174
 . 

هنبئ٤خ ُذٟ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ  عزشداد رطج٤وبددػٟٞ ا٫أؽٌبّ ُٔنٕٔٞ  إٔ ٣ٌٕٞ ا٧فَٝ         

ٓؾِٜب أُغبئَ أُزؼِوخ ثبُٔجبُؾ أُب٤ُخ اُز٢ دكؼزٜب ا٩داسح ٓ٘بصػبد ٗؾٞء ػ٘ذ  اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ

، أٝ ك٢ ؽبُخ ٚ ٝاؽبُزٚ ُِزوبػذأٝ ك٢ ؽبُخ اٜٗبء خذٓز أص٘بء ؽ٤برٚ اُٞظ٤ل٤خ عٞاء ُِٔٞظق اُؼبّ

ا٠ُ رطج٤وبد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ  ٝثبُشعٞع ٚا٫ً أٗ، ا٩داسح ثبُخقْ ٖٓ سارجٚ دٕٝ ٓجشس هب٢ٗٞٗه٤بّ 

رٌزل٢  ٝاٗٔب ك٢ ٛزٙ أُ٘بصػبد دػٟٞ اُزغ٣ٞخ أؽٌبّ أٜٗب ٫ رطجنٗغذ اُؼ٤ِب ك٢ ٛزا أُغبٍ 

ز١ رؾ٤ِٜب ػ٠ِ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ ػ٠ِ أعبط إٔ اُذ٣ٖ اُ ثبُـبء اُوشاس اُقبدس ػٖ ا٩داسح ٖٝٓ صْ

ٖٓ  اً أٝ اهزطؼذ ا٩داسح عضء ُٚ ُؾ أص٣ذد ٖٓ أُغزؾن٣٘ؾؤ ك٢ ؽبُخ هجل أُٞظق ٓجب

 ٛٞ د٣ٖ ٓذ٢ٗ ٣ٝخشط ٖٓ اخزقبفٜب.ؽن  ٝعٚ ٓغزؾوبرٚ دٕٝ

ػ٠ِ إٔ أُ٘بصػخ ك٢ أٓب ٓٞهق اُونبء أُقش١، كوذ اعزوشد أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب       

ت، ثَ رٔزذ ُزؾَٔ ًَ ٓب ٣زقَ ثٜزا أُشرت أُشرت ٫ روزقش ػ٠ِ رؾذ٣ذ أُشرت ٗلغٚ كؾغ

ٖٓ اعزوطبػبد، كبرا ٓب اهزطؼذ ا٩داسح عضءاً ٖٓ ٛزا أُشرت اعز٤لبء ُذ٣ٖ ػ٤ِٚ كبٕ ٛزا 

ا٫عزوطبع ك٢ رارٚ ٣ؼذ ٓ٘بصػخ اداس٣خ رذخَ ك٢ اخزقبؿ أُغِظ ٤ُزؾون ٖٓ ٝعٞد ٛزا اُذ٣ٖ 

ٝٓذاٙ
175
 . 
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اعزشداد أُغزؾوبد ػ٠ِ دساعخ ٛزا أُطِت ٖٓ خ٬ٍ زؼَٔ اُجبؽضخ ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب عجن، ع        

ٖٓ  صب٤ٗبً  اُخذٓخ اُٞظ٤ل٤خثؼذ اٗزٜبء  اعزشداد أُغزؾوبد أُب٤ُخأ٫ًٝ  أُب٤ُخ خ٬ٍ اُؾ٤بح اُٞظ٤ل٤خ

 خ٬ٍ أؽٌبّ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ.

 اعرشداد انًغرحماخ انًانٛح خالل انحٛاج انٕظٛفٛح: انًطهة األٔل 
 

أُغزؾوخ ٓجبؽشح ٖٓ  ٝاُؼ٬ٝاد ٝارتٕ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثبُشأ أؽ٤ش عبثوبً ا٠ُ      

ٝاُز٢ ٣شكؼٜب  ،اُوبٕٗٞ ٣خزـ  اُ٘ظش ثٜب اُونبء ا٩داس١ ٖٓ خ٬ٍ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ

 أُٞظق مذ ا٩داسح ٣طبُت ك٤ٚ اُؾٌْ ثبُضآٜب ثزؼذ٣َ ٓشرجٚ ٝكوبً ٧ؽٌبّ اُوبٕٗٞ .

ؽقَ ػ٠ِ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ  هذ ٌُٖٝ ٓبرا ُٞ ًبٗذ اُؾبُخ ثؾٌَ ػٌغ٢، أ١ إٔ أُٞظق    

، كٔب ٢ٛ اُٞع٤ِخ اُز٢ رغزط٤غ إٔ رِغؤ ا٤ُٜب ا٩داسح  ٖٓ ؽوٞم ُٚ اُوبٕٗٞٓ٘ؼ ص٣بدح ػٖ ٓب 

 ُِٔطبُجخ ثٜزٙ اُض٣بدح  ؟

داس١ ُِؾقٍٞ ُٜزٙ اُؾبُخ هش٣وبٕ رغزط٤غ ا٩داسح اُِغٞء ُٜٔب ، آب ا٠ُ اُطش٣ن ا٩    

 ػ٠ِ ٓب رذػ٤ٚ ٖٓ د٣ٕٞ، أٝ ا٠ُ اُطش٣ن اُونبئ٢.

كبُطش٣ن ا٩داس١، رِغؤ ا٤ُٚ ا٩داسح ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ٓب رذػ٤ٚ ٖٓ د٣ٖ رغبٙ أُٞظق ارا      

ٗؾؤ ٛزا اُذ٣ٖ ػٖ دكغ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ ؿ٤ش ٓغزؾوخ هبٗٞٗبً، ٝرُي ثبُخقْ ٖٓ ٓشرجٚ أٝ ٖٓ 

ٓغزؾوبرٚ أُب٤ُخ ا٧خشٟ
176
. 

ٚ اُذٝس٣خ أُغزؾوخ، صْ ٝهذ ٣زٔضَ ٛزا اُذ٣ٖ ثؾقٍٞ أُٞظق اُؼبّ ػ٠ِ ػ٬ٝر     

٣ؾشٓٚ ٖٓ اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب،  إٔ ٛزا أُٞظق هذ فذس ثؾوٚ هشاس  داسح ثؼذ رُي رٌزؾق ا٫

ذٝس٣خ ُٜزا أُٞظق اُٝثبُزب٢ُ كبٕ ا٩داسح رؼَٔ ػ٠ِ خقْ ٓب أمبكزٚ ٖٓ ه٤ٔخ اُؼ٬ٝح 

 دٕٝ ٝعٚ ؽن.

ٓب أًذد ػ٤ِٚ ؽٌْ ُِٔؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ك٢ ٓقش ثوُٜٞب " ارا ؽقَ ٝٛزا       

ُ٪داسح ثؼذ رُي إٔ ٛزا أُٞظق  قأُٞظق اُؼبّ ػ٠ِ ػ٬ٝرٚ اُذٝس٣خ أُغزؾوخ صْ رٌؾ

هذ ؽقَ ػ٠ِ روش٣ش ثذسعخ مؼ٤ق ثوشاس ٜٗبئ٢ ٖٓ ُغ٘خ ؽئٕٝ أُٞظل٤ٖ ك٢ راد اُغ٘خ 

جن فشكٜب ثبػزجبسٛب أٍٝ ػ٬ٝح ؽِذ ثؼذ روذ٣ش ٓٔب ٣ؾزْ ؽشٓبٗٚ ٖٓ رِي اُؼ٬ٝح اُز٢ ع

اٌُلب٣خ كبٕ رُي ٣وزن٢ ٖٓ ا٩داسح اُشعٞع ك٤ٔب رْ فشكٚ ُِٔٞظق..
177

  ". 

ٝكوبً ُوشاس ٓغِظ اُٞصساء سهْ  ضٝعخاُأُٞظق ػ٬ٝح  ا٩داسح ٣زٔضَ أ٣نبً ثٔ٘ؼ ٝهذ      

٣وْ  ُْٝ ذهذ ٓبرذ أٝ هِو إٔ صٝعخ ٛزا أُٞظق، صْ ٣زنؼ ُ٪داسح ك٤ٔب ثؼذ  14/2005

ٝثو٤ذ ا٩داسح ٓغزٔشح ك٢ فشف ٛزٙ اُؼ٬ٝح ، ٝػ٤ِٚ ٝ ثٔغشد   ا٩داسح رُي، ثزج٤ِؾ
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ٓؼشكخ ا٩داسح ثٞاهؼخ اُٞكبح أٝ اُط٬م روّٞ ثٞهق فشف اُؼ٬ٝح ٝاُشعٞع ػ٠ِ أُٞظق 

 .ٖٓ خ٬ٍ اُخقْ ٖٓ سارجٚ ك٤ٔب رْ فشكٚ ُٚ ثؤصش سعؼ٢

ه٤بّ ا٩داسح ثبُخقْ ٖٓ سارت أُٞظق أُجبُؾ اُز٢ رْ اٗلبهٜب ًٝزُي ا٧ٓش ك٢ ؽبُخ      

ػ٠ِ اُجؼضخ أٝ اُذٝسح اُز٢ أٝكذ ا٤ُٜب ٝهبّ أُٞظق ثب٩خ٬ٍ ثؤؽٌبّ ا٣٫لبد ٝاُؾشٝه 

اُٞاسدح ك٢ اُزؼٜذ
178
 . 

أٝ ه٤بّ ا٩داسح ثزغ٤ٌٖ أُٞظق ػ٠ِ دسعخ ٓؼ٤٘خ، صْ رٌزؾق ثؼذ رُي أٗٚ ٣غزؾن      

 ؼٞد ا٩داسح ػ٠ِ ٓب اعزؾوٚ ٖٓ اُزغ٤ٌٖ اُخبه٠ء ثؤصش سعؼ٢ .دسعخ أهَ، ٝػ٤ِٚ ر

ك٢  ُٝؼَ ٖٓ أُل٤ذ ٛ٘ب إٔ ٗٞمؼ إٔ ؽن ا٩داسح ك٢ اُخقْ ا٩داس١ ٤ُظ ؽوبً ٓطِوبً       

دػبء اُوبئْ ػ٠ِ ؽجٜخ أٝ ٓظ٘خ ك٢ اعزؾوبم ٓجبُؾ ك٢ رٓخ ارخبر اعشاء اُخقْ ُٔغشد ا٫

خ ٝاصجبربد هبهؼخ ك٢ رؾذ٣ذ ا٩عشاء ػ٠ِ د٫٫د عذ٣أُٞظق، ٝاٗٔب ٣غت إٔ ٣وّٞ ٛزا 

 اعشاء اُخقْ ػ٠ِ عجت ٓجشس ُٚ هبٗٞٗبً. ٣ُج٠ُ٘زضاّ أُٞظق ثزِي أُجبُؾ ؽز٠ ٓقذس ا

٣ٝزشرت ػ٠ِ رُي، أٗٚ ك٢ ؽبُخ هبٓذ ا٩داسح اعشاء ػ٤ِٔخ اُخقْ ػ٠ِ سارت      

ّ إٔ ٣شكغ دػٟٞ أُٞظق دٕٝ إٔ رِٔي اصجبد ٓقذس اُذ٣ٖ كبٗٚ ٣ؾن ُِٔٞظق اُؼب

اعزشداد ػ٠ِ ا٩داسح ُِٔطبُجخ ثبعزشداد ٓب خقٔزٚ ا٧خ٤شح ٖٓ ؽوٞهٚ أُب٤ُخ دٕٝ ٝعٚ 

 ؽن .

ا٫ أٗٚ ُٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ سأ١ أخش، ؽ٤ش هشسد ك٢ هشاسٛب سهْ       

٣غت  ػ٠ِ أٗٚ :" إٔ اُؾغْ ٖٓ اُشارت ٫ ٣غٞص إٔ ٣زْ رِوبئ٤بً ٖٓ ا٩داسح ٝاٗٔب 108/2017

صْ  ،ثبُخقْػ٠ِ ا٩داسح إٔ رؾقَ ػ٠ِ هشاس هنبئ٢ ٖٓ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ أُخزقخ 

٣قبس ا٠ُ ر٘ل٤ز هشاس أُؾٌٔخ اُوبم٢ ثبُؾغْ ٖٓ عبٗت ا٩داسح، ٝػ٤ِٚ ثٔب إٔ أُغزذػ٠ 

مذْٛ هبٓٞا ثؾغْ ػ٬ٝح " رٌِٔخ اُشارت" ُِٔغزذػ٤٤ٖ ثؼذ إٔ رْ ا٫رلبم ث٤ٖ اُلش٣و٤ٖ ػ٠ِ 

ػ٤ٖ ًغضء ٖٓ اُشارت دٕٝ اُؾقٍٞ ػ٠ِ هشاس هنبئ٢ ٖٓ أُؾٌٔخ راد دكؼٜب ُِٔغزذ

أ١ عضء ٖٓ سارت ٝػ٬ٝح أُغزذػ٤٤ٖ  ا٫خزقبؿ كبٕ هشاس أُغزذػ٠ مذْٛ ثؾغْ

ٝاعبءح ٫عزؼٔبٍ اُغِطخ ٝٛٞ  ،وخ ُْٜ ك٤ٚ خشٝط ػٖ أُؾشٝػ٤خ ٝا٫خزقبؿأُغزؾ

هشاس ثبهَ ٝٝاعت ا٩ُـبء"
179
 . 

ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب سأ١ ُٚ ا٫ؽزشاّ ُؾقش ػ٤ِٔخ اُخقْ  إٔ سأ١رشٟ اُجبؽضخ،       

ا٩داس١ ٖٓ خ٬ٍ هشاساد هنبئ٤خ فبدسح ػٖ أُؾٌٔخ أُخزقخ
180

، ُٔب ٣زشرت ػ٠ِ 

                                                           
 . 4/1998نكف الخدمة المدنية رقـ قاالمعدؿ ل 45/2005مف قرار مجمس الكزراء رقـ  131/5نص المادة  178
 غير منشكر.، 28/3/2018بتاريخ  108/2017قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ  179
  1997سنة  848صفحة 97/ 282كفي ىذا المكضكع صدر قرار عف محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ  180

ف كاف لذلؾ كجو يتـ عف طريؽ  كالذم جاء في مضمكنو عمى :" إف استرداد ما يدفع لممكظؼ عمى سبيؿ الخطا كا 
المحاكـ كليس بطريؽ الحسـ مباشرة مف ركاتب المكظؼ كحقكقو ألف ذلؾ يعني اقتضاء الحقكؽ بتحصيميا دكف 

المحاكـ النظامية ىي كحدىا صاحبة الحؽ في القضاء عمى  حكـ قضاءم كىك أمر محظكر مف الدستكر ألف
 جميع األشختص كفي جميع المكاد المدنية كالجزائية بما فييا الدعاكل التي تقيميا الحككمة أك تقاـ عمييا ".
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رُي ٖٓ ؽٔب٣خ ؽوٞم أُٞظل٤ٖ ًْٜٞٗ اُطشف ا٧مؼق ثؼ٬هزْٜ اُٞظ٤ل٤خ ٓغ ا٩داسح، ا٫ 

٩داسح اُؾن ثبُو٤بّ ثبُخقْ ا ٣ؼط٢ ا٠ُ اُشأ١ اُز١ ٖٓ عبٗت اخش، ر٤َٔ اُجبؽضخٝاٗٚ 

داس١ ٓب ُْ ٣شد ٗـ ٣وشٕ ػ٤ِٔخ اُخقْ ثوشاس هنبئ٢ ٓضَ خقْ ه٤ٔخ د٣ٖ اُ٘لوخ، ا٩

رٌٕٞ ػ٤ِٔخ اُخقْ ٓؾٌٔخ ثؾشٝه ػذّ رؼغق ا٩داسح ك٢ اعزؼٔبٍ ٛزا ثب٩مبكخ إٔ 

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓج٤٘بً ػ٠ِ أدُخ ًبك٤خ .اُؾن، 

خ أُقش٣خ هشاسٛب ٝاُز١ عبء ك٢ ٓز٘ٚ أُؾٌٔخ ا٩داس٣ ك٢ ٛزا اُقذد أفذسدٝ       

ػ٠ِ " إ سهبثخ اُونبء ا٩داس١ ٫ رزؾون ك٢ أؽٞاٍ اُخقْ ٖٓ سٝارت أُٞظل٤ٖ 

اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ا٫ ثجؾش ٓب اعز٘ذد ا٤ُٚ عٜخ ا٩داسح ك٢ اعشاء اُخقْ ٤ُوٍٞ ًِٔزٚ ك٢ ٓذٟ 

بسع عٜبد فؾزٚ ٝع٬ٓزٚ، ٤ُٝظ ك٢ رُي اخ٬ٍ ث٤ٔضح اُز٘ل٤ز أُجبؽش اُز٢ خـ ثٜب اُؾ

ُٜب هجَ أُٞظق اعزشداد ٓب فشف ا٤ُٚ ثذٕٝ  ٓغزؾوبا٫داسح ك٢ عج٤َ اعز٤لبئٜب ُٔب ٣ٌٕٞ 

ٝعٚ ؽن... ٧ٕ ٛزٙ ا٤ُٔضح ٫ رؼ٠٘ رخ٣ِٜٞب ؽوبً ٓطِوبً ك٢ اعشاء اُخقْ ٖٓ سٝارت 

أُٞظل٤ٖ، دٕٝ إٔ رغؤٍ ػٔب اعز٘ذد ا٤ُٚ ك٢ اعشاء اُخقْ".
181
 

ٝك٢ هشاس آخش ُٜب :" ارا صجذ إٔ ا٫عزوطبع ُْ ٣ٌٖ ٣زلن ٓغ ٗقٞؿ اُوبٕٗٞ كبٕ ؽن     

أُٞظق اعزشدادٙ..." 
182
. 

ٝرشٟ اُجبؽضخ، إٔ صجٞد ؽن ا٩داسح رغبٙ أُٞظق ٫ ٣قِؼ ٝؽذٙ ٓجشساً ٫عزخذاّ       

ٚ أعِٞة اُخقْ ا٩داس١ هجَ أُٞظق دٕٝ إٔ ٣زْ اخطبسٙ أ٫ٝ ثزؾذ٣ذ ٓوذاس اُخقْ ٝعجج

ٓغ رغ٣ٞخ ٓؼوُٞخ  ا٩داسح أٓبّ أُٞظق ٝرُي ؽز٠ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ث٤٘خ ٖٓ أٓشٙ، ٖٝٓ صْ هشػ

 ٝكن ث٘ٞدٛب ػ٤ِٔٚ اُخقْ. ٤ُزْ ٓشاػبح ظشٝكٚ أُب٤ُخ 

أٜٗب  ٣زنؼك٢ ٛزا اُؾؤٕ،  اُلِغط٤٘٤خ ا٠ُ رطج٤وبد ٝصاسح أُب٤ُخ ثبُشعٞعٌُٖٝ ٝ       

٤ُزلبعؤ روّٞ ثبُخقْ ا٩داس١ ٓجبؽشح دٕٝ إٔ رؼَٔ ػ٠ِ اخطبس أُٞظق، أٝ هشػ رغ٣ٞخ 

أُٞظق ُٜزا اُخقْ ٖٓ سارجٚ ُغجت ٣غِٜٚ، ٓٔب ٣شرت ػ٠ِ رُي ػذّ اعزوشاس ك٢ ظشٝكٚ 

 أُب٤ُخ .

ٝأٓب ا٠ُ اُطش٣ن اُونبئ٢، كٜزا اُطش٣ن ٫ رلنِٚ ا٩داسح ٫ٝ رغٌِٚ ا٫ ك٢ ؽبُخ      

ًٔب ُٞ رٔضِذ ٛزٙ اُذ٣ٕٞ ك٢ ٓشرجبد أٝ ٌٓبكآد عجن  رجبع اُطش٣ن ا٧ٍٝ،اب ػٖ ػغضٛ

ذ٣ٚ أ١ ؽوٞم ٓب٤ُخ ُذٟ ا٩داسح، أٝ ارا رؼِن ا٧ٓش دكؼٜب ُٔٞظق ػبّ رْ كقِٚ ُْٝ ٣ؼذ ُ

ثبعزشداد ٗلوبد اُذساعخ ٖٓ أُجؼٞص٤ٖ ُِخبسط ك٢ ؽبُخ ا٫عزوبُخ أٝ ا٫ٓز٘بع ػٖ اُؼٞدح 

 ا٠ُ اُجِذ ا٧ف٢ِ .

                                                           
 812ص 107رقـ  14ؽ، المجمكعة السنة  10لسنة  488قضية  16/6/1969حكـ المحكـ اإلدارية بتاريخ  181
. 

، أشار إليو د.محمد 24/12/1966ؽ، جمسة 6لسنة  1868مة اإلدارية العميا في الطعف رقـ حكـ المحك 182
مكتبة القانكف  -دراسة مقارنة-نصر محمد، الكافي في حجية اإلثبات بالقرائف كتطبيقاتيا في القانكف اإلدارم

 .361،ص2014، 1كاإلقتصاد، الرياض،ط
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ٝهذ هنذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ثؤٕ هبُذ :" هِت ا٩داسح اُضاّ أُٞظق ثٔجِؾ       

ٓؼ٤ٖ ثٔوُٞخ أٗٚ هجنٚ ث٘بًء ػ٠ِ رغ٣ٞخ ٓخبُلخ ُِوبٕٗٞ ٝصجٞد إٔ ٓضبس أُ٘بصػخ ٛٞ 

اعزؾوبهٚ أٝ ػذّ اعزؾوبهٚ ُِذسعخ ٝأُشرت أُوشس٣ٖ ُٔضَ ٓئِٛٚ هجوبً ُوبٕٗٞ أُؼبد٫د 

زٙ اُؾبُخ ٣خزـ اُونبء ا٩داس١ ث٘ظش اُذػٟٞ .."اُذساع٤خ ك٢ ٛ
183
 . 

ٝهنذ أ٣نبً ثؤٕ " أُ٘بصػخ ك٢ اعزؾوبم أٝ ػذّ اعزؾوبم اُؼ٬ٝح ٝأُطبُجخ ثشدٛب ك٢     

اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ٢ٛ ٓ٘بصػخ ك٢ ف٤ْٔ اُشارت ك٤خزـ اُونبء ا٩داس١ ث٘ظشٛب"
184
 . 

اُز٢ فشكذ دٕٝ  اعزشداد أُجبُؾ٣غٞص ُ٪داسح اُزغبٝصػٖ ٣ٝضبس اُزغبإٍ ٛ٘ب، َٛ       

 ٝعٚ ؽن ثغجت خطؤ ٜٓ٘ب، ٤ُٝظ ثغجت ؿؼ ٖٓ عٜخ أُٞظق ؟

ك٢ اُؾو٤وخ ٤ُظ ُٜزٙ أُغؤُخ ٓؾَ خ٬ف ك٢ اُزطج٤ن ُذٟ اُغٜبد ا٩داس٣خ  ك٢     

كِغط٤ٖ، ؽ٤ش رغؼ٠ ٛزٙ اُغٜبد دائٔب ٖٓ خ٬ٍ ٝصاسح أُب٤ُخ رؾق٤َ ٓب رْ فشكٚ دٕٝ 

ًبٕ رُي ثغجت خطؤ ٖٓ ا٩داسح أٝ ثغجت هشاس أغجت، عٞاء ٝعٚ ؽن ثـل اُ٘ظش ػٖ اُ

فبدس ػٖ ا٩داسح  ث٘بء  ػ٠ِ ؿؼ ٝهغ ٖٓ أُٞظق، ٣ٝزٔضَ ػ٠ِ رُي ًؤٕ رقذس ا٩داسح 

 هشاساً ثٔ٘ؼ أُٞظق ػ٬ٝح ٓئَٛ ث٘بًء ػ٠ِ ؽٜبدح عبٓؼ٤خ ٓضٝسح .

4/2000كوذ فذس اُوبٕٗٞ سهْ  أٓب ك٢ ٓقش، كب٧ٓش ٓخزِق،      
185
ٝاُخبؿ ثبُزغبٝص  

ػٖ اعزشداد ٓب رْ فشكٚ ثـ٤ش ٝعٚ ؽن ٖٓ ٓشرجبد أٝ ثذ٫د أٝ سٝارت امبك٤خ أٝ 

 ػ٬ٝاد .

ؽ٤ش ٣زْ اُزغبٝص ػٖ اعزشداد رِي أُجبُؾ ٓ٘ٞه ثؤٕ رٌٕٞ ٛزٙ أُجبُؾ هذ فشكذ        

 ر٘ل٤زاً ُؾٌْ هنبئ٢ أٝ كزٟٞ ٖٓ ٓغِظ اُذُٝخ، أٓب اُزغبٝص ػٖ ا٫عزشداد ك٢ ؿ٤ش ٛزٙ

اُؾب٫د ك٤خنغ ُزوذ٣ش اُغِطخ أُخزقخ ثوشاس ٜٓ٘ب
186
 . 

اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ُوغ٢ٔ اُلزٟٞ ٝاُزؾش٣غ ثٔغِظ اُذُٝخ  ك٢ ٛزا ا٧ٓش اعزظٜشد       

أٗٚ :" ٖٝٓ ؽ٤ش أُوشس أٗٚ ثبُ٘غجخ ُٔذٟ عٞاص ه٤بّ ا٩داسح ثزؾق٤َ اُلشٝم أُب٤ُخ 

ٓب ارا ًبٗذ رِي اُوشاساد هذ هبٓذ ث٘بًء  اُ٘برغخ ػٖ اُوشاساد ا٩داس٣خ، ٝعٞة اُزلشهخ ث٤ٖ

ؿ٤ش ٓؾشٝع ٖٓ عبٗجٚ أّ أٜٗب فذسد ٗز٤غخ  ، أٝ ٗز٤غخ عؼ٢ػ٠ِ ؿؼ ٝهغ ٖٓ أُٞظق

كبٕ  ،أٝ فذسد اعز٘بداً ا٠ُ ٓؾل خطؤ ك٢ اُزوذ٣ش ٖٓ عبٗت اُغٜخ ا٩داس٣خ ،خطؤ ٓبد١

قَ ػ٤ِٜب ثـ٤ش ًبٗذ ا٠ُٝ٧ ك٬ عذاٍ ك٢ ٝعٞة ٓطبُجخ أُٞظق ثبُلشٝم أُب٤ُخ اُز٢ ؽ

ؽن ٓ٘ز فذٝس اُوشاس ؽز٠ اُـبئٚ دكؼبً ُـؾٚ ٝعٞء هقذٙ ٝرل٣ٞزبً ُجبهَ ٓب أٝ رق٣ٞجٜب 

                                                           
ؽ، مجمكعة مبادلء المحكمة السنة 2لسنة  1659طعف رقـ  11/1/1958حكـ المحكمة االدارية العميا في  183
 . 184، أشار إليو د.لطفي شاكر، رسالة الكتكراة بعنكاف تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ ، ص 501،ص3

ؽ ، مجمكعة مبادلء المحكمة السنة 3لسنة  628، طعف رقـ 1/2/1958حكـ المحكمة االدارية العميا في  184
 . 1230، ص6

ف التجاكز عف استرداد ما تـ صرفو بغير كجو حؽ مف مرتبات أك بدالت أك ركاتب إضافية أك عالكات قانك  185
 . 10، العدد 9/3/2000، المنشكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/2000رقـ 
 . 189د.لطفي مصطفى شاكر، رسالة دكتكراة، مرجع سابؽ، ص 186
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ُٞاهغ اُخطؤ أُبد١، ٝإ ًبٗذ اُضب٤ٗخ كبٕ ٓوزن٤بد اُؼذاُخ ا٩داس٣خ رشرت ُِٔٞظق اُؾن 

اس ك٤ٔب ؽقَ ػ٤ِٚ ٖٓ كشٝم ٓب٤ُخ ٗز٤غخ اُوشاس أُِـ٢ ار ٫ ؽؤٕ ُٚ ك٤ٔب فبؽت ٛزا اُوش

أٝ اخز٬ف ك٢ اُزوذ٣ش أعٞح ثؾبئض اُؾ٢ء ؽغٖ ا٤ُ٘خ اُز١ ٣ؼ٤ط٤ٚ  ،ٖٓ خطؤ ك٢ اُلْٜ

ُٝٞ ظٜش ك٤ٔب ثؼذ إٔ اُؾ٢ء ٣غزؾن ُغٞاٙ ...." ،اُوبٕٗٞ اُؾن ك٢ ع٢٘ صٔشارٚ
187
 

ٔؾشع أُقش١، ؽ٤ش رشٟ إٔ ُخطؤ ا٩داسح أُبد١ أٝ ٜٗظ اُ ٓغ ٝرزٞاكن اُجبؽضخ       

ثٚ، ؽ٤ش إٔ أُٞظق ك٢ اُـبُت ٣ٌٕٞ هذ سرت ُؾ٤برٚ ٝاعزوبّ  ك٢ اُزوذ٣ش ٫ رٗت ُِٔٞظق

ٓؼبؽٚ ٝأعشرٚ ػ٠ِ ٛزا ا٧عبط، ٝثبُزب٢ُ كبٗٚ ٖٓ ؿ٤ش أُ٘بعت اُضآٚ ثشد ٓب فشف 

 ثؾغٖ ٤ٗخ ٓ٘ٚ .

 : انًغرحماخ انًانٛح تعذ اَرٓاء انخذيح  انًطهة انثاَٙ ً
 

٢ اُشارت اُزوبػذ١ " أُؼبػ" رذخَ عبثوبً إٔ أُ٘بصػبد اُز٢ رزؼِن ك ٝمؾذ اُجبؽضخ        

مٖٔ ٗطبم دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ، عٞاء ًبٕ رُي ك٢ هِت رؼذ٣َ اُشارت اُزوبػذ١ ػ٠ِ أعبط إٔ 

ثبػزجبسٛب ؽن  ٝكوٜب ؽوٞهٚ اُزوبػذ٣خ دسعخ أػ٠ِ ٖٓ اُذسعخ اُز٢ اؽزغجذأُذػ٢ ٣غزؾن 

 ػذّأٝ أٝ رْ ا٫ؽزغبة دٕٝ ٓشاػبح اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ؽشٓزٚ ٓ٘ٚ ا٩داسح دٕٝ ٓجشس،

 .أٝ أ١ ٓخبُلخ ُزطج٤ن أؽٌبّ اُوبٕٗٞامبكخ اُؼ٬ٝد 

ثٔب رْ دكؼٚ ثٞفلٚ ٖٓ أُغزؾوبد ؽٍٞ أُ٘بصػبد اُز٢ رزؼِن  ٣ٝضبس اُزغبإٍ ٛ٘ب،       

صػبد اُز٢ رخنغ مٖٔ أُ٘ب َٛ رؼزجش ٖٓ ٖٓ ؽوٞم، اُزوبػذ٣خ ص٣بدح ػ٠ِ ٓب ٣غزؾوٚ أُزوبػذ

 ُذػبٟٝ ا٫عزشداد ًقٞسح ٖٓ فٞس دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ؟

إٔ اُوبٕٗٞ هذ ؽذد  عبثوبً  كوذ ٝمؾذ اُذساعخثبُ٘غجخ ُوٞا٤ٖٗ اُزوبػذ أُطجوخ ك٢ كِغط٤ٖ،         

ا٩داسح ك٢  هذ رخط٠ء ا٫ّ أٗٚؽب٫د اعزؾوبم اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ٝكوبً ُؾشٝه ٝٓؼب٤٣ش ٓؼ٤٘خ، 

أُزوبػذ أٝ ٝسصزٚ  رٓخ ا٠ُرطج٤ن ٛزٙ أُؼب٤٣ش ٤ُزشرت ػٖ ٛزا اُخطؤ رؾ٣َٞ ٓغزؾوبد ٓب٤ُخ 

 ٤ُغذ ٖٓ ؽوْٜ، ٤ُشرت ك٢ رُي ؽن ٓب٢ُ ُ٪داسح رغبٙ أُزوبػذ أٝ ٝسصزٚ.

ذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ؽٍٞ سأ٣ٜب ك٢ ٛزا ؼآُؾٌٔخ  اد فبدسح ػٖٝثبُجؾش ػٖ هشاس       

٣زؼِن ثٔطبُجخ ا٩داسح ثؾوٞم ٓب٤ُخ رْ دكؼٜب ُِٔزوبػذ  –ػ٠ِ ؽذ ػِٔ٘ب –ٗغذ أ١ هشاس أُغبٍ، ُْ 

 ثبُٔوبسٗخ ٓغ اُؾبُخ أُقش٣خ ٗغذٛب كشهذ ث٤ٖ ٝمؼ٤ٖ ٝٛٔب:ٝأٓب ، أٝ ٝسصزٚ دٕٝ ٝعٚ ؽن

 اُٞمغ ك٢ ظَ اُوٞا٤ٖٗ اُغبثوخ ػ٠ِ اُوبٕٗٞ اُؾب٢ُ ُٔغِظ اُذُٝخ :- أ

إٔ ٓؾبًْ ٓغِظ اُذُٝخ هذ اعزوشد ػ٠ِ إٔ اخزقبفٜب ثبُ٘غجخ ُِٔؼبؽبد  رغذ اُجبؽضخ           

٣ؾَٔ أُ٘بصػبد اُز٢ رذٝس ؽٍٞ اعزؾوبم أٝ ػذّ اعزؾوبم أُؼبػ، ًٝزُي ٓب هذ ٣ضبس ؽٍٞ 

ٓوذاس أُؼبػ ٝٓب ٣زلشع ػٖ رُي، أٓب ٓب ػذا رُي كبٗٚ ٣ذخَ ك٢ اخزقبؿ أُؾبًْ أُذ٤ٗخ 

داس١ رون٢ ثؤٗٚ :" ارا ًبٗذ دػٟٞ اُٞصاسح ر٘ؾقش ك٢ هِت ُٝزُي ٗغذ إٔ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩

                                                           
، مجمكعة المبادلء التي قررتيا الجمعية العمكمية 86/4/1081، ممؼ رقـ 7/1/1987جمسة  76فتكل رقـ  187

 . 190، ص 67قاعدة رقـ  1986-1988
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اعزشداد ٓب دكؼزٚ ػٖ خطؤ ا٠ُ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ثٞفلٚ ٓؼبؽبً كبٕ اُخقٞٓخ ك٢ ٛزا اُؾؤٕ رقجؼ 

٣ٝزؼ٤ٖ اُؾٌْ ثؼذّ اخزقبؿ اُونبء  ،ٗضاػبً ٓذ٤ٗبً خبُقبً ٓٔب رخزـ ثٚ أُؾبًْ أُذ٤ٗخ

ا٩داس١ ث٘ظشٙ"
188
. 

 : 1972ٖٓ ع٘خ  47غِظ اُذُٝخ سهْ ٓ اُٞمغ ثؼذ فذٝس هبٕٗٞ- ة

ٝاُز١ أفجؾذ ك٤ٚ ٓغِظ اُذُٝخ ٛٞ  ،ثؾؤٕ ٓغِظ اُذُٝخ 47/1972ثقذٝس اُوبٕٗٞ سهْ        

 حفبؽت ا٣٫ُٞخ اُؼبٓخ ك٢ أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ ؽ٤ش ٗـ أُبدح اُؼبؽشح ك٢ اُلوشح اُشاثؼخ ػؾش

شح ا٧خ٤شح ُز٘ـ ػ٠ِ اخزقبفبد أُغِظ عبءد اُلو 13-1ثؼذ إٔ ػذدد اُلوشاد ٖٓ 

كؤفجؼ ٓغِظ اُذُٝخ فبؽت ا٣٫ُٞخ اُؼبٓخ ك٢  ،اخزقبؿ أُغِظ ثغبئش أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ

 أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ.

رؾون ٝفق أُ٘بصػخ ا٩داس٣خ ك٢ ٓ٘بصػبد اعزشداد ٓب رْ  ارا ٣ٝزشرت ػ٠ِ ٓب عجن أٗٚ          

دكؼٚ ثٞفلٚ ٖٓ أُؼبؽبد كبٜٗب رذخَ ك٢ ٗطبم اخزقبؿ اُونبء ا٩داس١ ٝرطج٤وبً ُزُي ٗغذ 

ثٞفلٚ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب رون٢ ثؤٕ أُذػ٢ ٣٘بصع ك٢ هطغ أُؼبػ اُز١ ًبٕ هذ روشس ُٚ 

 ،٫ ٣ؼزجش ٓٞظلبً ػبٓبً  ،ٝٛٞ ثٞفلٚ ٛزا ،بُوٞاد أُغِؾخُِخذٓخ ث ٖٓ ع٘ٞد ا٫ؽز٤به أُغزذػ٤ٖ

ثبُزب٢ُ كبٕ اُ٘ضاع ثقذد ٓؼبؽٚ ػٖ رِي اُخذٓخ ًبٕ ٣خشط ػٖ اخزقبؿ هنبء ٓغِظ اُذُٝخ 

ٝاُز١  ،55/1959ثٔزون٠ أؽٌبّ أُبدح اُضبٓ٘خ ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 

هنبء أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ٝا٧ٓش ٝإ ًبٕ ػ٠ِ ٓب عش١ ػ٤ِٚ  –أه٤ٔذ اُذػٟٞ ك٢ ظِٚ 

أفجؾذ ٓؾبًْ ٓغِظ اُذُٝخ ٢ٛ فبؽجخ ا٫خزقبؿ  1971ًزُي ا٫ أٗٚ ٝثقذٝس دعزٞس 

ٝاُز٢ اُزضّ ثٜب هبٕٗٞ ٓغِظ  ،ٓ٘ٚ 172اُؼبّ ثبُلقَ ك٢ أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ ٝكوبً ُؾٌْ أُبدح 

ٖٓ أُبدح اُؼبؽشح  حلوشح اُشاثؼخ ػؾشٝاُز١ هن٢ ك٢ اُ 47/1972اُذُٝخ اُقبدس ثبُوبٕٗٞ سهْ 

ٓ٘ٚ ثؤٕ رخزـ ٓؾبًْ ٓغِظ اُذُٝخ ثبُلقَ ك٢ عبئش أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ اُز٢ ُْ ٣ؾِٜٔب 

اُؾقش اُٞاسد ك٢ اُلوشاد اُغبثوخ ػ٤ِٜب... ُٝٔب ًبٗذ أُ٘بصػخ أُبصِخ رزؼِن ثؤؽذ اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ 

٢ٛٝ اُوٞاد أُغِؾخ ... كبٕ أُ٘بصػخ  ،ُخ٣غبٕٛٔٞ ك٢ رغ٤٤ش اؽذٟ اُغِطبد ا٩داس٣خ ك٢ اُذٝ

ٝرذخَ ثبُزب٢ُ ك٢  ،أُبصِخ رؼزجش ٖٓ أُ٘بصػبد ا٩داس٣خ اُز٢ رؾٌٜٔب مٞاثو اُوبٕٗٞ اُؼبّ

ػ٬ًٔ ثؾٌْ أُبدح اُؼبؽشح ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ  ،اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١

اُوبئْ"
189
. 

إٔ  ٓلّٜٞ ُذػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٝأؽٌبٜٓبػ٠ِ مٞء ٓب رْ رٞم٤ؾٚ ٖٓ ٝرشٟ اُجبؽضخ،       

جغ أُطبُجخ ثٜب ٖٓ خ٬ٍ دػٟٞ ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ٢ٛ ٓ٘بصػبد اداس٣خ ر٘أُزؼوِخ أُ٘بصػبد 

خ، أعٞح ٓب أخز ثٚ أُؾشع أُقش١، ٝػ٤ِٚ ر٘بؽذ اُجبؽضخ عزشداد ًقٞسح ٖٓ دػبٟٝ اُزغ٣ٞا٫

رطج٤وبً ٧ؽٌبّ  اُزٔغي ثبخزقبفٜب ثبُ٘ظش ك٢ ٛزا أُ٘بصػبد اُلِغط٤٘٤خ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب

 ٝافذاس ؽٌٔبً ثٜب . اُوبٕٗٞ

                                                           
، أشار إليو د. سامي جماؿ 61، ص11لسنة  1، المجمكعة 26/11/1956حكـ محكمة القضاء اإلدارم في  188

 . 222الديف، ص
189

ا٤ُٚ د. عب٢ٓ عٔبٍ اُذ٣ٖ، دػبٟٝ  ، أؽبس84، ؿ 04م سهْ  809، هن٤خ  9/05/0794ؽٌْ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ك٢ 

 .558-555اُزغ٣ٞخ، ؿ
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 ُزٞم٤ؼ ،اعشاءاد فشف اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ػ٠ِ رٞم٤ؼ ك٢ ٛزا أُغبٍ ٝآصشد اُجبؽضخ       

ٓٔب ٣شرت ػ٤ِٚ فشف ؽوٞم ٓب٤ُخ  ،ك٢ اُقشف اُخطؤ٣ؾذس  إٔ اُضـشاد اُز٢ ٣ٌٖٔ ٖٓ خ٬ُٜب

  -ٝرُي ًب٥ر٢ : ،أٝ ٝسصزٚ اُؾقٍٞ ػ٤ِٜب ،أُزوبػذ٤ُغذ ٖٓ ؽن 

ح أٝ ا٫ؽزشًبد ) ِت ٖٓ أعَ فشف أُؼبػ، أٝ أٌُبكؤ٣غت إٔ ٣وّٞ أُزوبػذ ثزوذ٣ْ ه : أ٫ٝ

ٝكوبً ُ٘ـ  ع٘ز٤ٖك٢ ؽبُخ ػذّ اعزؾوبهٚ سارجبً روبػذ٣بً( أٝ أ٣خ ٓجبُغ ٓغزؾوخ أخشٟ خ٬ٍ ٓذح 

٣غت روذ٣ْ هِت ٝاُز٢ ٗقذ ػ٠ِ :"  8/1964ٖٓ  ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد سهْ  34أُبدح 

ح أٝ اُزؤ٤ٖٓ أٝ أ٣خ ٓجبُؾ ٓغزؾوخ ُذٟ اُق٘ذٝم ك٢ ٤ٓؼبد أهقبٙ ع٘ز٤ٖ ٖٓ أُؼبػ أٝ أٌُبكؤ

 ،ُؾبٍربس٣خ فذٝس هشاس اٜٗبء خذٓخ أُ٘زلغ أٝ ٝكبح فبؽت أُؼبػ أٝ اعزؾوبم أُجِؾ ؽغت ا

 ٝا٫ّ اٗون٠ اُؾن ك٢ أُطبُجخ ثٚ" .

 هبٕٗٞ ُْ ٣ؤد ك٢ ٗقٞؿ هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ أٝ أٗٚ ا٠ُٝرغذس ا٬ُٔؽظخ ٛ٘ب       

، ٝثبُزب٢ُ ُزؾذ٣ذ كزشح روبدّ ُِٔطبُجخ ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ؛ُِ٘ـ اُغبثن اُزوبػذ اُؼبّ  ٗـ ٓؾبثٚ

ثقشف اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ٝكوبً ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد دٕٝ كبرا هبٓذ ٤ٛئخ اُزوبػذ اُلِغط٤٘٤خ 

رٌٕٞ ثٜزا فشكذ ؽوٞهبً ٓب٤ُخ دٕٝ ٓشاػبح أؽٌبّ اُوبٕٗٞ، ٣ٝؾن ُٜب إٔ  ،ٓشاػبح كزشح اُزوبدّ

 رؼٞد ػ٠ِ ٖٓ فشكذ ُٚ ٛزٙ اُؾوٞم ٖٓ خ٬ٍ دػٟٞ ا٫عزشداد .

 79/1975زٔبػ٢ أُقش١ سهْ هبٕٗٞ اُنٔبٕ ا٫ع ا٠ُ أ٣نب ٝك٢ ٛزا اُقذد أ٣نب ٣ؾبس      

 5ٓ٘ٚ، ٝٛٞ  ٤ٓ140ؼبداً ُزوذ٣ْ هِت فشف أُؼبػ ٖٓ خ٬ٍ ٗـ أُبدح ثذٝسٙ ؽذد  ٝاُز١

ع٘ٞاد ًؾذ أهق٠ ٖٓ اُزبس٣خ اُز١ ٗؾؤ ك٤ٚ عجت ا٫عزؾوبم ٝا٫ اٗون٠ اُؾن ك٢ أُطبُجخ 

ثٜب
190
. 

أُؾشع  هذ ساػبٛب ٝاُز٢ ،ٓغؤُخ ك٢ ؿب٣خ ا٤ٔٛ٧خ ا٩ؽبسح ا٠ُ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ ٫ ثّذ ٖٓ      

اُلزشٙ اُز٢ ٣غت خ٬ُٜب سثو  ، ٢ٛٝ ٓغؤُخ رؾذ٣ذُْٝ ٣ِزلذ ُٜب أُؾشع اُلِغط٢٘٤ أُقش١،

ٖٓ هبٕٗٞ اُنٔبٕ ا٫عزٔبػ٢ أُقش١  141ؽ٤ش ٗقذ أُبدح  اُشارت أٝ أُؼبػ اُزوبػذ١،

ػ٠ِ :" ػ٠ِ ا٤ُٜئخ اُو٤ٓٞخ ُِزؤ٤ٓ٘بد ٖٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ إٔ رزخز ٖٓ اُٞعبئَ ٓب ٣ٌلَ روذ٣ش 

أُؼبؽبد أٝ اُزؼ٣ٞنبد ٝفشكٜب خ٬ٍ أسثؼخ أعبث٤غ ٖٓ ربس٣خ روذ٣ْ اُؼبَٓ أٝ أُغزؾو٤ٖ كبرا 

ح أُوشسح ُٜب اُزضٓذ ا٤ُٜئخ أُخزقخ ث٘بء ػ٠ِ هِت رؤخش فشف أُجبُؾ أُغزؾوخ ػٖ أُذ

% ٖٓ ه٤ٔزٜب ػٖ ًَ ؽٜش ٣زؤخش ك٤ٚ اُقشف ػٖ ا٤ُٔؼبد 1ر١ٝ اُؾؤٕ ثذكؼٜب ٓنبكبً ا٤ُٜب 

ٝرُي ٖٓ ربس٣خ اعز٤لبء أُئٖٓ ػ٤ِٚ أٝ أُغزل٤ذ٣ٖ  ،أُغذد ثٔب ٫ ٣غبٝص ه٤ٔخ أفَ أُغزؾوبد

 أُغز٘ذاد أُطِٞثخ ْٜٓ٘ ..." .

رؾذ٣ذ ٤ٓؼبد أهق٠ ٤ُٜئخ اُزوبػذ اُلِغط٤٘٤خ  ػٖ ب ثبُ٘غجخ ُِٔؾشع اُلِغط٢٘٤ كوذ أؿلَأٓ      

إٔ رجو٠ ؽوٞم أُزوبػذ  ٝثبُزب٢ُ ٣زشرت ػ٠ِ رُي ،ُِٔزوبػذ أٝ أ٣خ ٓجبُؾ ٓغزؾوخ ُشثو أُؼبػ

 ُؾبم اُنشس ثبُٔزوبػذ ٫ػزٔبدٙ ػ٠ِ سارجٚهذ رٌٕٞ ه٣ِٞخ، ٓٔب هذ ٣ئد١ ا٠ُ اؿ٤ش ٓغزوشح ُلزشح 

 .اعٜخ ا٧ػجبء أُب٤ُخ اُخبفخ ثٚك٢ ٓٞ

                                                           
عمى أنو :" يجب تقديـ طمب صرؼ المعاش  79/1975مف قانكف التأميف االجتماعي رقـ 140نصت المادة  190

سنكات مف التاريخ الذم نشأ فيو  5أك التعكيض أك أية مبالغ مستحقة طبقان ألحكاـ ىذا القانكف في ميعاد أقصاه 
 ..." .االستحقاؽ .
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ثؼذ سثو اُشارت اُزوبػذ١ ٝاعزوشاسٙ، ٣زٞعت ػ٠ِ أُزوبػذ رؾذ٣ش ؽبُزٚ ا٫عزٔبػ٤خ ٝ: صب٤ٗبً 

ٖٓ خ٬ٍ روذ٣ْ  ، ٖٝٓ ٛ٘ب هذ ٣نَِ أُزوبػذ ٤ٛئخ اُزوبػذُزُي ع٣ٞ٘بً، ٓغ روذ٣ْ أُجشصاد أُئ٣ذح

ػ٠ِ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ دٕٝ ٝعٚ ؽن، ٝعزؼَٔ اُجبؽضخ ُٞٚ ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ ؽق ٓؼِٞٓبد ؿ٤ش فؾ٤ؾخ،

صزٚ ػ٠ِ سػ٠ِ هشػ ثؼل ا٧ٓضِخ اُزٞم٤ؾ٤خ ُزجشص ٖٓ ٗبؽ٤خ ػ٤ِٔخ ٤ًل٤خ ؽقٍٞ أُزوبػذ أٝ ٝ

 ٓجبُؾ ٓب٤ُخ ٤ُغذ ٖٓ ؽوْٜ .

 ٛزٙ اُؾبُخ ٖٓ خ٬ٍ ٌٖٔ، ٝراُزوبػذ١ اصدٝاع٤خ اُشارت ٖٝٓ أثشص ا٧ٓضِخ اُؼ٤ِٔخ ؽبُخ       

شهٞا٤ٖٗ اُزوبػذ اُغٔغ ث٤ٖ اُشارج٤ٖ، ار ٣زْ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اُشارت ا٧ًج ؽظش
191
أٓب ثبُ٘غجخ  

٫عزؾوبم ك٢ ؽبُخ اأ٣ُٞٝخ رؾذد ٝمغ آ٤ُخ هذ  عزٔبػ٢ أُقش١ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫

اُغٔغ
192

 ٓؼزٔذاً ػ٠ِ فلخ ٓٞسس أُؼبػ ٤ُٝظ ه٤ٔزٚ .

وبػذ ثبُغٔغ ث٤ٖ سارجٚ اُزوبػذ١ ٝؽقزٚ ٝث٘بًء ػ٠ِ اُؾبُخ اُغبثوخ، هذ ٣ؾذس إٔ ٣وّٞ أُز      

ػٖ ٗلغٜب  عزٔبػ٤خ""رؾذ٣ش اُؾبُخ ا٫ٖٓ ٓٞسصٚ، ًؤٕ روّٞ أُٞظلخ ا٧سِٓخ ثزوذ٣ْ ٓؼبِٓخ 

ٖٓ خ٬ٍ ٤ًِٜٝب ثقلزٜب ٝس٣ضٚ ػٖ  عزٔبػ٤خ"، ًٝزُي ٓؼبِٓخ " رؾذ٣ش اُؾبُخ ا٫حٓزوبػذ ثقلزٜب

صداٝع٤خ ٣زْ اعزشداد ٝثبُزب٢ُ ػ٘ذ اًزؾبف ٛزٙ ا٫ع٤ٚ، صٝعٜب أُزٞك٠ أُزوبػذ، كزؾذس ا٩صدٝا

ًبٕ رُي ثآ٤ُخ اُخقْ ا٩داس١ أٝ اُِغٞء أُٔجبُؾ اُز٢ رْ أخزٛب دٕٝ ٝعٚ ؽن عٞاء ًبكخ ا

 ُِونبء.

ػ٤ِٚ أُزوبػذ ثقلزٚ ٓٞظلبً ػبٓب  ؽق٣َٝؾظش أ٣نب اُغٔغ ث٤ٖ اُشارت اُزوبػذ١ اُز١        

، ٝٛزا ٓب أخزد ثٚ ٞظلبً ػبٓبً هبئٔبً ػ٠ِ سأط ػِٔٚٝث٤ٖ اُشارت اُز١ ٣ؾقَ ػ٤ِٚ ثقلزٚ ٓ

 5/2016أُؾٌٔخ اُذعزٞس٣خ اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاسٛب اُزلغ٤ش١ سهْ 
193
. 

                                                           
عمى :" ال يجكز الجمع بيف راتبي التقاعد،  34/1959مف قانكف التقاعد المدني األردني رقـ  38نصت المادة  191

ذا استحؽ أحد أفراد العائمة أكثر مف راتب تقاعد كاحد فيخصص لو الراتب األكبر "   كا 
ممة الجمع بيف معاشيا عف زكجيا عمى أنو :" ال يجكز لألر  27أما قانكف التأميف كالمعاشات، فقد نصت المادة 

 األكؿ كمعاشيا عف زكجيا األخير كفي ىذه الحالة يمنح ليا المعاش األكثر فائدة"  .
ف، إلى أف جاء القرار بقانكف رقـ يقد جاء أغفؿ مسالة الجمع بيف راتبيف تقاعدي 5/2007كقانكف التقاعد العاـ رقـ 

مف القانكف األصمي كاالتي : ىػ. ال  118يف إلى المادة لتضيؼ بند 14كالذم جاءت منو المادة  29/2018
ذا استحؽ أحد الكرقة المستحقيف   يجكز الجمع بيف راتبي التقاعد في ظؿ أحكاـ ىذا القانكف أك أم قانكف آخر، كا 

 أكثر مف راتب تقاعد كاحد فيخصص لو الراتب األكبر".
منو عمى :" إذا تكافرت في أحد المستحقيف  110مادة فنصت ال 79/75أما كفقا لقانكف التأميف االجتماعي رقـ 192

شركط االستحقاؽ ألكثر مف معاش في الصندكؽ أك مف الصندكقيف أك مف أحدىما أك منيما معا كمف الخزانة 
  -العامة فال يستحؽ منيا إال  معاشان كاحدان  كتككف األكلكية االستحقاؽ كفقان لمترتيب اآلتي :

المعاش المستحؽ عف  -3المعاش المستحؽ عف الزكج أك الزكجة.  -2. المعاش المستحؽ عف نفسو  -1
 المعاش المستحؽ عف األخكة كاألخكات . -5المعاش المستحؽ عف األكالد .  -4الكالديف. 

كالذم جاء بو :"   23/1/2017في جمسة بتاريخ  5/2016قرار المحكمة الدستكرية في الطمب التفسيرم رقـ  193
الرقابة المالية كاإلدارية الجمع بيف راتبو التقاعدم الذم حصؿ عميو بصفتو مكظفان عامان  ال يجكز لرئيس ديكاف

كبيف راتبو الذم يحصؿ عميو بصفتو مكظفان بدرجة كزير في دائرة حككمية  تابعة لمدكلة، كينسحب عمى كافة 
 مكظفي الدكلة في جميع األحكاؿ .
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، كوثبٕٗٞ  اُزوبػثذ أُثذ٢ٗ ُِٞس٣ثش ١ ٝٓقذس اُذخَأٓب ثبُ٘غجخ ُِغٔغ ٓب ث٤ٖ اُشارت اُزوبػذ       

ؽزث٠ ُٝثٞ  ،ثِـثذ ه٤ٔثخ ٓقثذس اُثذخَُْ ٣ؾظش اُغٔغ ث٤ٖ ٓقذس اُذخَ ٝاُشارت اُزوبػذ١ ٜٓٔب 

ٝهثثبٕٗٞ اُزثثؤ٤ٖٓ  ،هثثبٕٗٞ اُزوبػثثذ اُؼثثبّ  ،بٓثثخ ػِثث٠ ؿثثشاس هثثب٢ًٗٞٗثثبٕ ٓقثثذسٙ ٓثثٖ اُخض٣٘ثثخ اُؼ

 ٝاُشارت اُزوبػذ١، ٌُٜٝ٘ٔثب اعثزض٤٘ب ُِٞس٣ش ؽظشا اُغٔغ ٓب ث٤ٖ ٓقذس اُذخَ اُِز٣ٖ ٝأُؼبؽبد

أٝ  ،أٝ اُج٘ثثذ ُضٝعثثخا )ٌُثثَ ٓثثٖ  ٓثثٖ أؽٌثثبّ ؽظثثش اُغٔثثغ ثثث٤ٖ اُشارثثت اُزوبػثثذ١ ٝٓقثثذس دخثثَ 

ٝكوبً ُوبػذح رٌِٔخ اُشارت اُٞاُذإ(
194
 . 

ٜٗب رغزؾن ؽقزٜب ٖٓ ؽ٤ٌَ، كب 2000بٕ ٓقذس دخَ اُضٝعخ ، ارا ًٝٓضب٫ رٞم٤ؾ٤بً         

" رؾذ٣ش ؽ٤ٌَ ، كبرا ُْ روذّ ك٢ اعزٔبسح  3600سارت صٝعٜب ثٔب ٫ ٣زغبٝص أُغٔٞع ػٖ 

 ،ٓب ٣ضجذ ػ٠ِ ؽقُٜٞب ػ٠ِ ٓقذس دخَ، ٝاعزٔشد ك٢ أخز ؽقزٜب ًبِٓخ عزٔبػ٤خ"اُؾبُخ ا٫

 صْ ث٤ٖ ثؼذ رُي أٜٗب ؿ٤ش ٓغزؾوخ ُِؾقخ ًبِٓخ ك٤ؾن ٤ُِٜئخ اعزشداد ٓب رْ دكؼٚ دٕٝ ٝعٚ ؽن .

كِْ ٣زجغ ٓغبس أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ك٢ ٛزا  79/75عزٔبػ٢ سهْ أٓب ثبُ٘غجخ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫     

٨سِٓخ اُؾن ك٢ إٔ رغٔغ ث٤ٖ ٓؼبؽٜب ػٖ صٝعٜب ٝث٤ٖ ٓؼبؽٜب اُزوبػذ١، أُغبٍ، ؽ٤ش ٓ٘ؼ ُ

٣ٝ٘طجن رُي  ًٝزُي ُٜب إٔ رغٔغ ٓب ث٤ٖ ٓؼبؽٜب ػٖ صٝعٜب ٝث٤ٖ دخِٜب ٖٓ اُؼَٔ دٕٝ ؽذٝد،

 .أ٣نب ػ٠ِ ا٫ٝ٧د 

 ، ك٤ؾزشه أ٣نب إٔ ٣ٌٕٞ أس٬ًٓ ٝؿ٤ش ٓزضٝط ثؤخشٟ،اُضٝط ؽبُخ اعزؾوبم أٓب ثبُ٘غجخ ك٢       

ثؤٕ ٣ٌٕٞ  ػذ اُؼبّ ؽشهبً امبك٤ب ٫عزؾوبهٚٝأمبف هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد ٝهبٕٗٞ اُزوب

ثؼغض فؾ٢ ٣ٔ٘ؼٚ ػٖ اٌُغت هجَ ٝكبح صٝعزٚ أُزوبػذح ٓقبثبً 
195

، كبٗٚ ارا صجذ ٝعٞد دخَ ُٚ 

 ٖٓ اُؾقخ أٓب ارا ٗوـ أدٟ ا٤ُْٜ اُلشم . ٣ؼبدٍ اُؾقخ أُغزؾوخ ُٚ أٝ ٣ض٣ذ ػ٤ِٚ ٣ؾشّ

ػ٘ذ رؾب٣َ اُضٝط ػ٠ِ ٤ٛئخ اُزوبػذ ثٔٞعت روذ٣ْ ٓؼِٞٓبد ؿ٤ش فؾ٤ؾٚ ، أٝ ػذّ  ،ُزب٢ُٝثب     

رج٤ِـٚ ٤ُِٜئخ ػٖ ػوذ صٝاعٚ اُضب٢ٗ، ٣ٌٕٞ ثزُي هذ ؽقَ ػ٠ِ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ دٕٝ ع٘ذ هب٢ٗٞٗ، 

 ٝثبُزب٢ُ ٣زْ اعزشداد ًبكخ ٛزٙ أُجبُؾ .

                                                           
إذا  -1لتكضح أحكاـ االستثناء مف حظر الجمع كفقان لألتي :  مف قانكف التأميف كالمعاشات 32جاءت المادة  194

عف كالديف خاضعيف ألحكاـ ىذا  يفإذا كاف المعاشاف مستحق -2لـ يزد المجمكع عمى عشرة جنييات شيريان. 
إذا لـ يجاكز مجمكع  -3جنييان شيريان. يفالقانكف ككاف مجمكع االستحقاؽ في المعاشيف ال يجاكز خمسة كعشر 

جنييان. كلكف تعدلت  كعشريفلزكجو مف العمؿ أك معاشيا أك المعاش الذم يؤكؿ إلييا مف زكجيا خمسة مرتب ا
 1999لسنة  6المبالغ الكاردة في المادة السابقة  بمكجب قرار مجمس اإلدارة لييئة التقاعد الفمسطينية بجمستو رقـ 

 2010لسنة  4لييئة التقاعد بجمستو رقـ ، كمف ثـ تعدلت بمكجب قرار مجمس اإلدارة   16/11/1999بتاريخ 
 لتصبح :   21/1/2010بتاريخ 

 شيكؿ . 1200شيكؿ  بدالن مف  1400= 
 شيكؿ . 3000شيكؿ بدالن مف  3600

عمى أف " يستحؽ الزكج في حالة كفاة زكجتو  8/1964مف قانكف التأميف كالمعاشات رقـ  30نصت المادة  195
كفاتيا مصابان بعجز صحي يمنعو عف الكسب، كتثبت حالة العجز بقرار مف النصيب المحدد لو إذا كاف كقت 

القكمسيكف الطبي العاـ ، كيشترط أال يككف لو كقت الكفاة دخؿ خاص يعادؿ قيمة استحقاقو في المعاش أك يزيد 
 عميو، فإذا نقص الدخؿ عما يستحقو ربط لو معاش بمقدار الفرؽ ..." .
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سارت صٝعٜب أُزٞك٠، ٢ٛٝ ٓزضٝعخ ا٧سِٓخ ػ٠ِ ٣ٝؾبس ك٢ ٛزا اُقذد ا٠ُ أٗٚ هذ رؾقَ       

ًٕٞ إٔ أُؼضص اُز١ ٣ضجذ ؽبُزٜب ا٩عزٔبػ٤خ ثؤٜٗب  ٖٓ ؽخـ أخش ٫ ٣ؾَٔ اُغ٘غ٤خ اُلِغط٤٘٤خ،

ثٔٞعت ؽٜبدح اصز٤ٖ٘، ٝثبُزب٢ُ ك٢ٜ  اُلِغط٤٘٤خ أسِٓخ ٓؾشٝؽبد رشَٓ ٖٓ أُؾٌٔخ اُؾشػ٤خ

اُلِغط٤٘٤خ ٝهبٕٗٞ اُزب٤ٖٓ  دٕٝ ؽن ًٕٞ إٔ هٞا٤ٖٗ اُزوبػذ أُزٞك٠ رؾقَ ػ٠ِ سارت صٝعٜب

اؽزشهذ إٔ رٌٕٞ اُضٝعخ ؿ٤ش ٓزضٝعخ ُزؾقَ ػ٠ِ اُشارت ا٫عزٔبػ٢ أُقش١
196
 . 

ٝػ٠ِ راد اُغ٤بم، إٔ رؾقَ ا٧سِٓخ ػ٠ِ سارت صٝعٜب ا٧ٍٝ أُزٞك٠، ًٝزُي اُشارت        

ٜب ا٧ٍٝ، ػٖ ٝكبح صٝع، دٕٝ إٔ روّٞ ثبث٬ؽ ٤ٛئخ اُزوبػذ كِغط٢٘٤ اُغ٘غ٤خ ٖٓ صٝعٜب ا٧خ٤ش

 ٝثبُزب٢ُ اعزؾوذ ؽقخ دٕٝ ٝعٚ ؽن.

ك٢ ا٧ٓضِخ اُغبثوخ ؽن ا٩داسح ك٢ اعزشداد أٓٞاُٜب اُز٢ رْ دكؼٜب ُِٔٞظق  ٝمؾذ اُجبؽضخ       

ٖٓ اُوبء اُنٞء ػ٠ِ هن٤خ ٛبٓخ ك٢ ؽن  ثذّ  اُؼبّ دٕٝ ٝعٚ ؽن، ٌُٖٝ ٝك٢ ٛزا اُقذد ٫

 أُٞظق ك٢ اعزشداد ؽوٞهٚ أُب٤ُخ اُز٢ خقٔذ ٓ٘ٚ دٕٝ أ١ ٓغٞؽ هب٢ٗٞٗ .

ٝك٢ ٛزا اُؾؤٕ ًبٕ ُٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُوشاس اُؾبعْ ك٢ ٓغؤُخ فذٝس هشاس ٖٓ سئ٤ظ       

٣وزطغ  ٖاُز٣٣ون٢ ثبخنبع ثؼل أُٞظل٤ٖ ٖٓ اُٞصاساد  1/5/1998د٣ٞإ أُٞظل٤ٖ ثزبس٣خ 

% ثٔٞعت هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ ا٠ُ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ 2ٖٓ سٝارجْٜ ػبئذاد روبػذ٣خ ثو٤ٔخ 

ؼبؽبد ك٢ ٔ% ٝرؾ٣ِٜٞب ا٣شاداً ُق٘ذٝم اُزؤ٤ٖٓ ٝا٤ُ10ُقجؼ ا٫عزوطبع ثو٤ٔخ  ،ٝأُؼبؽبد

 هطبع ؿضح دٕٝ أ١ ع٘ذ هب٢ٗٞٗ .

اُز٣ٖ رْ اخنبػْٜ ُؼ٤ِٔخ اُزؾ٣َٞ ٖٓ هبٕٗٞ  ءٝثبُزب٢ُ ُٝذٟ اؽزغبة اُشٝارت اُزوبػذ٣خ ُٜئ٫

أٜٗب أٓبّ  اً هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد، رج٤ٖ ُِغٜبد اُز٢ أخزد هشاس ٠اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ اُ

ٓؾٌِخ رغزٞعت اُؾَ، ُِٝزـِت ػ٠ِ ٛزٙ أُؾٌِخ رْ ػوذ اعزٔبع ث٤ٖ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ك٢ 

اُوشاس  ُٖٔؼبُغخ ٛزٙ أُؾٌِخ اُ٘برغخ ػ ،ٖ ٝأُؼبؽبداُنلخ اُـشث٤خ ٝث٤ٖ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٓ

ٛزا ا٫عزٔبع رٞفَ اُطشكبٕ أُؾبس ا٤ُٜٔب ا٠ُ إٔ  ٗز٤غخاُؼبّ، ٝاُقبدس ػٖ د٣ٞإ أُٞظل٤ٖ 

٣زْ دكغ أُؼبػ اُزوبػذ١ ٖٓ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ك٢ اُنلخ اُـشث٤خ، ٝروّٞ ٤ٛئخ اُزؤ٤ٖٓ 

ُٔذح اُخذٓخ اُز٢ ًبٕ ك٤ٜب أُٞظق ٓ٘زلؼبً ثوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ  ٝأُؼبؽبد ثذكغ أُغزؾوبد ُذ٣ٜب رجؼبً 

 ٝأُؼبؽبد ٝكوبً ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد.

، ٣ٝغذس ثبُؼِْ، ثؤٕ ٛزٙ ا٫رلبه٤خ رٔذ دٕٝ أخز ػ٠ِ ٛزا ا٫رلبم ٝص٣ش أُب٤ُخ ٝفبدم       

ؾ٣َٞ ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ ػ٤ِٔخ اُز ذأُٞاكوخ ٖٓ أُٞظق أُؼ٢٘، رٔبٓب ًٔب ُْ ٣زْ أخز ٓٞاكوزٚ ػ٘

 أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ ك٢ اُنلخ اُـشث٤خ ا٠ُ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد ك٢ هطبع ؿضح .

                                                           
تقاعد المدني األردني عمى :" يقطع راتب التقاعد عف الزكجات عند تزكجيف مف قانكف ال 33نصت المادة  196

منو عمى :" يقطع معاش األرممة عند زكاجيا .." ، ككذلؾ  27..."  أما قانكف التأميف المعاشات فنصت المادة 
عدم لألرممة منو عمى " يتكقؼ صرؼ الراتب التقا 1/ 33الحاؿ بالنسبة لقانكف التقاعد العاـ حيث نصت المادة 

 عند زكاجيا .."
. 2....1عمى :" يقطع معاش المستحؽ في الحاالت اآلتية  2/ 113أما قانكف التأميف االجتماعي نصت المادة  

 زكاج األرممة ".
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ػ٠ِ أٗٚ :" ٫ ٣ِٔي   20/2005ًٝبٕ ٓنٕٔٞ هشاس ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢ هشاسٛب سهْ          

د٣ٞإ أُٞظل٤ٖ ف٬ؽ٤بد هب٤ٗٞٗخ ثبرخبر أ١ هشسا اداس١ ٣ئد١ ا٠ُ ؽشٓبٕ أُٞظق ٖٓ ؽن 

ٓب٢ُ ٓوشس ُٚ ك٢ اُوبٕٗٞ ٝٛٞ ؽن أُٞظق ثب٫ٗزلبع ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ، ًٕٞ إٔ هبٕٗٞ 

٤ٚ ٫ ٣ٞعذ د٣ٞإ أُٞظل٤ٖ، ٝػِ خزقبفبدهذ ؽذد ف٬ؽ٤بد ٝا 4/1998اُخذٓخ أُذ٤ٗخ سهْ 

ك٢ اُوبٕٗٞ اُغبثن ٓب ٣جشس ٓضَ ٛزا ا٩عشاء، ٝث٘بًء ػ٠ِ رُي ٣ٌٕٞ اُوشاس اُقبدس ػٖ د٣ٞإ 

 ٗؼذاّ .خ ر٘ؾذس ثٜزا اُوشاس ا٠ُ دسعخ ا٫ُِوبٕٗٞ ٓخبُلخ عغ٤ٔ بً أُٞظل٤ٖ ٓخبُل

زؤ٤ٖٓ ٝأٓب ا٫رلبم اُز١ اٗؼوذ ٓب ث٤ٖ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ ٝا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِ       

ٓب عبء ثؾؤٕ هشاس د٣ٞإ  هخ ٝص٣ش أُب٤ُخ كبٗٚ ٣٘طجن ػ٤ِٚٝأُؼبؽبد ٝاُز١ ؽظ٢ ثٔقبد

أُٞظل٤ٖ اُؼبّ ٖٓ ٓخبُلبد، ؽ٤ش رشٟ أُؾٌٔخ إٔ أُغزذػ٢ ٣غزٔذ ؽوٚ ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ 

، ٝإ ا٩عشاءاد ٝاُوشاساد ا٩داس٣خ اُقبدسح ػٖ اُغٜبد أُزًٞسح ر٘بٍ 34/1959أُذ٢ٗ سهْ 

ٝاُز٢ اًزغجزٜب ٖٓ عشاء رؼ٤٤٘ٚ ك٢ ٝظ٤لخ ٓق٘لخ ٝخنٞػٚ  ،اُؾوٞم أٌُزغجخ ُِٔغزذػ٢ٖٓ 

ُؼبّ ِٝٗي اُقبدسح ػٖ ٓب اد٣ٞإ أُٞظل٤ٖ  ز٢ ارخزٛبُوبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ، ٝإ اُوشاساد اُ

ٝٛٞ  ،رٔذ رغ٤ٔزٚ ثبرلبم ُؾَ أُؾٌِخ ك٤ٜب ؽشٓبٕ ُِٔغزذػ٢ ٖٓ ؽن ٓب٢ُ ٓوشس ُٚ ك٢ اُوبٕٗٞ

زغبة ًبَٓ خذٓزٚ أُق٘لخ خذٓخ ٓوجُٞخ ُِزوبػذ، ٤ُٝظ ك٢ اُوبٕٗٞ ٓب ٣جشس ا٫ٗزوبؿ ٖٓ ؽن اؽ

 ٛزا اُؾن .

 1/1/1974ٝرؤع٤غبً ػ٠ِ ٓب روذّ، ٝثٔب إٔ أُغزذػ٢ هذ ػ٤ٖ ك٢ ٝظ٤لخ ٓق٘لخ ثزبس٣خ        

ذ كبٕ ًبَٓ ٛزٙ اُخذٓخ رخنغ ُوبٕٗٞ اُزوبػ 1/7/2004ا٠ُ إٔ رٔذ اؽبُزٚ ُِزوبػذ ثزبس٣خ 

ٝٓب ٣زشرت ػ٤ِٚ اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ اُز١ ٣غزؾوٚ أُغزذػ٢ ػ٠ِ  34/1959أُذ٢ٗ سهْ 

أعبط ًبَٓ خذٓزٚ أُق٘لخ اػزجبساً ٖٓ ربس٣خ رق٤٘لٚ ٝؽز٠ ربس٣خ اؽبُزٚ ػ٠ِ اُزوبػذ، ُٝٔب 

ًبٗذ أُذ٣ش٣خ اُؼبٓخ ك٢ ٝصاسح أُب٤ُخ ٢ٛ اُغٜخ اُز٢ ػِٔذ خ٬كبً ٧ؽٌبّ اُوبٕٗٞ ثزؾ٣َٞ 

كبٗٚ ٝاُؾبُخ ٛزٙ  ،٫هزطبػبد أُوشسح ثٔٞعت هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ا٠ُ ٤ٛئخ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبدا

٣زٞعت ػ٤ِٜب اعزشداد ه٤ٔخ ٛزٙ اُؼبئذاد ٖٓ فذٗٞم اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد ٝاػبدرٜب ًب٣شاد ُخض٣٘خ 

اُوبٕٗٞ  اُذُٝخ رغذ٣ذاً ػٖ خذٓبد أُغزذػ٢ هجوب ُ٘ـ اُوبٕٗٞ اُز١ أٗبه ثٜب اهزطبع ٓب هشسٙ

 ٝرخ٣ِٞٚ ا٣شاداً ُِذُٝخ.

أٓب ك٤ٔب ٣خـ ٓب صاد ػٖ ا٫هزطبػبد أُوشسح ثوبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ٝاُز٢ رْ اهزطبػٜب         

ٖٓ سارجٚ ٝرؾ٤ِٜب ا٠ُ ف٘ذٝم اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد كبٜٗب ٖٓ هج٤َ اُؾوٞم أُب٤ُخ اُز٢ رخشط ػٖ 

 ْ اُؾوٞم. اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ٝرذخَ ك٢ اخزقبؿ ٓؾبً

ٝػ٤ِٚ روشس أُؾٌٔخ اُـبء اُوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٝاػبدح ا٧ٝسام ا٠ُ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ       

٫ػبدح اؽزغبة ٓب ٣غزؾوٚ أُغزذػ٢ ٖٓ سارت روبػذ١ ػ٠ِ ٓب عبء ثٚ اُوشاس ..." 
197
. 

ٝك٢ راد أُؼ٠٘ اُوشاس  190/2015اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ سهْ ٝك٢ هشاس آخش ُٔؾٌٔخ          

152/2016سهْ 
198
إ ًَ ٓٞظق ٗوَ سارجٚ ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ ٝاُز١ عبء ك٢ ٓنٔٞٗٚ ػ٠ِ :"  

                                                           
، مكقع  30/11/2005، بتاريخ 20/2005قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  197

 المتقتفي .
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ػ٬ًٔ  7/2005د ٫ٝ ٣غزل٤ذ ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ سهْ بأُذ٢ٗ ا٠ُ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽ

بُجخ ثٜب ُذٟ أُؾبًْ ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ، كبٕ ًبٕ ُٚ ؽوٞم ٓب٤ُخ ك٤ؾن ُٚ أُط 9ثبُٔبدح 

اُ٘ظب٤ٓخ ٝثبُزب٢ُ كبٕ اعزٔشاس٣خ أُطبُجخ أُب٤ُخ ٨ُٓٞاٍ أُزوطؼخ ٖٓ سارجٚ ر٘ز٢ٜ ٖٓ ربس٣خ 

ٖٓ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ  284/1ٝثٔب إٔ أُبدح  7/2005بر هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ سهْ لٗ

فذٝس اُوشاس ا٩داس١ ٝثٔب إ ؽذدد ٓذح روذ٣ْ دػٟٞ ا٩ُـبء ثغز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ اُؼِْ ٝ

ٓٔب ٣ؼ٢٘ إٔ اُذػٟٞ ٓوذٓخ ثؼذ ٓن٢ أُذح اُوب٤ٗٞٗخ  1/5/1998اُوشاس اُطؼ٤ٖ فذس ثزبس٣خ 

كزوشس أُؾٌٔخ سد اُذػٟٞ"
199
 . 

أؽٌبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب أُزًٞسح أػ٬ٙ، رغذ اُجبؽضخ إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢  ٝثبعزوشاء     

هذ أفبثذ ك٢ اػزجبس اُوشاس اُقبدس ػٖ سئ٤ظ د٣ٞإ أُٞظل٤ٖ آٗزاى  20/2005هشاسٛب سهْ 

 ٛٞ هشاس ٓ٘ؼذّ، ٝك٤ٚ رؼذ١ ػ٠ِ اُؾوٞم أٌُزغجخ ُِٔٞظق اُؼبّ، ٝثبُزب٢ُ اػزجبسٙ ًؤٕ ُْ ٣ٌٖ. 

هذ عبٗجذ اُقٞاة ػ٠ِ اػزجبس إٔ ٓب صاد ػٖ ا٫هزطبػبد أُؾذدح ك٢ اُوشاس  ا٫ أٜٗب       

% ؽٜش٣بً ٢ٛ ٖٓ هج٤َ اُؾوٞم 8اُغبثن ٝاُز٢ رْ رؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ف٘ذٝم اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد ثو٤ٔخ 

أُذ٤ٗخ ٝاُز٢ ٣طبُت ثٜب ػٖ اُطش٣ن أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ، ٝرُي ٧ٗٚ أُ٘بصػخ ك٢ اُؾبُخ اُغبثوخ 

عزشداد ٝاُز٢ رٔ٘ؼ ُشاكؼٜب اُؾقٍٞ ر٘طجن ػ٤ِٜب أؽٌبّ ٝؽشٝه دػٟٞ ا٫ٓ٘بصػخ اداس٣ٚ، ٢ٛ 

ٝر٤ٌِلٚ ثؤػجبء ػ٠ِ هشاس ٣غزٞك٢ ك٤ٚ ًبَٓ ؽوٞهٚ دٕٝ اُؾبعخ ُِزٛبة ا٠ُ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ 

 ٓب٤ُخ عذ٣ذح.

اُز١ عؼَ  ٝ ،كزشٟ اُجبؽضخ إٔ أُؾٌٔخ ُْ رٞكن ك٢ هشاسٛب 190/2015أٓب ثبُ٘غجخ ُِوشاس       

% ؽٜش٣ب 8ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ اُؾذ اُز١ روق ػ٘ذٙ أُطبُجخ ثٔب صاد ػٖ ا٫هزطبػبد ثو٤ٔخ 

اُلبفَ ٗلبر هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ اُؾذ جت اُز١ عؼَ ٜٓ٘ب إٔ رزخذ ربس٣خ كِْ رٞمؼ أُؾٌٔخ اُغ

 ُلٞاد أُذح اُض٤٘ٓخ . سدد اُذػٟٞ سداً ؽ٤ٌِب ٝكوبً  هذ أُؾٌٔخٌُٖٝ  ُِٔطبُجخ ثزِي ا٫هزطبػبد،

ٝاُز١ ٣ؾَٔ  ،آخش ػ٠ِ راد أُغؤُخ ٣نب ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب هشاسا٫ أٗٚ هذ فذس أ      

/141اُشهْ 
200

ُْٝ ٤ٔ٣ض ٓب ث٤ٖ أُغزذػ٤٤ٖ  20/2015ٝاُز١ رٞاكن ٓغ اُوشاس اُغبثن  2015

ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ  9 اُز٣ٖ خنؼٞا ُوبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ أٝ اُز٣ٖ ُْ ر٘طجن ػ٤ِْٜ ؽشٝه أُبدح

ػْٜ ُوبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ٝأُؼبؽبد، ٝرزٞاكن اُجبؽضخ ٓغ ٛزا اُوشاس ك٢ اُغضء اُؼبّ ٝاعزٔش خنٞ

اُز١ ُْ ٤ٔ٣ض ث٤ٖ أُغزذػ٤٤ٖ ٝكوبً ُوبٕٗٞ اُزوبػذ أُطجن ػ٤ِٚ، ٌُٖٝ رخزِق ٓؼٚ ك٢ عؼَ هج٤ؼخ 

 .% ٓ٘بصػخ ٓذ٤ٗخ ٖٓ اخزقبؿ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ 8أُ٘بصػخ ؽٍٞ ه٤ٔخ 

 

 

                                                                                                                                                           
، مكقع  3/1/2017، بتاريخ 152/2016حكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل  رقـ قرار م 198

 المقتفي .
، مكقع  30/5/2016، بتاريخ  190/2015قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  199

 المقتفي .
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 انفظم انثاَٙ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دعٕٖ انرغٕٚحإجشاءاخ 
 

 -ذًٓٛذ ٔذمغٛى :

رؼزجش اعشاءاد سكغ اُذػٟٞ ا٩داس٣خ اعشاءاد أف٤ِخ ٓغزوِخ ػٖ اعشاءاد سكغ           

ٓب رٔضَ ٗظبٓبً ٓغزو٬ً  سأُذ٤ٗخ ٢ٛٝ ثزُي ٫ رؾٌَ اعزض٘بًء ػٖ ٛزٙ ا٩عشاءاد ثوذاُذػبٟٝ 

ِضّ ك٤ٚ اُوبم٢ ا٩داس١ ثنشٝسح اُشعٞع ا٠ُ هبٕٗٞ أُشاكؼبد أُذ٤ٗخ ٫ ٣ُ ثؾ٤ش ٝأعبع٤بً، 

بء ٝاعز٘جبه هٞاػذٙ ٤ؾ٣٘جـ٢ ػ٤ِٚ اعزٝاُزغبس٣خ ك٢ ؽبُخ ػذّ ٝعٞد اُ٘ـ أٝ ؿٔٞمٚ، ٝاٗٔب 

أُ٘بصػخ ا٩داس٣خ ٝمشٝساد ع٤ش أُشاكن اُؼبٓخ ٝٝاهغ اُؾ٤بح ا٩داس٣خٖٓ هج٤ؼخ 
201
 . 

ُغ٘خ  2أُبدح اُضب٤ٗخ ٖٓ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ اُلِغط٢٘٤ سهْ  ذٗق        

2001
202
ػ٠ِ أٗٚ :" رغش١ أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ًبكخ اُذػبٟٝ ٗغذ أٜٗب ٗقذ ٝرؼذ٬٣رٚ  

 ٝاُطؼٕٞ أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ أٓبّ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ" . ٝاُطِجبد ٝاُذكٞع

ٖٓ اُ٘ـ اُغبثن أٗٚ ُْ رزنٖٔ اُ٘قٞؿ اُخبفخ ثبعشاءاد اُزوبم٢ أٓبّ ٓؾٌٔخ  ل٣ُْٜٝ      

أ١ ٗـ ٣ؾ٤َ ا٠ُ رطج٤ن أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ ػ٠ِ اُذػبٟٝ اُؼذٍ اُؼ٤ِب 

، ا٧ٓش اُز١ ٣زنؼ ٓؼٚ إٔ ا٧فٍٞ ا٩داس٣خ ك٢ ؽبٍ ػذّ ٝعٞد ٗـ هب٢ٗٞٗ أٝ ؿٔٞمٚ

ٝا٧ؽٌبّ اُٞاسدح ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ رطجن كوو ػ٠ِ اُذػبٟٝ أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ أٓبّ اُونبء اُؼبد١ 

 . ا٫ّ ثبُوذس اُز١ ٣٘غغْ ٓؼٜب ٫ٝ رغش١ ػ٠ِ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ

أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ ػ٠ِ إٔ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد اعزوش اُونبء ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤ ٝهذ       

اُلِغط٢٘٤ ٫ ٣٘طجن ػ٠ِ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ، ٧ٜٗب دػبٟٝ اداس٣خ ا٫ّ ثبُوذس اُز١ ٣٘غغْ ٣ٝز٘بعت 

ػ٠ِ  43/2005هشاسٛب سهْ  ٓزٖ ٓؼٜب، ٝٛزا ٓب أًذد ػ٤ِٚ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُذػٟٞ  ،٣خأٗٚ :" ُٝٔب ًبٗذ أُؾٌٔخ رطجن هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس

ك٤ٔب ُْ ٣شد ك٤ٚ ٗـ خبؿ ثب٧فٍٞ أُزجؼخ  ،أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ ػ٘ذ اُ٘ظش ك٢ اُطؼٕٞ ا٩داس٣خ

ثبػزجبس إٔ اُوبٕٗٞ أُزًٞس ٛٞ هبٕٗٞ اُوبم٢ ك٤ٔب ُْ ٣شد ك٤ٚ ٗـ  ،ثٔؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١

٤خ ٝاُزغبس٣خ ٛٞ هبٕٗٞ ، ُٝٔب ًبٕ ٛزا اُز١ ث٤٘بٙ ٖٓ إٔ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذٗخبؿ

اُوبم٢ ٫ ٣شد ػ٠ِ اه٬هٚ، رُي إٔ ٌَُ هنبء خبف٤زٚ ٝإٔ ٛزٙ اُخبف٤خ رلشمٜب اُذػٟٞ 

                                                           
د. شريؼ أحمد بعمكشة، رسالة دكتكراة بعنكاف إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني، جامعة  201

 . 108، ص2015اإلسكندرية، كمية الحقكؽ، سنة 
202
(، 22اُٞهبئغ اُلِغط٤٘٤خ ك٢ اُؼذد سهْ ) أُ٘ؾٞس ك٢ 5110( ُغ٘خ 5هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ سهْ ) 

 .59/6/5112ثزبس٣خ 
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ٓؾَ اُ٘ظش، ؽ٤ش إٔ اُونبء ا٩داس١ ٣طجن هبٕٗٞ ا٧فٍٞ أُذ٤ٗخ ك٤ٔب ُْ ٣شد ثٚ ٗـ ك٢ 

٤ؼخ اُذػٟٞ ا٩عشاءاد ٝا٧فٍٞ أُزجؼخ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثبُوذس اُز١ ٫ ٣زؼبسك ٝهج

ا٩داس٣خ"
203
. 

ػ٠ِ أٗٚ:"  اُؾب٢ُأٓب أُؾشع أُقش١ كوذ ٗقذ أُبدح اُضبُضخ ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ         

رطجن ا٩عشاءاد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ، ٝرطجن أؽٌبّ هبٕٗٞ أُشاكؼبد ك٤ٔب ُْ ٣شد 

 ٢" .ثبُوغْ اُونبئ ك٤ٚ ٗـ، رُي ا٠ُ إٔ ٣قذس هبٕٗٞ ثب٩عشاءاد اُخبفخ

٫ ٣ؼ٢٘ اُزطج٤ن أُطِن  رطج٤ن اُ٘ـ اُغبثن ا٠ُ إٔ ك٢ ٛزا اُقذد ٣ِضّ ا٧خز ثب٬ُٔؽظخٝ       

٧ؽٌبّ هبٕٗٞ أُشاكؼبد ك٤ٔب خ٬ ٓ٘ٚ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ ٝاٗٔب ٣طجن ثبُوذس اُز١ ٣ز٘بعت 

ٝهج٤ؼخ اُذػٟٞ ا٩داس٣خ ٫ٝ ٣زؼبسك ٓؼٜب
204
 . 

ٕ ا٧فَ ك٢ اُذػٟٞ ا٩داس٣خ أ ثذٝسٛب ػ٠ِ أُقش٣خ اُؼ٤ِبٝهذ أًذد أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ          

ٝعٞة رطج٤ن ا٩عشاءاد أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ، أٓب أؽٌبّ هبٕٗٞ أُشاكؼبد 

ك٬ رطجن ا٫ّ اعزض٘بًء، ٣ٝزْ ا٩ؽبُخ ا٤ُٜب ارا ٓب رؼبسمذ ٛزٙ ا٧ؽٌبّ ٗقبً ٝسٝؽبً ٓغ أؽٌبّ 

هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ
205
. 

إٔ ا٧ؽٌبّ ٝا٩عشاءاد اُخبفخ ثبُذػبٟٝ ا٩داس٣خ ٝسدد  ِٗلذ اُ٘ظش ا٠ُ ٣ٝزؼ٤ٖ إٔ       

مٖٔ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ اُلِغط٢٘٤ ك٢ اُجبة اُشاثغ ػؾش ٓ٘ٚ ك٢ 

عزذػبء أٓبّ أُؾٌٔخ، ٝا٤ُٔؼبد ( ٝأُزنٔ٘خ اعشاءاد روذ٣ْ ا291٫( ٝؽز٠ )283أُٞاد ٖٓ )

اعشاءاد سكغ  أ٣نبً  ءاد ٗظش اُذػٟٞ ٝاُلقَ ك٤ٜب، ٝٗظْ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخاُوب٢ٗٞٗ، ٝاعشا

 اُذػٟٞ ا٩داس٣خ ٝاُطِجبد أُغزؼغِخ ٝاُلقَ ك٤ٜب ٝؽغ٤خ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك٤ٜب.

، ك٢ٜ رخنغ ٩عشاءاد خبفخ ثٜب، ؽ٤ش أٜٗب ٓٞمٞع دساعز٘ب ٝثبُ٘غجخ ُذػٟٞ اُزغ٣ٞخ      

ا٩داس٣خ ثؾٌَ ػبّ، ًٔب أٜٗب رز٤ٔض ثجؼل ا٧ؽٌبّ  رؾزشى ك٢ ثؼل ا٧ؽٌبّ ٓغ اُذػبٟٝ

 .اُخبفخ ثٜب

اعشاءاد دػٟٞ ،ك٢ ٛزا اُلقَ ا٩عشاءاد اُخبفخ ثذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ  ٝعزز٘بٍٝ اُجبؽضخ       

 اُزغ٣ٞخ ك٢ أُجؾش ا٧ٍٝ، ٝاعشاءاد اُؾٌْ ك٢ اُذػٟٞ ك٢ أُجؾش اُضب٢ٗ.

 

 

                                                           
، المقتفي،  4/10/2005، بتاريخ 43/2005قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  203

 . 19/1/2019تاريخ اإلطالع 
النظرية العامة لمدعكل د. محمد عبد الحميد مسعكد، إشكاليات إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم،  204

 . 37،ص 2009اإلدارية،منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،
مجمكعة المبادلء  29/3/1992ؽ، جمسة 36لسنة  397المحكمة اإلدارية العميا المصرية، الطعف رقـ  205

 .1201، ص 2، ج37القانكنية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا، مكتب  فني، سنة 
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 انًثحث األٔل: إجشاءاخ دعٕٖ انرغٕٚح
 

رٔش اُذػٟٞ اُونبئ٤خ ثؼذح ٓشاؽَ، ٖٝٓ أْٛ ٛزٙ أُشاؽَ اُجؾش ك٢ ٓذٟ اخزقبؿ        

أُؾٌٔخ ثبُ٘ظش ثبُذػٟٞ أُشكٞػخ أٓبٜٓب ٝكوبً ُوٞاػذ ا٫خزقبؿ ا٫ُٞئ٤خ ٝاُ٘ٞػ٤خ ٝأٌُب٤ٗخ، 

ٝرؾَٔ ٛزٙ أُشؽِخ ًزُي ٓغؤُخ ر٤٤ٌق هِجبد اُخقّٞ ر٤٤ٌلبً هب٤ٗٞٗبً فؾ٤ؾبً ؽز٠ ٣زغ٠٘ 

اُذػٟٞ ٨ُؽٌبّ أُوشسح ُٜب هبٗٞٗبً ٝكوبً ُٜزا اُز٤٤ٌق، ٝصب٤ٗب اُجؾش ك٢ ٓذٟ رٞاكش  اخنبع

ٝصبُضٜب اُ٘ظش ك٢ ٓٞمٞع اُذػٟٞ ٝهِجبد اُخقّٞ، ٝأخ٤شا اُؾٌْ ك٢  ؽشٝه هجٍٞ اُذػٟٞ

 اُذػٟٞ .

ٝعجن ُِجبؽضخ إٔ ر٘بُٝذ ٓٞمٞع دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٝفٞسٛب ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٝكوبً ُِلقَ       

ٝؽشٝه هجٍٞ  ك٢ أُطِت ا٧ٍٝ  اُغبثن، كبٗٚ ٣ِضّ دساعخ ثبه٢ أُٞمٞػبد ٢ٛٝ ا٫خزقبؿ

َ اعشاءاد اُذػٟٞ ؽك٢ ٛزا أُجؾش، ٖٝٓ صْ اُزطشم ُجبه٢ ٓشا ك٢ أُطِت اُضب٢ٗ اُذػٟٞ

 ُٔجؾش اُضب٢ٗ .ا٩داس٣خ ك٢ ا

 انًطهة األٔل : االخرظاص تُظش دعأٖ انرغٕٚح
 

 ،أ٠ُٝ خطٞاد سكغ أ١ دػٟٞ هنبئ٤خ ك٢ رؾذ٣ذ أُؾٌٔخ أُخزقخ ث٘ظش اُذػٟٞ رزٔضَ       

ٝدػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ًؤ١ دػٟٞ أ٠ُٝ اُخطٞاد ك٤ٜب رؾذ٣ذ أُؾٌٔخ أُخزقخ ث٘ظش اُذػٟٞ، 

٤ت ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٣٫ٝخ اُونبء٣ٝؼشف ا٫خزقبؿ ثؤٗٚ اخزقبؿ ًَ ٓؾٌٔخ ث٘ق
206

، كبخزقبؿ 

ٓؾٌٔخ ٓب ٓؼ٘بٙ ٗق٤جٜب ٖٓ أُ٘بصػبد اُز٢ ٣غٞص ُٜب اُلقَ ك٤ٜب
207
 . 

ٝا٫خزقبؿ ُٚ أٗٞاع، كٜ٘بى ا٫خزقبؿ ا٫ُٞئ٢ " اُٞظ٤ل٢" ٝٛٞ اُز١ ٣ؾذد اُغٜخ          

، ٝٛ٘بى ا٫خزقبؿ اُ٘ٞػ٢، ٝٛٞ رٞص٣غ اُونبئ٤خ أُخزقخ ثٜزا اُ٘ٞع ٖٓ اُذػبٟٝ

ا٫خزقبؿ ثؤٗٞاع اُونب٣ب أُخزِلخ ث٤ٖ ٓؾبًْ اُغٜخ اُونبئ٤خ اُٞاؽذح
208

، ٝأخ٤شاً ا٫خزقبؿ 

 أٌُب٢ٗ، ؽ٤ش رخزـ أُؾٌٔخ أُٞعٞدح ثٌٔبٕ ٓؼ٤ٖ ثبُٔ٘بصػبد اُز٢ روغ ك٢ دائشرٜب .

ك٢ ٗطبم رطج٤ن دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٖٓ  أُؾٌٔخ أُخزقخك٢ ٛزا أُٞمٞع أُل٤ذ ُٝؼَ            

عخ ا٫خزقبؿ ثبُلقَ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ كِغط٤ٖ أ٫ًٝ، ٝا٫خزقبؿ ثبُلقَ خ٬ٍ دسا

 ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ ٓقش صب٤ٗبً.

                                                           
سمطة الحكـ بمقتضى القانكف الممنكحة لكافة محاكـ الدكلة، أم لجميع أعضاء السمطة تعنى الية القضاء  206

أ.د عثماف التكركرم، الكافي في شرح قانكف أصكؿ .القضائية التي تقابؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في الدكلة 
 . 167، ص2009عييف، الخميؿ، ،  الطبعة الثانية،مطبعة رابطة الجام2/2001المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 

 مرجع سابؽ،،2/2001أ.د عثماف التكركرم، الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  207
 . 167ص
مرجع سابؽ،  2/2001أ.د عثماف التكركرم،الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ  208
  . 167ص
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 أ٫ًٝ : ا٫خزقبؿ ثبُلقَ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ كِغط٤ٖ :

دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٖٓ مٖٔ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ اُز٢ رخزـ اُ٘ظش ثٜب ٓؾٌٔخ اُؼذٍ ق٘ق رُ           

٬ُخزقبؿ اُٞظ٤ل٢ٝكوبً  اُؼ٤ِب
209
ٖٓ هبٕٗٞ رؾ٤ٌَ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ  4/(33ث٤٘ذ أُبدح ) ار ،

أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثبُٞظ٤لخ اُؼ٤ٓٞٔخ ٖٓ " ثبُ٘ظش ك٤ِ:٢ب ؼاُؼذٍ اُاُ٘بكز ػ٠ِ اخزقبؿ ٓؾٌٔخ 

ؽ٤ش اُزؼ٤٤ٖ ٝاُزشه٤خ أٝ اُؼ٬ٝاد أٝ أُشرجبد أٝ اُ٘وَ أٝ ا٩ؽبُخ ا٠ُ أُؼبػ أٝ اُزؤد٣ت أٝ 

 ا٫عز٤ذاع أٝ اُلقَ، ٝعبئش ٓب ٣زؼِن ثب٧ػٔبٍ اُٞظ٤ل٤خ". 

اُطؼٕٞ أُزقِخ ثؾئٕٝ  ػ٠ِٝكوب ُِلوشح اُغبثوخ  إٔ ٣٫ٝخ اُونبء اُلِغط٢٘٤ ٝرغذ اُجبؽضخ        

أُٞظل٤ٖ رؾَٔ هنبء أُؾشٝػ٤خ ٝهنبء اُؾوٞم، كبُج٘غجخ ُونبء أُؾشٝػ٤خ، ٗغذ إٔ ٓؾٌٔخ 

اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ  رٔبسط ٣٫ٝخ اُـبء اُوشاساد ا٩داس٣خ اُٜ٘بئ٤خ أُزقِخ ثؾئٕٝ 

اُز٢ رؾزبط -اُؼ٬ٝاد  أُٞظل٤ٖ، ٝرُي ك٢ ٓغبئَ اُزؼ٤٤ٖ ك٢ اُٞظبئق اُؼبٓخ أٝ اُزشه٤خ، أٝ ٓ٘ؼ

أٝ ك٢ ٓٞمٞػبد ا٩ؽبُخ ُِٔؼبػ أٝ  -ا٠ُ هشاس فبدس ػٖ ا٩داسح ٤ُٝظ ثؾٌْ اُوبٕٗٞ ٓجبؽشح

ا٫عز٤ذاع، أٝ اُلقَ اُزؤد٣ج٢، أٝ ثخقٞؿ ؿ٤ش ٓب عجن ٖٓ أػٔبٍ أخشٟ رزؼِن ثبُٞظ٤لخ 

 .اُؼبٓخ، ٝر٘ذسط ًبكخ ٛزٙ أُ٘بصػبد دٕٝ خ٬ف مٖٔ دػبٟٝ هنبء أُؾشٝػ٤خ

، ٖٝٓ ٝفذس اُؼذ٣ذ ٖٓ اُوشاساد ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ثٜزا اُقذد ٝهذ      

" ٗغذ إٔ أُغزذػ٢ ٝثٞعبهخ ٤ًِٝٚ هذ هبُت اُغٜخ ثؤٗٚ : 220/2011مٜٔ٘ب اُوشاس سهْ

 4/5/2011زذػ٠ مذٛب ثٔٞعت ًزبة خط٢ عِْ ُٔذ٣ش٣خ اُشٝارت ك٢ ٝصاسح أُب٢ُ ثزبس٣خ غأُ

 رشه٤خ أُغزذػ٢ ثبُؾن أُب٢ُ ا٫ اٜٗٔب ُْ ٣شدا ػ٠ِ رُي ٝآز٘ؼب ػٖ ر٘ل٤ز اُوشاس،ُز٘ل٤ز اُوشاس 

ٝػ٤ِٚ ٝػ٠ِ مٞء اُج٤٘بد ٗغذ إٔ أُغزذػ٠ مذٛٔب ِٓضٓبٕ ثز٘ل٤ز هشاس رشه٤خ أُغزذػ٢ ثٔب 

٫ٝ ٗغذ ك٢  ،هشاساٛبرنٜٔ٘ب اُوشاس اػزجبسا ٖٓ ربس٣خ اك٢ رُي ؽوٚ أُب٢ُ ٝكن اُذسعخ اُز٢ 

ػ٠ِ رُي عٟٞ رؼغق ك٢ اعزؼٔبٍ اُغِطخ ٓٞعجب ٩ُـبء ا٩عشاء أُؾٌٞ ٓ٘ٚ...." آز٘بػٜب
210
 . 

أٓب ثبُ٘غجخ ُونبء اُؾوٞم، كٖٔ ؿ٤ش أُزقٞس إٔ رضٞس ٓ٘بصػبد ك٢ ٓٞاعٜخ ؽخـ         

اُؼبّ ك٢ ٓغبٍ دػبٟٝ أُغئ٤ُٝخ أُٞظق
211

أٝ اُؼوٞد ا٩داس٣خ
212

، ُٝزُي كبٕ اُزطج٤ن ا٧عبع٢ 

                                                           
العميا بصفتيا محكمة عدؿ عميا لتمارس مؤقتان صالحيات كاختصاصات المحاكـ اإلدارية كذلؾ تنعقد المحكمة  209

، ككذلؾ نص  2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة104لحيف تشكيميا بقانكف كفقان لنص المادة )
( مف قانكف تشكيؿ المحاكـ 37ك المادة ) كتعديالتو، 2005لسنة  15( مف قانكف السمطة القضائية رقـ 10المادة )

 . 2001لسنة  5النظامية رقـ 
، مجمكعة 15/10/2012، بتاريخ 220/2011قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية  المنعقده في راـ اهلل رقـ  210

الجزء األكؿ، ، 2012المبادلء القانكنية الصادرة عف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل لسنة 
 . 213، ص2015إصدار المكتب الفني، 

المسؤكلية االدارية : تترتب عندما ينتج ضرر ما جراء عمؿ مف أعماؿ اإلدارة سكاء أكاف عمال قانكنيا أك  211
 ماديا.

يعرؼ العقد اإلدارم بأنو العقد الذم يبرمو أحد األشخاص المعنكية العامة إلدارة كتيسيير مرفؽ عاـ ابتغاء = 212
األساليب المقررة في القانكف العاـ بما يعني إنطكائو عمى نكع أك آخر مف  هحقيؽ مصمحة عامة، متبعان في ىذت
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أُزقِخ ثبُٔٞظل٤ٖ رزٔضَ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ أُزؼِوخ ثٔغبئَ أُشرجبد ُذػبٟٝ اُؾوٞم 

دٕٝ إٔ ٣زٞعغ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ثبُ٘ـ ػ٠ِ  -أُغزؾوخ ثؾٌَ ٓجبؽش ٖٓ اُوبٕٗٞ -ٝاُؼ٬ٝاد 

ٓغبئَ أُؼبؽبد ٝأٌُبكآد أُغزؾوخ ُِٔٞظق اُؼبّ أٝ ُٞسصزٚ ٓوبسٗخ ثٔب كؼَ ٗظ٤شٙ أُؾشع 

 .أُقش١

بؽضخ أٗٚ ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ٗـ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ ٓٞمٞع أُشرجبد ٝكوبً ٝرشٟ اُج     

ُِوبٕٗٞ اُغبثن ا٫ّ أٗٚ ٝثشعٞػ٘ب ا٠ُ رطج٤وبد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُلِغط٤٘٤خ، ٗغذٛب إٔ اهزقشد ك٢ 

رطج٤وٜب ُذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ أُغبئَ أُزؼِوخ ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ كوو
213

، ٝكوب ُٔب أعِل٘ب عبثوبً 

رُي ٣٘ذسط رؾذ دػبٟٝ ا٩ُـبء، ٝٛزا ٓب أًذد ك٤ٚ ك٢ أؽذ هشاسارٜب ٝأُزنٖٔ ٝاػزجشد دٕٝ 

ك٢ ٓز٘ٚ ػ٠ِ إٔ :" ٣ؾزشه ُقؾخ اُونب٣ب اُز٢ رشكغ ا٠ُ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب إٔ رزنٖٔ 

ثٞمٞػ ظبٛش ك٢ ٫ئؾخ اُذػٟٞ أُطِٞثخ ثبُـبء اُوشاس ا٩داس١ أُطؼٕٞ ك٤ٚ، رُي ٧ٕ ٣٫ٝخ 

ٔب ػذا ٓ٘بصػبد اُزوبػذ، ٢ٛ ٣٫ٝخ اُـبء كوو، ٫ٝ ٓ٘بؿ ارٕ ٖٓ إٔ رٌٕٞ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٤

ٓ٘قجخ ػ٠ِ هِت ا٩ُـبء دٕٝ ؿ٤شٙ"
214
 . 

، أُضٓذ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِزؤ٤ٖٓ 80/2001ٝك٢ هشاس آخش سهْ         

ٝأُؼبؽبد
215
ٙسارت روبمٞ ثزغ٣ٞخ أُغزؾوبد اُزوبػذ٣خ ُِٔغزذػ٤ٖ ػ٠ِ أعبط آخش  

216
. 

إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب رطجن دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ك٢ ٓغبٍ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ  ٣ٝزنؼ ٓٔب عجن        

( ٖٓ اُوبٕٗٞ اُغبثن، ٝاُز١ عبء ثؾٌَ فش٣ؼ 33/4ؽقشاً دٕٝ ا٫ُزلبد ا٠ُ ٗـ أُبدح )

٤ُ٘ـ ػ٠ِ أُشرجبد ٝاُؼ٬ٝاد ٖٓ مٖٔ اُؾوٞم أُب٤ُخ ُِٔٞظق ٝٛٞ ػ٠ِ سأط ػِٔٚ 

 وبً ُِوبٕٗٞ ٝاُِٞائؼ ثؾٌَ ٓجبؽش.ٝأُؾذدٙ ٝك

أٌُب٢ٗ، كبُٔوش اُذائْ ُِٔؾٌٔخ اُؼ٤ِب ٣ٌٕٞ ك٢ اُؼبفٔخ اُوذط، خزقبؿ أٓب ثبُ٘غجخ ٬ُ      

 ٝر٘ؼوذ ثؾٌَ ٓئهذ ك٢ ٓذ٣٘ز٢ ساّ هللا ٝؿضح.

                                                                                                                                                           

الشركط غير المألكفة االتباع في عقكد القانكف الخاص.د. نكاؼ كنعاف، القانكف اإلدارم، الدار العممية الدكلية =
 . 313، ص2003كدار النشر لمتكزيع،عماف،ط اكلى،

عمى أنو :"  34/1966ما اعتمدتو أيضا محكمة العدؿ العميا األردنية، حيث قضت في حكميا رقـ كىذا  213
صالحية القضاء الكامؿ لمحكمة العدؿ العميا في منازعات التقاعد إنما يعني اختصاص لمحكمة في الحكـ 

القرارات اإلدارية التي لـ  بمكضكع النزاع ذاتو كليس مجرد إلغاء القرار المطعكف فيو، كال يمتد ىذا القضاء إلى
، مجمة نقابة المحامييف الصادرة بتاريخ 34/1966يطعف بيا بدعكل مستقمة" قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ 

 . 546، ص1/1/1967
د. عمي سالـ عمي صادؽ،، رسالة دكتكراة بعنكاف " دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني"، جامعة  214

 . 100، ص2008بية، معيد البحكث كالدراسات القانكنية، سنة الدكؿ العر 
ىيئة التأميف كالمعاشات ىك االسـ الذم كاف يطمؽ عمى ىيئة التقاعد الفمسطينية  بالسابؽ، كذلؾ قبؿ إصدر  215

 . 2005( لسنة 7قانكف التقاعد العاـ رقـ )
، أشار إليو د. عمي سالـ صادؽ 14/12/2002، جمسة 80/2001قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ  216

 . 100في رسالتو لمدكتكراة بعنكاف " دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني"، مرجع سابؽ، ص
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أٓب ا٫خزقبؿ اُ٘ٞػ٢، ك٬ ٓغبٍ ُِؾذ٣ش ػ٘ٚ ٛ٘ب، ؽ٤ش إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ٢ٛ       

 ٤ذٙ أُخزقخ ثبُ٘ظش ك٢ اُطؼٕٞ ا٩داس٣خ.أُؾٌٔخ اُٞؽ

إٔ هنبء ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢ كِغط٤ٖ ٛٞ هنبء ٓجشّ ػ٠ِ دسعخ  ٣ٝزؼ٤ٖ ا٬ُٔؽظخ ا٠ُ       

ٝاؽذح، ثؾ٤ش ٫ رغزؤٗق أؽٌبّ ٛزٙ أُؾٌٔخ ٫ٝ ٓغبٍ ُِطؼٖ ك٢ أؽٌبٜٓب
217
ا٫ ّ أٗٚ هذ ٝمغ  

، ٝاُز١ رنٖٔ اٗؾبء ٓؾبًْ اداس٣خ 2005أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ٓؾشٝع هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ ُغ٘خ 

ٓزخققخ رز٠ُٞ ا٫خزقبفبد ا٩داس٣خ أُ٘بهخ ثٜب هجوبً ٧ؽٌبّ أُؾشٝع، ٝهذ أخز ٛزا 

 ش١. أُؾشٝع ثلٌشح اُونبء أُضدٝط ٝاُزوبم٢ ػ٠ِ دسعز٤ٖ، أعٞح ث٘ظبّ ٓغِظ اُذُٝخ أُق

 ٓقش : ا٫خزقبؿ ثبُلقَ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ صب٤ٗب  

ٗقذ هٞا٤ٖٗ ٓغِظ اُذُٝخ أُزؼبهجخ ػ٠ِ اخزقبؿ ٓؾبًْ ٓغِظ اُذُٝخ ث٘ظش ٓ٘بصػبد         

ٝاٗزٜبًء ثوبٕٗٞ  1946ع٘خ  112رغ٣ٞخ أُشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد اثزذاًء ثبُوبٕٗٞ سهْ 

 ث٘ظش ٛزٙ أُ٘بصػبد . ٝاُز١ ٗـ ػ٠ِ اخزقبفٚ 1972ع٘خ  47ٓغِظ اُذُٝخ اُؾب٢ُ سهْ 

ارا ًبٗذ ٓؾبًْ ٓغِظ اُذُٝخ ٢ٛ أُخزقخ ث٘ظش ٛزٙ أُ٘بصػبد ٣ٝضبس اُزغبإٍ ٛ٘ب،        

 ك٤ٌق ٣زْ رٞص٣غ ا٫خزقبؿ ث٘ظش ٛزٙ أُ٘بصػبد ث٤ٖ ٓؾبًْ ٓغِظ اُذُٝخ ؟

ثبُلقَ ( ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ اُؾب٢ُ 14ٝكوبً ُ٘ـ أُبدح ) رخزـ أُؾبًْ ا٩داس٣خ          

ك٢ أُ٘بصػبد اُخبفخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد ) أ١ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ( أُغزؾوخ 

ُِٔٞظل٤ٖ ٖٓ أُغزٟٞ اُضب٢ٗ ٝأُغزٟٞ اُضبُش ٖٝٓ ٣ؼبدُْٜ أٝ ُٞسصزْٜ، ػ٠ِ ؽ٤ٖ رخزـ 

ش أُٞظل٤ٖ ؿ٤ش أُٝئي اُز٣ٖ رخزـ ث٘ظش ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ثبُلقَ ك٢ هؼٕٞ عبئ

هؼْٜٞٗ أُؾبًْ ا٩داس٣خ ) أ١ ًجبس أُٞظل٤ٖ ٖٓ أُغزٟٞ ا٧ٍٝ كؤػ٠ِ(، ٝرُي ٓضِٔب ا٧ٓش 

 ثؾؤٕ ًبكخ أُ٘بصػبد أُزقِخ ثؾئٕٝ أُٞظل٤ٖ.

ر٤٤ٌق اُذػٟٞ ٝث٤بٕ ؽو٤وخ ٝمؼٜب٣خنغ ا٠ُ سهبثخ اُونبء، كبٗٚ ٫ ٣ـ٤ش ٖٓ  ُٝٔب ًبٕ     

خزقبؿ ٓب ٣زًشٙ أُذػ٢ ك٢ دػٞاٙ ًٔب ُٞ رٔضِذ هِجبرٚ ك٢ اُغبُلٚ ك٢ ؽؤٕ رٞص٣غ ا٫ اُوٞاػذ

ب ثؤٕ :" اُزؼ٣ٞل، ًٝبٗذ ك٢ ؽو٤وزٜب هِجبد رغ٣ٞخ، ُٝزُي هنذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِ

خزقبؿ ك٢ اُلقَ ك٢ أُ٘بصػبد اُخبفخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد أُؾشع أساد إٔ ٣ٌٕٞ ا٫

ُِٔٞظل٤ٖ اُذاخ٤ِٖ ك٢ ا٤ُٜئخ، ٓشدػٚ اُلئخ اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٜب أُٞظق، كبٕ ٝأٌُبكآد أُغزؾوخ 

خزقبؿ ُِٔؾٌٔخ ا٩داس٣خ أُخزقخ، كٔز٠ ًبٕ اُضبثذ إٔ أُذػ٢ ا٫ًبٕ ٖٓ اُلئخ اُؼب٤ُخ ػوذ 

ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٓٞظل٢ اُلئخ اُؼ٤ِب ٝهِت ثذػٞاٙ أٓبّ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ رؼ٣ٞنبً ثغجت آز٘بع ا٩داسح 

ؽبُزٚ كبٕ ٛزا اُطِت ك٢ ؽو٤وزٚ اٗٔب ٛٞ ثذ٣َ ُِزغ٣ٞخ، ٝثبُزب٢ُ ٣ؤخز ؽٌٜٔب ٖٓ ؽ٤ش ػٖ رغ٣ٞخ 

                                                           
د.محمد عمي أبك عمارة،القضاء اإلدارم في فمسطيف، مجمكعة القانكف اإلدارم، الجزء الثالث،  217

 . 168، ص2005)د.ف(، 
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خزقبؿ اُغٜخ اُز٢ ٣٘ؼوذ ُٜب ٗظشٛب كزخزـ ث٘ظشٙ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ ٫ٝ رخزـ ث٘ظشٙ ا

ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١"
218
. 

ٓؼ٤بس اُزٞص٣غ ك٢ ا٫خزقبؿ ث٤ٖ أُؾبًْ ا٩داس٣خ  ٓٔب عجن، إٔ ٝرخِـ اُجبؽضخ        

ٝٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ٣٘قت ػ٠ِ ٌٓبٗخ أُٞظق اُؼبّ، كبرا ًبٕ ٣ؾـَ ٝظ٤لخ ٖٓ أُغزٟٞ 

اُضب٢ٗ ٝاُضبُش أٝ ٖٓ ٣ؼبدُٜٔب كبٕ أُؾبًْ ا٩داس٣خ ٢ٛ أُخزقخ ث٘ظش دػٞاٙ، أٓب ارا ًبٕ ٣ؾـَ 

كبٕ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ رٌٕٞ ٢ٛ أُخزقخ ث٘ظش ٝظ٤لخ ٖٓ ٝظبئق اُذسعخ ا٠ُٝ٧ كؤػ٠ِ 

 دػٞاٙ.

٣ٝغذس ا٬ُٔؽظخ ا٠ُ إٔ اُؼجشح ك٢ رؾذ٣ذ أٌُبٗخ اُز٢ ٣ؾـِٜب أُٞظق اُؼبّ ٢ٛ ثبُٞهذ       

اُز١ فذس ك٤ٚ اُوشاس أٝ ا٩عشاء ٓؾَ اُطؼٖ، كبرا ًبٕ أُٞظق ٣ؾـَ دسعخ ٖٓ أُغزٟٞ 

ذٝس ا٩عشاء ٓؾَ اُطؼٖ أفجؾذ أُؾبًْ ا٩داس٣خ ٢ٛ اُضب٢ٗ أٝ اُضبُش أٝ ٓب ٣ؼبدُٜٔب ٝهذ ف

 ،أُخزقخ ث٘ظش ٛزٙ اُذػٟٞ ؽز٠ ُٝٞ رْ رشه٤خ ٛزا أُٞظق ا٠ُ ٝظ٤لخ ٖٓ أُغزٟٞ ا٧ٍٝ

ٝػ٠ِ اُؼٌظ ٖٓ رُي ارا ًبٕ ا٩عشاء هذ فذس ك٢ ٝهذ ًبٕ أُٞظق اُؼبّ ؽبؿ٬ً ُٞظ٤لخ 

خكبٕ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ٢ٛ أُخزق ،أُغزٟٞ ا٧ٍٝ
219
. 

أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ك٢ ؽٌْ ُٜب ثؤٗٚ :" اُضبثذ ٖٓ ا٧ٝسام إٔ اُطبػٖ هذ ٝهنذ ثزُي       

ك٢  18/7/1999أهبّ هؼ٘ٚ أُبصَ ك٢ اُؾٌْ اُقبدس ٖٓ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ ثٞصاسح أُب٤ُخ ثغِغخ 

اُونبء م ٓزغبٝصاً ثزُي ٓؾٌٔخ اُطؼٖ أُخزقخ ٢ٛٝ ٓؾٌٔخ  42  ُغ٘خ  704اُذػٟٞ سهْ 

ا٩داس١ ا٧ٓش اُز١ ٣زؼ٤ٖ ٓؼٚ اُونبء ثؼذّ اخزقبؿ أُؾٌٔخ ٗٞػ٤بً ك٢ ٗظش اُطؼٖ ٝاؽبُزٚ 

ا٠ُ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ٬ُخزقبؿ"
220
. 

ٝهذ رظٜش ٓؾٌِخ ػذّ ٓؼشكخ ٓغزٟٞ اُٞظ٤لخ اُز٢ ٣ؾـِٜب أُٞظق ٤ُزْ ٖٓ خ٬ُٜب رؾذ٣ذ          

اُؾبُخ كبٕ ُِٔؾٌٔخ إٔ رؾذد اخزقبفٜب ٝكوبً  أُؾٌٔخ أُخزقخ ث٘ظش ٛزا اُ٘ضاع، كل٢ ٛزٙ

 ٤ٔٛ٧خ اُٞظ٤لخ ٝٓوذاس أُشرت أُوشس ُٜب .

                                                           
، 75رقـ  11ؽ، المجمكعة السنة 7لسنة  586، قضية 17/4/1966حكـ المحكمة اإلدارية العميا في  218
، كفي قرار آخر ليا قضت  236صمرجع سابؽ ،، أشار إليو د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، 616ص

كمف ثـ فإنو كعمى  1978= =لسنة  47بأف :" كظيفة مساعد شرطة تعادؿ الدرجة الثالثة مف درجات القانكف رقـ 
ذا قضي الحكـ المطعكف فيو بغير ىذا  مقتضى ذلؾ فإف المحكمة اإلدارية تككف ىي المختصة بنظر الدعكل كا 
النظر فإنو يككف قد جاء مخالفان ألحكاـ القانكف مخطئان في تطبيقو كتأكيمو مما يتعيف معو الحكـ بقبكؿ الطعف 

حالتيا شكالن كفي المكضكع بإلغاء الحكـ المطعكف  فيو كبعدـ اختصاص محكمة القضاء اإلدارم بنظر الدعكل كا 
، طعف 10/6/1990بحالتيا إلى المحكمة اإلدارية لكزارة الداخمية لإلختصاص" حكـ المحكمة اإلدارية العميا في 

ؽ، أشار إليو د.مصطفى لطفي شاكر، رسالة دكتكراة بعنكاف دعاكل تسكية الحالة  33لسنة  489رقـ 
 . 406"،صالكظيفية

 . 188د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع سابؽ، ص 219
ؽ عميا، لـ تنشر، أشار إليو د. 45لسنة  8489، طعف رقـ 18/11/2004حكـ المحكمة اإلدارية العميا  220

 . 407مصطفى لطفي شاكر، رسالة دكتكراة تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ، ص



63 

 –ػ٠ِ أٗٚ :" ارا رج٤ٖ إٔ ٝظ٤لخ أُذػ٢ ٢ٛٝ  ك٢ ٛزا اُؾؤٕ هنذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِبٝ     

ي رؼزجش ٖٓ اُٞظبئق اُشئ٤غغخ ثبُٔشكن ٓ٘ظٞساً ك٢ رُ -ا٩ؽشاف ػ٠ِ ػ٬ط اُؼب٤ِٖٓ ثبُٔشكن

ا٠ُ أ٤ٔٛزٜب ٝخطٞسرٜب ٝٓغزٞاٛب ٝٓذح خذٓخ أُذػ٢ اُط٣ِٞخ ثبُٔشكن ٣نبف ا٠ُ رُي إٔ ا٧عش 

اُؾبَٓ ُِٔذػ٢ )...( هذ عبٝص ثذا٣خ أُغزٟٞ ا٧ٍٝ ٝػ٤ِٚ كبٕ ٝظ٤لخ أُذػ٢ ػ٠ِ ٛزا اُ٘ؾٞ 

رشه٢ ك٢ ٓغزٞاٛب ا٠ُ أػ٠ِ ٖٓ أُغزٟٞ اُضب٢ٗ ٖٝٓ صْ رخزـ ٌٓبٗخ اُونبء ا٩داس١ ث٘ظش 

ضاع أُبصَ"اُ٘
221
. 

ا٫خزقبؿ اُ٘ٞػ٢ ٛٞ ٓؾٞس ا٫ٛزٔبّ ثبُ٘غجخ ُِونبء  مٞء ٓب عجن إٔ ٣ٝزنؼ ػ٠ِ      

ثؤٗٞاع ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُذػبٟٝ داخَ اُغٜخ أُخزقخ  ٓخزقخأُقش١ ٗظشاً ُٞعٞد ٓؾبًْ ٓخزِلخ 

٫ٝئ٤بً ٝٛٔب أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ ٝٓؾبًْ اُونبء ا٩داس١، أٓب ثبُ٘غجخ ُِونبء اُلِغط٢٘٤ 

كب٫خزقبؿ اُ٘ٞػ٢ ٤ُظ ٓؾٞس خ٬ف ٗظشاً ٫خزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ُِ٘ظش ك٢ 

 اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ دٕٝ إٔ ر٘بصػٜب ٓؾٌٔخ أخشٟ.

ٖ اُوٍٞ ثؤٕ ٣٫ٝخ اُونبء ا٩داس١ ك٢ ًَ ٖٓ كِغط٤ٖ ٝٓقش ثؾؤٕ أُ٘بصػبد ٣ٌٔٝ         

أُزقِخ ثؾئٕٝ أُٞظل٤ٖ ٢ٛ ٣٫ٝخ رنْ هنبء أُؾشٝػ٤خ ٝاُؾوٞم ، ٓغ ٬ٓؽظخ إٔ ٣٫ٝخ 

رٔزذ ا٠ُ ًبكخ أُٞظل٤ٖ ٫ اُونبء ا٩داس١ ػ٠ِ أُ٘بصػبد أُزقِخ ثؾئٕٝ أُٞظل٤ٖ 

( ٓ٘ٚ 46أُبدح ) ٗقذ 1/2002كوب ُوبٕٗٞ اُغِطخ اُونبئ٤خ سهْ ٝٝأٗٚ ار كِغط٤ٖ،اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ك٢ 

ثبُونبح ٝأػنبء ػ٠ِ اخزقبؿ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب دٕٝ ؿ٤شٛب ثبُلقَ ك٢ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ 

ا٤ُ٘بثخ
222
 . 

غؼَ اخزقبؿ اُ٘ظش ك٢ ٓ٘بصػبد أٗٚ ًبٕ ػ٠ِ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ إٔ ٣ ٝرشٟ اُجبؽضخ،        

اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب، ٝرُي ٧ٜٗب ٓ٘بصػبد اداس٣خ ٣ؾزشه  اُونبء ٝأػنبء ا٤ُ٘بثخ ٖٓ

ًٝزُي رؾو٤ن خبف٤خ روغ٤ْ اُؼَٔ ٖٓ عٜخ، ٖٝٓ عٜخ  اُ٘ظش ثٜب ٖٓ هجَ ٓؾبًْ ٓزخققخ،

 أخشٟ رؾو٤ن أُغبٝاح ث٤ٖ ع٤ٔغ هٞائق أُٞظل٤ٖ ثـل اُ٘ظش ػٖ ٓغٔبْٛ اُٞظ٤ل٢ .

، ٝاُز٢ ٗـ فش٣ؼ ٞائق ٖٓ أُٞظل٤ٖ ثٔٞعتكوذ رْ اعزض٘بء ثؼل اُط أٓب ك٢ ٓقش،           

ٝثزُي رخشط ٛزٙ  ػبرْٜ ٝهؼْٜٞٗ ُغٜخ هنبئ٤خ أخشٟ ،عؼَ أُؾشع ا٫خزقبؿ ث٘ظش ٓ٘بص

 أُ٘بصػبد ػٖ اخزقبؿ ٓغِظ اُذُٝخ ٖٝٓ ٛزٙ اُطٞائق ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ :

( 142سهْ ) هبٕٗٞ اُغِطخ اُونبئ٤خ ٝرُي ثٔٞعت أُزؼِوخ ثشعبٍ اُونبء ٝا٤ُ٘بثخاُطؼٕٞ - أ

اُخبفخ ثْٜ ػ٠ِ ٝاُز١ ٓ٘ؼ أػنبء اُغِطخ اُونبئ٤خ اُزوبم٢ ك٢ اُطِجبد  2006ُغ٘خ 

                                                           
، أشار  7، ص2رقـ  20ؽ، المجمكعة السنة 16لسنة 650، قضية 9/11/1974حكـ المحكمة اإلدارية في  221

 . 236ص مرجع سابؽ، إليو د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية،

السابؽ عمى :"  2002لسنة  1( مف قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ 46نصت المادة ) 222
لتعكيض ككقؼ التنفيذ التي يرفعيا القضاة تختص المحكمة العميا دكف غير بالفصؿ في طمبا اإللغاء كا

عمى القرارات اإلدارية المتعمقة بأم شأف مف شؤكنيـ ككذلؾ الفصؿ في المنازعات الخاصة بالركاتب 
 كالمعاشات كالمكافآت المستحقة ليـ أك لكرثتيـ".
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أُذ٤ٗخ ثٔؾٌٔخ اعزئ٘بف اُوبٛشح زقبؿ ٓؼوٞداً ُِذٝائشدسعز٤ٖ، ٝعؼَ ا٫خ
223

، ٓغ آٌب٤ٗخ 

اُطؼٖ ػ٠ِ أؽٌبٜٓب أٓبّ دٝائش أُٞاد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ ثٔؾٌٔخ اُ٘ول
224
. 

ٝاُز١ خٍٞ أُؾشع أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب  طِجبد أػنبء ٓغِظ اُذُٝخاُطؼٕٞ أُزؼوِخ ث - ة

( ٖٓ 104اُ٘ظش ك٢ اُطِجبد اُز٢ ٣زوذٜٓب أػنبء ٓغِظ اُذُٝخ، ؽ٤ش عبء ك٢ ٗـ أُبدح )

ػ٠ِ أٗٚ :" رخزـ اؽذٟ دٝائش  1973ُغ٘خ  50هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ أُؼذٍ ثبُوبٕٗٞ سهْ 

ثبُلقَ ك٢ اُطِجبد اُز٢ ٣وذٜٓب سعبٍ اُذُٝخ ثبُـبء أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب دٕٝ ؿ٤شٛب 

 اُوشاساد ا٩داس٣خ اُٜ٘بئ٤خ أُزؼِوخ ثؤ١ ؽؤٕ ٖٓ ؽئْٜٝٗ".

إٔ اُلقَ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثبُ٘غجخ ُوٞاػذ ا٫خزقبؿ ٓخزِق  ٝرغز٘زظ اُجبؽضخ          

ك٢ كِغط٤ٖ ػٖ ٓب ٛٞ ٓطجن ك٢ ٓقش، ؽ٤ش اٗز٤ٜ٘ب ا٠ُ أٗٚ ا٫خزقبؿ اُٞظ٤ل٢ ُٔؾٌٔخ 

اُؼذٍ اُؼ٤ِب ٝؽذٛب كوو ف٬ؽ٤خ اُ٘ظش ك٢ ًبكخ أُ٘بصاػبد ا٩داس٣خ ٖٝٓ مٜٔ٘ب دػبٟٝ 

 كآد.اُزغ٣ٞخ أُزؼِوخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُب

خزقبؿ ث٤ٖ أُؾبًْ ا٩داس٣خ ٝٓؾبًْ اُونبء ا٩داس١ ٝك٢ ٓقش كبٗٚ ٣زْ رٞص٣غ ا٫         

خ ث٘ظش هؼٕٞ ؽغت اُذسعخ اُٞظ٤ل٤خ اُز٢ ٣ؾـِٜب أُٞظق اُؼبّ، ؽ٤ش رخزـ أُؾبًْ ا٩داس٣

ٝرخزـ ٓؾبًْ اُونبء ا٩داس١ ث٘ظش هؼٕٞ ًجبس أُٞظل٤٤ٖ  ،ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔفـبس أُٞظل٤

 ٖ .اُؼ٤٤ٓٞٔ

 انًطهة انثاَٙ : ششٔط لثٕل دعٕٖ انرغٕٚح
 

رؤر٢ أُشؽِخ اُزب٤ُخ ٢ٛٝ صْ أُؾٌٔخ أُخزقخ ث٘ظش دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ،  أؽ٤ش عبثوبً ا٠ُ         

ؽشٝه هجٍٞ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ، كبُوبم٢ ا٩داس١ ثؼذ إٔ ٣زؾون ٖٓ أٗٚ ٛٞ أُخزـ ثبُ٘ظش ا٠ُ 

كٔب ٛٞ أُوقٞد ثؾشٝه هجٍٞ اُ٘ضاع أُطشٝػ أٓبٓٚ، ٣جؾش ك٢ ؽشٝه هجٍٞ اُذػٟٞ، 

 اُذػٟٞ؟

ثؾشٝه هجٍٞ اُذػٟٞ ثٞعٚ ػبّ ٢ٛ رِي اُؾشٝه اُز٢ ٣غت رٞاكشٛب ؽز٠ رٌٕٞ  ٣وقذ     

اُذػٟٞ ٓوجُٞخ أٓبّ اُونبء ا٩داس١، ٝثبُزب٢ُ ٣غزط٤غ اُوبم٢ ثؼذ إٔ ٣زؤًذ ٖٓ رٞاكش ٛزٙ 

                                                           
عمى " تختص الدكائر المدنية  2006لسنة  142( مف قانكف السمطة القضائية رقـ 83نصت المادة ) 223

بمحكمة استئناؼ القاىرة التي يرأسيا الرؤساء ليذه المحكمة دكف غيرىا بالفصؿ في الدعاكل التي يرفعيا 
شأف مف شؤكنيـ، كتختص ىذه رجاؿ القضاء كالنيابة العامة إلغاء القرارات اإلدارية النيائية المتعمقة بأم 

الدكائر دكف غيرىا بالفصؿ في دعاكل التعكيض عف تمؾ القرارات، كما كتختص دكف غيرىا بالفصؿ في 
 الدعاكل الخاصة بالمرتبات كالمعاشات كالمكافآت المستحقو لرجاؿ القضاء كالنيابة العامة أك لكرثتيـ". 

عمى :" كيككف الطعف في  2006لسنة  142رقـ ( مف قانكف السمطة القضائية 83نصت المادة ) 224
األحكاـ التي تصدر في الدعاكل المنصكص عمييا في الفقرات السابقة أماـ دكائر المكاد المدنية كالتجارية 

 لمحكمة النقض دكف غيرىا خالؿ ستيف يكمان مف تاريخ صدكر الحكـ .
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ِوبم٢ ا٩داس١ إٔ ُاُؾشٝه إٔ ٣٘ظش ك٢ ٓٞمٞع اُذػٟٞ، أٓب ارا ُْ رزٞكش رِي اُؾشٝه كبٕ 

هجَ اُذخٍٞ ك٢ ٓٞمٞع اُ٘ضاع٣ؾٌْ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ 
225
. 

ثبُزب٢ُ كبٕ ٓشؽِخ اُزؤًذ ٖٓ رٞاكش ؽشٝه هجٍٞ اُذػٟٞ رٌٕٞ ك٢ أُشؽِخ اُزب٤ُخ ثؼذ         

 ٓؼشكخ أُؾٌٔخ أُخزقخ ٝعبثوخ ػ٠ِ اُ٘ظش ك٢ ٓٞمٞع اُذػٟٞ .

 ٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ثؤٕ اُؾشٝه ا٬ُصٓخ ُوجٍٞ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ر٘وغْ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُؾشٝه،      

 ؽشٝه ػبٓخ ٝؽشٝه خبفخ.

ك٢ٜ اُؾشٝه اُؼبٓخ ُِذػٟٞ ا٩داس٣خ، ٝاُز٢ رزٔضَ ثؤٗٚ ٣ٌٕٞ ُِٔذػ٢ أٓب اُؾشٝه اُؼبٓخ،       

ٓقِؾخ ك٢ سكغ اُذػٟٞ، ٝإٔ رٌٕٞ ٓٞعٜخ ٖٓ ر١ فلخ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ساكؼٜب رٝ فلخ ٝٓئ٬ٛ 

ك٢ سكؼٜب
226
. 

ثب٩مبكخ ا٠ُ رِي اُؾشٝه اُؼبٓخ ُشكغ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ ثقلخ ػبٓخ،  أ٣ٚٗغذس ا٬ُٔؽظخ        

هذ أمبف ؽشهبً آخش هجَ سكغ اُذػٟٞ ٝٛٞ  دٕٝ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ٗغذ إٔ أُؾشع أُقش١

ثؾؤٕ اٗؾبء  2000ُغ٘خ  7مشٝسح اُِغٞء ا٠ُ ُغبٕ كل أُ٘بصػبد اُز٢ فذس ثٜب اُوبٕٗٞ سهْ 

بؿ ا٫ػزجبس٣خ اُؼبٓخ هشكبً ك٤ٜب٢ رٌٕٞ اُٞصاساد ٝا٧ؽخُغبٕ اُزٞك٤ن ك٢ أُ٘بصػبد اُز
227
. 

ٝرشٟ اُجبؽضخ، إٔ أُؾشع أُقش١ هذ أفبة ك٢ اٗؾبء ُغبٕ رٞك٤ن رٌٕٞ ٜٓٔزٜب اُ٘ظش        

ك٢ اُ٘ضاع هجَ اؽبُزٚ ا٠ُ أُؾٌٔخ أُخزقخ، ٝرذػٞ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ا٠ُ إٔ ٣ؾزٝ ارغبٙ 

بء ُغبٕ رٞك٤ن إٔ ٣زْ اٜٗبء اُ٘ضاع هجَ اُِغٞء ا٠ُ ٓٞهق أُؾشع أُقش١ ُٔب ٖٓ ؽؤٕ اٗؾ

 اُؼَٔ ػ٠ِ اُونبء ا٩داس١. أُؾٌٔخ أُخزقخ ٓٔب ٣وَِ ٖٓ ػتء 

ٝأٓب اُؾشٝه اُخبفخ ٝاُز٢ ٝمؼٜب اُوبٕٗٞ ُوجٍٞ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ٜ اُؾشٝه اُز٢         

ٝاُز٢ رٔضَ ك٢ اُؾشٝه ا٬ُصّ رٞاكشٛب ك٢ سكغ اُذػٟٞ ٖٝٓ صْ  ،ر٤ٔض دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثٞعٚ ػبّ

 .٤ٓؼبد سكغ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ

أ٫ٝ، ٤ٓٝؼبد  ٟٞٝعٞف ٗز٘بٍٝ ٛز٣ٖ اُؾشه٤ٖ ٖٓ خ٬ٍ اُؾشٝه ا٬ُصّ رٞاكشٛب ك٢ ساكغ اُذػ

 سكغ اُذػٟٞ صب٤ٗبً. 

                                                           
ة الجديده ، االسكندرية ،ط د.محمد رفعت عبد الكىاب، أصكؿ القضاء االدارم، دار الجامع 225

ك د.سعيد حسيف عمي، القضاء اإلدارم،المركز القكمي لالصدارات القانكنية،ط أكلى ،القاىرة،  22،ص2014اكلى،
 . 189،ص2018

د.مصطفى أبك زيد فيمي، القضاء اإلدارم كمجمس الدكلة "قضاء اإللغاء"، دار المطبكعات الجامعية،  226
، ك د.مازف ليمك 236دناف عمرك، القضاء اإلدارم في فمسطيف، مرجع سابؽ،كد. ع 544،ص1999االسكندرية، 

 .2016،311راضي، أصكؿ القضاء اإلدارم، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية،
بشأف لجاف التكفيؽ عمى :" ينشأ في كؿ كزارة أك محافظة  2000لسنة  7نصت المادة األكلى مف قانكف رقـ  227

مف األشخاص االعتبارية العامة لجنة أك أكثر لمتكفيؽ في المنازعات المدنية كالتجارية  أك ىيئة عامة أك غيرىا
 كاإلدارية التي تنشأ بيف ىذه الجيات كبيف العامميف بيا أك بينيا كبيف األفراد كاألشخاص االعتبارية الخاصة.
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أ٫ًٝ : اُؾشٝه ا٬ُصّ رٞاكشٛب ك٢ ساكغ اُذػٟٞ
228
 

ٕ أؽذ أهشاف دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٫ ثّذ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓٞظلبً ػبٓب أٝ ) ٝسصزٚ(، ٖٓ أُزلن ػ٤ِٚ أ        

كذػٟٞ اُزغ٣ٞخ خبفخ ثبُٔٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ، ٝثبُزب٢ُ ٫ ثّذ إٔ رزٞكش فلخ أُٞظق اُؼبّ ٖٓ 

أعَ سكؼٜب، ٝاُقلخ ك٢ اُذػٟٞ ٢ٛ آٌب٤ٗخ سكؼٜب هبٗٞٗبً أٝ اُق٬ؽ٤خ ُِزشاكغ أٓبّ اُونبء 

ًطشف ك٢ اُذػٟٞ
229
، أٓب ارا ُْ رزٞاكش فلخ أُٞظق اُؼبّ ك٢ ساكغ اُذػٟٞ، كبٕ دػٞاٙ  

 رٌٕٞ ؿ٤ش ٓوجُٞخ.

فلخ أُٞظق اُؼبّ ك٢ ساكغ اُذػٟٞ ٣ؼزجش ؽشهبً ٓلزشمبً ًؤؽذ ؽشٝه  ٣ٝزشرت ػ٤ِٚ إٔ        

هجٍٞ اُذػٟٞ، ك٬ ثّذ إٔ رزٞاكش ك٢ ساكغ اُذػٟٞ فلخ أُٞظق اُؼبّ ؽز٠ روجَ دػٞاٙ، ًٝ٘ب هذ 

 ٘ب ك٢ اُلقَ اُغبثن أُوقٞد ثبُٔٞظق اُؼبّ .ٝمؾ

، ٝرؼشف أ٣نبً  رٞكش أُقِؾخ أُض٣ٌّزِق اُوبٕٗٞ ثبؽزشاهٚ اُقلخ ُشاكغ اُذػٟٞ، ٝاٗٔب ُْ      

ك٢ ؽبُخ  ٖٓ عشاء اُزغبئٚ ُِونبء ساكؼٜب ٣غ٤ٜ٘باُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ  أٝ اُلبئذح أُقِؾخ ثؤٜٗب أُ٘لؼخ

اعبثخ هِجٚ
230
. 

٣ٝؾبس ٛ٘ب ا٠ُ أٗٚ ُْ ٣زنٖٔ أفٍٞ أُؾبًٔبد اُخبفخ ثٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثقلزٜب       

أ١ ٗـ خبؿ ٣زؼِن ثبُؾشٝه اُٞاعت رٞاكشٛب ك٢ ساكغ اُذػٟٞ،  ،ٓؾٌٔخ هنبء اداس١ ٓئهزبً 

ك٢ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ اُ٘بكز  خٝثبُزب٢ُ كبٗٚ ٣زٞعت اُشعٞع ٨ُؽٌبّ اُؼبٓ

ٝاُز١ ٗـ ػ٠ِ  ،بفخ ثؾشٝه هجٍٞ اُذػبٟٝ اُونبئ٤خ، ٝرُي ثخ٬ف أُؾشع أُقش١اُخ

 ٝاُز٢ ٗقذ ػ٠ِ ( 12أُبدح )اُؾب٢ُ ٖٓ خ٬ٍ ٗـ   ؽشه أُقِؾخ ك٢ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ

 أٗٚ :" ٫ روجَ اُطِجبد أُوذٓخ ٖٓ أؽخبؿ ٤ُغذ ك٤ْٜ ٓقِؾخ ؽخق٤خ".

ًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ اُلِغط٢٘٤ اُ٘بكز ػ٠ِ :" ( ٖٓ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾب3ٗقذ أُبدح )ٝ      

 .٫ روجَ دػٟٞ أٝ هِت أٝ دكغ أٝ هؼٖ ٫ ٣ٌٕٞ ُقبؽجٚ ٓقِؾخ هبئٔخ ك٤ٚ ٣وشٛب اُوبٕٗٞ. 1

                                                           
المدعي عميو في الدعكل اإلدارية ، كيقكؿ البعض أف اإلدارة ك كىما المكظؼ العاـ اف،لدعكل التسكية طرف228

غالبان ما تككف اإلدارة، كذلؾ أف اإلدارة ال تقـك برفع الدعكل ابتداءن بكصفيا مدعي، كذلؾ ألنيا تستطيع أف تصدر 
 ما تشاء مف قرارات لتحافظ عمى حقكقيا التي تراىا مف المصمحة العامة.

Braibant (G) : op cit, p.196. 
Darcy (o) et paillet (M) : op cit, p153. 
كيترتب عمى تحديد طرؼ المدعي في دعكل التسكية أىمية كبيرة، كذلؾ ألنو يترتب عميو تحديد نكع الدعكل، إذ 
أف في الحالة التي يككف فييا المكظؼ العاـ أك كرثتو طرؼ المدعي نككف في ىذه الحالة أماـ دعكل التسكية 

كف فييا اإلدارة ىي المدعية في دعاكل التسكية فنككف أماـ دعكل مكضكعيا دعكل استحقاؽ، أما الحالة التي تك
 استرداد.

 .80د. عبد الناصر أبك سميدانة، مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف مرجع سابؽ،ص229
، ك د.سعيد حسف 79د.عبد الناصر أبك سميدانة، مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف مرجع سابؽ، ص 230

، براء محمكد عيسى صالح، رسالة ماجستير بعنكاف " النظاـ  199ع سابؽ،صعمي، القضاء اإلدارم مرج
القانكني لميعاد الطعف في دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني" ، الجامعة اإلسالمية، كمية الشريعة 

 .31،ص 2019كالقانكف، غزة، 



67 

. رٌزل٢ أُقِؾخ أُؾزِٔخ ارا ًبٕ اُـشك ٖٓ اُطِت ا٫ؽز٤به ُذكغ مشس ٓؾذم أٝ ا٫عز٤ضبم 2

 ُؾن ٣خؾ٠ صٝاٍ د٤ُِٚ ػ٘ذ اُ٘ضاع ك٤ٚ. 

ارا ُْ رزٞاكش أُقِؾخ ٝكوبً ُِلوشر٤ٖ اُغبثوز٤ٖ هنذ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء ٗلغٜب ثؼذّ هجٍٞ . 3

 اُذػٟٞ".

إٔ ٣ٌٕٞ ٝكوبً ُِوٞاػذ اُؼبٓخ ك٢ اُزؾش٣غ اُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ ُوجٍٞ اُذػبٟٝ اُونبئ٤خ  ٣ؾزشهٝ       

خؾ٠ ػ٤ِٚ أٝ ا٫عز٤ضبم ُؾن ٣ ،ُقبؽجٜب ٓقِؾخ هبئٔخ أٝ ٓقِؾخ ٓؾزِٔخ ُذكغ مشس ٓؾذم ثٚ

ٖٓ صٝاٍ ػ٘ذ اُ٘ضاع ك٤ٚ، ٣ٝزشرت ػ٠ِ ػذّ رٞاكش ؽشه أُقِؾخ إٔ رون٢ أُؾٌٔخ ثؼذّ هجٍٞ 

ػ٠ِ دػٟٞ ا٩ُـبء، أٓب دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ك٬ ع٤ٔؼٜب اُذػٟٞ، ٝثبُزب٢ُ كبٕ ٛزٙ ا٧ؽٌبّ رطجن 

ؾووخ ٣ٌٖٔ رطج٤ن ٓلّٜٞ أُقِؾخ أُؾزِٔخ ٝكوبً ُطج٤ؼزٜب اُز٢ رؾزشه إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٓقِؾخ ٓ

ٝهبئٔخ، ار ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ أُٞظق اُؼبّ هذ اعزؾن اُؾن أُطبُت ثٚ ؽز٠ ٣غزط٤غ سكغ دػٟٞ 

 اُزغ٣ٞخ.

ُٝؼَ ٖٓ أُل٤ذ ٛ٘ب رٞم٤ؼ أٗٚ ثخ٬ف ؽشه أُقِؾخ اُز١ ٫ ٣ضٞس ا٫ ثبُ٘غجخ ُِٔغزذػ٢،      

فلخ  كبٕ اُقلخ رضٞس ثبُ٘غجخ ُِٔغزذػ٢ ٝأُغزذػ٠ مذٙ، ار ٣غت إٔ رشكغ اُذػٟٞ ٖٓ ر١

ػ٠ِ ر١ فلخ ٝا٫ هن٢ ثؼذّ هجُٜٞب
231
 . 

 ٖٓ أعَ سكغ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ؟ َٛ ٣ؼزجش ؽشه أُقِؾخ ًبك٤ب، ٛ٘ب اُزغبإٍ ٣ٝضبس

ػ٠ِ إٔ اعزؼٔبٍ ٛزٙ اُذػٟٞ ٓو٤ذ ثؾشه  ك٢ ٓغبٍ هنبء ا٩ُـبء اعزوش اُونبء ا٩داس١         

أُقِؾخ
232

، كؾشه أُقِؾخ مشٝس١ ًٝبف ك٢ ٗلظ اُٞهذ، ار أٗٚ ٫ ٣ؾزشه ُزؾون 

أُقِؾخ ك٢ ساكغ دػٟٞ ا٩ُـبء إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ؽوبً هذ ٓغٚ اُوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ، ثَ ٣ٌل٢ إٔ 

٣ٌٕٞ اُطبػٖ ك٢ ٓشًض خبؿ أٝ ؽبُخ هب٤ٗٞٗخ خبفخ ثبُ٘غجخ ُِوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ ؽؤٜٗب إٔ 

ٓقِؾخ رار٤ٚ ُِطبُت رؤص٤شاً ٓجبؽشاً  رغؼِٚ " اُوشاس" ٓئصشاً ك٢
233
. 

أٓب ك٢ ٓغبٍ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٫ رٌل٢ أُقِؾخ ٝؽذٛب، ٌُٖٝ ٣٘جـ٢ إٔ ٣غز٘ذ أُذػ٢ ك٢       

 دػٞاٙ ػ٠ِ ؽن ؽخق٢ ُٚ ًؾشه ُوجٍٞ دػٞاٙ.

ٝٛزا ٓب هنذ ثٚ ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ثؤٕ :" اُذػٟٞ ٝع٤ِخ هب٤ٗٞٗخ ٣زٞعت ثٜب        

فبؽت اُؾؤٕ ا٠ُ اُونبء ُؾٔب٣خ ؽن ٓوشس ُٚ ٝػ٠ِ رُي كطبُٔب إٔ اُغِطخ اُزؤد٣ج٤خ أُخزقخ 

ثقشف ًَ أٝ ثؼل أُشرت ػٖ ٓذح اُٞهق ُْ رقذس هشاسٛب ثؼذ، كبٕ اُؾن ٫ ٣ٌٕٞ هذ رُٞذ 

                                                           
، مجمة دراسات، الجامعة األردنية، مجمد د. نكاؼ كنعاف، الدفكع اإلدارية في قضاء محكمة العدؿ األردنية 231
 . 473، ص2000(، العدد الثاني، تشريف الثاني، 27)

 . 544د. مصطفى أبك زيد فيمي،  القضاء االدارم كمجمس الدكلة، مرجع سابؽ، ص  232
ة، د. محمد رفعت عبد الكىاب، ك د. ميادة عبد القادر اسماعيؿ، أصكؿ القضاء اإلدارم، دار الجامعة الجديد 233

 . 200،ص2018االسكندرية، 
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وب٢ٗٞٗ اُز١ رؾ٤ٔٚ اُذػٟٞ هذ ٗؾؤ كبرا أه٤ٔذ اُذػٟٞ كبٜٗب رٌٕٞ ث٬ ٓقِؾخ ٫ٝ ٣ٌٕٞ أُشًض اُ

ٝرٌٕٞ أُ٘بصػخ ا٩داس٣خ ؿ٤ش ٓوجُٞخ ُشاكؼٜب هجَ ا٧ٝإ"
234
. 

٣ٝزٞعغ اُونبء  ،ٟٞ ا٩ُـبء رز٤ٔض ثبرغبع ٗطبهٜبأُقِؾخ ك٢ دػ ٕأب عجن، ٔٓ ٣ٝزنؼ       

٤ش ػ٠ِ اُطبػ٤ٖ٘ ٓب أٌٖٓ ـضٟ ٖٓ رُي اُز٤غُٝؼَ أُ ا٩داس١ ك٢ هجُٜٞب ك٢ رطج٤وبد ػذ٣ذٙ،

ؽز٠ رزٞكش ك٢ اُٜ٘ب٣خ ؽٔب٣خ هٞاػذ أُؾشٝػ٤خ، أٓب ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ كبُٔقِؾخ ٤ُغذ ؽشهبً 

أٝ  ،أٝ اُزار٤خ أعبعٜب أُطبُجخ ثؾن ؽخق٢ ،ًبك٤ب، ٝرُي ٧ٜٗب ٖٓ مٖٔ اُذػبٟٝ اُؾخق٤خ

 ب٤ٗٞٗخ ثبُؾٌَ اُقؾ٤ؼ .رار٢ ٗز٤غخ ػذّ اُزضاّ ا٩داسح ك٢ رطج٤ن اُوٞاػذ اُو

إٔ أُقِؾخ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٣غت إٔ رقَ ا٠ُ ؽذ اُؾن، كِوجٍٞ  ا٠ُ رخِـ اُجبؽضخ       

دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔذػ٢ ؽن ؽخق٢ ٣طبُت اُونبء ثؾٔب٣زٚ، كبرا ُْ ٣ٞعذ ٛزا 

اُؾن اُؾخق٢ أُغزٔذ ٖٓ اُوبٕٗٞ ك٬ ٣ٌل٢ رٞاكش أُقِؾخ ُٝٞ ٓؾزِٔخ ُشاكغ اُذػٟٞ، ًٔب ٛٞ 

ٛزٙ ا٧خ٤شح ٢ٛ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤خ ٣شاد رؾغ٤ؼٜب ٩صبسح اُؾؤٕ ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء، ٝرُي ٧ٕ 

اُؾٔب٣خ اُونبئ٤خ ُٔجذأ أُؾشٝػ٤خ، أٓب دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ك٬ ٣شاد ثٜب ا٫ ٓغشد ؽٔب٣خ اُؾوٞم 

اُؾخق٤خ ُشاكؼٜب، ك٬ ثذ ُوجُٜٞب إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؽن ؽخق٢ ٣غز٘ذ ا٤ُٚ
235
. 

غزٔذ ٖٓ هبػذح ر٘ظ٤ٔ٤خ ػبٓخ، رزٔضَ أُ٘لؼخ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ ؽن ر١ هبثغ ٓب٢ُ ٓ       

ٝػ٠ِ رُي كبٕ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ رز٤ٔض ػٖ ؿ٤شٛب ٖٓ دػبٟٝ اُونبء اٌُبَٓ ٌُٕٞ ساكغ اُذػٟٞ 

 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؽن ؽخق٢ ٓوشس ثوبػذح ر٘ظ٤ٔ٤خ . ،أٝ ٝسصزٚ ،ٛٞ ٖٓ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ

 صب٤ٗبً : ٤ٓؼبد سكغ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ  

٤ٓؼبد سكغ اُذػٟٞ ٖٓ أْٛ اُؾشٝه اُؾ٤ٌِخ ا٬ُصٓخ ُوجٍٞ اُذػٟٞ ثٞعٚ ػبّ،  ٣ؼزجش       

اُؾشٝه اُز٢ ٣غت إٔ رزٞاكش ك٢ اُذػٟٞ ػ٘ذ  ،٣ٝوقذ ثبُؾشٝه اُؾ٤ٌِخ ا٬ُصٓخ ُوجٍٞ اُذػٟٞ

اهبٓزٜب ؽز٠ رٌٕٞ فبُؾخ ُِ٘ظش ك٤ٜب، ٫ٝ ٣غٞص ١٧ ٓؾٌٔخ إٔ رزقذٟ ُٔٞمٞع اُذػٟٞ 

٣ٌٕٝٞ ثزُي ػ٠ِ ، زؤًذ ٖٓ اعز٤لبئٜب ا٧ٝمبع اُؾ٤ٌِخ أُوشسح هبٗٞٗبأُطشٝؽخ أٓبٜٓب هجَ إٔ ر

أُؾٌٔخ إٔ رون٢ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ػ٘ذ رخِق أؽذ اُؾشٝه اُؾ٤ٌِخ
236
. 

س٣خ اُخبفخ ا٠ُ اُلقَ اُشاثغ ػؾش ٖٓ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغب ثبُشعٞعٝ      

ٛٔب ُْ ٣٘قب ػ٠ِ ٓٞاػ٤ذ ٓؼ٤٘خ ُشكغ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ ٗغذ إٔ ٬ًثٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ٝ

( ٖٓ هبٕٗٞ 284اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ ثٞعٚ ػبّ ك٤ٔب ػذا دػبٟٝ ا٩ُـبء، ؽ٤ش ٗقذ أُبدح )

أفٍٞ أُؾبًٔبد ػ٠ِ :" ٣ٌٕٞ ٤ٓؼبد روذ٣ْ ا٩عزذػبء ا٠ُ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب خ٬ٍ عز٤ٖ ٣ٞٓب 

. ".... 

                                                           
رقـ  11ؽ، مجمكعة مبادلء السنة  8لسنة  6087، قضية 20/5/1975حكـ محكمة القضاء اإلدارم في  234

 . 424، أشار إليو  د. مصطفى لطفي شاكر، دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، ص  476، ص304
 .555-554د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص  235
ك د. لطفي شاكر،  14، ص1984د. سامي جماؿ الديف، المنازعات اإلدارية، منشأة المعارؼ ، االسكندرية،  236

 . 427دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ، ص 
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خ اُؾب٢ُ ػ٠ِ إ :" ٤ٓؼبد سكغ اُذػٟٞ ( ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذ24ُٝٝٗقذ ًزُي أُبدح )      

 ك٤ٔب ٣زؼِن ك٢ هِجبد ا٩ُـبء عزٕٞ ٣ٞٓبً".

ثطِجبد اُوشاساد ا٩داس٣خ ٝؽذٛب، دٕٝ  ٤ٓؼبد اُغز٤ٖ ٣ٞٓبً ٓ٘ٞه   إٔ ٣زشرت ػ٠ِ ٓب عجنٝ         

ؿ٤شٛب ٖٓ اُطِجبد ا٧خشٟ، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب هِجبد أُ٘بصػخ ك٢ اُشارت، ٖٝٓ صْ كبٕ اُذػبٟٝ 

ا٧خشٟ ؿ٤ش دػٟٞ ا٩ُـبء ٣غٞص سكؼٜب ٓز٠ ًبٕ اُؾن ُْ ٣غوو ك٢ اهبٓزٜب هجوب ٨ُفٍٞ 

٣خبُق ٛزٙ اُوٞاػذ اُؼبٓخ، ٝكوبً ُِوبٕٗٞ أُذ٢ٗ، ٓب ُْ ٣ٞعذ ٗـ خبؿ ك٢ هبٕٗٞ آخش
237
. 

ٝاُز١ هشسد  109/2007ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاسٛب سهْ  ٠ِ رُيأًذد ػٝ       

ك٤ٚ ػ٠ِ إٔ :" اعزوش اُلوٚ ٝاُونبء ػ٠ِ إٔ دػبٟٝ رغ٣ٞخ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ٤ُغذ ٖٓ دػبٟٝ 

ا٩ُـبء ٫ٝ ٣شد ػ٤ِٜب ا٩رػبٕ ٤ُٝغذ ٓو٤ذح ث٤ٔؼبد ..."
238
. 

ٝك٢ راد اُؾؤٕ ؽٌٔذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ أُقش٣خ ك٢ هشاس ُٜب ػ٠ِ أٗٚ:" ا٤ُٔؼبد أُوشس       

ٓ٘ٚ ُشكغ اُذػبٟٝ أٓبّ أُؾٌٔخ ٛٞ ٤ٓؼبد ٣خـ هِجبد  24ثوبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ ك٢ أُبدح 

ا٩ُـبء ٖٝٓ صْ ٫ ٣٘قشف ا٠ُ ٓب ػذاٛب ٖٓ هِجبد..."
239
. 

ُشكغ  اً اُ٘بكز ٝهبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ اُؾب٢ُ ُْ ٣ؾذدا ٓٞػذ ُٝٔب ًبٕ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد       

دػٟٞ اُزغ٣ٞخ، كبٗٚ ٣زشرت ػ٠ِ رُي أٗٚ ثٞعٚ ػبّ ٣غٞص سكؼٜب ك٢ أ١ ٝهذ هبُٔب إٔ اُؾن 

 فٞس دػبٟٝذ٢ٗ، ٓغ ا٧خز ثؼ٤ٖ ا٫ػزجبس أُطِٞة ثٚ ُْ ٣غوو ثبُزوبدّ هجوبً ُوٞاػذ اُوبٕٗٞ أُ

 ا٫عزؾوبم، أّ ٖٓ دػبٟٝ ا٫عزشداد.اُزغ٣ٞخ، ٓب ارا ًبٗذ ٖٓ دػبٟٝ 

ث٤ٖ ٤ٓؼبد سكغ دػٟٞ ا٫عزؾوبم ٤ٓٝؼبد سكغ  ا٫خز٬ف ٓب ٛٞ، ٛ٘ب ٝاُغئاٍ اُز١ ٣ضبس      

 دػٟٞ ا٫عزشداد ثبػزجبسٛٔب فٞس دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ؟

ٖٓ خ٬ٍ دساعخ ٤ٓؼبد سكغ دػٟٞ ا٫عزؾوبم ٤ٓٝؼبد  اُغبثنػ٠ِ اعبثخ اُزغبإٍ  ٝعزؼَٔ اُجبؽضخ

 .سكغ دػٟٞ ا٫عزشداد 

٣ٝوقذ ثذػبٟٝ ا٫عزؾوبم اُذػبٟٝ اُز٢ ٣شكؼٜب أُٞظق -:٤ٓؼبد سكغ دػٟٞ ا٫عزؾوبم  - أ

أٝ ٝسصزٚ ُِٔطبُجخ ثبُٔجبُؾ أُغزؾوٚ ُٚ ٖٓ ا٩داسح، ٝك٢ ٛزٙ اُذػبٟٝ اعزوش اُونبء 

ٝاُز٢  131/1948سهْ ( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ 375ح )ا٩داس١ أُقش١ ػ٠ِ رطج٤ن أُبد

ر٘ـ ػ٠ِ هبػذح " اُزوبدّ اُخٔغ٢" ٝاُز٢ عبء ثٜب :" ٣زوبدّ ثخٔظ ع٘ٞاد ًَ ؽن دٝس١ 

ثَ اُؾٌش ًبُلٞائذ باُضساػ٤خ ٝٓو ام٢ٓزغذد ُٝٞ أهشثٚ أُذ٣ٖ ًؤعشح أُجب٢ٗ ٝا٧س

 ٝا٣٩شاداد أُشرجخ ٝأُٜب٣ب ٝا٧عٞس ٝأُؼبؽبد".

                                                           
، د. ماجد الحمك ، القضاء االدارم، مرجع 240د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع سابؽ، ص 237

، د. لطفي مصطفى شاكر، دعاكل تسكية 359حمك، الدعاكل االدارية، مرجع سابؽ،، د. ماجد ال555سابؽ، ص
 . 432الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ، ص

، أشار إليو د. 22/9/2008، جمسة 109/2007قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  238
 . 10مسطيف، مرجع سابؽ، صعبد الناصر أبك سميدانة ،مكسكعة القضاء اإلدارم في ف

ؽ، أشار إليو د. لطفي شاكر 31لسنة  1440، طعف رقـ 30/12/1989حكـ المحكمة اإلدارية العميا في  239
 . 431مصطفي، دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ، ص
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ك٢ كِغط٤ٖ، كبٕ ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼذ٤ُخ ٢ٛ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُ٘بكز،  اُؾب٢ُ ثبُ٘غجخ ُِٞمغأٓب       

 5ػ٠ِ إٔ أُشرجبد ٝأُؼبؽبد ٢ٛ ؽن دٝس١ ٓزغذد ٣زوبدّ ثٔشٝس ُْٝ ر٘ـ ك٢ ٓٞادٛب 

ط٢٘٤ هذ عبس ػ٠ِ ٜٗظ وبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُلِغاُ، ا٫ إٔ ٓؾشٝع  ع٘ٞاد أعٞح ثبُٔؾشع أُقش١

411/1 ٝكوبً ُ٘ـ أُبدح١، أُؾشع أُقش
240
ُِٔبدح  ٝاُز٢ عبءد ثزاد أُؼ٠٘ ٝأُنٕٔٞٓ٘ٚ  

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ أُقش١.  375

٣ٝوقذ ثبُذٝس٣خ إٔ ٣ٌٕٞ اُؾن ٓغزؾوبً ك٢ ٓٞاػ٤ذ ٓززب٤ُخ ٣ؾٌَ دٝس١ ًَ ؽٜش أٝ ًَ      

ص٬صخ ؽٜٞس ٓض٬ً، ٣ٝوقذ ثبُزغذد إٔ ٓب ٣ئد١ ٖٓ اُذ٣ٖ ٫ ٣٘وـ ٖٓ أفِٚ
241

ُٝزُي ٗغذ إٔ ، 

أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب رون٢ ثؤٕ :" أُشرجبد ثطج٤ؼزٜب ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ رزوبدّ ثخٔظ ع٘ٞاد 

اُقلزبٕ ٫ رضا٫ٕ ٓب رغٔذ ٜٓ٘ب، ًٔب ٫ ٣ـ٤ش ٖٓ هج٤ؼخ أُشرت  ربٕثبػزجبسٛب دٝس٣خ ٓزغذدح ٝٛب

وبدّ"ًؾن دٝس١ ٓزغذد ه٤بّ أُ٘بصػخ ك٢ أفَ اعزؾوبهٚ ار ٫ ؽؤٕ ُزُي ك٢ اُز
242
 . 

 أٓب أُغزؾوبد أُب٤ُخ ا٧خشٟ اُز٢ ٫ ٣زٞاكش ثؾؤٜٗب خق٤قز٢ اُذٝس٣خ ٝاُزغذد كبٜٗب       

ُزضاّ أ١ ثٔذح اُزوبدّ اُط٣َٞ أ١ خٔغخ ػؾش ػبٓبً رخنغ ُِوبػذح اُؼبٓخ ك٢ عوٞه ا٫
243
ػ٠ِ  

أٝ كشٝهبد ، اعزؾوبم ٛزٙ أُجبُؾ ًٔب ٛٞ اُؾؤٕ ك٢ أٌُبكآد اُز٢ ٣غزؾوٜب أُٞظق أٝ ٝسصزٚ

ثؾ٤ش ٫ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثغوٞهٚ أٝ هِجبد مْ ٓذح عبثوخ، اُزغ٣ٞخ ك٢ٜ ٤ُغذ أعشاً ؽٜش٣بً ٓزغذداً، 

ع٘خ 15ثبُزوبدّ اُخٔغ٢، ٖٝٓ صْ ٫ ٣غوو ا٫ ثٔن٢ 
244
 . 

ٝأًذد ػ٠ِ رُي هشاس أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب أُقش٣خ ثوُٜٞب إٔ :" هِجبد أُطؼٕٞ          

ِخ ك٢ مْ ٓذح خذٓزٚ اُغبثوخ ػ٠ِ اػبدح رؼ٤٤٘ٚ رؼذ ٖٓ هِجبد رغ٣ٞخ مذٙ ك٢ دػٞاٙ ٝأُزٔض

اُؾبُخ اُٞظ٤ل٤خ ٝاُز٢ ٫ رزو٤ذ ثٔٞاػ٤ذ ٝاعشاءاد دػٟٞ ا٩ُـبء، ٫ٝ ٣غش١ ثؾؤٜٗب ًزُي ٓٞاػ٤ذ 

ٝاعشاءاد دػبٟٝ ا٩ُـبء، ٝا٤ُٔؼبد اُٞؽ٤ذ اُز١ ٣و٤ذ ٛزٙ اُذػٟٞ ٓؾَ اُؾٌْ اُطؼ٤ٖ ٛٞ ٝعٞة 

                                                           
ي خمس عمى :" يتقادـ بمض 2012لسنة  4مف مشركع القانكف  المدني الفمسطيني رقـ  411/1نصت المادة  240

سنكات كؿ حؽ دكرم متجدد كلك أقر بو المديف مثؿ أجرة المباني كاألراضي الزراعية كالمرتبات زالمعاشات كمقابؿ 
 الحكر".

 .70، ص 2016د. برىاف زريؽ/ التقادـ في القانكف اإلدارم، بدكف دار نشر، ط أكلى، سكريا،  241
ؽ، أشار إليو د. لطفي شاكر،  42لسنة  1496، طعف رقـ 23/11/2004حكـ المحكمة اإلدارية العميا في  242

 . 435دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ،ص 
( مف مجمة األحكاـ العدلية " القانكف المدني النافذ في فمسطيف" عمى :" ال تسمع 1660نصت المادة ) 243

يراث كالمقاطعة في العقارات الدعاكل غير العائدة ألصؿ الكقؼ أك لمعمـك كالديف ،الكديعة زالعقار الممؾ كالم
المكقكفة أك التصرؼ باإلجارتيف كالتكلية المشركطة كالعمة بعد تركيا خمس عشرة سنة" د. عمي حيدر، مجمة 

، عماف، كنصت 2،  مجد 1األحكاـ العدلية، تعريب المحامي فيمي الحسيني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط 
عمى :" تتقادـ المطالبة القضائية بأم التزاـ  2012لسنة  4يني رقـ مف المشركع المدني الفمسط 410المادة 

 بانقضاء خمس عشرة سنة  ..." .
زاـ بانقضاء خمس مف القانكف المدني المصرم عمى أف :" يتقادـ اإللت 374أما بالنسبة لمصر، فقد نصت المادة 

 .عشرة سنة ...."
،  402لغاء كدعاكل التسكية"، مرجع سابؽ، صد. سامي جماؿ الديف، الدعاكل اإلدارية " دعكل اإل 244

 . 80، سكريا، ص  2016ك التقادـ في القانكف اإلدارم، د. يرىاف زريؽ، الطبعة األكلى، 
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خٔغخ ػغش ع٘خ ػ٠ِ ربس٣خ ٗؾٞء اُؾن أُطبُت ثٚ ٓب ُْ ٣٘وطغ ٛزا ا٤ُٔؼبد سكؼٜب هجَ اٗونبء 

اُط٣َٞ ثؤ١ اعشاء ٖٓ ا٩عشاءاد اُوبهؼخ ُِزوبدّ..."
245
. 

 

٣ٝؾبس ك٢ ٛزا اُقذس ا٠ُ إٔ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ أُقش٣خ هذ هنذ ثؤٕ ٬ً ٝفل٢ اُذٝس٣خ        

ٖٓ اُوبٕٗٞ  375ٔشرجبد اُز٢ أٝسدرٜب أُبدح ٝاُزغذد هبئْ ثبُؼ٬ٝاد ػبٓخ، كؾؤٜٗب ك٢ رُي ؽؤٕ اُ

أُذ٢ٗ، ٝثشسد رُي ثؤٕ اُؼ٬ٝح ك٢ ؽو٤وزٜب عضء ٖٓ أُشرت
246
. 

لِغط٢٘٤ ك٢ ٓؾشٝع اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ثؤٕ عبس ٝرشٟ اُجبؽضخ، أٗٚ ؽغ٘ب ٓب كؼَ أُؾشع اُ       

رزوبدّ ثٔشٝس  ؽزٝ أُؾشع أُقش١ ك٢ اػزجبسٙ إٔ اُشٝارت ٝأُؼبؽبد ٢ٛ ؽن دٝس١ ٓزغذد

، ٝرُي ٧ٕ هج٤ؼخ اُشٝارت رلشك ٛزا اُٞفق، ؽ٤ش أٗٚ اُشٝارت ٢ٛ د٣ٖ ػ٠ِ ع٘ٞاد 5

اُؾٌٞٓٚ ارغبٙ أُٞظق ك٢ ًَ ؽٜش ٝثٜزا رزؾن فلخ اُذٝس٣خ، أٓب فلخ اُزغذدد، ك٢ٜ إٔ د٣ٕٞ 

 أُٞظق ُ٪داسح ٫ ر٘زوـ ٖٓ اُؾن ا٧ف٢ِ ُِٔٞظق ٝٛٞ سارجٚ اُؾٜش١.

ع٘خ ،  15زطج٤ن هبػذح اُزوبدّ اُخٔبع٢ ٝػذّ رشًٜب ُِوبػذح اُؼبٓخ ٢ٛٝ أٓب ثبُ٘غجخ ُ      

كززٞاكن اُجبؽضخ ٓغ ٛزا ا٫رغبٙ، ٝرُي ٖٓ أعَ رؾو٤ن اػزجبساد ر٘ظ٤ٔ٤خ رزؼِن ثبُٔقِؾخ اُؼبٓخ، 

 ٝاُز٢ رٜذف ا٠ُ اعزوشاس ا٧ٝمبع ا٩داس٣خ ٝػذّ رؼشك ا٤ُٔضا٤ٗخ ُِٔلبعآد ٝا٫مطشاة.

( ٖٓ 29ثٔٞعت ٗـ أُبدح ) ػ٠ِ هبػذح اُزوبدّ اُخٔبع٢ أ٣نبً  ؾشع أُقش١أُ ٝهذ أًذ        

ٝاُز٢ عبء ك٤ٜب ػ٠ِ :" رئٍٝ ا٠ُ اُخضاٗخ  1981ُغ٘خ  127هبٕٗٞ أُؾبعجخ اُؾ٤ٌٓٞخ سهْ 

اُؼبٓخ ٓشرجبد اُؼب٤ِٖٓ ثبُذُٝخ ًٝزُي أٌُبكآد ٝاُجذ٫د اُز٢ رغزؾن ُْٜ ثقلخ دٝس٣خ ارا ُْ 

 خ٬ٍ خٔظ ع٘ٞاد".٣طبُت ثٜب فبؽت اُؾن 

ؽ٤ش  ُٝؼَ ٖٓ أُل٤ذ ٛ٘ب، رٞم٤ؼ ٓٞاػ٤ذ روبدّ اُؾوٞم اُز٢ رٌٕٞ ٓؾ٬ً ُذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ،     

إٔ ا٫فَ ك٢ اُزوبدّ أُغوو أٗٚ ٫ ٣شرت ػ٠ِ اًزٔبٍ ٓذح اُغوٞه ٖٓ رِوبء رارٚ، ثَ ٫ ثذ ٖٓ إٔ 

٣زٔغي ثٚ أُذ٣ٖ ٫ٗٚ ٫ ٣ؼزجش ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ، كٜٞ ٝإ ًبٕ ٓج٤٘بً ػ٠ِ اػزجبساد رٔذ ا٠ُ 

ُخبفخ أُقِؾخ اُؼبٓخ ُنٔبٕ اعزوشاس ا٧ٝمبع ا٫ّ أٗٚ ٣زقَ ٓجبؽشح ثٔقِؾخ أُذ٣ٖ ا

ُٞخ ثبُذ٣ٖ ٝرؾشط اُززسع ثبُزوبدّ، ًبٕ ُٚ اُ٘ضٍٝ ـٝثن٤ٔشٙ، كبرا ًبٕ ٣ؼِْ أُذ٣ٖ إٔ رٓزٚ ٓؾ

ػٖ هش٣ن ػذّ اُزٔغي ثٚ ك٬ رغزط٤غ أُؾٌٔخ إٔ رون٢ ثبُغوٞه ٖٓ رِوبء ٗلغٜب، ثَ ٣غت إٔ 

٣ٌٕٞ رُي ث٘بًء ػ٠ِ هِت ر١ أُقِؾخ
247
 . 
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ٖٓ أْٜٗ ًبٗٞا ٌٓش٤ٖٛ ػ٠ِ اُغٌٞد  ٕٞؼ٤ٓٞٔارا ادػ٠ أُٞظلٕٞ ا٣ُٝزشرت ػ٠ِ رُي       

ػزذاد ثٚ، ؾٕٞ ثطؼ اُؾٌٞٓخ ارا هبمٞٛب، ٫ اػ٠ِ ؽوٞهْٜ ثغجت ًْٜٞٗ ٓٞظل٤ٖ ػ٤٤ٖٓٞٔ ٣خ

ار إٔ اُؼ٬هخ ث٤ٖ أُٞظق ٝاُؾٌٞٓخ ٫ رؾٍٞ دٕٝ أُطبُجخ ثبُؾوٞم أٓبّ أُؾبًْ
248
. 

دػٟٞ اُزغ٣ٞخ، ٢ٛٝ اُذػبٟٝ ٝٛ٘بى ؽب٫د هذ ؽذد ك٤ٜب أُؾشع ٤ٓؼبداً ٓؼ٤٘ب ُشكغ        

( ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ 53)أُزؼِوخ ثبعزؾوبم اُشارت اُزوبػذ١، ٝٛزا ٓب ٗقذ ػ٤ِٚ أُبدح 

ارا ُْ ٣وز٘غ اُطبُت أٝ ٝص٣ش أُب٤ُخ )أٝ ٖٓ ا٧سد٢ٗ اُ٘بكز ٝاُز٢ عبء ك٢ ٓنٜٔٞٗب ػ٠ِ إٔ :" 

٣طؼٖ ك٢ هشاس اُِغ٘خ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ ٤٘٣جٚ( ثوشاس ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ك٤غٞص ٌَُ ٜٓ٘ٔب إٔ 

 اُؼ٤ِب خ٬ٍ ص٬ص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ اُزج٤ِؾ" .

اُقبدس ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب  2009ُغ٘خ  307ٝأًذد ػ٠ِ أُبدح اُغبثوخ اُوشاس سهْ      

ٝاُز١ عبء ك٤ٚ ػ٠ِ :" ٝثٔب إٔ ٛزٙ اُذػٟٞ ٖٓ اُذػبٟٝ اُٞاعت اُزو٤٤ذ ُزوذ٣ٜٔب ثبُٔذح أُؾذدح 

( ٓ٘ٚ، 53ك٢ أُبدح ) 1959ُغ٘خ  34هبٗٞٗبً ُزوذ٣ٜٔب ٝاُز٢ عبءد ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػذ أُذ٢ٗ سهْ 

ٝػ٤ِٚ كبٕ رْ روذ٣ْ اُذػٟٞ ثؼذ ٓشٝس أُذح أُؾذدح هبٗٞٗبً، روشس أُؾٌٔخ سد اُذػٟٞ"
249
. 

ُذػبٟٝ ( ٖٓ هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫عزٔبػ٢ اُ٘بكز ػ٠ِ أٗٚ :" ا142ًٝزُي ا٧ٓش ٗقذ أُبدح )        

أُزؼِوخ ثبعزؾوبم أُؼبػ أٝ رؼذ٣َ ٓوذاسٙ ثؾ٤ش ٫ ٣غٞص سكؼٜب ثؼذ ٓن٢ ع٘ز٤ٖ ٖٓ ربس٣خ 

 ا٩خطبس ثشثو ٓؼبػ ثقلخ ٜٗبئ٤خ ٖٓ ربس٣خ اُقشف ُجبه٢ اُؾوٞم.... " .

رخِـ اُجبؽضخ ا٠ُ إٔ اُؾوٞم أُب٤ُخ ُِٔٞظق اُؼبّ ٝاُز٢ رز٤ٔض ثخبف٤ز٢ اُذٝس٣خ ٝاُزغذد       

ظ ع٘ٞاد ٝكوب ُٔؾشٝع اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُلِغط٢٘٤ ٝهبٕٗٞ أُذ٢ٗ أُقش١، أٓب رزوبدّ ثخٔ

أُطجن ػ٤ِٔب ك٢ كِغط٤ٖ، ٛٞ روبدّ أُشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝكوب ُِوبػذح اُؼبٓخً ُِزوبدّ اُط٣َٞ ثـ 

 ع٘خ. 15

ػبٟٝ ا٫عزشداد، رِي اُذػبٟٝ اُز٢ رشكؼٜب ا٩داسح : ٣وقذ ثذ ٤ٓؼبد سكغ دػبٟٝ ا٫عزشداد- ة

اُز٢  بٟٝطبُجخ ثبعزشداد ثؼل أُجبُؾ اُز٢ ٫ ٣غزؾوٜب أُٞظق أٝ ٝسصزٚ،ٝرِي اُذػُِٔ

ن رؾق٤ِٜب ٖٓ عٜخ ا٩داسح دٕٝ ٣شكؼٜب أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ ُِٔطبُجخ ثبعزشداد ٓجبُؾ عج

 ؽن . ٝعٚ

٣ٝخزِق ٤ٓؼبد دػٟٞ ا٫عزشداد ثبخز٬ف ؽب٫رٚ، كوذ ٣ٌٕٞ ص٬س ع٘ٞاد، ٝهذ ٣ٌٕٞ خٔظ      

 ع٘ٞاد، أٝ هذ ٣قَ ا٠ُ خٔغخ ػؾش ػبٓبً .

٣غٞص ُ٪داسح سكغ دػٟٞ ا٫عزشداد خ٬ٍ ص٬س ع٘ٞاد ٫عزشداد ٓب دكغ ُِٔٞظق أٝ ٝسصزٚ       

ن، ٝكوبً ُوٞاػذ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ أُقش١ ثـ٤ش ؽن، ٝرُي ك٢ ؽبُخ ػِْ ا٩داسح ثذكغ ؿ٤ش أُغزؾ

( ٖٓ ٓؾشٝع اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ػ٠ِ 219ٝٓؾشٝع اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُلِغط٢٘٤، ؽ٤ش ٗقذ أُبدح )

:" رغوو ثبُزوبدّ اُذػٟٞ اُ٘بؽئخ ػٖ اُلؼَ اُ٘بكغ ثبٗونبء ص٬س ع٘ٞاد ٖٓ ا٤ُّٞ اُز١ ٣ؼِْ ك٤ٚ 

ء خٔظ ػؾشح ع٘خ ٖٓ ا٤ُّٞ اُز١ ٣٘ؾؤ ك٤ٚ اُذائٖ ثؾوٚ، ٝرغوو ًزُي ك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ ثبٗونب

 ٛزا اُؾن". 

                                                           
248
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" اٌُغت دٕٝ عجت" ٛ٘ب ا٠ُ اُذكغ ؿ٤ش أُغزؾن ٛٞ أؽذ رطج٤وبد اُلؼَ اُ٘بكغ٣ٝؾبس        
250
 

ػ٤ِٚ " ك٢ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ، ٣ٌٖٝٔ رؼش٣لٚ ثؤٗٚ :" ٓب ٣وّٞ ؽخـ ثؤداء ٓب ٤ُظ ٝاعجبً 
251
. 

ٖٓ هبٕٗٞ أُذ٢ٗ أُقش١ ػ٠ِ إٔ :" رغوو ( 187ٝٗقذ ػ٠ِ راد اُغ٤بم أُبدح )       

دػٟٞ اعزشداد ٓب دكغ ثـ٤ش ؽن ارونبء ص٬س ع٘ٞاد ٖٓ ا٤ُّٞ اُز١ ٣ؼِْ ك٤ٚ ٖٓ دكغ ؿ٤ش 

 أُغزؾن ثؾوٚ ك٢ ا٫عزشداد" .

ا٠ُ ٓب ٛٞ ٓطجن ػ٤ِٔب ك٢ كِغط٤ٖ، كبٗٚ ُْ ٣شد ك٢ ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼذ٤ُخ ٗـ  ٝثشعٞػ٘ب       

خبؿ ثغوٞه اُذػٟٞ ك٢ ؽبُخ اُلؼَ اُ٘بكغ، ُزُي ك٢ٜ رجو٠ خبمؼخ ُِوبػذح اُؼبٓخ اُٞاسدح ك٢ 

ع٘خ  15أ١ ٓذح اُزوبدّ  ( ٖٓ ٓغِظ ا٧ؽٌبّ اُؼذ٤ُخ1660أُبدح )
252
. 

ب ثبُ٘غجخ ُِؾوٞم اُذٝس٣خ اُ       ّٓ ٔزغذدح، كبٗٚ ٣غٞص ُ٪داسح سكغ دػٟٞ ا٫عزشداد خ٬ٍ خٔظ أ

( ٝكوب ُٔؾشٝع اُوبٕٗٞ 219( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ أُقش١ ٝ أُبدح )375ع٘ٞاد ٝكوبً  ُِٔبدح )

اُلِغط٢٘٤، ا٫ إٔ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ك٢ كِغط٤ٖ ٣ؾ٤ش ا٠ُ أٗٚ ٣زْ اُشعٞع ا٠ُ اُوٞاػذ اُؼبٓخ ٝكن 

 ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼذ٤ُخ .

دػٟٞ ا٫عزشداد ارا  ٣ٝؾبس ك٢ ٛزا اُقذد ا٠ُ إٔ اُونبء أُقش١ هذ كشم ٓب ث٤ٖ روبدّ        

ُزضاّ ثبُشد ٛٞ " اعزشداد ٓب دكغ ثـ٤ش ؽن" أٝ اُوبٕٗٞ، ؽ٤ش رزوبدّ دػٟٞ ًبٕ ٓقذس ا٫

٤ش أُغزؾن، أٓب ارا ًبٕ ٓقذس ُزضاّ ٛٞ سد ؿعزشداد ثض٬س ع٘ٞاد ٓز٠ ًبٕ ٓقذس ا٫ا٫

كبٕ دػٟٞ ا٫عزشداد رزوبدّ ثخٔغخ ػؾش ػبٓبً  شد ٛٞ اُوبُٕٗٞزضاّ ثبُا٫
253
 . 

ُٝزُي هنذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب أُقش٣خ ك٢ ؽٌْ ُٜب ػ٠ِ إٔ :" اُذكغ اُز١ أثذاٙ      

أُذػ٢ ثغوٞه ؽن اُغٜخ ا٩داس٣خ ك٢ ٓطبُجزٚ ثٜزا أُجِؾ ُٔن٢ أًضش ٖٓ ص٬س ع٘ٞاد ػ٠ِ 

( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ٝاُز٢ ٗقذ ػ٠ِ إٔ رغوو دػٟٞ 187اعزؾوبهٚ ٝرُي هجوبً ُؾٌْ أُبد )

ٓب دكغ ثـ٤ش ؽن ثبٗونبء ص٬س ع٘ٞاد ٖٓ ا٤ُّٞ اُز١ ٣ؼِْ ك٤ٚ ٖٓ دكغ ؿ٤ش أُغزؾن  اعزشداد

كبٕ ٛزا اُذكغ ٓشدٝد ػ٤ِٚ ثؤٕ اُونبء ا٩داس١ هذ اعزوش ػ٠ِ أٗٚ ارا ًبٕ  –ثؾوٚ ك٢ ا٫عزشداد 
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ٓقذس ا٩ُزضاّ ٛٞ اُوبٕٗٞ ٤ُٝظ ٓقذساً ؿ٤شٙ ك٤غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓذح اُزوبدّ خٔظ ػؾشح ع٘خ 

 "....
254
. 

اُؾذ٣ش ػٖ ٤ٓؼبد سكغ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ " دػٟٞ ا٫عزؾوبم ٝدػٟٞ  ا٫ٗزٜبء ٖٓٝهجَ إٔ      

ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢  إٔ ٛزا ا٤ُٔؼبد هذ ٣زؼشك ُِوطغ أٝ اُٞهق ٝعت ا٩ؽبسح ا٠ُا٫عزشداد"، 

٤ٓؼبد سكغ دػٟٞ ا٩ُـبء ٓغ اُلشم إٔ ا٤ُٔؼبد أُؾذد ُشكغ دػٟٞ ا٩ُـبء ٛٞ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ، 

٣غٞص ا٫رلبم ػ٠ِ ٓخبُلزٚ،ا٫ إٔ ٛ٘بى أعجبثب ٝاهؼ٤خ اهزنزٜب اُؼذاُخ عٔؾذ ثبٌٓب٤ٗخ ك٬ 

اٗوطبػٚ ٝٝهلٚ
255
 . 

طغ ا٤ُٔؼبد إٔ رؾذس ٝاهؼخ ػ٘ذ ثذء عش٣بٕ ا٤ُٔؼبد أٝ أص٘بء عش٣بٗٚ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ٣ٝوقذ ثو     

عذ٣ذ ًبَٓ ثؼذ ؽؤٜٗب اعوبه أُذح اُز٢ عشد هجَ رِي اُٞاهؼخ ٝصٝاٍ ًَ أصش ُٜب، ٣ٝجذأ ٤ٓؼبد 

اٗزٜبء ٛزٙ اُٞاهؼخ
256
. 

ا٩داس١ ٗوطبع ثبُزظِْا٣ٝ٫زؾون       
257
، ؽ٤ش إٔ اُزظِْ أُوذّ ٖٓ أُٞظق ثبُطش٣ن ا٩داس١ 

ا٩داس١ ٛٞ رظِْ اخز٤بس١ ثبُ٘غجخ ُِؾئٕٝ اُخبفخ ُِٔٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٝكوبً ُِزؾش٣غ اُلِغط٢٘٤ 

عٞاء رؼِن رُي ثذػٟٞ ا٩ُـبء أّ اُزغ٣ٞخ
258
. 

ٗٚ ٫ روجَ دػٟٞ ا٩ُـبء ثبُ٘غجخ ُِوشاساد أُزقِخ ثؾئٕٝ أٓب ثبُ٘غجخ ُِزؾش٣غ أُقش١، كب       

أُٞظل٤ٖ ثقلخ ػبٓخ ا٫ ثؼذ اُزظِْ ٜٓ٘ب ا٠ُ عٜخ ا٩داسح خ٬ٍ ٓذح عٞاص اُطؼٖ
259

،أٓب دػٟٞ 
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غب الحمك، الدعاكل ، كد. ماجد را407د. محمد أحمد المسمماني، الكسيط في القانكف اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 

 . 95، ص2004اإلدارية، منشأة المعارؼ، االسكندرية،
لممكظؼ أف يتظمـ لرئيس الدائرة  -1( مف قانكف الخدمة المدنية كتعديالتو النافذ عمى :" 105نصت المادة ) 258

 الحككمية مف أم قرار إدارم كذلؾ خالؿ عشريف يكمان مف تاريخ عممو " .
كف مجمس الدكلة المصرم النافذ عمى :" كجكب التظمـ إلى الييئة االدارية التي ( مف قان12نصت المادة ) 259

  -أصدرت القرار أك إلى الييئات الرئاسية كانتظار المكاعيد المقررة لمبت في التظمـ بالنسبة لما يأتي :
العامة أك  الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بالطعف في القرارات النيائية الصادرة بالتعييف في الكظائع -1

 الترقية أك منح العالكات .
بإلغاء القرارات االدارية الصادرة بإحالتيـ إلى  كفت التي يقدميا المكظفكف العمكميالطمبا -2

 المعاش أك االستيداع أك فصميـ بغير الطريؽ التأديبي .
 التأديبية".الطمبات التي يقدميا المكظفكف العمكميكف بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات  -3
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إ رٞهغ ٜٓ٘ب اُزغ٣ٞخ كبٕ اُزظِْ ا٩داس١ اخز٤بس١، كبُٔٞظق ثبُخ٤بس، إ ؽبء هذّ رظِٔبً ُ٪داسح 

خ٤شاً، ٝإ ؽبء رغبٝصٛب ا٠ُ اُونبء
260
. 

ك٢ ًَ  ٣ٝزؾون ا٫ٗوطبع أ٣نب ثزوذ٣ْ هِت أُغبػذ اُونبئ٤خ، ؽ٤ش اعزوش اُونبء ا٩داس١       

 ٖٓ كِغط٤ٖ ٝٓقش ػ٠ِ إٔ روذ٣ْ ٛزا اُطِت ٣وطغ ٖٓ عش٣بٕ ٤ٓؼبد سكغ اُذػٟٞ.

ش٣بٕ ٓذرٚ ثؼذ ثذئٜب ثقلخ ٓئهزخ ا٠ُ إٔ أٓب ٝهق عش٣بٕ ٤ٓؼبد سكغ اُذػٟٞ ك٤ؼ٢٘ ػذّ ع       

٣ضٍٝ عجت اُٞهق ك٤غش١ ٓب ثو٢ ٜٓ٘ب اعزٌٔب٫ ُٜب، أ١ ٣زْ اؽزغبة أُذح اُغبثوخ ػ٠ِ ه٤بّ عجت 

اُٞهق
261
. 

٣ٝزؾون اُٞهق ثبُوٞح اُوبٛشح         
262
هٞاٍ ٓذح ه٤بٜٓب، ؽ٤ش اػزجشد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب إٔ  

ػ٠ِ  1996ُغ٘خ  50ا٫ؽز٬ٍ ا٩عشائ٢ِ٤ هٞح هبٛشح رٞهق ا٤ُٔؼبد، ؽ٤ش هشسد ك٢ هشاسٛب سهْ 

أٗٚ :" اُذػٟٞ ٓوذٓخ مٖٔ أُذح اُوب٤ٗٞٗخ ثغجت ظشٝف ا٫ؽز٬ٍ ٝٓب رشرت ػ٤ِٜب ٖٓ فؼٞثخ 

بّ أُؾبًْ ثبُ٘غجخ ُٖٔ ٣و٤ٕٔٞ ثبُخبسط"ثَ اعزؾبُخ ك٢ اعشاء ثؼل ا٫ٓٞس خبفخ أٓ
263
. 

ٝهنذ أ٣نب أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب أُقش٣خ ثؤٕ ا٫ػزوبٍ اُغ٤بع٢ ٣ؼزجش :" ٓبٗؼبً ٓبد٣بً       

٣زؼزس ٓؼٚ ػ٠ِ أُذػ٢ إٔ ٣طبُت ثؾوٚ، ٖٝٓ صْ ٣وق عش٣بٕ اُزوبدّ خ٬ٍ ٓذح ا٫ػزوبٍ، 

ٔب٤ُخ هذ عوو ثبُزوبدّ..."ٝثبُزب٢ُ ٫ ٣ٌٕٞ ؽوٚ ك٢ أُطبُجخ ثبُلشٝم اُ
264
 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 546د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 260
 . 93د. ماجد راغب الحمك، الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ ص  261
يقصد بالقكة القاىرة :" الحادث الذم يستحيؿ دفعو، كال يمكف تكقعو، ككالىما سبب أجنبي خارج عف إرادة  262

عدـ التكقع كاستحالة الدفع. د. عبد الناصر أبك سميدانة، مكسكعة القضاء الشخص كال يد لو فيو، فيشترط فييا 
 . 127اإلدارم في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص

, أشار إليو د.  3/9/1998، بتاريخ 50/1996قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية  المنعقدة في راـ اهلل رقـ  263
 . 128-127في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص عبد الناصر أبك سميدانة في مكسكعو القضاء اإلدارم 

ؽ، أشار إليو د.  14لسنة  4240، في الدعكل رقـ 12/4/1969حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر في  264
 . 558ماجد راغب الخمك، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 
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 انًثحث انثاَٙ : إجشاءاخ انحكى فٙ انذعٕٖ
 

رؼذ ٓشؽِخ اُؾٌْ ك٢ اُذػٟٞ ا٩داس٣خ ثقلخ ػبٓخ ٢ٛ أُشؽِخ ا٧خ٤شح ٖٓ ٓشاؽَ         

اُذػٟٞ ٝاُز٢ رجذأ ثبعشاءاد سكغ اُذػٟٞ ٝر٤ٜئزٜب ُِٔشاكؼخ صْ اُؾٌْ ك٢ ٛزٙ اُذػٟٞ، ٝٛزا ٓب 

٣٘طجن ًزُي ػ٠ِ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ؽ٤ش  رؼذ ٓشؽِخ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٢ٛ أُشؽِخ 

 ا٧خ٤شح.

ِؾذ٣ش ػٖ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٣غزٞعت اُؾذ٣ش ػٖ عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ ُٝ        

 دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ أُطِت ا٧ٍٝ ٝؽغ٤خ اُؾٌْ ٝر٘ل٤زٙ ك٢ أُطِت اُضب٢ٗ .

 انًطهة األٔل : عهطح انماضٙ اإلداس٘ فٙ انحكى فٙ دعأٖ انرغٕٚح
 

ػ٠ِ ٗٞع عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ اُؾٌْ ك٢ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ ثٞعٚ ػبّ  رزٞهق         

عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء ٝرُي ٧ٕ  ،اُذػٟٞ أُطشٝؽخ أٓبٓٚ

 اُزغ٣ٞخ. دػٟٞ رخزِق ػٖ عِطزٚ ك٢ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزؼ٣ٞل أٝ

ش ػٖ عِطخ اُوبم٢ ػ٠ِ دساعخ ٛزا أُطِت ٖٓ خ٬ٍ اُؾذ٣ ٝعزؼَٔ اُجبؽضخ      

ا٩داس١ ك٢ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ كِغط٤ٖ أ٫ٝ ٝعِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ اُؾٌْ 

 ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ ٓقش  صب٤ٗبً.

 أ٫ًٝ : عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ك٢ كِغط٤ٖ 

ق ػ٠ِ ٗٞع اس٣خ ٣زٞهٟٝ ا٩دبعِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ اُؾٌْ ك٢ اُذػ إعجن اُوٍٞ      

ك٤٘ؾقش عِطخ اُوبم٢  ،اُذػٟٞ أُطشٝؽخ أٓبٓٚ، كبرا ًبٗذ اُذػٟٞ ٢ٛ دػٟٞ ا٩ُـبء

ٝٓذٟ ارلبهٚ ٓغ  ،ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء ك٢ كؾـ ٓؾشٝػ٤خ اُوشاس ا٩داس١ أُطؼٕٞ ك٤ٚ

هٞاػذ اُوبٕٗٞ، كبرا صجذ ُٚ ٓخبُلزٚ ُٔجذأ أُؾشٝػ٤خ كبٗٚ ٣ؾٌْ ثبُـبئٚ، أٓب ارا صجذ ُٚ 

دٕٝ إٔ ٣زؼذٟ رُي ا٠ُ ث٤بٕ ؽوٞم اُطبػٖ ك٢ أُ٘بصػخ  ٓؾشٝػ٤زٚ ك٤وشس سكل اُذػٟٞ
265
. 

 ٝرٞعغ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ثٜزا اُخقٞؿ، ؽ٤ش ٓ٘ؼ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ف٬ؽ٤خ       

( ٖٓ هبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد 291رؼذ٣َ اُوشاس ا٩داس١ أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٝكوبً ُ٘ـ أُبدح )

:" رقذس أُؾٌٔخ ؽٌٜٔب ػ٠ِ ٝعٚ اُغشػخ  إٔ أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ اُ٘بكز، ؽ٤ش ٗقذ ػ٠ِ

ك٢ اُطِت ٝرُي آب ثشكنٚ أٝ ثبُـبء اُوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ أٝ ثزؼذ٣ِٚ ٓغ ٓب ٣زشرت ػ٠ِ 

 ٤ٗٞخ".ؽٌٜٔب ٖٓ آصبس هبٗ

                                                           
القضاء اإلدارم في ك د. عدناف عمرك،  11د.محمد عبد الكىاب، أصكؿ القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 265

د. عبد الناصر أبك سميدانة، مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف، مرجع ك  233فمسطيف، مرجع سابؽ، ص
 . 7سابؽ، ص
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٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ إٔ ٓ٘ؼ ٛزٙ اُق٬ؽ٤خ ُِوبم٢ ا٩داس١ أٓش خط٤ش، ثؾ٤ش رؼط٢       

٨ُخ٤ش عِطخ اُؾٍِٞ ٓؾَ ا٩داسح ٝرُي ثبفذاس هشاس عذ٣ذ رِضّ ا٩داسح ثٚ ػ٘ذٓب روشس 

رؼذ٣َ اُوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ، ا٧ٓش اُز١ ٣زٞعت ٓؼٚ ٝمغ مٞاثو ر٘ظْ ٛزا ا٫خزقبؿ 

ّ ٣ٝزلن ءجذأ اُلقَ ث٤ٖ اُغِطبد، أ١ رؼذ٣َ اُوشاس ا٩داس١ ٤ُز٬رؾٍٞ دٕٝ اُزؼذ١ ػ٠ِ ٓ

ٝٓجذأ أُؾشٝػ٤خ
266
. 

اُ٘قٞؿ اُوب٤ٗٞٗخ ثؾؤٕ ف٬ؽ٤خ اُوبم٢ ا٩داس١  رٞم٤ؼلزشك ك٢ ٛزا اُقذد ٣ُٝ       

ُز١ ارنؼ ع٤ِبً رؤصشٙ ثبُ٘ظبّ ٝا ،ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء ُذٟ اُزؾش٣غ اُلِغط٢٘٤

 ،ك٢ اُنلخ اُـشث٤خ رطج٤وبد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِبٓب رزغٚ ا٤ُٚ إٔ  ا٠ُ ٗغِٞعبًغ٢ٗٞا٧

عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ رزؾذد ٖٓ خ٬ٍ أؽٌبٜٓب أٜٗب اعزوشد ػ٠ِ إٔ  ٣زنؼٝاُز٢ 

ثب٩ُـبء كوو، ٫ٝ ٣ِٔي أًضش ٖٓ رُي، ٝثزُي فشؽذ ثؤٜٗب ٫ رِٔي رؼذ٣َ هشاس ٓطِٞة 

ك٤ٚ رغبٝص ُٔب ٛٞ ٓطِٞة ٜٓ٘ب أٓبٜٓب، ٝٛٞ ٓب ٣لْٜ ٓ٘ٚ إٔ اُزؼذ٣َ ث٘ظشٛب إٙاُـب
267
ٝك٢ . 

ُٜب أًذد ػ٠ِ أٜٗب ٓؾٌٔخ اُونبء ا٩داس١ ك٢ كِغط٤ٖ، ٝرز٠ُٞ أٓش اُـبء  ؽذ٣ش ٓٞهق

اُوشاساد ا٩داس٣خ ؿ٤ش أُؾشٝػخ ك٢ اهبس ٓٔبسعزٜب ُِشهبثخ اُونبئ٤خ ػ٠ِ اُوشاساد 

ا٩داس٣خ، ٝثبُزب٢ُ ُْ رؾش ا٠ُ اُزؼذ٣َ اه٬هبً 
268
. 

هطبع ؿضح، كوذ فذسد ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب هشاساد اداس٣خ أًذد ػ٠ِ أٓب ك٢          

، ؽ٤ش هبُذ ك٢ ؽ٤ض٤بد عِطخ اُوبم٢ ك٤ٜب ػ٠ِ اُـبء اُوشاس ا٩داس١، ًٝزُي رؼذ٣ِٚ

:" ٓ٘به اخزقبؿ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُزقذ١  إٔ ػ٠ِ 182/1999هشاسٛب سهْ 

داس٣خ أُخزِلخ ٩ُـبئٜب أٝ رؼذ٣ِٜب ارا ُِوشاساد ا٩داس٣خ اُٜ٘بئ٤خ اُقبدسح ٖٓ اُغٜبد ا٩

اعزٞعت ا٧ٓش رُي ..."
269
. 

إٔ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ٣ؼز٘ن اُ٘ظبّ اُونبئ٢ أُضدٝط  ا٠ُ ٓٔب عجن ٝرخِـ اُجبؽضخ       

ٖٓ  (102اُوبئْ ػ٠ِ ٝعٞد هنبء اداس١ ٓغزوَ ػٖ اُونبء اُؼبد١ ٝكوب ُ٘ـ أُبدح )

ثبُشؿْ ٖٓ ػذّ رغغ٤ذ رُي ػ٠ِ أسك اُٞاهغ ؽز٠  اُوبٕٗٞ ا٧عبع٢ اُلِغط٢٘٤ أُؼذٍ،

                                                           
 . 26د.شريؼ بعمكشة، رسالة ماجستير بعنكاف" دعكل إلغاء القرار اإلدارم"، مرجع سابؽ، ص 266
 48/2013.،كقرارىا رقـ 31/1/2014، بتاريخ 110/2013قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل رقـ  267

، بتاريخ  335/2008، كقرارىا رقـ 25/2/2009، بتاريخ  275/2008، كقراراىا رقـ  30/10/2013، بتاريخ 
 ، مكقع المقتفي . 26/3/2012
القرار  أشار إليو  د. محـ سميماف نايؼ شبير، تعديؿ 13/10/2016، جمسة بتاريخ 220/2016القرار رقـ  268

الجزائر، كمية  –مجمة الفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة   -دراسة تحميمية –اإلدارم في القانكف الفمسطيني 
 . 56الحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد السادس عشر، ص 

 143/1995، كقرارىا رقـ  2/4/2000، بتاريخ 182/1999قرار المحكمة العدؿ العميا المنعقدة في غزة رقـ  269
 ، مكقع المقتفي . 29/9/1996ريخ بتا
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٣ٞٓ٘ب ٛزا، ار إٔ ا٫خزقبؿ ٣٘ؼوذ ُٔؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثقلخ ٓئهزخ ُؾ٤ٖ اٗؾبء ٓغِظ 

اُذُٝخ اُلِغط٢٘٤
270
. 

٣خزِق هنبء ا٩ُـبء ػٖ اُونبء اٌُبَٓ ٖٓ ؽ٤ش عِطخ اُوبم٢، كل٢ اُونبء ٝ       

ِطبػٖ، ك٬ ٣وق ػ٘ذ اُزؾون ٖٓ ٓؾشٝػ٤خ اٌُبَٓ رشرٌض ػ٠ِ رؾذ٣ذ أُشًض اُوب٢ٗٞٗ ُ

اُوشاس ا٩داس١ ًٔب ٝمؾ٘ب عبثوب ك٢ هنبء ا٩ُـبء ثَ ٣زؼذٟ رُي ا٠ُ ث٤بٕ أُشًض 

اُوب٢ٗٞٗ ُِطبػٖ ٝرج٤بٕ اُؾَ أُؾشٝع ٝاُغ٤ِْ ُِٔ٘بصػخ أُطشٝؽخ أٓبٓٚ
271
. 

اُونبء اٌُبَٓ ٝكوبً ُونبء ٓؾٌٔخ اُؼذٍ  مٖٔ دػبٟٝرؼزجش دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٖٓ      

٫ ٣ؾطْ سأ١  ،داس١ ك٢ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخعِطخ اُوبم٢ ا٩اُؼ٤ِب، ٝثبُزب٢ُ كبٕ 

ٌُٝ٘ٚ ٣زؼذٟ رُي ا٠ُ ث٤بٕ اُؾَ اُقؾ٤ؼ ك٢ أُ٘بصػخ ،ا٩داسح كؾغت
272

، كبرا ؽذدد 

ك٢ ٛزا اُزؾذ٣ذ،  ( ؽ٤ٌَ ٝٗبصع أُٞظق2500ا٩داسح اُشارت اُزوبػذ١ ُٔزوبػذ ثٔجِؾ )

ٝٝعذد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب أٗٚ ػ٠ِ ؽن، كبٜٗب ٫ رٌزل٢ ثبُـبء اُؾَ اُز١ اٗزٜذ ا٤ُٚ 

وٍٞ ُ٪داسح كؼ٬ ٓب ٛٞ اُؾَ اُقؾ٤ؼ، ثؤٕ رؾٌْ ثزغ٣ٞخ رزؼذٟ ك٢ رُي كزٌُٝ٘ٚ  ،ا٩داسح

 ( ؽ٤ٌَ ؽٜش٣بً ٓض٬ً .3000ٓشرت أُزوبػذ ثٔجِؾ )

اُؼذٍ اُؼ٤ِب رٔبسط عِطزٜب ك٢ رؼذ٣َ اُوشاساد ٣ٝزشرت ػ٠ِ رُي إٔ ٓؾٌٔخ       

ؽ٤ٖ ٗظشٛب كوو ُِؾوٞم اُزوبػذ٣خ دٕٝ اُزطشم ا٠ُ ثبػزجبسٛب ٓؾٌٔخ رغ٣ٞخ ٫ اُـبء ٝرُي 

ثبه٢ اُؾوٞم أُب٤ُخ ا٧خشٟ ُِٔٞظق اُؼبّ ٝٛٞ ػ٠ِ سأط ػِٔٚ
273
. 

أؽبسد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢ ٛزا اُؾؤٕ ا٠ُ إٔ ٣٫ٝزٜب ثقذد ٛزٙ اُوشاساد ًبِٓخ،        

ٝرجغو ػ٤ِٜب سهبثخ ٝاعؼخ ثٔٞعت دػٟٞ اُزغ٣ٞخ اُز٢ ٣شكؼٜب أفؾبة اُؾؤٕ، ٖٝٓ صْ 

٣ٌٕٞ ُٜب رؼذ٣ِٜب، ٝاػبدح اؽزغبة اُشارت اُزوبػذ١ ٖٓ عذ٣ذ خ٬كبً ُِوشاساد ا٧خشٟ اُز٢ 

ُغ٘خ  307ٝاُز١ ٣ؾَٔ اُشهْ  ،ؽ٤ش هبُذ ك٢ اؽذٟ هشاسارٜبذػٟٞ ا٩ُـبء، رٌٕٞ ٓؾ٬ً ُ

ػ٠ِ أٗٚ:" رشٟ أُؾٌٔخ إٔ هج٤ؼخ اُ٘ضاع ًٔب ٛٞ ٝامؼ ٖٓ اُذػٟٞ ٛٞ ٓؾبعجخ  2009

 ،ػ٠ِ أُجِؾ أُطِٞة ؽغٔٚ ٝثبُزب٢ُ ٣خشط ػٖ أُ٘بصػبد اُخبفخ ثٔشرجبد اُزوبػذ

٫ٝ ٣زو٤ذ اُطؼٖ ك٤ٜب  ،ٝد اخزقبفٜب اٌُبَٓٝاُز٢ رخزـ ثٜب ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢ ؽذ

ثٔٞػذ ٓؾذد ..."
274
 . 

                                                           
( مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية كتعديالتو عمى :" تتكلى المحكمة العميا مؤقتان كؿ 37نصت المادة ) 270

المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالدستكرية لحيف تشكميا بقانكف ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية قضائية 
 .أخرل كفقان لمقكانيف النافذة"

 . 232د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارم في فمسطيف، مرجع سابؽ، ص 271
 . 406د. مصطفى أبك زيد فيمي، القضاء االدارم كمجمس الدكلة "قضاء اإللغاء"، مرجع سابؽ،ص 272
 كضحت الباحثة ذلؾ بالتفاصيؿ في الفصؿ األكؿ، المبحث الثاني مف ىذه الدراسة . 273
، مكقع 13/4/2011، بتاريخ 2009لسنة  307الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ قرار محكمة العدؿ العميا  274

 المقتفي .
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هشسد ػ٠ِ أٗٚ :" اؽزغبة سارت  2005ُغ٘خ  46ٝك٢ هشاس آخش ُٜب ٣ؾَٔ اُشهْ      

أُغزذػ٢ ثنْ ػ٬ٝح أُٜ٘خ ُِشارت ا٧عبع٢ ٝإٔ ٣غش١ رُي ػ٠ِ ًبَٓ ٓذح خذٓخ 

أُغزذػ٢ ..."
275
. 

ٝاُز١ عبء ثٚ ػ٠ِ أٗٚ:" اؽزغجذ ُغ٘خ اُزوبػذ  2010ُغ٘خ  244ًٝزُي اُوشاس سهْ         

( 1845.68أُذ٢ٗ ٓغزؾوبرخ ػ٠ِ أعبط إٔ سارجٚ ا٧عبع٢ صائذ ػ٬ٝح أُٜ٘خ ٛٞ ٓجِؾ )

ؽ٤ٌَ ٝإٔ ُغ٘خ اُزوبػذ أُذ٢ٗ ػ٘ذٓب أػبدد اؽزغبة ٓغزؾوبرٚ اُزوبػذ٣خ ر٘ل٤زاً ُوشاس 

ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اػزٔذد راد أُجِؾ..." 
276
. 

 : عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ ٓقش صب٤ٗب

ػٖ اُؾٌْ رخزِق أ٣نب عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ ٓقش ك٢ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء       

دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ك٢ 
277

، ٣ٝزٞهق رُي ا٠ُ ؽذ ًج٤ش ػ٠ِ ٓب ٣ش٣ذٙ أُذػ٢ ٖٓ هِجبد، ار 

 َٛ روزقش ػ٠ِ ٓغشد ا٩ُـبء أّ أًضش ٖٓ رُي .

رؾذ٣ذ اُطِجبد اُز٢ ٣ش٣ذٛب اُطبػٖ ٫ رزٞهق ػ٠ِ اسادرٚ  ٣ٝزٞعت ا٩ؽبسح ا٠ُ إٔ      

ٙ ؽٔب٣خ اكوو، ٌُٖٝ ػ٠ِ اُٞعبئَ اُز٢ ٣ج٢٘ ػ٤ِٜب دػٞاٙ، ثٔؼ٠٘ آخش َٛ ٣وقذ ٖٓ دػٞ

اُؾوٞم اُؾخق٤خ أُغزٔذح ٖٓ اُوٞاػذ اُز٘ظ٤ٔ٤خ أّ ٣ش٣ذ ؽٔب٣خ أُشًض اُوب٢ٗٞٗ 

 أُٞمٞػ٢.

ثبُزؼ٣ٞنبد أُ٘بعجخ، كوذ ٣ؾٌْ ثزؼ٣ٞل ٓبد١،  كل٢ اُؾبُخ ا٠ُٝ٧ كبٕ اُوبم٢ ٣ؾٌْ      

ك٢ اُؾٌْ اُقبدس ثبُزغ٣ٞخ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣وزقش  ثب٧صش أُب٢ُ " ٓشرجبد، ػ٬ٝاد" ٝهذ ٣ؾٌْ 

اُضب٤ٗخ ػ٠ِ ٓغشد اُؾٌْ ثب٩ُـبء، ؽ٤ش ٫ ٣غزط٤غ اُوبم٢ إٔ ٣وّٞ ثزؾذ٣ذ ٗطبم ك٢ اُؾبُخ 

 أٝ رؼذ٣ِٚ أٝ إٔ ٣قذس هشاساً آخشداسح أُشًض اُوب٢ٗٞٗ ُِطبػٖ أٝ إٔ ٣وّٞ ثغؾت هشاس ا٩

ٓؾَ اُوشاس أُؼ٤ت اُز١ أفذسرٚ ا٩داسح
278
. 

٣ٝزشرت ػ٠ِ رُي إٔ عِطخ اُوبم٢ ا٩داس١ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ أٝعغ ٖٓ عِطزٚ ك٢        

اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء، ؽ٤ش روزقش ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء ػ٠ِ ٓغشد اُـبء اُوشاس أُطؼٕٞ 

ك٤ٚ ٤ًِبً أٝ عضئ٤بً، ث٤٘ٔب ٗغذ إٔ عِطزٚ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ٫ روزقش ػ٠ِ ٓغشد اُـبء 

 ،ثَ رزؼذٟ رُي ا٠ُ اُؾٌْ ثبُؾوٞم أُغزٔذح ٖٓ اُوبػذح اُز٘ظ٤ٔ٤خ ،اُوشاس أُطؼٕٞ ك٤ٚ

 ًٝزُي اُؾٌْ ثبُلشٝم أُب٤ُخ أُ٘بعجخ.

                                                           
، مكقع  28/3/2007، بتاريخ 2005لسنة  46قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  275

 المقتفي.
،  28/11/2011، بتاريخ 2010لسنة  244قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل رقـ  276

 مكقع المقتفي .
277

 . 223د.ٓبعذ ساؿت اُؾِٞ، اُونبء ا٩داس١، ٓشعغ عبثن، ؿ
أ.د محمد رفعت عبد الكىاب، كد. ميادة عبد القادر إسماعيؿ، أصكؿ القضاء اإلدارم " ضكابط المشركعية،  278

 . 161دعكل اإللغاء"، مرجع سابؽ، ص
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هذ ٣غذ اُوبم٢ ا٩داس١ فؼٞثخ ػ٘ذ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ، ٝرزٔضَ ك٢ إٔ ٝ       

اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ هذ ٣غزٞعت أُغبط ثوشاساد اداس٣خ ُْ ٣زْ اُطؼٖ ػ٤ِٜب ك٢ 

ٝرُي إٔ ٓضَ ٛزٙ اُوشاساد رظَ ٓ٘زغخ  – بً أ١ خ٬ٍ اُغز٤ٖ ٣ٞٓ –٤ؼبد أُوشس ُزُي أُ

 .٥صبسٛب ٝرٌغت ؽقبٗخ ثلٞاد ٤ٓؼبد اُطؼٖ أُؾبس ا٤ُٚ

ًٝزُي ؽٌْ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب اُز٢ رون٢ ثؤٕ :" ؽو٤وخ هِت اُطبػٖ ٛٞ اُطؼٖ       

٠ اُزخقق٤خ ؽغ٤ٖ ُِذسعخ ا٧ُٝ ػ٠ِ اُوشاس اُقبدس ثزشه٤خ ص٤ِٓٚ ػجذ أُ٘ؼْ ػ٢ِ

،ٖٝٓ صْ كبٕ هِت اُطؼٖ ك٢ ٛزا اُؾؤٕ ٣ؼذ هؼ٘بً ك٢ هشاس اداس١ 1/3/1990اػزجبساً ٖٓ 

ٝاُخبؿ ثزشه٤خ ص٤ِٓٚ ُِذسعخ ا٠ُٝ٧ اػزجبساً ٖٓ  1990ُغ٘خ  229ٛٞ اُوشاس سهْ 

 ٝاٗٔب اُؼجشٙ ،ٝرُي إٔ اُؼجشح ك٢ ر٤٤ٌق اُذػٟٞ ٤ُغذ ثٔب ٣قلٚ اُخقّٞ 1/3/1990

ٝٛٞ أٓش  ،ٝٓب ٣ش٢ٓ ا٤ُٚ ٖٓ دػٞاٙ ٝكوبً ُِز٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ اُقؾ٤ؼ ،ثؾو٤وخ هِجبد أُذػ٢

رخزـ ثٚ أُؾٌٔخ ٝكوبً ُٔب ٣غزج٤ٖ ُٜب ٖٓ ؽو٤وخ ٛزٙ اُطِجبد ٝك٢ اُؾبُخ أُبصِخ كبٕ ٓب 

ك٤ٔب رنٔ٘ٚ ٖٓ رشه٤خ ص٤َٓ  ٣229/90ش٢ٓ ا٤ُٚ أُذػ٢ ك٢ دػٞاٙ ٛٞ اُطؼٖ ػ٠ِ اُوشاس 

أُ٘ؼْ ػ٢ِ ؽغ٤ٖ ٝرخط٢ أُذػ٢ ك٢ اُزشه٤خ ُِذسعخ ا٠ُٝ٧ اُزخقق٤خ ُْٝ اُطبػٖ ػجذ 

ٖٝٓ صْ كبٕ هِجٚ ك٢ ٛزا اُؾؤٕ ٣ؼذ ؿ٤ش ٓوجٍٞ ؽ٬ًٌ  ،٣ضجذ رظِْ اُطبػٖ ٖٓ ٛزا اُوشاس

ٝٛٞ ٓب اٗز٠ٜ ا٤ُٚ اُؾٌْ أُطؼٕٞ ػ٤ِٚ ٓٔب ٣نؾ٠ هِت اُطبػٖ ك٢ ٛزا اُؾؤٕ ؿ٤ش هبئْ 

.اُشكل" ػ٠ِ ع٘ذ فؾ٤ؼ ٖٓ اُوبٕٗٞ ٓزؼ٤ٖ
279
 

٣ٝزٞعت ك٢ ٛزا اُقذد رٞم٤ؼ إٔ هشاساد اُزغ٣ٞخ هذ رؼزشمٜب هشاساد اداس٣خ      

رؾق٘ذ ثلٞاد ٤ٓؼبد اُطؼٖ ك٤ٜب ثب٩ُـبء، ٝرؼذ ٖٓ أًضش أُؾبًَ اُز٢ رضبس ٖٓ اُ٘بؽ٤خ 

صْ ٣ٌزؾق إٔ  ،اُؼ٤ِٔخ، ؽ٤ش ٣غذ اُوبم٢ ا٩داس١ ٗلغٚ أٓبّ هِت ٖٓ هِجبد اُزغ٣ٞخ

٫ٝ ٣ز٤غش ُِٔذػ٢ إٔ ٣قَ ا٠ُ هِجبرٚ  ،ٛ٘بى هشاساً اداس٣بً ثبه٬ً ٣زْ اُطؼٖ ػ٤ِٚ ثب٩ُـبء

ك٬ ٣غذ اُوبم٢  ،ا٫ّ ػٖ هش٣ن اُطؼٖ ػ٠ِ ٛزا اُوشاس اُز١ رؾقٖ ثلٞاد أُٞاػ٤ذ

 ،ا٩داس١ أٓبٓٚ إٔ ٤ٌ٣ق اُذػٟٞ ثؤٜٗب ٖٓ دػبٟٝ ا٩ُـبء، ٖٝٓ صْ ٣ؾٌْ ك٤ٜب ثؼذّ اُوجٍٞ

ُؼذّ اُطؼٖ ك٢ ٛزا اُوشاس ك٢ ا٤ُٔؼبد أُوشس هب٤ٗٞٗبً 
280
. 

 ،غذس ا٩ؽبسح ٛ٘ب ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣غٞص ُِوبم٢ إٔ ٣زؼغق ك٢ رلغ٤ش ٤ٗخ أُذػ٢رٝ      

٣ٝلغشٛب ثؤٜٗب دػٟٞ اُـبء ٫ رغ٣ٞخ، ٧ٕ رُي ٣ئد١ ا٠ُ إٔ ٣غوو اُوبم٢ ػ٘قش 

ؽٌٔٚ ٓ٘ط٣ٞبً ػ٠ِ ػذّ اُلقَ أُطبُجخ ك٢ اُذػٟٞ، ثؾ٤ش ٫ ٣ون٢ ثٚ، ٝثبُزب٢ُ ٣ٌٕٞ 

ِٓضٓبً ثو٤ٞد دػٟٞ ا٩ُـبء ًٔب إٔ أُذػ٢ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ٣ٌٕٞ  ،ك٢ ثؼل هِجبد أُذػ٢

ُزضاّ ثبُٔٞاػ٤ذ ٝا٩عشاءاد اُخبفخ ثذػٟٞ ا٩ُـبءٖٓ ا٫
281
. 

                                                           
، أشار إليو د. مصطفى لطفي  45لسنة  7667، طعف رقـ 5/5/2005العميا في حكـ المحكمة اإلدارية  279

 . 459شاكر، دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ، ص
 .252د.سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع سابؽ، ص 280
 460-459ص د.مصطفى لطفي شاكر، رسالة دكتكراة بعنكاف" دعاكل تسكية الحالة الكظيفية"، مرجع سابؽ، 281

 . 253-252ك د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع سابؽ، ص



81 

حجٛح انحكىانًطهة انثاَٙ : 
282

 انظادس فٙ دعٕٖ انرغٕٚح ٔذُفٛزِ

 

ك٢  بً اُونبئ٢ ٛٞ ػ٘ٞإ ُِؾو٤وخ، ٣ٝشرت ػ٠ِ رُي أصشاً ثبُـلزشك اُوبٕٗٞ إٔ اُؾٌْ ٣ُ       

ثؾ٤ش ٫  ا٤ٔٛ٧خ ٝٛٞ اػزجبس اُؾٌْ ؽبئضاً ُِؾغ٤خ ك٤ٔب كقَ ك٤ٚ ٖٓ ٓغبئَ ٓز٘بصع ػ٤ِٜب،

٣غٞص ػشك ٛزٙ أُغبئَ ػ٠ِ أُؾٌٔخ ٓشح أخشٟ
283

ُزضاّ ثٜزٙ رُي ا٫، ٣ٝزشرت ػ٠ِ 

 ا٩داسح.ًبٕ ُقبُؼ ا٧كشاد أّ أعٞاء  ا٧ؽٌبّ ٝر٘ل٤زٛب

اُقبدس ػ٠ِ دساعخ ٛزا أُطِت ٖٓ خ٬ٍ اُؾذ٣ش ػٖ ؽغ٤خ اُؾٌْ زؼَٔ اُجبؽضخ ٝع     

 صب٤ٗب. ؽٌْ اُزغ٣ٞخأ٫ًٝ، ٝر٘ل٤ز  ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ

 ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ سأ٫ٝ : ؽغ٤خ اُؾٌْ اُقبد

بئ٤خ رزٔزغ ًبكخ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ٖٓ ٓؾبًْ اُونبء ا٩داس١ ؽؤٜٗب ؽؤٕ ا٧ؽٌبّ اُون       

ثقلخ ػبٓخ ثؾغ٤خ ا٧ٓش أُون٢ ثٚ
284

٣زشرت ػ٠ِ ؽغ٤خ ٝ ، كزٌٕٞ ؽغخ ك٤ٔب هنذ ثٚ،

                                                           
يعرؼ الحكـ بالمعنى العاـ ىك النياية الطبيعية التي تختـ بيا الخصكمة القضائية، فالحكـ ىك القرار الذم 282

صدر في مكضكع تصدره المحكمة في الخصكمة كفقان لمقكاعد المقررة قانكنان في نيايتيا كأثناء سريانيا كسكاء 
الخصكمة أك في في مسألة إجرائية. ميمكنة بكعناني، عبد الرحمف عثماف، رسالة ماجستير بعنكاف " سمطات 

 .51، ص2017كصالحيات القاضي اإلدارم "جامعة د.مكالم الطاىر، سعيدة، كمية الحقكؽ، الجزائر، 
 .617ة كالتجارية، مرجع سابؽ،صد. عثماف التكركرم، الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدني283
حجية األمر المقضي بو : ىي فكرة قانكنية مف ابتداع المشرع،كتطبؽ ىذه الفكرة في جميع التشريعات، ألنو مف 284

الالـز كضع حد نيائي لممنازعات كمنع تجديدىا إلى ما ال نياية مف ناحية، كمف ناحية أخرل منع تضارب 
 حدة . األحكاـ كتناقضيا في الخصكمة الكا

كفي تعريؼ آخر ليا تعر ؼ حجية الشيء المقضي بو بأف المحكمة التي أصدرت الحكـ قد استنفذت كاليتيا، فال 
 يحؽ إلييا الرجكع عنو أك أف تعدؿ بو، كليا فقط أف تفسر الحكـ الصادر منيا.

كسببان، كحجية مطمقة كحجية األحكاـ نكعاف : حجية نسبية قاصرة عمى أطراؼ النزاع كتتعمؽ بذات الحؽ محالن 
تككف ممزمة لمكافة كتعمؿ آثارىا في مكاجة الكافة في أية دعكل كلك اختمفت مكضكعا كسببان عف الدعكل التي 

 صدر الحكـ بشأنيا.
كد. عثماف  141.د. عبد الناصر أبك سميدانة، إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ، مرجع سابؽ، ص

، كد. شريؼ بعمكشة، رسالة  618صكؿ المحاكمات، مرجع سابؽ، صالتكركرم، الكافي في شرح قانكف أ
 .260- 259ماجستير بعنكاف "دعكل إلغاء القاضي اإلدارم" مرجع سابؽ، ص

كتكتسب أيضا القرارات الصادرة عف المحاكـ النظامية حجية األمر المقضي بو، كيترتب عمى ذلؾ أف تمتنع 
و، ما لـ تكف محكمة طعف رفع أماميا الطعف بالطريؽ القانكني،حيث المحاكـ األخرل أف تنظر فيما سبؽ الحكـ في

نظـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ في الباب الثاني عشر منو عمى طرؽ الطعف في األحكاـ ، 
عادة  حيث تقسـ طرؽ الطعف إلى نكعيف: طرؽ عادية مثؿ االستئناؼ، كطريؽ غير عادية كىي النقض كا 

مة، عمى خالؼ مع القرارات الصادرة عف محكمة العدؿ العميا التي ال تقبؿ الطعف ككف التقاضي أماميا المحاك
عمى درجة كاحدة، كفي ىذا قررت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى أنو:" إف القضاء اإلدارم في فمسطيف عمى 

ارم في اإلثبات يتميز باإليجابية في درجة كاحدة ال تقبؿ في دعكل اعتراض الغير، إذ أف دكر القضاء اإلد
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بعز٘لبر أُؾٌٔخ اُز٢ أفذسد اُؾٌْ ٣٫ٝزٜب ك٢ ٛزا اُقذد، ك٬ رغزط٤غ ثا٧ٓش أُون٢ 

إٔ رزشاعغ ػٔب هنذ ثٚ أٝ إٔ رؼذُٚ
285
. 

ك٢ ؽؤٕ ع٤ٔغ ػ٠ِ أٗٚ :" رغش١ ك٢ ٛزا اُقذد ٝٗـ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ أُقش١      

"ذ اُخبفخ ثوٞح اُؾ٢ أُؾٌّٞ ك٤ٚا٧ؽٌبّ اُوٞاػ
286
. 

ػ٠ِ إٔ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك٢  ثذٝسٙ ٝهذ اعزوش هنبء ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ        

ُغ٘خ  50ك٢ هشاسٛب سهْ  ٞص ؽغ٤خ ا٧ٓش أُون٢ ثٚ، ؽ٤ش هشسدرؾ ا٫داس٣خذػبٟٝ اُ

ُزاد اُطؼٖ ٝراد اُطِجبد اُز٢ ًبٗذ ٓٞمٞع أٗٚ :" ٛزٙ اُذػٟٞ ٢ٛ رٌشاس ػ٠ِ 1995

إٔ رُي اُطؼٖ ٝرِي اُطِجبد سكنزٜب ، 1995ٝ( ُغ٘خ 7ثؾش ك٢ دػٟٞ اُؼذٍ اُؼ٤ِب سهْ )

ٓؾٌٔز٘ب ثٔٞعت هشاساٗب أُؾبس ا٤ُٚ، كبٕ دػٟٞ اُغٜخ أُغزذػ٤خ رـذٝ ٝاُؾبُخ ٛزٙ ؿ٤ش 

اُؾ٢ء أُؾٌّٞ ثٚ ٝأفجؼ ٓوجُٞخ هبٗٞٗبً ُغجن اُلقَ ك٢ ٓٞمٞػٜب ثوشاس ٜٗبئ٢ ؽبص هٞح 

ؽغخ هبهؼخ ثٔب ٝسد ك٤ٚ"
287
. 

٣ٌٕٞ هنبئ٤بً ٝهطؼ٤بً، ٝإٔ  ؽغ٤خ ا٧ٓش أُون٢ ثٜؤٕاُؾٌْ ػ٠ِ  ٣ٝؾزشه ٤ُؾٞص        

٣زؾذ ك٢ ٓٞمٞع اُذػٟٞ ٝعججٜب ٝأهشاكٜب
288
ٝثٜزا اُؾؤٕ هنذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ  ،

رٌٕٞ ؽغخ ك٤ٔب كقِذ ك٤ٚ ٫ٝ إٔ :" ا٧ؽٌبّ اُز٢ ؽبصد هٞح ا٧ٓش ػ٠ِ اُؼ٤ِب أُقش٣خ 

٣غٞص هجٍٞ د٤َُ ٣٘ول ٛزٙ اُوش٣٘خ اُوبهؼخ، ٖٝٓ صْ ٫ رغٞص اػبدح هشػ اُ٘ضاع اُز١ 

كقِذ ك٤ٚ أٓبّ اُونبء ٖٓ عذ٣ذ، ا٫ّ إٔ رطج٤ن ٛزٙ اُوبػذح ٓ٘ٞه ثزٞاكش ؽشٝهٜب اُوب٤ٗٞٗخ 

ذػٟٞ ٢ٛٝ إٔ ٣زؾذ اُخقّٞ ٝأُؾَ ٝاُغجت ك٢ اُذػٟٞ اُز٢ فذس ك٤ٜب اُؾٌْ ٝاُ

اُغذ٣ذح"
289
. 

٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ػشك اُ٘ضاع ػ٠ِ ٓؾٌٔخ أخشٟ  ٓب رًش عبثوب ٣ٝغذس اُوٍٞ ا٠ُ إٔ       

اعزؼٔب٫ً ُطشم اُطؼٖ أُوشسح مذ اُؾٌْ ا٧ف٢ِ، ا٫ إٔ ٛزا ا٧ٓش ٫ ٣ٌٖٔ رطج٤وٚ ُذٟ 

 اُوشاساد اُقبدسح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ٫ًٕٞ اُونبء ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤، 

                                                                                                                                                           

استقصاء الكاقع كالحقيقة كالكصكؿ إلييما مف خالؿ المركنة في اإلجراءات التي تفرضيا طبيعة الدعكل =
اإلدارية،كعمى ىذا استقر القضاء اإلدارم الذم يككف عمى درجة كاحدة ال تقبؿ أحكامو المراجعة بأم طريؽ مف 

 ، المقتفي .4/10/2005، جمسة 2005ة لسن43طرؽ الطعف.." قرار رقـ 
، كد. 617، د. عثماف التكركرم،الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، مرجع سابؽ،ص285

 . 461مصطفى لطفي شاكر، دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، مرجع سابؽ،ص
 . 1972( لسنة 47( مف قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ )52المادة )286
287
 ، أُوزل50/6/5111.٢، عِغخ 0773( ُغ٘خ 21شاس ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ  أُ٘ؼوذح ك٢ ساّ هللا سهْ )ه
288

أُغزؾبس أُغبػذ ؽٔذ١ ٣بع٤ٖ ػٌبؽخ، ٓٞعٞػخ أُجبدٟء اُوب٤ٗٞٗخ ُِٔ٘بصػبد ا٩داس٣خ " اعشاءاد اُذػٟٞ 

، 0738بء ا٩داس١، ا٤ُٜئخ أُقش٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، ا٩داس٣خ" ٝكوبً ُونبء أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ٝٓؾٌٔخ اُون

 . 843-849ؿ
289

هنبئ٤خ ػ٤ِب، أؽبس ا٤ُٚ د.  07ُ٘خ  213، اُطؼٖ سهْ 54/4/0792أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب أُقش٣خ ثزبس٣خ 

 . 560ؽش٣ق ثؼِٞؽخ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ثؼ٘ٞإ " دػٟٞ اُـبء اُوشاس ا٩داس١"، ٓشعغ عبثن، ؿ
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خ، ٤روجَ اُطؼٖ أٓبّ أ١ عٜخ هنبئ٤خ، ٧ٕ اُغٜخ اُز٢ أفذسرٚ ٢ٛ أػ٠ِ عٜخ هنبئ

ٝاُزوبم٢ أٓبٜٓب ػ٠ِ دسعخ ٝاؽذح
290
. 

ػ٠ِ إٔ:" اُوبٕٗٞ  132/2005ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ك٢ هشاسٛب سهْ  ػ٠ِ رُيأًذد ٝ       

ٖٓ ؽن هِت اػبدح اُ٘ظش ثؼذ اُ٘طن ثبُؾٌْ ٖٓ  ط٢٘٤ أُِـ٢ ٝاُؾب٢ُ هذ عبء خب٤ُبً اُلِغ

أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب، ار ٣قذس اُؾٌْ ٖٓ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ٣ٌٝزغت ؽغ٤خ ا٧ٓش أُون٢ ثٚ 

٣ٝقجؼ ٜٗبئ٤بً"
291
. 

أٓب ك٢ ٓقش، كبٗٚ ٣زْ اُطؼٖ ك٢ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ػٖ أُؾبًْ ا٩داس٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن          

٩داس١ ٓ٘ؼوذح ث٤ٜئخ اعزئ٘بك٤خ ٝرُي رطج٤وبً ُ٘ـ ثذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُونبء ا

ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ اُؾب٢ُ ٝاُز٢ عبء ك٤ٜب ػ٠ِ إٔ :" رخزـ ٓؾٌٔخ  (13أُبدح )

اُونبء ا٩داس١ .... ًٔب رخزـ ثبُلقَ ك٢ اُطؼٕٞ اُز٢ رشكغ ا٤ُٜب ػٖ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح 

ظ ٤ٛئخ ٓلٞم٢ اُذُٝخ ٝرُي ػٖ أُؾبًْ ا٩داس٣خ ٣ٌٕٝٞ اُطؼٖ ٖٓ ر١ٝ اُؾؤٕ ٖٝٓ سئ٤

 خ٬ٍ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ فذٝس اُؾٌْ".

ٝر٘بؽذ اُجبؽضخ ك٢ ٛزا اُقذد أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ثبُؼَٔ ثؤعشع ٝهذ ػ٠ِ عؼَ        

دسعبد اُزوبم٢ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ػ٠ِ دسعز٤ٖ، كبُزوبم٢ ػ٠ِ دسعخ ٝاؽذح 

ٖٓ عٜخ، ٖٝٓ عٜخ أخشٟ  بًٔخ ػبدُخ٣ئد١ ا٠ُ ؽشٓبٕ أُزوبم٢ ٖٓ ًلبُخ ؽوٚ ك٢ ٓؾ

، ُزا هذ ٣ؾٞة أؽٌبْٜٓ ؿِو ك٢ اُوبٕٗٞ ٖٝٓ ػٖ اُخطؤ كبٕ اُونبح ثؾش ؿ٤ش ٓؼق٤ٖٓٞ

صْ ٣ِضّ رطج٤ن اُوبٕٗٞ رطج٤وبً ع٤ِٔبً ًِٔب أٌٖٓ، ٝٛزا ٣وزن٢ ا٣غبد ٝع٤ِخ ُٔشاهجخ ا٧ؽٌبّ 

 .ٝٓشاعؼزٜب ُزؼذ٣َ ؿ٤ش اُقؾ٤ؼ ٜٓ٘ب أٝ اُـبئٜب

ٝرظٜش ا٤ٔٛ٧خ اُؼ٤ِٔخ ُؾغ٤خ ا٧ٓش أُون٢ ثٚ ػ٘ذٓب رؼبد ٗلظ أُ٘بصػخ أٓبّ      

أُؾٌٔخ ٗلغٜب، ار ٣غٞص ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ أُ٘بصػخ اُضب٤ٗخ إٔ ٣ذكغ ثؼذّ عٞاص ٗظش 

اُذػٟٞ ُغجن اُلقَ ك٤ٜب
292

، ٝاُذكغ ُغجن اُلقَ ك٢ اُذػٟٞ رؾٌْ ثٚ أُؾٌٔخ ٖٓ رِوبء 

٢ أ١ ؽبُخ ًبٗذ ػ٤ِٚ اُذػٟٞٗلغٜب، ٣ٝغٞص اُذكغ ثٚ ك
293

ٍ .ٝهشسد ثزُي ٓؾٌٔخ اُؼذ

                                                           
. 142ة العدؿ العميا، مرجع سابؽ، صأبك سميدانة، إجراءات التقاضي أماـ محكمد. عبد الناصر  290

كيشار ىنا إلى أف الفقو الفرنسي أخذ بمبدأ التقاضي عمى درجتيف كجعمو بطريقة غير مباشرة مف 
 lauchaire cf, un des principauxالمبادلء المساكية لممبادلء الدستكرية راجع : 

constitutionnel-legaliste. 
                           R.D.P.1986.p1253 etc. 

،  19/11/2005، بتاريخ 132/2005قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في غزة رقـ  291
 المقتفي .

 .619د. عثماف التكركرم، الكافي في شرح أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، مرجع سابؽ، ص 292
 نكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ .( مف قا92المادة ) 293
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ثبُطِت سهْ  22/5/2005اُؼ٤ِب ثوجٍٞ اُذكغ اُؾ٢ٌِ ثشكل اُطِت ُغجن اُلقَ ك٤ٚ ثزبس٣خ 

171/
294

2004. 

 إٍ ٛ٘ب، ٓب ٢ٛ ؽغ٤خ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ؟٣ٝضبس اُزغب

إ ا٧فَ ك٢ ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٨ُؽٌبّ ثقلخ ػبٓخ أصش ٗغج٢ ٣وزقش        

ػ٠ِ أهشاف اُذػٟٞ ك٬ ٣ٔزذ ا٠ُ ؿ٤شٛب، ثؾ٤ش ٣ٔز٘غ ػ٠ِ اُـ٤ش ا٫ٗزلبع ثٜزٙ 

ا٧ؽٌبّ
295
. 

إٔ ٣ٌٕٞ ٨ُؽٌبّ اُقبدسح ٩ُـبء اُوشاساد ُونبء ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤ ا٣ٝشٟ        

ُٔب ُٜزٙ ا٧ؽٌبّ ٖٓ أصش ك٢ رق٣ٞت اُزقشكبد ا٩داس٣خ رؾو٤وبً  ا٩داس٣خ ؽغ٤خ ٓطِوخ،

ُِقبُؼ اُؼبّ، ٓٔب ٣غٞص ٓؼٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ر١ ٓقِؾخ إٔ ٣زٔغي ثٜب هجَ اٌُبكخ
296
. 

ػ٠ِ إٔ 11/2001ٝأًذد ػ٠ِ رُي ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ هشاسٛب سهْ        

٩داس١ ثب٩ُـبء ُٚ ؽغ٤خ ٓطِوخ...":" اُوشاس اُونبئ٢ اُز١ رقذسٙ ٓؾٌٔخ اُونبء ا
297
. 

ػ٠ِ إٔ :" اُونبء ا٩داس١ ػ٠ِ  43/2005ٝهبُذ ك٢ هشاس أخش ُٜب ٣ؾَٔ اُشهْ          

دسعخ ٝاؽذح ٝأؽٌبٓٚ ٫ روجَ أُشاعؼخ ثؤ١ هش٣ن ٖٓ هشم اُطؼٖ كن٬ً ػٖ أ١ ؽٌْ 

أٝ دػٟٞ  ثبُـبء اُوشاساد ٓؾَ اُطؼٖ ُٚ ؽغ٤خ ػبٓخ ًبِٓخ ؽبِٓخ ٓبٗؼخ ٖٓ أ١ ٗضاع

٣ٌٝزغت اُؾٌْ اُذسعخ اُوطؼ٤خ أُجشٓخ ثٔب ٣غؼِٜب ؿ٤ش هبثِخ ُِٔشاعؼخ "
298
. 

( ٖٓ 52، ؽ٤ش ٗقذ أُبدح )أ٣نبً  أُؾشع ٝاُونبء أُقش١ ػ٠ِ رُي أًذٝ        

هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ اُؾب٢ُ ػ٠ِ إٔ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ثب٩ُـبء رٌٕٞ ؽغخ ػ٠ِ اٌُبكخ، ٓٔب 

 ِؾخ إٔ ٣زٔغي ثٜب هجَ اٌُبكخ.٣ؼ٢٘ إٔ ٣غٞص ٌَُ ر١ ٓق

                                                           
، أشار إلييا د.  18/1/2006، بتاريخ 82/2005قرار محكمة العدؿ العميا  المنعقدة في غزة في الطمب رقـ  294

 .145عبد الناصر أبك سميدانة، إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا، مرجع سابؽ،
 . 253التسكية، مرجع سابؽ، صد. سامي جماؿ الديف، دعاكل  295
إف األحكاـ الصادرة باإللغاء ىي كحدىا التي تحكز حجية مطمقة في مكاجية الكافة كتعتبر ىذه الحجية  296

المطمقة المقرر لحكـ اإللغاء استثناءن عمى القاعدة المقررة لجميع األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية كالتي تحكز 
سبب في ذلؾ أف دعكل اإللغاء تنتمي إلى القضاء العيني كتقـك عمى أساس اختصاـ الحجية النسبية، كيرجع ال

القرار اإلدارم الذم شابو عيب مف العيكب التي أكردىا القانكف. د.سميماف محمد الطماكم، القضاء اإلدارم، 
ابؽ، ، كد. شريؼ بعمكشة، مرجع س889، ص1976، 1الكتاب األكؿ، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي،ط

 . 261ص
 ، المقتفي .3/10/2005، بتاريخ 11/2001قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل رقـ  297
، أشار إليو د. عبد 4/10/2005، بتاريخ 43/2005قرار محكمة العدؿ العميا المنعقدة في راـ اهلل رقـ  298

 . 144مرجع سابؽ، صالناصر أبك سميدانة، إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا، 
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ثذٝسٛب أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب أُقش٣خ ػ٠ِ ٓب عجن ثوُٜٞب :" إٔ هشاس أ٣ذد ٝ        

سئ٤ظ اُٞصساء ُْ ٣ؼذ ُٚ ٝعٞد هب٢ٗٞٗ ثؼذ إٔ هن٠ ثبُـبئٚ، ثٔٞعت ؽٌْ ُٚ ؽغ٤خ ك٢ 

( ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ"52ٓٞاعٜخ اٌُبكخ ػ٬ًٔ ث٘ـ أُبدح )
299
 . 

ٝك٢ هشاس آخش ُٜب هنذ ػ٠ِ إٔ :" ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ثب٩ُـبء رٌٕٞ ؽغخ ػ٠ِ        

ٌُٕٝٞ اُذػٟٞ ٓخبفٔخ ُِوشاس  ،اٌُبكخ ٝرُي ٓشاػبح ُِطج٤ؼخ اُؼ٤٘٤خ ُذػٟٞ ا٩ُـبء

ٝاػبدح  ،ا٩داس١ ك٢ رارٚ كبرا ٓب ؽٌْ ثبُـبء اُوشاس ا٩داس١ كبٕ ا٩داسح رِزضّ ثز٘ل٤ز اُؾٌْ

ًٔب ُٞ ُْ ٣قذس ٛزا اُوشاس اه٬هبً دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُغٜخ ا٩داسح  ،اُؾبُخ ا٠ُ ٓب ًبٗذ ػ٤ِٚ

إٔ رٔز٘غ ػٖ ر٘ل٤زٙ أٝ رزوبػظ ك٤ٚ ػ٠ِ أ١ ٝعٚ ٗض٫ًٝ ػٖ ؽغ٤خ ا٧ؽٌبّ"
300
. 

ٓٔب عجن إٔ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ُْ ٣٘ـ ػ٠ِ اُؾغ٤خ اُز٢ رؾٞصٛب  ٝرغز٘زظ اُجبؽضخ      

ح ك٢ دػبٟٝ ا٩ُـبء أعٞح ث٘ظ٤شٙ أُؾشع أُقش١، ا٫ إٔ اُونبء ا٧ؽٌبّ اُقبدس

اُلِغط٢٘٤ اعزوش ػ٠ِ إٔ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ثب٩ُـبء رؾٞص ؽغ٤خ ٓطِوخ
301
. 

غذس ا٩ؽبسح ا٠ُ إٔ اُؾغ٤خ أُطِوخ اُز٢ رزؼذٟ أهشاف اُخقٞٓخ ا٠ُ اُـ٤ش رٝ        

ٝرُي ػ٠ِ خ٬ف ا٧ؽٌبّ اُقبدسح روزقش ػ٠ِ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ثبُـبء اُوشاساد ا٩داس٣خ 

ٖٓ أُؾبًْ أُذ٤ٗخ
302
ؽ٤ش إٔ ا٧فَ ك٤ٜب  -ٖٓ ؿ٤ش أؽٌبّ ا٩ُـبء –أٝ أُؾبًْ ا٩داس٣خ  -

 إٔ ؽغ٤زٜب ٓوقٞسح ػ٠ِ أهشاكٜب ٝؽذْٛ .

ٝرغذس اُزلشهخ ث٤ٖ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ثبُـبء اُوشاس ا٩داس١ ٝؽغ٤زٜب أُطِوخ، ٝث٤ٖ       

اُوشاس ا٩داس١ ٝؽغ٤زٜب اُ٘غج٤خ اُز٢ رزغبٝص أهشاف اُ٘ضاع،  رِي اُقبدسح ثشكل اُـبء

كب٧ؽٌبّ اُقبدسح ثشكل ا٩ُـبء ٫ رٔ٘غ ٖٓ اػبدح سكغ دػٟٞ ا٩ُـبء ػ٠ِ أعبط ػ٤ٞة 

أخشٟ ؿ٤ش رِي اُز٢ أص٤شد ك٢ أُشح ا٠ُٝ٧
303
. 

                                                           
، 1، ج46ؽ، مكتب فني، 45لسنة  1831، الطعف رقـ 10/3/2001حكـ المحكمة اإلدارية المصرية  في  299
 . 517ص
أشار إليو د. مصطفي لطفي  77لسنة  7202، دعكل رقـ 7/9/2004قرار محكمة القضاء اإلدارم في  300

 .468شاكر، مرجع سابؽ، ص
الفمسطيني فقد نص عمى أنو :" تسرم في شأف جميع األحكاـ القكاعد بقكة أما مشركع قانكف مجمس الدكلة  301

( مف مشركع قانكف 54الشيء المحكـك فيو، عمى أف األحكاـ الصادرة باإللغاء تككف حجة عمى الكافة". المادة )
 . 2005مجمس الدكلة الفمسطيني لسنة 

جية ال يككف ليا أثر إال فيما بيف الخصـك الذيف إف نطاؽ الحجية نسبية فيما يتعمؽ باألشخاص، بمعنى أف الح 302
 صدر الحكـ في مكاجيتيـ، كال تمتد لمف كاف خارجان عف الخصكمة إال إذا كاف ممثالن فييا.

كتثبيت الحجية لمنطكؽ الحكـ فقط، فيي ال تثبت لمكقائع، مثؿ ككف أحد الخصـك تاجرُا، كلـ تكف ىذه الصفة محؿ 
تحكز الحجية. أما أسباب الحكـ فإنيا تحكز الحجية إذا كانت مرتبطة بالمنطكؽ ارتباطان نزاع بيف الخصـك فإنيا ال 

لمنتيجة التي انتيى إلييا الحكـ في منطكقو، فيذه األسباب تتمتع بالحجية باعتبارىا = الزمة بحيث تككف  كثيقان 
 .619جع سابؽ، صمر  الكافي في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات مكممة لممنطكؽ. د. عثماف التكركرم،

 . 128د. ماجد راغب الحمك، الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص  303
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٘ذسط أٓب ثبُ٘غجخ ٨ُؽٌبّ اُقبدسح ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثٞفلٜب ٖٓ هنبء اُؾوٞم ٫ ر       

أ١ ؽغ٤خ أؽٌبٜٓب ٢ٛ ؽغ٤خ ٗغج٤خ هبفشح ػ٠ِ أهشاف  –ك٢ ٗطبم دػبٟٝ ا٩ُـبء 

اُذػٟٞ دٕٝ ؿ٤شْٛ ٝخبفخ إٔ اُؾٌْ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٣زنٖٔ ثطج٤ؼزٚ اُضاّ أؽذ 

غ٣ٞخ ُِؾبُخ أُطشٝؽخ ك٢ رهشك٢ اُذػٟٞ ثٔجِؾ ٓؼ٤ٖ هجوبً ُٔب ٣٘ز٢ٜ ا٤ُٚ اُؾٌْ ٖٓ 

.اُذػٟٞ
304
 

ي، إٔ رٌٕٞ اُؾغ٤خ اُ٘غج٤خ ٧ؽٌبّ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ خبُقخ ٣ٝزشرت ػ٠ِ رُ        

ٝٝامؾخ ك٢ ؽبُخ ا٧ؽٌبّ اُز٢ رون٢ ثبعزؾوبم ٓجبُؾ ٓؼ٤٘خ ٧ؽذ هشك٢ أُ٘بصػخ ك٢ 

ٓٞاعٜخ ا٥خش، ٝرُي ٧ٜٗب رزؼِن ثٔشًض ؽخق٢ ٫ ٣ٔظ ٓشاًض ا٥خش٣ٖ
305
. 

آصبسٙ ا٠ُ ؿ٤ش ساكغ إٔ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ هذ رٔزذ ٣ٝزؼ٤ٖ ا٬ُٔؽظخ ا٠ُ       

اُذػٟٞ، ُٝزُي ٣زغٚ اُجؼل ا٠ُ اُزلشهخ ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك٢ دػبٟٝ 

اُزغ٣ٞخ ثقذد رؾذ٣ذ ؽغ٤خ ٛزٙ ا٧ؽٌبّ، كب٧ؽٌبّ اُز٢ رقذس ك٢ هِجبد اُزغ٣ٞخ ؽبُخ 

أُٞظل٤ٖ ًطِجبد مْ ٓذد اُخذٓخ اُغبثوخ، كٔضَ ٛزا اُطِت ٣ٔزذ أصشٙ ؽزٔب ا٠ُ اُـ٤ش، 

ٕ ؽغخ ػ٤ِٚ ك٢ ٓٞاعٜزٚ ٣ٝزؤصش ٓشًضٙ اُوب٢ٗٞٗ ثٚ، رُي ٧ٕ ٛزٙ اُذػبٟٝ اٗٔب رشكغ كزٌٞ

ل٢ هجوبً ُِوٞاػذ اُز٘ظ٤ٔ٤خ، ٝٛزا دكبػبً ػٖ ٓشًض ٓٞمٞػ٢، ٝٛٞ ٝمغ أُذػ٢ اُٞظ٤

كبرا  أُزقِخ ثٚ ٣ٝزؤصش ثٚ ٣ئصش ك٤ٜب، أُشًض أُٞمٞػ٢ اٗٔب ٣زؤصش ثبُٔشاًض أُٞمٞػ٤خ

                                                                                                                                                           

لغاء القرار اإلدارم قد يككف كميا يحيط بالقرار بأكممو، كقد يككف جزئيان ينصب عمى بعض أحكاـ القرار سكاء = كا 
كاف ىذا القرار الئحيان أـ فرديان، فقد ينطكم القرار عمى حكـ مخالؼ لمقانكف إلى جانب حكـ مشركع، كقد يتعمؽ 

ة ألغمبيتيـ كمعيبان بالنسبة لبعضيـ، فينصب اإللغاء عمى كيككف سميمُا بالنسب=القرار الفردم بعدد مف األفراد 
 إجرات التقاضي أماـ محكمة العدؿ،القرار في جانبو المتعمؽ بيذا البعض األخير. د. عبد الناصر أبك سميدانة ،

 . 128ك د. ماجد راغب الحمك، الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص  142-141مرجع سابؽ، ص
ارية العميا في مصر بيف اإللغاء الجزئي لمقرار اإلدارم كاإللغاء التاـ، حيث قضت بأف :" كقد فرقت المحكمة اإلد

الحكـ المطعكف فيو إذا قضى بإلغاء القرار المطعكف فيو إلغاء مجردان، فإنو يككف قد جانبو الصكاب كذلؾ ألنو ال 
الترقية في باقي الدرجات المخصصة لمترقية  تكجد ثمة مخالفة مطمقة لمقانكف، فما اتبعتو الجية اإلدارية مف تأجيميا

باالختيار إلى سنة تالية، كذلؾ أف إزالة كجو المخالفة القانكنية عمى فرض كجكدىا، إنما يكفي فييا في مثؿ ىذه 
 الحالة بإلغاء القرار المطعكف فيو إلغاءن نسبيان، إذ بمقتضى ىذا اإللغاء يزاؿ العيب الذم شاب القرار بإزالة التخطي،
ف خمت األكراؽ مما يقطغ بأف المخالفة التي كقع فييا القرار  كال يتطمب ذلؾ إلغاء القرار إلغاءن تامان أم مجردان، كا 

، 5/4/1997ىي مخالفة مطمقة ال يمحك عدـ مشركعيتيا إال  اإللغاء التاـ".حكـ المحكمة اإلدارية المصرية في 
 إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ، اصر أبك سميدانة،ؽ، أشار إليو د. عبد الن37لسنة  2146الطعف رقـ 

 . 142مرجع سابؽ، ص 
 . 409د. سامي جماؿ الديف، الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص 304
 . 559د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 305
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ٚ اُغبثوخ ٓض٬ً كبٕ ثبه٢ ص٬ٓئٚ أُشرج٤ٖ ٓؼٚ ك٢ ًؾق ا٧هذ٤ٓخ أكِؼ ك٢ مْ ٓذح خذٓز

٣ٝزؤصشٕٝ ثٜزا اُؾٌْ ٣ٝؾزظ ثٚ ػ٤ِْٜ.
306
 

ث٤ذ أٗٚ ٣زؼ٤ٖ ا٬ُٔؽظخ أٗٚ ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُؾبُخ        

٣زغبٟٝ ٓغ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء ٖٓ ؽ٤ش ؽغ٤زٚ أُطِوخ، ثؾ٤ش ٣غزل٤ذ ٓ٘ٚ أ١ 

ٓٞظق ٣زؾبثٚ أٝ ٣زٔبصَ ٓشًضٙ اُوب٢ٗٞٗ ٓغ ٓشًض أُذػ٢، ًَٝ ٓب ك٢ ا٧ٓش إٔ ا٥صبس 

اُز٢ رٔظ ؿ٤ش أُذػ٢ ٖٓ أُٞظل٤ٖ اٗٔب ٢ٛ ٖٓ ٓوزن٤بد ر٘ل٤ز اُؾٌْ اُخبؿ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ 

ر٘ل٤زٙ ثـ٤ش رُي ٗظشاً ُزشاثو اُؼ٬هبد اُٞظ٤ل٤خ ك٢ ا٩داسح
307

أٓب أُ٘بصػبد أُزؼِوخ  ، 

ٓؼ٤٘خ ثزارٜب، ٓضَ اُجذ٫د أُخزِلخ، كبٕ ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك٤ٜب رٌٕٞ ث٬  ثبعزؾوبم ٓجبُؾ

ؽي ٗغج٤خ ا٧صش ٫ رنش ٫ٝ رل٤ذ اُـ٤ش، ك٬ ٓغبٍ ٬ُؽزغبط ثٜب ػ٤ِٚ، ٫ٝ ٣ؾزظ ٛٞ ثٜب 

ػ٠ِ ٖٓ فذس اُؾٌْ ك٢ ٓٞاعٜزٚ
308
. 

 صب٤ٗب : ر٘ل٤ز اُؾٌْ ا٩داس١

عزقذاس ؽٌٔبً ُقبُؾٚ ٣ؾ٢ٔ ؽوٞهٚ أُؼزذٟ ٣زٞعٚ اُلشد ا٠ُ اُونبء ٖٓ أعَ ا         

٣ؤَٓ ثبُٔوبثَ إٔ ٣زٌٖٔ ٖٓ ر٘ل٤زٙ ك٢ عُٜٞخ ٣ٝغش، ك٬ خ٤ش  كبٗٚػ٤ِٜب ٖٓ ا٩داسح، ُٝزُي 

ك٢ هنبء ٫ ٗلبر ُٚ ًٔب عبء ك٢ اُشعبُخ اُؼٔش٣خ
309
. 

ٝؽ٤بصرٚ ُوش٣٘خ اُؾ٢ء ٣ٝزشرت ػ٠ِ فذٝس اُؾٌْ اُونبئ٢ ػٖ اُوبم٢ ا٩داس١،       

ُزضاّ ا٩داسح ثز٘ل٤زٙثٚ اأُون٢ 
310

، ٣ٝوغ ػ٠ِ ػبروٜب أُغبػذح ك٢ ر٘ل٤ز أؽٌبّ اُوبم٢ 

ا٩داس١، ار أٗٚ ٝثذٕٝ اُز٘ل٤ز رجو٠ ٛزٙ ا٧ؽٌبّ ٝاُوشاساد اُونبئ٤خ ٓغشد ؽشٝف ٤ٓزخ 

ٝػَٔ ر٢٘ٛ هبّ ثٚ اُوبم٢ ا٩داس١ ٩ظٜبس اُؾو٤وخ اُوب٤ٗٞٗخ، دٕٝ أصش كؼ٢ِ ك٢ رـ٤٤ش 

اُؾو٤وخ اُٞاهؼ٤خ
311
. 

                                                           
. ماجد الحمك، ،ك د. مصطفى فيمي ك د254د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع سابؽ، ص 306

، ك د. مصطفى لطفي شاكر، دعاكل تسكية الحالة الكظيفية، مرجع  367الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ،ص
 . 469-468سابؽ، ص

 . 559د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص 307
ماجد الحمك، ، كد. مصطفى فيمي ك د. 411د.سامي جماؿ الديف، الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص 308

 . 467الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ،ص

أسامة نسيـ راتب زيداف، رسالة ماجستير بعنكاف " الخصكمة في دعكل اإللغاء، جامعة النجاح، كمية الحقكؽ،  309
 . 103، ص2014

كاتخاذ لتزامات امضمكف الحكـ كما يفرضو عمييا مف لتزاـ اإلدارة بتحقيؽ ايقصد بالتنفيذ ضد اإلدارة :  310
اإلجراءات الالزمة لتحقيؽ ذلؾ، إما اختياران أك حمميا عمى التنفيذ بكسائؿ ال تتعارض مع طبيعة كظيفتيا اإلدارية. 
إسماعيؿ صالح الديف، رسالة ماجستير بعنكاف " إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في مكاجية اإلدارة" ، 

 . 27، ص 2016لحقكؽ، قسـ ا -تممساف –جامعة أبك بكر بمقايد 
إسماعيؿ صالح الديف، رسالة ماجستير بعنكاف " إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في مكاجية اإلدارة"  311

 .26،مرجع سابؽ، ص
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رظٜش أ٤ٔٛخ ٓؾٌِخ ر٘ل٤ز اُؾٌْ ٖٓ اُونبء ا٩داس١ ٖٓ ػذح عٞاٗت، كٖٔ ٗبؽ٤خ كبٕ ٝ     

اُوبم٢ ٫ ٣ِٔي إٔ ٣زذخَ ك٢ ػَٔ ا٩داسح أٝ ٣ؤٓشٛب ُِو٤بّ ثؼَٔ أٝ ا٫ٓز٘بع ػٖ ػَٔ، 

ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أخشٟ مؼق ٓشًض أُؾٌّٞ ُٚ ثؾٌْ ك٢ ٓٞاعٜخ ا٩داسح ٝٓغِي ا٩داسح ك٢ 

 ك٢ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ.أٝ اُزؾب٣َ ػ٠ِ اُزضآٜب أٝ ا٩ثطبء أُٔبهِخ 

ٝرخزِق أ٤ٔٛخ ٛزٙ أُؾٌِخ ٝكوبً ُٔب ارا ًبٕ اُؾٌْ اُقبدس ُقبُؼ ا٧كشاد أّ ُقبُؼ       

إٔ ا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ ؽؤٜٗب ك٢ رُي ؽؤٕ ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ ٖٓ ٝرُي أٗٚ ٝثبُشؿْ ا٩داسح، 

ُزضآبً ػ٠ِ ػبرن رشرت اٝفذٝسٛب، ًٔب ا٧خشٟ رؾٞص ؽغ٤خ ا٧ٓش أُون٢ ثٚ ٓ٘ز 

أهشاف اُذػٟٞ ر٘ل٤ز ٓوزنبٛب ٝٛٞ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ اُوٞح أُِضٓخ ُِؾٌْ، ا٫ إٔ ٛ٘بى كبسهبً 

اعزخذاّ هشم اُز٘ل٤ز  غٞصعٞٛش٣بً ٤ٔ٣ض ك٢ ٛزا اُقذد ث٤ٖ ا٩داسح ٝا٧كشاد، كج٤٘ٔب ٣

اُغجش١ مذ ا٧كشاد ػ٘ذ آز٘بػْٜ ػٖ اُز٘ل٤ز ا٫خز٤بس١، كبٗٚ ٣ؾظش اعزخذاّ ٛزٙ اُطشم 

مذ ا٩داسح ٩سؿبٜٓب ػ٠ِ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ
312
 . 

ٔؾٌِخ ك٢ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ إٔ ٛ٘بى ػذداً ًج٤شاً ٖٓ أؽٌبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُٝرظٜش      

ذُٝخ اُؾب٢ُ رظَ ثـ٤ش ر٘ل٤ز ثغجت رؼٔذ ا٩داسح رُياُلِغط٤٘٤خ ٝٓغِظ اُ
313

، ٣ٝزشرت رُي 

ٗز٤غخ ػذّ ٓ٘ؼ اُوبم٢ ف٬ؽ٤بد ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ خ٬ُٜب رِج٤خ سؿجبد ٖٓ فذس ُقبُؾْٜ 

اُؾٌْ ا٩داس١ ك٢ دكغ ا٩داسح ا٠ُ ر٘ل٤زٙ، ٣ٌٕٝٞ ثٞعغ ا٩داسح ا٫ٓز٘بع ػٖ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ 

د اُز٘ل٤ز ٝٝعبئِٚ، سؿْ إٔ اُز٘ل٤ز ٛٞ ؿب٣خ ا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ، ٫ ع٤ٔب ٢ٛٝ اُز٢ رِٔي آ٤ُب

                                                           
 . 496، مرجع سابؽ، ص"دعاكل تسكية الحالة الكظيفية رسالة دكتكراة بعنكاف " د.مصطفى لطفي شاكر، 312
 رتيا محكمة العدؿ العميا كلـ تنفذ: مف القرارات التي أصد 313

أصدرت محكمة العدؿ العميا في غزة قراران يقضي بعكدة طبيب لمعمؿ  1997في شير يناير مف العاـ  -1
في بمدية غزة رئيسان لمدائرة الصحية فييا، كلـ تمتـز بمدية غزة بتنفيذ القرار كقامت بتعييف طبيب آخر في 

 بإعادة الطبيب المذككرلمعمؿ لدييا كلكف في كظيفة أخرل أدنى. ذلؾ المنصب غير أنيا قامت فيما بعد
أصدرت محكمة العدؿ العميا في غزة أمران يقضي بإلغاء قرار بمدية غزة بيدـ منزؿ  4/5/1997بتاريخ  -2

بتاريخ  أف تقـك البمدية بيدـ المنزؿتعكد ممكيتو لتسعة أفراد إال أف قرار المحكمة لـ يحؿ دكف 
22/5/1997 . 

أصدرت محكمة العدؿ العميا في غزة حكمان يمغي قرار كزارة التربية كالتعميـ  19/11/1998يخ بتار  -3
كرئيس ديكاف المكظفيف العاـ بحؽ أحد المكظفيف، كالقاضي بنقمو مف كظيفتو إلى كظيفة أخرل، كقد 

ت إبقاء المذككر اعتبرت المحكمة قرار الكزارة بنقؿ المذككر إلى الكظيفة الجديدة مخالفان لمقانكف، كقرر 
 في كظيفتو إال أف كزارة التربية كالتعميـ كديكاف شؤكف المكظفيف رفضان االمتثاؿ لقرار المحكمة .

أشار إلى القرارات السابقة د. عبد الناصر ابك سميدانة،  إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا، مرجع 
 . 150-149سابؽ، ص

مف يربط العالقة بيف مبدأ المشركعية كتنفيذ أحكاـ القضاء، كيسمـ عمى  كفي ىذا الصدد نشير إلى أف ىناؾ=
أنيا عالقة دائمة كقائمة، فمبدأ المشركعية يمقى احترامان زتطبيقان كمما بادرت اإلدارة " المدعى عمييا" إلى تنفيذ 

يف، رسالة أحكاـ القضاء، كالتزمت بمضمكف ىذه األحكاـ كنفذتيا عمى أكمؿ كجو . إسماعيؿ صالح الد
 . 27ماجستير بعنكاف " إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في مكاجية اإلدارة" ، مرجع سابؽ، ص
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رقجؼ ػذ٣ٔخ اُغذٟٝ ػ٠ِ أسك اُٞاهغ، ؽ٤ش ُٖ  ٝثذٝٗٚا٩داس٣خ ٝاُز٢ ٧عِٜب فذسد 

رض٣َ ظِْ ٝاهغ أٝ رؼ٤ذ ؽن مبئغ
314
. 

ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ أؽٌبٜٓب، ؽ٤ش هشسد  ػ٠ِ ٛزا أًذدٝ        

ٕ :" ا٫ٓز٘بع ػٖ ر٘ل٤ز اُوشاساد اُونبئ٤خ ٣ؾٌَ ػ٠ِ أ 2005ُغ٘خ  119ك٢ هشاسٛب سهْ 

اػزذاء ػ٠ِ اُذعزٞس، ٝرُي ٫عزو٬ٍ اُغِطخ اُونبئ٤خ ػٖ اُغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ ٝآز٘بع 

اُغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ ػٖ ر٘ل٤ز اُوشاس اُونبئ٢ ٛٞ اػزذاء ػ٠ِ ٓجذأ اُلقَ ث٤ٖ اُغِطبد، ٝٛزا 

شاس اُونبئ٢ ٣لوذٙ ؽغ٤زٚ اُز٢ كشمٜب اُوبٕٗٞ، كبؽزشاّ ا٫ٓز٘بع ٛٞ ثٔضبثخ ٓ٘بهؾخ ُِو

هشاساد أُؾبًْ ٣زطِت ر٘ل٤زٛب ؽز٠ ُٞ ًبٗذ ٓخطئخ، ًٔب أٗٚ ٫ ٣غٞص ُِغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ 

كشك سهبثزٜب ػ٠ِ اعشاءاد أُؾبًْ ٝهشاسارٜب، ُٝوذ أعٔغ كوٜبء اُوبٕٗٞ ثؤٕ ؿَ ٣ذ 

أٓبّ أُؾبًْ ٛٞ ٖٓ أْٛ ػٞآَ اسعبء  اُغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ ػٖ اُزذخَ ك٢ اُذػبٟٝ أُ٘ظٞسح

ٓجذأ اعزو٬ٍ اُونبء ٝكشك اؽزشآٚ ػ٠ِ اُغ٤ٔغ، ٣ٝغت إٔ رجو٠ ٣ذ اُغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ 

ٓـُِٞخ ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ ٛ٘بى خطؤ ك٢ رطج٤ن اُوبٕٗٞ اسرٌجٚ اُوبم٢ أص٘بء ع٤ش اُذػٟٞ، ٧ٕ 

ي ا٧ؽٌبّ ثبُطشم اُٞع٤ِخ اُقؾ٤ؾخ ُزذاسى ٓضَ ٛزا اُخطؤ ٝاف٬ؽٚ رزْ ثبُطؼٖ ك٢ رِ

أُوشسح هبٗٞٗبً، ٤ُٝظ ػٖ هش٣ن رذخَ اُغِطخ اُز٘ل٤ز٣خ ك٢ اعشاءاد ٝهشاساد 

أُؾبًْ"
315
. 

إ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ اُقبدسح ك٢ ٓٞاعٜخ ا٩داسح ٓغؤُخ رشرجو ثٔذٟ اؽزشاّ       

٤بً ُؾٌْ سعبٍ اُذُٝخ ُٔجذأ ع٤بدح اُوبٕٗٞ، ٝٛزٙ اُذُٝخ اُز٢ ٣لزشك ك٤ٜب إٔ ر٘قبع رِوبئ

اُوبٕٗٞ، ٝثبُزب٢ُ ؽز٤ٔخ اُزضآٜب ثز٘ل٤ز أؽٌبّ رقذس ثبعْ اُؾؼت
316

، ار ثٔغشد فذٝس 

اُؾٌْ ا٩داس١ ٣وغ ػ٠ِ ػبرن ا٩داسح ٝاعت ر٘ل٤ز اُؾٌْ اُقبدس مذٛب اداس٣ب، ٌُٖٝ ٤ُظ 

٘ل٤ز، ُزضآٜب ثبُززُي ا٩داسح ٫دائٔبً ٣ٌٕٞ ر٘ل٤زٛب ع٬ًٜ، ار ًض٤ش ٓب ٣وبثَ ثب٫ٓز٘بع ٓخبُلخ ث

 ًبٕ رُي ك٢ ر٘ل٤ز هشاساد دػٟٞ اُزغ٣ٞخ أّ دػٟٞ ا٩ُـبء.أعٞاء 

ٝرزضَٔ فٞس آز٘بع ا٩داسح ػٖ اُز٘ل٤ز
317
 : 

                                                           
شكاالتو الكقتية، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلى،  314 د.خميفة عبد العزيز عبد المنعـ، تنفيذ األحكاـ اإلدارية كا 

 .29، ص2008اإلسكندرية، 

 ، المقتفي . 30/1/2005، بتاريخ 2005لسنة  119العميا المنعقدة في راـ اهلل رقـ  قرار محكمة العدؿ 315
 ( مف قانكف السمطة القضائية النافذ عمى :" تصدر األحكاـ كتنفذ باسـ الشعب الفمسطيني".5نصت المادة ) 316
  -يمكف تكضيح مظاىر مخالفة اإلدارة إللتزاميا بالتنفيذ في دعاكل اإللغاء في : 317

االمتناع عف تنفيذ الحكـ : حيث تعمد اإلدارة إلى االمتناع عف تنفيذ الحكـ الصادر بإلغاء القرار المعيب  -1
بكاممو أك تمجأ اإلدارة إلى التنفيذ الجزئي لحكـ اإللغاء، كمف األمثمة عمى ذلؾ امتناع كزير الحربية 

حد كبار الجيش إلى المعاش فأقاـ المصرم عف تنفيذ حكـ لمحكمة القضاء اإلدارم بإلغاء قرار إحالة أ
 المحكـك لو دعكل ضد الكزارة كالكزير بصفتو الشخصية فصدر الحكـ لصالحو .

إصدار القرار الممغي : تتمثؿ المخالفة في ىذه الحالة بقياـ اإلدارة بإعادة إصدرا القرار المقضي  -2 إعادة ن
كالغاية التي ابتغاىا القرار المقضي  بإلغائو، أك أف تتحايؿ اإلدارة بإصدار قرار جديد يحقؽ اليدؼ

 بإلغائو.
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 ػٖ اُز٘ل٤ز : آز٘بع ا٩داسح اُقش٣ؼ- أ

٣ٝزغغذ ا٫ٓز٘بع اُقش٣ؼ ُ٪داسح ػٖ اُز٘ل٤ز، ك٢ فذٝس هشاس فش٣ؼ ٣ؾَٔ          

ٓغب٫ً ُِؾي ك٢ ٓخبُلزٜب ُؾغ٤خ اُؾ٢ ء سكل ر٘ل٤ز اُوشاس ا٩داس١، ُٔب ٫ ٣ذع 

أُون٢ ك٤ٚ،
318

ًؤٕ ٣قذس هشاساً اداس٣بً ثبػبدح رغ٣ٞخ ٓغزؾوبد اُطبػٖ ٝكوبً  

 ُِوبٕٗٞ، كزوّٞ ا٩داسح ثبفذاس هشاس رغ٣ٞخ دٕٝ رؼذ٣َ.

 ا٫ٓز٘بع اُن٢٘ٔ ٖٓ ا٩داسح ك٢ اُز٘ل٤ز : -2

عٌٞرٜب اصاء اُوشاس ا٩داس١،  ٣ؾٌَ ا٫ٓز٘بع اُن٢٘ٔ ػٖ اُز٘ل٤ز ٖٓ ا٩داسح ػ٘ذ       

، آب إٔ رغزٔش ا٩داسح ك٢ بٕك٬ رقذس هشاساً فش٣ؾبً ثبُشكل، ُٜٝزا ا٧عِٞة ٓٞهل

ر٘ل٤ز اُوشاس أُِـ٢، ٝآب إٔ روّٞ ثبػبدح افذاس هشاس اداس١ ٓٔبصَ ُِز١ أُـ٢
319
 . 

اُقبدسح ٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ثؤٕ ٓؾٌِخ ػذّ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ ثؾٌَ ػبّ ٝا٧ؽٌبّ       

ٖٓ أدم أُؾبًَ اُز٢ رٞاعٚ ر١ٝ اُؾؤٕ اُقبدس  ،ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثؾٌَ خبؿ

ُقبُؾْٜ اُؾٌْ، ُٜٝزا ؽبٍٝ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ اُزـِت ػ٠ِ ٓؾٌِخ ػذّ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ 

ٕٞ ا٧عبع٢ أُؼذٍ ٖٓ اُوبٗ (106)َ ػبّ، ؽ٤ش ٗـ أُؾشع ك٢ أُبدح اُونبئ٤خ ثؾٌ

ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ ٝاعجخ اُز٘ل٤ز ٝا٫ٓز٘بع ػٖ ر٘ل٤زٛب أٝ ػ٠ِ أٗٚ :"  2003ُؼبّ 

رؼط٤ت ر٘ل٤زٛب ػ٠ِ أ١ ٗؾٞ عش٣ٔخ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب ثبُؾجظ ٝاُؼضٍ ٖٓ اُٞظ٤لخ ارا ًبٕ 

أُزْٜ ٓٞظلبً ػبٓبً أٝ ٌِٓلبً ثخذٓخ ػبٓخ، ُِٝٔؾٌّٞ ُٚ اُؾن ك٢ سكغ اُذػٟٞ ٓجبؽشح 

 ٣نبً ًب٬ًٓ" .ا٠ُ أُؾٌٔخ أُخزقخ، ٝرنٖٔ اُغِطخ اُٞه٤٘خ رؼٞ

ؽٌبّ ( ػ٠ِ إٔ :" رقذس ا72٧ٗـ أُؾشع اُذعزٞس١ أُقش١ ك٢ أُبدح )ٝ        

ٓز٘بع ػٖ ر٘ل٤زٛب أٝ رؼط٤َ ر٘ل٤زٛب ٖٓ عبٗت أُٞظل٤ٖ ٝر٘لز ثبعْ اُؾؼت ٣ٌٕٝٞ ا٫

 اُؼ٤٤ٖٓٞٔ أُخزق٤ٖ عش٣ٔخ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ". 

سهْ  ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ا٧سد182٢ٗأُبدح ) ٝرلؼ٬٤ً ُِ٘ق٤ٖ اُغبثو٤ٖ ٗقذ      

ًَ ٓٞظق ٣غزؼَٔ عِطخ ػ٠ِ إٔ :" اُنلخ اُـشث٤خ اُغبس١ ك٢   1960ُغ٘خ  16

ٝظ٤لزٚ ٓجبؽشح أٝ ثطش٣ن ؿ٤ش ٓجبؽش ٤ُؼٞم أٝ ٣ئخش ر٘ل٤ز أؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ أٝ ا٧ٗظٔخ 

 أُؼٍٔٞ ثٜب .... ٣ؼبهت ثبُؾجظ ٖٓ ؽٜش ا٠ُ ع٘ز٤ٖ".

( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُقش١ ػ٠ِ إٔ :" ٣ؼبهت 123ـ أُبدح )٣ٝوبثِٜب ٗ      

ثبُؾجظ ٝاُؼضٍ ًَ ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ اعزؼَٔ عِطخ ٝظ٤لزٚ ك٢ ٝهق ا٧ٝآش اُقبدسح 
                                                                                                                                                           

تعطيؿ آثار حكـ اإللغاء بإصدار تشريع جديد : قد تقـك اإلدارة بإصدار تشريع أك الئحة جديدة تيدؼ  -3
زالة ما كاف قد شابو مف عيكب، أك إعطائو قكة القانكف.  منيا تصحيح القرار اإلدارم الممغي كا 

 . 268-267مرجع سابؽ، ص رسالة ماجستير بعنكاف " دعكل إلغاء القرار اإلدارم"، د. أشرؼ بعمكشة،

إسماعيؿ صالح الديف،رسالة ماجستير بعنكاف " إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في مكاجية  318
 . 34مرجع سابؽ، ص ،اإلدارة" 

ئية اإلدارية في مكاجية لقرارات القضاإسماعيؿ صالح الديف،رسالة ماجستير بعنكاف " إشكاالت تنفيذ ا 319
 . 36مرجع سابؽ، ص ،اإلدارة"
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ٖٓ اُؾٌٞٓخ أٝ أؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ أٝ رؤخ٤ش رؾق٤َ ا٧ٓٞاٍ ٝاُشعّٞ أٝ ٝهق 

ؾجظ أٝ اُؼضٍ ًَ ر٘ل٤ز ؽٌْ أٝ أٓش فبدس ٖٓ أ٣خ عٜخ ٓخزقخ، ًزُي ٣ؼبهت ثبُ

ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ آز٘غ ػٔذاً ػٖ ر٘ل٤ز ؽٌْ ٓٔب رًش ثؼذ ٓن٢ صٔب٤ٗخ أ٣بّ ٖٓ اٗزاسٙ 

ػ٠ِ ٣ذ ٓؾنش ارا ًبٕ ر٘ل٤ز اُؾٌْ أٝ ا٧ٓش داخ٬ً ك٢ اخزقبؿ أُٞظق"
320
. 

٬٣ؽع ٖٓ اُ٘قٞؿ اُغبثوخ، إٔ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ٝٗظ٤شٙ أُؾشع أُقش١        

نـو ػ٠ِ ا٩داسٙ ٖٓ أعَ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ ثؾٌَ هذ ٝمؼب ٝعبئَ ٖٓ ؽؤٜٗب اُ

 ٝأُذ٤ٗخ.زنؼ ٖٓ خ٬ٍ أُغئ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ رػبّ، ٝ

ٝرزٔؾٞس أُغئ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ؽبٍ صجٞد آز٘بع أُٞظق ػٖ ر٘ل٤ز اُؾٌْ       

 اُونبئ٢ ٖٓ رو٤٤ذ ُؾش٣خ أُٞظق ٝػضُٚ ٖٓ ٝظ٤لزٚ ًٔب ٝمؾ٘ب آٗلب.

أُذ٤ٗخ، كززٔؾٞس ثؤٕ ٣طبُت أُؾٌّٞ ُٚ ا٩داسح ثبُزؼ٣ٞل ػٔب أٓب أُغئ٤ُٝخ       

أفبثٚ ٖٓ مشس هذ ٗغْ ػٖ ػذّ ر٘ل٤زٛب ُِؾٌْ اُقبدس ُقبُؾٚ
321
. 

٣ٝؾبس ك٢ ٛزا اُقذد ا٠ُ ٝع٤ِخ اُـشآخ اُزٜذ٣ذ٣خ، ٢ٛٝ اؽذٟ ٝعبئَ اُز٘ل٤ز         

ٚ أُؾشع أُؾشع اُلشٗغ٢ دٕٝ ٗظ٤ش٣ ٝاُز٢ هشسٛب ،اُغجش١ ٨ُؽٌبّ اُونبئ٤خ

ر٘ل٤ز  ؛اُلِغط٢٘٤ ٝأُقش١ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ ُِوبم٢ ا٩داس١ إٔ ٣غزخذٜٓب ُنٔبٕ

ا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ اُقبدسح ك٢ ٓٞاعٜخ ا٧ؽخبؿ أُؼ٣ٞ٘خ اُؼبٓخ، ًٝزُي ا٧ؽخبؿ 

أُؼ٣ٞ٘خ اُخبفخ أٌُِلخ ثبداسح ٓشاكن ػبٓخ، أ٣ب ًبٕ ٓنٕٔٞ اُؾٌْ اُقبدس
322
. 

ٝرشٟ اُجبؽضخ ا٠ُ إٔ أُؾشع اُلشٗغ٢ أؽغٖ ػ٘ذٓب أهش اُـشآخ اُزٜذ٣ذ٣خ ٩عجبس       

ا٩داسح ػ٠ِ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ اُونبئ٤خ ػ٠ِ اُؼٌظ ٖٓ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ ٝأُقش١، 

ٝر٘بؽذ اُجبؽضخ أُؾشع اُلِغط٢٘٤ إٔ ٣ِغؤ اُوبم٢ ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤ ا٠ُ اُـشآخ 

                                                           
كقد تمتنع اإلدارة عف تنفيذ األحكاـ أيضان مف خالؿ التأخير أك التباطؤ في تنفيذ الحكـ، كلكف القضاء المصرم  320

إذا كاف السبب في التأخير تنفيذ األحكاـ يرجع إلى تبادؿ  -أ -جكىريف عمى ىذه القاعدة كىما : ءيفقرر استثنا
في تنفيذ الحكـ أكثر مف الكقت  لمقاضي أف جية اإلدارة لـ تتراخ المكاتبات بيف الكزارات، كذلؾ عندما يثبت
 المالئـ، كلكنيا قد بادرت إلى تنفيذه جزئيان.

ب عمى تنفيذ الحكـ فكر اخالؿ خطير بالصالح العاـ، كيتعذر تداركو كحدكث فتنة أك حالة ما إذا كاف يترت -ب
تعطيؿ سير المرفؽ، فيترجح عندئٍذ الصالح العاـ عمى الصالح الفردم الخاص، كلكف بمراعاة أف تقدر الضركرة 

 بقدرىا، كأف يعكض صاحب الشأف إف كاف لذلؾ محمو.
ميا المصرية بقكليا :" إنو ال يجكز لمقرار اإلدارم أف يعطؿ تنفيذ حكـ قضائي كىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية الع=

نيائي إال إذا كاف يترتب عمى تنفيذ الحكـ فكرا إخالؿ خطير بالصالح العاـ يتعذر تداركو كحدكث فتنة أك تعطيؿ 
الضركرة بقدرىا. أسامة  سير مرفؽ عاـ، كفي ىذه الحالة يرجح الصالح العاـ عمى الصالح الفردم بمراعاة أف تقدر
 . 108نسيـ راتب زيداف، رسالة ماجستير بعنكاف " الخصكمة في دعكل اإللغاء"، مرجع سابؽ، ص

أسامة نسيـ راتب زيداف، رسالة ماجستير بعنكاف " الخصكمة في دعكل اإللغاء"، مرجع سابؽ،  321
 . 115ص

حكاـ اإلدارية، دار النيضة العربية، القاىرة، د.عصمت عبد اهلل الشيخ،الكسائؿ القانكنية لضماف تنفيذ األ 322
 . 102، ص2009
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ؽ٤ش إٔ اُـشآخ روَِ ٖٓ ؽب٫د  ،ا٩داسح ػٖ ر٘ل٤ز اُؾٌْاُزٜذ٣ذ٣خ ك٢ ؽبُخ رجبهئ 

 رؼ٘ذ ا٩داسح.

إٔ اُٞعبئَ اُز٢ ٝمؼٜب أُؾشع ُِؾذ ٖٓ ٓؾٌِخ ػذّ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ  ا٠ُ ٣ٝغز٘زظ          

ٝا٧ؽٌبّ اُقبدسح ٖٓ اُونبء ا٩داس١ ثٞعٚ خبؿ ٫ رٌل٢ ُٔٞاعٜخ  ،اُونبئ٤خ ثٞعٚ ػبّ

إٔ ٣جؾش ػٖ ٝعبئَ أخشٟ أًضش كؼب٤ُخ ُٞمغ ؽَ ُٜزٙ  ٛزٙ أُؾٌِخ، ًٝبٕ ٖٓ اُٞاعت

 أُؾٌِخ اُز٢ رؼشك ًَ ٖٓ ٣ؾقَ ػ٠ِ ؽٌْ ٖٓ اُونبء ا٩داس١ مذ عٜخ ا٩داسح.

 ٝروزشػ اُجبؽضخ إٔ ٣زْ اٗؾبء ٤ٛئخ أٝ عٜبص رٌٕٞ ٓغئُٝخ ػٖ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ        

 بُٔزغجت ثبُزؼ٣ٞنبد أُ٘بعجخ.ٝرٌٕٞ عِطزٜب إٔ روّٞ ػ٠ِ ر٘ل٤ز ٛزٙ ا٧ؽٌبّ ٝرؾٌْ ث

اُؾٌْ اُقبدس ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٣وشس ا٠ُ إٔ  ا٩ؽبسحُٝؼَ ٖٓ أُل٤ذ ٛ٘ب           

َٛ ٣ؾن ُز١ٝ اُؾؤٕ  اُؾوٞم اُؾخق٤خ ُز١ٝ اُؾؤٕ، ٓٔب ٣زشرت ػ٠ِ رُي اُزغبإٍ ا٥ر٢،

 ؟ اُز٘بصٍ ػٖ اُؾٌْ اُقبدس ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ

٣وشس اُؾٌْ اُقبدس ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ اُؾوٞم اُؾخق٤خ ُقبؽت اُؾؤٕ، كٖٔ       

أُغزوش ػ٤ِٚ إٔ ٣غٞص ُٚ إٔ ٣ؼذٍ ػٖ ٓطبُجخ ا٩داسح ٝاُضآٜب ثز٘ل٤ز اُؾٌْ، ٝإٔ ٣وشس 

اُ٘ضٍٝ ػ٘ٚ، ٝك٢ رُي هنذ أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب ثؤٗٚ :" ارا ًبٗذ اُذػٟٞ أُز٘بصٍ 

ٖٓ دػبٟٝ     اُزغ٣ٞبد، كٖٔ صْ ٝأ٣ّب ًبٕ اُشأ١ اُوب٢ٗٞٗ ك٢ أؽو٤خ  ػٖ اُؾٌْ اُقبدس ك٤ٜب

أُذػ٢ ... كبٕ ٓضَ ٛزا اُز٘بصٍ عبئض هبٗٞٗبً..."
323
. 

٘ضٍٝ أُٞظق ػٖ اُؾٌْ اُقبدس ثزغ٣ٞخ ؽبُزٚ هجوبً ُِوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ، ٣ضٍٝ ٓب ثٝ      

٘ضٍٝ ٣ؾزظ ثٚ ػ٠ِ ٖٓ ُِؾٌْ ٖٓ ؽغ٤خ ٣ٝٔز٘غ ا٫ؽزغبط ثٚ ًغ٘ذ ر٘ل٤ز١، ؿ٤ش إٔ ٛزا اُ

أفذسٙ كوو ك٬ ٣غٞص ُٚ إٔ ٣ض٤ش أُ٘بصػخ ٖٓ عذ٣ذ ك٢ راد أُٞمٞع ُٝزاد اُغجت، 

ُٝٔب ًبٕ اُؾٌْ ٣شؽذ اُغٜخ ا٩داس٣خ اُقبدس ك٢ ٓٞاعٜزٜب ٛزا اُؾٌْ ا٠ُ اُقٞاة ك٢ 

رطج٤ن اُوٞا٤ٖٗ ٝكوبً ُوٞاػذ أُؾشٝػ٤خ، ك٬ ع٘بػ ػ٤ِٜب إ ٢ٛ أعشد ٓوزن٠ ٛزا اُؾٌْ 

لزرٚ ٖٓ رِوبء ٗلغٜبٝٗ
324
. 

٣ٝزؼ٤ٖ ا٬ُٔؽظخ ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣غٞص اُز٘بصٍ ػٖ اُؾٌْ اُقبدس ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء ُزؼِن       

 ا٧ٓش ك٤ٜب ثبُ٘ظبّ اُؼبّ اُز١ روّٞ ػ٠ِ أعبعٚ اُشهبثخ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤خ اُوشاساد ا٩داس٣خ.

اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ُوغ٢ٔ اُلزٟٞ ٝاُزؾش٣غ ٖٓ إٔ :" ا٧ؽٌبّ اُقبدسح  ٝأكزذ ثٜزا       

ٖٓ عٜبد اُونبء ا٩داس١ ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٣غٞص ُِؼبَٓ اُز٘بصٍ ػٖ ر٘ل٤ز اُؾٌْ 

اُقبدس ُقبُؾٚ مذ اُغٜخ ا٩داس٣خ ثبػزجبسٙ فبؽت ؽن ؽخق٢ ُٝٚ إٔ ٣ز٘بصٍ ػٖ 

                                                           
.كفي ىذا الصدد نشير إلى أنو لـ  259-258د. سامي جماؿ الديف، دعاكل التسكية، مرجع سابؽ، ص 323

يتناكؿ األصكؿ الخاصة بمحكمة العدؿ العميا أم نصكص قانكنية تتعمؽ بالنزكؿ عف الحكـ، إال أنو نصت المادة 
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ عمى أنو :" النزؿ عف الحكـ يستتبع النزكؿ عف الحؽ ( مف 140)

 الثابت فيو" .
 . 369د. مصطفى أبك زيد فيمي، د. ماجد راغب الحمك، الدعاكل اإلدارية، مرجع سابؽ، ص 324
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ؾظش اُز٘بصٍ ُزؼِن ا٧ٓش ك٤ٜب ثبُ٘ظبّ ك٤ا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك٢ دػبٟٝ ا٩ُـبء ؽوٚ، أٓبّ 

اُؼبّ اُز١ روّٞ ػ٠ِ أعبعٚ اُشهبثخ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤خ اُوشاساد ا٩داس٣خ"
325
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، أشار إليو د. مصطفى 4/1/1989جمسة  86/3/828فتكل الجمعية العمكمية لمفتكل كالتشريع ممؼ رقـ  325

 . 502لطفي شاكر، رسالة دكتكراة بعنكاف " دعاكل تسكية الحالة الكظيفية"، مرجع سابؽ، ص
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 انخاذًح :

ر٘بُٝذ ٛزٙ اُذساعخ ٓٞمٞع دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ًؤؽذ اخزقبفبد ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب        

ٛزا أُٞمٞع ٖٓ ػذح عٞاٗت، ٝإٔ رز٘بٍٝ اُلِغط٤٘٤خ، ؽ٤ش ؽبُٝذ اُجبؽضخ إٔ رز٘بٍٝ 

أؽٌبٓٚ ٝاُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ُٜزٙ اُذػبٟٝ ٖٓ خ٬ٍ ٓئُلبد اُلوٚ ا٩داس١ ٝأؽٌبّ اُونبء 

 ا٩داس١.

ٝهذ رج٤ٖ ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ اُذساعخ إٔ ٛزا أُٞمٞع ُْ ٣ؾع ثبُؼ٘ب٣خ ا٬ُصٓخ ٖٓ عبٗت        

ٝرضا٣ذ ا٥صبس  ،ٝدهخ عٞاٗجٚ ،ثبُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛخ ٛزا أُٞمٞع ،اُلوٚ ٝاُونبء ا٩داس١

أُغزٔغ أ٫ ٢ٛٝ  ؽشائؼؼذ ٖٓ أْٛ ُؾش٣ؾخ راُؼ٤ِٔخ أُزشرجخ ػ٤ِٚ ٝأ٤ٔٛزٚ اٌُجشٟ 

 أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ.ؽش٣ؾخ 

ثب٩مبكخ ا٠ُ ا٠ُ ػذح ٗزبئظ  اُذساعخ رٞفِذ اُجبؽضخ ٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ثؤٗٚ ٖٓ خ٬ٍ ٛزٙ      

  -:ا٥ر٢ك٢ ٛزا اُقذد ػ٠ِ اُ٘ؾٞ  روزشؽٜب اُز٢ اُزٞف٤بد ثؼل

 أٔال : انُرائج :

 : اٜذٛحأظٓشخ انذساعح انُرائج 

إ اُزلشهخ ث٤ٖ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٝدػبٟٝ ا٩ُـبء ٖٓ أثشص أُؾبًَ اُز٢ ٣ض٤شٛب ر٤٤ٌق  -1

اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ ٝٓب ٣زشرت ػ٠ِ ٛزا اُز٤٤ٌق ٖٓ آصبس، ٝرز٤ٔض اُزلشهخ ث٤ٜ٘ٔب 

٣ٝشعغ رُي ا٠ُ إٔ ػ٬هبد أُٞظل٤ٖ ثغٜخ ا٩داسح ك٢ ؽئْٜٝٗ اُٞظ٤ل٤خ ثبُقؼٞثخ 

 اٗٔب رزْ ثوشاساد اداس٣خ.

ٓقذس اُؾن  ٣زٔضَ ك٢ثبُ٘غجخ ُٔؼ٤بس اُز٤٤ٔض ث٤ٖ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٝدػبٟٝ ا٩ُـبء    -2

 ، كبرا ًبٕ ٣طبُت ثؾش ٓغزٔذ ٓجبؽشح ٖٓ هبػذحٚ أُذػ٢ ك٢ دػٞاٙثاُز١ ٣طبُت 

ٕ أُطبُجخ ثٜزا اُؾن هنبئ٤بً رٌٕٞ ػٖ هش٣ن ٕٞ أٝ ٫ئؾخ كبر٘ظ٤ٔ٤خ أ١ ٖٓ هبٗ

دػٟٞ اُزغ٣ٞخـ ٝرٌٕٞ اُوشاساد اُقبدسح ٖٓ ا٩داسح ك٢ ؽؤٕ ٓ٘ؼ أُذػ٢ ؽوٚ ٓغشد 

اعشاءاد ر٘ل٤ز٣خ اُٜذف ٜٓ٘ب ٓغشد رطج٤ن اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ؽبُخ أُٞظق ٝؽَٔ ٓب ٗـ 

 ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ.

ػٟٞ اُزغ٣ٞخ، كذػٟٞ اُزغ٣ٞخ ُٜب هشكبٕ أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ ٛٞ أؽذ هشك٢ ك٢ د -3

أؽذٛٔب أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ، أٓب اُطشف ا٥خش كٜٞ عٜخ ا٩داسح ٝػ٠ِ رُي كبٕ 

اُذػٟٞ رٌٕٞ ؿ٤ش ٓوجُٞخ أٓبّ اُونبء ا٩داس١ ٝرون٢ ثؼذّ هجٍٞ اُذػٟٞ ٓب ُْ 

 أُٞظق اُؼبّ ك٢ أؽذ هشك٢ اُذػٟٞ.رزٞاكش فلخ 

ٝأُقش١ هذ اػزجشا إٔ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ رذخَ مٖٔ إ اُونبء ا٩داس١ اُلِغط٢٘٤  -4

ٝرُي إٔ ٓ٘بصػبد أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ  ،اُونبء اُؾخق٢ ٤ُٝظ اُونبء أُٞمٞػ٢

 أُزؼوِخ ثٔشرجبرْٜ ٝؽوٞهْٜ أُب٤ُخ ا٧خشٟ رذخَ مٖٔ ٗطبم هنبء اُؾوٞم.

ٝدػٟٞ  ،دػٟٞ ا٫عزؾوبم : ٝٛٔب ،٫ رخشط دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ػٖ اؽذٟ فٞسر٤ٖ -5

شداد، ا٠ُٝ٧ رزٔضَ ك٢ اُذػٟٞ اُز٢ ٣شكؼٜب أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٚ ُِٔطبُجخ ا٫عز

ثؾوٞهٚ أُب٤ُخ أُغزٔذح ٖٓ اُوبػذح اُز٘ظ٤ٔ٤خ، أٝ اُؼٌظ أ١ اعزشداد ٓب عجن إٔ 

ؽقِزٚ أٝ خقٔزٚ عٜخ ا٩داسح ٖٓ أُٞظق اُؼبّ، كبُٔٞظق ك٢ ا٠ُٝ٧ ٣ٌٕٞ ٛٞ 
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أُٞظق ٛٞ أُذػ٢ ٝهذ ٣ٌٕٞ ٛٞ أُذػ٠ أُذػ٢ دائٔب ث٤٘ٔب ك٢ اُضب٤ٗخ هذ ٣ٌٕٞ 

 ػ٤ِٚ.

ف٬ؽ٤خ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ ُِ٘ظش ك٢ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٝكوبً ُ٘ـ أُبدح  -6

ٝف٬ؽ٤خ ٓغِظ  2001( ُغ٘خ 5ؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ سهْ )( ٖٓ هبٕٗٞ رؾ٤ٌَ ا33ُٔ)

( 47) ( ٖٓ هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ سه10ْاُذُٝخ أُقش١ ُِ٘ظش ثٜب ٝكوب ُ٘ـ أُبدح )

 . 1972ُغ٘خ 

، ٓغ ٣خزـ اُونبء ا٩داس١ ك٢ كِغط٤ٖ ثبُ٘ظش ك٢ دػبٟٝ ا٩ُـبء ٝدػبٟٝ اُزغ٣ٞخ  -7

أُزؼِوخ كوو ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ، أٓب  ا٧خز ثؼ٤ٖ ا٫ػزجبس أٗٚ ٣خزـ ثذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ

اُونبء ا٩داس١ ك٢ ٓقش ٣خزـ ثذػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٌُبكخ اُؾوٞم أُب٤ُخ ُِٔٞظق اُؼبّ 

 ػ٠ِ سأط ػِٔٚ أٝ ثؼذ اٗزٜبء ػ٬هزٚ اُٞظ٤ل٤خ ٓغ ا٩داسح. عٞاء ٝٛٞ

رز٤ٔض دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثؤٕ عِطخ اُوبم٢ ك٤ٜب ٝاعؼخ رٔزذ ُِؾٌْ ك٤ٜب ثبُؾوٞم أُب٤ُخ  -8

ٝاُز٢ ر٘ؾقش ك٢ كؾـ  ،ُِٔٞظق اُؼبّ، ٓوبسٗخ ثغِطخ اُوبم٢ ك٢ دػٟٞ ا٩ُـبء

 ٓؾشٝػ٤خ اُوشاس ا٩داس١ .

دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثؤؽٌبّ خبفخ ر٤ٔضٛب ػٖ ؿ٤شٛب ٖٓ اُذػبٟٝ ا٩داس٣خ ٣ٝظٜش  رز٤ٔض -9

رُي ثٞمٞػ ك٢ ؽشٝه هجٍٞ اُذػٟٞ، ؽ٤ش إٔ دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ أؽذ 

أهشاكٜب ٓٞظلبً ػبٓبً، كبرا اٗزلذ ػٖ اُؾخـ فلخ أُٞظق اُؼبّ كبٕ اُذػٟٞ رٌٕٞ 

كبٕ أُٞظق ٫ ثذ إٔ ٣غز٘ذ ك٢  ،ؿ٤ش ٓوجُٞخ، ٝثب٩مبكخ ا٠ُ فلخ أُٞظق اُؼبّ

 دػٞاٙ ػ٠ِ ؽن ؽخق٢ ُٚ ٤ُٝظ ٓغشد ٓقِؾخ ٓوشس ُٚ ثوبػذح ر٘ظ٤ٔ٤خ ػبٓخ .

رخزِق ؽغ٤خ اُؾٌْ اُقبدس ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ػٖ ؽغ٤خ اُؾٌْ ك٢ دػٟٞ  -10

ا٩ُـبء، كؾغ٤خ اُؾٌْ اُقبدس ك٢ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ ؽغ٤خ ٗغج٤خ روزقش ػ٠ِ ر١ٝ اُؾؤٕ 

اُقبدس ك٢ دػبٟٝ ا٩ُـبء ؽغ٤خ ٓطِوخ ٫ روزقش ػ٠ِ  ث٤٘ٔب ٗغذ إٔ ؽغ٤خ اُؾٌْ

 أهشاف اُذػٟٞ ٝاٗٔب رٔزذ ا٠ُ ؿ٤شْٛ.

رز٤ٔض دػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثؤٕ را اُؾؤٕ ٣غزط٤غ إٔ ٣شكغ دػٞاٙ ك٢ أ١ ٝهذ هبُٔب إٔ  -11

 ؽوٚ ُْ ٣غوو ثبُزوبدّ.

إ ر٘ل٤ز أؽٌبّ أُؾبًْ ك٢ كِغط٤ٖ ٝٓقش ثقلخ ػبٓخ، ٝا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ ثقلخ  -12

هذ ٣قطذّ ثبٓز٘بع ا٩داسح أٝ رجبهئٛب ك٢ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ، ا٧ٓش اُز١ ٣ِؾن خبفخ 

 اُنشس ك٢ ٓقبُؼ أُٞظق اُؼبّ.

 ثاَٛاً : انرٕطٛاخ :

ٗؾبء ٓؾبًْ زٞس١ ثبأُؾشع اُلِغط٢٘٤ ثغشػخ رطج٤ن اُ٘ـ اُذع اُجبؽضخرٞف٢  -1

داس٣خ اس١ ٓغزوَ) ٓغِظ دُٝخ( أٝ ٓؾبًْ ااداس٣خ ٓغزوِخ عٞاء ٖٓ خ٬ٍ هنبء اد

 ػ٠ِ دسعز٤ٖ.

عشػخ اُلقَ ك٢ اُطؼٕٞ اُٞظ٤ل٤خ ثٞعٚ ػبّ ٝدػبٟٝ اُزغ٣ٞخ ثٞعٚ خبؿ، ٝرُي  -2

٧ٗٚ ٖٓ ا٬ُٔؽع إٔ اُطؼٕٞ اُٞظ٤ل٤خ عٞاء اُز٢ ٣زْ اُطؼٖ ك٤ٜب ػٖ هش٣ن دػٟٞ 

ا٩ُـبء أٝ دػٟٞ اُزغ٣ٞخ رٔضَ اُـبُج٤خ اُؼظ٠ٔ ٖٓ اُطؼٕٞ، ُٜٝزا ٗوزشػ ُغشػخ 

 بدح أػذاد اُونبح ا٩داس٤٣ٖ.اُلقَ ك٢ ٛزٙ اُطؼٕٞ ص٣
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ٟٝ اُزغ٣ٞخ بك٢ دػ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثبُزٔغي ثبخزقبفٜب رٞف٢ اُجبؽضخ - 3

أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ْٝٛ ػ٠ِ سأط ػِْٜٔ ثؾؤٕ ؽوٞهْٜ رغ٣ٞخ  دػبٟٝ ٝ ثؾٌَ ػبّ

 ثؾٌَ خبؿ. أُب٤ُخ

ز٢ اٗؾبء ُغ٘خ ٖٓ أعَ كل أُ٘بصػبد هجَ اُؼشك ػ٠ِ اُونبء، ٝاُ مشٝسح  - 4

ٖٓ ؽؤٜٗب إٔ رخلق ٖٓ اُؼتء اُٜبئَ ػ٠ِ ًبَٛ هنبء ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب ثخقٞؿ 

 اُطؼٕٞ أُزؼِوخ ثبُٔٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ.

، ػٖ ر٘ل٤ز ا٧ؽٌبّ ا٩داس٣خ ٣ٌٕٞ ٓغئ٫ًٝ ثبٗؾبء ٤ٛئخ أٝ عٜبص  رٞف٢ اُجبؽضخ -6

ْ ثبُٔزغجت ثبُزؼ٣ٞنبد ؾ٣ٌٝ ،إٔ روّٞ ػ٠ِ ر٘ل٤ز ٛزٙ ا٧ؽٌبّ ٝرٌٕٞ عِطزٚ

 أُ٘بعجخ.
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 لائًح انًظادس ٔانًشاجع :
 

 أٔالً انًظادس 

  -انمٕاٍَٛ :  - أ

 . 2003اُوبٕٗٞ ا٧عبع٢ اُلِغط٢٘٤ أُؼذٍ ُغ٘خ  -

رٚ، أُ٘ؾٞس ك٢ اُٞهبئغ ٝرؼذ٬٣ 1998ُغ٘خ  4ُلِغط٢٘٤ سهْ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ا -

 . 1/9/1998، ثزبس٣خ 24اُلِغط٤٘٤خ، ع

ٝرؼذ٬٣رٚ أُ٘ؾٞس ك٢ اُٞهبئغ اُلِغط٤٘٤خ  2002ُغ٘خ  1هبٕٗٞ اُغِطخ اُونبئ٤خ سهْ  -

 . 18/5/2002ثزبس٣خ 

ٝرؼذ٬٣رٚ، أُ٘ؾٞس ك٢ اُٞهبئغ  2001ُغ٘خ  5هبٕٗٞ رؾ٤ٌَ أُؾبًْ اُ٘ظب٤ٓخ سهْ  -

 . 12/5/2001، ثزبس٣خ 38اُلِغط٤٘٤خ، ع

أُ٘ؾٞس ك٢ اُٞهبئغ  2001غ٘خ ( 2ُهبٕٗٞ أفٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ سهْ ) -

 .27/6/2005(، ثزبس٣خ 55اُلِغط٤٘٤خ ك٢ اُؼذد سهْ )

 . 2012ُغ٘خ  4ٓؾشٝع اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ اُلِغط٢٘٤ سهْ  -

، فذس ػٖ اُؾغ٤ٖ ا٧ٍٝ ِٓي 1959( ُغ٘خ 34ذ٢ٗ ا٧سد٢ٗ سهْ )هبٕٗٞ اُزوبػذ أُ -

 .25/10/1959أٌُِٔخ ا٧سد٤ٗخ اُٜبؽ٤ٔخ ثزبس٣خ 

، فذس ػٖ اُلش٣ن ٣ٞعق اُؼغشٝد١ 1964( ُغ٘خ 8ٝأُؼبؽبد سهْ ) هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ -

، 1552اُؾبًْ ُوطبع ؿضح ٝسئ٤ظ أُغِظ اُز٘ل٤ز١، ٗؾش ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ع

 .18/7/1964ثزبس٣خ 

(، 55أُ٘ؾٞس ك٢ اُٞهبئغ اُلِغط٤٘٤خ ػذد ) 2005( ُغ٘خ 7ُزوبػذ اُؼبّ سهْ )هبٕٗٞ ا -

 . 27/6/2005ثزبس٣خ 

، أُ٘ؾٞس ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ع 2016ُغ٘خ  81أُذ٤ٗخ أُقش١ سهْ هبٕٗٞ اُخذٓخ  -

 .1/11/2016ٌٓشس، ثزبس٣خ  43

 . 1972ُغ٘خ  47هبٕٗٞ ٓغِظ اُذُٝخ أُقش١ سهْ  -

 

 . 1975ُغ٘خ  79هبٕٗٞ اُزؤ٤ٖٓ ا٫عزٔبػ٢ أُقش١ سهْ  -

هبٕٗٞ اُزغبٝص ػٖ اعزشداد ٓب رْ فشكٚ ثـ٤ش ٝعٚ ؽن ٖٓ ٓشرجبد أٝ ثذ٫د أٝ  -

، أُ٘ؾٞسح ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ اُؼذد 2000( ُغ٘خ 4سٝارت امبك٤خ أٝ ػ٬ٝاد سهْ )

 . 9/3/2000(، ثزبس٣خ 10)

، أُ٘ؾٞس 7/2005ثؾؤٕ رؼذ٣َ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ سهْ  5/2007اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ  -

 . 13/9/2007، ثزبس٣خ  73ك٢ اُٞهبئغ اُؼذد 

ٝرؼذ٬٣رٚ،  7/2005ثزؼذ٣َ هبٕٗٞ اُزوبػذ اُؼبّ سهْ  29/2018اُوشاس ثوبٕٗٞ سهْ   -

 31/7/2018، ثزبس٣خ  18أُ٘ؾٞس ك٢ اُٞهبئغ اُلِغط٤٘٤خ ػذد ٓٔزبص سهْ 
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 ثاَٛاً : انًشاجع 

 انكرة : - أ

ششح انمإٌَ انًذَٙ " يظادس انحمٕق ثشا٤ْٛ اُغشؽبٕ ٝ ٗٞس١ ؽٔذ اُخبهش ، ا -1

 . 2005اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، ػٔبٕ ٕ  ، داس انشخظٛح "

، داس اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ ، اُوبٛشح ،  ٔعٛظ انمضاء االداس٘ؽٔذ سع٬ٕ ، أٗٞس أ  -2

1999. 

 . 2016، عٞس٣ب ،  انرمادو فٙ انمإٌَ االداس٘ثشٛبٕ صس٣ن ،  -3

، اُلزؼ ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ،  َمار َظاو انًعاشاخ انًظش٘إثشٛبّ ٓؾٔذ ػطبهلل ،  -4

 .2013ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

انمإََٛح نهًُاصعاخ االداسٚح " يٕعٕعح انًثادئ ؽٔذ١ ٣بع٤ٖ ػٌبؽخ ،  -5

 . 1983ا٤ُٜئخ أُقش٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة ، ،"  جشاءاخ انذعٕٖ االداسٚحإ

 ، داس ذُفٛز االحكاو االداسٚح ٔ اشكاالذّ انٕلرٛحخ٤ِلخ ػجذاُؼض٣ض ػجذ أُ٘ؼْ ،  6

 . 2008اُلٌش اُغبٓؼ٢ ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

، داس  لضاء يجهظ انذٔنح ٔاجشاءاخ ٔطٛغ انذعأٖ االداسٚحخ٤ٔظ اُغ٤ذ ،  7

 اُطجبػخ اُؾذ٣ضخ ، اُوبٛشح .

 2014، داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ,  دعأٖ انرغٕٚحعب٢ٓ عٔبٍ اُذ٣ٖ ،  8

. 

، داس اُغبٓؼخ نرمذٚشٚح نالداسج لضاء انًالئًح ٔ انغهطح اعب٢ٓ عٔبٍ اُذ٣ٖ ،  9

 . 2014اُغذ٣ذح ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

 1984، ٓ٘ؾبح أُؼبسف ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ،  انًُاصعاخ االداسٚحعب٢ٓ عٔبٍ اُذ٣ٖ ،  10

. 

، أُشًض اُو٢ٓٞ ٫فذاساد اُوب٤ٗٞٗخ ،  انمضاء االداس٘عؼ٤ذ ؽغ٤ٖ ػ٢ِ ،  11

 . 2018اُوبٛشح ، 

اٌُزبة ا٫ٍٝ ،  - " انمضاء اإلنغاء" انمضاء االداس٘ع٤ِٔبٕ ٓؾٔذ اُطٔب١ٝ ،  12

 1976داس اُلٌش اُؼشث٢ ، 

، داس اُضوبكخ ُِطجبػخ ُِطجبػخ ، اُوبٛشح ،  يٛعاد سفع دعٕٖ االنغاءع٤ٔش فبدم ،  13

1969 . 

، اُغبٓؼخ ا٫دسد٤ٗخ ،  انًذخم فٙ عهى انمإٌَػجبط اُقشاف ٝ عٞسط ؽضثٕٞ ،  14

 .2001اُزٞص٣غ ، اُذاس اُؼ٤ِٔخ ُِ٘ؾش ٝ
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 .2011، ساّ هللا ،  اطالح اَظًح انرماعذ فٙ فهغطٍٛػبهق ػ٬ٝٗخ ،  15

، ٓطجؼخ  ياو يحكًح انعذل انعهٛاأجشاءاخ انرماضٙ إػجذاُ٘بفش اثٞ عٜٔذاٗخ ،  16

 .2012داس اُلٌش ، اُوذط ، 

اُخ٤َِ زجخ ا٫ًبد٤ٔ٣خ ، ، أٌُ يظادس االنرضاو ؽٔذ اُغ٣ٞط٢ ،أ ػضٔبٕ اُزٌشٝس١ ، 17

 ،2016. 

انكافٙ فٙ ششح لإٌَ اطٕل انًحاكًاخ انًذَٛح ٔانرجاسٚح  ػضٔبٕ اُزٌشٝس١ ، 18

 . 2009، ٓطجؼخ ساثطخ اُغبٓؼ٤٤ٖ ، اُخ٤َِ ،  2001نغُح  2سلى 

" اُغضء ا٫ٍٝ  يٕعٕعح انمضاء االداس٘ فٙ فهغطٍٛػجذاُ٘بفش اثٞ عٜٔذاٗخ ،  19

 " ، ٓطجؼخ داس اُلٌش ، اُوذط .

، أُطجؼخ اُؼشث٤خ اُؾذ٣ضخ ، اُوذط ،  ٔعائم ذُفٛز انُشاط االداس٘ ٕ ػٔشٝ ،ػذٗب 20

2010 . 

 . 2008، اُوذط ،  انمضاء االداس٘ فٙ فهغطٍٛػذٗبٕ ػٔشٝ ،  21

، داس  حكاو االداسٚحنٕعائم انمإََٛح نضًاٌ ذُفٛز األاػقٔذ ػجذ هللا اُؾ٤خ ،  22

 . 2009اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ ، اُوبٛشح ، 

، داس  حكاو االداسٚحنٕعائم انمإََٛح نضًاٌ ذُفٛز األاػجذ هللا اُؾ٤خ ،  ػقٔذ 23

 . 2008اُٜ٘نخ اُؼشث٤خ ، اُوبٛشح ، 

 ، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، ػٔبٕ .حكاو انعذنٛح يجهح األ ػ٢ِ ؽ٤ذس ، 24

، داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ،  انمضاء االداس٘ٓبعذ ساؿت اُؾِٞ ،  25

2016. 

، داس اُغ٤٘ذ١  َظًح انرماعذ انفهغطُٛٛح " ٔالع ٔذحذٚاخ "أٓبعذ ػطب اُؾِٞ ،  26

 . 2014ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، اُوذط ، 

" ، داس  انمضاء االداس٘ ٔيجهظ انذٔنح "لضاء االنغاءٓقطل٠ اثٞ ص٣ذ ك٢ٜٔ ،  27

 .1999أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

انذعأٖ االداسٚح " دعأٖ االنغاء ،  ٓبعذ ساؿت اُؾِٞ ، ٝ ٓقطل٠ ك٢ٜٔ 28

 . 2005داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح ، ا٫عٌ٘ذ٣خ ،  ،ٔانرغٕٚح "

 . 2004، ٓ٘ؾبح أُؼبسف ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ،  انذعأٖ االداسٚحٓبعذ ساؿت اُؾِٞ ،  29

، داس أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ،  طٕل انمضاء االداس٘أٓبصٕ ٤ُٞ سام٢ ،  30

 . 2016ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 
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، داس اُلٌش اُغبٓؼ٢ ،  انٕعٛظ فٙ انمإٌَ االداس٘ٔذ اؽٔذ أُغِٔب٢ٗ ، ٓؾ 31

 . 2016ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

،  طٕل انمضاء االداس٘أٛبة ٤ٓٝبدح ػجذاُوبدس اعٔبػ٤َ ، ٓؾٔذ سكؼذ ػجذاُٞ 32

 . 2018داس اُغبٓؼخ اُغذ٣ذح ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

بٓؼخ اُغذ٣ذح ، ، داس اُغ طٕل انمضاء االداس٘أٓؾٔذ سكؼذ ػجذاُٞٛبة ،  33

 . 2014ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

،  ياو انمضاء االداس٘اشكانٛاخ اجشاءاخ انرماضٙ أؼٞد ، ٓؾٔذ ػجذاُؾ٤ٔذ ٓغ 34

 . 2009اُ٘ظش٣خ اُؼبٓخ  ُِذػٟٞ ا٫دسا٣خ ، ٓ٘ؾبح أُؼبسف ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

،  ياو انمضاء االداس٘اشكانٛاخ اجشاءاخ انرماضٙ أؼٞد ، ٓؾٔذ ػجذاُؾ٤ٔذ ٓغ 35

 . 2009أُؼبسف ، ا٫عٌ٘ذس٣خ ،  ٓ٘ؾبح

، ٓؾٔٞػخ اُوبٕٗٞ ا٫داس١  انمضاء االداس٘ فٙ فهغطٍٛثٞ ػٔبسح ، أٓؾٔذ ػ٢ِ  36

 . 2005، ؿضح ، 

، داس اُضوبكخ ُِ٘ؾش ٝاُزٞصعغ ، ػٔبٕ ،  انمإٌَ االداس٘ٓؾٔذ ػ٢ِ اُخ٣٬ِخ ،  37

2012 . 

 ٔذطثٛماذٓا فٙ انمإٌَ اإلداس٘انٕافٙ فٙ حجٛح اإلثثاخ تانمشائٍ ٓؾٔذ ٗقش ٓؾٔذ ، 

 . 2014ٌٓزجخ اُوبٕٗٞ ٝا٩هزقبد، اُش٣بك،  -دساعخ ٓوبسٗخ –

، اُذاس اُؼ٤ِٔخ اُذ٤ُٝخ ٝداس اُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ،  انمإٌَ االداس٘ٗٞاف ً٘ؼبٕ ،  38

 . 2003ػٔبٕ ، 

، ٓشًض اُذ٣ٔوشاه٤خ ٝؽوٞم  انحمٕق انرماعذٚح نهًٕظف انعاو٤ُٝذ ٓضٛش ،  39

 .2009اُؼب٤ِٖٓ ك٢ كِغط٤ٖ ، كِغط٤ٖ ، 

 ػجذ اُلزبػ أ٤ٖٓ سثؼ٢، ؽشػ هٞا٤ٖٗ اُزوبػذ اُؾ٢ٌٓٞ أُطجوخ ك٢ كِغط٤ٖ، -40

 .2010فٞد اُوِْ اُؼشث٢، ٓقش، 

 سعائم انًاجغرٛش :  -ة 

بثِظ ، ، عبٓؼخ اُ٘غبػ ، ٗ انخظٕيح فٙ دعٕٖ االنغاءعبٓخ ٗغ٤ْ سارت ص٣ذإ ، أ  -1

2014 . 

اشكاالخ ذُفٛز انمشاساخ انمضائٛح االداسٚح فٙ يٕاجٓح اعٔبػ٤َ فبُؼ اُذ٣ٖ ،   -2

 .2016، عبٓؼخ اثٞ ثٌش ثِوب٣ذ ، رِٔغبٕ ،  االداسج

ياو ٍ فٙ دعٕٖ االنغاء أانُظاو انمإََٙ نًٛعاد انطعثشاء ٓؾٔٞد ػ٤غ٠ ف٬ػ ،   -3

 . 2019، اُغبٓؼخ ا٫ع٤ٓ٬خ ، ؿضح ،  انمضاء االداس٘ انفهغطُٛٙ
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" دساعخ ٓوبسٗخ ٓب ث٤ٖ  انُظاو انمإََٙ نرشلٛح انًٕظف انعاوخبُذ ؽٔبد اُؼ٘ض١ ،  -4

 .2012ا٫سدٕ ٝا٣ٌُٞذ " ، عبٓؼخ اُؾشم ا٫ٝعو ، 

 . 2010، عبٓؼخ ا٫صٛش ، ؿضح ،  دعٕٖ انغاء انمشاس االداس٘ؽش٣ق ثؼِٞؽخ ،  -5

، عبٓؼخ ٗب٣ق  ذ سفع دعٕٖ االنغاء فٙ انُظاو انغعٕد٘يٕاعٛٓؾٔذ اُجو٢ ،  -6

 .2011اُؼشث٤خ ُِؼِّٞ ا٤٘ٓ٫خ ، اُش٣بك ،

،  ٔطالحٛاخ انماضٙ االداس٘ خعهطا٤ٓٔٞٗخ ثٞؿ٘ب٢ٗ ٝػجذ اُشؽٖٔ ػضٔبٕ ،  7

  .2017عبٓؼخ د. ١٫ٞٓ اُطبٛش ، عؼ٤ذح ، اُغضائش ، 

 سعائم انذكرٕساج : -ـع 

، عبٓؼخ  رماضٙ اياو انمضاء االداس٘ انفهغطُٛٙاجشاءاخ انؽش٣ق ثؼِٞؽخ ،  1

 .2015ا٫عٌ٘ذس٣خ ، 

 .2015، عبٓؼخ اُوبٛشح ،  شٚح عحة انمشاساخ االداسٚحظَػجذاُوبدس خ٤َِ ػٞدح ،  2

عبٓؼخ ، دعٕٖ االنغاء فٙ انمضاء االداس٘ انفهغطُٛٙ "ػ٢ِ عبُْ ػ٢ِ فبدم ،  3

 .2008اُوب٤ٗٞٗخ ، اُذٍٝ اُؼشث٤خ ، ٓؼٜذ اُجؾٞس ٝاُذساعبد 

، عبٓؼخ ػ٤ٖ  عاط انمإََٙ نُظشٚح انًٕظف انفعهٙاألٓغذ١ ػض اُذثٖ ٣ٞعق ،  4

 . 1987ؽٔظ ، 

دعأٖ ذغٕٚح انحانح انٕظٛفٛح " دعأٖ ذغٕٚح ٓقطل٠ ُطل٢ ؽبًش ،  5

 " ، عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ ، ٓقش . انًشذثاخ ٔانًعاشاخ ٔانًكافاخ

خذيح انًٕظف انعاو فٙ انمإٌَ انفهغطُٛٙ عثاب اَرٓاء أٗج٤َ ؽٔذ١ اُغٔب٢ُ ،  6

 .2015، عبٓؼخ اُوبٛشح ،  َٓانمضائٛح عهٗ انمشاساخ انظادسج تشأٔانشلاتح ا

 انًشاجع األجُثٛح : -د

1-Braibant (G): Le droit administratife Francais , Dalloz , 1984 . 

3- Darcy (G) et Paillet (M) : contentieux administratife , Armand 

Colin,20002  

 : انًجالخِ_ 

 نغُح 152انرعهٛك عهٗ لشاس يحكًح انعذل انعهٛا انفهغطُٛٛح سلى عؼبد ؽشهب١ٝ،  -1

،ٓغِخ اُؼذاُخ ٝاُوبٕٗٞ، أُشًض اُلِغط٢٘٤ ٫عزو٬ٍ أُؾبٓبح ٝاُونبء"  2005

 . 2009ٓغبٝاح"، اُؼذد اُشاثغ ػؾش، ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ُغ٘خ 

َظشٚح انًٕظف انفعهٙ ٔانًٕظف انظاْش تٍٛ انفمّ ػجذ هللا ٓ٘قٞس اُؾبئج٢،  -2

 . 2016ُغ٘خ  6، ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُؾشػ٤خ، ٤ُج٤ب، اُؼذد اُضبٖٓ، ؽٜش ٔانمضاء
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دساعخ  –ذعذٚم انمشاس اإلداس٘ فٙ انمإٌَ انفهغطُٛٙ  ٓؾٔذ ع٤ِٔبٕ ٗب٣ق ؽج٤ش، -3

 ، ٓغِخ اُلٌش، اُغضائش، اُؼذد اُغبدط ػؾش.-رؾ٤ِِخ 

عبٓٞط، ٗغبػخ اُشهبثخ اُونبئ٤خ ػ٠ِ أػٔبٍ ا٩داسح، اُٜئخ ا٤ِٛ٧خ ٫عزو٬ٍ ػٔبس  -4

 . 2015 -اعزو٬ٍ –اُونبء ٝع٤بدح اُوبٕٗٞ 

 انًثادٖء انمضائٛح :يجًٕعح 

ٓغٔٞػخ أُجبدٟء اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ هشسرٜب أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب، أٌُزت  -1

 . 36اُل٢٘،اُغضء اُضب٢ٗ، ُغ٘خ 

ُوب٤ٗٞٗخ ا٢ُ هشسرٜب أُؾٌٔخ ا٩داس٣خ اُؼ٤ِب، أٌُزت اُل٢٘، ٓغٔٞػخ أُجبدٟء ا -2

 .37اُغضء اُضب٢ٗ،  ُغ٘خ 

ٓغٔٞػخ أُجبدٟء اُوب٤ٗٞٗخ اُقبدسح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼ٤ِب اُلِغط٤٘٤خ أُ٘ؼوذح  -3

 . 2015ك٢ ساّ هللا،أٌُزت اُل٢٘، اُغضء ا٧ٍٝ، ُغ٘خ 

 : انًٕالع االنكرشَٔٛح

 .ٓٞهغ أُوزل٢ ا٩ٌُزش٢ٗٝ  -1

2- .wikipedia.org.www 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


