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  إلى السادة األساتذة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الجزائرية 
  إلى أبي وأمي 

  إلى إخوتي وأخي 
  إلى كل األهل واألحبة 

   وطنهىإلى كل جزائري غيور عل
  
  
  
  
  
  
  زياد عادل:   الطالب                                             
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وعرفان
  

ص الشكر والعرفان إلى الدكتور تاجر محمد لايتقدم الطالب بخ
  العمل النورالذي لواله ما رأى هذا 

نجاز هذه إالثمينة سببا في  وإرشاداته حيث كانت نصائحه
  المذكرة

  كما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من 
  األستاذ حامي خالد و األستاذ جباري شوقي 

  جاز هذه المذكرة نإواألستاذ مرابط هشام على دعمهم لنا في 
كما نشكر على الخصوص السادة األساتذة األفاضل أعضاء لجنة 

  المناقشة على 
  مناقشة هذه المذكرة بالموافقة على تفضلهم

         
  
  
  
  
  

زياد عادل:الطالب  

  
  
  
  
 



 قائمة أھم المختصرات
 
 
  

  باللغة العربیة-أوال
 
  
  .الصفحة :ص .1
 
    .الجریدة الرسمیة :ج ر .2
  
    .قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة :د .م.إ.ق .3
 
 

   باللغة الفرنسیة-ثانیا
 

1. P : Page. 
  

2. L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
 
3. E.L.J : Edition de L’actualité Juridique. 
 
4. R.F.D.A: Revue Française de droit administratif. 
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  .88ص، القاھرة االختصاص التأدیبي والسلطات التأدیبیة، دار الفكر العربي، ، عبد الوھاب البنداري-)1(
األحكام التأدیبیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، معھد البحوث والدراسات محمد زیاد عزت جرادات، الطعن في القرارات و -)2(

  . 19، ص2007العربیة، القاھرة، 
 .563، ص2004عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -)3(
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     (2)  





  3      
             
 (4)

                                                
، كلیة الحقوق  القانون فرع اإلدارة والمالیةيلنیل شھادة الماجستیر فلفصل التأدیبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة إلیاس بن سلیم، ا   – )1(

 .66، ص2001/2002جامعة الجزائر،
  .626، ص 2000 أنور أحمد رسالن، وسیط القانون اإلداري، مطبعة كلیة الحقوق جامعة القاھرة، –)2(
 .9ص، 2003/2004، القاھرة م عبد الحمید، منصور محمد أحمد، قضاء التأدیب، دار النھضة العربیة، العظیم عبد السالعبد –)3(

,                      Dalloz, 03N° , A.D. F.R , " Le Pouvoir Hiérarchique" ,LECLERC Gibot -POULET Nadine  -)4( 
 Mai-Juin 2007, p512.                                                                                                                                          
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Sans maison d’édition, Paris, 1971, p180 -PLANTY Alain, Traite pratique de la fonction publique, Tome1, )1(  
 دكتوراهال  لنیل شھادةرسالة  فكرة السلطة الرئاسیة في اإلدارة العامة الحدیثة،ىیة اإلداریة عل تأثیر مبدأ الدیمقراطى، مد  عمار عوابدي– )2(

  .389ص ،1981،رجامعة الجزائ ، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة واإلداریة،في القانون
, Paris, 1992, P241.                                        - BEN SALAH Tabrizi, Droit de la fonction publique, Masson )3( 
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 . 390ص مرجع سابق،  فكرة السلطة الرئاسیة في اإلدارة العامة الحدیثة،ى تأثیر مبدأ الدیمقراطیة اإلداریة على، مد عمار عوابدي– )1(
  لسنة  ،46 العدد ،ج رالعمومیة، ة ، المتضمن القانون األساسي العام للوظیف2006 یولیو 15 في  المؤرخ،03-06 من األمر 163  المادة– )2(

2006.  
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  لنیل شھادة، رسالة)دراسة مقارنة( التأدیبیة في التشریع الجزائري ى الدعوالنقضاءالنظام القانوني    محمد األخضر بن عمران ،– )1( 
   .21ص ،2007 /2006  باتنة، الحاج لخضركلیة الحقوق، جامعة ،في القانوندكتوراه ال
 .، المتضمن قانون العاملین المدنیین1978 لسنة 47 من القانون رقم 80ة  الماد– )2 (
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 .198 و197 مرجع سابق، صالتأدیب، قضاء أحمد، منصور محمد الحمید، العظیم عبد السالم عبد  عبد–)1(
 .، المتضمن قانون العاملین المدنیین بالدولة1978 لسنة 47 من القانون رقم 81المادة  –)2(
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(3)
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0603


      



                                                
 .، المتضمن قانون العاملین المدنیین بالدولة1978 لسنة 47القانون رقم   من82 المادة –)1(
 العربي الثاني، ىأعمال مؤتمرات جامعة الدول العربیة، الملتق، "واإلداریةمتطلبات مواجھة المخالفات المالیة " عبد العزیز السن،  عادل– )2(

منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  ،2008مایو قد في القاھرة جمھوریة مصر العربیة، ، المنعاإلدارة الرشیدة خیار لإلصالح اإلداري والمالي
 .67، ص2009اإلداریة ، 

 .19 ص مرجع سابق ، محمد زیاد عزت جرادات، الطعن في القرارات و األحكام التأدیبیة،  –(3) 
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451
    

909927031990
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 .03-06من األمر ، 165  المادة– )1(
،  فرع اإلدارة والمالیةماجستیرال  لنیل شھادة، مذكرة)دراسة مقارنة(لتأدیبیة للموظف العام الموریتاني  عبداتي ولد عابدین، المسؤولیة ا– )2(

  .83، ص2001/2002جامعة الجزائر، والعلوم اإلداریة، كلیة الحقوق 
سبة للموظفین وأعوان اإلدارة  مارس، المتضمن سلطة التعیین والتسییر اإلداري بالن27، المؤرخ في 99-90 المرسوم رقم  من1المادة  –   

 . 1990لسنة  ،13 العدد، رجاإلداري، المركزیة والوالیات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
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128

4
                                                

 .66 و65، ص 2004 -2003 ة،نجامعة بات ،محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة حقوق اإلداري، نوالقان  صدراتي صدراتي،– )1( 
 .192  و191، ص 2004عنابة،   بعلي، القانون اإلداري، التنظیم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزیع،محمد الصغیر– )2( 
  .264، ص 2007، رالجزائ ثانیة، جسور للنشر والتوزیع،الطبعة ال عمار بوضیاف، الوجیز في القانون اإلداري،– )3( 
 .163 و162، التنظیم اإلداري، النشاط اإلداري، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، القانون اإلداري – )4( 
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  .237، ص 2005 عنابة، دار العلوم للنشر و التوزیع،، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات اإلداریة – )1( 
 .137، ص 2006 الطبعة الثالثة، دار ھومھ، الجزائر،  الجزائري،نون كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القا– )2( 
 .1966 لسنة ،46ج ر، العدد  ،المتعلق باإلجراء التأدیبي ،1966 یولیو2 ي فمؤرخ، ال152-66 رقم  من المرسوم 2المادة  – )3( 
 .152-66  رقم من المرسوم ،3 المادة – )4( 
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147
1978



                                                
   .03-06األمر رقم ، من 165 المادة –)1(

–DELPEREE Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J, Paris,                )2(   
1969, p29                                                                                                                                                             

 في ماجستیرال  لنیل درجة مذكرة،الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري و الكویتي لي العزب، فاتح عبد اهللا ع– )3(
                                                                                                            .33 و32 ص ،2004الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
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421967(1)




382471978
8082
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 .452 و451، ص 1995القاھرة،  قضاء التأدیب، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، سلیمان محمد الطماوي، – (1)

 .130 و129عبد الوھاب البنداري، االختصاص التأدیبي والسلطات التأدیبیة، مرجع سابق، ص  –)2( 
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27431979





 


 2 

   
     

 


3

 

                                                
                         1986، القاھرة مكتبة االنجلو المصریة، ورقابتھ القضائیة بین الفاعلیة والضمان،مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضمانتھ  –)1( 

 .348ص 
 .36ص   فاتح عبد اهللا علي العزب، الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري والكویتي، مرجع سابق، –)2( 
 .102، ص 1985القاھرة،  الھیئة المصریة العامة للكتاب، م التأدیب في میزان اإلداریة العلیا،سمیر صادق، قرارات وأحكا –)3( 
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 .347مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضمانتھ، مرجع سابق، ص  – )1( 
 .349 و348، ص نفسھمرجع  مغاوري محمد شاھین، – )2( 
 .135، ص 1980القاھرة،  الكتب، دار عالم مقارنة،راسة د فھمي عزت، سلطة التأدیب بین اإلدارة القضاء – )3( 
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(2)

                                                
 .121، ص 1979  جامعة عین شمس، كلیة الحقوق،، في القانوندكتوراه لنیل درجة ال عمرو فؤاد بركات، السلطة التأدیبیة، رسالة–  (1)
 .326 مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص –  (2)
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 .50 و49، ص 2001الجزائر،  یت، سلطة المستخدم في تسریح العمال تأدیبیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، سعید طرب–)1( 
 .03-06 من األمر ،64 المادة –)2( 
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2




3

 45 
4

     13011991 


5
 


                                                

  ، المتضمن اختصاصات اللجان المتساویة األعضاء وتكوینھا وكیفیة 1984 جانفي 14 في المؤرخ، 10-84 من المرسوم رقم ،7المادة  – )1( 
 .1984لسنة  ،3العدد  ج ر، عمالھا،سیر أ

 .03-06  رقم من األمر،63المادة  – )2( 
 .03-06، من األمر رقم 165المادة  – )3( 
  .03-06، من األمر رقم 166المادة  – )4( 
المشار ، )ومن معھا( ضد) أ والیة باتنة.ص.مدیر ق( قضیة ،13/01/1991بتاریخ  ،78275 رقم،)الغرفة اإلداریة (قرار المحكمة العلیا – )5( 

 .153ص ،1992 ،4العدد   المجلة القضائیة،ى،إلیھ لد
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2101951

1171958
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1
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    2101951

11719581
   117 1958   




 

                                                
         مرجع سابق،، فاتح عبد اهللا علي العزب، الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري و القانون الكویتي - )1( 

 51 و50ص
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   46 1964  
1471972


60    



471978
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117195846







3

                                                
 .95 و94ص مرجع سابق، لسلطات التأدیبیة،االختصاص التأدیبي و ا عبد الوھاب البنداري، – )1( 
 .222ص ،2007عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،ى، الطبعة األول)دراسة مقارنة(سلطة تأدیب الموظف العام  نوفان العقیل العجارمة،– )2( 
 .94مرجع سابق، ص  التأدیبي والسلطات التأدیبیة، االختصاص عبد الوھاب البندري،– )3( 
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49197254197318
19811421994
        

1
 

491972
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3
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5

                                                
 .269، مرجع سابق، ص ) دراسة مقارنة(وفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام  ن– )1( 
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 .المتضمن قانون تنظیم الجامعات  ،1972 لسنة 49، من القانون رقم 110المادة  – )1(
 .270 و269، مرجع سابق، ص )  دراسة مقارنة (نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام – )2(
 في دكتوراه لنیل درجة المنصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظف العام في النظام القانوني األردني والنظم المقارنة، رسالة نوفان – )3(

 .367، ص2005  جامعة عین شمس،،كلیة الحقوق ،الحقوق
 .1972 لسنة 49، من القانون رقم 105المادة  – )4(
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1171958


  471972       
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 .320، ص 1999القاھرة،  إلداري، دار النھضة العربیة،حمد رسالن، وسیط القضاء اأأنور  – )1(
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(2)


4719727


1
2

                                                
 .474 و473 سلیمان الطماوي، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص –  (1)

  342 ص،1994- 1993 القاھرة، دار الطباعة الحدیثة، ،ى خمیس السید إسماعیل، موسوعة القضاء التأدیبي، الكتاب األول، الطبعة األول– (2) 
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(1)





(2)

 


 
  

3
                                                

 .المتضمن قانون مجلس الدولة، 1972 لسنة 47من القانون رقم ،8-7المادة  –(1) 
  .335 خمیس السید إسماعیل، موسوعة القضاء التأدیبي، مرجع سابق ، ص – (2)
    اإللغاء والدعاوي التأدیبیة المستعجلة، المركز القومي لإلصدارات القانونیةى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع اإلداریة في دعو– (3)

 .  .270، ص2008القاھرة، 
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 80   471978  


       
1

1
 12   117 1958   
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3 



4

        
     

15 

                                                
  .247، ،ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(سلطة تأدیب الموظف العام ،   نوفان العقیل العجارمة– )1( 
 ، مرجع سابق، أعمال مؤتمرات جامعة الدول العربیة، "متطلبات مواجھة المخالفات المالیة و اإلداریة"    عادل عبد العزیز السن،–(2) 

 .108ص
  .1972 لسنة 47 من القانون رقم ،9 المادة – )3( 
                                                         . 262 ص،2008، القاھرة المركز القومي لإلصدارات القانونیة، إجراءات تأدیب الموظف العام، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، – )4( 

 .108، مرجع سابق، صل مؤتمرات جامعة الدول العربیة، أعما"متطلبات مواجھة المخالفات المالیة و اإلداریة "عادل عبد العزیز السن،  –
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3

                                                
.1972 لسنة47رقم   من القانون34المادة – )1( 

  .97ص، مرجع سابق ، الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري و الكویتي الطعن في، فاتح عبد اهللا علي العزب–  (2) 
 .1972 لسنة47 رقم من القانون 15 المادة –  )3( 
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17471972
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(1)



2




                                                
 .370، ،ص 1996 اإلسكندریة،، ة المعارفأ عبد الغني بسیوني عبد اهللا، القضاء اإلداري، منش– (1)

  .370، ص نفسھ، عبد الغني بسیوني عبد اهللا، مرجع ى، المشار إلیھ لد1984 أبریل 21 تاریخب ،58م  حكم المحكمة اإلداریة العلیا رق–)2( 
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(1)
          

. (2)





                                                
 .378 و377ص  العقیل، سلطة تأدیب الموظف العام في النظام القانوني األردني و النظم المقارنة ، مرجع سابق،  نوفان منصور عقیل– (1)

 .159القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في –(2) 
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 2
                                                

 .497، ص 2004 الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ،رعبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مص - )1( 
 في ماجستیرال  لنیل درجةرة سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، الضمانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان و مصر، مذك - )2( 

 .31، ص 2003كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،  ،الحقوق
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1


          
2

         
    

3

                                                
 . 206ص  ،1986القاھرة،  ماھر عبد الھادي، الشرعیة اإلجرائیة في التأدیب، الطبعة الثانیة، دون دار النشر، – )1(
 . 40 و39، ص 1994، جوان 1، العدد داریةمجلة العلوم اإل، "مدخل إلجراءات المحاكمات التأدیبیة" محمد فتوح عثمان، – )2(
 .255، ص 1984 القاھرة،  دون دار النشر،المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام دراسة المقارنة،  منصور إبراھیم العتوم،– )3(
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 :66133


4

                                                
 . 112، ص 2002اإلسكندریة، ،  محمد ماجد یاقوت، التحقیق في المخالفات التأدیبیة، منشأة المعارف– )1(
  .111ص  ،نفسھ محمد ماجد یاقوت، مرجع ،، مشار إلیھ لدى29/04/1995 بتاریخ ،2947/37رقم   المحكمة اإلداریة العلیا حكم-)2(
المشار إلیھ لدى،فاتح عبد اهللا علي العزب، الطعن في الجزاء التأدیبي ، 13/05/1989 بتاریخ ،3285/33رقم  حكم المحكمة اإلداریة العلیا - )3(

 .120ة في القانون المصري والكویتي، مرجع سابق، صفي الوظیفة العام
، لسنة 46، ج ، العددالمتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة ،1966 جوان سنة 02المؤرخ في  ،133-66 من األمر 57  المادة - )4(

1966. 
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نون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات ، المتضمن القا1985 مارس 23في  مؤرخال ،59-85 من المرسوم رقم 129 المادة - )1(

 .1985، لسنة 13، ج ر، العددالعمومیة
  علي جمعة محارب، التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي واإلنجلیزي، دار الثقافة– )2(

 .327ص ،2004بغداد، 
 .03-06  من األمر رقم166 المادة –)3(
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 .636 ، ص  2004ن دار نشر، ود وجیز القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، أنور احمد رسالن، – )1(
 .274، ص 1974القاھرة،  عالم الكتب،  مغاوري محمد شاھین، المساءلة التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام،– )2(
   .72، ص، مرجع سابقرانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومصالضم  سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي،– )3(
 .520 و519مرجع سابق، ص  تأدیب الموظف العام في مصر،  عبد العظیم عبد الحمید عبد السالم،–)4(
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 الرحبي، الضمانات التأدیبیة المشار إلیھ لدى، سلیمان بن سعید بن سیف، 15/04/1967 فيبتاریخ، 226رقم  حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )1(
 .74للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق، ص

، التأدیب في الوظیفة العامة، ینین محمد ماھر أبو الع،المشار إلیھ لدى ،24/03/1987 بتاریخ، 2131رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )2(
 .445، ص 1999القاھرة، دار النھضة العربیة،

الضمانات التأدیبیة   سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي،لدى،، المشار إلیھ 26/07/1967 بتاریخ، 449رقم  م المحكمة اإلداریة العلیا حك– )3(
 .75 مرجع سابق، ص،للموظف العام في سلطنة عمان ومصر
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 .59-85، من المرسوم رقم 123 المادة – )1(
 .155 الجزائري، مرجع سابق، ص انونق كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في ال–)2(
 في القانون العام فرع اإلدارة ماجستیرال  لنیل شھادةمذكرة،  إجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري، خلف فاروق– )3(

  .97ص ، 2002 ، جامعة الجزائر،كلیة الحقوق ،والمالیة
 .97 صنفسھ، مرجع ، خلف فاروق-)4(
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 .03-06، من األمر رقم 171 المادة – )1(
 .03-06 من األمر رقم 168 المادة – )2(
 .03-06 من األمر رقم 172  المادة – )3(
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، معھد  في القانونماجستیرال مذكرة لنیل درجة عمامرة حسان، ضمانات تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة ، – )1(

 .71ص  ،2008البحوث و الدراسات، القاھرة، 
  .  512، ص  قضاء التأدیب، مرجع سابق    سلیمان محمد الطماوي،– )2(

 .89ص ،مرجع سابقالفصل التأدیبي للموظف العام في الجزائر،  لیاس بن سلیم،إ  –    
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 .73 و72عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص – )1(
یحظر على العامل مخالفة األحكام : 2، المتضمن قانون العاملین المدنیین، في البند 1978 لسنة 47رقم لقانون، من ا77 نصت المادة – )2(

  .الخاصة بضبط الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة 
 العامة األخرى أو یحضر على العامل اإلھمال أو التقصیر الذي یترتب علیھ ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أحد األشخاص: 4 البند 

 ذلك بصفة ىنھ أن یؤدي إلأالھیئات الخاضعة لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحھا المالیة أو یكون من ش
 .مباشرة

 .27، ص 1985، یونیو، 1 ددعال ،اإلداریةمجلة العلوم ، " ضمانات التحقیق" عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر،– )3(
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 .633 و632، ص 2000 كلیة الحقوق جامعة القاھرة،  مطبعة أنور أحمد رسالن، وسیط القانون اإلداري،– )1(
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 . 515مرجع سابق، ص   عبد  العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر،– )1(
  .516، صنفسھمرجع   عبد  العظیم عبد السالم عبد الحمید،– )2(
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 62الضمانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق، ص عید بن سیف الرحبي، سلیمان بن س– )1(
 .63، صنفسھ مرجع ،سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي ،لدىالمشار إلیھ  ،04/04/1981 بتاریخ ،43رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )2(
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 العربي الثاني، ى مؤتمرات جامعة الدول العربیة، الملتقلأعما، "مخالفات المالیة واإلداریة متطلبات مواجھة ال" عبد العزیز السن، عادل– )1(

 .84مرجع سابق، ص، اإلدارة الرشیدة خیار لإلصالح اإلداري والمالي
 .133ص، مرجع سابق إجراءات تأدیب الموظف العام،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،– )2(
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أعمال مؤتمرات جامعة الدول العربیة، الملتقي العربي الثاني، ، " متطلبات مواجھة المخالفات المالیة واإلداریة" عبد العزیز السن، عادل– )1(

 .85، مرجع سابق، صاإلدارة الرشیدة خیار لإلصالح اإلداري والمالي
 .482القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص   مغاوري محمد شاھین،–)2(
  .146ص  مرجع سابق،القانون الجزائري،  ب الموظف العام في كمال رحماوي، تأدی–)3(
  .59-85 من المرسوم رقم 129 المادة –)4(
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مرجع  علي جمعة محارب، التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي واإلنجلیزي، –) 1(
 .327، صسابق

- BANDET Pierre, L’action disciplinaire dans les trios fonctions publique, Berger-levrault ,                         )2( 
Paris, p 6.                                                                                                                                                          

 ،ى لدھ، المشار إلی)والي والیة سكیكدة(ضد ) ع.م( قضیة ،20/04/2004 بتاریخ ،00989،  رقم،)الغرفة الثانیة ( قرار مجلس الدولة– )3(
 .143ص  ،2004 ،5العدد  مجلة مجلس الدولة،

SILVERA Victor, La fonction publique et ses problèmes actuels, E. L. J, Paris, 1969, p 401.                      - )4(  
المتعلق بكیفیات تطبیق األحكام التشریعیة الخاصة بعالقات العمل  ،1982 سبتمبر11في   المؤرخ،82/302 من المرسوم رقم 64 المادة – )5(

                                                                                                                                                           .1984، لسنة3، ج ر، العددالفردیة
 .85/59 من المرسوم رقم 129 المادة – )6(
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  .03- 06، من األمر رقم، 167 المادة – )1(
، كلیة  في القانون فرع اإلدارة والمالیةستیرماجال  لنیل شھادة مذكرة،نرالمقاو العقوبة المقنعة في النظام التأدیبي الجزائري ، محمد جالب – )2(

   .95 ص،2001، جامعة الجزائر،الحقوق
مركز التكوین المھني والتمھین رویشي (ضد ) م.ق(، قضیة 20/01/2004 خ، بتاری010005 م، رق)الغرفة الثانیة( الدولة قرار مجلس  – )3(

  .169، ص2004 ،5 د، العد مجلس الدولةةى، مجل إلیھ لدر، المشا)سلیمان
زیغود  التكوین المھني والتمھین دیرم(ضد ) ع.ع(قضیة  ،20/01/2004بتاریخ  ،010497 م، رق)الغرفة الثانیة(الدولةقرار مجلس  – )4(

  .172ص ،2004، 5العدد  مجلة مجلس الدولة، ،ىالمشار إلیھ لد )یوسف قسنطینة
، نوفان منصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظف لدىالمشار إلیھ  ،25/1/1992 في  بتاریخ،1134حكم المحكمة اإلداریة العلیا رقم – )5(

                  .379ص  مرجع سابق،،العام في النظام  القانوني األردني والنظم المقارنة
 واإلجراءات التأدیبیة أمام ماھر أبو العنین، الضماناتمحمد ، ىالمشار إلیھ لد ،26/02/1966بتاریخ ، 449رقم    حكم المحكمة اإلداریة– )6(

 .123، ص 1994 ، القاھرة،المحاكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، الطبعة الثانیة، نقابة المحامیین
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   .137عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص – )1(
، نفسھ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف العام، مرجع ىلدالمشار إلیھ  ،1983 حكم المحكمة اإلداریة العلیا، رقم – )2(

 .138ص
نین، أسباب إلغاء القرارات اإلداریة ی العأبو، محمد ماھر ىالمشار إلیھ لد ،29/10/1988  بتاریخ،2180رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )3(

 .391، ص  القاھرة دار الطباعة الحدیثة، ، الكتاب الثاني،1996وفقا ألحكام المحكمة اإلداریة العلیا حتى عام
، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف العام، ى، المشار إلیھ لد29/06/1974 بتاریخ ،264رقم   المحكمة اإلداریة العلیا– )4(

 .139ص  مرجع سابق،
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 الدفوع في نطاق القانون العام، الكتاب األول، دار نین،ی العأبو، محمد ماھر ىار إلیھ لدالمش ،26/12/1992 تاریخ ب،4286رقم   الطعن– )1( 
أبو المجد  ،772، ص 2002 للطباعة بالھرم، القاھرة. 
ب ضمانات تأدی ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،ىالمشار إلیھ لد ،22/11/1988، بتاریخ،2255رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )2( 

 .139الموظف العام، مرجع سابق، ص 
، ضمانات تأدیب الموظف  ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفةى، المشار إلیھ لد26/1/1963 بتاریخ ،1001رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )3( 

 .140 و139، صنفسھالعام، مرجع 
                  379ص مرجع سابق،   ظام  القانوني األردني والنظم المقارنة،  نوفان منصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظف العام في الن– )4( 
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 .، المتضمن قانون النیابة اإلداریة والمحاكمات التأدیبیة1958 لسنة 117رقم   من القانون23 المادة – )1( 
 . ولة، المتضمن قانون العاملین المدنیین بالد1978 لسنة 47 من القانون رقم 79 المادة – )2( 
  . 637مرجع سابق، ص  أنور أحمد رسالن، وجیز القانون اإلداري، – )3( 

 .150، ص2003الطبعة الثانیة، مطبعة كلیة الحقوق جامعة القاھرة،  التحقیق اإلداري و المسؤولیة التأدیبیة، أنور أحمد رسالن، –     
  الوجیز في القانون اإلداري، مرجع سابق، ، أنور احمد رسالن،ى إلیھ لدالمشار ،16/12/1967 حكم المحكمة اإلداریة العلیا، بتاریخ – )4( 

 .150 ص،حمد رسالن، التحقیق اإلداري والمسؤولیة التأدیبیة، مرجع سابقأ، أنور ى والمشار إلیھ لد ،637ص
 .124مرجع سابق، ص   كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،– )5( 
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  .92ص العقوبة المقنعة في النظام التأدیبي الجزائري و المقارن ، مرجع سابق، ،ب محمد جال– )1( 
PLANTY Alain, La fonction publique traite général, 2ème édition, litec, Paris, 2001, p467.    -)2(     

 PLANTY Alain, La fonction publique traite général, 2ème édition, litec ,Paris,2001,p467.  -)3(        
  .203ضمانات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص   المنعم خلیفة،دالعزیز عب عبد – )4( 
           .133-66 من األمر رقم 57 المادة – )5( 
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 . 85/59 رقم   من المرسوم129 المادة – )1( 
 .باإلجراءات التأدیبیة، الخاصة 1969 مایو 7،  الصادرة في 7التعلیمة رقم  – )2 (
 .03-06 من األمر رقم 169 المادة – )3( 
 ى الدعوالنقضاءالنظام القانوني  ، محمد األخضر بن عمران،لدىالمشار إلیھ  ،30/04/2002، بتاریخ 49/103رقم    قرار مجلس الدولة– )4( 

 .86ص مرجع سابق،، التأدیبیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة
 .151 و150، ص مرجع سابق أحمد رسالن، التحقیق اإلداري والمسؤولیة التأدیبیة، أنور– )5( 
، أنور أحمد رسالن، التحقیق اإلداري و المسؤولیة ى، المشار إلیھ لد1989 ینایر 4 بتاریخ ،951رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )6( 

  .151التأدیبیة، مرجع سابق، ص 
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  .المتضمن قانون السلطة القضائیة  ،1972 سنة46من القانون رقم "  129 -106"  المادتان– )1( 
 .1972 لسنة 47 من القانون رقم 118المادة  –    

 .1972 لسنة 49 من القانون رقم 112 المادة –    
  .1958  لسنة 117 من القانون رقم 29 المادة – )2(
  .1958  لسنة 117 من القانون رقم 8 المادة – )3(
  .1958 لسنة 117 من القانون رقم 27 المادة  – )4(
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 . 330ص  جامعة أسیوط، ،  ثروت عبد العال، إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتھا ألعضاء ھیئات التدریس بالجامعات،– )1(
 .148 و147مرجع سابق، صالعام، ضمانات تأدیب الموظف   عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،– )2(
  364و  363، ص 1968 ، جامعة القاھرة كلیة الحقوق،، في الحقوقدكتوراهال  لنیل درجةد سامي النبراوي، استجواب المتھم، رسالة محم– )3(
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  .125الضمانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق، ص  سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي،– )1(
المركز القومي لإلصدارات القانونیة   اإللغاء والدعاوي التأدیبیة و المستعجلة،ىالدفوع اإلداریة في دعو عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، – )2(

 .358ص  ، 2008 القاھرة،
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 .152 – 66 من المرسوم رقم 1 المادة – )1(
 .134تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كمال رحماوي، – )2(
 .03- 06من األمر رقم  165 المادة – )3(
 .135تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  كمال رحماوي، – )4(
 .628 و627 أنور أحمد رسالن، وسیط القانون اإلداري، مرجع سابق، ص – )5(
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 .27 و26مرجع سابق، ص  محمد زیاد عزت جرادات، الطعن في القرارات واألحكام التأدیبیة،  – )1(
 .03-06 من األمر رقم 165دة االم – )2(
 .98 و97 ص، مرجع سابق، إجراءات تأدیب الموظف العام في التشریع الوظیفي الجزائري، خلف فاروق– )3(
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 .184ضمانات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص   عبد العزیزعبد المنعم خلیفة،– )1(
 .245، ص 1964 القاھرة، دار النھضة العربیة،  عبد الفتاح حسن، التأدیب في الوظیفة العامة،– )2(
 .203، ص 1966 القاھرة، مصطفى بكر، تأدیب العاملین بالدولة، دار الفكر الحدیث للطبع والنشر، – )3(
 .185مرجع سابق، ص  ، ضمانات تأدیب الموظف العام،المنعم خلیفة عبد العزیز عبد – )4(
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 .137ص  ، مرجع سابق،رانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومص سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، الضم– )1(
، سمیر یوسف البھي، قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ى، المشار إلیھ لد1990 / 5 /19 بتاریخ ،1793رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )2(

 .313، ص 2000ة، دار الكتب القانونیة، القاھر أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، ضوء
 ى،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الدفوع اإلداریة في دعوى، المشار إلیھ لد1995 / 5 /9 بتاریخ ،5263رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )3(

 .359اإللغاء و الدعاوي التأدیبیة والمستعجلة، مرجع سابق، ص 
 مذكرة ،المصري للموظف العام و ضماناتھ دراسة مقارنة في التشریع الیمني والتشریع  التأدیب اإلداريكبیري، محب یاسین عبد القادر – )4(

 .118 ص، 2004 القاھرة، العربیة،ماجستیر، معھد البحوث والدراسات 
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 .152و151 ص   سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، الضمانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق،– )1(
أسباب إلغاء القرارات اإلداریة  نین،ی، محمد ماھر أبو العىالمشار إلیھ لد ،19/05/1990  بتاریخ،1793 حكم المحكمة اإلداریة العلیا رقم – )2(

 . وما بعدھا392مرجع سابق، ص ، الكتاب الثاني،1996وفقا ألحكام المحكمة اإلداریة العلیا حتى عام 
 .192 مرجع سابق، ص العام،مانات تأدیب الموظف  ضخلیفة، عبد العزیز عبد المنعم – )3(
منصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظف  ، نوفانلدىالمشار إلیھ  ،16/11/2001، بتاریخ 6744رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )4(

 .403مرجع سابق، ص  ،العام في النظام القانوني األردني والنظم المقارنة
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 .105، ص 2000 ، دار النھضة العربیة، القاھرة،)طبیعتھ وضمناتھ( م مجالس التأدیب  أحمد موافي، نظا– )1(
،     جامعة الجزائرالحقوق، كلیة  ، في القانوندكتوراهال  لنیل شھادةرسالة مقارنة، فصل الموظف العام دراسة سھل،یحي قاسم علي  – )2(

 .251، ص 2004-2005
،     2010مارس  ،1العدد  ،مجلة الحقوق جامعة الكویت ،" القرار اإلداري السلبيىالقضائیة علالرقابة  " سعد الشتیوي العنزي،– )3(

 .262 و261ص
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التأدیب اإلداري للموظف العام و ضماناتھ دراسة مقارنة في التشریع الیمني والتشریع المصري، مرجع   محب یاسین عبد القادر كبیري،– )1(
 .122 و121سابق، ص 

 .163د رسالن، التحقیق اإلداري والمسؤولیة التأدیبیة، مرجع سابق، ص  أنور أحم– )2(
 .133- 66 من األمر رقم 65 المادة – )3(
 .152-66 من المرسوم رقم 2 المادة – )4(
 .152-66  من المرسوم رقم 4 المادة – )5(
 .03- 06من األمر رقم  165 المادة – )6(
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43

                                                
  .87 التأدیبیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق،صىانوني النقضاء الدعوالنظام الق  محمد األخضر بن عمران،– )1(
، 2006، 8 د، العد مجلس الدولةةى، مجل إلیھ لدر، المشا25/10/2005 خ، بتاری27279، رقم)الغرفة الخامسة (قرار مجلس الدولة – )2(

 .235ص
– CHAPUS René, Droit administratif général, Tome1, 15éme édition, Montchrestien, Paris, 2001, p 342.      )3(  

    .1978 لسنة 47 من القانون رقم 79 المادة – )4( 
، المجلد السابع، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، " تسبیب القرار التأدیبي كضمانة أساسیة من ضمانات التأدیب الوظیفي" نواف كنعان،– )5( 

 .134 و133، ص 1992، 6العدد 
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 .298ص   سمیر یوسف البھي، قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، مرجع سابق ،– )1( 
مرجع رسالة دكتوراه، ، نوفان منصور عقیل العقیل، لدى، المشار إلیھ 17/3/2001 بتاریخ ،727 حكم المحكمة اإلداریة العلیا رقم – )2( 

 .411سابق، ص 
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 .584مرجع سابق، ص   تأدیب الموظف العام في مصر،الحمید، عبد العظیم عبد السالم عبد – )1(

(2) POLACK Huguette, Les sanctions pouvant atteindre le concessionnaire des  services publics en cas de 
manquement a ses obligations, Rousseau, Paris, p67                                                                               
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 .159مرجع سابق، ص  تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،كمال رحماوي،  – )1(
  .293ص مرجع سابق، ،رالضمانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومص  سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، – )2(
دیوان المطبوعات الجامعیة، ، ي، قانون المنازعات اإلداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكاملرشید خلوف – )3(

 .62، ص 1994الجزائر، 
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 ”“le recours gracieux(5)

                                                
 .142ص ،2010-2009 ،جامعة الجزائر، بن عكنون لیة الحقوق، كمحاضرات ، دروس في المنازعات اإلداریة، بوحمیدة عطاء اهللا–)1(
 .49 ،ص2006 الجزائر، دار ھومھ، ي، دور القاضي اإلداري بین المتقاضي و اإلدارة، الطبعة الثانیة، بایة سكاكن –)2(
،         2005 الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة، الجزء الثاني، –)3(

  .316ص 
  .119 ص،1977جامعة الجزائر،  ، معھد الحقوق والعلوم اإلداریةعلیا،الدراسات الیب الموظف العمومي، بحث دبلوم السعید بوشعیر، تأد  –   

 .140-مرجع سابق، ص دروس في المنازعات اإلداریة،  بوحمیدة عطاء اهللا،–)4(
– BREWER R  Allan -Carias, Les principes de la procédure administrative non contentieuse, Economica,   )5( 
 Paris, p153.                                                                                                                                                   
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   .119 السعید بوشعیر، تأدیب الموظف العمومي، مرجع سابق، ص– )1(

  .92 صسابق، مرجع  التأدیبیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة،ىالنظام القانوني النقضاء الدعو األخضر بن عمران، محمد –    
 .147 ص مرجع سابق،عمامرة حسان، ضمانات تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة، –) 2(
  .49اإلدارة، مرجع سابق، صبایة سكاكني، دور القاضي اإلداري بین المتقاضي و – )3(
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  .152عمامرة حسان، ضمانات تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص – )1(
  .145 بوحمیدة عطاء اهللا، دروس في المنازعات اإلداریة، مرجع سابق، ص –) 2(
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 ، لسنة21 ج ر، العددالمتضمن قانون اإلجراءات المدنیة اإلداریة، ،2008برایر  ف25المؤرخ في  ،09-08 من القانون رقم 830 المادة – )1(

2008 . 
  .163 و162مرجع سابق، ص تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،   كمال رحماوي،–)2(

   .89ص مرجع سابق، مقارنة، التأدیبیة في التشریع الجزائري دراسة ىالنظام القانوني النقضاء الدعو محمد األخضر بن عمران،  –   
، كلیة الحقوق، جامعة  في القانون العامدكتوراهال  لنیل شھادةرسالة الوظیفة العمومیة وآفاقھا في الجزائر في ظل العولمة،  سعید مقدم،–)3(

 .121ص ،2006 الجزائر،
 .84/10 من المرسوم 23المادة  –)4(

 .03-06 ،من األمر رقم 65المادة  –   
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 .90 و89ص مرجع سابق،  التأدیبیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة،ىالنظام القانوني النقضاء الدعو د األخضر بن عمران،محم –)1( 
  .03/ 06 من األمر رقم 67المادة  –)2( 
  .59/ 85 من المرسوم رقم 13 المادة – )3( 
 .90 و89ص مرجع سابق، أدیبیة في التشریع الجزائري دراسة مقارنة، التىالنظام القانوني النقضاء الدعو محمد األخضر بن عمران، –) 4( 
 .03- 06من األمر رقم  175 المادة – )5( 
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 .84/10 من المرسوم رقم 25 المادة -)1(
ار  المش،)مدیر القطاع الصحي بالمسیلة(ضد ) ب.خ( قضیة ،18/03/2003 بتاریخ ،008041 رقم ،)الغرفة الثانیة (قرار مجلس الدولة -)2(

 .183، ص2004، 5 مجلة مجلس الدولة، العددى،إلیھ لد
 .03/ 06  من األمر رقم 165 المادة -)3(
 .03-06 من األمر رقم 175المادة  -)4(
  .84/10 من المرسوم رقم 25 المادة -)5(
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3

                                                
 .03-06، من األمر رقم 175 المادة  – )1( 
 لحسین بن الشیخ اث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ى،لمشار إلیھ لد، ا11/06/2001 بتاریخ، 418رقم   قرار مجلس الدولة – )2( 

 . وما بعدھا67، ص 2007 الجزائر، الجزء الثالث، دار ھومة،
 لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ى،، المشار إلیھ لد1987 أفریل29 بتاریخ ،قرار مجلس الدولة الفرنسي – )3( 

 .81 ص  نفسھ،المرجع
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 .82 و81المنتقى في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   لحسین بن الشیخ آث ملویا،-)1(
مرجع   محب یاسین عبد القادر كبیري، التأدیب اإلداري للموظف العام وضماناتھ دراسة مقارنة بین التشریع الیمني والتشریع المصري،-)2(

 .125سابق، ص
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  .543 ص، مرجع سابق، القضاء اإلداري، اهللا عبد الغني بسیوني عبد– )1(
 عبد الغني بسیوني عبد اهللا، القضاء اإلداري، مرجع ى،، المشار إلیھ لد1951 یونیو 12، بتاریخ 361رقم   حكم محكمة القضاء اإلداري– )2(

 .543سابق، ص 
 .691 مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص – )3(
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 .1972 لسنة 47، من القانون رقم 12المادة  – )1(
 .588تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص  الحمید، عبد العظیم عبد السالم عبد – )2(
تأدیب الموظف  ، ، عبد العظیم عبد السالم عبد الحمیدى، المشار إلیھ لد3/3/1968 في بتاریخ ،159رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا،– )3(
 .589عام في مصر، مرجع سابق، ص ال
 .288ص  ،1998القاھرة ،نشر ،ال لبیب غنیم، القضاء اإلداري، دون دار – )4(
 .174 و173 سمیر یوسف البھي، قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، مرجع سابق، ص – )5(
 .779، ص، مرجع سابق نین، الدفوع في نطاق القانون العامی العأبومحمد ماھر  ،ىإلیھ لد، المشار 1/9/1999 تاریخب، 3580رقم  الطعن – )6(
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قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ضوء  ، سمیر یوسف البھي،ىالمشار إلیھ لد ،18/3/1995بتاریخ  ، 437رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا،– )1(

 .174أحكام المحكمة اإلداریة العلیا، مرجع سابق، ص 
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  .09-08، من القانون رقم 830 المادة  –)1(
 .309الضمانات التأدیبیة للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق، ص سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، –)2(
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5

                                                
 .256ص مرجع سابق،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف العام،– )1(
نین، الضمانات واإلجراءات التأدیبیة ی العأبو، محمد ماھر ىالمشار إلیھ لد ،26/11/1966بتاریخ ،1464رقم  علیا حكم المحكمة اإلداریة ال– )2(

 .253ص ،1994 القاھرة، نقابة المحامیین، أمام المحاكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، الطبعة الثانیة،
الضمانات واإلجراءات  نین،ی العأبو، محمد ماھر ى إلیھ لدرالمشا ،15/11/1970  بتاریخ،1927رقم  حكم المحكمة اإلداریة العلیا – )3(

 .253ص ،نفسھالتأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، مرجع 
یبیة نین، الضمانات واإلجراءات التأدی العأبو، محمد ماھر ىالمشار إلیھ لد ،18/12/1971بتاریخ  ،472رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )4(

 .253ص ،نفسھأمام المحاكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، مرجع 
 .693القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص   مغاوري محمد شاھین،– )5(
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 .113، ص 1999القاھرة،   دون دار النشر،، دعوى اإللغاء، الطبعة الثالثة،ر طارق فتح اهللا خض– )1(
المشار إلیھ لدى، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف ، 31/12/1994 بتاریخ ،3548رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )2(

 .260العام، مرجع سابق، ص 
، سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، الضمانات التأدیبیة لدىالمشار إلیھ  ،31/01/1981 بتاریخ ،641رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا – )3(

 . 312 مرجع سابق، ص،العام في سلطنة عمان ومصرللموظف 
، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف ى، المشار إلیھ لد19/4/1994 بتاریخ ،1940رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )4(

 .94 و93العام، مرجع سابق، ص
، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف ى، المشار إلیھ لد13/2/1996 بتاریخ، 558 حكم المحكمة اإلداریة العلیا رقم – )5(

 .261العام، مرجع سابق، ص 
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 .693القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص   مغاوري محمد شاھین،– )1(
 عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب ، عبد العزیزى، المشار إلیھ لد31/12/1994 بتاریخ، 3548رقم    حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )2(

 .264مرجع سابق، ص  الموظف العام،
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 .09-08من القانون رقم ،833-830 المادة –)1(
 .241 ص،2000اإلسكندریة،  ،ردار الجامعة الجدیدة للنش  شرعیة الجزاءات اإلداریة العامة،ى محمد باھي أبو یونس، الرقابة القضائیة عل–)2(
 .266 و265ص  مرجع سابق، ضمانات تأدیب الموظف العام، لمنعم خلیفة، عبد العزیز عبد ا–)3(
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 شرعیة ىالرقابة القضائیة عل ، محمد باھي أبو یونس،ى، المشار إلیھ لد14/11/1985 تاریخب ،4009رقم  ، حكم محكمة القضاء اإلداري– )1(

 .242الجزاءات اإلداریة العامة، مرجع سابق، ص 
نین، التأدیب في الوظیفة العامة، مرجع ی، محمد ماھر أبو العى، المشار إلیھ لد05/1984/ بتاریخ،2109رقم ، یة العلیا حكم المحكمة اإلدار– )2(

 .608سابق، ص 
، سمیر یوسف البھي، قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ضوء أحكام المحكمة اإلداریة ى، المشار إلیھ لد30/1/1993 بتاریخ ،519رقم   الطعن– )3(

 .187 و186مرجع سابق، ص ا،العلی
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 .229، ص 1984 القاھرة، دار النھضة العربیة،  طعیمة الجرف، قضاء اإللغاء،– )1(
 .694 مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص – )2(
 .595تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص   عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید،–  )3(
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  .175 ص، مرجع سابق، الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري و الكویتي،فاتح عبد اهللا علي العزب – )1(

Francis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J, Paris, 1969,      DELPEREE -)2 (  
P 71                                                                                                                                                                    

                                                    .100 و99ص ،2004 عنابة، ،عیزوتوال شرنللم ودار العل محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، – )3( 
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 .140 اإللغاء، مرجع سابق، صى طارق فتح اهللا خضر، دعو– )1(
 .321ص، 2004-2003، ر، القاھرةشنالدار  دون  محمد علي، قضاء اإللغاء، إبراھیم–جبریل جمال – )2(
 .372 ص ،1984 دار الفكر العربي، القاھرة، النظریة العامة للقرارات اإلداریة،  سلیمان محمد الطماوي،– )3(
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4


                                                

-CHAPUS Rene, Droit administratif général, Tome 1, 9ème édition, Montchrestien, Paris, 1995,                  )1(

  .p 767et768  
  .110ص ،2004 ،5العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،"جزاء مخالفة القرارات اإلداریة لقواعد المشروعیة"یم،  بودریوة عبد الكر– )2( 
 .167 و166ص مرجع سابق، ، كلیة الحقوقاهللا، دروس في المنازعات اإلداریة، محاضرات  بوحمیدة عطاء – )3( 
 .72و71، 2005 عنابة، توزیع،دار العلوم للنشر وال  محمد الصغیر بعلي، القرارات اإلداریة،– )4( 
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 .167مرجع سابق، ص اهللا، دروس في المنازعات اإلداریة،  بوحمیدة عطاء – )1(
 .167 و166ص مرجع سابق، الوجیز في المنازعات اإلداریة،  الصغیر بعلي، محمد– )2(



 94


 


 

1
 

     
    

2



     



3




4

                                                
 .108 ص مرجع سابق، مجلس الدولة،  محمد الصغیر بعلي،– )1(
 .581 ص ،قمرجع ساب القضاء اإلداري،  اهللا، عبد الغني بسیوني عبد– )2(
، المشار إلیھ لدى، فاتح عبد اهللا علي العزب، الطعن في الجزاء التأدیبي في 8/7/1975 بتاریخ ،1883رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )3(

 .181صالوظیفة العامة في القانون المصري والكویتي، مرجع سابق، 
 .293ص ،2007 ع، عنابة،یزو التو شرنم للودار العل،  اإللغاءىدعو ،  محمد الصغیر بعلي– )4(
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 ،ىالمشار إلیھ لد، )رئیس بلدیة الشراقة( ضد ) ح م( قضیة،24/07/1994بتاریخ  ،105050 رقم ،)الغرفة اإلداریة(  قرار المحكمة العلیا– )1(

 .218ص ،1994 ،3العدد المجلة القضائیة،
     .169ص مرجع سابق،،  اإلداریةدروس في المنازعات  ، عطاء اهللا بوحمیدة،ىالمشار إلیھ لد ،10/6/2002 ریخبتا  قرار مجلس الدولة،– )2(
عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف  ،ى، المشار إلیھ لد28/03/1995 بتاریخ، 3929 رقم ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )3(

 . 637 و636، مرجع سابق، صرالعام في مص
  .229ص ،1992القاھرة، اإلجراءات والشكل في القرار اإلداري، الھیئة المصریة العامة للكتاب،حمد، أ  الدیداموني مصطفي  – )4(
   .714مرجع سابق، ص ،القرار التأدیبي وضماناتھ   مغاوري محمد شاھین، –) 5(

 .73 الصغیر بعلي، القرارات اإلداریة، مرجع سابق، صمحمد –    



 96




1





 
               

2

  15    

3







                                                
 .178 و177 مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات اإلداریة،  – )1(
الطعن في الجزاء التأدیبي في  ، فاتح عبد اهللا علي العزب، لدى، المشار إلیھ29/05/1965 ، بتاریخ03 رقم،حكم المحكمة اإلداریة العلیا – )2(

 .187ص رجع سابق، م ،الوظیفة العامة في القانون المصري و الكویتي
 .03 – 06من األمر رقم  169-167المادة  – )3(
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-DELAUBADERE Andre, Traite élémentaire de droit administratif, Sans maison d’édition, Paris,             )1(  
1975, p 639                                                                                                                                                        
 )2(   – LOUIS. R., Précis de droit administratif, Sans maison d’édition, Paris, 1958, p168. 

 .1978 لسنة 47 من القانون رقم79  المادة-)3(
 .03 – 06 من األمر رقم165 المادة -)4(
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 .620 و 619 الغني بسیوني عبد اهللا، القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص عبد-) 1(
 .276  و275، ص2003  اإلسكندریة،،منشأة المعارف الطبعة الثانیة،  سامي جمال الدین، الدعاوي اإلداریة،-) 2(
 .103اإللغاء، مرجع سابق، ص ى محمد الصغیر بعلي، دعو- )3(
 .03 -06 من األمر رقم 75 المادة - )4(
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  .396، ص1998 دون دار النشر، القاھرة، التقاضي، فؤاد محمد النادي، القضاء اإلداري وإجراءات – )1(
 .03- 06 من األمر رقم 165 المادة – )2(
 .219 طارق فتح اهللا خضر، دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص– )3(
 .729القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص مغاوري شاھین، – )4(
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مجلة ، " تأثر القضاء الجزائري بھاىالتطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة لإلدارة ومد"  العربي زروق،– )1(

  .119ص ،2006، 8العدد ،مجلس الدولة
 .103 محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص– )2(
مجلة ، "ة الفرنسي في رقابة السلطة التقدیریة لإلدارة ومدي تأثر القضاء الجزائري بھاالتطور القضائي لمجلس الدول " العربي زروق،– )3(

 .120ص ،2006 ،8العدد ،مجلس الدولة
 .271 ص،1966، الحدیث للطبع والنشر، القاھرة  مصطفي بكر، تأدیب العاملین بالدولة، دار الفكر-)4(
 المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب دالعزیز عب،عبد ى، المشار إلیھ لد23/11/1985 ریخبتا، 518-485رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا-)5(

 .323ص مرجع سابق، ،.الموظف العام
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أسباب إلغاء القرارات اإلداریة  نین،ی العأبو، محمد ماھر ىلمشار إلیھ لدا، 12/3/1995بتاریخ ،385رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا،-)1(

 .492، ص مرجع سابق،1996حكمة اإلداریة العلیا حتى عام وفقا لألحكام الم
 التأدیبیة في ىالنظام القانوني النقضاء الدعو ، محمد األخضر بن عمران، لدىالمشار إلیھ، 28/01/2002 قرار مجلس الدولة، بتاریخ - )2(

 .97 و96ص  مرجع سابق،،التشریع الجزائري دراسة مقارنة
 .304مرجع سابق ، ص اوي اإلداریة، سامي جمال الدین، الدع- )3(
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 .197 مرجع سابق، ص اإللغاء،ى دعو طارق فتح اهللا خضر،- )1(
  .370 اإللغاء، مرجع سابق، ص ى محمد الصغیر بعلي، دعو- )2(

  .87مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي، القرارات اإلداریة، -    
  .1988لسنة  ،27 العدد،ر ج  والمواطن،اإلدارةتضمن تنظیم العالقات بین الم ،1988 جویلیة4المؤرخ في  ،131-88 المرسوم رقم -    

- AUBY Jean Marie - DUCOS ADER Robert, Droit administratif, 5ème édition, Dalloz, Paris, 1979, p178.  )3(    
   .39ص ،2002 ،1العدد ،س الدولةمجلة مجل ،" السلطة التقدیریة لإلدارةى القاضي اإلداري علةرقاب"،  فریدة أبركان- )4(
   .852 ص ،1976  سلیمان محمد الطماوي، قضاء اإللغاء، الكتاب األول، دار الفكر العربي، القاھرة،- )5(
 .855 سلیمان محمد الطماوي، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص - )6(
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 .401ألحكام اإلداریة، مرجع سابق، ص فؤاد محمد النادي، القضاء اإلداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن في ا- )1(
 .178 عمامرة حسان، ضمانات تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص-)2(
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 .304  و303 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص-)1(
المشار  ،15/08/1999بتاریخ ،4172 رقم المحكمة اإلداریة العلیاحكم ،15/06/1995 ، بتاریخ1733 رقم  حكم المحكمة اإلداریة العلیا،-)2(

 .304ص، نفسھمرجع  إجراءات تأدیب الموظف العام، ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،ىإلیھ لد
 .432، ص1974القاھرة،   مغاوري محمد شاھین، المساءلة التأدیبیة، عالم الكتب،-)3(
 .650محمد الطماوي، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص سلیمان -)4(
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 .645  و644، ص1977القاھرة،   سلیمان محمد الطماوي، قضاء التعویض وطرق الطعن في األحكام، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي،-)1( 
 . 435مرجع سابق، ص   مغاوري محمد شاھین، المساءلة التأدیبیة، – )2( 
 .684، سلیمان محمد الطماو، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص ى لدإلیھمشار ال، 17/12/1967 بتاریخ ،داریة العلیاحكم المحكمة اإل  – )3( 
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 .685، سلیمان محمد الطماوي، قضاء التأدیب، مرجع سابق، صى لدإلیھمشار ال، 13/11/1968  بتاریخ حكم المحكمة اإلداریة العلیا، – )1(  
 .685، سلیمان محمد الطماوي، قضاء التأدیب، مرجع سابق، صى لدإلیھمشار ال، 11/06/1966 بتاریخ ،ریة العلیا حكم  المحكمة اإلدا – )2(  
 .609تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص   عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید،– )3(  
  . 612، ص نفسھمرجع   الموظف العام في مصر،تأدیب الحمید، عبد العظیم عبد السالم عبد – )4(  
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 . 44 و43ص مرجع سابق،  بایة سكاكني، دور القاضي اإلداري بین المتقاضي واإلدارة،– )1( 
 .285 لبیب غنیم، القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص – )2( 
 القانون الدولي يجستیر فالما  لنیل شھادةحمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للوظیف العمومي الجزائري، مذكرة  فرید رناي،– )3( 

  .233ص ،2004، جامعة تیزي وزو  كلیة الحقوق،لحقوق اإلنسان،
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 .30 اإللغاء، مرجع سابق، ص ى محمد الصغیر بعلي، دعو– )1( 
 .34، ص نفسھ اإللغاء، مرجع ى دعوبعلي، محمد الصغیر – )2( 
  .14 طارق فتح اهللا خضر، دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص – )3( 

 .27 طعیمة الجرف، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص–     
  .380حمد رسالن، وسیط القضاء اإلداري، مرجع سابق، صأ أنور – )4( 

- AUBY Jean Marie - DUCOS ADER Robert, Droit administratif, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1973, p156.  )5(  
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  .164  اإلداریة ، مرجع سابق، ص اهللا، دروس في المنازعات  بوحمیدة  عطاء– )1( 
 المشار إلیھ ، )مدیر الشؤون الدینیة(ضد ) فریق ق م( قضیة،05/05/1996بتاریخ  ،137561 رقم،)الغرفة اإلداریة ( قرار المحكمة العلیا– )2( 

 .147ص ،1996، 2العدد المجلة القضائیة، ،ىلد
 ،2006، 08الدولة، العدد مجلس ةى، مجل إلیھ لدر، المشا28/06/2006 خ بتاری،024638  رقم،)الغرفة الرابعة( قرار مجلس الدولة – )3( 

  .221ص
  .247، ص ، مرجع سابقاإللغاء إبراھیم محمد علي، قضاء،  جما ل جبریل– )4( 

   .381مرجع سابق، ص وسیط القضاء اإلداري،  أنور احمد رسالن،–     
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     .37 و36ق، ص  اإللغاء، مرجع سابى محمد الصغیر بعلي، دعو– )1( 
  .123 و122في المنازعات اإلداریة، مرجع سابق، ص   محمد الصغیر بعلي، الوجیز– )2 (

 .370ص مرجع سابق، وسیط القضاء اإلداري،  أنور احمد رسالن،–    
 .187 عمامرة حسان، ضمانات تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص– )3( 
 .74 محمد الصغیر بعلي، دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص – )4( 
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 .09-08من القانون رقم  801 المادة – )1(
 .1972 لسنة 47 من القانون رقم 10 المادة – )2(
 .619تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص   عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید،– )3(
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     ، 2009،رالجزائ ، منشورات بغدادي،ىالطبعة األول ،09-08نون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة رقم  بربارة عبد الرحمان، شرح قا– )1(

 .432ص 
 .1972 لسنة 47 من القانون رقم 12 المادة – )2(
 .691 مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص – )3(
  .3ص  ،2005-2004ة،  نجامعة بات محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق،اإلداریة،  المنازعات  صدراتي صدراتي،– )4(
 .88 و87ص ،2006 ،08العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،" تطورھا وخصائصھا:المنازعة اإلداریة في الجزائر "نویري عبد العزیز،– )5(
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 .09-08  رقم من القانون64-13 المادة – )1(
 .281ضمانات تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص   خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم– )2(
إجراءات تأدیب الموظف العام،  ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،ى، المشار إلیھ لد19/01/1972بتاریخ حكم  محكمة القضاء اإلداري، – )3(

 .100مرجع سابق، ص 
 المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب دالعزیز عب، عبد ى، المشار إلیھ لد25/06/1990 بتاریخ، 3685رقم  ،  حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )4(

 .100، ص نفسھالموظف العام، مرجع 
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 .626 عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص – )1(
جامعة  ، في الحقوق، كلیة الحقوقدكتوراهال  شھادة لنیلرسالة  طعیمة الجرف، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون اإلداري،– )2(

 .310 ، ص 1956القاھرة، 
 .09-08 من القانون رقم 907-829 المادة – )3(
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244719722

551959
                                                

، حیث جاء 436ص مرجع سابق، ، بربارة عبد الرحمان،ىالمشار إلیھ لد  ،16/09/2003 بتاریخ ،010355رقم  ، قرار مجلس الدولة– )1(
 من القرار الوالئي موضوع ى المادة األولىاله ال یعد تبلیغا قانونیا باعتبار أن مصالح األمن قد قاموا بتبلیغ محتوفیھ أن التبلیغ المذكور أع

النزاع ولم یمكنوا المعني من نسخة منھ ،وبما انھ لم یبلغ بنسخة من القرار، ولم یخطر باآلجال القانونیة الممنوحة قانونا للطعن في القرار 
  . مفتوحة ى بذلك اآلجال لرفع الدعوىبلیغ یعتبر كأنھ لم یكن ،حیث تبقالوالئي، فان الت

 .435ص مرجع سابق، ،09-08 بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة رقم– )2(
   .09-08 من القانون رقم 831 المادة– )3(
 .09-08  من القانون رقم 832  المادة– )4(
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 .561 و560لطماوي، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص  سلیمان محمد ا– )1(
 .702مرجع سابق، ص   مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضماناتھ،– )2(
المشار إلیھ لدى، محمد ماھر أبو العینین، الضمانات واإلجراءات ، 24/04/1977 بتاریخ ،201رقم   حكم المحكمة اإلداریة العلیا،– )3(

 .262اكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، مرجع سابق، ص التأدیبیة أمام المح
الضمانات التأدیبیة  المشار إلیھ لدى، سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، ،24/04/1977 بتاریخ ،201رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )4(

 .328للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق ، ص
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24


                                                

الضمانات التأدیبیة  المشار إلیھ لدى، سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي،، 22/06/1957بتاریخ  ،549رقم  ،لعلیاحكم المحكمة اإلداریة ا – )1(
   .328للموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق، ص

ء أحكام المحكمة اإلداریة سمیر یوسف البھي، قواعد المسؤولیة التأدیبیة في ضو ،ى، المشار إلیھ لد16/10/1994 تاریخب ،82رقم   الطعن– )2(
  .155مرجع سابق، ص  العلیا،

نین، الضمانات واإلجراءات التأدیبیة أمام  ی العأبو، محمد ماھر ى، المشار إلیھ لد9/12/1962 بتاریخ ،588 رقم ،حكم المحكمة اإلداریة – )3(
 .262 و261ص المحاكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، مرجع سابق،
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 .1972 لسنة 47ن القانون رقم  م24 المادة – )1(
 .09-08 من القانون  رقم 904-821المادة – )2(
 .09-08 من القانون رقم 904-826المادة  – )3(
 .426ص ، مرجع سابق،09-08 بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، رقم  – )4(
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 .1972 لسنة 47، من القانون رقم 25المادة  – )1(
  .1972 لسنة 47من القانون رقم  ،26المادة  – )2(
 .1972 لسنة 47، من القانون رقم 28المادة  – )3(
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129
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3

334
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 .1972 لسنة 47، من القانون رقم 27المادة  )1(
 .1972 لسنة 47، من القانون رقم 29المادة  )2(
 .1972 لسنة 47، من القانون رقم 30المادة  )3(
 .1972سنة  ل47، من القانون رقم 33المادة  )4(
، كلیة الحقوق،  القانون فرع اإلدارة والمالیةيالماجستیر ف  لنیل شھادةمذكرة  بوساحیة عبد الحكیم، مسؤولیة الموظف العام التأدیبیة،– )5(

 .89، ص 2000جامعة الجزائر، 
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1
                                                

 .03-06 من األمر رقم 165 المادة – )1(
 .120بق، ص تأدیب الموظف العمومي، مرجع سا ،ر  السعید بوشعی– )2(
 .52 و51مرجع سابق، ص   فاتح عبد اهللا علي العزب، الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري والكویتي،– )3(
 .09-08 من القانون رقم 800 المادة – )4(
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98013



498–02

                                                
  .09-08 من القانون رقم 801المادة  – )1(
 .09-08من القانون رقم  804/4 المادة – )2(
 .41، ص 2005عنابة،   محمد الصغیر بعلي، المحاكم اإلداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،– )3(
 .85، ص2004 ،5، العددمجلة مجلس الدولة، "النظام القانوني للمحاكم اإلداریة في القانون الجزائري" عمار بوضیاف، – )4(
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 .295ص  ،2002، الجزائر طبوعات الجامعیة،دیوان الم  خلوفي رشید، القضاء اإلداري، تنظیم واختصاص،– )1(
 .35مرجع سابق،  ص   محمد الصغیر بعلي، المحاكم اإلداریة،– )2(
 .75ص ،2004 ،5العدد  ،مجلة مجلس الدولة، "النظام القانوني للمحاكم اإلداریة في القانون الجزائري" عمار بوضیاف، – )3(
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3

                                                
 .310ص ، مرجع سابقاص، خلوفي رشید، القضاء اإلداري تنظیم واختص– )1(
 .83، ص2002، 1، العدد مجلس الدولةةى، مجل إلیھ لدر، المشا27/07/1998، بتاریخ 172994، رقم قرار مجلس الدولة– )2(
 .150 محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص – )3(
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 .309 لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة ، مرجع سابق، ص – )1(
 .166 محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص – )2(
 166ص  ، محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق،ى، المشار إلیھ لد23/09/2002 بتاریخ ،007304رقم  ، قرار مجلس الدولة– )3(
، 2006، 08، العدد مجلس الدولةةى، مجلر إلیھ لد المشا،20/01/2004  بتاریخ،01105،  رقم،)الغرفة األولى ( قرار مجلس الدولة– )4(

 .175ص
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  .47  و46 الصغیر بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق، صمحمد – )1(
 .47 الصغیر بعلي، دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص  محمد– )2(
  .55، ص 2004، 5، العدد مجلة مجلس الدولة، "تشكیل واختصاصات مجلس الدولة"  معاشو عمار، – )3(
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15   47 1972  

     


2

                                                
 .67 و66 الصغیر بعلي، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص محمد – )1(
 .1972 لسنة 47 من القانون رقم 15 المادة – )2(
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، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدیب ىالمشار إلیھ لد ،02/12/1989 بتاریخ ،2048رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )1( 

 .275 و274الموظف العام، مرجع سابق، ص 
القضاء اإلداري،  عبد اهللا، بسیوني عبد الغني ،ى، المشار إلیھ، لد1984 من أبریل 21 بتاریخ ،58رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– (2)

  .370مرجع سابق، ص 
م خلیفة، ضمانات تأدیب الموظف  المنعدالعزیز عب، عبد ى، المشار إلیھ لد12/01/1988 بتاریخ ،524رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )3( 

 .276العام، مرجع سابق، ص 
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6

                                                
 ضمانات تأدیب  المنعم خلیفة،دالعزیز عبعبد  ،ى، المشار إلیھ لد13/02/1988 بتاریخ، 2028رقم  ، حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )1(

 .276الموظف العام، مرجع سابق، ص 
 .09-08من القانون رقم  815-801 المادة – )2(
 .09-08 من القانون رقم 907-829المادة   – )3(
 .09-08من القانون رقم  800 المادة – )4(
 .09-08من القانون رقم  821-818  المادة – )5(
 .09-08من القانون رقم  820  المادة – )6(
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 .09-08من القانون رقم  819 المادة – )1(
 .09-08من القانون رقم  823 المادة – )2(
 .09-08 من القانون رقم 838  المادة– )3(
 .09-08من القانون رقم  904 المادة – )4(
 .09-08من القانون رقم  905 المادة – )5(
 .218ص مرجع سابق، ،اإللغاء ىدعو  محمد الصغیر بعلي،– )6(
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 .1972 لسنة 47 من القانون رقم 25 المادة – )1(
، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات تأدیب ى، المشار إلیھ لد17/03/1990 خبتاری ،1885رقم  ،حكم المحكمة اإلداریة العلیا  – )2(

 .96 و95الموظف العام، مرجع سابق، ص 
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 .09-08من القانون رقم  876  المادة – )1(
 .09-08 من القانون رقم 801 المادة – )2(
 .439ص ، مرجع سابق،09-08  بربارة عبد الرحمان، شرح  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة رقم– )3(
 .09-08من القانون رقم  834  المادة – )4(
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 .440ص، ، مرجع سابق09-08 بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة رقم– )1(
 .09-08من القانون رقم  836المادة - – )2(
 .441، مرجع سابق، ص09-08ریة رقم  بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلدا– )3(
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 .197ضمانات تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   عمامرة حسان،– )1(
 في قضاء مجلس الدولة، مرجع ىالمنتق ، لحسین بن شیخ آث ملویا،ى، المشار إلیھ لد21/10/2003 بتاریخ، 860، رقم مجلس الدولةقرار – )2(

 . وما بعدھا341بق، ص سا
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 .09-08من القانون رقم  912 المادة – )1(
 .09-08 من القانون رقم 966 المادة - )2(
  .09-08من القانون رقم  967 المادة - )3(
 .09-08 من القانون رقم 969-968 المادة - )4(
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إجراءات تأدیب  ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،ىیھ لد، المشار إل17/11/1979بتاریخ ،1194 رقم ،حكم  المحكمة اإلداریة العلیا - )1( 

  .98مرجع سابق، ص الموظف العام،
المشار إلیھ لدى، فاتح عبد اهللا علي العزب، الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة ، 01/12/1955 بتاریخ ،386رقم  ،قضاء إداري  – )2( 

 .291العامة في القانون المصري والكویتي، مرجع سابق، ص
 فاتح عد اهللا علي العزب، لدى،مشار إلیھ ال، 06/03/1986 بتاریخ ،352رقم  ، وحكمھا22/03/1975 بتاریخ، 10رقم  ،  قضاء إداري– )3( 

 .291ص  مرجع سابق،،الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري والكویتي
 .1972  لسنة47رقم  من القانون 49/1 المادة – )4( 
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 .755  و754 مغاوري محمد شاھین، القرار التأدیبي وضماناتھ، مرجع سابق، ص – )1( 
 .1972 لسنة 47رقم   من القانون49/2 المادة – )2( 
 .1972 لسنة 47رقم  من القانون 12 المادة – )3( 
 .1972 لسنة 47رقم  من القانون 52 المادة – )4( 
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 .762، ص قالتأدیبي وضماناتھ، مرجع ساب مغاوري محمد شاھین، القرار – )1( 
 .280سلطة تأدیب الموظف العام دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   نوفان العقیل العجارمة،– )2( 
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، عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في ى، المشار إلیھ لد28/11/1975بتاریخ علیا، الداریة اإلمحكمة ال حكم – )1( 

 .694 و693مرجع سابق، ص مصر، 
 .331 و330 ص ،القاھرة الطعن في العقوبات التأدیبیة إداریا وقضائیا، دار الفكر العربي،  عبد الوھاب البنداري،– )2( 
ب المشار إلیھ لدى، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدی، 17/11/1979 بتاریخ ،1194 رقم  حكم المحكمة اإلداریة العلیا،– )3( 

  .336الموظف العام، مرجع سابق، ص
 . 342 سلیمان بن سعید بن سیف الرحبي، ضمانات تأدیب الموظف العام في سلطنة عمان ومصر، مرجع سابق، ص– )4( 
یب الموظف ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات تأدى، المشار إلیھ لد15/12/1985ةبتاریخ  ،28رقم  ،  حكم المحكمة اإلداریة العلیا– )5( 

 . 337العام، مرجع سابق، ص
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 .235اإلداریة العلیا، مرجع سابق، ص   سمیر صادق، قرارات وأحكام التأدیب في میزان– )1( 
 .1972 لسنة 47رقم  ، من القانون23 المادة – )2( 
 .300مرجع سابق، ص  إجراءات تأدیب الموظف العام،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،– )3( 
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 .316 و315الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري و الكویتي، مرجع سابق، ص  اتح عبد اهللا علي العزب، ف– )1( 
 .1972 لسنة 47رقم   من القانون22 المادة – )2( 
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 .75، ص 2000  القاھرة،،نین، الوسیط في شرح اختصاصات مجلس الدولة، الجزء األول، دون دار النشری محمد ماھر أبو الع– )1(
 .1972 لسنة 47رقم   من القانون 44/1 المادة – )2(
 .431 مغاوري محمد شاھین، المساءلة التأدیبیة، مرجع سابق، ص – )3(
 .308، ص مرجع سابق ، عبد الوھاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة إداریا وقضائیا– )4(
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 .111، ص  1964 مكتبة االنجلومصریة، القاھرة، أصول إجراءات القضاء اإلداري، ، مصطفي كمال وصفي الرفاعي– )1(
 .1972 لسنة 47رقم   من القانون4 المادة – )2(
 .1972 لسنة 47رقم  من القانون 54 المادة – )3(
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            القانون الكویتي، مرجع سابق، الطعن في الجزاء التأدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري و  فاتح عبد اهللا علي العزب،– )1(

 .319 و318ص 
 .783مرجع سابق، ص  القرار التأدیبي وضماناتھ،  مغاوري محمد شاھین،– )2(
 .723 عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص – )3(
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            أدیبي في الوظیفة العامة في القانون المصري والقانون الكویتي، مرجع سابق، الطعن في الجزاء الت  فاتح عبد اهللا علي العزب،– )1(
 .322 و321ص 
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 .480 خمیس السید إسماعیل، موسوعة القضاء التأدیبي، مرجع سابق، ص – )1(
 .188 محمد زیاد عزت جرادات، الطعن في القرارات واألحكام التأدیبیة، مرجع سابق، ص – )2(
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51


4





5

                                                
 .694مرجع سابق، ص  قضاء التأدیب، سلیمان الطماوي، ،ى، المشار إلیھ لد27/02/1960 بتاریخم المحكمة اإلداریة العلیا،  حك– )1(
 .695مرجع سابق، ص  ، سلیمان الطماوي، قضاء التأدیب،ىالمشار إلیھ لد ،03/11/1963 في بتاریخ  حكم المحكمة اإلداریة العلیا، – )2(
 .696ص  ، سلیمان الطماوي، قضاء التأدیب، مرجع سابق،ى، المشار إلیھ لد1961 ینایر 21 بتاریخعلیا، الاریة داإلمحكمة ال حكم – )3(
 .748 عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص – )4(
 .506مرجع سابق، ص   خمیس السید إسماعیل، موسوعة القضاء التأدیبي،– )5(
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، عبد العظیم عبد السالم عبد الحمید، تأدیب الموظف العام في ى، المشار إلیھ لد25/03/1989 بتاریخ حكم المحكمة اإلداریة العلیا، – )1( 
 .750مصر، مرجع سابق، ص 

 .03-06، من األمر رقم 165 المادة – )2( 
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Résumé 

 
L'objet de ce mémoire est « LE RECOURS A LA SANCTION DISCIPLINAIRE DU 
FONCTIONNAIRE PUBLIC, ÉTUDE COMPARATIF ENTRE LA LOI ALGÉRIENNE ET LA 
LOI ÉGYPTIENNE. » A cet égard, une problématique est rédigée sur les mécanismes et les 
procédures de recours à la sanction disciplinaire du fonctionnaire public.  
Cette recherche a été divisée en deux chapitres, précédés par une introduction, et suivis par 
une conclusion.  
 

Les plus importantes conclusions qui résultent de ce mémoire sont comme suite: 
– Selon la loi algérienne, le recours administratif n’est pas obligatoire pour entamer le recours 
judiciaire à la sanction disciplinaire par le fonctionnaire public, et contrairement à la loi 
égyptienne qui insiste sur la nécessité du recours administratif, pour poursuivre le recours 
judiciaire a la sanction disciplinaire. 
– En ce qui concerne le recours  judiciaire, on constate qu'il y a une similitude entre les deux 
lois, dans les délais de recours judiciaire, mais les procédures de recours judiciaire sont 
différent complètement, car le système disciplinaire algérien est différent de celui d’Egypte. 
– Le législateur algérien a permit au fonctionnaire de demander la suspension de l’exécution 
de la sanction disciplinaire, au niveau de justice, et contrairement au le législateur  égyptien 
qui n’accorde pas de sursoir l’exécution des décisions qui sont objet de recours administratif 
obligatoire, y compris les décisions disciplinaire. 
 
 


