بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العاليى والبحث العلمي لسنة 4991م
عملا بالسلطات املخولة له مبوجب ،املادة  42من قانون تنظيم التعليم العايل والبحث العلمي لسنة  ،0991مقرؤة
مع املادة (6و) منه،أصدار اجمللس القومي للتعليم العايل والبحث العلمي اللئحة اآليت نصها:
اسم الالئحة وبدء العمل بها
-0تسمي هذه اللئحة "،الئحة حماسبة العاملني مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي لسنة 0992م" ويعمل هبا
من تاريخ التوقيع عليها.
الغاء واستثناء
 )0( -4تلغي مجيع اللوائح والنظم األساسية اخلاصة مبحاسبة العاملني مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي.
( )4على الرغم من االلغاء الوارد ىف البند ( )0تظل صحيحة مجيع االجراءات الىت اختذت مبوجب تلك اللوائح
والنظم األساسية ،كما لو كانت قد صدرت مبوجب أحاام هذه اللئحة.
تطبيق
 -3تطبق أحاام هذه اللئحة على مجيع العاملني مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي التابعة للدولة.
تفسير
-2ىف هذه اللئحة:
(أ) تاون للالمات والعبارات الواردة فيها ،واملفسرة ىف قانون تنظيم التعليم العايل والبحث العلمي لسنة
0991م ،وقوانني مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي ،ذات املعاين املمنوحة هلا ىف تلك القوانني.
(ب) مامل يقتض السياق معىن آخر:
" رئيس الوحدة" يقصد به عميد الالية أو رئيس اإلدارة أو أي شخص ياون املسئول التنفيذي األول هبا
وفق ا للهيال االداري للمؤسسة.
"المحقق" يقصدبه الشخص أو اللجنة الىت تتوىل التحقيق مبوجب املادة  8من هذه اللئحة.

" المؤسسة" يقصد هبا أى من اجلامعات واملعاهد العلي أو مراكز البحوث والاليات ،التابعة للدولة املنشأة
مبوجب أحاام املادة  00من القانون.
"السلطة المختصة" يقصد هبا مدير املؤسسة أو وكيلها أو أي جهة ادارية أخري متلك سلطة تشايل جملس
التحقيق أو احملاسبة وتأييد قرارهتا حسب مستوى ودرجات الفئات املختلفة باملؤسسة.
"العاملون " تشمل أعضاء هيئة التدريس والباحثني واالداريني املعادلني وسائر األكادميني ومساعدي التدريس
والفنيني واملوظفني والعمال باملؤسسة.
"الوظائف القيادية العليا"يقصد هبا حاملو الدرجات والرتب العلمية مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي
املناظرة للدرجة الثالثة فما فوق.
المخالفات
 -5ياون عرضة للمحاسبة مبوجب أحاام هذه اللئحة كل من يرتاب خمالفة أو أكثر من املخالفات اآلتية،وهي
أن :
(أ) يهمل ىف أداء واجباته الوظيفية،
(ب) ال ميتثل ألي قانون أو الئحة أو نظام أساسي سار عليه ،أو أي امر قانوين صادر اليه من سلطة خمتصة،
(ج) ال يقوم بتنفيذ التوجيهات الصادرة اليه من رؤسائه فيما يتعلق بأداء الواجبات واملهام املوكلة اليه،
(د) يسلك سلوكا منافيا لآلداب العامة واألخلق أو ال يليق مبركزه الوظيفي،
(ه) يتغيب عن العمل دون اذن أو عذر مقبول،
(و) تثبت ادانته أمام حمامة خمتصة ،ىف جرمية متس الشر أو االمانة.
بدء دعوي المحاسبة بالتحقيق
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( ) 0ال يقدم أي من العاملني للمحاسبة  ،اال بناء علي حتقيق تأذن به السلطة املختصة بناء علي طلب
ماتوب من رئيس الوحدة الىت يتبع هلا.
( )4جيوز للسلطة املختصة من تلقاء نفسها أن تأمر باجراء التحقيق مع أى من العاملني.

االيقاف عن العمل
 )0( -7جيوز للسلطة املختصة بعد التشاور مع رئيس الوحدة الىت يتبع هلا أي من العاملني  ،ايقافه عن العمل اذا
اقتضت اجراءات احملاسبة ذلك ،وجيوز أن يتضمن االيقا

املذكور ايقا

املرتب كليا أو جزيئا ،اىل حني

صدور قرار جملس احملاسبة ،على أال تتعدي مدة االيقا تسعني يوما.
( )4اذا انقضت مدة االيقا املذكورة ىف البند( ،)0دون تقدمي من مت ايقافه من العاملني للمحاسبة ،أو مل
يصدر قرار ىف مواجهته ،فعلي السلطة املختصة الغاء أمر االيقا

عن العمل أو املرتب مع استمرار اجراءات

احملاسبة.
( )3جيوز للسلطة املختصة ايقا

أي من العاملني اذا أقيمت ضده اجراءات جنائية ،وجيوز أن يتضمن

أمر االيقا  ،ايقا املرتب كلي ا أو جزئي ا اىل حني الفصل يف الدعوي اجلنائية أو صدور قرار جملس احملاسبة.
( )2جيب أن يبلغ أمر االيقا إىل من أقيمت ضده دعوى احملاسبة كتابة أو اعلنه بالنشر.
( )5إذا صدر احلام برباءة من أقيمت ضده دعوي احملاسبة ،فيجب علي السلطة املختصة الغاء أمر
االيقا

مع رد املرتب أو اجلزء املوقو منه ،أما إذا صدر احلام بادانته ،فعلي السلطة املختصة اختاذ ما

تراه حمققا للعدالة.
اجراءات التحقيق
 )0( -8يتم اجراء التحقيق بوساطة شخص تعينه السلطة املختصة علي أال تقل درجته عن درجة من أقيمت ضده
دعوي احملاسبة ،كما جيوز اجراء التحقيق بوساطة جلنة تعينها السلطة املختصة ،على أال تقل درجة رئيسها
أو أي من أعضائها عن درجة من اقيمت ضده دعوي احملاسبة .ويف حالة عدم وجود شخص أعلي ممن
اقيمت ضده دعوي احملاسبة .جيوز للسلطة املختصة تشايل اللجنة على أن ياون من بني أعضائها
مستشار قانوين أو قاض.
( )4جيب على احملقق اتباع االجراءات اآلتية:
(أ) اعلن الشخص املنسوية اليه املخالفة كتابة ،أو بالنشر ،على أن يتضمن االعلن تاريخ وماان
التحقيق وبيان موجز عن املخالفة املنسوبة اليه وطبيعتها وذلك قبل بدء التحقيق بوقت كا .
(ب) يدون التحقيق ىف حمضر يشتمل على اآليت:

أوالا :تاريخ وساعة وماان التحقيق ،واالشارة اىل أمرالتاليف الصادر بالتحقيق.
ثانيا :اسم الشخص الذي اقيمت ضده دعوي احملاسبة وسنه وحمل اقامته ووظيفته ودرجته.
ثالث ا :كل ما يتخذ من اجراءات فضآل عن األسئلة واألجوبة ،ويطلب من الشخص الذي
اقيمت ضده دعوي احملاسبة التوقيع على احملضر بعد تلوته عليه ،واذا رفض ذلك ،فتدون هذه
الواقعة ىف احملضر واذا رفض املثول أمام احملقق أو رئيس جلنة التحقيق ،فيدون ذلك ىف احملضر
ويرفع للسلطة املختصة.
رابع ا :ترقم كل ورقة من أوراق احملضر وتذيل بتوقيع احملقق أو رئيس اللجنة.
(ج) متاني الشخص الذي اقيمت ضده دعوي احملاسبة من مساع أقوال الشهود ومناقشتهم والسماح له
باالضطلع علي أي مستند أو استدعاء أي شاهد بناء على أسباب معقولة تدون ىف احملضر،
(د) جيوز للمحقق ىف املسائل الفنية االستعانة بذوي االختصاص ،ويتم ذلك عن طريق الوحدة اليت يتبع
هلا الشخص الذي اقيمت ضده دعوي احملاسبة ،اذا دعت احلاجة لذلك،
(ه) جيب علي احملقق عند اكتمال التحقيق رفع األوراق للسلطة املختصة الختاذ ماتراه مناسب ا،
(و) اذا اقتنعت السلطة املختصة بوجود هتمة مبدئية ،تأمر بتقدمي من مت معه التحقيق جمللس حماسبة أو
حملاسبة اجيازي ا حبسب احلال،
(ز) اذا مل ياشف التحقيق عن هتمة مبدئية ،جيب علي السلطة املختصة أن تأمر حبفظ االجراءات،
(ح) جيوز للسلطة املختصة عند رفع نتائج التحقيق اليها أن تـأمر بإعادة التحقيق ،إذا كان ىف اعتقادها
وجود قصور يف بعض مسائل التحقيق.
اختصاصات رئيس الوحدة وسلطاته االيجازية
 )0( -9فيما عدا حاالت شاغلي الوظائف القيادية العليا ،خيتص رئيس الوحدة مبحاسبة أي من العاملني التابعني
له اجيازيا.
( )4تاون لرئيس الوحدة سلطة توقيع أي من اجلزاءات املنصوص عليها يف املادة ( 09أ)و(ب).

( )3جيوز لرئيس الوحدة أن يفوض السلطة املمنوحة له مبوجب احاام البند( )0ألي من العاملني بشرط أال
تقل درجته عن درجة من اقيمت ضده دعوي احملاسبة.
اجراءات المحاسبة االيجازية
 )0( -01اليشرتط يف احملاسبة االجيازية التقيد باالجراءات اليت تتبع أمام جملس احملاسبة.
( )4تدون اجراءات احملاسبة االجيازية ،ىف حمضر ،يتضمن البيانات اآلتية:
(أ) اسم الشخص املنسوب اليه املخالفة ودرجته والوحدة الىت يتبع هلا،
(ب) نوع املخالفة وطبيعتها،
(ج) ماان اجراء احملاسبة وزمانه،
(د) توقيع رئيس الوحدة أو املفوض باجراء احملاسبة،
قرار البراءة أو اإلدانة والجزاء
( )3ال تتم اجراءات احملاسبة االجيازية اال بعد مضي أربعة وعشرين ساعة من تاريخ وقوع املخالفة أو العلم هبا.
تشكيل مجلس المحاسبة
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( )0مع مراعاة احاام املادة  9تتم حماسبة أي من العاملني بوساطة جملس حماسبة تشاله السلطة
املختصة،من ثلثة أعضاء  ،على أال تقل درجة رئيس اجمللس أو أي من أعضائه عن درجة الشخص املقامة
ضده دعوي احملاسبة ،
( )4يراعي عند تشايل اجمللس املذكور ىف البند( ،)0أن ياون من بني أعضائه أحد القانونني مىت كان ذلك
ممان ا،
( )3تقوم السلطة املختصة باصدار أمر تشايل اجمللس املذكور ىف البند( ،)0خلل مدة ال تتجاوز مخسة
عشر يوم ا من تاريخ رفع نتيجة التحقيق اليها.

بدء المحاكمة
 )0( -04تبدأ اجراءات احملاكمةخلل مدة ال تتجاوز ثلثني يوم ا من تاريخ تشايل جملس احملاسبة ،وعلى اجمللس
أن يفرغ من احملاكمة يف أسرع وقت ممان.
( ) 4عند ادانة أي من العاملني بوساطة حمامة جنائية خمتصة بأي هتمة متس الشر أو األمانة جيب على
السلطة املختصة أن تصدر أمرا يتشايل جملس احملاسبة خلل مدة أقصاها مخسة عشر يوم ا من تاريخ ابلغها
بقرار احملامة النهائي.
االعتراض علي تشكيل مجلس المحاسبة
 )0( -03جيوز للشخص الذي اقيمت ضده دعوي احملاسبة االعرتاض علي تشايل جملس احملاسبة ،وعليه أن يقدم
اعرتاضه ىف اجللسة األويل للمجلس ،وعلى رئيس اجمللس تدوين االعرتاض يف احملضر.
( )4اذا قرر جملس احملاسبة رفض طلب االعرتاض ،فعليه السري ىف اجراءات احملاكمة ،أما إذا رأي قبول
االعرتاض  ،فعليه وقف االجراءات ورفع القرار للسلطة املختصة الختاذ ماتراه مناسب ا.
اجراءات جملس احملاسبة
 )0( -02يتم اعلن الشخص الذي اقيمت ضده دعوي احملاسبة ،كتابة باملخالفة املنسوبة اليه ،وتاريخ وماان
انعقاد جملس احملاسبة ،وذلك قبل مثان و اربعني ساعة على االقل من تاريخ انعقاد اجمللس،
( )4اذا كان الشخص الذي اقيمت ضده دعوي احملاسبة  ،متغيب ا داخل السودان أو خارجه ،أو تعذر
االهتداء اىل ماان وجوده ،جيوز اعلنه على عنوان أقرب األقربني اليه ،املدون ىف ملف خدمته أو يلصق
االعلن ىف ماان ظاهر ،ىف آخر موقع كان يعمل به ،كما جيوز اعلنه بالصحف اليومية ،وجيوز للمجلس
السري ىف اجراءات احملاسبه والفصل ىف املخالفة ىف غيابه مىت ما اقتنع بناء علي أسباب تدون يف احملضر أن من
اقيمت ضده دعوي احملاسبة يتهرب ليتفادي تنفيذ االعلن.
( )3جيوز ملن متت ادانته مبوجب احاام البند( ،)4االعرتاض على قرار جملس احملاسبه ،امام السلطة املختصة
خلل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ تأييد قرار جملس احملاسبه ،وجيوز للسلطة املختصة قبول
االعرتاض والغاء قرار جملس احملاسبة مىت اقتنعت بوجود سبب معقول منعه من املثول امام اجمللس وعليها ان
تأمر باعادة احملاكمة.

( )2جيب ان تتضمن التهمة الوقائع الىت بنيت عليها ،بالقدر الاايف الحاطة من اقيمت ضده دعوي احملاسبة
علم ا باملخالفة املنسوبة اليه.
( )5جي وز جمللس احملاسبة مساع اقوال احملقق ،وجيب عليه متاني من اقيمت ضده دعوي احملاسبة من مناقشة
واالطلع على حمضر التحقيق اذا طلب ذلك.
( )6جيب على جملس احملاسبة متاني من اقيمت ضده دعوي احملاسبة من استدعاء الشهود وطلب املستندات
اال اذا رأي اجمللس السباب معقولة تدون ىف احملضر رفض استدعاء أى شاهد أو طلب اى مستند.
( )7جيب علي جملس احملاسبة مساع من اقيمت ضده دعوي احملاسبة ومتاينه من مناقشة الشهود واستجواهبم
واالطلع على املستندات بغرض الدفاع عن نفسه ،اال اذا رأي اجمللس ألسباب معقولة تدون ىف احملضر عدم
جدوي شهادة الشاهد أو االطلع على املستند.
( )8ملن اقيمت ضده دعوي احملاسبة ،احلق ىف أن يتقدم بدفوعه كتابة كما جيوز له أن يستعني مبحام أو
صديق للدفاع عنه.
( )9جيوز للمجلس اخذ شهادة الشهود على اليمني وجيب على رئيس اجمللس تدوين كافة البيانات ىف حمضر
جملس احملاسبة ،كما جيب عليه تدوين ملحظاته على كل مستند مقدم اىل اجمللس.
( )01جيوز جمللس احملاسبة ،ىف اي وقت قبل النطق باحلام ،ان يعدل التهمة أو التهم ،كما جيوز له ان حيرر
هتمة اضافية على أنه إذا رأي اجمللس أن السري ىف اجراءات احملاكمة مباشرة بعد تعديل التهمة أو التهم أو ان
حتريرهتمة جديدة ،قد يلحق ضررا بليغا مبن اقيمت ضده دعوي احملاسبه ،فيجب عليه تأجيل احملاكمة ملدة ال
تتجاوز مخسة عشر يوما.
األثر المترتب على االجراءات الجنائية
 )0( -05ال جيوز تقدمي أى من العاملني  ،جمللس حماسبه ،اال بعد صدور احلام النهائي يف الدعوي اجلنائية ،لدي
قيامها ىف مواجهته.
( ) 4اذا بدأت اجراءات احملاسبة  ،قبل فتح الدعوي اجلنائية ،فعلي جملس احملاسبة أو السلطة املختصة حبسب
احلال ،وقف اجراءات احملاسبة حلني صدور القرار النهائي ىف الدعوي اجلنائية.

( )3عند تقدمي أي من العاملني ،الذي أدين يف هتمة جنائية جمللس حماسبة بسبب سلوكه العام يف موضوع
التهمة اجلنائية ،جيب عرض منطوق حام احملامة اجلنائية علي جملس احملاسبه ،وعلى اجمللس قبول احلام،
والجيوز قبول أي دفع لنقص التهمة اجلنائية.
( )2جيوز أن حياسب من العاملني متت تربئته من التهمة اجلنائية بأي هتمة أخري مبوجب هذه اللئحة بشرط
أال تثار بطريقة أساسية التهمة اليت برأته منها احملامة اجلنائية.
قرار مجلس المحاسبة
 )0( -06يصدر قرار جملس احملاسبة باألغلبية ،وبدون الرأي املخالف (إن وجد) ىف حمضر االجراءات.
( )4ياون القرار ماتوبا ومؤرخا وموقعا عليه من رئيس اجمللس وأعضائه.
( )3جيب أن يشتمل القرار على االسباب الىت بين عليها ،ويرفع مع حمضر االجراءات للسلطة املختصة.
نفاذ قرار مجلس المحاسبة
 )0( -07ال ياون قرار جملس احملاسبة نافذا اال بعد أن تؤيده السلطة املختصة.
( )4جيوز للسلطة املختصة ،عند رفع القرار اليها ،اختاذ أي من االجراءات اآلتية:
(أ) تأييد االدانة واجلزاء.
(ب) تأييد االدانة وختفيض اجلزاء.
(ج) االمر باجراء حماكمة جديدة مىت ما رأت أن ذلك ملئما.
(د)الغاء االدانة واجلزاء واصدار قرار بالرباءة.
( )3مع مراعاة احاام البندين ( )0و( ،)4ال ياون اي حام صادر ضد شاغلي اجملموعات العليا اال بعد
تأييده من مدير املؤسسة ،والعاملني دون اجملموعات العليا بعد تأييده من وكيل املؤسسة،
أما الوظائف القيادية العليا ،فل ياون القرار حبق أى منهم نافذا ،اال بعد تأييده من جلنة الشئون التنفيذية
واملالية.

االعالن بالقرار
 )0( -08ختطر السلطة املختصة بوساطة رئيس الوحدة أى من العاملني يقدم جمللس حماسبة بالقرار ،وتسلم له
بصورة من ذلك القرار ،واحليثيات اذا طلب ذلك.
( )4اذا تعذر االهتداء اىل عنوان من اقيمت ضده دعوي احملاسبه،فيجب اعلنه بذات طرق االعلن
املنصوص عليها ىف املادة  )4(02من هذه اللئحة.
الجزاءات
 )0( -09جيوز جمللس احملاسبة توقيع اي من اجلزاءات اآلتىة:
(أ) التأنيب،
(ب) احلرمان من املرتب لفرتة ال تزيد علي شهر،
(ج) احلرمان من العلوة السنوية لفرتة ال تزيد على عامني،
(د) تأخري الرتقية لفرتة ال تتجاوز عامني،
(ه) االيقا عن العمل بدون مرتب لفرتة ال تزيد عن تسعني يوما.
(و) ختفيض الدرجة لغري أعضاء هيئة التدريس،
(ز) الفصل من اخلدمة،
(ح) ىف حالة الفصل من اخلدمة بسبب الغياب عن العمل بدون اذن أو مقبول ،توقع غرامة تعادل مرتبه
عن فرتة االنذار الذي مينح عند انتهاء اخلدمة بطريق غري حماسيب ،أو غرامه تعادل مرتبه عن فرتة
الغياب،
(ط) جيوز ان يتضمن قرار جملس احملاسبة عند االدانة ،األمر خبصم املرتب اثناء فرتة الغياب.
إعادة النظر
 -41اذا متت حماسبة أي من العاملني اجيازي ا ،فيجوز لرئيس الوحدة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من اقيمت
ضده دعوي احملاسبة ،ان يعيد النظر ىف القرار ،وذلك خلل مخسة عشر يوم ا من تاريخ صدوره،

االستئناف
( )0( -40أ) تستأنف قرارات احملاسبة ضد أي من األساتذة واألساتذة املشاركني واألساتذة املساعدين واحملاضرين
والباحثني ومساعديهم وشاغلي الدرجات القيادية العليا أمام جملس املؤسسة.
(ب) يشال جملس املؤسسة جلنة من ثلثة من اعضائه لنظر يف االستئنا

وتعترب قرارات تلك اللجنة

كما لو كانت قد صدرت من جملس املؤسسة.
(ج) يراعي ىف تشايل اللجنة املذكورة ىف الفقرة(ب)  ،ذات الشروط املنصوص عليها ىف املادة )0(00
من هذه اللئحة.
(د) يستأنف قرار جملس املؤسسة أمام اجمللس القومي للتعليم العايل والبحث العلمي ويعترب قراره هنائيا،
(ه) يشال اجمللس القومي للتعليم العايل والبحث العلمي جلنة من ثلثة من أعضائه للنظر يف
االستئنا وتعترب قرارات تلك اللجنة كما كانت قد صدرت من اجمللس القومي للتعليم العايل والبحث
العلمي،
(( )4أ) تستأنف قرارات احملاسبه الصادره ضد أي من العاملني ىف الدرجات العليا (الرابعة واخلامسة أو ما
يعادهلا) امام مدير املؤسسة.
(ب) تستأنف قرارات املدير أمام جملس املؤسسة و ياون قراره هنائيا،
(ج) يشال جملس املؤسسة جلنةمن ثلثة من أعضائه للنظر ىف االستئنا

وياون قرار تلك اللجنة كما

لو صدر من جملس املؤسسة.
(( )3أ) تستأنف قرارات احملاسبة الصادرة ضد أي من العاملني دون الدرجة السادسة امام اي سلطة أعلى من
السلطة الىت أيدت قرار احملاسبة.
(ب) يستأنف قرارات السلطة املذكور ىف الفقرة(أ) ،أمام مدير املؤسسة وياون قراره هنائيا.
( )2جيب أن ياون االستئنا كتابة،

( )5جيب تقدمي االستئنا

خلل مدة اقصاها ثلثني يوما من تاريخ اعلن قرار احملاسبه ،وجيوز للسلطة

االستئنافية قبول االستئنا

بعد انقضاء هذه الفرتة اذا رأت أن هنالك أسباب معقولة حالت دون تقدميه خلل

الفرتة املذكورة.
السلطات المقررة للسلطة االستئنافية
 -44جيوز للسلطة االستئنافيه عند نظر االستئنا ممارسة أي من السلطات اآلتية وهي:
(أ) رفض االستئنا وتأييد قرار احملاسبه،
(ب) تأييد االدانه وختفيض اجلزاء،
(ج) االمر باجراء حماكمة جديدة.
(د) إلغاء االدانة واجلزاء واصدار قرار بالرباءة.
حفظ محضر االجراءات
 -43حيفظ حمضر اجراءات احملاسبة ىف ملف اخلدمة السري.
أحكام عامة
سقوط دعوي المحاسبة وانقضائها
 )0( -42تسقط دعوي احملاسبة ،الواردة ىف هذه اللئحة ،مبضي ثلث سنوات من تاريخ وقوع املخالفه أو العلم
هبا ،وتنقطع هذه املدة بأي من اجراءات التحقيق ،وتسري املدة من جديد اعتبارا من تاريخ آخر اجراء ،فاذا
تعدد االشخاص الذين اقيمت ضدهم دعوي احملاسبة ،فإن انقطاع املدة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها بالنسبة
لآلخرين.
( )4تنقضي دعوي احملاسبة ىف مواجهة أي شخص اقيمت هذه اجراءات حماسبه بانتهاء خدمته ،باي سبب،
وعلى ايه حاله كانت عليها تلك الدعوي قبل صدور قرار احملاسبة.
محو الجزاءات
 )0( -45جيوز ألي من العاملني ،أدين مبوجب دعوي حماسبة وفق أحاام هذه اللئحة ،ان يطالب مبحو اجلزاءات
الىت مت توقيعها عليه بعد انقضاء الفرتات اآلتية:

(أ) سنة واحدة بالنسبة لعقوبة التأنيب أو الغرامة الىت ال تزيد عن ثلثني يوما.
(ب) سنتني بالنسبة لعقوبة احلرمان من العلوة أو تأجيل الرتقية أو ختفيض الدرجة.
( )4ال يسري حمو اجلزاءات ىف حالة الفصل سواء بوساطة جملس حماسبة أو بسبب االدانة اجلنائية جبرمية متس
الشر أو األمانة.
( )3عند صدور قرار احملو ،يعترب اجلزاء كأن مل يان بالنسبة للمستقبل وترفع أوراق اجلزاء من ملف اخلدمة
السري.
( )2يتم حمو اجلزاء مبوجب قرار يصدر بوساطة جلنة تشالها السلطة املختصة بعد مراجعة تقارير أداء من وقع
عليه اجلزاء والتأكد من جودهتا وحسن سلوكه بعد توقيع اجلزاء.

