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 مرسوم ملكً كرٌم

  7: م / الرقــــم

 هـ 1331/ 2/ 1تارٌخ: 

 بعون هللا تعالى : 

 نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

 ملك المملكة العربية السعودية                                       

( من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 13بعد اإلطالع على المادة )

 هـ. 1377شوال عام  22( وتاريخ 32)

 هـ. 1332/ 12/ 22( وتارٌخ   1223وبناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )

 نرسم بما هو آت :                                 

 الموظفٌن ومذكرته التفسٌرٌة بالصٌؽة المرافقة لهذا.  أوالً : الموافقة على نظام تأدٌب

 ثانٌاً : على نائب رئٌس مجلس الوزراء والوزراء تنفٌذ مرسومنا هذا. 

 التوقٌع : فٌصـل

 

 



         

 قرار مجلس الوزراء

  1223الرقــــم : 

 هـ 12/1332/ 22التارٌخ 

 إن مجلس الوزراء 

بعد إطالعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من دٌوان رئاسة مجلس الوزراء 

هـ، المشتملة على مشروع نظام تأدٌب الموظفٌن 1323/ 2/ 22وتارٌخ  17112برقم 

 ومذكرته التفسٌرٌة . 

 وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور . 

 ـي : يقـرر مـا يل                                        

الموافقة على مشروع نظام تأدٌب الموظؾ ومذكرته التفسيٌرٌة بالصيٌؽة المرافقية  -1

 لهذا . 

 وقد نظم مشروع مرسوم ملكً لذلك صورته مرافقة لهذا .  -2

 ولما ذكـر حـرر،،،          
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 المذكرة التفسٌرٌة لنظام تأدٌب الموظفٌن     

                      ------------------------------------------------- 

ما أصدق عمر رضً هللا عنه إذ وصؾ الوظٌفة العامة بأنها أمانة وأنها ٌوم القٌامة 

أمٌن على خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى الذي علٌه فٌها، ذلك أن الموظؾ 

المصلحة العامة فً نطاق اختصاصه ومسئول عن أن ٌبذل قصارى جهده لإلسهام فً حسن 

أداء المرفق الذي ٌعمل به للخدمة التً نٌط أمرها بذلك المرفق. ومن هنا كان البد أن تهتم 

 -الدولة اهتماماً خاصاً بحقوق الموظؾ وواجباته وأن تصدر النظم التً تتكفل بها. وطبٌعً 

 -أن تعنً الدولة                      -ه هً الظروؾ الخاصة التً تحٌط بنشاط الموظؾ وهذ

بإرساء القواعد التً تحاسب من ٌخطًء من الموظفٌن  –وهً بصدد ضبط الوظٌفة العامة 

حتى ٌكون الجزاء ردعاً للمخطًء وعبرة ألمثاله ولذلك تحرص الدول المتقدمة فً عالمنا 

تضع القواعد العامة للزجر إذا ما فرط الموظؾ فً واجبه أو اخطأ هذا على إصدار نظم 

وتقٌم األجهزة السلٌمة التً تسهر على تنفٌذ هذه القواعد وتطبٌقها بما ٌحقق العدالة فال ٌؤخذ 

 برىء بجرم ال ٌسأل عنه وال ٌفلت المسىء من العقاب .

وتارٌخ         42 وقد تضمن نظام الموظفٌن العام الصادر به المرسوم الملكً رقم

بعد أن  –هـ بعض المواد التً تعالج هذه الناحٌة بٌد أن هذه المواد أصبحت 23/11/1377

قاصرة عن أن تسد الحاجة وأن تواجه  –اتسع نشاط الدولة وتكامل جهازها اإلداري 

األوضاع المتطورة ولذلك كان البد من أن ٌفرد لهذا االمر اهتمام خاص ٌتمثل فً إصدار 

 بذاته ٌتناول شئون التأدٌب اإلداري بالترتٌب والتنسٌق .  نظام

وهذا ما دعى إلى وضع )نظام تأدٌب الموظفٌن( وقد رعى النظام أن تأتً أحكامه 

مبسطة بقدر اإلمكان حتى ٌبعد عن التعقٌد الذي ال ٌتفق مع كونه التجربة المتكاملة األولى 

اإلدارٌة الحدٌثة أعد لها حتى ٌوفر  للمملكة فً هذا المضمار وأن ٌأخذ من النظرٌات

للموظؾ الضمانات الكافٌة دون أن ٌهدر المصلحة العامة وٌترك مجاالً للتهرب من 

المسئولٌة ولذا فقد تضمن فً بداٌته قسمٌن ٌتناول أواهما هٌئة الرقابة والتحقٌق التً تختص 

لتحقٌق مع من ٌنسب إلٌه برقابة الموظفٌن فً أدائهم لواجباتهم وا –كما ٌدل علٌه اسمها  –

تقصٌر منهم، وٌتناول الثانً هٌئة التأدٌب وهً الهٌئة التً تسهر على محاسبة من ٌسفر 

التحقٌق عن أدانته أو ٌشٌر بدالئل قوٌة إلى أنه ارتكب ما ٌستحق المحاسبة والنظام فٌما 

ً للمبدأ الذي بٌنه عمر رضً هللا عنه عندما قال  : " أرأٌتم إذا ٌسعً إلٌه لٌس إال تطبٌقا

استعملت علٌكم خٌر من أعلم ثم أمرته بالعدل اكنت قضٌت ما علً .. ؟ قالوا : نعم فقال ال ، 



حتى أنظر عمله أعمل بما امرته أم ال. ولكن النظام لم ٌجعل مسائل الرقابة والتحقٌق 

شطراً  والتأدٌب حكراً على هٌئة الرقابة والتحقٌق وهٌئة التأدٌب بل جاء واقعٌاً إذ ترك

حٌث أن الوزٌر هو  –واضحاً من هذه المسائل فً ٌد الوزٌر المختص أو من هو فً مستواه 

الرئٌس اإلداري األعلى لوزارته وأن من واجباته األساسٌة أن ٌراقب مرؤوسٌه وأن ٌحقق 

مع المخطًء منهم كما أن حسن ممارسته لسلطاته الرئاسٌة ٌقتضً أن تترك فً ٌده بعض 

لجزائٌة. وقد وازن النظام بٌن اختصاصات الوزٌر هذه وبٌن اختصاصات االختصاصات ا

هٌئة الرقابة والتحقٌق وهٌئة التأدٌب موازنة تستهدؾ تحقٌق فلسفته العامة وهً العدالة 

والحزم. والعدل فً الشرٌعة السمحاء ؼاٌة لذلتها فكل ما ٌوصل إلٌها ٌعد شرٌعة وأن لم 

قد قال ابن القٌم ان السٌاسة العادلة جزء من أجزاء ٌصرح الشارع به وٌذكر تفاصٌله و

الشرٌعة وفرع من فروعها. ومن ثم ٌقوم المجتمع اإلسالمً على أنواع من النظم تضبط 

الصواب والخطأ وتحدد ما هو حسن وما هو قبٌح وما هو ممنوع وما هو مباح. ولٌس 

نظام فً مثل هذه االختصاصات ؼرٌباً أن ٌشترك الوزٌر المختص والهٌئتان اللتان ٌقٌمهما ال

ألن الجزاءات اإلدارٌة لٌست عقوبات جنائٌة فالجزاء اإلداري ٌستهدؾ أساساً محاسبة 

الموظؾ عن خطئه الوظٌفً وانزال جزاء به ٌناله فً حٌاته الوظٌفة بٌنما تعاقب الجزاءات 

شخصٌة أو فً الجنائٌة على ارتكاب الشخص لجرٌمة ما وتنزل به عقاباً ٌناله فً حرٌته ال

ماله. ولذا فإن النظم اإلدارٌة ال تذكر المخالفات اإلدارٌة على وجه الحصر بل تترك أمر 

ذلك للهٌئة المختصة بمحاسبة الموظفٌن لتقرٌر ما إذا كان التصرؾ المنسوب للموظؾ ٌعتبر 

على  مخالفة إدارٌة تستوجب الجزاء اإلداري، فً حٌن أن النظم الجنائٌة تذكر عادة الجرائم

سبٌل الحصر .. بٌد أن النظم اإلدارٌة وأن لم تعدد المخالفات اإلدارٌة تعداد ٌحصرها إال أنها 

تشترك مع ؼٌرها من النظم فً تحدٌد الجزاءات التً ٌجوز توقٌعها تحدٌداً دقٌقاً ال ٌترك 

ما أخذ به مجاالً للتقدٌر عند التطبٌق إال فٌما ٌتعلق بإختٌار الجزاء وتشدٌده من عدمه. وهذا 

 النظام . 

كذلك سار النظام على نظرٌة مستقرة فً الفقه اإلداري وهً أن الجزاء اإلداري ال 

ٌعتبر حكماً قضائٌاً بل قراراً إدارٌاً ولذلك ال ٌجوز الطعن علٌه بالنقض كما ٌجوز ذلك 

دة بالنسبة لإلحكام القضائٌة. ولذا حصر الطعن علٌه فً طلب إعادة النظر فً حاالت محدو

تستوجبه نص علٌها النظام. على أنه نظراً لخطورة الجزاء اإلداري وآثاره الحاسمة على 

بقدر  –مساٌراً بذلك االتجاهات اإلدارٌة الحدٌثة  –الحٌاة الوظٌفٌة للموظؾ فقد أخذ النظام 

من الضمانات التً تحٌط بالحكم القضائً وذلك ألن الجزاء اإلداري وأن كان قراراً إدارٌاً 

  أنه كما ذكر ٌتمتع بٌن القرارات اإلدارٌة بمركز فرٌد . إال



بوصفه قراراً  –ولعل من المناسب فً هذا المقام أن ٌفرق بٌن الجزاء اإلداري 

وبٌن القرارات اإلدارٌة األخرى  التً تتعلق بسٌر الوظٌفة العامة إذ أن األولى  –إدارٌاً 

القرارات اإلدارٌة بمفهومها العام إلى تقصد إلى توقٌع العقاب على الموظؾ بنٌما تسعى 

تحسٌن ظروؾ قٌام المرفق بالخدمة العامة الموكولة إلٌه ومن ثم فان تنسٌق الموظؾ مثالً 

هو قرار إداري ٌتعلق بحسن سٌر الوظٌفة العامة ولٌس جزاء إدارٌاً فً مفهوم النظام كما ان 

 –تحفظٌاً تتخذه اإلدارة إلبعاد الموظؾ كؾ الٌد ال ٌعتبر جزاءاً إدارٌاً ألنه لٌس إال أجراًء 

عن الوظٌفة لضمان الوصول إلى الحقٌقة مجردة بعٌدة عن التأثٌر أو  –فً ظروؾ معٌنة 

 التزٌٌؾ . 

تلك هً األفكار العامة التً تكمن وراء األحكام التً تضمنها النظام صٌؽة على نحو 

ؾ المهمل أو الخائن وبذلك ٌكفل للموظؾ الكؾء النزٌه الحماٌة، وٌضرب على ٌد الموظ

ٌتوفر للجهاز اإلداري الجو المناسب للعمل بعٌداً عن تعرٌض الموظؾ الصالح لما ٌعرقل 

حسن أدائه لعمله من اتهامات ؼٌر جدٌة وإجراءات ؼٌر عادلة والسماح لؽٌره بالعبث 

 والتالعب . 

ابة والتحقق والقسم وٌنقسم النظام إلى أربعة أقسام رئٌسٌة : القسم األول فً هٌئة الرق

الثانً : فً هٌئة التأدٌب ، والقسم الثالث : فً أصول التحقٌق والتأدٌب ، والقسم الرابع فً 

 أحكام عامة . 

وٌتفرع القسم األول إلى بابٌن : الباب األول فً تشكٌل هٌئة الرقابة والتحقٌق ، فٌنص 

ستقالل والكفاءة اشترط أن ٌكون فً المادة األولى على إنشاء تلك الهٌئة وحتى ٌضمن لها اال

رئٌسها ممن ال تقل مرتبتهم عن المرتبة الخامسة عشرة وهً أعلى مراتب الوظائؾ العامة 

 –عندما تستدعً الحاجة  –التً نظمها كادر الموظفٌن العام ومن ثم فإنه ترك الباب مفتوحاً 

وقد طبق المفهوم نفسه  لكً ٌقوم على رئاسة هذه الهٌئة من هو فً مرتبة تعلو تلك المرتبة

 (. 3بالنسبة للوكالء وجعل تعٌٌن الرئٌس والوكالء وإنهاء خدماتهم بأمر ملكً مادة )

( األجهزة التً 3وحرصاً على حسن قٌام الهٌئة باألعباء الملقاة علٌها قسمت المادة )

لى الرقابة ، وقسم التحقٌق حتى ٌتفرغ كل قسم إ تشكل منها الهٌئة إلى قسمٌن هما قسم

واجباته بالكفاءة، والتخصص المرجوٌن وأن كان هذا ال ٌعنً استقالل كل من القسمٌن عن 

اآلخر فهما جهازان مرتبطان ٌكونان هٌئة واحدة تخضع لرئاسة واحدة تنسق بٌن عملهما 

 وتشرؾ على مجهودهما . 



تى ال أما الباب الثانً فٌتكلم عن اختصاصات الهٌئة واإلجراءات التً تسٌر علٌها. وح

( تلك 5ٌساء فهم المقصود من منح الهٌئة اختصاصاً بالرقابة والتحقٌق فقد قٌدت المادة ) 

االختصاصات بأن تكون فً حدود القواعد المنصوص علٌها فً هذا النظام. فهً لٌست 

رقابة مطلقة من كل قٌد وال تحقٌقاً بال حدود وإنما رقابة وتحقٌق النطاق الذي رسمه النظام 

( عندما تكلمت عن 5الجدٌر بالذكر أن نشٌر هنا إلى أن الفقرة )أ( من المادة ) ولعل من

المخالفات المالٌة واإلدارٌة إنما قصدت أن ٌنصرؾ هذا التعبٌر إلى أوسع معانٌه لٌشمل كافة 

المخالفات التً ٌرتكبها الموظؾ بوصفه موظفاً، وبذا فأن إهمال الموظؾ إلداء واجبات 

ندرج تحت هذا المفهوم. وقد درج النظام على إستعمال هذا المفهوم الوظٌفة ٌمكن أن ٌ

الواسع للتعبٌر فً كافة أحكامه األمر  الذي ٌجب أن ٌكون محل اعتبار عند تفسٌر وتطبٌق 

 أحكام المواد االخرى من النظام . 

ورؼم أن النظام قد راعى االختصار فً قواعد اإلجراءات تاركاً التفاصٌل إلى اللوائح 

لتً تصدر تطبٌقاً ألحكام المادة الثالثة إال أنه رأى أن ٌدرج بعض القواعد األساسٌة التً ا

تضمن عدم المساس بحرٌة الموظؾ إال طبقاً لألصول السلٌمة واألحكام النظامٌة فنص فً 

( على ضرورة اثبات جمٌع إجراءات الرقابة كتابة وهذا أٌضاً هو ما تطلبه فً 6المادة )

بالنسبة للتحقٌق. كذلك رأى النظام أن تكون الجهة اإلدارٌة التً ٌتبعها الموظؾ ( 11المادة )

على علم مسبق بما ٌتخذ حٌاله من إجراءات وذلك من قبٌل التنسٌق بٌن االختصاصات، 

وحتى ٌضمن حسن تعاون الجهات اإلدارٌة مع الهٌئة وتقدٌم المساعدات الالزمة. نص على 

وقع أن تقوم الجهات اإلدارٌة لدى إخطارها من قبل الهٌئة ( ومن المت7ذلك فً المادة )

بتسهٌل مهمة الهٌئة ومعاونتها فٌما تتخذه من إجراءات وإال تمتنع عن تمكن المحقق من 

االطالع أو التفتٌش إال إذا كان لدٌها من األسباب الوجٌهة الجدٌة ما ٌدفعها إلى ذلك. وعندئذ 

س مجلس الوزراء الذي ٌأمر بما ٌراه          ) ٌكون الفصل فً األمر من اختصاص رئٌ

 ( .   2مادة 

وواضح أن النظام قد فرق بٌن تفتٌش أماكن العمل أي األماكن التً ٌعمل بها الموظؾ 

وهً األماكن المرتبطة بالجهة اإلدارٌة التً ٌعمل بها وبٌن تفتٌش األماكن الخاصة 

ل واستلزم فً الحالة الثانٌة أن ٌجري واألشخاص فجعل للهٌئة سلطة إجراء التفتٌش األو

ً لألنظمة المعمولة بها فً  التفتٌش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل هذا التفتٌش طبقا

( 3المملكة. وؼنً عن الذكر أن طلب رئٌس الهٌئة إلى الجهة المختصة إجراء التفتٌش )مادة 

وقع إال تحجم الجهة المختصة عن ال ٌعتبر أمراً للجهة المختصة المذكورة ومع ذلك فأن المت

االستجابة لهذا الطلب إال إذا قام لدٌها مانع نظامً واضح ٌبرر هذا األحجام ولم ٌتعرض 



النظام لإلجراء الذي ٌتبع فً حالة قٌام خالؾ من هذا القبٌل بٌن الهٌئة وبٌن الجهة المختصة 

ٌنص على أحكام الزامٌة ألن النظام خاص بتأدٌب الموظفٌن ولٌس مما ٌدخل فً نطاقه أن 

بالنسبة لجهات األمن وتأسٌساً على أن المصلحة العامة التً ٌستهدفها الجمٌع سوؾ تقلل إلى 

حد كبٌر من وقوع مثل هذا الخالؾ وأنه إذا وقع فإن المسؤولٌن فً الجهة ٌمكنهما باالتفاق 

 المشترك الوصول إلى حل له أو رفع الموضوع إلى ولً األمر . 

انات التً قررها النظام أن ٌجري التحقٌق بحضور الشخص المحقق معه ومن الضم

اإلستثناء  الحضور، ومن المبادىء األصولٌة أن فٌجعل تلك هً القاعدة واالستثناء هو عدم

( على أن 12ال ٌلجأ إلٌه إال عند الضرورة وال ٌجوز التوسع فً تطبٌقه، وتنص المادة )

خاذ ما ٌراه متفقاً مع النظام بشأنه بٌد أنها قٌدت هذا ٌرفع التحقٌق إلى رئٌس الهٌئة إلت

االختصاص بضرورة إحالة التحقٌق إلى الجهة المختصة بالفصل فٌه إذا ما اتضح أنه 

ٌتضمن جرٌمة جنائٌة. ومعنً هذا أن التصرؾ اإلداري فً األفعال المنسوبة للموظؾ 

لك مع مالحظة ما قضت به المادة سوؾ ٌعلن إلى أن ٌتم الفصل جنائٌاً فً تلك األفعال كل ذ

( لتسمح لرئٌس الهٌئة أن ٌقترح على مجلس الوزراء 13( من النظام، وجاءت المادة )12)

بعد أخذ رأي الوزٌر المختص فصل الموظؾ لشبهات قوٌة تجعله ؼٌر صالح لإلستمرار فً 

ً إجراءات الوظٌفة وذلك معالجة لحاالت ٌحسن فٌها اتخاذ مثل هذا اإلجراء دون الخوض ف

المحاكمة ومن المعروؾ أن رئٌس الهٌئة سوؾ ٌمارس هذه الصالحٌة عن طرٌق رئاسة 

 مجلس الوزراء .  

وٌتفرغ القسم الثانً الذي ٌتناول هٌئة التأدٌب كذلك إلى بابٌن فٌعالج الباب األول 

ئٌسها ( على إنشاء الهٌئة وحرص بالنسبة لر14تشكٌل هٌئة التأدٌب ونص النظام فً المادة )

ونائبه على أن ٌكونا من كبار المسؤولٌن لما تقدم بالنسبة لرئٌس هٌئة التحقٌق ووكالئه. 

ومفهوم المادة أنه إذا ؼاب رئٌس الهٌئة فأن نائب الرئٌس ٌحل محله فً اختصاصاته 

ً أثناء فترة الؽٌاب ولذا عبرت المادة عن النائب بأنه نائب الرئٌس فً حٌن  وسلطاته تلقائٌا

 قابلة فً هٌئة التحقٌق باسم الوكٌل .  سمى م

( على أن تصدر الهٌئة الئحة داخلٌة وقد ترك النظام لهذه 16وقد نصت المادة )

الالئحة أن تشتمل على ما ترى الهٌئة حاجة إلى تنظٌمه من قواعد وإجراءات لم ٌأت نص 

( ٌجب أن 16تعبٌر الالئحة الداخلٌة فً حكم المادة ) بخصوصها فً النظام ومن ثم فأن

 ٌحمل على هذا المعنى.



وتناول الباب الثانً اختصاصات الهٌئة وإجراءاتها وقد قصر النظام اختصاص الهٌئة 

على القضاٌا التً تحال إلٌها من هٌئة الرقابة والتحقٌق إال إذا رأى جالل الملك المعظم 

 ( من النظام . 43اضفاء اختصاصات اضافٌة على الهٌئة طبقاً للمادة )

قد نظم إجراءات المحاكمة التادٌبٌة فأعطى مهلة ال تقل عن عشرة أٌام بٌن أبالغ و

المتهم وهٌئة الرقابة والتحقٌق وبٌن تارٌخ عقد أول جلسة وذلك حتى ٌتدبر المتهم أمره وٌعد 

( واستلزم حضور المتهم بنفسه وأن كان قد أجاز 13نفسه وكذا هٌئة الرقابة والتحقٌق) مادة 

ن بمن ٌدافع عنه من المحامٌن وضمن له حق استدعاء الشهود. على أنه لم ٌعلق له أن ٌستعٌ

اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتهم ولذا فإن المتهم الذي ٌبلػ ابالؼاً صحٌحاً 

بالمثول أمام مجلس المحاكمة وٌتخلؾ عن الحضور ٌعرض نفسه لصدور حكم علٌه دون 

( وطبٌعً 22لمحاكمة من أدلة أو دفاع أو شهود ) مادة سماع ما قد ٌرٌد أن ٌقدمه لمجلس ا

( فاستلزم أن ٌكون اإلعالن 21أذن أن ٌتعرض النظام لطرٌقة اإلبالغ الصحٌحة فً المادة )

على العنوان الفعلً للموظؾ وقت إجراء اإلعالن، وهذا العنوان ال ٌخرج عن أن ٌكون إما 

أو عنوان العمل الذي قد ٌكون نقل إلٌه  عنوان العمل الذي ٌعمل به الموظؾ وقت التحقٌق

بعد ذلك أو مقر إقامته حسب األحوال فإذا لم ٌعرؾ للموظؾ عنوان فعلً اكتفى فً إعالنه 

 بنشر اإلبالغ فً الجرٌدة الرسمٌة أخذاً باألحوط.  

( لصحة الجلسة أن ٌحضر جمٌع األعضاء وكذا مندوب هٌئة 22وتستلزم المادة )

ن ثم فإن ؼٌاب أي من هؤالء ٌعطل اإلجراءات التً قد ٌتخذها مجلس الرقابة والتحقٌق وم

المحاكمة أثناء ؼٌابه وال تصح حتى إذا حضر وأجازها بعد ذلك ألن األصل هو أن تتم 

هٌئة  اإلجراءات أمام المجلس الذي ٌقوم بالمحاكمة التأدٌبٌة ولٌس لزاماً أن ٌكون مندوب

محاكمة هو ذات الشخص الذي قام بإجراءات الرقابة الرقابة والتحقٌق الذي ٌحضر جلسات ال

 والتحقٌق. 

( للمتهم ولوكٌله حق االطالع على أوراق التحقٌق أما 23كذلك أعطت المادة )

استنساخ صور منها فقد علقته على أذن من رئٌس مجلس المحاكمة وواضح أن هذا ال ٌعنً 

لتً تساعده على تذكر ما منع الموظؾ من أن ٌأخذ أثناء االطالع بعض المالحظات ا

تضمنته األوراق وإنما ٌعنً أن الذي ٌتطلب األذن هو استنساخ صور كاملة مصدق علٌها 

من أوراق التحقٌق. ومن المفروض أن منع الموظؾ من استنساخ صور التحقٌق ٌرتبط 

 باألمن والسرٌة إذا تطلب األمر ذلك فأن لم ٌوجد المبرر فإن المنع ال ٌكون فً محله.



ومن الضمانات التً كفلها النظام للموظؾ المتهم حقه فً أن ٌرد أي عضو من 

( ومن المفروض أن 24 –أعضاء مجلس المحاكمة إذا كان هناك سبب ٌبرر ذلك ) مادة 

األسباب التً تبرر الرد هً األسباب التً تمس حٌدة عضو المجلس أو نزاهته، وال ٌعنً 

ي رد قد قام به حتماً سبب ٌقلل من كرامته أو قبول الرد أن عضو مجلس المحاكمة الذ

 ٌستدعى مساءلته. 

وتنسٌقاً لإلجراءات بٌن الجهات المختلفة التً قد تختص بالنظر فً الفعل المنسوب 

( على أنه إذا رأت هٌئة التأدٌب أن األمور المنسوبة 26-25للموظؾ نصت المادتان ) 

ا فتعٌد األوراق إلى هٌئة الرقابة للمتهم تكون جرٌمة تختص هٌئة أخرى بالفصل فٌه

والتحقٌق التخاذ الالزم بشأنها وفً هذه الحالة توقؾ إجراءات المحاكمة التأدٌبٌة إلى أن 

ٌصدر حكم نهائً من الجهة المختصة جنائٌاً والمادتان بهذا تتكلمان عن اإلجراءات التأدٌبٌة 

لت إلى مجلس المحاكمة أم لم تكن سواء كانت القضٌة قد أحٌ منذ بدء اتصالها بهٌئة التأدٌب

 قد جرت إحالتها بعد.

( عن قرارات مجلس المحاكمة فتطلب اإلسراع فً إصدارها 22-27وتتكلم المادتان ) 

وإرسال صور رسمٌة منها إلى جهات معنٌة وجعلتها نهائٌة إال فً حالة العزل بالنسبة لمن 

صدٌق رئٌس مجلس الوزراء. كما ٌشؽلون الوظائؾ الكبرى فً الدولة إذ علقت ذلك على ت

( الباب للمتهم للطعن على القرار بطلب إعادة النظر فٌه إذا توفرت 23فتحت المادة )

( االختصاص بتفسٌر القرار لهٌئة 32الشروط التً وضعتها المادة لذلك وجعلت المادة )

ر إلى التأدٌب ومن المفروض أن الهٌئة سوؾ تمارس هذه الصالحٌة عن طرٌق إحالة القرا

أحد مجالس المحاكمة فإذا كان المجلس الذي أصدر القرار قائماً بذات أشخاصه ٌحال القرار 

 إلٌه لتفسٌره أو تصحٌح ما وقع به من أخطاء مادٌة.

( على 31أما القسم الثالث من النظام فٌتناول أصول التحقٌق والتأدٌب وتنص المادة )

مخالفة مالٌة أو إدارٌة. وهنا لم ٌحدد النظام استحقاق العقوبة إذا ما ارتكب الموظؾ 

للسلطة  –كما أوضح فً صدر هذه المذكرة  –المخالفات على وجه الحصر بل ترك ذلك 

المشرفة على التأدٌب لتقرر ما إذا كان الفعل المنسوب للموظؾ ٌمكن أن ٌكون مخالفة 

بتعداد ٌحصر  –الحدٌثة  مساٌرة للنظرٌات –تأدٌبٌة تستحق العقاب أوالً ولكن النظام جاء 

( وفرق فً ذلك بٌن المناصب -32–الجزاءات التً ٌجوز توقٌعها على الموظؾ ) مادة 

 الكبرى وما هو دونها وجعل لكل من المناصب ما ٌتفق مع مسؤولٌاته.



مساءلة الموظؾ عن  –فً حدود معٌنة  –ونظراً ألن النظام أخذ بالنظرٌة التً تجٌز 

( على أن انقطاع 33بعد انقطاع صلته بالوظٌفة فقد نص فً المادة ) أخطائه التأدٌبٌة حتى

الموظؾ عن الوظٌفة ال ٌمنع من االستمرار فً اإلجراءات التأدٌبٌة إذا كانت قد بدأت قبل 

 ذلك االنقطاع أو من اتخاذها مبتدأ إذا لم تكن قد بدأت قبل االنقطاع.

الذي انتهت خدماته فً الؽرامة وقد حصر النظام العقوبات التً توقع على الموظؾ 

والحرمان من العودة إلى الخدمة ألنهما هما العقوبتان اللتان ٌمكن أن ٌكون لهما أثر أو 

كما أوضح  –جدوى بالنسبة للموظؾ بعد انفصاله عن الخدمة حٌث أن باقً العقوبات تهدؾ 

الحكم على  من قبل إلى المساس بالموظؾ فً حٌاته الوظٌفة ذاتها. ومن المفروض عند

الموظؾ بالحرمان من العودة للخدمة ان ٌقرر مجلس المحاكمة تارٌخ بدء المدة التً ٌحرم 

الموظؾ خاللها من العودة للخدمة فإذا لم ٌتضمن القرار ذلك التحدٌد احتسبت المدة من 

 تارٌخ صدور القرار . 

ى النظام أن وفً مجال الكالم عن الظروؾ المخففة والمشددة عند توقٌع العقوبة رأ

ٌعفى الموظؾ من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناًء على أمر مكتوب صادر له من رئٌسه 

رؼم تنبٌه الموظؾ للرئٌس كتابة بأن العمل المرتكب ٌكون مخالفة ونظراً ألن األصل هو 

اشتراك الموظؾ فً المسؤولٌة اإلدارٌة إذ ال طاعة فً معصٌة فقد رأى النظام أن ٌقصر 

عفاء على المخالفات اإلدارٌة والمالٌة فحسب دون الجرائم الجنائٌة. كما أنه لم هذا اإل

ٌصرؾ اإلعفاء إلى كافة المخالفات اإلدارٌة والمالٌة بل قصره على العادٌة منها أي على 

المخالفات البسٌطة دون الجسٌمة ومن ثم فأن أمر الرئٌس ال ٌعفً المرؤوس من المسؤولٌة 

 للمخالفات اإلدارٌة والمالٌة الجسٌمة. اإلدارٌة بالنسبة 

ونظراً ألن فورٌة توقٌع الجزاء فً ذاتها قد تكون من الوسائل الناجعة لردع المسٌئٌن 

فقد رأى النظام أن ٌترك للوزٌر االختصاص بتوقٌع الجزاءات التً عددها النظام عدا جزاء 

 الفصل. 

ق مكتوب تسمع فٌه أقوال المتهم وٌجب إال ٌوقع الوزٌر الجزاء إال إذا سبق ذلك تحقٌ

( وال ٌملك الوزٌر توقٌع عقوبات على الموظؾ الذي انتهت -35–وٌحقق دفاعه ) مادة 

 (. 36خدماته ألن ذلك من اختصاص مجلس المحاكمة مادة )

أن ٌتضمن قرار اإلحالة بٌان األفعال المنسوبة للمتهم على وجه  -37–وتستلزم المادة 

 ٌعنً أن مجلس المحاكمة علٌه أن ٌتقٌد بهذا البٌان فللمجلس أن ٌكٌؾ التحدٌد بٌد أن هذا ال



الوقائع بما ٌراه وأن ٌطبق علٌها المواد المناسبة وكل ما هنالك فأنه ٌتقٌد فقط بنطاق الدعوى 

حسبما حددته هٌئة الرقابة والتحقٌق بمعنً أنه ال ٌجوز أن ٌنظر فً دعوى لم تحلها علٌه 

ٌق ولو كانت مرتبطة بالدعوى المحالة إلٌه إذ ٌكون اإلجراء المناسب فً هٌئة الرقابة والتحق

 هذه الحالة هو تنبٌه هٌئة الرقابة والتحقٌق إلى تلك الحقٌقة.

وحتى ال ٌجري التداخل بٌن اختصاصات الوزٌر واختصاصات هٌئة التأدٌب فقد  

اص بتوقٌع العقوبات ( برفع ذلك التداخل إذ جعلت االختص41- 42- 36- 35تكفلت المواد )

 لهٌئة التأدٌب فً الحاالت التالٌة : 

أن تكون العقوبة المطلوب توقٌعها هً الفصل. ومع ذلك فقد تحال القضٌة إلى هٌئة  -أ

التأدٌب بقصد توقٌع عقوبة الفصل وٌرى مجلس المحاكمة توقٌع عقوبة أخرى فال 

 ذي ٌراه مناسباً.ٌمنع طلب توقٌع عقوبة الفصل المجلس من توقٌع الجزاء ال

أن ٌكون الموظؾ لدى إحالته إلى المحاكمة التأدٌبٌة قد انتقل من الجهة اإلدارٌة  -ب

التً ارتكب بها المخالفة إلى جهة أخرى. والمقصود هنا ان ٌكون قد خرج من 

التبعٌة اإلدارٌة لوزٌر ما إلى التبعٌة اإلدارٌة لوزٌر آخر. وقد راعى النظام فً 

تضارب السلطات بٌن الجهتٌن التً كان بها الموظؾ والتً نقل ذلك أن ٌتفادى 

 إلٌها وذلك بمنح سلطة التأدٌب لجهة بعٌدة عن االثنٌن وهً هٌئة التأدٌب . 

أن ٌرتكب موظفون تابعون ألكثر من جهة إدارٌة مخالفة إدارٌة واحدة أو أكثر من  -ج

هنا هً ذات الحكمة  مخالفة ولكنها مخالفات مرتبطة والحكمة فً منح االختصاص

 التً بررت االختصاص فً الفقرة السابقة.

أن ٌكون الموظؾ قد ترك الخدمة قبل توقٌع العقوبة علٌه. أما فٌما عدا هذه  -د

 الحاالت فأن االختصاص فٌها بتوقٌع الجزاء اإلداري ٌعود إلى الوزٌر.

صت على أن مدة ( بأحكام سقوط الدعوى التأدٌبٌة بالتقادم ون42وقد جاءت المادة )

التقادم تنقطع إذا اتخذ إجراء ضد المتهم، وؼنى عن الذكر أنه إذا تعدد المتهمون واتخذ 

إجراء ضد أحدهم فإن هذا اإلجراء ٌقطع مدة التقادم بالنسبة لكافة المتهمٌن سواء منهم من 

 اتخذ اإلجراء ضده ومن لم ٌتخذ.

بحبسه على هٌئة الرقابة  ( أن ٌعرض أمر الموظؾ الذي حكم44وأوجبت المادة )

والتحقٌق للنظر فً مسئولٌته التأدٌبٌة، وتخصٌص هذه الحالة بالحكم ال ٌنفً أن حبس 



الموظؾ فً ذاته من شأنه أن ٌكون مظنة إلثارة الشبهة حول سلوكه الوظٌفً، مما ٌجعل 

ه لهٌئة الرقابة والتحقٌق فً كل األحوال أن تبحث مدى داللة حبس الموظؾ على ارتكاب

للمخالفة التأدٌبٌة ولهذا فقد قررت المادة ذاتها وجوب إبالغ هٌئة الرقابة والتحقٌق فً كل 

األحوال عن انقطاع الموظؾ عن العمل بسبب الحبس دون أن تحدد الجهة التً علٌها هذا 

اإلبالغ تاركه ذلك لظروؾ الحال ومن المفروض أن تقوم أول جهة إدارٌة تعلم رسمٌاً بأمر 

هم بإبالغ هٌئة الرقابة والتحقٌق بذلك ومن المفضل لحسن سٌر اإلجراءات ان تقوم حبس المت

جهة األمن التً أجرت القبض بإبالغ كل من الجهة التابع لها الموظؾ وهٌئة الرقابة 

 والتحقٌق بأمر ذلك الحبس فور حصوله. 

الث ( تقرر حق الموظؾ فً أن ٌرد اعتباره اإلداري بعد ث45وإذا كانت المادة )

سنوات من تارٌخ صدور القرار التأدٌبً بحقه فأن ذلك رهن بحسن سٌرته وسلوكه والكفاءة 

التً أظهرها فً أداء عمله خالل فترة االختبار هذه كما أن رد االعتبار على هذا النحو ال 

ٌسقط الحقوق التً ٌمكن أن تترتب على ما ثبت ضد الموظؾ من مخالفات إدارٌة أو مالٌة 

 مثالً.  كالتعوٌض 

( لمن 46وٌخصص النظام القسم الرابع واألخٌر منه لألحكام العامة فتعطً المادة )

ورد ذكرهم فٌها الصالحٌات المقررة للوزٌر ومن بٌن هؤالء الرئٌس اإلداري للمؤسسة 

العامة وهو من ٌشؽل أعلى منصب تنفٌذي فً المؤسسة أٌاً كان المسمى المعطى للوظٌفة 

ا حق الوزٌر فً أن ٌفوض بعض صالحٌاته المقررة فً النظام وبذلك وتضٌؾ المادة ذاته

تكون قد فصلت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات فً خالؾ فقهً ٌدور حول حق الوزٌر فً 

 ان ٌفوض فً صالحٌاته النظامٌة.

( أن تجري محاكمة رئٌس وأعضاء كل من هٌئة الرقابة والتحقٌق 47وتقرر المادة )

ٌبٌاً أمام هٌئة خاصة نصت علٌها إال أنها جعلت ذلك مشروطاً بأال ٌكون وهٌئة التأدٌب تأد

هؤالء ممن ٌخضعون لنظم خاصة تقرر أحكاماً أخرى للتأدٌب فلو افترضنا أن رئٌس أي من 

هٌئة الرقابة والتحقٌق أو هٌئة التأدٌب كان بمرتبة الوزٌر فأنه تبعاً ٌخضع للقواعد التً ٌنص 

( لتقرر خضوع جمٌع 42حاكمة الوزراء. ثم تأتً بعد ذلك المادة )علٌها النظام الخاص بم

الموظفٌن المدنٌٌن سواء كانوا موظفٌن عمومٌٌن أم من موظفً األشخاص المعنوٌة العامة 

لألحكام التً جاء بها النظام وذلك باستثناء أعضاء السلك القضائً. وتعبٌر الموظفٌن فً هذه 

لدولة الذٌن ٌوصفون عادة بأنهم خارج الهٌئة، كما ال المادة بذاتها ال ٌشمل مستخدمً ا

ٌنصرؾ تلقائٌاً إلى الموظفٌن المتعاقدٌن فهؤالء ٌخضعون لألحكام الخاصة بهم فأن سمحت 



تلك األحكام بخضوعهم ألحكام هذا النظام كله أو بعضه كان  خضوعهم بناء على ذلك وإال 

 –فً كافة الحاالت –ذا ال ٌنفً فٌتبع فً حقهم ما تقضً به تلك األحكام على أن ه

ً لما  خضوعهم فٌما ٌنسب إلٌهم من مخالفات الختصاصات هٌئة الرقابة والتحقٌق وتبعا

 تضمنه النظام من أحكام تتعلق بالرقابة والتحقٌق. 

( لتواجه حاجة قائمة اآلن بالنسبة للجزاءات التً 34وقد تضمن النظام المادة )

ناك جهاز مختص بتطبٌق أحكامها كتلك التً جاء بها صدرت بها أنظمة دون أن ٌكون ه

فتركت لتقدٌر جاللة الملك المعظم أمر  23/11/1377( وتارٌخ 43المرسوم الملكً رقم )

االختصاصات بتطبٌق أحكام تلك األنظمة على هٌئة الرقابة والتحقٌق أو على هٌئة  إضفاء

االختصاص على نحو آخر. وواضح التأدٌب أو على الجهازٌن معاً إلى أن ٌجري تنظٌم ذلك 

من نص المادة أنها تتعلق بالموظفٌن عامة أٌاً كانت عالقتهم النظامٌة بالدولة وطبٌعً أن 

ٌفرض النظام فً ختامه على كل من رئٌس هٌئة الرقابة والتحقٌق ورئٌس هٌئة التأدٌب 

منهما من واجب تقدٌم تقرٌر سنوي ٌرفع إلى مقام رئٌس مجلس الوزراء ٌتضمن ما لكل 

مالحظات ومقترحات. وفً ذلك رقابة علٌا على أعمال الجهازٌن وسعً مستمر للوصول 

بهما إلى المستوى الالئق. وهذا تطبٌق آخر ٌمارسه ولً األمر عمالً بمبدأ الرقابة العلٌا الذي 

 أشار إلٌه عمر رضً هللا عنه وتقدٌم بٌانه.



         

 نظام تأدٌب الموظفٌن

 القسم األول

 هٌئة الرقابة والتحقٌق

 الباب األول

 فً تشكٌل الهٌئة

 -1-مـــادة 

تنشأ بموجب هذا النظام هٌئة مستقلة تسمى ) هٌئة الرقابة والتحقٌق ( ترتبط مباشرة 

برئٌس مجلس الوزراء وتشكل من رئٌس ال تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ووكٌلٌن 

أو أكثر ال تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاؾ من األعضاء ذوي 

 ة العدد الكافً من الموظفٌن اإلدارٌٌن والمستخدمٌن. التخصص. وٌلحق بالهٌئ

 -2-مـــادة 

ٌعٌن رئٌس الهٌئة وتنهى خدمته بأمر ملكً وٌعٌن الوكالء وتنهى خدمتهم بأمر ملكً 

 بناء على اقتراح رئٌس الهٌئة. 

 -3-مـــادة 

 تضم الهٌئة األجهزة التالٌة : 

 جهاز الرقابة. 

 جهاز التحقٌق. 

من إدارات ٌعٌن عددها ودائرة اختصاص كل منها واإلجراءات وٌتكون كل جهاز 

 التً تسٌر علٌها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئٌس الهٌئة. 



 -4-مـــادة 

تصدر الالئحة الداخلٌة للهٌئة بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئٌس 

 الهٌئة.

 نًالباب الثا                           

 فً االختصاصات واإلجراءات

 -5-مـــادة 

مع عدم اإلخالل بسلطة الجهة اإلدارٌة المعنٌة فً الرقابة وفحص الشكاوي والتحقٌق 

 تختص هذه الهٌئة فً حدود القواعد المنصوص علٌها فً هذا النظام بما ٌلً : 

 )*(إجراء الرقابة الالزمة للكشؾ عن المخالفات اإلدارٌة .  -1

فحص الشكاوى التً تحال إلٌها من الوزراء المختصٌن أو من أي جهة رسمٌة  -2

 مختصة عن المخالفات المالٌة واإلدارٌة. 

إجراء التحقٌق فً المخالفات المالٌة واإلدارٌة التً تكشؾ عنها الرقابة وفٌما ٌحال  -3

 إلٌها من الوزراء المختصٌن أو من أي جهة رسمٌة مختصة. 

 تحال طبقاً لهذا النظام إلى هٌئة التأدٌب. متابعة الدعوى التً -4

 -6-مـــادة 

تثبت جمٌع إجراءات الرقابة والنتٌجة التً تسفر عنها فً محاضر خاصة تعد لهذا الؽرض 

 وترفع إلى رئٌس الهٌئة لتقرٌر اإلجراء المناسب. 

 -7-مـــادة 

محققٌن إلجرائه ٌجب إذا رأى رئٌس الهٌئة أن أموراً تستوجب التحقٌق ٌنتدب من ٌراه من ال

 إخطار الجهة اإلدارٌة التً ٌتبعها الموظؾ بإجراء التحقٌق قبل البدء به.

 

 هـ  5/1/1433وتارٌخ 4( من هذا النظام  بما ٌتفق مع التعدٌل الوارد بالمرسوم الملكً رقم م/5( من المادة )1تم  وضع الفقرة ) -*



 -2-مـــادة 

علٌه  االطالععلى ما ٌرى لزوم  االطالععلى الجهات الحكومٌة تمكٌن المحقق من 

من األوراق والمستندات وؼٌرها وتفتٌش أماكن العمل إذا تطلب التحقٌق ذلك بحضور 

الرئٌس المباشر للموظؾ وٌجب تحرٌر محضر بحصول التفتٌش ونتٌجته وحضور المتهم أو 

 ؼٌابه وذكر الحاضرٌن. 

أو التفتٌش ٌرفع رئٌس  اإلطالعالجهة الحكومٌة عن تمكٌن المحقق من  إذا امتنعت

 الهٌئة االمر إلى رئٌس مجلس الوزراء لألمر بما ٌراه. 

 -3-مـــادة 

إذا رأى رئٌس الهٌئة ألسباب جدٌة أن أموراً تستوجب تفتٌش ؼٌر أماكن العمل فله أن 

 بحضور المحقق. ٌطلب إجراء ذلك من قبل السلطة المختصة وٌجري التفتٌش

 -12-مـــادة 

لم تقتض المصلحة  ٌجري التحقٌق بحضور الشخص الذي ٌجري التحقٌق معه ما

 العامة إجراء التحقٌق فً ؼٌبته. 

 -11-مـــادة 

ٌكون التحقٌق كتابة وٌثبت فً محضر أو محاضر مسلسلة ٌبٌن فٌها تارٌخ ومكان 

لتحقٌق بتوقٌع من تولى التحقٌق وال وساعة افتتاحه واتمامه وتذٌل كل ورقة من أوراق ا

 ٌجوز الشطب أو التعدٌل فً أوراق محاضر التحقٌق. 

 

 -12-مـــادة 

بعد انتهاء التحقٌق ٌعرض المحقق على رئٌس الهٌئة أوراق التحقٌق والتوصٌة 

بالتصرؾ النظامً فٌها. وإذا أسفر التحقٌق عن وجود جرٌمة جنائٌة تحال القضٌة إلى الجهة 

 بالفصل فٌها. المختصة 



 -13-مـــادة 

إذا أسفر التحقٌق عن وجود شبهات قوٌة تمس كرامة الوظٌفة أو النزاهة أو الشرؾ أو 

حسن السمعة جاز لرئٌس الهٌئة بعد أخذ رأي الوزٌر المختص اقتراح فصل الموظؾ بقرار 

 من مجلس الوزراء. 

 القسم الثانً

)هٌئـة التأدٌـب
1

) 

 الباب األول

 التأدٌب فً تشكٌل هٌئة

 -14-مـــادة 

تنشأ بموجب هذا النظام هٌئة مستقلة تسمى ) هٌئة التأدٌب ( ترتبط مباشرة برئٌس 

مجلس الوزراء، وتشكل من رئٌس ال تقل مرتبه عن المرتبة الخامسة عشرة ونائب للرئٌس 

ال تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة وعدد كاؾ من األعضاء ذوي التخصص وٌلحق 

 ة العدد الكافً من الموظفٌن اإلدارٌٌن والمستخدمٌن. بالهٌئ

 -15-مـــادة 

ٌعٌن رئٌس الهٌئة وتنهً خدمته بأمر ملكً، وٌعٌن نائب الرئٌس وتنهً خدمته بأمر 

 ملكً بناًء على اقتراح رئٌس الهٌئة. 

 -16-مـــادة 

تراح رئٌس تصدر الالئحة الداخلٌة للهٌئة بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناًء على اق

 الهٌئة. 

 

 

                                                           
( مين نظيام 52( الخاصة بهٌئة التأدٌب ألؽٌيت بموجيب الميادة )32( إلى )14المواد من ) (هامة )مالحظة -1

 هـ .17/7/1422وتارٌخ  51دٌوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكً رقم م/



  الباب الثانً

 فً االختصاصات واإلجراءات

 -17-مـــادة 

 تختص هٌئة التأدٌب بنظر القضاٌا التأدٌبٌة التً تحال إلٌها من هٌئة الرقابة والتحقٌق. 

 -12-مـــادة 

تنظر القضاٌا المعروضة على هٌئة التأدٌب بواسطة مجلس ٌشكل بقرار من رئٌس 

 الهٌئة. 

من رئٌس وعضوٌن وأمٌن للمجلس وبحضور مندوب عن هٌئة الرقابة ٌتكون 

 والتحقٌق.

 -13-مـــادة 

على رئٌس مجلس المحاكمة حال ورود القضٌة إلٌه أن ٌحدد موعد لنظرها وٌتولى 

المجلس إبالغ المتهم وهٌئة الرقابة والتحقٌق بذلك على أن ال تقل الفترة بٌن اإلبالغ وتارٌخ 

ام وٌجب أن ٌتضمن إبالغ المتهم صورة طبق األصل من قرار اإلحالة الجلسة عن عشرة أٌ

 للمحاكمة. 

 -22-مـــادة 

على المتهم أن ٌحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن ٌستعٌن بمحام وأن ٌبدي دفاعه 

 كتابة أو شفهٌاً وأن ٌطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. 

ن ٌمضً فً إجراءات المحاكمة بعد أن وإذا لم ٌحضر المتهم فعلً مجلس المحاكمة أ

 صحٌحاً.  إبالؼاٌتحقق من أن المتهم قد أبلػ 

 -21-مـــادة 

تكون جمٌع االبالؼات بخطابات رسمٌة وٌتم إبالغ المتهم على العنوان الثابت فً 

أوراق القضٌة أو على مقر وظٌفته التً ٌشؽلها حسب األحوال فإذا تعذر ذلك فٌبلػ بواسطة 

 رسمٌة. الجرٌدة ال



 -22-مـــادة 

بحضور جمٌع أعضائه ومندوب هٌئة الرقابة  إالال تصح جلسات مجلس المحاكمة 

 والتحقٌق وتصدر القرارات بأؼلبٌة أصوات أعضاء المجلس. 

 -23-مـــادة 

على أوراق التحقٌق بحضور أمٌن مجلس المحاكمة  االطالعللمتهم أو من ٌوكله حق 

 وله بأذن من رئٌس المجلس استنساخ صور منها. 

 -24-مـــادة 

للمتهم ولمندوب هٌئة الرقابة والتحقٌق أن ٌطلبا رد أي عضو من أعضاء مجلس 

 المحاكمة إذا كان هناك سبب ٌوجب الرد. 

 سرعة.وعلى رئٌس الهٌئة أن ٌفصل فً هذا الطلب على وجه ال

 -25-مـــادة  

المنسوبة إلى المتهم تكون جرٌمة تختص هٌئة  األمورإذا رأى رئٌس هٌئة التأدٌب أن 

أخرى بالفصل فٌها فعلٌه أن ٌعٌد األوراق إلى هٌئة الرقابة والتحقٌق لتحٌلها بدورها إلى 

 الجهة ذات االختصاص مع أخطار الجهة التً ٌتبعها الموظؾ بذلك.

 -26-مـــادة 

األحوال التً ٌتقرر فٌها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائٌة توقؾ اإلجراءات فً 

المختصة وتعاد األوراق بعد ذلك إلى هٌئة  التأدٌبٌة بحقه إلى أن ٌصدر حكم نهائً من الجهة

 الرقابة والتحقٌق لتقرٌر ما ٌجب. 

 -27-مـــادة 

ممكن وٌجب أن ٌكون على مجلس المحاكمة أن ٌصدر قرار فً القضٌة بأسرع وقت 

القرار مكتوبا ومسببا، وترسل صور رسمٌة من القرار إلى من صدر فً حقه وإلى الجهة 

 التً ٌتبعها الموظؾ ودٌوان الموظفٌن العام ودٌوان المراقبة العامة وهٌئة الرقابة والتحقٌق. 



 -22-مـــادة 

موظفً المرتبة قرارات مجلس المحاكمة نهائٌة باستثناء القرارات الصادرة بفصل 

الحادٌة عشرة فما فوق أو ما ٌعادلها فال تكون نهائٌة إال بعد التصدٌق علٌها من رئٌس 

 مجلس الوزراء. 

 -23-مـــادة  

 النظر فً القرار التأدٌبً فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:  إعادةٌجوز 

 إذا أخطأ القرار فً تطبٌق النظام أو تأوٌله،  -1

إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن  -2

 ثبوتها براءة المتهم.  

عادة النظر على لجنة من رئٌس دٌوان الموظفٌن العام ورئٌس هٌئة إوٌعرض طلب 

الرقابة والتحقٌق ورئٌس هٌئة التأدٌب فإذا تبٌن لها جدٌته ٌعاد النظر فً القرار بعد استئذان 

 مجلس الوزراء فً ذلك. رئٌس 

عادة النظر فً القرار وقؾ تنفٌذه إال إذا قرر المجلس الذي ٌتولى إوال ٌترتب على 

 النظر فً القضٌة ذلك.

 -32-مـــادة 

 لهٌئة التأدٌب أن تفسر القرار التأدٌبً وتصحح ما ٌقع فٌه من أخطاء مادٌة. 

 

 الثالثالقسم                                         

 أصول التحقٌق والتأدٌب

 -31-مـــادة 

ٌعاقب تأدٌبٌاً كل موظؾ ثبت ارتكابه مخالفة مالٌة أو إدارٌة وذلك مع عدم االخالل 

 برفع الدعوى العامة أو دعوى التعوٌض. 



 -32-مـــادة 

 العقوبات التأدٌبٌة التً ٌجوز أن توقع على الموظؾ هً : 

 لعاشرة فما دون أو ما يعادلها : أوالً : بالنسبة لموظفي المرتبة ا

 نذار. اإل -1

 اللــوم .  -2

الحسم من الراتب بما ال ٌتجاوز صافً راتب ثالثة أشهر على اال ٌتجاوز  -3

 المحسوم شهرٌاً ثلث صافً الراتب الشهري . 

 الحرمان من عالوة دورٌة واحدة.  -4

 الفصــــل . -5

 ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 

 اللوم .  -1

 الحرمان من عالوة دورٌة واحدة.  -2

 الفصـــل.  -3

 -33-مـــادة 

ال ٌمنع انتهاء خدمة الموظؾ من البدء فً اتخاذ اإلجراءات التأدٌبٌة أو االستمرار 

فٌها. وٌعاقب الموظؾ الذي انتهت خدمته قبل توقٌع العقوبة علٌه بؽرامة ال تزٌد على ما 

ٌعادل ثالثة أمثال صافً آخر راتب كان ٌتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة ال تزٌد 

 ات أو بالعقوبتٌن معاً. على خمس سنو

 -34-مـــادة 

ٌراعً فً توقٌع العقوبة التأدٌبٌة أن ٌكون اختٌار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة 

ة المالبسة للمخالفة وذلك فً حدود العقوبات دمع اعتبار السوابق والظروؾ المخففة والمشد

 المقررة فً هذا النظام.



للمخالفات العادٌة اإلدارٌة أو المالٌة إذا ثبت أن  وٌعفى الموظؾ من العقوبة بالنسبة

ارتكابه للمخالفة كان تنفٌذاً ألمر مكتوب صادر إلٌه من رئٌسه المختص بالرؼم من 

 مصارحة الموظؾ له كتابة بأن الفعل المرتكب ٌكون مخالفة. 

 -35-مـــادة 

( عدا 32ٌجوز للوزٌر المختص أن ٌوقع العقوبات المنصوص علٌها فً المادة )

 الفصل.

وال ٌجوز توقٌع عقوبة تأدٌبٌة على الموظؾ إال بعد التحقٌق معه كتابة وسماع أقواله 

 وتحقٌق دفاعه واثبات ذلك فً القرار الصادر بالعقاب أو فً محضر مرفق به.

 -36-مـــادة 

 (.32،33ٌجوز لمجلس المحاكمة أن ٌوقع العقوبة المنصوص علٌها فً المادتٌن )

 -37-مـــادة 

ٌجب أن ٌتضمن قرار هٌئة الرقابة والتحقٌق باإلحالة لهٌئة التأدٌب بٌان األفعال 

 المنسوبة إلى المتهم على وجه التحدٌد. 

 -32-مـــادة 

( إذا رأت هٌئة الرقابة والتحقٌق أن المخالفة 41، 42، 36مع مراعاة أحكام المواد )

مختص مع بٌان األفعال المنسوبة إلى ال تستوجب عقوبة الفصل تحٌل األوراق إلى الوزٌر ال

 المتهم على وجه التحدٌد واقتراح العقوبة المناسبة. 

وللوزٌر المختص توقٌع هذه العقوبة أو اختٌار عقوبة أخرى مالئمة من بٌن العقوبات 

 التً تدخل ضمن اختصاصه. 

 -33-مـــادة 

المراقبة العامة فً جمٌع تبلػ هٌئة الرقابة والتحقٌق ودٌوان الموظفٌن العام ودٌوان 

األحوال بالقرار الصادر من الوزٌر بالعقوبة فور صدور القرار فإن لم ٌكن القرار صادراً 

( تعٌن أن ٌرسل لهٌئة الرقابة والتحقٌق مع القرار صور من جمٌع 32بالتطبٌق للمادة )

التحقٌق،  وراقأوراق التحقٌق، وللهٌئة خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تسلمها للقرار وصور أ



إذا رأت أن المخالفة الصادر فً شأنها القرار تستوجب الفصل أن تبلػ الوزٌر بذلك وتباشر 

 .التحقٌق فً القضٌة

 -42-مـــادة 

إذا ارتكب الموظؾ مخالفة فً جهة ؼٌر التً ٌعمل فٌها ٌحال الموظؾ إلى هٌئة 

المتهم تستوجب توقٌع العقوبة  الرقابة والتحقٌق فإذا رأت الهٌئة أن األفعال المنسوبة إلى

 تحٌل الدعوى إلى مجلس التأدٌب . 

 -41-مـــادة 

ٌحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض إلى هٌئة 

الرقابة والتحقٌق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعٌن ألكثر 

 من جهة. 

فإذا رأت هٌئة الرقابة والتحقٌق أن الوقائع تستوجب توقٌع العقوبة تحٌل الدعوى إلى 

 التأدٌب. 

 -42-مـــادة 

تسقط الدعوى التأدٌبٌة بمضً عشر سنوات من تارٌخ وقوعها وتنقطع هذه المدة بأي 

 إجراء من إجراءات التحقٌق أو التأدٌب وتسري المدة من جدٌد ابتداء من آخر إجراء وإذا

 . تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم ٌترتب علٌه انقطاعها بالنسبة للباقٌن

 -43-مـــادة 

ٌصدر قرار كؾ ٌد الموظؾ من الوزٌر المختص إذا رأى هو أو رأت هٌئة الرقابة 

 والتحقٌق أن مصلحة العمل تقتضً ذلك. 

د حتى ٌفرج عنه. وٌصدر وٌعتبر الموظؾ المحبوس احتٌاطٌاً فً حكم مكفوؾ الٌ

مجلس الوزراء الئحة تحدد متى ٌعتبر الموظؾ المحبوس احتٌاطٌاً فً حكم مكفوؾ الٌد
(2)

 . 

                                                           
هيـ وحيدد الحياالت التيً ٌعتبير الموظيؾ 22/12/1331وتارٌخ  1226صدر قرار مجلس الوزراء رقم  -1( 2)

 كم مكفوؾ الٌد. المحبوس احتٌاطٌاً فً ح
 إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جرٌمة تتصل بالوظٌفة العامة.  -1
 إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جرٌمة األعتداء على النفس أو العرض أو المال.  -2
 إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفٌذٌة بارتكاب جرٌمة تخل بالشرؾ أو األمانة.  -3
 ان حبسه بسبب تهمة سٌاسٌة وطلب وزٌر الداخلٌة اعتباره فً حكم مكفوؾ الٌد.إذا ك -4



  -44-مـــادة 

الموظؾ الذي صدر حكم بحبسه ٌعرض أمره على هٌئة الرقابة والتحقٌق للنظر فً 

ظؾ عن العمل بسبب مسئولٌته التأدٌبٌة. وٌجب إبالغ هٌئة الرقابة والتحقٌق عن انقطاع المو

 الحبس. 

 -45-مـــادة 

للموظؾ أن ٌطلب محو العقوبات التأدٌبٌة الموقعة علٌه بعد مضً ثالث سنوات من 

 تارٌخ صدور القرار بمعاقبته. وٌتم محو العقوبة بقرار من الوزٌر المختص.

 

 القسم الرابع

 أحكام عامــة

 -46-مـــادة 

اإلداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفً ٌكون لرئٌس المصلحة المستقلة وللرئٌس 

إداراتهم من الصالحٌات ما للوزٌر بالنسبة لموظفً وزارته وٌجوز للوزٌر أو من فً حكمه 

 بقرار مكتوب تفوٌض بعض صالحٌاته المقررة فً هذا النظام.

 -47-مـــادة 

 مع مراعاة أحكام األنظمة الخاصة ٌحاكم رئٌس وأعضاء هٌئة الرقابة والتحقٌق

ورئٌس وأعضاء هٌئة التأدٌب تأدٌبٌاً أمام هٌئة من ثالثة أعضاء تشكل بأمر ملكً وال ٌجوز 

 أن توقع علٌهم إال عقوبة اللوم أو العزل. 

 -42-مـــادة 

ٌسري هذا النظام على جمٌع الموظفٌن المدنٌٌن فً الدولة عدا أعضاء السلك القضائً 

 مة. كما ٌسري على موظفً األشخاص المعنوٌة العا

 -43-مـــادة 

                                                                                                                                                                      
هـ باعتبار الموقوؾ فً دٌون خاصة فً حكم مكفوؾ 2/2/1412/م فً 1757كما صدر األمر السامً رقم  -2

 الٌد إذا ثبت إعساره.



ٌجوز بأمر جاللة الملك أن ٌعهد إلى هٌئة الرقابة والتحقٌق أو هٌئة التأدٌب بتطبٌق 

 األنظمة الجزائٌة األخرى ذات العالقة بالموظفٌن. 

 -52-مـــادة 

تقرٌراً  –كل على حدة  -)*(  ورئٌس هٌئة التأدٌبٌقدم رئٌس هٌئة الرقابة والتحقٌق 

 أعمال جهازه متضمناً مالحظاته ومقترحاته.سنوٌاً شامالً عن 

 

 

 
 هـ   2041)*(  الخأديب اصبح هي إخخصبص ديىاى الوظبلن بعذ صذوس ًظبم ديىاى الوظبلن في عبم 

 
 

هـ  ببلفقشة الخبهست هبيلي)  5/2/2011وحبسيخ  0جبء في الوشسىم الولكي سقن م/ -هلحىظت  -

جبى الخي حببشش وقج إصذاس هزا الوشسىم الخحقيق إسخوشاس هيئت الشقببت والخحقيق والجهبث والل
في جشائن جٌبئيت بوىجب ًصىص خبصت  في هببششة اإلخخصبصبث  –أو أحذهوب –واإلدعبء العبم 

والسلطبث الوخعلقت ببلخحقيق أو اإلدعبء العبم بحسب األحىال الوٌصىص عليهب في ًظبم 
ق واالدعبء العبم حلك االخخصبصبث اإلجشاءاث الجزائيت ورلذ إلً حيي هببششة هيئت الخحقي

 (13/2/2011في  0134) ًشش في جشيذة ام القشي العذد سقن 4والسلطبث

 


