
 2:83لسنة  58قانون رقم 
 بشأن مجمس الدولة

 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

 ؛دستوربعد اإلطالع عمى ال

 ؛2:61لسنة  261وعمى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 

 في شأن تنظيم مجمس الدولة؛ :2:6لسنة  66وعمى القانون رقم 

 النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية؛ بإعادة تنظيم 2:69لسنة  228وعمى القانون رقم 

يان أحكام قانون النيابة اإلدارية والمحاكمات ر في شأن س :2:6لسنة  :2وعمى القانون رقم 
 التأديبية عمى موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛

 بإصدار قانون العمل؛ :2:6لسنة  2:وعمى القانون رقم 

في شأن تشكيل مجالس اإلدارة في الشركات والجمعيات  2:74لسنة  61القانون وعمى 
 والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاممين فيها؛

في شأن تشكيل مجالس اإلدارة في الشركات والجمعيات  2:74لسنة  252وعمى القانون رقم 
 والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاممين فيها؛

 في شأن السمطة القضائية؛ 2:76لسنة  54وعمى القانون رقم 

 ؛بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 2:79لسنة  24وعمى القانون رقم 

 ؛بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 2:79لسنة  36وعمى القانون رقم 

 بإصدار قانون المحكمة العميا؛ :2:7لسنة  92وعمى القانون رقم 

 بشأن المجمس األعمى لمهيئات القضائية؛ :2:7لسنة  93القانون رقم وعمى 



 في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛ :2:7لسنة  96وعمى القانون رقم 

 بإصدار نظام العاممين المدنيين بالدولة؛ 2:82لسنة  69وعمى القانون رقم 

 بالقطاع العام؛بإصدار نظام العاممين  2:82لسنة  72وعمى القانون رقم 

 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛ 2:73لسنة  3293وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 الوزراء؛ وعمى موافقة مجمس

 وعمى ما ارتَاة مجمس الدولة؛

 قرر القانون ااَلتي

 
  2مادة 

وتمغػى  فى شأف تنظيـ مجمس الدولة القانوف المرافػؽ 9959لسنة  55يستبدؿ بأحكاـ القانوف رقـ 
 .جميع األحكاـ المخالفة له

  3مادة 
جميػػع الػػد اوم المنظػػور  أمػػاـ جيػػات ق ػػالية أخػػرم و التػػى أاػػبحت بمقت ػػى  ػػ ا القػػانوف مػػف 

 .لجيات حتى يتـ الفاؿ فييا نيالياتظؿ أماـ تمؾ ا ،إختااص مجمس الدولة
لمجمػػػس الدولػػػة  و جميػػػع الػػػد اوم و الطمبػػػات و التظممػػػات المنظػػػورة أمػػػاـ محػػػاكـ أو لجػػػاف تاب ػػػة

 ،وأابحت بمقت ى   ا القانوف مف إختااص محاكـ أو مجالس أو لجاف أخػرم تاب ػة لممجمػس
 .لتيا و بغير رسوـتحاؿ إلييا بحا

الشػأف  و  لؾ ما لـ تكف     الد اوم و الطمبات و التظممات قد تييأت لمحكـ فييا و يخطر  وو
ظـ بال رالب و الرسـو فيادر قانوف خػاص يػنأما بالنسبه لممناز ات الخااه ، حاطهجمي ا باإل

 .كيفية نظر ا أماـ مجمس الدولة
  4مادة 

و تطبػؽ أحكػاـ قػانوف المراف ػات فيمػا لػـ يػرد  ،طبؽ األجراءات المناوص  مييا فى  ػ ا القػانوف
 .األجراءات الخااه بالقسـ الق الىو  لؾ الى أف يادر قانوف ب ،فيه نص



  5مادة 
بتحديد الرسوـ الم موؿ بيا حاليا و  لؾ الػى أف ياػدر قػانوف الرسػـو أمػاـ  سرم القوا د المت مقة

  .مجمس الدولة و ال تستحؽ رسوـ  مى الط وف التى ترف يا  يلة مفو ى الدوله
 2 6مادة 
  7مادة 

مف الناوص المرافقه  مػى أ  ػاء  77مف المادة  6ال يسرم الشرط المناوص  ميه فى البند 
المشػار  9959لسػنة  55الحالييف المتزوجيف مف أجنبيات  ند ال مػؿ بالقػانوف رقػـ مجمس الدولة 

 .إليه
  8مادة 

مػػف القػػانوف المرافػػؽ تسػػتمر األ ػػارات الخارجيػػة القالمػػة وقػػت ال مػػؿ  89إسػػتاناء مػػف حكػػـ المػػادة 
بػع سػنوات بي ا القانوف الى نياية المدد المبينة فى القرارات الاادرة بشأنيا و لػو جػاوزت مػدة األر 

و ال يجػػوز تجديػد ا أو مػد ا ب ػد  لػؾ إال بمر ػاة أحكػػاـ ، المناػوص  مييػا فػى المػادة المػ كورة 
 .المادة 
  9مادة 

 .ينشر   ا القرار فى الجريدة الرسمية و يكوف له قو  القانوف و ي مؿ به مف تاريخ نشر  
 .(9973أوؿ أكتوبر سنة ) 9793سنة  ش باف 37ادر برياسة الجميورية فى 

 أنور السادات

                                                           
 
 .711 لسنة  1 المادة ملغاه بالقانون رقم  



2مادة   

 3.مجمس الدولة  يلة ق الية مستقمة
 3مادة 

 :يتكوف مجمس الدولة مف
 .القسـ الق الى( ا)
 .لفتومقسـ ا( ب)
 .قسـ التشريع( ج)

و يشػػػكؿ المجمػػػس مػػػف رلػػػيس و مػػػف  ػػػدد كػػػاؼ مػػػف نػػػواب الػػػرليس والػػػوك ء والمستشػػػاريف ومػػػف 
ويمحػػؽ بػػالمجمس منػػدوبوف مسػػا دوف تسػػرم  مػػييـ  ،المستشػػاريف المسػػا ديف والنػػواب والمنػػدوبيف

 7.ات ال ميا دا شرط الحاوؿ  مى دبموميف مف دبمومات الدراس األحكاـ الخااة بالمندوبيف
 

 القسـ الق الى -الباب األول 
 :الفصل األول 

 الترتيب و التشكيؿ
 4مادة 

 :يؤلؼ القسـ الق الى مف 
 .المحكمة االدارية ال ميا( ا)
 .الق اء االدارممحكمة ( ب)
 .المحاكـ االدارية( ج)
 .المحاكـ التأديبيه( د)
 . يلة مفو ى الدولة(  ػ)

 5مادة 
ميا مف دوالػر يكوف مقر المحكمة االدارية ال ميا فى القا رة و يرأسيا رليس المجمس وتادر أحكا

 .الط وف وتشكؿ مف ا اة مستشاريفتكوف بيا دالرة أو أكار لفحص مف خمسة مستشاريف و 
                                                           

 
 .791 لسنة  31 المادة مستبدلة بالقانون رقم  
3
 .711 لسنة  1 الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون رقم  



ويكوف مقر محكمة الق اء االدارم مدينة القا رة و يرأسيا نالب رلػيس المجمػس ليػ   المحكمػة و 
  .تادر أحكاميا مف دوالر تشكؿ كؿ منيا مف ا اة مستشاريف

 ويحدد إختااص كؿ دالرة مف دوالر محكمة الق اء االدارم بقرار مف رليس مجمس الدولة 
وا  ا  ،شػاء دوالػر لمق ػاء االدارم فػى المحافظػات االخػرمويجوز بقرار مف رليس مجمػس الدولػة إن

أف ت قػػػد  -بقػػػرار مػػػف رلػػػيس المجمػػػس  -شػػػمؿ إختاػػػاص الػػػدالرة أكاػػػر مػػػف محافظػػػة جػػػاز ليػػػا 
 .افظات الداخمة فى دالرة إختاااياجمساتيا فى  اامة أم مف المح

 6مادة 
و يكػوف ليػ   المحػاكـ نالػب رلػيس ي ػاوف  ،يكوف مقار المحاكـ االداريػة فػى القػا رة و األسػكندرية

رليس المجمس فى القياـ  مى تنظيميا و حسف سػير ال مػؿ بيػا و يجػوز إنشػاء محػاكـ إداريػة فػى 
  .المحافظات األخرم بقرار مف رليس المجمس

  ػوية أانػيف مػف النػواب ادر أحكاميا مف دوالر تشػكؿ كػؿ منيػا برلاسػة مستشػار مسػا د و تو 
 . مى األقؿ

دالرة إختااص كؿ محكمة بقرار مف رليس مجمس الدولة و إ ا شمؿ إختااص المحكمة  تحددو 
أكاػػػر مػػػف محافظػػػة جػػػاز ليػػػا أف تن قػػػد فػػػى  ااػػػمة أم محافظػػػة مػػػف المحافظػػػات الداخمػػػة فػػػى 

 . لؾ بقرار مف رليس مجمس الدولةو إختااايا 
 7مادة 

كػػاؼ مػػف المستشػػاريف تؤلػػؼ  يلػػة مفو ػػى الدولػػة مػػف أحػػد نػػواب رلػػيس المجمػػس رليسػػا و  ػػدد 
 .المسا ديف و النواب و المندوبيف والمستشاريف

مف درجة مستشار  و يكوف مفو و الدولة لدم المحكمه االدارية ال ميا و محكمة الق اء االدارم
 .مسا د  مى األقؿ

 8مادة 
 :تتكوف المحاكـ التأديبية مف

  .مف ي ادليـ المحاكـ التأديبية لم امميف مف مستوم االدارة ال ميا و( 9)
  .المحاكـ التأديبية لم امميف مف المستويات األوؿ و الاانى و الاالث ومف ي ادليـ( 3)
  .يكوف لي   المحاكـ نالب لرليس المجمس ي اوف رليس المجمس فى القياـ  مى شلونياو 
 



 9مادة 
األسػكندرية و تؤلػؼ يكوف مقار المحاكـ التأديبيه لم امميف مػف مسػتوم االدارة ال ميػا فػى القػا ر  و 

و يكػوف مقػار المحػاكـ التأديبيػة لم ػامميف  ،مف دالرة أو أكار تشكؿ كؿ منيػا مػف ا اػة مستشػاريف
مػػف المسػػتويات األوؿ و الاػػانى و الاالػػث فػػى القػػا رة و األسػػكندرية و تؤلػػؼ مػػف دوالػػر تشػػكؿ كػػؿ 

و ياػػدر ، ألقػػؿو   ػػوية أانػػيف مػػف النػػواب  مػػى ا ،منيػػا برلاسػػة مستشػػار مسػػا د  مػػى األقػػؿ
مف رليس مجمس الدولة إنشاء محاكـ تأديبية فػى  بالتشكيؿ قرار مف رليس المجمس و يجوز بقرار

د أخػػػ  رأم مػػػدير المحافظػػػات األخػػػرم و يبػػػيف القػػػرار  ػػػدد ا و مقار ػػػا و دوالػػػر إختاااػػػيا ب ػػػ
 .النيابة األدارية

تن قػػػد فػػى  ااػػػمة أم ا ا شػػمؿ إختاػػػاص المحكمػػه التأديبيػػػة أكاػػر مػػػف محافظػػة جػػػاز ليػػا أف و 
 .ةو  لؾ بقرار مف رليس مجمس الدول ،محافظة مف المحافظات الداخمة فى إختااايا

 :مادة 
 .األد اء أماـ المحاكـ التأديبية يتولى أ  اء النيابة االدارية

 

 الفصل الثانى
 االختاااات

 21مادة 
 :تختص محاكـ مجمس الدولة دوف غير ا بالفاؿ فى المسالؿ اآلتية 

 .لخااة بأنتخابات الييلات المحميةالط وف ا( أوال)
ة لممػوظفيف ال مػومييف او المناز ات الخااة بالمرتبػات و الم اشػات و المكافػأت المسػتحق( اانيا)

 .لوراتيـ
الطمبات التى يقدميا  وو الشأف بالط ف فى القرارات االدارية النيالية الاادرة بالت ييف فػى ( االاا)

  .و الترقية أو بمنح ال  واتالوظالؼ ال امة أ
الطمبات التى يقػدميا الموظفػوف ال موميػوف بالغػاء القػرارات األداريػة الاػادرة باحػالتيـ الػى ( راب ا)

 .ع أو فاميـ بغير الطريؽ التأديبىالم اش أو األستيدا
 .لغاء القرارات االدارية النياليهالطمبات التى يقدميا األفراد أو الييلات با( خامسا)



الط ػػػوف فػػػى القػػػرارات النياليػػػة الاػػػادرة مػػػف الجيػػػات االداريػػػة فػػػى مناز ػػػات ال ػػػرالب ( سادسػػػا)
 .    المناز ات اماـ مجمس الدولة والرسـو وفقا لمقانوف ال م ينظـ كيفية نظر

 .د اوم الجنسية( ساب ا)
ص ق ػالى الط وف التى ترفع  ف القرارات النيالية الاادرة مف جيات إدارية ليػا إختاػا( اامنا)

و  لػػؾ متػػى كػػاف  ،فيمػا  ػػدا القػػرارات الاػػادرة مػػف  يلػػات التوفيػػؽ و التحكػػيـ فػػى مناز ػػات ال مػػؿ
 ػػدـ االختاػػاص أو  يبػػا فػػى التشػػكيؿ أو مخالفػػة القػػوانيف والمػػوالح أو الخطػػأ فػػى  ،مرجػػع الط ػػف

 .تطبيقيا أو تأويميا
 .رات النياليه لمسمطات التأديبيهالطمبات التى يقدميا الموظفوف ال مومييف بالغاء القرا( تاس ا)
ة سػػواء رف ػػت باػػفه طمبػػات الت ػػويض  ػػف القػػرارات المناػػوص  مييػػا فػػى البنػػود السػػابق(  اشػػرا)

 .أاميه أو تب ية
أو التوريػد أو بػأم  قػد إدارم المناز ات الخااة ب قود االلتزاـ أو األشغاؿ ال امػة ( حادم  شر)

 .آخر
 .اوص  مييا فى   ا القانوفية المنالد اوم التأديب( اانى  شر)
الط ػػػوف فػػػى الجػػػزاءات الموق ػػػة  مػػػى ال ػػػامميف بالقطػػػاع ال ػػػاـ فػػػى الحػػػدود المقػػػررة ( االػػػث  شػػػر)

 .قانونا
 .سالر المناز ات االدارية( بع  شررا)

و يشترط فى طمبات إلغاء القرارات األدارية النياليػة أف يكػوف مرجػع الط ػف  ػدـ االختاػاص أو 
مخالفة القوانيف أو الموالح أو الخطأ فػى تطبيقيػا أو تأويميػا أو إسػاءة إسػت ماؿ  يبا فى الشكؿ أو 

 .لسمطةا
ي تبػر فػى حكػـ القػرارات االداريػة رفػض السػمطات االداريػة أو إمتنا يػا  ػف إتخػا  قػرار كػاف مػػف و 

 .الواجب  مييا إتخا   وفقا لمقوانيف و الموالح 
 22مادة 

 .الطمبات المت مقة بأ ماؿ السيادةال تختص محاكـ مجمس الدولة بالنظر فى 
 23مادة 

 :تقبؿ الطمبات اآلتية  ال
 .أشخاص ليست ليـ فييا مامحة شخايةالطمبات المقدمة مف ( ا)



الطمبات المقدمة رأسا بالط ف فى القرارات االدارية النيالية المناوص  مييا فى البنود االاػا ( ب)
و  لػؾ قبػؿ الػتظمـ منيػا الػى الييلػة االداريػة التػى أاػدرت القػرار ( 91)و تاس ا مف المادة  وراب ا

 .ا يد المقررة لمبت فى   ا التظمـأو الى الييلات الرلاسية و إنتظار المو 
 .ؿ فيه بقرار مف رليس مجمس الدولهتبيف إجراءات التظمـ و طريقة الفاو 

 24مادة 
 :االدارم اختااص محكمة الق اء(  أوال) 

 ػدا مػا ( 91)تختص محكمة الق اء االدارم بالفاؿ فػى المسػالؿ المناػوص  مييػا فػى المػادة 
تختص به المحاكـ االدارية و المحاكـ التأديبية كما تختص بالفاػؿ فػى الط ػوف التػى ترفػع إلييػا 

 .الداريةا  ف األحكاـ الاادرة مف المحاكـ
 . يلة مفو ى الدولةأف أو مف رليس و يكوف الط ف مف  وم الش

 25مادة 
 :اختااص المحاكـ االدارية( اانيا )

 :تختص المحاكـ االدارية
( 91)بالفاؿ فى طمبات إلغاء القرارات المناوص  مييا فى البنود االاا و راب ػا مػف المػادة ( 9)

و متى كانت مت مقه بػالموظفيف ال مػومييف مػف المسػتوم الاػانى و المسػتوم الاالػث و مػف ي ػادليـ 
 .فى طمبات الت ويض المترتبة  مى     القرارات

كػروا بالفاؿ فى المناز ػات الخااػة بالمرتبػات و الم اشػات و المكافػأت و المسػتحقة لمػف  ( 3)
 .فى البند السابؽ أو لوراتيـ

متػػػى كانػػػت قيمػػػة ( 91)بالفاػػؿ فػػػى المناز ػػػات الػػػواردة فػػى البنػػػد الحػػػادم  شػػػر مػػف المػػػادة ( 7)
 .تجاوز خمسمالة جنيهالمناز ات ال 

 26مادة 
 :اختااص المحاكـ التأديبية( الاا ا) 

 :المالية و االدارية التى تقع مف تختص المحاكـ التأديبية بنظر الد اوم التأديبية  ف المخالفات
لػة فػػى وزارت الحكومػػة و ماػالحيا ووحػػدات الحكػػـ ال ػامميف المػػدنييف بالجيػػاز االدارم لمدو ( أوال)

مػا يتب يػا مػف وحػدات و بالشػركات التػى يلات ال امة و المؤسسػات ال امػة و ميف باليال امالمحمى و 
 .دا أدنى مف األرباحت مف ليا الحكومة ح



أ  ػػاء مجػػالس إدارة التشػػكي ت النقابيػػة المشػػكمة طبقػػا لقػػانوف ال مػػؿ و أ  ػػاء مجػػالس ( اانيػػا)
 .شار إليهالم 9967لسنة  949ف رقـ االدارة المنتخبيف طبقا ألحكاـ القانو 

ال ػامميف بالجم يػات و الييلػات الخااػة التػى ياػدر بتحديػد ا قػرار مػف رلػيس الجميوريػة ( االاا)
 .ز مرتباتيـ خمسة  شر جنييا شيرياممف تجاو 

 ا و االػث  شػػر مػػف كمػا تخػػتص  ػ   المحػػاكـ بنظػػر الط ػوف المناػػوص  مييػػا فػى البنػػديف تاسػػ
 .المادة ال اشرة

 27مادة 
قػػرارا بالفاػػؿ فػػى طمبػػات وقػػؼ أو مػػد وقػػؼ األشػػخاص المشػػار إلػػييـ فػػى  ياػػدر رلػػيس المحكمػػه

و لػػؾ فػػى الحػػدود  المػػادة السػػابقة  ػػف ال مػػؿ أو اػػرؼ المرتػػب كمػػه أو ب  ػػه أانػػاء مػػدة الوقػػؼ
 .المقررة قانونا

 28مادة 
يتحدد إختااص المحكمة التأديبية تب ا لممستوم الوظيفى لم امؿ وقػت إقامػة الػد وم و إ ا ت ػدد 

امموف المقػػدموف لممحاكمػػة كانػػت المحكمػػة المختاػػة بمحاكمػػة أ   ػػـ فػػى المسػػتوم الػػوظيفى ال ػػ
 . ى المختاة بمحاكمتيـ جمي ا

مػػػع  لػػػؾ تخػػػتص المحكمػػػة التأديبيػػػة لم ػػػامميف مػػػف المسػػػتوم األوؿ و الاػػػانى و الاالػػػث بمحاكمػػػة و 
 .(95)ى المادة اة المناوص  مييا فجميع ال امميف بالجم يات و الشركات و الييلات الخا

 29مادة 
تكػػوف محاكمػػة ال ػػامميف المنسػػوبة إلػػييـ مخالفػػة واحػػد  أو مخالفػػات مرتبطػػة بب  ػػيا و مجػػازاتيـ 

فػا ا ت ػ ر ت يػيف ، المخالفة أو المخالفات الم كورة أماـ المحكمة التى وق ت فى دالرة إختااايا
 .ينيا رليس مجمس الدولة بقرار منهالمحكمه  

 :2مادة 
اكـ التأديبيػػػة الجػػػػزاءات المناػػػوص  مييػػػػا فػػػى القػػػػوانيف المنظمػػػة لشػػػػلوف مػػػف تجػػػػرم توقػػػع المحػػػػ
 .محاكمتيـ

حديػػد ا قػػرار مػػف  مػػى أنػػه بالنسػػبة الػػى ال ػػامميف بالجم يػػات و الييلػػات الخااػػة التػػى ياػػدر بت
أدنػػى مػػف األربػػاح فتكػػوف  ال ػػامميف بالشػػركات التػػى ت ػػمف ليػػا الحكومػػة حػػدارلػػيس الجميوريػػة و 

 :الجزاءات



 .األن ار( 9)
 .ـ مف المرتب لمدة ال تجاوز شيريفالخا( 3)
 .خفض المرتب( 7)
 .تنزيؿ الوظيفة( 4)
او ال ػػزؿ مػػف الوظيفػػة مػػع حفػػظ الحػػؽ فػػى الم ػػاش أو المكافػػأة أو مػػع الحرمػػاف مػػف الم ػػاش ( 5)

 .المكافأة و  لؾ فى حدود الربع
 31مادة 

  :إنتياء خدمتيـ إال فى الحالتيف اآلتيتيف ال تجوز إقامة الد وم التأديبية  مى ال امميف ب د
 .ؽ أو المحاكمة قبؿ إنتياء الخدمةإ ا كاف قد بدمء فى التحقي( 9)
إ ا كانػت المخالفػػة مػف المخالفػػات الماليػة التػػى يترتػب  مييػػا  ػياع حػػؽ مػف الحقػػوؽ الماليػػة ( 3)

ؾ لمػدة خمػس سػنوات مػف لمدولة أو أحد األشخاص األ تبارية ال امة و الوحدات التاب ه ليػا و  لػ
 .تحقيؽ قبؿ  لؾتاريخ إنتياء الخدمة لو لـ يكف قد بدمء فى ال

 32مادة 
 :الجزاءات التأديبية التى يجوز لممحاكـ التأديبية توقي يا  مى مف ترؾ الخدمة  ى

فػى غرامة ال تقؿ  ف خمسة جنييات وال تجاوز األجر األجمالى الػ م كػاف يتقا ػا  ال امػؿ ( 9)
 .م وق ت فيه المخالفةالشير ال 

 .أشير 7 الحرماف مف الم اش مدة ال تزيد  مى( 3)
 .ال يتجاوز الربع ف مف الم اش فيماالحرما( 7)

و فى جميع األحواؿ يجوز لممحكمة التأديبية فى أم مرحمة مػف مراحػؿ التحقيػؽ أو الػد وم وقػؼ 
 .المحاكمه ز الربع الى حيف انتياءارؼ جزء مف الم اش او المكافأة بمااليجاو 
بالخاـ مف الم اش فػى حػدود الربػع شػيريا  3 ،9و يستوفى المبمغ المناوص  ميه فى البنديف 

 .ر إف وجد أو بطريؽ الحجز االدارمأو مف المكافأة أو الماؿ المدخ
 33مادة 

األحػػػواؿ  أحكػػاـ المحػػػاكـ التأديبيػػة نياليػػػة و يكػػوف الط ػػػف فييػػا أمػػػاـ المحكمػػة االداريػػػة ال ميػػا فػػػى
 .المبينة فى   ا القانوف



ي تبر مف  وم الشأف فى الط ف الوزير المختص و رليس الجيػاز المركػزم لممحاسػبات و مػدير و 
 .النيابة االدارية

الط ػػف فػػى و  مػػى رلػػيس  يلػػة مفو ػػى الدولػػة بنػػاء  مػػى طمػػب مػػف ال امػػؿ المفاػػوؿ أف يقػػيـ 
 .حاالت الفاؿ مف الوظيفة

 34مادة 
 :المحكمة االدارية ال ميا اختااص (راب ا)

يجػػوز الط ػػف أمػػاـ المحكمػػة األداريػػة ال ميػػا فػػى األحكػػاـ الاػػادرة مػػف محكمػػة الق ػػاء األدارم أو 
 :تأديبية و لؾ فى األحواؿ اآلتيةمف المحاكـ ال

 .انوف أو خطأ فى تطبيقه أو تأويمهإ ا كاف الحكـ المط وف فيه مبنيا  مى مخالفة لق( 9)
 .بط ف فى األجراءات أار فى الحكـفى الحكـ أو  إ ا وقع بط ف( 3)
سػواء دفػع بيػ ا الػدفع  إ ا ادر الحكـ  مى خ ؼ حكـ سػابؽ حػاز قػوة الشػىء المحكػـو فيػه( 7)

 .أو لـ يدفع
يكػوف لػ وم الشػأف و لػرليس  يلػة مفو ػى الدولػػة أف يط ػف فػى تمػؾ األحكػاـ خػ ؿ سػتيف يومػػا و 

ميػػه القػػانوف فييػػا الط ػػف فػػى األحػػواؿ التػػى يوجػػب   مػػف تػػاريخ اػػدور الحكػػـ و  لػػؾ مػػع مرا ػػاة
 .الحكـ

أما األحكاـ الاػادرة مػف محكمػة الق ػاء االدارم فػى الط ػوف المقامػة أماميػا فػى أحكػاـ المحػاكـ 
األداريػػة فػػ  يجػػوز الط ػػف فييػػا أمػػاـ المحكمػػة األداريػػة ال ميػػا إال مػػف رلػػيس  يلػػة مفو ػػى الدولػػة 

الحكػػـ و  لػػؾ إ ا اػػدر الحكػػـ  مػػى خػػ ؼ مػػا جػػرم  ميػػه خػػ ؿ سػػتيف يومػػا مػػف تػػاريخ اػػدور 
ونى لػـ يسػبؽ ق اء المحكمة االدارية ال ميا أو إ ا كاف الفاؿ فى الط ػف يقت ػى تقريػر مبػدأ قػان

 .لي   المحكمة تقرير 
 

 الفصل الثالث
 االجراءات

 35مادة 
 :ق اء االدارم و المحاكـ االداريةاالجراءات أماـ محكمة ال( أوال)



رفػػع الػػد وم أمػػاـ المحكمػػة فيمػػا يت مػػؽ بطمبػػات األلغػػاء سػػتوف يومػػا مػػف تػػاريخ نشػػر القػػرار مي ػػاد 
ح ال امػػػة أو االدارم المط ػػػوف فيػػػه فػػػى الجريػػػدة الرسػػػمية أو فػػػى النشػػػرات التػػػى تاػػػدر ا الماػػػال

 .إ  ف ااحب الشأف به
، و الييلػات الرلاسػية القػرار أ ينقطع سرياف   ا المي اد بالتظمـ الى الييلة االدارية التػى أاػدرتو 
 .ؿ م ى ستيف يوما مف تاريخ تقديمهيجب أف يبت فى التطمـ قبو 
و ي تبػػر م ػػى سػػتيف يومػػا  مػػى تقػػديـ الػػتظمـ  ،ا  ا اػػدر القػػرار بػػالرفض وجػػب أف يكػػوف مسػػبباو 

 . نه السمطات المختاه بماابة رف هدوف أف تجيب 
ـ ستيف يوما مف تاريخ إنق اء الستيف يكوف مي اد رفع الد وم بالط ف فى القرار الخاص بالتظمو 

 .الم كور  يوما
 36مادة 

اميف يقػػدـ الطمػػب الػػى قمػػـ كتػػاب المحكمػػة المختاػػة ب ري ػػة موق ػػة مػػف محػػاـ مقيػػد بجػػدوؿ المحػػ
 .المقبوليف أماـ تمؾ المحكمة

مف يوجه إلييـ الطمب و افاتيـ  تت مف ال ري ة  دا البيانات ال امة المت مقة بأسـ الطالب وو 
حاؿ إقامتيـ مو وع الطمب و تاريخ التظمـ مف القػرار إف كػاف ممػا يجػب الػتظمـ منػه و نتيجػة مو 

ة أو ممخص مف القرار المط وف التظمـ و بيانا بالمستندات المؤيدة لمطمب و يرفؽ بال ري ة اور 
 .فيه
لمطالػػػب أف يقػػػدـ مػػػع ال ري ػػػة مػػػ كرة يو ػػػح فييػػػا أسػػػانيد الطمػػػب و  ميػػػه أف يػػػودع قمػػػـ كتػػػاب و 
 . ة و الم كرة و حافظة بالمستنداتلمحكمة  دا األاوؿ  ددا كافيا مف اور ال ريا

الػػى  وم الشػػأف فػػى مي ػػاد ال يجػػاوز يػػا الػػى الجيػػة االداريػػة المختاػػه و مرفقاتوت مػػف ال ري ػػة و 
 .لبريد بخطاب مواى  ميه ب مـ واوؿسب ة أياـ مف تاريخ تقديميا و يتـ األ  ف بطريؽ ا

مى الموقػػع  مػػى ال ري ػػة محػػ  مختػػارا لمطالػػب كمػػا ي تبػػر مكتػػب المحػػامى ي تبػػر مكتػػب المحػػاو 
ؾ إال إ ا  ينػوا محػ  كػؿ  لػ ،ال م ينوب  ف  وم الشأف فػى تقػديـ م حظػاتيـ محػ  مختػار ليػـ

 .مختار غير 
 37مادة 

 مى الجية االدارية المختاة أف تودع قمـ كتاب المحكمػة خػ ؿ ا اػيف يومػا مػف تػاريخ إ  نيػا 
 .بالمستندات و األوراؽ الخااة بيام كرة بالبيانات و الم حظات المت مقة بالد وم مشفو ة 



 و يكوف لمطالب أف يودع قمـ كتاب المحكمة م كرة بالرد مشفو ة بما يكوف لديه مف مستندات فى
الميمة التى يحدد ا له المفوض إ ا رأم وجيا ل لؾ فا ا إست مؿ الطالب حقه فى الػرد كػاف لمجيػة 

 .الرد مع المستندات فى مدة مماامةاالدارية أف تودع م كر  بم حظاتيا  مى    
و يجوز لرليس المحكمة فى أحواؿ األست جاؿ أف ياػدر أمػرا غيػر قابػؿ لمط ػف بتقاػير المي ػاد 
المبيف فى الفقرة األولى مف     المادة و ي مف األمر الى  وم الشأف خ ؿ أربع و  شريف سا ة 

 .المي اد المقار مف تاريخ األ  فمف تاريخ ادور  بطريؽ البريد و يسرم 
محكمػػػة خػػػ ؿ أربػػػع و  شػػػريف سػػػا ة مػػػف إنق ػػػاء المي ػػػاد فػػػى الفقػػػرة األولػػػى يقػػػـو قمػػػـ كتػػػاب الو 

 .الى  يلة مفو ى الدولة بالمحكمة بأرساؿ ممؼ األوراؽ
 38مادة 

تتولى  يلة مفو ى الدولة تح ير الد وم و تييلتيا لممراف ة و لمفػوض الدولػة فػى سػبيؿ تييلػة 
يكػػوف الزمػػا مػػف بيانػػات و   مػػى مػػا الػػد وم األتاػػاؿ بالجيػػات الحكوميػػة  ات الشػػأف لمحاػػوؿ

أوراؽ وأف يأمر  وم الشأف لسؤاليـ  ػف الوقػالع التػى يػرم لػزـو تحقيقيػا أو بػدخوؿ شػخص االػث 
فى الد وم أو بتكميؼ  وم الشأف بتقديـ م كرات أو مسػتندات تكميميػه و غيػر  لػؾ مػف إجػراءات 

 .لتحقيؽ فى األجؿ ال م يحدد  ل لؾا
مػػع  لػػؾ يجػػوز لممفػػوض إ ا رأم و ، الػػد وم تكػػرار التأجيػػؿ لسػػبب واحػػد يجػػوز فػػى سػػبيؿ تييلػػة الو 

ة جنييات يجوز منحيػا لمطػرؼ منح أجؿ جديد أف يحكـ  مى طالب التأجيؿ بغرامة التجاوز  شر 
 .اآلخر

تقريػػرا يحػػدد فيػػه الوقػػالع و المسػػالؿ القانونيػػة التػػى  -ب ػػد إتمػػاـ تييلػػة الػػد وم  -يػػودع المفػػوض و 
يبدم رأيه مسببا و يجػوز لػ وم الشػأف أف يطم ػوا  مػى تقريػر المفػوض بقمػـ كتػاب ياير ا النزاع و 
 .ـ اف يطمبوا اورة منه  مى نفقتيـالمحكمة و لي

 .مفوض فى طمبات اال فاء مف الرسوـيفاؿ الو 
 39مادة 

ف ي ػػرض  مػػى الطػػرفيف تسػػوية النػػزاع  مػػى أسػػاس المبػػادمء القانونيػػه التػػى ابػػت ألمفػػوض الدولػػة
ء المحكمة االدارية ال ميا خ ؿ أجؿ يحدد  فاف تمت التسويه أابتػت فػى مح ػر يوقػع  مييا ق ا

مػف الخاػػـو أو وك ليػػـ و تكػػوف لممح ػػر فػػى  ػػ   الحالػػة قػػوة السػػند التنفيػػ م و ت طػػى اػػورته 
 .نتياء النزاع فيياة مف الجدوؿ الو تستب د الق ي ،وفقا لمقوا د المقررة أل طاء اور األحكاـ



ف لـ تتـ و  التسوية جاز لممحكمة  ند الفاؿ فى الد وم أف تحكػـ  مػى الم تػرض  مػى التسػوية ا 
 .جنييا و يجوز منحيا لمطرؼ اآلخر بغرامة ال تجاوز  شريف

 :3مادة 
 37تقػػوـ  يلػػة مفو ػػى الدولػػة خػػ ؿ ا اػػة أيػػاـ مػػف تػػاريخ إيػػداع التقريػػر المشػػار إليػػه فػػى المػػادة 

 .يخ الجمسة التى ينظر فييا الد وملت ييف تار ب رض ممؼ االوراؽ  مى رليس المحكمة 
 41مادة 

م تبينػه ال لحػة الداخميػة يكوف توزيع الق ايا  مى دوالػر المحػاكـ بمرا ػاة نو يػا طبقػا لمنظػاـ الػ 
 .لممجمس

يكػوف مي ػاد الح ػور امانيػة أيػاـ  مػى و  ،مة تاريخ الجمسػه الػى  وم الشػأفيبمغ قمـ كتاب المحكو 
 .ال رورة تقاير  الى ا اة أياـ ةاألقؿ و يجوز فى حال

 42مادة 
 .المفوض ما يرا  الزما مف إي احاتلرليس المحكمة أف يطمب الى  وم الشأف أو الى 

وال تقبؿ المحكمة أم دفع أو طمب أو أوراؽ مما كػاف يمػـز تقديمػه قبػؿ إحالػة الق ػية الػى الجمسػة 
تمػػؾ الورقػػة طػػرأت ب ػػد االحالػػة أو كػػاف  إال إ ا ابػػت ليػػا أف أسػػباب  لػػؾ الػػدفع أو الطمػػب أو تقػػديـ

 .الطالب يجيميا  ند االحاله
مػػع  لػػؾ إ ا رأت المحكمػػة تحقيقػػا لم دالػػة قبػػوؿ دفػػع أو طمػػب أو ورقػػة جديػػدة جػػاز ليػػا  لػػؾ مػػع و 

جػػواز الحكػػـ  مػػى الطػػرؼ الػػ م وقػػع منػػه األ مػػاؿ بغرامػػة ال تجػػاوز  شػػريف جنييػػا يجػػوز منحيػػا 
 .خرلمطرؼ االا 

حكمػة و األسباب المت مقة بالنظػاـ ال ػاـ يجػوز إبػداؤ ا فػى أم وقػت كمػا يجػوز لمم مى أف الدفوع 
 .أف تق ى بيا مف تمقاء نفسيا

 43مادة 
لػػ لؾ مػػف  إ ا رأت المحكمػة  ػػرورة إجػػراء تحقيػػؽ باشػرته بنفسػػيا فػػى الجمسػػة أو قػػاـ بػه مػػف تندبػػه

 .أ  اليا أو مف المفو يف
 44مادة 

 . منيةيادر الحكـ فى الد وم فى جمسة 
 45مادة 



 :الجراءات أماـ المحاكـ التأديبيةا( اانيا)
تقاـ الد وة التأديبية مف النيابػة االداريػة بأيػداع أوراؽ التحقيػؽ و قػرار االحالػة قمػـ كتػاب المحكمػة 

و يجػػػب أف يت ػػػمف القػػػرار المػػػ كور بيانػػػا بأسػػػماء ال ػػػامميف و فلػػػاتيـ و المخالفػػػات ، المختاػػػة 
 .وص القانونية الواجبة التطبيؽلناالمنسوبة إلييـ و ا

اع  ػػ   األوراؽ قمػػـ كتػػاب تنظػر الػػد وم فػػى جمسػػة ت قػػد خػػ ؿ خمسػػة  شػر يومػػا مػػف تػػاريخ إيػػدو 
و يتػػػولى رلػػػيس المحكمػػػة تحديػػػد ا خػػػ ؿ المي ػػػاد المػػػ كور  مػػػى أف يقػػػـو قمػػػـ كتػػػاب  ،المحكمػػػة

 .مف تاريخ إيداع األوراؽؿ أسبوع المحكمة بأ  ف  وم الشاف بقرار األحالة و تاريخ الجمسة خ 
بخطػاب مواػى  ميػه ماػحوب و يكوف األ  ف فى محؿ إقامة الم مف إليػه أو فػى محػؿ  ممػه 

 .ب مـ واوؿ
 -ممػف تسػرم فػى شػأنيـ أحكػاـ  ػ االقانوف  -يتـ إ  ف أفراد القوات المسمحة ومف فػى حكميػـ و 

 .لق الية المختاة بالقوات المسمحةبتسميمه الى االدارة ا
 46مادة 

تفاؿ المحكمة التأديبة فى الق ايا التى تحاؿ إلييا  مى وجه السر ة و  مى الوزراء و الرؤسػاء 
لػػد وم المختاػػيف موافػػاة المحكمػػة بمػػا تطمبػػه مػػف بيانػػات او ممفػػات أو أوراؽ الزمػػة لمفاػػؿ فػػى ا

 .خ ؿ أسبوع مف تاريخ الطمب
ال تجػػاوز فتػرة التأجيػػؿ أسػػبو يف ال يجػوز تأجيػػؿ نظػر الػػد وم أكاػر مػػف مػػرة لػ ات السػػبب  مػى أو 

 .ريف مف تاريخ إحالة الد وم إليياوتادر المحكمة حكميا فى مدة ال تجاوز شي
 47مادة 

لممحكمه إستجواب ال امػؿ المقػدـ لممحاكمػة و سػماع الشػيود مػف ال ػامميف و غيػر ـ و يكػوف أداء 
يت مػؽ بػالتخمؼ  ػف الح ػور الشيادة أماـ المحكمة ب د حمؼ اليميف و يسػرم  مػى الشػيود فيمػا 

واالمتناع  ف أداء الشيادة أو شيادة الزور األحكاـ المقررة ل لؾ قانونا و تحرر المحكمة مح را 
 .ا رأت فى األمر جريمةبما يقع مف الشا د و تحيمه الى النيابة ال امة إ 

ؼ  ػف الح ػور ا  ا كاف الشا د مف ال امميف ال يف تختص المحػاكـ التأديبيػة بمحاكمػاتيـ و تخمػو 
جػػػاز  ،ب ػػػد تأجيػػػؿ الػػػد وم و اخطػػػار  بالجمسػػػة المحػػػددة مػػػرة أخػػػرم أو إمتنػػػع  ػػػف أداء الشػػػيادة

 .ريفلممحكمة أف تحكـ  ميه باألن ار أو الخاـ مف المرتب لمدة ال تجاوز شي
 



 48مادة 
 و ،لم امػؿ المقػػدـ الػى المحاكمػػه التأديبيػػة أف يح ػر جمسػػات المحاكمػػة أو أف يوكػؿ  نػػه محاميػػا

 .و لممحكمة أف تقرر ح ور  شخايا ،له أف يبدم دفا ه كتابة أو شفا ة
 49مادة 

قػػة تػػتـ جميػػع االخطػػارات و اال  نػػات بالنسػػبة لمػػد اوم المنظػػورة أمػػاـ المحكمػػه التأديبيػػة بالطري
 .(74)المناوص  مييا فى المادة 

 :4مادة 
إ ا رأت المحكمة أف الواق ة التى وردت بأمر األحالة أو غير ا مف الوقالع التػى ت ػمنيا التحقيػؽ 

 .فييا و فامت فى الد وم التأديبيةتكوف جريمة جنالية أحالتيا الى النيابة ال امة لمتارؼ 
و مع  لػؾ إ ا كػاف الحكػـ فػى د ػوم تأديبيػة تتوقػؼ  مػى نتيجػة الفاػؿ فػى د ػوم جناليػة وجػب 

 .األولى حتى يتـ الفاؿ فى الاانيةقؼ و 
 .قؼ الد وم مف إستمرار وقؼ ال امؿيمنع و  الو 

 .نظر الد وم بمجرد زواؿ سبب الوقؼو  مى النيابة االدارية ت جيؿ 
 51مادة 

و مع  لؾ يجوز لممحكمػة سػواء مػف تمقػاء ، تفاؿ المحكمة فى الواق ة التى وردت بقرار االحالة 
نفسيا أو بناء  مى طمب النيابة االدارية التادم لوقالع لـ ترد فى قرار االحالة و الحكـ فييػا إ ا 

ير دفا ػه مناسبا لتح ػو بشرط أف تمنح ال امؿ أج  ، كانت  ناار المخالفة اابتة فى األوراؽ 
 .إ ا طمب  لؾ

 52مادة 
لممحكمه أف تقيـ الد وم  مى  امميف مف غير مف قدموا لممحاكمة أماميا إ ا قامت لدييا أسباب 

و فى     الحالة يجب منحيـ أجػ  مناسػبا لتح ػير دفػا يـ إ ا طمبػوا  ،جدية بوقوع مخالفة منيـ
لدولػػة بنػػاء  مػػى طمػػب يس مجمػػس او تحػػاؿ الػػد وم برمتيػػا الػػى دالػػرة أخػػرم بقػػرار مػػف رلػػ،  لػػؾ 

 .رليس المحكمة
 53مادة 

مع مرا اة ما  و مناوص  ميه فى قانوف نظػاـ ال ػامميف بالقطػاع ال ػاـ المشػار إليػه ي مػؿ  نػد 
نظر الط وف المناوص  مييا فى البند الاالث  شر مف المادة ال اشػرة بالقوا ػد و االجػراءات و 



مػػف البػػاب األوؿ مػػف  ػػ ا القػػانوف  ػػدا  -أوال  -الػػث الموا يػػد المناػػوص  مييػػا فػػى الفاػػؿ الا
 .كاـ المت مقة بييلة مفو ى الدولةاألح

 54مادة 
مسػػػػببة و يوق يػػػػا الػػػػرليس و تاػػػػدر األحكػػػػاـ و ، يجػػػػوز تأجيػػػػؿ النطػػػػؽ بػػػػالحكـ أكاػػػػر مػػػػف مػػػػرة ال

 .األ  اء
 55مادة 

 :ات أماـ المحكمة االدارية ال ميااالجراء( االاا)
مي اد رفع الط ف الى المحكمة االداريػة ال ميػا سػتوف يومػا مػف تػاريخ اػدور الحكػـ المط ػوف فيػه 
ويقدـ الط ف مف  وم الشأف بتقرير يودع قمـ كتاب المحكمة موقع مف محاـ مف المقبوليف أماميا 
و يجػػب أف يشػػتمؿ التقريػػر  ػػ وة  مػػى البيانػػات ال امػػة المت مقػػة بأسػػماء الخاػػـو و اػػفاتيـ و 

 مػػػى بيػػػاف الحكػػػـ المط ػػػوف فيػػػه وتػػػاريخ و بيػػػاف باألسػػػباب التػػػى بنػػػى  مييػػػا  -مػػوطف كػػػؿ مػػػنيـ 
 . مى   ا الوجه جاز الحكـ ببط نهالط ف و طمبات الطا ف فا ا لـ يحاؿ الط ف 

و يجػػػب  مػػػى  وم الشػػػأف  نػػػد التقريػػػر بػػػالط ف أف يود ػػػوا خزانػػػة المجمػػػس كفالػػػة مقػػػدار ا  شػػػرة 
و ال يسرم  ػ ا ، الط وف بماادرتيا فى حالة الحكـ برفض الط ف جنييات تق ى دالرة فحص 

الحكػػػـ  مػػػى الط ػػػوف التػػػى ترفػػػع مػػػف الػػػوزير المخػػػتص و  يلػػػة مفو ػػػى الدولػػػة و رلػػػيس الجيػػػاز 
 .ممحسابات ومدير النيابة االداريةالمركزم ل

 56مادة 
ؿ إحالتيػا يجب  مػى قمػـ كتػاب المحكمػة  ػـ ممػؼ الػد وم المط ػوف فػى الحكػـ الاػادر فييػا قبػ

 .الى  يلة مفو ى الدولة
 57مادة 

الط ف ب د سماع إي ػاحات مفو ػى الدولػة و  وم الشػأف إف رأم  -تنظر دالرة فحص الط وف 
و إ ا رأت دالرة فحص الط وف أف الط ف جدير بال رض  مى المحكمة ، رليس الدالرة وجيا ل لؾ

إما ألف الط ف مرجح القبوؿ أو ألف الفاؿ فى الط ف يقت ى تقرير مبدأ قانونى  ،األدارية ال ميا
أنػػه غيػػػر  -بأجمػػػاع اآلراء  -لػػـ يسػػػبؽ لممحكمػػة تقريػػػر  أاػػدرت قػػػرارا بأحالتػػه إلييػػػا أمػػا إ ا رأت 

 .ر بال رض  مى المحكمة حكمت برف همقبوؿ شك  أو باطؿ أو غير جدي



تبيف المحكمة فى المح ر بايجاز وجية النظػر و ، الجمسةكر القرار أو الحكـ بمح ر يكتفى ب و 
 .الط ف فيه بأم طريؽ مف طرؽ الط فوال يجوز ، إ ا كاف الحكـ اادرا بالرفض 

ا  ا قػػػررت دالػػػرة فحػػػص الط ػػػوف إحالػػػة الط ػػػف الػػػى المحكمػػػة االداريػػػة ال ميػػػا يؤشػػػر قمػػػـ كتػػػاب و 
 .مفو ى الدولة بي ا القرارو  يلة المحكمة ب لؾ  مى تقرير الط ف و يخطر  وو الشأف 

 58مادة 
 مػػى الط ػػف أمػػاـ دالػػرة فحػػص تسػػرم القوا ػػد المقػػررة لنظػػر الط ػػف أمػػاـ المحكمػػة االداريػػة ال ميػػا 

 .الط وف
حػػص يجػػوز أف يكػػوف مػػف بػػيف أ  ػػاء المحكمػػة االداريػػة ال ميػػا مػػف أشػػترؾ مػػف أ  ػػاء دالػػرة فو 

 .الط وف فى إادار قرار األحالة
 59مادة 

ا  ػػو مناػػوص  ميػػه بالنسػػبة الػػى المحكمػػة االداريػػة ال ميػػا ي مػػؿ أماميػػا بالقوا ػػد و مػػع مرا ػػاة مػػ
مػػف البػػاب األوؿ مػػف  ػػ ا  -أوال  -االجػػراءات و الموا يػػد المناػػوص  مييػػا فػػى الفاػػؿ الاالػػث 

 .القانوف
 :5مادة 

 :أحكاـ  امة -(راب ا)
إلغػػػاؤ   مػػػى أنػػػه يجػػػوز ال يترتػػػب  مػػػى رفػػػع الطمػػػب الػػػى المحكمػػػة وقػػػؼ تنفيػػػ  القػػػرار المطمػػػوب 

نتػػػال   لممحكمػػػة أف تػػػأمر بوقػػػؼ تنفيػػػ   إ ا طمػػػب  لػػػؾ فػػػى اػػػحيفة الػػػد وم و رأت المحكمػػػة أف
 .التنفي  قد يت  ر تداركيا

بالنسػػبة الػػػى القػػرارات التػػػى ال يقبػػؿ طمػػػب إلغاليػػا قبػػػؿ الػػتظمـ منيػػػا إداريػػا ال يجػػػوز طمػػب وقػػػؼ و 
 مى أنه يجوز لممحكمة بناء  مػى طمػب المػتظمـ أف تحكػـ مؤقتػا بأسػتمرار اػرؼ مرتبػه  ،تنفي  ا

فػػا ا حكػػـ لػػه بيػػ ا الطمػػب اػػـ رفػػض تظممػػه و لػػـ ، كمػػه أو ب  ػػه إ ا كػػاف القػػرار اػػادرا بالفاػػؿ 
 .كأف لـ يكف و إسترد منه ما قب ه يرفع د وم األلغاء فى المي اد إ تبر الحكـ

 61مادة 
أمػرت   ػف أمػاـ المحكمػة األداريػة ال ميػا وقػؼ تنفيػ  الحكػـ المط ػوف فيػه إال إ اال يترتب  مى الط

 .دالرة فحص الط وف بغير  لؾ



كماال يترتب  مى الط ف أماـ محكمة الق اء االدارم فى األحكػاـ الاػادرة مػف المحػاكـ االداريػة 
 .ا إال إ ا أمرت المحكمة بغير  لؾوقؼ تنفي  

 62مادة 
األحكػػاـ الاػػادرة مػػف محكمػػة الق ػػاء االدارم و المحػػاكـ االداريػػة و المحػػاكـ يجػػوز الط ػػف فػػى 

وص  مييػػػػا فػػػػى قػػػػانوف اػػػػنالتأديبيػػػػة بطريػػػػؽ إلتمػػػػاس إ ػػػػادة النظػػػػر فػػػػى الموا يػػػػد و األحػػػػواؿ الم
ال يت ػارض   لػؾ بمػاألجػراءات الجناليػة حسػب األحػواؿ و المراف ات المدنيػة و التجاريػة أو قػانوف ا

 .لمنظورة أماـ     المحاكـناز ة امع طبي ة الم
وال يترتب  مى الط ف وقػؼ تنفيػ  الحكػـ إال إ ا أمػرت المحكمػة بغيػر  لػؾ و إ ا حكػـ ب ػدـ قبػوؿ 

ا ف ػ   ػف الت ػويض الط ف أو برف ه جاز الحكـ  مى الطا ف بغرامة ال تتجػاوز ا اػيف جنييػ
 .إف كاف له وجه

 63مادة 
ة بقػػػوة الشػػػىء المحكػػػـو فيػػػه  مػػػى أف األحكػػػاـ القوا ػػػد الخااػػػ ،تسػػػرم فػػػى شػػػأف جميػػػع األحكػػػاـ

 .رة باأللغاء تكوف حجه  مى الكافةالااد
 64مادة 

مقررة لرد مستشارم محكمة الػنقض تسرم فى شأف رد مستشارم المحكمة االدارية ال ميا القوا د ال
تسػػرم فػػى شػػأف رد مستشػػارم محكمػػة الق ػػاء االدارم و المحػػاكـ التأديبيػػة لم ػػامميف مػػف مسػػتوم و 

 .ررة لرد مستشارم محكمة األستلناؼاالدار  ال ميا القوا د المق
خػػػرم القوا ػػػد المقػػػررة لػػػرد وتسػػرم فػػػى شػػػأف رد أ  ػػػاء المحػػػاكـ األداريػػػة و المحػػػاكـ التأديبيػػػة األ

 .الق اة
 65مادة 

 :التنفي ية مشمولة بالايغة اآلتيةاألحكاـ الاادرة باأللغاء تكوف اورتيا 
 ".االح المختايف تنفي    ا الحكـ و إجراء مقت ا   مى الوزراء و رؤساء الم"

 :ة بالايغة اآلتيةأما األحكاـ األخرم فتكوف اورتيا التنفي ية مشمول
 مػى الجيػػة التػػى ينػػاط بػػه التنفيػػ  أف تبػػادر إليػه متػػى طمػػب منيػػا و  مػػى السػػمطات المختاػػة أف "

 ."است ماؿ القوة متى طمب إلييا  لؾت يف  مى إجراله و لو ب



 5مكرر 65مادة 
إ ا تبػػيف ألحػػدم دوالػػر المحكمػػة االداريػػة ال ميػػا  نػػد نظػػر أحػػد الط ػػوف أنػػه اػػدرت منيػػا أو مػػف 

 إحدم دوالر المحكمة أحكاـ سابقة 
يخالؼ ب  يا الب ض أو رأت ال دوؿ  ف مبػدأ قػانونى قررتػه أحكػاـ سػابقة اػادرة مػف المحكمػة 

 . يلة تشكميات يف  مييا إحالة الط ف الى  ،االدارية ال ميا
مػة الجم ية ال امة لتمؾ المحكمة فى كؿ  اـ ق الى مف أحد  شر مستشارا برلاسػة رلػيس المحك

 .أو األقدـ فاألقدـ مف نوابه
يجب  مى سكرتارية المحكمة أف ت رض ممؼ الد وم خ ؿ ا اة أياـ مف ادور قرار االحالػة و 

 .الد وم ايف تاريخ الجمسة التى ستنظر فيي مى رليس المحكمه لي 
ي مػػف الخاػػـو بيػػ ا التػػاريخ قبػػؿ حمولػػه بأرب ػػة  شػػر يومػػا  مػػى األقػػؿ و تاػػدر الييلػػة المػػ كور  و 

 ا بأغمبية سب ة أ  اء  مى األقؿ أحكامي
 

 الفصل الرابع
 الجم يات ال مومية لممحاكـ

 66مادة 
 موميػة لمنظػر فػى جتمع كؿ مف المحكمة االدارية ال ميا و محكمةالق اء االدارم بييلة جم يػة ت

 .المسالؿ المتامة بنظاميا و أمور ا الداخمية و توزيع األ ماؿ بيف أ  اليا و بيف دوالر ا 
تتػػػألؼ الجم يةال موميػػػة لكػػػؿ محكمػػػة مػػػف جميػػػع مستشػػػارييا ال ػػػامميف بيػػػا و تػػػد ى إلييػػػا  يلػػػة و 

 .ةالمفو يف و يكوف لمماميا اوت م دود فى المداول
مب رليس المجمس أو رليس المحكمة أو ا اػة مػف أ  ػاليا أو بنػاء تد ى ل ن قاد بناء  مى طو 

 مػػػى طمػػػب رلػػػيس  يلػػػة المفو ػػػيف وال يكػػػوف إن قاد ػػػا اػػػحيحا إال بح ػػػور األغمبيػػػة المطمقػػػة 
أل  ػػػاليا و تكػػػوف الرلاسػػػة ألقػػػدـ الحا ػػػريف و يجػػػوز لػػػرليس المجمػػػس أف يح ػػػر أيػػػة جم يػػػة 

 .و فى     الحالة تكوف له الرلاسة مومية 
ادر القػرارات باألغمبيػة المطمقػة ألاػوات الحا ػريف و إ ا تسػاوت اآلراء يػرجح الجانػب الػ م تو 

 .الرليسمنه 
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 67مادة 
ر فػػػى تجتمػػػع المحػػػاكـ االداريػػػة بييلػػػة جم يػػػة  موميػػػة تتػػػألؼ مػػػف جميػػػع أ  ػػػاليا و  لػػػؾ لمنظػػػ

يس المجمػس أو و تػد ى لنن قػاد بنػاء  مػى طمػب رلػ ،أمور ػا الداخميػةالمسالؿ المت مقػة بنظاميػا و 
نالػػب رلػػيس المجمػػس المخػػتص ليػػ   المحػػاكـ أو رلػػيس  يلػػة المفو ػػيف أو ا اػػة مػػف أ  ػػاليا 

 .بح ور األغمبية المطمقة أل  الياوال يكوف ان قاد ا احيحا إال  ، مى األقؿ
و تكػوف الرلاسػه لنالػب  ،تد ى الييا  يلة المفو يف و يكوف لمماميا اوت م ػدود فػى المداولػةو 

 .رليس المجمس لي   المحاكـ و فى حالة غيابه ألقدـ الحا ريف 
 .يجوز لرليس المجمس أف يح ر أية جم ية  مومية و فى     الحاله تكوف له الرلاسه و 
تادر القػرارات باألغمبيػة المطمقػة ألاػوات الحا ػريف و إ ا تسػاوت اآلراء يػرجح الجانػب الػ م و 

التكػوف نافػ ة إال ب ػد تاػديقه  مييػا ب ػد أخػػ  و  ،تبمػغ القػرارات الػى رلػيس المجمػس و ،منػه الػرليس
 .   المحاكـرأم نالب رليس المجمس المختص لي

 68مادة 
تجتمػػع المحػػاكـ التأديبيػػة بييلػػة جم يػػة  موميػػة تتػػألؼ مػػف جميػػع أ  ػػاليا لمنظػػر فػػى المسػػالؿ 

 .ء بيف دوالر امية و توزيع األ  االمت مقة بنظاميا و أمور ا الداخ
ت قد الجم ية بناء  مى طمب رليس المجمس أو نالػب رلػيس المجمػس لممحػاكـ التأديبيػة أو ا اػة و 

 .مف أ  اليا  مى األقؿ
رلاسػػتيا و القػػرارات  تسػػرم أحكػػاـ المػػادة السػػابقة فيمػػا يت مػػؽ باػػحة إن قػػاد الجم يػػة ال موميػػة وو 

 .التى تادر ا

 الباب الثانى
 التشريعقسما الفتوم و 

 الفصل األول
 قسـ الفتوم

 69مادة 



 يتكػػػوف قسػػػـ الفتػػػوم مػػػف إدارات مختاػػػة لرياسػػػة الجميوريػػػة و رياسػػػة مجمػػػس الػػػوزراء و الػػػوزارات
و ي ػػيف  ػػدد االدارات و  ،و يػػرأس كػػؿ إدارة منيػػا مستشػػار أو مستشػػار مسػػا د ،والييلػػات ال امػػة

 .لممجمسقرار مف الجم ية ال مومية تحدد دوالر إختااايا ب
تخػػتص األدارات المػػ كورة بأبػػداء الػػرأم فػػى المسػػالؿ التػػى يطمػػب الػػرأم فييػػا مػػف الجيػػات المبينػػة و 

 .األولى و يفحص التظممات االداريةفى الفقرة 
أليػػة وزارة أو  يلػػة  امػػة أو ماػػمحة مػػف ماػػالح الدولػػة أف تبػػـر أو تقبػػؿ أو تجيػػز أم  ال يجػػوزو 

يػه بغيػر محكميف فى مادة تزيد قيمتيا  مى خمسػة آالؼ جن  قد أو امح أو تحكيـ أو تنفي  قرار
 .إستفتاء االدارة المختاة

 :6مادة 
برياسػة مجمػس الػوزراء و بػالوزارات و بالمحافظػات و الييلػات اسػة الجميوريػة و يجوز أف يندب بري

ال امػػة بنػػاء  مػػى طمػػب رلػػيس الجميوريػػة أو رلػػيس مجمػػس الػػوزراء أو الػػوزراء أو المحػػافظيف أو 
ساء تمؾ الييلات مستشاروف مسا دوف أو نواب لم مؿ كمفو يف لمجمس الدولة لنست انة بيـ رؤ 

فى دراسة الشلوف القانونية و التظممات االدارية و متاب ة ماييـ رياسة الجميورية و رياسة مجمس 
ؿ الوزراء و الوزارت و المحافظات و الييلات ال امة لػدم المجمػس أو مػا لممجمػس لػدييا مػف مسػال

 .إختاااه طبقا لمقوانيف و الموالحتدخؿ فى 
 .تى ي مؿ فيياوي تبر المفوض ممحقا بادارة الفتوم المختاة بشلوف الجية ال

 . ميه  ؤالء المفو وف فى أ ماليـ تبيف ال لحة الداخمية النظاـ ال م يسيرو 
 71مادة 

نالػػب رلػػيس المجمػػس  يجتمػػع رؤسػػاء االدارات  ات األختاااػػات المتجانسػػة بييلػػة لجػػاف يرأسػػيا
 .لر إختااايا فى ال لحة الداخميةالمختص و تبيف كيفية تشكيميا و تحديد دوا

كما يجوز بقرار مف الجم ية ال مومية لممجمس إنشاء لجنه أو أكار تتخاص فػى نػوع م ػيف مػف 
 . مف قرار الجم ية طريقة تشكيمياالمسالؿ يمتد إختااايا الى جميع إدارات الفتوم و يت

يجػػوز أف يح ػػر إجتما ػػات المجنػػة مستشػػاروف و مسػػا دوف و نػػواب و منػػدوبوف مػػف االدارات و 
 .ممندوبيف اوت م دود فى المداوالتالمختاة و أف يشتركوا فى مداوالتيا وال يكوف لمنواب او ل

 
 



 72مادة 
لؿ التػى لرليس إدارة الفتوم أف يحيؿ الى المجنة المختاة ما يرم إحالتػه إلييػا أل ميتػه مػف المسػا

 :يحيؿ الى المجنة المسالؿ اآلتية و  ميه أف، ترد إليه ألبداء الرأم فييا 
و ماػػػمحة مػػػف كػػػؿ إلتػػػزاـ مو ػػػو ه إسػػػتغ ؿ مػػػورد مػػػف مػػػوارد الاػػػروة الطبي يػػػة فػػػى الػػػب د أ( ا)

 .ماالح الجميور ال امة
لتزامػات ماليػة و  مى وجه ال مـو كؿ  قد يرتب حقوقا أو إ ، قود التوريد و األشغاؿ ال امة( ب)

لمدولػػػة و غير ػػػا مػػػف األشػػػخاص اال تباريػػػة ال امػػػة أو  مييػػػا إ ا زادت قيمتػػػه  مػػػى خمسػػػيف ألػػػؼ 
  .جنيه

إنشػاؤ ا بقػػرار مػف رلػػيس التػرخيص فػى تأسػػيس الشػركات التػػى يػنص القػػانوف  مػى أف يكػػوف ( ج)
 .الجميورية

إحػػدم إدارات قسػػـ المسػػالؿ التػػى يػػرم فييػػا أحػػد المستشػػاريف رأيػػا يخػػالؼ فتػػوم اػػدرت مػػف ( د)
 .الفتوم أو لجانه

ج القػػػػا ر  بمباشػػػػرة يجػػػػوز لػػػػرليس المجمػػػػس أف ي يػػػػد الػػػػى إدارة الفتػػػػوم التػػػػى يكػػػػوف مقر ػػػػا خػػػػار و 
 .اختااص المجنه

 

 الفصل الثانى
 قسـ التشريع

 73مادة 
رلػيس المجمػس و مػف  ػدد كػاؼ مػف المستشػاريف والمستشػاريف  يشكؿ قسـ التشريع مف أحد نػواب

 .سا ديف و يمحؽ به نواب و مندوبوفالم
 ، نػػد إن قػػاد القسػػـ يتػػولى رياسػػته نالػػب رلػػيس المجمػػس و فػػى حالػػة غيابػػه أقػػدـ مستشػػارم القسػػـو 

 و ميه أف يد و رليس إدارة الفتػوم المختاػة  نػد نظػر التشػري ات الخااػة بادارتػه لنشػتراؾ فػى
 .القرارات بأغمبية أاوات الحا ريفو تادر ، المداوالت و يكوف له اوت م دود فييا 

 
 



 74مادة 
 مػػػى كػػػؿ وزارة أو ماػػػمحة قبػػػؿ إستاػػػدار أم قػػػانوف أو قػػػرار مػػػف رلػػػيس الجميوريػػػة  م اػػػفة 

 و يجوز ليا أف ،تشري ية أواللحة أف ت رض المشروع المقترح  مى قسـ التشريع لمراج ة اياغته
 .ت يد إليه با داد     التشري ات

 75مادة 
تقوـ بمراج ة اياغة التشري ات التى يرم رليس مجمس الوزراء أو أحػد الػوزراء أو رلػيس مجمػس 
الدولة نظر ا  مى وجه األست جاؿ لجنة تشكؿ مف رليس قسػـ التشػريع أو مػف يقػـو مقامػه و أحػد 

 .وم المختاةلقسـ ورليس إدارة الفتمستشارم القسـ يندبه رليس ا
 

 الفصل الثالث
 الجم ية ال مومية لقسمى الفتوم و التشريع

 76مادة 
تشكؿ الجم ية ال مومية لقسمى الفتػوم و التشػريع برياسػة نالػب لػرليس المجمػس و   ػوية نػواب 

 .ـ التشريع و رؤساء إدارات الفتومرليس المجمس بقسمى الفتوم و التشريع و مستشارم قس
 77مادة 

ا فػػػػػػى المسػػػػػػالؿ و الجم يػػػػػػة ال موميػػػػػػة لقسػػػػػػمى الفتػػػػػػوم و التشػػػػػػريع بأبػػػػػػداء الػػػػػػرأم مسػػػػػػببتخػػػػػػتص 
 :المو و ات اآلتية

المسػػػالؿ الدوليػػػة و الدسػػػتورية و التشػػػري ية و غير ػػػا مػػػف المسػػػالؿ القانونيػػػة التػػػى تحػػػاؿ إلييػػػا ( ا)
وزراء أو بسبب أ ميتيا مف رليس الجميورية أو مف رليس الييلة التشري ية أو مف رليس مجمس ال

 .الوزراء أو مف رليس مجمس الدولة مف أحد
المسالؿ التى ترم فييا إحدم لجاف قسـ الفتوم رأيا يخالؼ فتوم ادرت مف لجنة أخرم أو ( ب)

 .ية لقسمى الفتوم و التشريعمف الجم ية ال موم
 .المسالؿ التى ترم إحدم لجاف قسـ الفتوم إحالتيا إلييا أل ميتيا( ج)
المناز ػػات التػػى تنشػػأ بػػيف الػػوزرات أو بػػيف الماػػالح ال امػػة أو بػػيف الييلػػات ال امػػة أو بػػيف ( د)

 .أو بيف     الجيات و ب  يا الب ضالمؤسسات ال امة أو بيف الييلات المحمية 



 .فى     المناز ات ممزما لمجانبيفيكوف رأم الجم ية ال مومية لقسمى الفتوم و التشريع و 
اف يح ػػػر بنفسػػػه ( ا)إبػػداء الػػػرأم فػػػى المسػػالؿ المناػػػوص  مييػػػا فػػى الفقػػػرة يجػػوز لمػػػف طمػػػب و 

جمسػػات الجم يػػة  نػػد النظػػر فػػى  ػػ   المسػػالؿ كمػػا يجػػوز لػػه أف ينػػدب مػػف يػػرا  مػػف  وم الخبػػرة 
 .اوت واحد فى المداوالت -ت ددوا  و إف -كمستشاريف غير  ادييف و تكوف ليـ 

الجميورية  ات الافة كما تختص الجم ية ال مومية بمراج ة مشرو ات القوانيف و قرارات رليس 
 .التشريع إحالتيا إلييا أل ميتيا الموالح التى يرم قسـالتشري ية و 

 78مادة 
كمػا  ،سػـ الفتػوم و لجانػه و قسػـ التشػريعتبيف ال لحة الداخميػة لممجمػس نظػاـ ال مػؿ فػى إدارات ق

تػى يبػت فييػا كػؿ مػنيـ باػفه كؿ   و مف أ  اء إدارات الفتوم و المسػالؿ ال تبيف إختااص
 .نيالية

 .دوف  ف المستشاريف فى إختااااتيـقت اء أف ينوب المستشاروف المسا ويجوز  ند اإل
 

 الباب الثالث
 أحكاـ  امة

 79مادة 
رلػيس المجمػس و تشكؿ الجم ية ال مومية لمجمس الدولة مف جميع المستشاريف و يتػولى رياسػتيا 

 .يف مف نواب الرليس اـ المستشاريف ند غيابه أقدـ الحا ر 
وال يكػػوف  ،تػػد ى الجم يػػة ال موميػػة لنن قػػاد بنػػاء  مػػى طمػػب الػػرليس أو خمسػػة مػػف أ  ػػالياو 

إن قاد ػػا اػػحيحا إال بح ػػور األغمبيػػة المطمقػػة أل  ػػاليا و تخػػتص الجم يػػة ال موميػػة  ػػدا مػػا 
 .الداخمية لممجمس ادار ال لحة و مبيف فى   ا القانوف بأ

 6مكرر 79مادة 
  وية أقدـ ستة ة و ينشأ بمجمس الدولة مجمس خاص لمشلوف االدارية برياسة رليس مجمس الدول

قػدـ فاألقػدـ مػف مف نػواب رلػيس المجمػس و  نػد غيػاب أحػد ـ أو وجػود مػانع لديػه يحػؿ محمػه األ
 .نواب رليس المجمس
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يخػػتص  ػػ ا المجمػػس بػػالنظر فػػى ت يػػيف أ  ػػاء مجمػػس الدولػػة و تحديػػد أقػػدمياتيـ و ترقيػػاتيـ و و 
 مػى نقميـ و نػدبيـ خػارج المجمػس و إ ػارتيـ و التظممػات المتاػمه بػ لؾ و كػ لؾ سػالر شػلونيـ 

 .الوجه المبيف فى   ا القانوف
 .ت القوانيف المتامة بمجمس الدولةيجب أخ  رأيه فى مشرو او 
و تاػػدر القػػرارات بأغمبيػػة   ػػ ا المجمػػس بػػد وة مػػف رليسػػه و تكػػوف جميػػع مداوالتػػه سػػريةيجتمػػع و 

 .أ  اله
 27مكرر  79مادة 

 .المالية لمدولة وتنتيى بنيايتيا تكوف لمجمس الدولة موازنة سنوية مستقمة ، تبدأ ببداية السنة
قبػػؿ بػػػدء  ع الموازنػػة، مشػػرو اريػػة ، باالتفػػاؽ مػػع وزيػػر الماليػػةوي ػػد المجمػػس الخػػاص لمشػػلوف اإلد

اإليػرادات والماػروفات رقمػا ، ويرا ى فى إ داد المشػروع إدراج كػؿ مػف السنة المالية بوقت كاؼ
 .مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويقدـ واحدا
ولة ، وبالتنسيؽ مع وزير ، فور ا تماد الموازنة ال امة لمدلى المجمس الخاص لمشلوف اإلداريةويتو 

اال تمػػادات اإلجماليػػة لموازنػػة مجمػػس الدولػػة  مػػى أبػػواب ومجمو ػػات وبنػػود طبقػػا  ، توزيػػعالماليػػة
 .تتبع فى الموازنة ال امة لمدولة لمقوا د التى

ويباشػػر المجمػػس الخػػاص لمشػػلوف اإلداريػػة السػػمطات المخولػػة لػػوزير الماليػػة فػػى القػػوانيف والمػػوالح 
، كمػػا يباشػػر رلػػيس المجمػػس درجػػة ليػػافػػى حػػدود اال تمػػادات الم بشػأف تنفيػػ  موازنػػة مجمػػس الدولػػة

 .الجياز المركزم لمتنظيـ واإلدارةالسمطات المخولة لوزير التنمية اإلدارية ولرليس 
مجمػػػس الدولػػػة فػػػى الموا يػػػد وي ػػػد المجمػػػس الخػػػاص لمشػػػلوف اإلداريػػػة الحسػػػاب الختػػػامى لموازنػػػة 

ب الختػػػامى لمموازنػػػة ، اػػػـ يحيمػػػه رلػػػيس المجمػػػس إلػػػى وزيػػػر الماليػػػة إلدراجػػػه  ػػػمف الحسػػػاالمقػػػررة
 .ال امة لمدولة

، يمػػا لػػـ يػػرد بػػه نػػص فػػى  ػػ ا القػػانوفوتسػػرم  مػػى موازنػػة مجمػػس الدولػػة والحسػػاب الختػػامى ليػػا ف
 .ة ال امة والحساب الختامى لمدولةأحكاـ القوانيف المنظمة لمخطة ال امة والموازن

 
  

                                                           
1
 .009 لسنة   9 المادة مضافة بالقانون رقم  



 :7مادة 
ريرا الى رليس مجمس الوزراء مت ػمنا يقدـ رليس مجمس الدولة كؿ سنة كمما رأم  رورة ل لؾ تق

ما أظيرته األحكاـ أو البحوث مف نقص التشريع القالـ او غموض فيه أو حاالت إساءة إست ماؿ 
 .رة أو مجاوزة تمؾ الجيات لسمطتياالسمطة مف أية جية مف جيات االدا

 81مادة 
 ،سو يػرأس الجم يػة ال موميػة لممجمػ ،ينوب رليس مجمس الدولة  ف المجمػس فػى اػ ته بػالغير

يجوز له أف يح ر جمسات الجم ية ال مومية لقسمى الفتوم و التشريع و لجانه و جمسات قسـ و 
 .تكوف له الرلاسة فى     الحاالت التشريع و

يشرؼ رليس المجمس  مى أ ماؿ أقساـ المجمس المختمفة و توزيع ال مؿ بينيا كما يشرؼ  مى و 
 .جمسة و  مى األمانه ال امة لمماأل ماؿ االداري

 . ند غياب الرليس أو خمو منابه يحؿ محمه فى إختااااته األقدـ فاألقدـ مف نواب الرليسو 
 82مادة 

ي ػػػاوف رلػػػيس المجمػػػس فػػػى تنفيػػػ  إختاااػػػاته المبينػػػة فػػػى المػػػادة السػػػابقة أمػػػيف  ػػػاـ مػػػف درجػػػة 
 .األقؿ يندب بقرار مف رليس المجمسمستشار مسا د  مى 

 83 مادة
و ينػدب أ  ػاؤ  بقػرار مػف  ،يشكؿ باألمانة ال امة لمجمس الدولة مكتب فنى برياسة األمػيف ال ػاـ

 يمحػؽ بػه  ػدد كػاؼ مػفو  ،رليس المجمس مف بيف المستشػاريف المسػا ديف و النػواب و المنػدوبيف
 .الموظفيف االدارييف و الكتابييف

كمػػا يشػػرؼ ، يس المجمػػس القيػػاـ بيػػاويخػػتص المكتػػب الفنػػى با ػػداد البحػػوث التػػى يطمػػب إلييػػا رلػػ
اـ و الفتػػػػاوم و  مػػػػى أ مػػػػاؿ الترجمػػػػة و المكتبػػػػة و إاػػػػدار مجمػػػػة المجمػػػػس و مجمو ػػػػات األحكػػػػ

 .تبويبيا وتنسيقيا
 

 الباب الرابع
 فى نظاـ أ  اء مجمس الدولة

 الفصل األول



 84مادة 
 :الدولة الترقية و تحديد األقدمية يشترط فيمف ي يف   وا فى مجمس فى الت ييف و 

 .أف يكوف ماريا متمت ا باأل مية المدنية الكاممة( 9)
أف يكوف حاا   مى درجة الميسانس مف إحدم كميات الحقوؽ بجميورية ماػر ال ربيػة أو ( 3)

 مى شيادة أجنبيػة م ادلػة ليػا و أف يػنجح فاالحالػة األخيػر  فػى إمتحػاف الم ادلػة طبقػا لمقػوانيف و 
  .الموالح الخااة ب لؾ

 .يرة حسف السم ةأف يكوف محمود الس (7)
أال يكوف قد حكـ  ميه مف المحاكـ أو مجالس التأديب ألمر مخؿ بالشػرؼ و لػو كػاف قػد رد ( 4)

 .اليه ا تبار 
اف يكوف حاا   مى دبموميف مف دبمومػات الدراسػات ال ميػا أحػدا ما فػى ال مػـو األداريػة أو ( 5)

 .ة مندوبا ا كاف الت ييف فى وظيف القانوف ال اـ
مع  لؾ يجوز بأ ف مف رليس الجميورية اال فاء مف   ا الشرط و  ،أال يكوف متزوجا بأجنبيه( 6)

 .جنسيتيا الى احدم الب د ال ربيةا ا كاف متزوجا بمف تنتمى ب
وال يقؿ سف مف ي يف   وا  أال تقؿ سف مف ي يف مستشارا بالمحاكـ  ف اماف وا ايف سنة( 7)

ف مندوبا مسا دا  ػف تسػع  شػرة والتأديبية  ف ا ايف سنة وال يقؿ سف مف ي يبالمحاكـ االدارية 
 7.سنة

 85مادة 
مع مرا اة الشروط المناوص  مييا فى المػادة السػابقة يكػوف الت يػيف فػى وظػالؼ مجمػس الدولػة 

 .ة مف الوظالؼ التى تسبقيا مباشرةبطريؽ الترقي
مناوص  مييا فى المواد المجمس فى الوظالؼ ال مى أنه يجوز أف ي يف رأسا مف غير أ  اء 

ى كػػؿ وظيفػػة خػػ ؿ بالشػػروط المقػػررة بيػػا و  لػػؾ فػػى حػػدود ربػػع  ػػدد الػػدرجات الخاليػػة فػػالتاليػػة و 
 .سنة مالية كاممة

يػػدخؿ فػػى  ػػ   النسػػبة وظػػالؼ المنػػدوبيف و الوظػػالؼ التػػى تمػػن بالتبػػادؿ بػػيف شػػاغمييا و مػػف  وال
 .منشأة لؾ الوظالؼ اليحؿ محميـ مف خارج المجمس و ك
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 86مادة 
ي تبػر المنػػدوب المسػػا د م ينػا فػػى وظيفػػة منػدوب مػػف أوؿ ينػػاير التػالى لحاػػوله  مػػى الػػدبموميف 

 .كانت التقارير المقدمة  نه مر يهمتى  77مف المادة ( 5)المناوص  مييما فى البند 
 :آلتيةمف الفلات ا و يجوز أف ي يف مباشرة فى وظيفة مندوب الحااموف  مى   يف الدبموميف

 .المندوبوف السابقوف بمجمس الدولة( ا)
يػػػة أو محػػػاـ بػػػادارة ق ػػػايا مػػػف يشػػػغموف وظيفػػػة وكيػػػؿ النالػػػب ال ػػػاـ أو وكيػػػؿ النيابػػػة االدار ( ب)

 .الحكومة
الم يدوف فى كمية الحقوؽ أو فى مادة القانوف بجام ات جميورية مار ال ربيه متى أم ى ( ج)

 .راتبه يدخؿ فى حدود مرتب مندوبالم يد ا ث سنوات فى  ممه و كاف 
المشػػتغموف ب مػػؿ ي تبػػر بقػػرار مػػف المجمػػس األ مػػى لمييلػػات الق ػػالية نظيػػرا لم مػػؿ الق ػػالى ( د)

 .وات فى  ممهام ى كؿ منيـ ا ث سنمتى 
 .كـ األبتدالية مدة سنة  مى األقؿالمحاموف المشتغموف أماـ المحا(  ػ)

 87مادة 
 :لبيجوز أف ي يف فى وظيفة نا

 .النواب السابقوف بمجمس الدولة( ا)
ق ػػاة المحػػاكـ األبتداليػػة و وكػػ ء النالػػب ال ػػاـ مػػف الفلػػة الممتػػاز  أو وكػػ ء النيابػػة األداريػػة ( ب)

 .ة و النواب بأدارة ق ايا الحكومهالممتاز مف الفلة 
أ  ػػاء  يلػػة التػػدريس بكميػػات الحقػػوؽ و أ  ػػاء  يلػػة تػػدريس القػػانوف بجام ػػات جميوريػػة ( ج)

ماػػر ال ربيػػة و المشػػتغموف بػػه ي تبػػر بقػػرار مػػف المجمػػس األ مػػى لمييلػػات الق ػػالية نظيػػرا لم مػػؿ 
القػػانونى وكػػانوا فػػى درجػػات مماامػػة الق ػػالى متػػى أم ػػوا جمي ػػا تسػػع سػػنوات متواليػػة فػػى ال مػػؿ 

 .ف مرتبا يدخؿ فى حدود     الدرجهلدرجة نالب أو يتقا و 
المحػػػاموف الػػػ يف أشػػػتغموا أمػػػاـ محػػػاكـ األسػػػتلناؼ أربػػػع سػػػنوات متواليػػػة بشػػػرط أف يكونػػػوا قػػػد ( د)

مارسػػوا ف ػػ  لمػػدة تسػػع سػػنوات المحامػػاة أو أم  مػػؿ ي تبػػر بقػػرار ياػػدر مػػف المجمػػس األ مػػى 
 .ت الق الية نظيرا لم مؿ الق الىالمييل

 88مادة 
 :يجوز أف ي يف فى وظيفة نالب



 .    الدرجة خمس سنوات  مى األقؿ النواب السابقوف بمجمس الدولة ال يف شغموا( ا)
ق اة المحاكـ األبتداليه و وك ء النالب ال اـ مف الفلة الممتاز  و وك ء النيابة األدارية مف ( ب)

 .اغموف لوظالؼ م ادلة بتمؾ الجياتالنواب بأدارة ق ايا الحكومة الش الفلة الممتازة و
األسػػػات ة المسػػػا دوف بكميػػػات الحقػػػوؽ و أسػػػات ة القػػػانوف و المسػػػا دوف بجام ػػػات جميوريػػػة ( ج)

مار ال ربية و المشتغموف ب مؿ ي تبر بقرار يادر مف المجمس األ مى لمييلات الق الية نظيرا 
أرب ػػة  شػػر سػػنة متواليػػة فػػى ال مػػؿ القػػانونى و كػػانوا قػػى درجػػات  لم مػػؿ الق ػػالى متػػى أم ػػوا

 .   الدرجةمماامة لدرجة نالب أو يتقا وف مرتبا يدخؿ فى حدود  
المحاموف ال يف أشتغموا أمػاـ محػاكـ األسػتلناؼ مػدة تسػع سػنوات متتاليػة بشػرط أف يكونػوا قػد ( د)

م مػؿ مػس األ مػى لمييلػات الق ػاليةنظيرا لمارسوا المحاماة ف   أو أم  مؿ ي تبر بقرار مف المج
 .الق الى مدة أرب ة  شرة سنه

 89مادة 
 (:ب)يجوز أف ي يف فى وظيفة مستشار مسا د مف الفلة 

 .المسا دوف السابقوف بمجمس الدولةالمستشاروف ( ا)
ابػة لحكومه و رؤسػاء النيرؤساء المحاكـ األبتدالية و المستشاروف المسا دوف بأدارة ق ايا ا( ب)

 .االداريه
أسات ة كمية الحقوؽ و أسات ة القانوف بجام ات جميورية مارال ربيه أو األسات ة المسا دوف ( ج)

 .ا  مسا د مدةال تقؿ  ف خمس سنواتبي   الجام ات ال يف أم وا فى وظيفة أست
يكونػوا  المحاموف ال يف أشتغموا أماـ محاكـ األستلناؼ مدة إانتى  شرة سنة متتاليػة بشػرط أف( د)

قػػد مارسػػوا المحامػػا  ف ػػ  أو أم  مػػؿ ي تبػػر بقػػرار مػػف المجمػػس األ مػػى لمييلػػات الق ػػالية نظيػػرا 
 .لق الى مدة سبع  شرة سنةلم مؿ ا

المشػػتغموف ب مػػؿ ي تبػػر بقػػرار مػػف المجمػػس األ مػػى لمييلػػات الق ػػالية نظيػػرا لم مػػؿ الق ػػالى ( ػػػ)
ونى و كانوا فى درجات مماامة لدرجة مستشار ممف أم وا سبع  شرة سنة متوالية فى ال مؿ القان

 .أو يتقا وف مرتبا يدخؿ فى حدود     الدرجة( ب)مسا د مف الفله 
 :8مادة 

 (:ا)يجوز أف ي يف فى وظيفة مستشار مسا د مف الفلة 



 ػ   الدرجػة اػ ث سػنوات المستشاروف المسا دوف السابقوف بمجمػس الدولػة الػ يف أم ػوا فػى ( ا)
 . مى األقؿ

الرؤسػػػػاء بالمحػػػػاكـ األبتداليػػػػة و رؤسػػػػاء النيابػػػػة ال امػػػػة و النيابػػػػة االداريػػػػة و المستشػػػػاروف ( ب)
 .اغموف لوظالؼ م ادلة بتمؾ الجياتالمسا دوف بادارة ق ايا الحكومة الش

أسػات ة كميػات الحقػوؽ و أسػات ة القػانوف بجام ػات جميوريػة ماػر ال ربيػة الػ يف أم ػوا فػى ( ج)
 .مدةال تقؿ  ف سنتيفأستا  مسا د  وظيفة

المشػػتغموف ب مػػؿ ي تبػػر بقػػرار مػػف المجمػػس األ مػػى لمييلػػات الق ػػالية نظيػػرا لم مػػؿ الق ػػالى ( د)
ف أو يتقا ػػو ( ا)مػػدة  شػػريف سػػنة و كػػانوا فػػى درجػػات مماامػػة لدرجػػة مستشػػار مسػػا د مػػف الفلػػه 

 .مرتبا يدخؿ فى حدود     الدرجة
األستلناؼ خمس  شرة سنة متواليه بشػرط أف يكونػوا قػد المحاموف ال يف أشتغموا أماـ محاكـ (  ػ)

يرا لم مؿ مارسوا المحاما  ف   أو أم  مؿ ي تبر بقرار مف المجمس األ مى لمييلات الق الية نظ
 .الق الى مدة  شريف سنة

 91مادة 
 :يجوز أف ي يف فى وظيفة مستشار

 .لمستشاروف السابقوف بمجمس الدولةا( ا)
كـ األسػػػتلناؼ و المحػػػاموف ال ػػػاموف بالنيابػػػة ال امػػػة و الػػػوك ء ال ػػػاموف المستشػػػاروف بمحػػػا( ب)

 .بالنيابة االدارية و المستشاروف بادارة ق ايا الحكومة
أسػات ة كميػات الحقػوؽ و أسػات ة القػانوف بجام ػات جميوريػة ماػر ال ربيػه الػ يف أم ػوا فػى ( ج)

 .ة أستا  مدة التقؿ  ف ا ث سنواتوظيف
 .ـ محكمة النقض خمس سنوات متواليةيف أشتغموا أماالمحاموف ال ( د)

 92مادة 
يجػػوز أف ي ػػيف رجػػاؿ الق ػػاء و النيابػػة  79،  78،  77،  76،  75إسػػتاناء مػػف أحكػػاـ المػػواد 

ال امة والنيابة االدارية و أ  اء إدارة ق ايا الحكومة و المشتغموف بالتدريس فػى كميػات الحقػوؽ 
ت جميورية مار ال ربية فى وظالؼ أ  اء مجمس الدولة التػى أو بتدريس مادة القانوف بجام ا

أف يسػػبقوا زم ليػػـ  تمػػى مباشػػرة درجػػات وظػػالفيـ فػػى جيػػاتيـ األاػػمية  مػػى أال يترتػػب  مػػى  لػػؾ
 .بمجمس الدولة



 93مادة 
يشػترط فػيمف يمحػػؽ مستشػارا بالمحكمػة االداريػػة ال ميػا أف يكػػوف قػد شػغؿ وظيفػػة مستشػار بمجمػػس 

 .ا ث سنوات  مى األقؿالدولة مدة 
 94مادة 

ي يف رليس مجمس الدولة بقرار مف رليس الجميوريػة مػف بػيف نػواب رلػيس المجمػس ب ػد أخػ  رأم 
 جم يػػة  موميػػة خااػػة تشػػكؿ مػػف رلػػيس مجمػػس الدولػػة و نوابػػه و وك لػػه و المستشػػاريف الػػ يف

 .شغموا وظيفة مستشارا لمدة سنتيف
موافقػػة الجم يػػة ال موميػػة  قػػرار مػػف رلػػيس الجميوريػػة ب ػػدي ػػيف نػػواب رلػػيس المجمػػس و وكػػ ؤ  بو 

 .لممجمس
قػػة المجمػػس ب ػػد مواف ي ػػيف بػػاقى األ  ػػاء و المنػػدوبوف المسػػا دوف بقػػرار مػػف رلػػيس الجميوريػػةو 

 .الخاص لمشلوف االدارية
المجمس المشار اليػه حسػب  ي تبر تاريخ الت ييف او الترقيه مف وقت موافقة الجم ية ال موميه أوو 
 8.حواؿاأل

 95مادة 
ع أ مػاليـ و ختيار النواب بطريؽ الترقية مف بيف المندوبيف  مى أساس األقدمية و مف واقايكوف 

 .تقارير التفتيش  نيـ
 مػػػى أسػػػاس االقدميػػػة مػػػع ( أب و )تكػػػوف ترقيػػػة النػػػواب و المستشػػػاريف المسػػػا ديف مػػػف الفلتػػػيف و 

 .األ مية
يحػؿ دور ػػـ فػى الترقيػػة متػى أم ػػوا فػى وظػػالفيـ سػػنتيف يجػوز تػػرقيتيـ لمكفايػة الممتػػازة و لػو لػػـ و 

و بشػرط أال تزيػد نسػبة مػف يرقػى مػنيـ ليػ ا السػبب  مػى ربػع  ػدد الوظػالؼ الخاليػػة  ، مػى األقػؿ
 .ار ـ بترتيب األقدمية فيما بينيـفى كؿ درجة خ ؿ سنة مالية كاممة و يكوف إختي

فػػػػى أخػػػػر  -روف المسػػػػا دوف الحااػػػػموف و ي تبػػػػر مػػػػف  وم الكفايػػػػة الممتػػػػازة النػػػػواب و المستشػػػػا
 مػى درجػة كػؼء و بشػرط أال تقػؿ تقػديراتيـ السػابقة  -تقريريف لكفايتيـ فى تقارير التفتيش الفنى 
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جمي يا  ف درجة فوؽ المتوسط وفيما  دا  لؾ يجرم األختيار فى الوظالؼ األخرم  مى أساس 
 9.و  ند التساوم ترا ى األقدمية ،درجة األ مية

 96مادة 
ت يف باألقدمية وفقا لتاريخ القػرار الاػادر بػالت ييف أو الترقيػة و إ ا  ػيف أانػاف أو أكاػر فػى وقػت 

 .واحد فى الدرجة  ينيا أو رقوا إلييا حسبت أقدميتيـ وفقا لترتيب ت يينيـ أو ترقيتيـ 
 .ت تبر أقدمية أ  اء المجمس ال يف ي ادوف الى مناابيـ مف تاريخ ت يينيـ أوؿ مرة و 

وتحدد أقدمية مف ي ينوف مف خارج المجمس فى قرار الت ييف و  لؾ ب ػد موافقػة المجمػس الخػاص 
لمشلوف االدارية و يجوز أف تحدد أقدمية رجاؿ الق اء و النيابػة ال امػة و النيابػة االداريػة و إدارة 

س ق ايا الحكومة و غير ـ ممف ي ينوف مف خارج السمؾ الق الى  ف ت يينيـ فػى وظػالؼ مجمػ
 لػػؾ اف الدولػػة المماامػػه لػػدرجاتيـ مػػف تػػاريخ ت ييػػنيـ فػػى  ػػ   الػػدرجات و بشػػرط أال يترتػػب  مػػى 

 .يسبقوا زم ء ـ فى المجمس
تحػػػدد أقدميػػػة المحػػػاميف  نػػػد ت ييػػػنيـ فػػػى وظػػػالؼ مجمػػػس الدولػػػة مػػػف تػػػاريخ إسػػػتيفاليـ لشػػػروط و 

 .زم ء ـ فى المجمس لؾ أف يسبقوا الا حية لموظالؼ الم ينيف فييا  مى أال يترتب  مى 
 97مادة 

 :يؤدم أ  اء مجمس الدولة و المندبوف المسا دوف قبؿ إشتغاليـ بوظالفيـ اليميف االتيه 
 .أقسـ باهلل ال ظيـ أف أحكـ بال دؿ وأف أؤدم وظيفتى بال مه و الادؽ و أف أحتـر القوانيف 

 .مجمس اليميف اماـ رليس الجميوريةيكوف أداء رليسى الو 
يف أمػػاـ أداء اليمػػيف بالنسػػبة لنػػواب رلػػيس المجمػػس و المستشػػاريف و المستشػػاريف المسػػا ديكػػوف و 

 .المحكمة االدارية ال ميا
 .وف اليميف أماـ رليس مجمس الدولةأما باقى األ  اء و المندوبوف المسا دوف فيؤد

 الفصل الثانى
 فى النقؿ و الندب و اال ارة

 98مادة 
بأقسامه المختمفة و ندبيـ مف قسػـ الػى آخػر أو بػيف فػروع القسػـ يتـ إلحاؽ أ  اء مجمس الدولة 

 .لواحد بقرار مف رليس مجمس الدولةا
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د ال ػرورة بقػرار مع  لؾ يجوز ندب المستشار بمحكمة الق اء االدارم مف دالػرة الػى أخػرم  نػو 
 .مف رليس المحكمة

م  نػد ال ػرورة بقػرار مػف كما يجوز ندب رؤساء المحاكـ االدارية والتأديبية مف محكمػة الػى أخػر 
نالػػب رلػػيس المجمػػس لممحػػاكـ االداريػػة أو التأديبيػػػة و يجػػوز أي ػػا نػػدب أ  ػػاء  يلػػة مفو ػػػى 

 .ند ال رورة بقرار مف رليس الييلةالدولة مف محكمة الى أخرم  
 99مادة 

يجوز ندب أ  اء مجمس الدولة كؿ الوقت أو فػى غيػر أوقػات ال مػؿ الرسػمية أو إ ػارتيـ لمقيػاـ 
لػات ال امػة أو المؤسسػات ال امػة  ماؿ ق الية أو قانونية لوزارات الحكومة و ماالحيا او الييبأ
 لؾ بقرار مف رليس مجمس الدولة ب ػد موافقػة المجمػس الخػاص لمشػلوف االداريػة  مػى أف يتػولى و 

المجمػػػػس المػػػػ كور وحػػػػد  تحديػػػػد المكافػػػػأة التػػػػى يسػػػػتحقيا ال  ػػػػو المنتػػػػدب أو الم ػػػػار  ػػػػف  ػػػػ   
 .األ ماؿ

أمػػػا بالنسػػػبة الػػػى الييلػػػات أو المجػػػاف التػػػى يرأسػػػيا أو يشػػػترؾ فػػػى   ػػػويتيا بحكػػػـ القػػػانوف أحػػػد 
كما تجػوز إ ػارة أ  ػاء مجمػس  أ  اء مجمس الدولة فيكوف الندب ليا بقرار مف رليس المجمس

 الدولة لمقيػاـ بأ مػاؿ ق ػالية أو قانونيػة لمحكومػات األجنبيػة أو لمييلػات الدوليػة و  لػؾ بقػرار مػف
 .ت الق اليةرليس الجميورية ب د موافقة المجمس األ مى لمييلا

 .األ ارة االخ ؿ بحسف سير ال مؿ ال يجوز أف يترتب  مى الندب أوو 
 :9مادة 

 .الى الخارج  مى أربع سنوات متامةال يجوز أف تزيد مدة إ ارة   و مجمس الدولة 
 .فااؿ زمنى يقؿ  ف خمس سنواتينيا ت تبر المدة متامة إ ا تتاب ت أياميا أو فاؿ بو 
مػػػع  لػػػؾ يجػػػوز أف تزيػػػد المػػػدة  مػػػى  ػػػ ا القػػػدر إ ا إقت ػػػت  لػػػؾ ماػػػمحة قوميػػػة يقػػػدر ا رلػػػيس و 

 91الجميورية 
 1:مادة 

يجػػوز شػػغؿ وظيفػػة الم ػػار بػػدرجتيا إ ا كانػػت مػػدة اال ػػارة ال تقػػؿ  ػػف سػػنة فػػا ا  ػػاد الم ػػار الػػى 
لوظيفػػػة الخاليػػػة مػػػف درجتػػػه أو يشػػػغؿ درجتػػػه  ممػػػه بمجمػػػس الدولػػػة قبػػػؿ نيايػػػة  ػػػ   المػػػدة يشػػػغؿ ا

 .لته  مى أوؿ وظيفة تخمو مف درجتهاألامية بافة شخاية  مى أف تسوم حا
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 2:مادة 
أ  ػػاء مجمػػس الدولػػة مػػف درجػػة منػػدوب فمػػا فوقيػػا غيػػر قػػابميف لم ػػزؿ و يسػػرم بالنسػػبه ليػػؤالء 

منيػا مجمػس التأديػب  ػى جميع ال مانات التى يتمتع بيػا رجػاؿ الق ػاء و تكػوف الييلػة المشػكؿ 
 .لمختاه فى كؿ ما يتاؿ بي ا الشأفالجية ا

مػػػع  لػػػؾ إ ا إت ػػػح أف أحػػػد ما فقػػػد الاقػػػة و اال تبػػػار المػػػ يف تتطمبيمػػػا الوظيفػػػه أو فقػػػد أسػػػباب و 
الاػػ حية ألداليػػػا لغيػػػر األسػػػباب الاػػحية إحيػػػؿ الػػػى الم ػػػاش أو نقػػؿ الػػػى وظيفػػػه م ادلػػػة غيػػػر 

 99.ة ب د موافقة مجمس التأديبق الية بقرار مف رليس الجميوري
 3:مادة 

غيػػر ق ػػالية مػػف رلػػيس مجمػػس  يقػػدـ طمػػب النظػػر فػػى االحالػػة الػػى الم ػػاش أو النقػػؿ الػػى وظيفػػة
 .الدولة

ال  ػػو لمح ػػور أمامػػه  مػػى مجمػػس التأديػػب او الييلػػة المشػػكؿ منيػػا حسػػب األحػػواؿ أف يػػد و و 
 .لسماع أقواله

در قػرار فػى الطمػب تميػة بمرتػب كامػؿ الػى أف ياػلممجمس أف يقرر إ تبار ال  ػو فػى أجػازة حو 
 .بقبوله أو رف ه

 4:مادة 
أديب أمر المستشاريف المسػا ديف ي رض رليس مجمس الدولة  مى الييلة المشكؿ منيا مجمس الت

و تقػـو الييلػة بفحػص ، النواب ال يف يحاموف  مػى تقريػريف متػالييف بدرجػة أقػؿ مػف المتوسػط  و
حػػالتيـ و سػػماع أقػػػواليـ فػػا ا تبػػػيف ليػػا اػػػحة التقػػارير أو اػػػيرورتيا نياليػػة قػػػررت إحػػالتيـ الػػػى 

 .نقميـ الى وظيفة أخرم غير ق اليةالم اش أو 
ة بنػاء  مػى طمػب رلػيس مجمػس يس الجميوريػيادر باالحالة الى الم اش أو بالنقؿ قرار مػف رلػو 

 .الدولة
 .رسميةي تبر تاريخ االحالة الى الم اش مف يـو نشر قرار رليس الجميورية بالجريدة الو 
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 الفصل الرابع
 فى واجبات أ  اء المجمس

 5:مادة 
 يتفػػؽ ال يحػػوز ل  ػػو مجمػػس الدولػػة القيػػاـ بػػأم  مػػؿ تجػػارم كمػػاال يجػػوز لػػه القيػػاـ بػػأم  مػػؿ ال

ستق ؿ الق اء و كرامته  .وا 
يجوز لممجمس األ مى لمييلات الق الية أف يقرر منع   و مجمس الدولة مف مباشرة أم  مػؿ و 

 .مع واجبات الوظيفة و حسف أداليا يرم أف القياـ به يت ارض
 6:مادة 

يحظػػر  مػػى أ  ػػاء مجمػػس الدولػػة األشػػتغاؿ بال مػػؿ السياسػػى وال يجػػوز ليػػـ الترشػػيح ألنتخابػػات 
 ػػ   الحالػػة مػػس الشػػ ب أو الييلػػات المحميػػة إال ب ػػد تقػػديـ إسػػتقاالتيـ و ت تبػػر األسػػتقالة فػػى مج

 .مقبولة بمجرد تقديميا
 23مكرر 6:مادة 

يسػػوم الم ػػاش المسػػتحؽ ل  ػػو مجمػػس الدولػػة المسػػتقيؿ طبقػػا لحكػػـ المػػادة السػػابقة والػػ م رشػػح 
 :س الشػ ب وفقا لمقوا ػػػد اآلتيةنفسػػه ل  و مجم

يحاػؿ  مػى م ػاش  ،بمغت مدة خدمتػه المحسػوبة فػى الم ػاش سػب ا و شػريف سػنة فػأكار مف( أ)
 يشػػغميا أو أرب ػػة أخمػػاس المرتػػب األاػػمى يسػػاوم أرب ػػة أخمػػاس آخػػر مربػػوط الوظيفػػة التػػى كػػاف

 .ال م كاف يتقا ا  أييما أامح له
ت ػاؼ و  شػريف  مف بمغت مدة خدمته المحسوبة فى الم اش  شػريف سػنة وتقػؿ  ػف سػبع( ب)

و بحيػػث ال ، سػػنة افترا ػػا سػػتيف سػػنة خمػػس سػػنوات افترا ػػية الػػى مػػدة خدمتػػه بشػػرط أال يجػػاوز
ا اة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كاف يشغميا أو ا اة  يقؿ الم اش ال م يحاؿ  ميه  ف

 .ال م كاف يتقا ا  أييما أامح له المرتب األامى أخماس
الم ػػاش خمػػس  شػػرة سػػنة وتقػػؿ  ػػف  شػػريف ت ػػاؼ مػػف بمغػػت مػػدة خدمتػػه المحسػػوبة فػػى ( ج)

وبحيػث اليقػؿ ، افترا ا ستيف سػنة  خمس سنوات افترا ية الى مدة خدمته بشرط أال يجاوز سنه
مربػوط الوظيفػة التػى كػاف يشػغميا أو ناػؼ المرتػب  الم اش ال م يحاؿ  ميه  ف ناػؼ آخػر

 .يتقا ا  اييما أامح له األامى ال م كاف
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االنتخابات وحاؿ  مى  شر  ػدد االاػوات الاػحيحة التػى  المستقيؿ فى وا ا لـ ينجح ال  و
تقػػػديـ  اػػػرؼ لػػػه الفػػػرؽ بػػػيف المرتػػػب االاػػػمى الػػػ م كػػػاف يتقا ػػػا   نػػػد، االقػػػؿ  أ طيػػػت  مػػػى

و لػػؾ لمػػدة ا اػػة سػػنوات مػػف تػػاريخ ، االسػػتقالة وبػػيف الم ػػاش الػػ م اسػػتحقه وفقػػا لمقوا ػػد السػػابقة
 .لى الم اش أو الوفاة أييما أقربا االستقالة أو بموغه سف االحالة

 مػػػى   ػػػو مجمػػػس الدولػػػة الػػػ م ي ػػػيف   ػػػوا فػػػى مجمػػػس ( ج، ب ، ا )وتسػػػرم أحكػػػاـ البنػػػود 
  .الش ب
 7:مادة 

 .مجمس الدولة إفشاء سر المداوالت ال يجوز أل  اء
 8:مادة 

 ال يجػػوز ل  ػػو مجمػػس الدولػػة أف ينقطػػع  ػػف  ممػػه و أف يػػرخص لػػه فػػى  لػػؾ كتابػػة إال إ ا كػػاف
أنقطا ه لسبب مفاجىء فا ا زادت مدة األنقطاع  ف سب ة أياـ فى السنة حسبت المدة الزالدة مف 

 .جازته السنويةأ
 9:مادة 

ي تبر   و مجمس الدولة مستقي  إ ا أنقطع  ف  ممه مدة ا ايف يومػا متاػمة بػدوف إ ف و لػو 
 .زته أو إ ارته أو ندبه لغير  ممهكاف  لؾ ب د إنتياء أجا

لؾ إ ا  اد ال  و و قدـ أسبابا تبرر إنقطا ه  ر يا رلػيس مجمػس الدولػة  مػى المجمػس مع  و 
الخػاص لمشػلوف االداريػػة فػاف تبػػيف لػه جػػديتيا إ تبػر غيػػر مسػتقيؿ و فػػى  ػ   الحالػػه تحسػب مػػدة 

 .أو أجازة إ تيادية بحسب األحواؿ الغياب أجازة مف نوع األجازة السابقة
 

 الفصل الخامس
 أ  اء مجمس الدولة فى التفتيش  مى

 ::مادة 
تشكؿ بمجمس الدولة إدارة لمتفتيش الفنى  مى أ ماؿ المستشاريف المسا ديف و النواب والمندوبيف 

لمستشػػاريف والمستشػػاريف المسػػا ديف برلاسػػة أحػػد نػػواب رلػػيس المجمػػس و  ػػوية  ػػدد كػػاؼ مػػف ا
 .المسا ديف



 :ير الكفاية باحدم الدرجات اآلتيةيكوف تقر و 
 .أقؿ مف المتوسط -متوسط  -لمتوسط فوؽ ا -كؼء 

ى يجب إجراء التفتيش مرة  مى األقؿ كؿ سنتيف و يجب إيػداع تقريػر التفتػيش خػ ؿ شػيريف  مػو 
 .األقؿ مف تاريخ إنتياء التفتيش

ـ مػػف تقػػارير أو كمػػا يجػػب أف يحػػاط ا  ػػاء مجمػػس الدولػػة  ممػػا بكػػؿ مػػا يػػودع بممفػػات خػػدمتي
 .م حظات أو أوراؽ

 لحة الداخمية لمجمس الدولة طريقة ال مؿ بادارة التفتتيش و إجراءاتػه و تبػيف ال ػمانات وتنظـ ال
 .أل  اء المجمس الخا  يف لمتفتيش الواجب توفير ا

 211مادة 
مػف األ  ػاء و  يخطر رليس مجمس الدولة مف تقدر كفايتػه بدرجػة متوسػط أو أقػؿ مػف المتوسػط

و لمػػػف أخطػػػر الحػػػؽ فػػػى الػػػتظمـ مػػػف ، مػػػف تقػػػدير كفايتػػػه لػػػؾ بمجػػػرد إنتيػػػاء إدارة التفتػػػيش الفنػػػى 
 .التقدير خ ؿ خمسة  شر يوما مف تاريخ األخطار

 مػػى المجمػػس الخػػاص  -قبػػؿ  ػػرض مشػػروع حركػػة الترقيػػات  -كمػػا يقػػـو رلػػيس مجمػػس الدولػػة 
با ايف يوما  مى األقؿ باخطػار أ  ػاء مجمػس الدولػة الػ يف حػؿ دور ػـ و لػـ ، لمشلوف االدارية 

أو  913ة يـ حركػػة الترقيػػات لسػػبب غيػػر متاػػؿ بتقػػارير الكفايػػة التػػى فاػػؿ فييػػا وفقػػا لممػػادتشػػمم
 .فات مي اد التظمـ منيا

المناوص  ميه فػى  و لمف إخطر الحؽ فى التظمـ فى المي اد ،ويبيف باألخطار أسباب التخطى
 .الفقرة السابقة

 .اى  ميه ماحوب ب مـ الواوؿيتـ األخطار المشار إليه فى الفقرتيف السابقتيف بخطاب مو و 
 212مادة 

يكوف التظمـ ب ري ه تقدـ الى ادارة التفتيش الفنػى و  مػى  ػ   االدارة إحالػة الػتظمـ الػى المجمػس 
 .خمسة أياـ مف تاريخ تقديـ التظمـالخاص لمشلوف االدارية خ ؿ 

 213مادة 
يفاػػؿ المجمػػس الخػػاص لمشػػلوف االداريػػة فػػى الػػتظمـ ب ػػد االطػػ ع  مػػى األوراؽ و سػػماع أقػػواؿ 

إلييا و قبؿ إجراء حركة المتظمـ و تادر قرار ا خ ؿ خمسة  شر يوما مف تاريخ إحالة األوراؽ 
 .الترقيات



يػة مػف تقوـ المجنة أي ػا  نػد نظػر مشػروع حركػة الترقيػات بفحػص تقػارير كفايػة المرشػحيف لمترقو 
ال يجوز لمجنة النزوؿ بي ا التقدير الػى درجػه أدنػى إال ب ػد إخطػار و  درجة فوؽ المتوسط أو كؼء

ااحب الشأف بخطاب مواى  ميه ماحوب ب مػـ الواػوؿ لسػماع اقوالػه و ب ػد أف تبػدم إدارة 
 .مسببا فى إقتراح النزوؿ بالتقديرالتفتيش الفنى رأييا 

تػاب الكفاية أو الػتظمـ منػه نياليػا ويخطػر بػه اػاحب الشػأف بكيكوف قرار المجنة فى شأف تقدير و 
 97.مواى  ميه ماحوب ب مـ الواوؿ

 214مادة 
ت رض  مى المجمس األ مى لمييلات الق الية  ند نظر مشػروع حركػة الترقيػات قػرارات المجمػس 
الخػػػاص لمشػػػلوف االداريػػػة الاػػػادرة فػػػى التظممػػػات مػػػف التخطػػػى لنسػػػباب غيػػػر المتاػػػمه بتقػػػارير 

 .و  لؾ ال ادة النظر فييا 911ادة الكفاية طبقا لما  و مقرر فى الفقرة الاانية مف الم
تػاب مواػى  ميػه تكوف قرارات المجمس األ مى لمييلات الق الية نيالية ويخطر بيا المػتظمـ بكو 

 94.ماحوب ب مـ الواوؿ
 215مادة 

الطمبػات التػى يقػدميا رجػاؿ تختص إحدم دوالر المحكمػة األداريػة ال ميػا دوف غير ػا بالفاػؿ فػى 
مجمس الدولة بالغاء القرارات األدارية النيالية المت مقػة بػأم شػأف مػف شػلونيـ و  لػؾ  ػدا النقػؿ و 
الندب متى كاف مبنى الطمب  يبا فى الشكؿ أو مخالفة لمقوانيف و الموالح أو خطأ فى تطبيقيا أو 

 95.تأويميا أو إساءة إست ماؿ السمطة
 .ى طمبات الت ويض  ف تمؾ القراراتالم كورة دوف غير ا بالفاؿ فكما تختص الدالرة 

تخػػتص أي ػػا دوف غير ػػا بالفاػػؿ فػػى المناز ػػات الخااػػة بالمرتبػػات و الم اشػػات و المكافػػأت و 
 .ة لرجاؿ مجمس الدولة أو لوراتيـالمستحق

ال يجػػػوز أف يجمػػػس لمفاػػػؿ فػػػى  ػػػ   المسػػػالؿ مػػػف كػػػاف   ػػػوا فػػػى المجمػػػس األ مػػػى لمييلػػػات و 
 .تحاؿ رسوـ  مى   ا الطمب الو ه فى القرار ال م رفع الطمب بسبب الق الية إ ا كاف قد إشترؾ
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 الفصل السادس
 فى االجازات

 216مادة 
 .أوؿ يولية و تنتيى فى آخر سبتمبرتبدأ ال طمة الق الية لممحاكـ كؿ  اـ مف 

 217مادة 
التأديبيػػة و المسػػت جؿ مػػف الق ػػايا و تسػػتمر المحػػاكـ أانػػاء ال طمػػة الق ػػالية فػػى نظػػر الػػد اوم 

 .ق ايا بقرار مف رليس مجمس الدولةت يف     ال
أيػػاـ مػػة الق ػػالية فت ػػيف  ػػدد الجمسػػات و تػػنظـ الجم يػػة ال موميػػة لكػػؿ محكمػػة ال مػػؿ أانػػاء ال طو 

 .و يادر ب لؾ قرار مف رليس المجمسإن قاد ا و مف يقـو مف األ  اء بال مؿ فييا 
 218مادة 

  ػػاء المحػػػاكـ فػػى أجػػػازات فػػى غيػػػر ال طمػػة الق ػػػالية إال لمػػف قػػػاـ مػػنيـ بال مػػػؿ ال يػػرخص أل
و مػػػػع  ػػػػ ا يجػػػػوز التػػػػرخيص فػػػػى أجػػػػازات لظػػػػروؼ ، خ ليػػػػا وكانػػػػت حالػػػػة ال مػػػػؿ تسػػػػمح بػػػػ لؾ 

 .جازات ال امميف المدنييف بالدولةإستانالية فى الحدود التى تقرر ا القوانيف والموالح الخااة بأ
 219مادة 

تزيػد مػدة األجػازة السػنوية بمرتػب كامػؿ أل  ػاء مجمػس الدولػة  مػى شػيريف بالنسػبة  ال يجوز أف
حػػػاكـ و شػػػير و ناػػػؼ بالنسػػػبة الػػػى مػػػف  ػػػدا ـ و تحػػػدد الجم يػػػات ال موميػػػة لمم، لممستشػػػاريف 

 .توزيع األجازات بيف أ  اليا
 :21مادة 

تمػػػنح إال ب ػػػد ال ى مػػػف خدمػػػة ال  ػػػو خمسػػػة  شػػػر يومػػػا و تكػػػوف مػػػدة األجػػػازات فػػػى السػػػنة األولػػػ
إنق اء ستة أشير  مى أوؿ ت ييف و مع  لؾ يجوز  ند ال رورة و بموافقة رليس المجمػس مػنح 

مػػف  ال  ػػو أجػػازة إ تياديػػة لمػػدة اسػػبوع خػػ ؿ األشػػير السػػتة األولػػى مػػف خدمتػػه  مػػى أف تخاػػـ
 .األجازة السنوية المستحقة له

فػى أيػة سػنة  مػى ا اػة أشػير إال فػى  يجوز  ـ مدد األجازةالسنوية الى ب  يا بشرط أال تزيدو 
 .الة المرض ف  تزيد  مى ستة أشيرح



وال يجػوز تقاػير ا أو تأجيميػا ، تحدد موا يد األجازة السنوية حسب مقت يات ال مػؿ و ظروفػه و 
 .ألسباب قوية تقت ييا مامحة ال مؿأو قط يا أو إلغاؤ ا إال 

 221مادة 
األ  ػػاء بمرتػػب كامػػؿ لمػػدة مجمو يػػا سػػنة كػػؿ  تكػػوف األجػػازات المر ػػية التػػى يحاػػؿ  مييػػا

ا ث سنوات و إ ا لـ يستطع ال  و ال ودة الى  ممػه ب ػد إنق ػاء السػنة جػاز لممجمػس الخػاص 
 .دة سنة أخرم با اة أرباع المرتبلمشلوف االدارية أف يرخص له فى إمتداد األجازة لم

ة بجانػػب مػػا يسػػتحقه مػػف أجازاتػػه متجمػػد إجازاتػػه األ تياديػػ لم  ػػو فػػى حالػػة المػػرض أف يسػػتنف و 
 .ف أامحالمر ية و  لؾ كمه مع  دـ االخ ؿ بأم قانو 

 222مادة 
يػػػنظـ رلػػػيس مجمػػػس الدولػػػة بقػػػرار منػػػه ب ػػػد موافقػػػة المجمػػػس الخػػػاص لمشػػػلوف االداريػػػة الخػػػدمات 

 .جتما ية أل  اء المجمس و شروطياالاحية و األ
ديػة الوظيفػة أو بسػببيا إسػترداد ماػاريؼ لم  و ال م يااب بجرح أو  ا ة أو مرض أانػاء تأو 

 .و  لؾ بقرار مف رليس مجمس الدولةال  ج التى ي تمد ا القومسيوف الطبى 
 

 الفصل السابع
 فى تأديب أ  اء مجمس الدولة

 223مادة 
 :س الدولة مجمس تأديب يشكؿ كاآلتىيختص بتأديب أ  اء مجم

 رليسا 111 1111 111 1111 111 111رليس مجمس الدولة 
سته مف نواب رليس المجمػس بحسػب ترتيػب األقدميػة أ  ػاء و  نػد خمػو وظيفػة رلػيس المجمػس 
أو غيابه أو وجود مانع لديه يحؿ محمه األقدـ فاألقػدـ مػف نوابػه و كػ لؾ الحكػـ بالنسػبة أل  ػاء 
 .مجمس التأديب فيحؿ محؿ كؿ منيـ مف يميه فى األقدمية مف نواب الرليس اـ مف المستشاريف 

 224مادة 
تقاـ الد وم التأديبية مف نالب رليس مجمس الدولة الدارة التفتيش الفنػى بنػاء  مػى تحقيػؽ جنػالى 
أو بنػػاء  مػػى تحقيػػؽ إدارم يتػػوال  أحػػد نػػواب رلػػيس المجمػػس بالنسػػبة الػػى المستشػػاريف ومستشػػار 



مجمػػس لتحقيػػؽ قػػرار مػػف رلػػيس بالنسػػبه الػػى بػػاقى أ  ػػاء المجمػػس و ياػػدر بنػػدب مػػف يتػػولى ا
 .الدولة

يجػػب أف تشػػتمؿ  ري ػػة الػػد وم  مػػى التيمػػة و األدلػػة المؤيػػدة ليػػا و تػػودع سػػكرتارية مجمػػس و 
 .قرار  با  ف ال  و لمح ور أمامهالتأديب ليادر 

 225مادة 
 .لمجمس التأديب أف يجرم ما يرا  الزما مف التحقيقات و له أف يندب أحد أ  اله لي ا الغرض 

ندبػػه السػػمطة المخولػػة لمحػػاكـ الجػػنح بالنسػػبة لمشػػيود الػػ يف يػػرم وجيػػا و يكػػوف لممجمػػس أو مػػف ي
 .لسماع أقواليـ

 226مادة 
إ ا رأم مجمػػػس التأديػػػب وجيػػػا لمسػػػير فػػػى إجػػػراءات المحاكمػػػة  ػػػف جميػػػع الػػػتيـ أو ب  ػػػيا كمػػػؼ 

 .األقؿ بناء  مى أمر رليس المجمس ال  و بالح ور بمي اد أسبوع  مى
 .أدلة األتياـاؼ لمو وع الد وم و ور  مى بياف كيجب أف يشتمؿ التكميؼ بالح و 

 227مادة 
 ند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجمس التأديب أف يأمر بوقؼ ال  و  ف مباشرة 

و لممجمػػس فػػى كػػؿ ، أ مػػاؿ وظيفتػػه أو أف يقػػرر إ تبػػار  فػػى أجػػازة حتميػػة حتػػى تنتيػػى المحاكمػػة 
 .ألجازة الم كورةى أمر الوقؼ أو اوقت أف ي يد النظر ف

 .ال إ ا قرر مجمس التأديب غير  لؾال يترتب  مى وقؼ ال  و وقؼ مرتبه مدة الوقؼ أو 
 228مادة 

تنق ى الد وم التأديبية بأستقالة ال  و أو إحالته الى الم اش و ال تأاير لمد وم التأديبية  مى 
 .لمدنية الناشلة  ف الواق ة  اتياالد وم الجنالية أو ا

 229مادة 
تكوف جمسات المحاكمػة التأديبيػة سػرية و يحكػـ مجمػس التأديػب فػى الػد وم ب ػد سػماع رأم إدارة 

 .ال  و و يكوف ال  و أخر مف يتكمـالتفتيش الفنى ودفاع 
أ  ػاء يح ر ال  و بشخاه أماـ المجمس و له أف يقدـ دفا ه كتابة أو أف ينػوب  نػه أحػد و 

 .مجمس الدولة فى الدفاع  نه
 .ما الحؽ فى طمب ح ور ال  و بشخاهلممجمس دالو 



 .ا  ا لـ يح ر ال  و أو لـ ينب  نه أحد جاز الحكـ فى غيبته ب د التحقؽ مف احة إ  نهو 
 :22مادة 

 يجػػب أف يكػػوف الحكػػـ الاػػادر فػػى الػػد وم التأديبيػػة مشػػتم   مػػى األسػػباب التػػى بنػػى  مييػػا وأف
 .تتمى  ند النطؽ به فى جمسة سرية

 .الاادر فى الد وم التأديبية نياليا غير قابؿ لمط ف بأم طريؽ مف طرؽ الط فيكوف الحكـ و 
 231مادة 

 :وقي يا  مى أ  اء مجمس الدولة  ىال قوبات التأديبية التى يجوز ت
 العزلالموم و 

ا  ا اػدر حكػػـ مجمػس التأديػػب ب قوبػة ال ػػزؿ إ تبػر   ػػو المجمػس فػػى أجػازة حتميػػة مػف تػػاريخ و 
 .نشر منطوقه فى الجريدة الرسميةـ ادور الحكـ الى يو 

ي تبر تاريخ ال زؿ مف يوـ النشر فى الجريدة الرسمية أما  قوبة المـو فياػدر بتنفيػ  ا قػرار مػف و 
 .منطوؽ الحكـ فى الجريدة الرسمية وال ينشر   ا القرار أو ،رليس مجمس الدولة

 232مادة 
ـ وقفػػه  ػػف مباشػػرة أ مػػاؿ يترتػػب حتمػػا  مػػى حػػبس   ػػو مجمػػس الدولػػة بنػػاء  مػػى أمػػر أو حكػػ

 .مدة حبسهوظيفته 
يجوز لمجمس التأديب أف يأمر بوقؼ ال  و  ف مباشرة أ ماؿ وظيفته أانػاء إجػراءات التحقيػؽ و 

بنػػاء  مػػى طمػػب رلػػيس مجمػػس و  لػػؾ مػػف تمقػػاء  اتػػه أو ، أو المحاكمػػة  ػػف جريمػػة وق ػػت منػػه 
مػا لػـ يقػرر المجمػس المػ كور  ال يترتب  مى وقؼ ال  و وقػؼ اػرؼ مرتبػه مػدة الوقػؼالدولة و 

 .وقؼ ارؼ ناؼ المرتب
 . يد النظر فى أمر الوقؼ و المرتبله فى كؿ وقت أف يو 
 

 الفصل الثامن
 فى مرتبات أ  اء مجمس الدولة و م اشاتيـ

 233مادة 



وال ياػح ، تحدد مرتبات أ  اء مجمس الدولة بجميع درجاتيـ وفقا لمجدوؿ الممحؽ بي ا القػانوف 
 .ألحد منيـ مرتب بافة شخاية أو أف ي امؿ م اممة إستانالية بأية اورة أف يقرر 

تسػػرم فيمػػا يت مػػػؽ بيػػ   المرتبػػػات و البػػدالت و المزايػػػا األخػػرم و كػػػ لؾ بالم اشػػات و بنظاميػػػا و 
 .جميع األحكاـ التى تقرر فى شأف الوظالؼ المماامه بقانوف السمطه الق الية 

 234مادة 
الدولػة مػف جػاوز  الم اشػات ال يجػوز أف يبقػى أو ي ػيف   ػوا بمجمػس إستاناء مػف أحكػاـ قػوانيف

 96. مر  سب يف  اما
ومع  لؾ إ ا كاف بموغ ال  و سف التقا د فى الفترة مف أوؿ أكتوبر إلى أوؿ يوليو فإنه يبقى فػى 

 97.مدة فى تقدير الم اش أو المكافأةالخدمة حتى   ا التاريخ دوف أف تحتسب     ال
 235مادة 
يػػر ر إسػتقالة   ػو مجمػس الدولػة مقبولػة مػػف تػاريخ تقػديميا الػى رلػيس المجمػس إ ا كانػت غت تبػ

 .مقترنة بقيد أو م مقة  مى شرط
سػػػتاناء مػػػف أحكػػػاـ قػػػوانيف الم اشػػػات ال يترتػػػب  مػػػى إسػػػتقالة   ػػػو المجمػػػس سػػػقوط حقػػػه و  فػػػى ا 

 .الم اش أو المكافأة أو خف يما
ال  ػػػو أو مكافأتػػػه  مػػػى أسػػػاس آخػػػر مربػػػوط فػػػى جميػػػع حػػػاالت إنتيػػػاء الخدمػػػة يسػػػوم م ػػػاش و 

الوظيفػػػة التػػػى كػػػاف يشػػػغميا أو أخػػػر مرتػػػب كػػػاف يتقا ػػػا  أييمػػػا أاػػػمح لػػػه ووفقػػػا لمقوا ػػػد المقػػػررة 
 98.بالنسبة لمموظفيف ال يف تنتيى خدمتيـ بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر

 236مادة 
األجػازات المقػررة فػى  إ ا لـ يستطع   و مجمس الدولة بسبب مر ػه مباشػرة  ممػه ب ػد إنق ػاء

أو ظيػػػر فػػػى أم وقػػػت أنػػه ال يسػػػتطيع ألسػػػباب اػػػحية القيػػاـ بوظيفتػػػه  مػػػى الوجػػػه  991المػػادة 
ال لؽ إحيؿ الى الم اش بقرار مف رليس الجميورية يادر بنػاء  مػى طمػب رلػيس مجمػس الدولػة 

 .قة المجمس الخاص لمشلوف االداريةوب د مواف
لػػة أف يزيػػد  مػػى خدمػػة ال  ػػو المحسػػوبة فػػى الم ػػاش أو يجػػوز لممجمػػس المػػ كور فػػى  ػػ   الحاو 

المكافأة مدة إ افية بافه إستانالية  مػى أال تجػاوز  ػ   المػدة األ ػافية مػدة الخدمػة و ال المػدة 
                                                           

 1
 .001 لسنة  1 الفقرة مستبدلة بالقانون رقم  
 1
 .713 لسنة  0 المادة مستبدلة بالقانون رقم  
 9
 .711 لسنة  1 الفقرة األخيرة مستبدلة بالقانون رقم  



الباقية لبموغ السف المقررة لنحالة لمم اش كماال يجوز أف تزيد تمؾ المدة  مى امانى سنوات و ال 
 .زيد  مى أرب ة أخماس مرتبهحقا فى م اش يأف يكوف مف شأنيا أف ت طيه 

مع  لؾ ال يجوز أف يقؿ الم اش  ف أرب ة أخماس أخر مرتب كاف يتقا ا  ال  و أو يستحقه و 
 . ند إنتياء خدمته إ ا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى الم اش ال تقؿ  ف  شريف سنة 

 .فقرتيف السابقتيف فى حالة الوفاةتسرم أحكاـ الو 
ى المقػػػػرر بمقت ػػػػى قػػػػوانيف األحػػػػواؿ ال يجػػػػوز أف يزيػػػػد الم ػػػػاش  مػػػػى الحػػػػد األقاػػػػفػػػػى جميػػػػع و 

 .الم اشات
 

 الباب الخامس
 الوظالؼ االدارية و الكتابية

 237مادة 
يكػػوف لػػرليس مجمػػس الدولػػة سػػمطة الػػوزير المناػػوص  مييػػا فػػى القػػوانيف و المػػوالح بالنسػػبه الػػى 

الكتابيػػة كمػػا يكػػوف ألمػػيف  ػػاـ المجمػػس بالنسػػبة الػػػى ال ػػامميف مػػف شػػاغمى الوظػػالؼ االداريػػة و 
 .رة أو رليس المامحة بحسب األحواؿ ؤالء سمطة وكيؿ الوزا

 238مادة 
يجػػػػوز ت يػػػػيف الحااػػػػميف  مػػػػى درجػػػػة الميسػػػػانس مػػػػف إحػػػػدم كميػػػػات الحقػػػػوؽ بأحػػػػدم الجام ػػػػات 

مػع شػيادة  بجميورية مار ال ربية و الحااميف  مى  ػ   الدرجػه مػف كميػات أجنبيػة م تػرؼ بيػا
لفتػػػوم و التشػػػريع أو الم ادلػػة فػػػى الوظػػػالؼ االداريػػة و يمحػػػؽ  ػػػؤالء بالقسػػػـ الق ػػالى أو قسػػػمى ا

 .المكتب الفنى
يجوز أف ي يف مف  ؤالء فى وظيفة مندوب بالمجمس مف يظير كفاية ممتازة فى  ممه ويحاؿ و 

 .ال زمة لمت ييف فى     الوظيفة  مى المؤ  ت
 239مادة 

فى الوظالؼ الكتابية بالمجمس ب د إمتحاف مسػابقة يجريػه المجمػس لممرشػحيف طبقػا  يكوف الت ييف
 .م تحدد  ال لحة الداخمية لممجمسلمنظاـ ال 

 



 :23مادة 
يجوز أف يندب ال امموف بالوزارت و وحدات الحكـ المحمى و الييلات ال امة لم مػؿ فػى الوظػالؼ 

 .لمختاة و بيف رليس مجمس الدولة الكتابية بالمجمس و  لؾ باالتفاؽ بيف الجية ا
و يكػػوف ألمػػيف  ػػاـ المجمػػس سػػمطات وكيػػػؿ الػػوزارة أو رلػػيس الماػػمحة حسػػب األحػػواؿ بالنسػػػبة 

  .ليؤالء ال امميف أاناء مدة ندبيـ



 جدول الوظائف و المرتبات و البدالت
 2:83لسنة 58الممحق بقانون مجمس الدولة رقم 

 (ب )  2جدول رقم 
 المرتبات و البدالتجدول الوظائف و 

 بشأن مجمس الدولة 2:83لسنة  58الممحق بالقانون رقم 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 الوظالؼ المخااات السنوية ال  وة
 المرتب بدؿ ق اء بدؿ تمايؿ   الدورية

 السنوية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 جنيه جنيه جنيه جنيه
 ربط اابت 3111 ---- 3868رليس مجمس الدولة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 نواب رليس مجمس

 911 9511 ---- 3868 - 3731الدولة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػ

 وك ء مجمس
 75 9311 ---- 3497 - 3931الدولة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 75 ---- 451 3477 - 9631المستشاروف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المستشاروف
 المسا دوف

 73 ---- 43428 3764 - 9548( ا ) فلة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 



 المستشاروف
 المسا دوف

 73 ---- 75624 3164 - 9718( ب ) فلة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 61 ----تزادالى 388 9868 - 9181النواب 
 ا ا بمغ734

 9181المرتب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 48 ---- 998 9464 - 781المندوبوف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 المندوبوف
 76 ---- 93926 911 - 588المسا دوف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ي امؿ رليس مجمس الدولة الم اممة المقررة لرليس محكمة النقض مف حيث 

 .الم اش 
بت ػػديؿ  9976لسػػنة  97يسػػتمر ال مػػؿ بالقوا ػػد الممحقػػه بجػػدوؿ المرتبػػات الممحػػؽ بالقػػانوف رقػػـ 

ب ػػض احكػػاـ قػػوانيف الييلػػات الق ػػالية فيمػػا اليت ػػارض مػػع احكػػاـ  ػػ ا القػػانوف  مػػى اف تسػػتحؽ 
يفػة وفقػا  مػى مباشػرة متػى بمػغ المرتػب نيايػة مربػوط الوظ ال  وات و البدالت المقرر  لموظيفه اال

 .ل لؾ الجدوؿ


