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اإلْذاء
اُ ٖٓ ٠ثِؾ اُشعبُخ ٝأ ّد ٟآ٧بٗخ ،اُٗ ٠ج ٢اُشؽٔخ
"عٛذَا يحًذ عه ّٛأفضم انظالج ٔانغالو"
اُ ٠اُوِت اُز ١ثشؽٔز ٚسػبٗ٢
"ٔانذذ ٙانغانٛح"
اُ ٠سٓض اُؼطبء ٝاُزنؾ٤خ ٝاُزلبٗ٢
"ٔانذ٘ انغان"ٙ
اُ ٠سٝػ عذر" ٢كبهٔخ"
اُ ٖٓ ٠ثجشًزٜب رؼٔش ؽ٤بر٘ب ؽجب ً ٝأٓٝ ً٬ؽ٘بٗب ً
"جذذ ٙانغانٛح ذشكٛح"
اُ ٖٓ ٠ثوشث ْٜرغٔ ٞؽ٤بر ٢أٓ٘ب ً ٝؽجب ً
"إخٕذ ٙأيم ٔيحًذ ٔساي"ٙ
اُ ٠ثِغْ ػِّزٝ ٢عشٝؽ٢
"خانر ٙحُاٌ ٔيُال"
اُ ٠أعَٔ ٓب أٛذاٗ ٢اُوذس
أعًائ ٙأخٕان " ٙأحًذ ٔإتشاْٛى ٔعًاد ٔإتشاْٛى"
آُ ٠شآرٝ ،٢سك٤وخ دسث ٢دائٔب ً
"عٓا"
اُ ٖٓ ٠ؽبسً٘ ٢ظشٝف أُغ٤شح اُذساع٤خ ثؼطبء ٝدفء
" ٚعاد ٔعاسج ٔإًٚاٌ ٔسٔاٌ

ٔفذاءٔعجٗ"

انشكش ٔانرمذٚش
ُ٤ظ ؽٌشاً أػظْ ٖٓ ا٫ػزشاف ثبُغٔ٤ُٝ ،َ٤ظ ٓؾٌٞس أػظْ ٖٓ فبؽت اُلنَ اُز٘٣ ٫ ١وطغ
كنِ ٫ٝ ٚر٘ؾقش ٗؼٔ ،ٚكؾٔذاً هلل ٘٣ ٫ز ٢ٜػ٘ذ ؽذ٘٣ ٫ٝ ،وطغ ػ٘ذ أعَ .
ٝكٛ ٢زا أُوبّ ٣ ٫غؼ٘ ٢ا ّ٫إٔ أروذّ ثغض َ٣ؽٌش ١اُ ٠اُذًزٞس اُلبمَ ػجذ اُ٘بفش أثٞ
عٜٔذاٗخ أُؾشف ٝأُٞعٝ ٚأُؼِْ اُز٣ ُْ ١زٞإ ٣ ُْٝزؤخش ك ٢روذٓ ْ٣ب آرب ٙهللا ٖٓ ػِْ .
ًٔب ٝأروذّ ثغض َ٣اُؾٌش ٝػظ ْ٤اُزوذ٣ش ُ٨عبرذح أػنبء ُغ٘خ أُ٘بهؾخ اُز ٖ٣رغؾٔٞا ػ٘بء اُغلش
ٜٔٓٝخ هشاءح اُشعبُخ ٝرو ٚٔ٤٤كِ ٢٘ٓ ْٜعٔ َ٤اُؾٌش ٝاُؼشكبٕ.
ٝأروذّ ثؼظ ْ٤ؽٌش ١اُ ٠هبهْ أعبرزح ًِ٤خ اُؾوٞم ك ٢عبٓؼخ اُوذط ػِٓ ٠ب هذٓ ٖٓ ٢ُ ٙٞػِْ،
ٝأخـ ثبُزًش ػٔ٤ذ ًِ٤خ اُؾوٞم اُذًزٞس ٓؾٔذ خِق .
ًٔب ٣ ٫لٞر٘ ٢إٔ أروذّ ثبُؾٌش اُغض َ٣اُ ٠أُشث ٢اُلبمَ ا٧عزبر ٞ٣عق ػذ ١ٝأعزبر اُِـخ
اُؼشث٤خ ك ٢عبٓؼخ ث٤ذ ُؾْ ُؾغٖ فجش ٙك ٢رذه٤ن ٛز ٙاُشعبُخ.
ًٔب ٝأروذّ ثغض َ٣ؽٌش ١اُ ٠سئ٤ظ ٤ٛئخ اُزوبػذ اُلِغط٤٘٤خ ٓؼبُ ٢اُذًزٞس ٓبعذ ػطب اُؾِ،ٞ
ٝاُ َ٤ًٞأُغبػذ ا٧عزبر ٓؾٔذ أث ٞسؽٔخ ُؾشف ْٜػِٗ ٠غبػ ٓغ٤شر ٢اُزؼِ٤ٔ٤خًٝ ،زُي أؽٌش
صٓ٬٤رٝ ٢صٓ٬ئ ٢كٞٓ ٢هغ ػِٔٝ ٢خبفخ ٓٞظل ٢كشع اُخِٝ ،َ٤أخـ ثبُزًش عٜب ٝساٗ٤ب ٤ٛٝبّ.
ٝأخ٤شاً أروذّ ثؾٌش ١اُ ًَ ٠صٓ٬٤د ٝصٓ٬ء اُذساعخ ٝا٫خزقبؿ اُز ٖ٣ػشمٞا ػِ ٢كٌشح أٝ
أعذٝا اُٗ ٢قؾب ً أ ٝأٓذ ٢ٗٝثٔشعغ أ ٝكٌشح ٝخبفخ ا٧عزبرح عبسح أث ٞؽذ٣ذ أعزبرح اُوبٗ ٕٞأُذٗ ٢ك٢
عبٓؼخ اُخِ. َ٤

ب

يهخض
رغؼٛ ٠ز ٙاُذساعخ اُ ٠اُجؾش كٓ ٢ذ ٟأ٤ٔٛخ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ًٞعِ٤خ هبٗ٤ٗٞخ ٣زْ ٖٓ خُٜ٬ب
ٓطبُجخ أُٞظق اُؼبّ ُٔغزؾوبر ٚأُبُ٤خ ٓضَ أُشرجبد ٝاُؼٝ٬اد ٝأُغزؾوبد اُزوبػذ٣خٓ ،غ ػذّ
ا٩خ ٍ٬ثؾن ا٩داسح ثبعزخذاّ ٛز ٙاُذػ. ٟٞ
ُٝزوذ ْ٣دساعخ ٓزٌبِٓخ ؽ ٍٞدػب ٟٝاُزغ٣ٞخ ارجؼذ اُجبؽضخ أُٜ٘ظ اُزؾُِِ٘ ٢ِ٤قٞؿ اُوبٗ٤ٗٞخ
اُلِغط٤٘٤خٓٝ ،وبسٗزٜب ثٔب عبء ك ٢اُزؾش٣غ أُقشٝ ،١هُغٔذ ٛز ٙاُذساعخ اُ ٠كقِ ،ٖ٤اُلقَ اٍٝ٧
رؾذ ػ٘ٞإ فٞس دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ ،ر٘بُٝذ اُجبؽضخ ك ٢أُجؾش ا ٍٝ٧ػِ ٠دػ ٟٞا٫عزؾوبمٝ ،اُز٢
ٖٓ خُٜ٬ب ٣غزط٤غ أُٞظق اُؼبّ أٝ ٝسصزٓ ٚطبُجخ ا٩داسح ثؾوٞم ٓبُ٤خ ٓغزؾوخ ك ٢رٓزٜب ،أٓب أُجؾش
اُضبٗ ٢ؽَٔ ػِ ٠دػ ٟٞا٫عزشدادٝ ،اُز ٖٓ ٢خُٜ٬ب رغزط٤غ ا٩داسح اعزشداد ؽن ُٜب ك ٢رٓخ
أُٞظق.
ٝٝمؾذ اُجبؽضخ ك ٢اُلقَ اُضبٗ ٢اعشاءاد سكغ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٝاُؾٌْ كٜ٤ب ،ار ر٘ب ٍٝأُجؾش
ا ٍٝ٧اعشاءاد دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٝاُز ٢رٔضِذ ك ٢رٞم٤ؼ إٔ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼِ٤ب اُلِغط٤٘٤خ فبؽجخ
ا٫خزقبؿ ا٧ف َ٤ثبُ٘ظش ك ٢دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٝاُزؾون ٖٓ فؾخ ؽشٝه هجُٜٞب ،أٓب أُجؾش اُضبٗ٢
ؽَٔ ػِ ٠اُؾٌْ ك ٢دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ ٖٓ خ ٍ٬اُجؾش ؽ ٍٞعِطخ اُوبم ٢ا٩داس ١ك ٢دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ
ٝرٔ٤٤ضٛب ،ػٖ دػ ٟٞاُ٩ـبء ٖٓٝ ،صْ اُؾذ٣ش ػٖ ؽغ٤خ اُؾٌْ ك ٢دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٤ًٝل٤خ ر٘ل٤ز.ٙ
ٝهذ رٞفِذ اُذساعخ اُ ٠إٔ اُونبء ا٩داس ١ك ٢كِغط٣ ٖ٤خزـ ثبُ٘ظش ك ٢دػب ٟٝاُ٩ـبء
ٝدػب ٟٝاُزغ٣ٞخٓ ،غ ا٧خز ثؼ ٖ٤ا٫ػزجبس أٗ٘٣ ٚطش دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ أُزؼِوخ كوو ثبُؾوٞم اُزوبػذ٣خ،
ٓزغب ً٬ٛاخزقبف ٚا٧ف َ٤ثبُ٘ظش أ٣نب ً اُ ٠دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ اُز ٢رزؼِن ثبُؾوٞم أُبُ٤خ ُِٔٞظق
 ٞٛٝػِ ٠سأط ػِٔ.ٚ
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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 :
اٛزْ أُؾشع اُلِغط ٢٘٤ثبُونب٣ب ٝاٞٓ٧س أُزقِخ ثؾئ ٕٝأُٞظل ٖ٤اُؼٔ ، ٖ٤٤ٓٞكْٜ
ٓٞظل ٞاُذُٝخ ٔٓٝضِٛٞب ْٛٝ ،اُٞعِ٤خ اُز ٫ ٢ؿ٘ ٠ػٜ٘ب ك ٢رغ٤٤ش ٓشاكن اُذُٝخٝ ،رؾو٤ن
اٛ٧ذاف أُشعٞح ٖٓ أٝع ٚأٗؾطزٜب أُخزِلخ ٖٓٝ ،صْ كبٕ ٓقِؾخ ا٩داسح رزؾون ثزؤٖٓ٤
ٓقبُؼ أُٞظل ٖ٤اُؼٔ ٖٓ ٖ٤٤ٓٞخ ٍ٬رٞك٤ش اُنٔبٗبد اُوبٗ٤ٗٞخ ُِٔٞظق اُؼبّ ػجش ؽ٤برٚ
اُٞظ٤ل٤خ ٝؽز ٠ثِٞؿ ٚعٖ اُزوبػذ.
1

ٝرؼزجش اُؾوٞم أُبُ٤خ ُِٔٞظق اُؼبّ  ٖٓ ٢ٛأ ْٛاُؾوٞم اُز٣ ٢غزٔذٛب ٖٓ هبٕٗٞ
اُخذٓخ أُذٗ٤خ اُلِغط ٢٘٤اُ٘بكز سهْ (ُ )4غ٘خ ٝ 1998أُؼذٍ ثبُوبٗ ٕٞسهْ (ُ )4غ٘خ
ٝ ،2005رزٔضَ ٛز ٙاُؾوٞم ك ٢اُشٝارتٝ ،أُؼبؽبدٝ ،أٌُبكآد ثؤٗٞاػٜبُٜٝ ،زا ٣ؾشؿ
أُؾشع اُلِغط ٢٘٤ػِ ٠رٞك٤ش اُنٔبٗبد اُنشٝس٣خ ُزؤٓٛ ٖ٤ز ٙاُؾوٞم ُِٔٞظق اُؼبّ،
ؽز٣ ٠غزط٤غ إٔ ٔ٣بسط ػِٔ ٚد ٕٝأٞٛ ١اعظ أ ٝرخٞف رغب ٙؽوٞه ٚأُبُ٤خٗ ،ظشاً ُٔب
رزٔزغ ث ٚا٩داسح ٖٓ عِطبد ٝآز٤بصاد ٓٔب هذ ٣غؼِٜب رزؼشك ُؾوٞم أُٞظق اُؼبّ،
ٝرِؾن اُنشس ثؾخق ،ٚأ ٝثٔبُٔٓ ،ٚب ٣ئد ١اُ ٠ػذّ رؾو٤ن آ٧بٕ اُٞظ٤ل٤ُ ٢ئصش عِجب ً
ػِ ٠اٗزبع٤ز ٚك ٢ػِٔٝ ،ٚػذّ هذسر ٚػِ ٠اظٜبس ًلبءرٝ ٚاثذاػ. ٚ
٣ٝز ٠ُٞاُشهبثخ اُونبئ٤خ ػِ ٠أػٔبٍ ا٩داسح ك ٢اُذ ٍٝأُخزِلخ ٝكوب ً ُذعبر٤شٛب،
ٝاٗ٧ظٔخ اُوبٗ٤ٗٞخ أُزجؼخ كٜ٤ب أُؾبًْ ػِ ٠اخز٬ف أٗٞاػٜب ٝدسعبرٜب ،أٓب أُؾشع
اُلِغط ٢٘٤كوو أٗبه ٓئهزب ً ف٬ؽ٤خ ٔٓٝبسعخ اُشهبثخ اُونبئ٤خ ػِ ٠أػٔبٍ ا٩داسح
ثبُٔؾٌٔخ اُؼِ٤ب ثقلزٜب ٓؾٌٔخ ػذٍ ػِ٤ب٘ٓٝ ،ؾٜب اخزقبؿ اُ٘ظش ك ٢أُ٘بصػبد
أُزؼِوخ ثبُٞظبئق اُؼٔ٤ٓٞخ ٖٓ ،ؽ٤ش اُزؼ ،ٖ٤٤أ ٝاُزشه٤خ ،أ ٝاُؼٝ٬اد ،أ ٝأُشرجبد ،أٝ
اُ٘وَ ،أ ٝا٩ؽبُخ اُ ٠أُؼبػ ،أ ٝاُزؤد٣ت ،أ ٝا٫عز٤ذاع ،أ ٝاُلقَٝ ،عبئش ٓب ٣زؼِن
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المكظؼ العاـ :كيقصد بو "الشخص المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ كظيفة مدرجة في نظاـ تشكيالت

الكظائؼ المدنية عمى مكازنة إحدل الدكائر الحككمية أيا كانت طبيعة تمؾ الكظيفة أك مسماىا" ،المادة األكلى مف
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كأشار القانكف الفرنسي المتعمؽ بالكظيفة العامة في الدكلة رقـ ( )84لسنة  1984كتعديالتو في المادة الثانية منو

عمى أف "المكظفيف العامييف ىـ الذيف ينطبؽ عمييـ نظاـ الخدمة المدنية كتعديالتو ،كالذيف يعممكف في كظائؼ
دائمة سكاء أعممكا بدكاـ كامؿ كدائـ في تعييف دائـ عمى درجة مف التسمسؿ اليرمي إلدارة الدكلة المركزية أك

الالمركزية أـ الذيف يعممكف في المؤسسات العامة لمدكلة" .د .محمد عمي الخاليمة ،القانكف اإلدارم – الكتاب

الثاني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،عماف ،2012،ص.39
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ثب٧ػٔبٍ اُٞظ٤ل٤خ ٖٓ خٗ ٍ٬ـ أُبدح ( ٖٓ 4/ )33هبٗ ٕٞرؾٌ َ٤أُؾبًْ اُ٘ظبٓ٤خ
اُلِغط ٢٘٤اُ٘بكز.2
٣ٝزشرت ػِٗ ٠ـ أُبدح اُغبثن ػِ ٠أٗ ٚؽن ًَ ر ١ؽؤٕ اُطؼٖ ك ٢اُوشاساد
اُقبدسح ثؾو ْٜثبُ٩ـبء كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُزؼ ٖ٤٤أ ٝاُ٘وَ ...اُخٝ ،ؽن أُٞظق أٝ "ٝسصخ
أُٞظق" ك ٢سكغ دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُؾوٞم أُبُ٤خ.
 ٌٖٔ٣ٝاُو ٍٞث٘بء ػِٓ ٠ب عجن ،إٔ دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ  ٢ٛأ ْٛاُٞعبئَ اُوبٗ٤ٗٞخ اُز٢
ًلِٜب أُؾشع اُلِغطُ ٢٘٤ؾٔب٣خ أُٞظق اُؼبّ كٔ٤ب ٣زؼِن ثؾوٞه ٚأُبُ٤خ أُغزؾو ،ُٚ ٚأٝ
ُٞسصزٓ ،ٚغ ا٩ؽبسح اُ ٠إٔ اُونبء ا٩داس ١ك ٢كِغط ٖ٤اهزقش ػِ ٠دػ ٟٞاُ٩ـبء
ٝاُزغ٣ٞخ كوو د ٕٝاُزطشم اُ ٠ثبه ٢اُذػب ٟٝا٩داس٣خ اُز٣ ٢خزـ ثٜب اُونبء ا٩داس.١
األًْٛح انُظشٚح نهذساعح :
ٝرشعغ أ٤ٔٛخ ٛزا أُٞمٞع ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظش٣خ ٖٓ خ ٍ٬دساعخ أؽٌبّ دػبٟٝ
اُزغ٣ٞخ ٝاُز ٢ٛ ٢أؽذ اُذػب ٟٝا٩داس٣خ اُجبسصحٝ ،اُز ٢رزؼِن ثبُؾوٞم أُبُ٤خ أُغزؾوخ
ُِٔٞظق اُؼبًّٝ ،زُي ٓؼشكخ أؽٌبّ ٛز ٙاُذػ ٟٞثبُٔوبسٗخ ٓب ثٜ٘٤ب ٝث ٖ٤دػب ٟٝاُ٩ـبء،
ٝاعشاءاد اُزوبم ٢أٓبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼِ٤ب ك ٢كقَ أُ٘بصػبد أُزؼِوخ ثذػب ٟٝاُزغ٣ٞخ
ك ٢كِغطُ ،ٖ٤زُي ع٤زْ ر٘بٛ ٍٝزا أُٞمٞع ثؾ٢ء ٖٓ اُزلق ،َ٤ار إٔ اُلو ٚا٩داس ١ك٢
كِغط٣ ُْ ٖ٤ز٘بٛ ٍٝزا أُٞمٞع ٖٓ عٔ٤غ عٞاٗج ٚػِ ٠اُشؿْ ٖٓ أ٤ٔٛز ٚثبُ٘جغخ ُِٔٞظق
اُؼبّٝ ،اُز٣ ١ؾٌَ هطبػب ً ًج٤شاً ك ٢أُغزٔغ اُلِغط.٢٘٤
األًْٛح انعًهٛح نهذساعح :
رزنؼ ا٤ٔٛ٧خ اُؼِٔ٤خ ُِذساعخ ك ٢إٔ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٣ؾٞثٜب اُـٔٞك ٝاُِجظ كٔ٤ب
ثٜ٘٤ب ٝث ٖ٤دػ ٟٞاُ٩ـبءٝ ،ثبُزبُ ٢رزغ ٚاٗ٧ظبس اُ ٠إٔ اُذػ ٟٞأُشكٞػخ  ٢ٛدػٟٞ
اُـبء٤ُٝ ،ظ دػ ٟٞرغ٣ٞخ ٛزا ٖٓ ٗبؽ٤خٗ ٖٓٝ ،بؽ٤خ أخش ٟرٔضَ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٗغجخ
ًج٤شح ُِذػب ٟٝا٩داس٣خ ثٞع ٚػبّٔٓ ،ب دكغ اُجبؽضخ اُ ٠ثزٍ اُغٜذٝ ،اُؼ٘ب٣خ ك ٢دساعخ ٛزا
أُٞمٞع ٖٓ عٔ٤غ عٞاٗجٝ ،ٚرؾذ٣ذ اُ٘ظبّ اُوبُٜٗ ٢ٗٞز ٙاُذػبُٔ ٟٝب ُٜب ٖٓ رؤص٤ش ًج٤ش
ػِ ٠ؽ٤بح أُٞظق اُؼبّ .
ٝرزنؼ ا٤ٔٛ٧خ اُؼِٔ٤خ أ٣نب ً ُٜز ٙاُذساعخ ٖٓ خ ٍ٬روذ ْ٣أُغبػذحٝ ،اُزٖٓ ٢
ؽؤٜٗب إٔ رزَُ أُقبػت أٓبّ أُٞظل ٖ٤اُؼٔ ٖ٤٤ٓٞاُشاؿج ٖ٤ك ٢اُِغٞء اُ ٠اُونبء
ا٩داس ١ػٖ هش٣ن دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ،ار ٓب ٣ضاٍ اُغ َٜاٌُج٤ش ٌ٣ز٘ق ٛزا أُٞمٞع ،ار ُْ
ٗوَ إٔ أؿِت أُٞظل٣ ٖ٤غ َٜدػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٗلغٜب .
ًٔب ٝرظٜش ا٤ٔٛ٧خ اُؼِٔ٤خ ُٜزا أُٞمٞع كٓ ٢ؼشكخ أُوقٞد ثذػب ٟٝاُزغ٣ٞخ
ٝرٔ٤ضٛب ػٖ ؿ٤شٛب ٖٓ اُطؼ ٕٞأُزؼِوخ ثبُٞظ٤لخ اُؼبٓخٓٝ ،ؼشكخ أُؼ٤بس أُٔ٤ض ُٜزٙ
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اُذػبٝ ،ٟٝاُ٘زبئظ أُزشرجخ ػِ ٠اُزٔ٤٤ض ثٓٝ ،ْٜ٘٤ؼشكخ ٓب رؾزَٔ ػِ ٖٓ ٚ٤فٞس ،صْ
اُزؼشف اُ ٠اعشاءاد سكغ ٛز ٙاُذػب٤ًٝ ،ٟٝل٤خ ر٘ل٤ز ٛز ٙا٧ؽٌبّ اُقبدسح ك ٢دػبٟٝ
اُزغ٣ٞخ.
أْذاف انذساعح :
رغؼٛ ٠ز ٙاُذساعخ اُ ٠ث٤بٕ ػذح أٛذاف :٢ٛٝ
 -1أُ٩بّ ثٌبكخ اُغٞاٗت اُ٘ظش٣خ ٝاُؼِٔ٤خ اُخبفخ ثذػ ٟٞاُزغ٣ٞخٝ ،اُزؼشف اُ ٠ؽشٝه
هجُٜٞبٝ ،اُلقَ كٜ٤بٝ ،ث٤بٕ ؽغ٤خ اُؾٌْ اُقبدس كٜ٤ب .
 -2ث٤بٕ ٓذ ٟف٬ؽ٤خ هنبح ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼِ٤ب اُلِغط٤٘٤خ ثبُؾٌْ ك ٢دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ
أُشكٞػخ ُذٜ٣ب.
 -3رٞم٤ؼ اُلشم ث ٖ٤دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ ٝدػب ٟٝاُ٩ـبء ك ٢اُطؼ ٕٞاُٞظ٤ل٤خ أُوذٓخ ٖٓ
أُٞظل ٖ٤اُؼٔٝ ٖ٤٤ٓٞا٥صبس أُزشرجخ ػِ ٠رُي.
يُٓجٛح انذساعح :
اػزٔذد اُجبؽضخ ػِ ٠أُٜ٘ظ اُزؾِٝ ٢ِ٤أُوبسٕ ٖٓ خ ٍ٬اُزشً٤ض ػِ ٠ػشك
ا٩ؽٌبُ٤خٞٓٝ ،هق اُلوٜ٘ٓ ٚبٝ ،ارغب ٙاُونبء ثؾؤٜٗب ،صْ رو ْ٤٤رُي ٖٓ خ ٍ٬ث٤بٕ ٝعٜخ
اُ٘ظش اُخبفخ ثبُجبؽضخ كٛ ٢ز ٙأُؾٌِخ ،صْ أُٜ٘ظ أُوبسٕ ٖٓ خ ٍ٬داسعخ ٗقٞؿ
اُوٞاٗ ٖ٤اُلِغط٤٘٤خ اُٞاسدح ك ٢فذد ٛز ٙاُشعبُخٓٝ ،وبسٗزٜب ثبُزؾش٣ؼبد أُقش٣خ .

يعٛماخ انذساعح :
ٗ -1ذسح أُئُلبد أُزخققخ اُز ٢رؼبُظ ٓٞمٞع اُذساعخ  ٫ٝعٔ٤ب أُئُلبد اُلِغط٤٘٤خ.
 -2هِخ أؽٌبّ ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼِ٤ب اُلِغط٤٘٤خ اُز ٢ػبُغذ ٓٞمٞع ٛز ٙاُذساعخ .
إشكانٛح انذساعح :
رض٤ش ٛز ٙاُذساعخ رغبإ ً٫سئ٤غب ً ٣زٔضَ كٓ ٢ؼشكخ اُ ٠أٓ ١ذ ٟاػز٘ذ اُزؾش٣ؼبد اُلِغط٤٘٤خ
ك ٢ر٘ظ ْ٤دػب ٟٝرغ٣ٞخ اُؾبُخ اُٞظ٤ل٤خ ؟ ٣ٝزلشع ػٖ ٛزا اُزغبإٍ ٓغٔٞػخ رغبإ٫د
ٗغِٜٔب كٔ٤ب ٣ؤر: ٢
ٓ -1ب ا٧عبط اُوبُٗ ٢ٗٞذػب ٟٝاُزغ٣ٞخ ؟
ٓ -2ب اُلشم ث ٖ٤دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٝدػ ٟٞاُ٩ـبء؟
ٓ -3ب ا٥صبس أُزشرجخ ػِ ٠ا٫خز٬ف ث ٖ٤دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ٝدػ ٟٞاُ٩ـبء ؟
ٓ -4ب ا٩عشاءاد اُٞاعت ارخبرٛب ُشكغ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ؟
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٘ٛ َٛ -5بى اعشاءاد خبفخ ُشكغ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ رٔ٤ضٛب ػٖ ثبه ٢اُذػب ٟٝا٩داس٣خ
ا٧خش ٟ؟
٪ُٝعبثخ ػٖ ٛز ٙا٩ؽٌبُ٤خ ،رْ روغ ْ٤اُذساعخ ٝكوب ً ُِخطخ ا٥ر٤خ -:
خطح انذساعح :
انفظم األٔل  :طٕس دعأٖ انرغٕٚح .
 أُجؾش ا :ٍٝ٧دػ ٟٞا٫عزؾوبم . أُجؾش اُضبٗ :٢فٞس ا٫عزشداد .انفظم انثاَ : ٙإجشاءاخ سفع دعٕٖ انرغٕٚح ٔانحكى فٓٛا .
 أُجؾش ا : ٍٝ٧اعشاءاد سكغ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ .-

أُجؾش اُضبٗ : ٢اُؾٌْ ك ٢دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ .
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انفظم األٔل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طٕس دعأٖ انرغٕٚح
ذًٓٛذ ٔذمغٛى :
رنْ اُغِطخ ا٩داس٣خ ك ٢عٞكٜب اٌُض٤ش ٖٓ ا٧ؽخبؿ أُؼ٘٣ٞخ اُؼبٓخٓ ٢ٛٝ ،ب ٣طِن
ػِٜ٤ب ٓقطِؼ " ا٧ؽخبؿ ا٩داس٣خ "ٔ٣ٝ ،ضَّ ػٖ ٛز ٙا٧ؽخبؿ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧ؽخبؿ
اُطج٤ؼ٤خ ٣طِن ػِ ْٜ٤أُٞظل ٖ٤اُؼٔ ْٛٝ ،ٖ٤٤ٓٞاُز٣ ٖ٣ؾـِٓ ٕٞب رؾِٔ ٚاُغِطخ ا٩داس٣خ ٖٓ
ٝظبئق ٓزؼذدح.3
٣ٝغزِضّ ٓ٘طو٤ب ً ُٔٔبسعخ أُٞظل ٖ٤اُؼٜٔٓ ٖ٤٤ٓٞبٓ ْٜاُٞظ٤ل٤خ أُؾذدح ُٝ ْٜكوب ً ُِوبٗ،ٕٞ
إٔ ٣زْ ر٘ظ ْ٤اُٞظ ٤لخ اُؼبٓخ ٝؽئ ٕٝأُٞظل ٖ٤ػِٗ ٠ؾٞ٣ ٞكش ُِؼ٘قش اُجؾش ١اُشؿجخ اُزار٤خ
٧داء ػِٔ ْٜثلبػِ٤خ ًج٤شحٝ ،اُؼَٔ ػِ ٠رط٣ٞش هذسارُ ْٜجِٞؽ أكنَ ٓغز ٟٞأداء ٖٓ أعَ
رؾو٤ن ٜٓبٓ ْٜأُطِٞثخ.
ٝاٗط٬هب ً ٓٔب عجن ؽشؿ أُؾشع اُلِغط ٢٘٤ػِ ٠رٞك٤ش اُنٔبٗبد اُوبٗ٤ٗٞخ ُزؤٓ ٖ٤ؽوٞم
أُٞظل ٖ٤اُؼٔ ٫ٝ ٖ٤٤ٓٞعٔ٤ب اُؾوٞم أُبُ٤خ أُغزؾوخ ًبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد ػٖ
هش٣ن ٓب ٣غٔ ٠ثـ " دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ".
ُ ٝػشكذ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ػِ ٠أٜٗب"  ":اُذػ ٟٞاُز٣ ٢غزٔذ اُؾن كٜ٤ب ٓجبؽشح ٖٓ هبػذح
ر٘ظ٤ٔ٤خ 4ك ٢هبٗ ٕٞأ٫ ٝئؾخ ٓضَ دػب ٟٝاُزغ٣ٞخ اُز ٢رغز٘ذ ػِ ٠هٞاٗ ٖ٤ا٩ف٬ػ اُٞظ٤لٕ٧ ٢
أُطبُجخ كٜ٤ب ر٘ـ ػِ ٠رطج٤ن اُؾن اُز ١رشرج ٚهٞاٗ ٖ٤ا٩ف٬ػ اُٞظ٤ل ٢ثوٞاػذ ر٘ظ٤ٔ٤خ
ػبٓخ ٌٕٞ٣ٝ ،دٝس ا٩داسح كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ ٓغشد ر٘ل٤ز ُٜز ٙاُوٞاػذ كبٕ خبُلٜب اُزغؤ فبؽت
أُقِؾخ اُ ٠اُونبء هبُجب ً رغ٣ٞخ ؽبُز ٚػِ ٠اُٞع ٚاُقؾ٤ؼ هجوب ُ ُِوٞاػذ اُز٘ظ٤ٔ٤خ اُؼبٓخ اُز٢
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القاعدة التنظيمية  :ىي مجمكعة مف القكاعد العامة المنظمة لسمكؾ األفراد في المجتمع كالتي تحمميـ السمطة

العامة عمى احتراميا مع إمكانية استعماليا لمقكة حيف الضركرة .د .عباس الصراؼ ،ك د .جكرج حزبكف ،المدخؿ

في عمـ القانكف ،الدار العممية لمنشر كالتكزيع ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،طبعة أكلى ،عماف ، 2001 ،ص.8
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رِزضّ ا٩داسح ثزطج٤وٜب د ٕٝأ ١عِطخ روذ٣ش٣خ ٖٓ عبٗجٜب "ٝ 5.ػشكٜب اُجؼل ا٥خش ػِ ٠أٜٗب ":
اُذػب ٟٝاُز٣ ٢شكؼٜب أُٞظل ٕٞاُؼٔٝ ٕٞ٤ٓٞاُز ٢رٜذف اُ ٠رؾذ٣ذ اُؾوٞم اُز٣ ٢غزٔذٜٗٝب
ٓجبؽشح ٖٓ اُوٞاٗٝ ٖ٤اُِٞائؼ أُزؼِوخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد أُغزؾوخ ُ ْٜأٝ
ُٞسصز. 6"ْٜ
 ٌٖٔ٣ٝرؼش٣ق دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ ثؤٜٗب ٝعِ٤خ هبٗ٤ٗٞخ رٔ٘ؼ ُِٔٞظق أٝ ٝسصز ٖٓ ٚأعَ
أُطبُجخ ثؾوٞم ؽخق٤خ ،أ ٝرار٤خ راد هج٤ؼخ ٓبُ٤خ ٓوشسح ُٓ ْٜجبؽشح ٖٓ اُوبٗ ٕٞأ ٝاُِٞائؼ
أُزؼِوخ ثبُٔشرجبد ٝأُؼبؽبد ٝأٌُبكآد أُغزؾوخ ُ ْٜأُٞ ٝسصز ْٜد ٕٝأُغبط ثؾن ا٩داسح ك٢
ٓجبؽشح ٛز ٙاُذػ٫ ٟٞعزشداد ؽن ُٜب ٖٓ أُٞظق أٝ ٝسصز.ٚ
٣ٝزؼ ٖ٤أُ٬ؽظخ كٛ ٢زا أُوبّ اُ ٠أٗ ٚاعزوش اُلوٝ ٚاُونبء اُلِغطٝ ٢٘٤أُقش ١ػِ٠
اػزجبس إٔ دػ ٟٞاُزغ٣ٞخ  ٖٓ ٢ٛاُذػب ٟٝاُز ٢رذخَ مٖٔ دػب ٟٝاُؾوٞم ،ار إٔ دػٟٞ
اُزغ٣ٞخ رٔزبص ثطج٤ؼخ ٓخزِلخ ػٖ دػ ٟٞاُ٩ـبء ثبػزجبسٛب دػ ٟٞؽوٞه٤خ رزؼِن ثزغ٣ٞخ اُؾوٞم
اُخبفخ ثبُشٝارت أ ٝاُؾوٞم اُزوبػذ٣خٛٝ ،زا ٓب عبءد ث ٚؽ٤ض٤بد هشاس ٓؾٌٔخ اُؼذٍ اُؼِ٤ب ك٢
هشاسٛب سهْ ُ 109غ٘خ  2007ػِ ٠أٗ ": ": ٚثبُشعٞع آُِ ٠ق اُذػٝ ٟٞاُج٘٤بد أُوذٓخ كٜ٤ب
ٝثبُ٘غجخ ُِذكغ اُز ١رض٤ش ٙاُغٜخ أُغزذػ ٠مذٛب ُشد اُذػُ ٟٞزوذٜٔ٣ب ثؼذ أُ٤ؼبد اُوبٗ ٢ٗٞكبٗ٘ب
ٗغذ إٔ ٛز ٙاُذػ٤ُ ٟٞغذ ٖٓ دػب ٟٝاُ٩ـبءٝ ،اٗٔب  ٢ٛدػ ٟٞرغ٣ٞخ ؽوٞم روبػذ٣خٝ ،هذ
اعزوش اُلوٝ ٚاُونبء ػِ ٠إٔ دػب ٟٝرغ٣ٞخ اُؾوٞم اُزوبػذ٣خ ٝاُشٝارت ُ٤غذ ٖٓ دػبٟٝ
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د.خميس السيد ،قضاء مجمس الدكلة كاجراءات كصيغ الدعاكل اإلدارية ،دار الطباعة الحديثة ،1986،ص111
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د.بكر البقاني باإلشتراؾ مع د.عاطؼ البنا ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة ،مطبعة القاىرة الحديثة،

.

ص170ك د .مصطفى لطفي شاكر ،رسالة دكتكراة بعنكاف تسكية الحالة الكظيفية " دعاكل تسكية المرتبات
كالمعاشات كالمكافآت" ،جامعة المنكفية ،كمية الحقكؽ  ،ص.15

كقد عرؼ دعكل التسكية د .ماجد راغب الحمك بأنيا ": ":الطمب الذم يتقدـ بو أحد المكظفيف أك كرثتيـ إلى

القضاء اإلدارم لتحديد حقكقو المالية التي يستمدىا مف القانكف – في مكاجية اإلدارة -فيما يتعمؽ براتبو أك معاشو

أك مكافآتو أك عالكاتو ،إذ أف دعكل التسكية يمزميا تحقؽ األمكر اآلتية -:

 .1أف يككف رافع الدعكل أحد المكظفيف العمكمييف أك كرثتيـ ،فال يجكز رفع دعكل التسكية بكاسطة العامميف في
القطاع العاـ أك القطاع الخاص الخاضعيف ألحكاـ قانكف العمؿ.

.2أف يككف المطمكب ىك حؽ مالي لممكظؼ في مكاجية اإلدارة مستمد مف القانكف الذم ينطبؽ عميو ،سكاء تعمؽ
األمر براتب أك معاش أك مكافآة أك عالكة.

 .3أف يككف دكر القاضي ىك مجرد تطبيؽ أحكاـ القانكف عمى كقائع الدعكل لتحديد المركز القانكني لممكظؼ مف
حيث مستحقاتو المالية لدل جية اإلدارة التي يعمؿ بيا " .

د.ماجد راغب الحمك ،القضاء اإلدارم ،دار الجامعة الجديدة ،بدكف طبعة ،كمية الحقكؽ ،جامعة اإلسكندرية،

 ،2016ص. 542-541
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