
 بمقتضللل  معين  ً اختصللل  للل  اإلداري  السللل     من بسللل    نيط إذا أنه المقرر من

 عندئذ - االختص ص مب شرة ألن فيه، تفوض أو عنه تنزل أن له  يجوز فال الق نون،

  واجب  ً يكون –

 التفويض اسلللتءن  ا ً يجوز أنه إال لغيره ، به تعهد أن يجوز فال له ، حق  وليس ع يه 

 التفويض يكون أن يتعين الح ل  هذه وفي ذلك، الق نون أج ز مت  االختصلللل ص في

 افتراضـلللللله يجوز فال غموض، وال فيه  لبس ال واضح  وب ريق  ك ي  ، وليس محددا

 جرى المدني ًقد الخدم  نظ   مرسلللو  من (56) الم دة في النص ك ن ولم  ضلللمن  ،

 إل  الع م  القي دي  الوظ ئف مجموعتي شـلـل غ ي من الموظفين إح ل  تكون " أن ع  

 بق نون المرسلللـللللللللو  من (5) المـلللللللل دة وفي ،" المختص الوزير من بقرار التحقيق

ـد اإلداري التنظيم شـأن في 116/1992رقم  فيه  والتفويض االختصـ  ـ   وتحـدي

 القوانين بمقتضلل  المخول ًله اختصللـللللللل  للـللللللل ته ببعض يعهد أن ل وزير " انه ع  

 -أ :إل  االختصـلللل  ـلللل   هذه ببعض يعن أن له يجوز كم  المح فظين، إل  وال وائح

 " أن ع   منه (9) الم دة وفي ، "... المسلللـللللللللل عد الوزارة وكيل أو الوزارة وكيل

 المفوض ل جه  ويب غ ، المفوضـللللل  الجه  من كت بي بقرار وي غ  التفويض يصـلللللدر

 ل مواد وفق  ً جه ًأخرى إل  اختصـ  ـ ته  ببعض عهد  التي ل جه  يجوز وال .إليه 

 إح ل  أن ع   يدل " التفويض مدة سري ن أثن   االختص     هذه الس بق ًمب شـللللللرة

 بحسللـلللللللل  – يكون ال ، التحقيق إل  والع م  القي دي  الوظ ئف مجموع  شللـلللللللل غ ي

 مم رس  المس عد الوكيل أو الوزارة لوكيل يجوز ،ًوال الوزير من إالًبقرار -األ ـل

 التي الحدود وفي ، الوزير من  لللريح كت بي قرار بصلللدور إال االختصللل ص هذا

 يمتنعًع   األخيرة الح ل  هذه وفي ، العمل  ـلللللل لح يقتضـلللللليـلللللله لم  وفق  ً ، يقرره 

 ، التفويض مدة سللري ن أثن   فيه  المفوض االختصلل  لل   مب شللرة المختص الوزير

 القرار أ للللللللدر قللد العلل ملل  األشللللللغلل ل وزير أن األوراق من الءلل بلل  كلل ن ولملل 

صـللللللل  ـللللللل ته بعض مم رس  في الوزارة وكيل بتفويض 19/2006رقم  ومنه  اخت



يفيدً مم  األوراق وخ   ، التحقيق إل  الع م  الوظ ئف شللل غ ي بإح ل  االختصللل ص

 المسللتأنف بإح ل  2009 لسللن 20 رقم الوزير قرار فإن ثم ومن ، التفويض هذا إلغ  

 عد  عي  وي حقه إ للللللداره يم ك ال ممن  للللللدر قد يكون التحقيق إل  ضللللللده

 ع يه بن    ـللدر  التي اإلجرا ا  وب الن ب النه ع يه يترت  مم  ، االختصـلل ص

 الوزير من اآلخر هو  لللللدر والذي ، 2010 لسلللللن  7 رقم الجزا  قرار بم ًفيه 

 وهو أشهر، ثالث  لمدة الربع بمقدار الشهري راتبه بتخفيض ضده المستأنف بمج زاة

 في الص در المرسو  من 61 الم دة نص بمقتض  الوزارة لوكيل محجوز اختص ص

 لشللل غ ي ب لنسلللب  أم ........." أنه ع   نصللله  جرى إذ ، المدني  الخدم  شلللأنًنظ  

 عدا التأديبي  العقوب   جميع بتوقيع الوزارة وكيل فيختص الع م  الوظ ئف مجموع 

 ع   التعقي  في الوزير وحق ،"....الوزير من قرار به فيصللدر الخدم  من الفصللل

 المشللر  تنظيم ك ن وإال ، ابتدا  الجزا  لتوقيع مب شللـللللللللرته يعني ال الجزا ا  هذه

 وضم ن  ميزة ويفو  ، لغوأ الوزير من فيه النظر إع دة ثم الوكيل من الجزا  لتوقيع

 من بتقييم النظر وتدقيق توقيعًالجزا  في التأني وهي ل موظف المشللللللر  قرره 

 إذا وألنه ، الوزير من التقييم هذا ع   رق ب  ثم ، الجزا  قرار وإ للدار أوال الوكيل

شريعي  نص  المشر  وضع  ع يه الخروج أو مخ لفته عد  وتعين به االلتزا  وج  ت

 ومصلل ح  تحقيقه  يريد وضللم ن   رآه  االعتب را  قدر الذي المشللر  إلرادة امتء ال

 س    من التأديبي القرار إ دار يكون أن به  ي تز  دستوري  وأ ول يستهدفه  ع م 

 الجزا  قرار فإن ذلك ع   وترتيب  ، ع يه التعقي  تم ك التي السلللل    غير أخرى

 افتتح  إجرا ا  ع   وبن   إ داره يم ك ال وهو الوزير من  در قد فيه الم عون

  أيضأ يم كه ال وهو منه  در الذي ل تحقيق اإلح ل  بقرار

 جديرة ويضللللللحي االختصلللللل ص عد  بعي  فيه الم عون القرار يعي  م  وهو ،

ستوج  ال فإنه االختص ص عد  بعي  يتصل اإللغ   هذا وألن ب إللغ  ،  التعويض ي

  .عنه
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