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القومية لسنة 2007
()6/2/2007
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ

يسمي ىذا القانون " قانون ػتاسبة العاملٌن باطتدمة اظتدنية القومية " لسنة . 2007
إلغاء واستثناء

يلغي قانون ػتاسبة العاملٌن لسنة 1994
علي الرغم من اإللغاء الوارد يف البند (  )1تظل اإلجراءات اليت دتت مبوجب ذلك القانون سارية إيل أن تلغى

2ـ

( )1
()2

3ـ

( )1

تطبق أحكام ىذا القانون على رتيع العاملٌن باطتدمة اظتدنية القومية .

()2

على الرغم ؽتا ورد ىف البند (  )1جيوز للوحدات الوارد ذكرىا يف تفسًن الوحدة هبذا القانون واليت ال تقع يف
إطار اإلشراف اظتباشر للجهاز التنفيذي للدولة أن تعد لوائحها اطتاصة على ىدى روح وأسس ومبادئ ىذا
القانون .

أو تعدل وفقاً ألحكام ىذا القانون .

تطبيق

استثناء
 4ـ يستثين من تطبيق أحكام ىذا القانون :
(أ ) شاغلو اظتناصب الدستورية ،
(ب) العاملون باطتدمة اظتدنية حبكومة جنوب السودان ،
(ج ) أعضاء اعتيئة التشريعية القومية ،
(د ) القضاة واظتستشارون القانونيون بوزارة العدل ،
(ىـ) أفراد قوات الشعب اظتسلحة والقوات النظامية األخرى ،
(و ) العاملون باطتدمة اظتدنية حبكومات الواليات .
5ـ

يف ىذا القانون ما مل يقتض السياق معين آخر :

تفسير
1

" األجر االبتدائي "

يقصد بو الفئة اظتالية االبتدائية احملددة جبدول األجور وتدرجها بالعالوات السنوية ،

" األجر األساسي "
" األجر الكلي "
" ديوان العدالة "
" رئيس الوحدة "

يقصد بو األجر االبتدائي زائداً عالوة غالء اظتعيشة وبدل السكن وبدل الرتحيل ،

يقصد بو األجر اإلرتايل الذي يشمل األجر األساسي زائداً العالوات والبدالت األخرى ،
يقصد بو ديوان العدالة القومي للعاملٌن باطتدمة اظتدنية القومية ،
يقصد بو اظتسئول التنفيذي األول يف الوحدة اظتعنية ،

" السلطة اظتختصة "

يقصد هبا الوزير أو الوزير اظتختص أو رئيس الوحدة حسبما يكون اضتال ،

"العامل "

يقصد بو أي شخص يشغل وظيفة قومية يف اعتيكل الوظيفي ألي من الوحدات مت تعيينو عليها
بصفة قانونية ،

"اجمللس "
" ا لوحدة "
" الوزير "
" الوزير اظتختص "
" الوظائف األخرى "
" الوظائف العليا "

يقصد بو غتلس احملاسبة اظتصلحي أو العايل حسبما يكون اضتال ،
يقصد هبا أي رئاسـة لوزارة أو أمانة أو جهاز تابع للحكومة القومية أو ديوان منشأ بقانون خاص
أو ىيئة أو جامعة حكومية أو غتلس مهين متخصص ،
يقصد بو الوزير الذي حيدده رئيس اصتمهورية ،
يقصد بو الوزير القومى للوحدة اظتعنية ،
يقصد هبا الوظائف القومية للدرجات اطتامسة فما دون ،
يقصد هبا الوظائف القومية للدرجات الرابعة والثالثة والثانية ،

" الوظائف القيادية العليا " يقصد هبا الوظائف القومية اظتخصص عتا الدرجات من األويل فما فـوق أو ما يعادعتا أو أي
درجات أخري يقررىا غتلس الوزراء القومى كوظائف قيادية عليا ،
يقصد هبا غتموعة الواجبات واظتسئوليات والسلطات اليت تسند من سلطة قومية ذات اختصاص
" الوظيفة "
بغرض إؾتاز اإلعمال اظتنوط هبا حتقيقاً ألىداف الوحدة .
الفصل الثاني

مجالس المحاسبة وإختصاصاتها وسلطاتها
6ـ

أنواع مجالس المحاسبة

( )1تكون غتالس احملاسبة اليت تنظر اظتخالفات مبقتضى أحكام ىذا القانون على الوجو اآليت:
( أ) غتلس احملاسبة اظتصلحى ،
(ب) غتلس احملاسبة العايل .
( )2علي الرغم من أحكام البند (  )1جيوز نظر اظتخالفات اظتنصوص عليها يف ىذا القانون إجيازيا علي الوجو
اظتبٌن يف اظتادة .11
2

تشكيل مجلس المحاسبة المصلحي
7ـ ( )1يشكل رئيس الوحدة غتلس احملاسبة اظتصلحي من رئيس وعضوين علي أن يكون أحدمها من العاملٌن بالوحدة.
( )2تكون درجة رئيس وعضوي غتلس احملاسبة اظتصلحى أعلي من درجة العامل اظتتهم.
اختصاصات مجلس المحاسبة المصلحى وسلطاته

 8ـ (  )1خيتص غتلس احملاسبة اظتصلحي باحملاسبة يف اظتخالفات الواردة ىف اظتادة  26واليت يرتكبها أي من العاملٌن من غًن
شاغلي الوظائف القيادية العليا .
( )2تكون جمللس احملاسبة اظتصلحى سلطة توقيع أي من اصتزاءات اظتنصوص عليها فـي اظتادة 27
تشكيل مجلس المحاسبة العالى
9ـ

( )1
()2
()3

يشكل الوزير بناءً على توصية من الوزير اظتختص غتلس احملاسبة العاىل من رئيس وعضوين من شاغلي
الوظائف القيادية العليا .
يكون رئيس وأعضاء غتلس احملاسبة العاىل من وحدة غًن الوحدة اليت ينتمي إليها العامل اظتتهم علي أن تكون
درجة رئيس غتلس احملاسبة العاىل والعضوين اعلي من درجة العامل اظتتهم.
على الرغم من أحكام البند (  )2جيوز أن تكون درجة رئيس غتلس احملاسبة العاىل والعضوين يف ذات درجة
العامل اظتتهم يف حالة ما إذا كان العامل اظتتهم يشغل أعلى مستوى وظيفي يف سلم الوظائف القيادية العليا
بالدولة مع ضرورة مراعاة األقدمية الوظيفية ما أمكن .
اختصاصات مجلس المحاسبة العالي وسلطاته

10ـ ()1
()2

خيتص غتلس احملاسبة العايل مبحاسبة شاغلي الوظائف القيادية العليا .
تكون جمللس احملاسبة العايل السلطة بتوقيع أي من اصتزاءات اظتنصوص عليها يف اظتادة .27
المحاسبة اإليجازية

11ـ ()1
()2
()3

خيتص رئيس الوحدة مبحاسبة أي من العاملٌن التابعٌن لو إجيازياً
يكون لرئيس الوحـدة توقيع أي من اصتزاءات اظتنصوص عليها ىف الفقرتٌن (أ ) و(ب) من اظتـادة .27
جيوز لرئيس الوحدة أن يفوض السـلطة اظتمنوحة لو مبوجب أحكام البندين (  )1و(  )2ألي من مساعديو علي
أال تكون درجتو اقل من درجة العامل اظتتهم .
الفصل الثالث
إجراءات المحاسبة

12ـ

إجراءات المحاسبة اإليجازية

( )1ال يلزم يف احملاسـبة اإلجيازية حترير هتمة أو تدوين بينو كما ال يلزم حضور اظتتهم إذا تعذر ذلك علي أن :
3

(أ )
( ب)
()2

ال يصدر القـرار يف ذات اليوم الذي وقعت فيو اظتخالفة ،
دينح اظتتهم فرصة الرد علي التهمة شفاىة أو كتابة ،

(ج ) خيطر اظتتهم بالقرار حال صدوره .
جيب علي الشخص الذي جيري احملاسبة أن يدون يف احملضر ما يلى :
(أ ) إسم العامل اظتتهم ،
(ب) حيثيات ومنطوق القرار ،
(ج )
(د )

التاريخ ،
توقيعو علي احملضر .
التحقيق

13ـ ( )1ال جيوز تقدًن أي من العاملٌن أمام غتلس ػتاسبة مصلحي أو عايل إال بعد إجراء حتقيق مكتوب عن اظتخالفة.
( )2يقوم بإجراء التحقيق عامل أو أكثر خيتاره الوزير اظتختص بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية العليا ورئيس الوحدة
بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا والوظائف األخرى حبسب اضتال علي أال تقل درجة احملقق عن درجة العامل
اظتعين.
( )3يتم التحقيق مع العامل اظتتهم حضورياً فإذا مل يتم االىتداء إليو أو تعذر حضوره أو حضر وتغيب بعد ذلك
يستمر التحقيق يف غيابو.
( )4يعرض احملقق للعامل اظتخالفات اظتنسوبة إليو وتتاح لو الفرصة كاملة للرد علي كل ما ىو منسوب إليو .
إجراءات التحقيق

14ـ تتبع يف التحقيق اإلجراءات اآلتية:
(أ ) إعالن العامل اظتعين قبل ( )48ذتانية وأربعٌن ساعة علي األقل للمثول أمام احملقق يف اظتخالفـة اظتنسوبة إليو،
(ب) يتم إعالن العامل شخصياً أو يف عنوانو اظتدون يف ملف خدمتو فإذا مل يتم االىتداء إيل مكانو يعلن بواسطة
عنوان اقرب األقربٌن إليو اظتدون يف ملف خدمتو أو باإلعالن باللصق يف لوحة اإلعالنات يف وحدتو أو أي
وسيلة اتصال أخري ،
(ج ) يستمع احملقق ألقوال الشهود كما يطلع علي الوثائق واظتستندات ذات الصلة باظتخالفات ،
(د )

جيوز للمحقق استدعاء الشهود أو اطترباء الفنيٌن ؽتن يري ضرورة االستماع إليهم ،كما لو حق طلب أي
وثائق أو مستندات ذات صلة يرى ضرورة اإلطالع عليها وعلي اصتهات اظتعنية دتكينو من ذلك  ،ويكون
للمتهم اضتق يف مناقشة ذلك الشاىد أو اطتبًن الفين .
4

محضر التحقيق
15ـ ( )1يثبت التحقيق يف ػتضر مسلسل الصفحات يبٌن فيو تاريخ بدء التحقيق ومكانو واألقوال واإلجراءات اليت اتبعت
()2
()3

ووقت انتهائو وتذيل كل ورقة من أوراق احملضر بتوقيع احملقق .
تتلي علي اظتتهم اظتعين أقوالو ويوقع عليها .
ترفق مع احملضر اظتذكور عند رفعو للسلطة اظتختصة اظتستندات والوثائق اليت قدمت واظتتعلقة باظتخالفة .
نتائج التحقيق

16ـ ( )1يقوم احملقق برفـع نتيجة التحقيق للسلطة اظتختصة واليت جيوز عتا :
(أ ) إعادتو إيل احملقق إذا رأت فيو ما يشكل قصوراً إلكمال ذلك ،
(ب) األمر حبفظ اإلجراءات وإصدار قرار بإلغاء أمر اإليقاف ورد كل األجر اظتوقوف إذا مل يكشف التحقيق
(ج )

عن بينة مبدئية ضد العامل ،
إحالة ػتضر التحقيق إيل غتلس احملاسبة اظتختص إذا كشف التحقيق عن وجود بينة مبدئية ضد اظتتهم
بارتكاب ؼتالفة مبقتضى أحكام ىذا القانون ،

(د ) رفع األمر لوكيل النيابة اظتختص مع الوثائق واظتستندات اليت حتصلت عليها إذا كشف التحقيق عن وجود
بينة ضد اظتتهم اظتعين مبا يشكل جردية جنائية .
( )2إذا أقيمت إجراءات جنائية ضد أي من العاملٌن فال جيوز تقدديو للمحاسبة اإلدارية ألي من األسباب اظتضمنة
يف التهمة اصتنائية طاظتا ظلت اإلجراءات اصتنائية قيد النظر .
()3

جيوز أن حياسب إدارياً أي عامل تتم تربئتو من التهمة اصتنائية بأي هتمة أخرى مبوجب أحكام ىذا القانون
خالل شهر من صدور قرار احملكمة بتربئتو من التهمة اصتنائية ،علي أال تثار بطريقة أساسية التهمة اليت برأتو
منها احملكمة اصتنائية .
اإليقاف عن العمل

17ـ (  )1جيوز للسلطة اظتختصة وقف العامل اظتتهم عن العمل إذا اقتضت إجراءات احملاسبة ذلك وجيوز أن يتضمن األمر
إيقاف نصف األجر كحد أقصى إىل حٌن صدور نتائج التحقيق أو قرار غتلس احملاسبة علي أال جتاوز مدة
اإليقاف ستٌن يوماً يقدم خالعتا العامل إيل غتلس احملاسبة اظتعين.
()2

إذا انقضت مدة الستٌن يوماً دون تقدًن العامل اظتوقوف للمحاسبة ومل يصدر اجمللس اظتعين قراره جيب علي

()3

جيوز للسلطة اظتختصة إيقاف اظتتهم الذي أقيمت ضده إجراءات جنائية عن العمل وجيوز أن يتضمن أمر
اإليقاف وقف نصف األجر الكلي كحد أقصي مع استمرار إجراءات احملاسبة.

السلطة اظتختصة إلغاء أمر اإليقاف عن العمل وفك اصتزء اظتوقوف من األجر الكلي مع استمرار إجراءات احملاسبة.

5

()4
()5

جيب أن يبلغ أمر اإليقاف كتابة إيل اظتتهم اظتعين.
تتخذ السلطة اظتختصة كافة اإلجراءات القانونية الالزمة السرتداد اظتال العام.
إجراءات المحاسبة أمام المجلس المصلحي أو العالى

18ـ ( )1تكون إجراءات احملاسبة أمام اجمللس اظتصلحي أو العايل علي الوجو اآليت:
(أ ) خيطر رئيس اجمللس اظتصلحي أو العايل اظتتهم بالتهمة اظتوجهة إليو علي أن يتضمن اإلخطار ملخص
الوقائع بالقدر الذي ديكنو من اإلظتام مبا ىو موجو إليو،
( ب)
(ج)

(د )

حيدد رئيس اجمللس اظتصلحي أو العايل مكان وتاريخ انعقاد غتلس احملاسبة وخيطر العامل اظتتهم بوساطة
وحدتو بذلك اظتكان والتاريخ  ،علي أن يكون ذلك قبل ذتاين وأربعٌن ساعة علي األقل،
يعلن العامل اظتتهم شخصياً أو يف عنوانو اظتدون يف ملف خدمتو ويف حالة عدم االىتداء إيل مكانو أو

كان خارج البالد يعلن بوساطة عنوان اقرب األقربٌن إليو اظتدون يف ملف خدمتو أو باللصق علي لوحة
اإلعالنات بوحدتو أو بالربيد اظتسجل أو االلكرتوىن،
يستمع اجمللس اظتصلحي أو العايل إيل ملخص االهتام من ؽتثل الوحدة وما يدعمو من دالئل وقرائن كما
يستمع أيضا للمتهم وما يدعمو من دفاعو،

(ىـ) جيب اخذ أقوال الشهود علي اليمٌن وجيوز اخذ الشهادة كتابة،
(و ) حيق للطرفٌن مناقشة واستجواب الشهود وتقدًن اظتذكرات اطتتامية
( )2عند تقدًن العامل اظتتهم الذي أدين يف هتمة جنائية ألي غتلس ػتاسبة بسبب سلوكو العام يف موضوع التهمة
اصتنائية جيب عرض منطوق حكم احملكمة اصتنائية علي غتلس احملاسبة وعلي اجمللس قبول حكم احملكمة وال جيوز
للعامل أن يتقدم بأي دفاع أمام غتلس احملاسبة لنفي التهمة اصتنائية اليت أدين فيها.
حق االعتراض
19ـ

جيوز للعامل أمام اجمللس اظتصلحي أو العايل عند بدء إجـراءات احملاسبة االعرتاض علي رئيس اجمللس أو أي عضو فيو
مع توضيح األسباب اظتوضوعية لذلك وعلي اجمللس وقف اإلجراءات ورفع االعرتاض للسلطة اليت كونت اجمللس الختاذ
القرار اظتناسب يف مدة ال تتجاوز أسبوعا واحداً.

20ـ

حيق للعامل اظتتهم أمام غتلس احملاسبة اظتصلحي أو العاىل االستعانة بصديق ظتساعدتو يف الدفاع عن نفسو علي أال حيق

حق االستعانة بصديق

للصديق ؼتاطبة اجمللس أو مناقشتو.

6

تعديل التهمة

 21ـ ال جيوز جمللس احملاسبة اظتصلحي أو العايل يف أي وقت قبل النطق بالقرار  ،أن يعدل يف التهمة أو حيرر هتمة جديدة إال بعد
إجراء حتقيق مسبق يف التهمة اصتديدة أو اظتعدلـة ويستثىن من ذلك إذا كان التعديل ىف صاحل العامل  ،ويتاح للعامل يف ىذه
اضتالة كل الضمانات اليت كفلها لو القانون.

22ـ

محضر المحاسبة

يدون رئيس اجمللس اظتصلحي أو العايل يف ػتضر احملاسبة رتيع البيانات اليت وردت أو قدمت كما يرفق رتيع الوثائق
واظتستندات اظتتعلقة بذلك.
القرار

23ـ ( )1يصدر قرار غتلس احملاسبة اظتصلحي أو العايل باألغلبية علي أن تكون حيثيات القرار مكتوبة وموقعاً عليها من
رئيس وأعضاء اجمللس إذا كان باإلرتاع.
( )2يكون للعضو اظتخالف حق إثبات رأيو مسبباً وموقعاً عليو من جانبو.
( )3جيب أن يشمل منطوق القرار اإلدانة واصتزاءات أو الرباءة موقعاً عليو من رئيس اجمللس.
( )4إذا كان القرار بالرباءة فيجب أن يشتمل علي إلغاء أمر اإليقاف ورد األجر اظتوقوف وإذا كان القرار باإلدانة
يصدر اجمللس ما يراه مناسباً من اصتزاءات الواردة ىف اظتادة .27
24ـ ()1
()2

اإلعالن بالقرار

خيطر رئيس اجمللس اظتصلحي أو العايل اظتتهم والسلطة اظتختصة اليت كونت اجمللس مبنطوق القرار كتابةً .
إذا مل يتم االىتداء إيل مكان اظتتهم خيطر بوساطة اقرب األقربٌن إليو أو باإلعالن يف لوحة اإلعالنات بوحدتو
أو بالربيد اظتسجل أو اإللكرتوين ويعترب أن اظتتهم قد اخطر بذلك القرار من تاريخ استالم اإلخطار أو تاريخ
اللصق باللوحة أو بالربيد اظتسجل أو االلكرتوىن.
حفظ محاضر اإلجراءات

25ـ

حتفظ ػتاضر إجراءات التحقيق واجمللس اظتصلحي أو العايل وػتضر أي إجراءات إجيازية يف اظتلف السري للعامل الذي دتت
ػتاسبتو.

الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات
المخالفات

 26ـ دون اظتساس بأي إجراءات مدنية أو جنائية خيضع العامل للمحاسبة مبقتضى أحكام ىذا القانون يف حالة:
إمهالو أو رفضو االمتثال ألي قانون أو الئحة أو أمر سار عليو أو أي أمر مشروع صادر إليو من رئيسو،
(أ )
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( ب)

إمهالو أو رفضو أو إعاقتو أو إخاللو بأداء واجباتو الوظيفية اظتنصوص عليها يف قانون اطتدمة اظتدنية القومية
واللوائح الصادرة مبوجبو،

(ج ) إتيانو سلوكاً يتعارض مع أداء واجباتو الوظيفية أو ال يليق مبركزه الرشتي،
(د ) إدانتو يف هتمة جنائية،
(ىـ) إساءتو التعامل مع اصتمهور وتعطيل مصاضتو.
الجزاءات
27ـ توقع مبقتضى أحكام ىذا القانون واحدة أو اكثر من اصتزاءات اآلتية:
(أ ) التأنيب أو اإلنذار باختاذ إجراءات ػتاسبة اكثر صرامة أو االثنٌن معاً ،
(ب) غرامة ال تزيد عن مقدار ثالثٌن يوماً من األجر االبتدائي،

اضترمان من األجر االبتدائي مبا ال يتجاوز اجر ستسة وأربعٌن (  )45يوماً،

(ج )
ختفيض األجر االبتدائي مبا ال يتجاوز ستسة عشرة باظتائة ( )%15كحد أقصي سنة واحدة وحد ادين ذتانية أشهر،
(د )
(ىـ) اإليقاف عن العمل بدون األجر الكلي ظتدة ال تتجاوز ستٌن يوماً،
(و ) تأخًن الرتقية حبد أقصي عامٌن عند استحقاقها،
(ز )
(ح )

ختفيض الدرجة مبا ال يتجاوز درجة واحدة وحبد أقصي ال يتجاوز ثالث سنوات،
الفصل من اطتدمة ويكون وجوبياً يف حالة اإلدانة اصتنائية يف جردية ؼتلة بالشرف أو األمانة بواسطة ػتكمة ؼتتصة.

الفصل الخامس

إعادة النظر في التظلم واالستئناف
28ـ

إعادة النظر

جيوز لرئيس الوحدة من تلقاء ذاتو أو بناء علي طلب من العامل احملكوم عليو إجيازيا أن يعيد النظر يف قرار احملاسبة
اظتعين وذلك خالل ستسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

التظلم اإلدارى

29ـ

جيوز للعامل الذي دتت ػتاسبتو إجيازيا بوساطة رئيس الوحدة أو من يفوضو أو مبوجب غتلس ػتاسبة مصلحي ،أن
يتظلم إدارياً للوزير اظتختص ويكون قرار الوزير اظتختص يف ىذه اضتالة هنائياً بالنسبة ظتن دتت ػتاسبتو إجيازياً .

30ـ ()1

ميعاد التظلم اإلدارى

يكون ميعاد التظلم اإلداري وفقاً ألحكام اظتـادة  29علي الوجو اآليت:
(أ ) سبعة أيام من تاريخ اضتكم اإلجيازي ،
(ب) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشخص اظتعين بقرار غتلس احملاسبة اظتصلحي أو العايل.
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()2

جيب أن ححيال التظلم فور إيداعو من قبل العامل اظتتظلم للجهة اليت أصدرت القرار للتعليق عليو وجيب علي
ىذه اصتهة أن تتقدم بتعليقها يف خالل سبعة أيام من تاريخ إخطارىا ويعترب عدم الرد يف خالل تلك اظتدة مبثابة
رفض للتظلم.

31ـ ()1

سلطة الوزير المختص في التظلم اإلداري

تكون للوزير اظتختص عند نظر التظلم اإلداري السلطات اآلتية:
(أ ) اظتوافقة علي قرار رئيس الوحدة اإلجيازي أو ختفيضو أو إلغاؤه،
( ب)
(ج )

()2

اظتوافقة علي قرار غتلس احملاسبة دون أي تعديل.
يف حالة عدم موافقتو علي قرار غتلس احملاسبة جيب أن يكون مسبباً ويصدر أمرا بتشكيل
غتلس جديد ويكون قرار اجمللس األخًن هنائياً بالنسبة للتظلم اإلداري.

جيب علي الوزير اظتختص إصدار قراره وفقاً ألحكام البند (  )1يف خالل واحد وعشرون (  )21يوماً من تاريخ
إيداع التظلم ويعترب عدم الرد يف خالل تلك اظتدة مبثابة رفضاً للتظلم.
حق العاملين في اإلستئناف

32ـ جيوز الى من العاملٌن أن يستأنف إيل ديوان العدالة ضد قرار غتلس احملاسبة اظتصلحي أو العايل إذا مل:
(أ ) يصلو رد علي التظلم الذي رفعو ضد قرار غتلس احملاسبة بعد مضى واحد وعشرون (  )21يوماً من تاريخ إيداع
التظلم.
يقتنع بالقرار الذي أصدره غتلس احملاسبة الذي أمر الوزير اظتختص بتشكيلو مبوجب أحكام اظتادة ()1(31ج).
( ب)
حق رئيس الوحدة في االستئناف

33ـ جيوز لرئيس الوحدة أن يستأنف لديوان العدالة يف اضتاالت اآلتية:
ضد قرارات غتالس احملاسبة العالية،
(أ )

(ب) ضد قرارات غتالس احملاسبة اظتصلحية اليت شكلها،
(ج ) ضد قرارات غتالس احملاسبة اظتصلحية اليت أمر الوزير اظتختص بتشكيلها وفقاً ألحكام اظتادة 31

(()1ج).

ميعاد االستئناف ضد قرار مجلس المحاسبة المصلحي أو العالى

34ـ ()1

(أ )
(ب)

()2

يكون االستئناف ضد قرار غتلس احملاسبة اظتصلحى أوالعاىل مباشرة لديوان العدالة من :
رئيس الوحدة خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار الوحدة اظتعنية بالقرار،
العامل خالل ثالثٌن يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

علي الرغم من أحكام البند (  )1ال جيوز لديوان العدالة قبول استئناف ضد قرار غتلس احملاسبة اظتصلحى أو
العاىل إال بعد استنفاذ رتيع طرق التظلم اإلداري اظتتاحة اليت نص عليها ىذا القانون.
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الفصل السادس
أحكام عامة
تقادم دعاوى المحاسبة

35ـ ( )1سقط مبوجب أحكام ىذا القانون دعـاوى احملاسبة بالتقادم عد مضى ستس سنوات من تاريخ وقوع اظتخالفة.
( )2تنقطع اظتدة اظتذكورة ىف البند (  )1بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري اظتدة من جديد اعتباراً من تاريخ
()3

آخر إجراء.
إذا تعدد اظتتهمون يف ذات اظتوضوع فان انقطاع اظتدة ألحدىم يرتتب عليو انقطاعها لآلخرين .
محو الجزاءات

36ـ ()1

()2
()3
()4

جيوز للعامل الذي أدين مبقتضى أحكام ىذا القـانون أن يطالب السلطة اظتختصة مبحو اصتزاءات اليت مت
توقيعها عليو بعد انقضاء الفرتات اآلتية:
(أ ) سنة واحدة بالنسبة لعقوبة التأنيب واإلنذار أو الغرامة اليت ال تزيد عن أجر ثالثٌن يوماً،
(ب) سنتٌن بالنسبة لعقوبة تأجيل الرتقية أو ختفيض الدرجة علي أن حتسـب أقدمية العامل يف حالة
ختفيض الدرجة من تاريخ قرار ػتو اصتزاء.
ال يسري ػتو اصتزاءات يف حالة الفصل من اطتدمة سواء مبقتضى قرار غتلس ػتاسبة أو بسبب اإلدانة اصتنائية
جبردية خيانة األمانة أو جردية ؼتلة بالشرف إال بعد مضى سبع سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
عند صدور قرار احملو يعترب اصتزاء كأن مل يكن أصالً وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمتو.
يتم ػتو اصتزاءات مبوجب قرار يصدر بوساطة صتنة تكوهنا السلطة اظتختصة اليت كونت غتلس احملاسبة وفقاً
ألحكام اظتادتٌن  7و ،9علي أن تصدر اللجنة قرارىا بعد مراجعة تقارير أداء العامل الشخصي والتأكد من
جودة أدائو وحسن سلوكو بعد توقيع ذلك اصتزاء.
ممارسة السلطات

37ـ جيوز لرئيس ىيئة األركان أو من يفوضو بالقوات اظتسلحة أو مدير عام أى من القوات النظامية األخرى أن ديارس يف
مواجهة اظتدنيٌن من العاملٌن بتلك اصتهات سلطات رئيس الوحدة الواردة يف ىذا القانون .
تفويض السلطات

38ـ جيوز للسـلطة اظتختصـة أن تفوض أياً من سلطاهتا الواردة يف ىذا القانون فيما عدا اظتادة
بالشروط والضوابط اليت تراىا مناسبة.
سلطة إصدار اللوائح

39ـ جيوز للوزير أن يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون.
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