
 

 

  الفصل الثاني عشر

  الوظیــــفیةالفات ــــالمخ

  

  المبادئ العامة
  

  )81(المادة 

كل موظف یخالف الواجبات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بقانون أو یخرج على مقتضى الواجب في  .1

عفى وذلك مع عدم اإلخالل بالمسؤولیة المدنیة أو الجزائیة عند االقتضاء، وال ُیأعمال وظیفتھ یجازى إداریًا 

الموظف من الجزاءات اإلداریة إال إذا أثبت أن ارتكابھ للمخالفات المتصلة بالوظیفة كان تنفیذًا ألمر كتابي 

ون المسؤولیة على إلى المخالفة وفي ھذه الحالة تكخطیًا صدر إلیھ من رئیسھ المباشر بالرغم من تنبیھھ 

 .مصدر األمر

 .یجب إبالغ الجھات الجنائیة المختصة إذا تبین أن ما ارتكبھ الموظف ینطوي على جریمة جزائیة .2

  .ال یجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن یفرض علیھ أكثر من جزاء .3

عد إجراء تحقیق خطي معھ تتاح لھ الفرصة ال یجوز أن یفرض على الموظف أیة جزاءات إداریة إال ب .4

  . المناسبة لسماع أقوالھ ودفاعھ

  

  لجنة المخالفات 
  

  )82(المادة 

یناط بھا مسؤولیة النظر في المخالفات " لجنة المخالفات " شكل في كل وزارة بقرار من الوزیر لجنة تسمى ُت

اإلداریة المنصوص الجزاءات  وتوقیع -فیما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي –التي یرتكبھا الموظفون 

وتحدد الالئحة التنفیذیة . من ھذا المرسوم بقانون، وذلك باستثناء جزاء الفصل من الخدمة) 83(علیھا في المادة 

  .للقانون آلیة عمل اللجنة وإجراءات التحقیق في المخالفات بكافة أنواعھا

  

  الجزاءات اإلداریة
  

  )83(المادة 

  :ليلتاوفقًا لالموظف لتي یجوز توقیعھا على تكون جزاءات المخالفات ا .1

 .خطيلفت النظر ال  -أ 

 .اإلنذار الخطي  - ب 

بما ال یجاوز أجر عشرة أیام عن كل مخالفة وبما ال یجاوز ستین یومًا في األساسي الخصم من الراتب  -ج 

 .السنة



 

 

في معاش التقاعد أو مكافأة نھایة الخدمة أو حرمانھ منھا في حدود الفصل من الخدمة مع حفظ الحق   -د 

  .الربع كحد أقصى

  .توقیع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبةیتم  .2

  

  امةـــام عــــأحك
  

  )84(المادة 

حظر قبول بالمخالفة المرتكبة منھ، وُیال تحول استقالة الموظف دون االستمرار باإلجراءات اإلداریة المتعلقة 

استقالتھ أو إنھاء خدمتھ إذا كان قد أحیل إلى لجنة المخالفات أو إلى الجھات القضائیة المختصة إال بعد صدور 

  .قرار قطعي بشأنھ

  )85(المادة 

ھ لھا، وتنقطع ھذه المدة باتخاذ ارتكاببموت الموظف أو بانقضاء سنتین من تاریخ  الوظیفیةتسقط المخالفة  .1

أو إلى الجھات القضائیة مخالفات من إجراءات التحقیق فیھا أو بإحالة الموظف إلى لجنة الإجراء أي 

  .وتسري مدة جدیدة من تاریخ آخر إجراء اتخذ في المخالفةالمختصة 

بة ألحدھم یترتب علیھ إذا تعدد الموظفون المنسوب لھم ارتكاب نفس المخالفة فإن انقطاع المدة بالنس .2

، على أن تبدأ مدة سقوط جدیدة اتخذت بحقھم إجراءات قاطعة للمدةانقطاعھا بالنسبة للباقین ولو لم تكن قد 

  .من الیوم التالي آلخر إجراء اتخذ فیھا

   

  )86(المادة 

إیقاف  - ذلك إذا اقتضت مصلحة التحقیق  - لجنة المخالفات یجوز للوزیر أو من یفوضھ بناء على توصیة من 

الموظف المخالف عن العمل احتیاطیًا وإیقاف صرف نصف راتبھ لمدة ال تجاوز ثالثة أشھر، فإذا برئ الموظف 

أو حفظ التحقیق معھ أو عوقب بلفت النظر أو اإلنذارُ صرَف لھ ما أوقف من راتبھ، أما إذا فرضت علیھ عقوبة 

  .ر لجنة المخالفاتأشد فان القرار حول ما أوقف من رواتبھ یرجع لتقدی

  

  )87(المادة 

وظیفة أو بسببھا فیجوز للوزیر أو من یفوضھ جریمة جزائیة تتعلق بالرتكابھ إذا أحیل الموظف إلى القضاء ال

  .قضائي قطعي في الجریمة المنسوبة إلیھ حكمصدور  رواتبھ إلى حینالموظف عن العمل وإیقاف صرف  إیقاف

  

  )88(المادة 

في حال إدانتھ بأیة جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو األخالق، أو في حال إدانتھ خدمات الموظف نھى ُت

  .بأیة جنایة أو جنحة أخرى وحكم علیھ بأیة عقوبة مقیدة للحریة لمدة تزید على ثالثة أشھر

  



 

 

  )89(المادة 

أو صدور قرار بأن التحقیق معھ حفظ في حال  من رواتبھ أوقفلھ ما  ویصرفوظیفتھ یعاد الموظف إلى  .1

دون  ال وجھ إلقامة الدعوى الجزائیة ضده أو براءتھ من التھمة المنسوبة إلیھ، على أن ال یحول ذلك

  .مساءلتھ إداریًا وتوقیع الجزاءات اإلداریة المناسبة بحقھ

یعاد الموظف إلى وظیفتھ دون أن یصرف لھ ما أوقف من رواتبھ إذا أدین بأیة جنحة غیر مخلة بالشرف  .2

بالغرامة أو  الغرامة المالیة أو إذا حكم علیھواألمانة وحكم علیھ بالحبس مدة ال تزید عن ثالثة أشھر أو ب

  .بالحبس مع وقف التنفیذ

  

  )90(المادة 

یوقف عن عملھ ویحرم من راتبھ اإلجمالي طوال مدة دعوى مدنیة، حبس تنفیذًا لحكم قضائي في كل موظف ُی

  .دماتھ إذا زادت مدة الحبس المحكوم بھا عن ثالثة أشھرحبسھ، ویجوز للوزیر إنھاء خ

  

  )91(المادة 

ما لم تكن متعلقة بإحدى   -عامل الموظف الذي یحبس احتیاطیًا في جریمة غیر ناشئة عن الوظیفة أو بسببھا ُی

ة االنقطاع معاملة الموظف المنقطع عن العمل على أن تخصم مد -الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة أو األخالق 

  .من رصید إجازاتھ فإن لم تكف اعتبرت تلك المدة إجازة بدون راتب

  

  )92(المادة 

إذا صدر قرار الفصل من الخدمة بحق موظف موقوف عن العمل، اعتبرت خدمتھ منتھیة من تاریخ اإلیقاف وال 

  .تدفع لھ أیة رواتب عن فترة اإلیقاف

  

  )93(المادة 

وفق اختصاص الجھة التي أعیر إلیھا الموظف المعار من لفات التي یرتكبھا یكون توقیع الجزاءات عن المخا

بالمخالفة المرتكبة من  األصلیة جھة عملھإعالم ، على أن یتم اإلجراءات والجزاءات اإلداریة المعمول بھا لدیھا

  .قبلھ والجزاءات اإلداریة المفروضة علیھ

  

  )94(المادة 

  : الجزاءات اإلداریة المفروضة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن بانقضاء المدد التالیة ُتلغى

  .ثالثة أشھر في حالة لفت النظر .1

  .ستة أشھر في حالة اإلنذار .2

 .سنة واحدة في حالة الخصم من الراتب األساسي .3

على أن تسقط ھذه المدد في حال معاودة الموظف الرتكاب وتحسب المدد المشار إلیھا من تاریخ صدور الجزاء، 

 .انقضاء المدة المقررة إللغاء الجزاءأیة مخالفة قبل 


