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 قواعد النشر يف اجمللة
 

مجمة مدينة العمم عممية محكمة نصف سنوية لنشر البحوث العممية بالمغتين العربية 
واالنكميزية التي تتوافر فييا شروط البحث من حيث األصالة وأسموب البحث العممي وخطواتو، 
وان تكون البحوث متناسبة مع تخصصات الكمية والتخصصات العممية األخرى القريبة منيا 
)ىندسة تقنيات الحاسبات ، عموم ىندسة البرامجيات، عموم الحاسبات، عموم الحياة، القانون( 
ويشترط في البحوث المقدمة أن ال تكون قد سبق نشرىا وغير مقدمة او مقبولة لمنشر في 

 رجى من الباحثين مراعاة الشروط اآلتية:مجمة أخرى، وي
 )وجو واحد( مع قرص ليزري. A4تقديم ثالث نسخ من البحث مطبوعة عمى ورق  .1
 ينبغي أن يطبع عنوان البحث متبوعا باسم المؤلف )المؤلفين( وعنوانو عمى ورقة منفصمة. .2
شة، الخالصة يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المواد وطرق البحث،النتائج والمناق .3

 بالمغة الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكال والجداول إن وجدت. 20اليتجاوز عدد صفحات البحث الـ  .4
كممة بالمغتين العربية  250يرفق مع البحث خالصة عمى ورقة منفصمة ال تزيد عن  .5

 واالنكميزية.
أو شكل تطبع الجداول واألشكال والرسوم البيانية عمى أوراق منفصمة بمعدل جدول واحد  .6

 واحد لكل صفحة.
تشترط المجمة عمى الباحث أن يراعي األصول العممية المنيجية في كتابة البحوث مع  .7

 مراعاة كتابة المصادر والمراجع في نياية البحث وترقم حسب ورودىا في المتن.
يتم تقويم البحوث من قبل مقومين عمميين باختصاص البحث وبدرجات عممية متقدمة وقد  .8

 لباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.يطمب من ا
 التعاد البحوث الى أصحابيا سواء قبمت لمنشر أم لم تقبل. .9

. يزود كل باحث بنسخة من البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب من أمانة المجمة 10
 لقاء ثمن تحدده ىيئة التحرير.         

النشر في ضوء األسعارالسائدة عمى أن  .تعتمد المجمة مبدأ التمويل الذاتي وتحدد أجور11
  ألف دينار لمبحث الواحد. 50اليتجاوز السقف الذي حددتو الوزارة ألجور البحوث العممية بـ 
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     ةخالص

تم في البحث استخدام مجموعة من المضافات لتثبيط ليوبيو وزيادة مقاومة اشتعال راتنج االيبوكسي 
 +كاربونات الكالسيوم  %50و (II) ، بارافين مكمور(I)وىذه المضافات ىي كاربونات الكالسيوم 

في اعاقة قياسيتين لبيان مدى كفاءة المضافات  طريقتين . وذلك باختيار(III)بارافين مكمور  50%
طريقة   .1( وىما:ASTMليوبية راتنج االيبوكسي معتمدة من قبل الجمعية االمريكية لمفحص والمواد )

و :  D-2863( باستخدام طريقة الفحص المعتمــدة  LOTقياس معامل األوكسجين المحدد )
ASTM ،2 .( طريقة قياس سرعة االحتراقR.B( ومدى االحتراق )B.Eوالزمن الالزم لالح ) تراق من

، ومن خالل نتائج القياسات أعاله تبين بان D  :ASTM-635خالل طريقة الفحص المعتمدة  
في تثبيط ليوبية وزيادة مقاومة االشتعال لراتنج االيبوكسي.  فعالية كبيرة  III, II, I)لممضافات )

تم في  .  III > I > II وكانت كفاءة المضافات في تثبيط الميوبية ومنع االحتراق وفقًا لمترتيب التالي:
كاربونات الكالسيوم مع البرافين المكمور. ايضًا ضمنت الدراسة تأثير لالبحث دراسة الفعل التآزري 

الثبات الحراري لراتنج االيبوكسي من خالل فحص المسح التفاضمي المسعري  ىالمضافات عم
(DSC) كذلك  .يبوكسي مع المضافات، ثم دراسة اطياف االشعة تحت الحمراء لممتبقي من راتنج اال

بين المضافات وراتنج االيبوكسي  Compatibilityتمت دراسة مدى حصول التوافقية او االمتزاجية 
والتي تعد من المقومات األساسية في تحديد مدى انسجام المضافات مع راتنج االيبوكسي والتي تؤثر 

ية حيث تنتشر دقائقيا بين المادة بشكل كبير وفعال عمى كفاءة ىذه المضافات في اعاقة الميوب
 البوليمرية.

 

 دراسة تأثير الفعل التآزري لممضافات في زيادة مقاومة أحتراق 
 راتنج أاليبوكسي
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 المقدمة

 :Flame – Resistanceمقاومة االشتعال 

اصــــبح لممــــواد البوليمريــــة تطبيقــــات واســــعة جــــدًا  
حيــث امتــد اســتعمال ىــذه المــواد والمــواد المركبــة الــى 
ان شـــمل معظـــم جوانـــب الحيـــاة، ويعـــد ىـــذا االمتـــداد 
واالنتشار السريع ظاىرة استثنائية تدل عمـى اسـتمرار 
وزيـادة اســتخدام ىــذه المــواد مســتقباًل ، وبمــا ان قســمًا 

تطبيقــــات تتضــــمن التعــــرض الــــى خطــــر مــــن ىــــذه ال
االشــتعال او الحرائــق بوجــود نســبة كافيــة مــن الحــرارة 
او وجــــود مصــــدر حــــراري اضــــافة الــــى وجــــود نســــبة 

ــــن مخـــاطر  ـــد مـ كافيـــة مـــن اوكســـجين الجـــو ممــــا يزي
ـــا تختمـــف البــوليمرات فــي  ـــا. كمـ الحريـــق الناشئـــة عنيـ
درجــة أشــتعاليا وقــد يعتمــد ىــذا االخــتالف عمــى نــوع 
المــــادة البوليمريــــة ومكوناتيـــــا ودرجــــة تعرضــــيا الـــــى 

ان عمميـــــــــة احتـــــــــراق المـــــــــواد االشـــــــــتعال.  مصـــــــــدر 
البوليمريـــة بوجـــود مصـــدر حـــراري وكميـــة كافيـــة مـــن 
اوكســـــــجين الجـــــــو تتضـــــــمن سمســـــــمة مـــــــن التغيـــــــرات 
الفيزيائيــة والكيميائيــة التــي تحــدث لكــل مــن البــوليمر 

يمر والمحــيط. يمكــن تمثيــل دوره عمميــة احتــراق البــول
 بالشكل التالي.

Abstract 

In this work three additives were used as flame retardants in different weight 

percentage (0, 1,3,5,7.5,10) with epoxy resin. They are: 1- Calcium carbonate (I) 

2- Chlorinated paraffin ( II ) and 3- Calcium carbonate with chlorinated  paraffin 

(50:50) (III). The study included the following tests in order to determine the 

effectiveness of the used additives to increase the combustion resistance and 

decrease the flammability of epoxy resin. Measurement of limiting oxygen 

index (LOI) according to ASTM: D-2863, measurement of rate of burning 

(R.B), burning extent (E.B), and burning time (T.B) according to ASTM: D-635.     

Results indicated that the additives (I, II, III,) were active to inhibited burning 

and reduce the flammability of epoxy resin. Their effectiveness follows the 

following order: III> I >II. The compatibility of additives with epoxy resin was 

also taking in consideration because the compatibility is a main factor in the 

flame retardancy of any polymer, which reflects the distribution of additives 

(flame retardants) in the epoxy resin systems prepared in this study. The overall 

conclusion of this study indicated that all the percentages of the flame retardants 

used with epoxy resin have for some extent (low or high) a good effect to reduce 

the flammability and increase the fire resistance of epoxy resin. As the 

percentage of additives increase, the polymer system will be non-burning system 

and self-extinguishing (e.g. 7.5% and 10%). 
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 Nonقابمــــــــــة لالشـــــــــــتعال الان الغــــــــــازات غيـــــــــــر 
Flammable Gases   تخفــــــف مــــــن المــــــواد

القابمــة لالشــتعال  Volatile Materialsالمتطــايرة 
يشــكل   Inert Atmosphereوتــوفر جــوًا خــاماًل 

غطـــاءًا غازيـــًا بـــين االوكســـجين والمنطقـــة المحترقـــة، 
المتكــون مـن خـالل عمميـة التحمـل   Charاما الفحـم 

ــــًا يحمــــي  ــــو يشــــكل عــــازًل مســــتقر حراري الحــــراري فأن
 البوليمر من الحرارة.

أن عممية االحتراق تتضمن سمسـمة تفـاعالت جـذور  
التــي  Free-Radical Chain Reactionحــرة 

والنمـــــو   Initiationاالبتـــــداء تتضــــمن خطـــــوات 
Propagation  واالنتيــــاءTermination  وعمــــى .

الرغم مـن حـدوث انـواع مختمفـة مـن التفـاعالت اثنـاء 
احتراق المادة البوليمريـة فـأن تفـاعالت الجـذور الحـرة 
ــــــــة توضــــــــح اىــــــــم  ىــــــــي الســــــــائدة والمعــــــــادالت التالي

 التفاعالت المتسمسمة اثناء االحتراق.

Hydrocarbon Fragment (RH) +  

 

 

 

 

 

 

                                 إن الجـذور الحـرة 
 تكون االساس في استمرار الميب.

 

 

وعمـــــى الـــــرغم مـــــن ان معظـــــم المـــــواد البوليمريـــــة 
تمتمــــك مقاومـــــة ذاتيـــــة لالحتـــــراق تحـــــت ظـــــروف 

الحــــرارة واالوكســــجين ،  Fluxمعينــــة مــــن تــــدفق 

Schematic representation of the flammability cycle 

OHROH 2 

OHAldehydeOR   2

OHCOCOOH 222 

OHOOH   2

HOHHO   2

OOHOOHH  ,,,

Polymer Pyrolysis 

Non flammable gases: - CO2 , H2O , HBr  

Flammable 

Gases 

Combustion  

Product  

Conbusition  

Carbonaceous char 

Thermal feed back 

+ Q2 - Q1 

(1-3)  

(1-4)  

(1-5)  

(1-6)  

(1-7)  
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فأنــو لتقميــل ليوبيـــة البــوليمرات بصـــورة عامــة تـــم 
 Flameاستخدام مواد كيمياوية كمعوقات لميب 

- Retardant  وىــذه المــواد امــا تكــون بشــكل
والتــي تســـمى ايضـــًا  Additives مضــافات 

 External-Flameبمعوقات الميب الخارجية 
Retardant  وىـــــي عبـــــارة عـــــن مـــــواد كيمياويـــــة

المــواد البوليمريــة  غيــر فعالــة تضــاف وتمــزج مــع
او تكــون ,دون حـدوث أي تفاعـل كيميـائي معيـا 

كجزء أساسي من تركيـب البـوليمر وىـذا مـايطمق 
ــــــــات الميــــــــب  ــــــــو بمعوق ــــــــةعمي -Internalالداخمي

Flame retardant. 

 

  Experimentalالجزء العملي 

    Materialsالمواد المستخدمة
 -A البوليمرPolymer  

تـــم فـــي ىـــذا البحـــث اســـتخدام راتـــنج االيبوكســـي      
وىـو  CY223مـــن نـــوع   Epoxy Resinالسـائل 

 من النوع التجاري ، المجيز من شركة سيبا كايكا.   

B-   مااااااادة التقسااااااية  الم اااااامبCuring 
Reagent (Hardener)  

  مـن نـوع   (Hardener)تم اسـتخدام مصـمب     
HY 956يكا. المجيز من شركة سيبا كا 

C-  معوقات الميبFlame-Retardant   

تـــــــــــم اســـــــــــتخدام مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المضـــــــــــافات      
Additives  ــــنج ــــة رات ــــيط ليوبي كمعوقــــات لميــــب لتثب

 -وىي كما يأتي:CY223   االيبوكسي السائل 

  Calcium Carbonate. كاربونـات الكالسـيوم 1
   (I)مضاف 

ــــــم تجييــــــزه مــــــن قبــــــل شــــــركة      -Fluka ت
Garentie99النقاوة ىي بنسبة % وكانت 

ـــارافين مكمـــور2   Chlorinated Paraffin. ب
 (II)مضاف 

مجيز من مركز البحث والتطوير النفطـي التـابع     
( %70إلى وزارة النفط وىـي تحتوي عمى نسبة )

 كمور. 

بأســــتخدام   Synergistic. إجــــراء فعــــل تــــآزري3
 كاربونات الكالسيوم والبارافين المكمور مضاف 

(III)( 50%:50بنسبة  )% 
 Preparation Ofتحضاير النماا ج البوليمرياة 
Polymer Specimen : 

تـــــــــم تحضـــــــــير النمـــــــــاذج البوليمريـــــــــة لـــــــــراتنج        
  HY956والمصـــــــمب CY223االيبوكســـــــي الســـــــائل 

ــــــائق بأبعــــــاد  والمضــــــافات عمــــــى شــــــكل ألــــــواح أو رق
(0.31313)  ســــم مــــن خــــالل صــــبCasting 

ىذه المواد في قالب مصـنوع مـن البالسـتك وباألبعـاد 
المـــذكورة وىـــذا القالـــب مســـتند عمـــى قاعـــدة مصـــنوعة 

 من البالستك أيضا. 
طارق الفحاال القياسااية المسااتيدمة لقياااس إعاقااة 

 الميوبية:

لفحــص وقيــاس  ثــالث طــرق قياســيةتــم اختيــار       
  Additivesكفــاءة المــواد المســتخدمة كمضــافات 

راتـنج  Flame Retardancyلغرض إعاقـة ليوبيـة 
وىــــذه الطـــــرق معتمــــدة  CY223االيبوكســـي السائــــل 



2102السنة          2العدد          4مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة                                 المجلد   
  

 
9 

مــــن قبــــل الجمعيــــة األمريكيــــة لمفحــــص والمـــواد وىـــذه 
  -الطرق ىي:

  باسااتيدام LOIقياااس معاماال اجوكساامين المحاادد 
 :                                 ASTM:D-2863-74طريقة الفحل 

 : ر نما ج الفحلتحضي

تم اخـذ ثـالث عينـات لكـل نمـوذج مـن النمـاذج       
( ممـم 1305المحضرة وكــانت ىــذه العينات بطـول)

( ممـم.3.0 0.1( ممم وسمك)6.50.5وعرض )
 

 :ASTM: D2863-74حساب معامل اجوكسمين المحدد بطريقة الفحل  

 ( الالزم إلنجاز االختبار من المعادلة التالية: LOIيتم حساب معامل األوكسجين المحدد )      
 

 

 

N % =  معامل األوكسجين المحدد  
O2 = دقيقة  3سرعة الجريان الحجمية لغاز األوكسجين سم /  

N2 = دقيقة   3سرعة الجريان الحجمية لغاز النتروجين سم /  
ح ول إطفاء  اتي باستيدام الزمن الالزم   لالحتراق لحين  –مدى االحتراق  –قياس معامالت سرعة االحتراق 

   ASTM:D-635:طريقةالفحل 

 :تييئة نمو ج الفحل

 – 12.5ممـم وعـرض   125  5تم اختيار ثالث عينات عمـى األقـل لكـل نمـوذج وكانـت كـل عينـة بطـول      
 ممم وجعمت حافات العينة ممساء بعد عممية القطع.  3 0.1ممم وقطر  13

 

 

 

 

 

  :ASTM:D-635  المتغيرات المحسوبة بطريقة الفحل

  Average Time Of Burning (ATB)معدل زمن االحتراق/ دقيقة   -1
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    Average Extent Of Burning(AEB)معدل الحد المحترق/سم   -2

 Rate Of Burning (RB) cm/minسرعة االحتراق سم/ دقيقة     -3

 Self – Extinguishing (SE)احتمالية حدوث إطفاء  اتي    -4

 .  Non Burning (NB)عدم استمرار االشتعال في النمو ج بعد إبعاد الم در الحراري  -5

 . Xنمو ج عند ح ول اطفاء  اتي  قياس طول المزء غيير المحترق  المتبقي  من ال -6

 .T) (ممم طوال من النمو ج او عند ح ول اطفاء  اتي في النمو ج المحترق 100الزمن الالزم الحتراق  -7

 

  : ASTM:D-3014قياس ارتفاع الميب باستيدام طريقة الفحل  
 :نمو ج الفحل

ممـم وجعمـت  0.1 0.3ممـم وسـمك   10 0.1ممم وعرض   125 5أخـذت عينتان لكــل نموذج بطول      
 العينة ممساء بعد عممية القطع.

 :المتغيرات المحسوبة
1. W1 .وزن العينة قبل االحتراق 
2. W2 .وزن المادة المفقودة 
3. PWR  .النسبة المئوية الوزنية المتبقية من االحتراق 
4. H .أقصى ارتفاع يصل إليو الميب سم 

 

 النتائج والمناقشة

 الراتنمات االيبوكسيديو:  ةتثبيط ليوبي 

Flame Retardation of Epoxy Resin: 

تعتبــــــر الراتنجــــــات االيبوكســــــيديو مــــــن البــــــوليمرات   
المتصــمبة حراريــًا ســريعة االلتيــاب واالشــتعال مقارنــة 
مـــع بعـــض البـــوليمرات االخـــرى مـــن نفـــس الصـــنف ، 

االوكسـجين المحـدد بـأن معامـل  حيث تشير االدبيات
(LOI(  لـــراتنج االيبوكســـي يبمـــ )مقارنـــة مـــع 19.8 )

 - Melamineفورمالدىايـــد  -راتـــنج ميالمـــين 
Formaldehyde Resin     الــذي يعتبــر بطيــ

( LOIاالشــتعال ويبمـــ  معامــــل االوكســـجين المحـــدد )

 Phenolفورمالدىايد  -( وراتنج الفينول 42.8لو )
- Formaldehyde Resin ــــذي ــــ  الـ ــــ  ال يبمـــ

(LOI( لـــــو )ــــــر ) 35.0 ــــــي استـ (. ان 20.6( والبولــ
اقل  Flammabilityراتنج االيبوكسي يمتاز بميوبية 

مــن بعــض البــوليمرات المطاوعــة لمحــراره مثــل البــولي 
ـــــ  معامـــــل االوكســـــجين المحـــــدد لـــــو  اثمـــــين الـــــذي يبم

(LOI( )17.4( والبولي ستايرين )18.1.) 

متعــددة والواســعة وفــي كــل ونظــرًا لالســتخدامات ال   
ـــراتنج االيبوكســـي اســـتخدمت الكثيـــر  جوانـــب الحيـــاة ل
ـــــل  مــــن المركبــــات الكيميائيــــة فــــي إعاقــــة اشــــتعالو مثـ

كمركبات البـروم والكمـور  مركبات اليالوجين المختمفـة
وبالتاكيد فأن مركبات البروم اكثر كفاءة من مركبات 
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لمكمـور الكمور عمى الـرغم مـن النسـبة المئويـة الوزنيـو 
بينما تكون النسبة المئوية الوزنية  30-26بحدود %

. وقد تستخدم مركبـات 15-13لمبروم ىي بحدود %
اليـالوجين بمفردىــا او مـــن خــالل العمـل التــآزري مــع 
ثالـــث اوكســـيد االنتيمـــون. كـــذلك استخدمــــت مركبـــات 

بمفردىـــا او مـــن خـــالل العمـــل التـــازري مـــع  الفســـفور
ـــــة ا ـــــات النايتروجيني ـــــة. المركب ـــــات اليالوجيني و المركب

عمومــــــًا يمكــــــن زيــــــادة االســــــتقرارية الحراريــــــة لــــــراتنج 
االيبوكســــــــــــــي مــــــــــــــن خــــــــــــــالل زيــــــــــــــادة االروماتيــــــــــــــة 

(Aromaticity( او التراكيـــب الحمقيـــة )Cyclic 
Ring Stricture. وفـي بحثنـا  ( فـــي سمسـمة الـراتنج

 ASTM ىذا فقد اظيرت نتائج الفحوصات القياسية
( كفــــاءة جيــــدة فــــي  I  ،II  ،IIIبــــان لممضــــافات  )  

 اعاقة وتثبيط ليوبية راتنج االيبوكسي.
الظااروف المثمااى جعمااى كفاااءة فااي اعاقااة احتااراق 

 راتنج االيبوكسي: 

لغـــــرض معرفـــــة الظـــــروف المثمـــــى التـــــي تظيرىـــــا    
(فـــي تثبـــيط ليوبيـــة وزيـــادة   I  ،II  ،IIIالمضـــافات) 

مقاومة احتراق راتـنج االيبوكسـي البـد مـن اسـتعراض 
النتــــــــائج التــــــــي تــــــــم الحصــــــــول عمييــــــــا مــــــــن اجــــــــراء 

  -الفحوصات القياسية وكما يأتي:
Measurement of Limiting Oxygen 

Index (LOI  قياااس معاماال اجوكساامين المحاادد      
 تعتبـــــر ىـــــذه الطريقـــــة مـــــن طـــــرق الفحـــــص القياســـــية

الميمــة والتــي تســتخدم بشــكل واســع فــي قيــاس كفــاءة 
ـــات الميـــب ويمثـــل معامـــل االوكســـجين المحـــدد  معوق

(LOI نســـــــــبة االوكســـــــــجين فـــــــــي مـــــــــزيج غـــــــــازي ، )
االوكسجين والناتروجين الموجية االى عمود النموذج 
ـــرة  المحتـــرق والالزمـــة الســـتمرار اشـــتعال النمـــوذج لفت

ى ممـــم عمـــ  50اكثـــر مـــن ثـــالث دقـــائق او لمســـافة
 Fennimoreاالقـــــل. وقـــــد اوجـــــد كـــــل مـــــن فينمـــــور 

 1960ىذه الطريقة في اواخر عام  Martinومارتن 
ــــــين الشــــــكل ) ( زيــــــادة معامــــــل االوكســــــجين 2م. ويب

( مـــــع زيـــــادة النســـــبة المئويـــــة الوزنيـــــة LOIالمحـــــدد )
لممضـــافات فـــي راتـــنج االيبوكســـي وان زيـــادة معامـــل 

تــــــدل عمــــــى انخفــــــاض  (LOI)االوكســــــجين المحــــــدد 
بية راتنج االيبوكسي حيث تعمل المضافات عمـى ليو 

   تكوين جو خامل.

الميب يؤدي إلى تقميل ومنع وصول االوكسجين 
( نتائج 1الالزم الستمرار االشتعال. ويبين الجدول )

( لراتنج (LOIقياس معامل االوكسجين المحدد 
االيبوكسي باستخدام المضافات المختمفة وعند نسب 

والتي من  10% - 1من %مئوية وزنية تتراوح 
خالليا يمكن االستنتاج عمى ان كفاءة المركبات 
المضافة في زيادة معامل االوكسجين المحدد 

(LOIتكون وفق الترتيب التالي ) :III > I >II 
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لراتنج  ASTM:D-2863نتائج فحو ات معامل االوكسمين المحدد بطريقة الفحل القياسية  .1مدول 
 .االيبوكسي مع نسب ميتمفة من المضافات

III II I 

Types Of Additives 
 
 

Additives % 
22.90 20.95 21.70 1 

23.51 22.00 22.99 3 

24.83 22.86 24.00 5 

25.70 23.93 24.75 7.5 

27.15 25.00 26.05 10 
LOI FOR Epoxy Resin Without Additives =19.5 

 

 

 

 العالقة بين معامل االوكسمين المحدد والنسبة المئوية الوزنية لممضافات. .1 شكل
 

ان النتــــائج المدونــــة فــــي الجــــدول تتطــــابق مــــع       
   Greenوكــرين  Fretzاســتنتاجات كــل مــن فرتــز 

( LOIحيــث لــوحظ ان معامــل االوكســجين المحــددة )
ون اســـتخدام أي مضـــافات ىـــو لـــراتنج االيبوكســـي بـــد

الومينا  50، وعند استخدام مضاف بنسبة % 19.8
(Al2O3)  25فأن معامـل االوكسـجين المحـدد ىـو  .

وان اســــــتخدام بعــــــض مركبــــــات الفســــــفور العضــــــوية 
فـــأن  26%-5وبنســـب مئويـــة وزنيـــة تتـــراوح مـــن % 

 III

II

I

        10                7.5                  5                   3                    1    
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و   30.4 الوكسجيـــن المحــــدد يتــــرواح بــينمعامــل ا
فحوصـــــــــات معامـــــــــل يتضـــــــــح مـــــــــن نتـــــــــائج . 34.3

االوكســـــجين المحـــــدد لـــــراتنج االيبوكســـــي وباســـــتخدام 
فـي بحثنـا ىـذا بـأن فعاليتيـا  III, II , I )المضـافات )

ـــــادة مقاومـــــة اشـــــتعال راتـــــنج  ـــــي تثبـــــيط ليوبيـــــة وزي ف
االيبوكســــي ومــــن خــــالل كميــــة االوكســــجين الالزمــــة 
الستمرار اشتعال راتنج االيبوكسي لمـدة ثـالث دقـائق 

ممــــم عمــــى  50ل النمــــوذج بطــــول او اســــتمرار اشــــتعا
االقـل تـزداد بزيــادة النسـبة المئويــة الوزنيـة لممضــافات 
ممــــا يــــدل عمــــى فعاليــــة ىــــذه المركبــــات فــــي االعاقــــة 
مقارنة بمـا مـدون فـي االدبيـات. فمعامـل االوكسـجين 

، فـــي  19.5المحـــدد لـــراتنج االيبوكســـي لوحـــدة يبمـــ  
 (LOI)حــــــين اصــــــبح معامــــــل االوكســــــجين المحــــــدد 

 مـــــن المركـــــب  10نـــــد اســـــتخدام %ع 27.15
III ـــــــــادة معامـــــــــل ـــــــــيط الميـــــــــب. ان زي كمضـــــــــاف لتثب

ــــــــراتنج االيبوكســــــــي LOIاالوكســــــــجين المحــــــــددة ) ( ل
الحاوي عمى نسب مختمفة من المضـافات. يمكـن ان 

( الـــذي HClتعـــزى الـــى تحريـــر ىاليـــد الييـــدروجين  )
يعمـــل عمـــى إزالـــة الجـــذور الحـــرة الفعالـــة فـــي سمســـمة 

ى تثبـــــيط عمميـــــة التجزئـــــة الميـــــب وكـــــذلك يعمـــــل عمـــــ
الحراريــة التــي تحــدث فــي مقدمــة الميــب بســبب فعميــا 
المـــؤثر فـــي التقميـــل مـــن كميـــة الحـــرارة المتولـــدة مـــن 
ــــك تكــــوين مجموعــــة مـــــن  ــــى ذل الميــــب. باإلضــــافة ال

-Nonالغـــــــــــــــــــازات الغيـــــــــــــــــر قابمـــــــــــــــــــة لالشـــــــــــــــــتعال 
Flammable Gases  مثـــلH2O  ،CO2  و ،

CO  ة القابمـــــــة التـــــــي تخفـــــــف مـــــــن المـــــــواد المتطـــــــاير
ـــــين  لالشـــــتعال وتـــــوفير جـــــو خامـــــل يشـــــكل غطـــــاء ب

 Charاالوكســــجين والمنطقــــة المحترقــــة. امــــا الفحــــم 
 Thermal Analysisالحـراري  من التحمـلالمتكون 

 فانــو يشكـل عازاًل يحمـي البوليمر من الحرارة.

-ASTM: Dقياس سارعة انتشاار المياب بطريقاة 
635: 

Measurement Of Rate Of Burning 
(R.B) ,According To ASTM: D-635 :  

اظيــــــرت نتــــــائج قيــــــاس ســــــرعة انتشــــــار الميــــــب      
( بالنســـبة  RBانخفاضـــًا كبيـــرًا فـــي ســـرعة االشـــتعال )

لـراتنج االيبوكسـي ، وىـذا مـاىو واضـح فــي الجــــداول 
( وتــم قيــاس ســرعة انتشــار الميــب 6، 5، 4، 3، 2)

م لنمــاذج راتــنج االيبوكســي بــدون مضــافات وباســتخدا
المضـــــــــافات وحســـــــــب طريقـــــــــة الفحـــــــــص القياســـــــــية 

ASTM:D-635   وىـــــــذا االنخفـــــــاض فـــــــي ســـــــرعة
انتشـــــار الميـــــب يتناســـــب عكســـــيًا مـــــع زيـــــادة النســـــبة 
المئوية الوزنية لممواد المضافة الـى راتـنج االيبوكسـي 
أي انيـا تــنخفض بشـكل ممحــوظ مـع زيــادة نسـبة ىــذه 

 .2المضافات وىذا مايشير اليو شكل 

ياســات التــي تــم اجراوءىــا بــان افضــل لقــد اثبتــت الق  
ــــيط ليوبيــــة راتــــنج  نســــبة فعالــــة لممــــواد المضــــافة لتثب

، حيـث  IIبالنسبة لممركـب   10االيبوكسي كانت %
ان ىــــذه النســــبة ادت الفحــــدوث اطفــــاء ذاتــــي لــــراتنج 

مـن ابعـاد  II( دقيقـة لممضـاف1.99االيبوكسي بعـد )
المصــــدر الحــــراري . وكانــــت ســــرعة انتشــــار الميــــب 

ـــة لممركـــب  1.075 فـــي وكمـــا موضـــح  IIســـم / دقيق
 . 4و  3الجدولين 

فقـد اظيـرت فعاليـة III و  I  اما بالنسـبة لممضـافين  
عاليــة فــي تثبــيط ليوبيــة راتــنج االيبوكســي مــع زيــادة 
النســــبة لمئويــــة الوزنيــــة لممضــــافات ، حيــــث حصــــل 

ــــة مــــن النســــبة  ــــي لمنمــــوذج بداي بعــــد  %5اطفــــاء ذات
 1.305عة االشـتعال دقيقة وكانـت سـر  2.91مرور 

وحصــــل اطفــــاء ذاتــــي بعــــد  Iســــم / دقيقــــة لممضــــاف 
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 1.07دقيقـــة وكانـــت ســـرعة االشـــتعال   2.71مـــرور
.  %5وعنـــد نفـــس النســـبة IIIســـم / دقيقـــة لممضـــاف 

ايضــــــًا حصــــــل اطفــــــاء ذاتــــــي  %7.5وعنــــــد النســــــبة 
 IIIو Iلنمــاذج راتــنج االيبوكســي وبوجــود المضــافين  

سـم  0.69دقيقة وسـرعة االشـتعال  2.16بعد مرور 
ســم /  0.56دقيقــة وســرعة االشــتعال  2.51/دقيقـة، 

 دقيقــــــــة عمــــــــى التــــــــوالي وكمــــــــا موضـــــــــــح بالجــــــــدولين 
فمـم يحتـرق نمـوذج   10( اما عنـد النسـبة %4و 3) 

راتــنج االيبوكســي )أي حصــل اطفــاء ذاتــي بعــد ابعــاد 
وكمـا III المصدر الحـراري مباشـرة( بوجـود المضـاف 

( بينمــا حصــل اطفــاء ذاتــي 4ح بالجــدول )ىــو موضــ
ـــــن  %10لنمــــوذج راتــــنج االيبوكســــي عنــــد النســــبة  مــ

دقيقـــة وكانــت ســرعة   2.00بعـــد مــرور Iالمضــاف 
ســم / دقيقــة. ممــا تقــدم يمكــن القــول  0.65الشــتعال 

بــان كفـــاءة المضـــافات المســـتخدمة فـــي تثبـــيط ســـرعة 
 انتشار الميب في راتنج االيبوكسي التسمسل التالي:

III > II > I 

وىــــذه النتــــائج تتفــــق مــــع النتــــائج التــــي تــــم الحصــــول 
ــــــــدد  عمييـــــــا مـــــــن قيـــــــاس معامـــــــل االوكســـــــيجين المحـ

(LOI يمكن تفسير ذلـك اعتمـادًا عمـى تركيـب ىـذه .)
  المضـــافات حيـــث نالحـــظ ان فعاليـــة المضـــاف 

III يمكن ان تعزى الـى الفعـل التـأزري لمبـرافين الكمـور
يعتمد ذلـك عمـى وجـود  مع كاربونات الكالسيوم حيث
كمــور( ، اضــافة  %70نســبة عاليــة مــن اليــالوجين )

ــــــة  الــــــى تحريــــــر مجموعــــــة مــــــن الغــــــازات الغيــــــر قابم
والفحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  H2O,CO,CO2لالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعال 

ـــل ذلــك   Carbonaceous Charالكــاربوني وكـ
يــؤدي الـــى حجــز االوكســـجين عــن المـــادة البوليمريـــة 
وبالتـــــــالي يســـــــاىم فـــــــي ايقـــــــاف االشـــــــتعال او تقميـــــــل 

ميوبيـــة. ومـــن خـــالل تجـــارب قيـــاس ســـرعة انتشـــار ال

الميـــب فـــأن ىنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر 
عمى دقـة نتـائج حسـاب سـرعة انتشـار الميـب بطريقـة 

 ومن اىميا: ASTM: D - 635الفحص القياسية 

 حجم وشكل المنوذج. .1

مقدار الطاقة الحرارية المتولدة من المصدر  .2
 الحراري وزاوية تسميط الميب. 

قــــة حســــاب الوقــــت وحســــاب طــــول الجــــزء د .3
 المحترق. 

وفاسيف  Varbanovولقد بين كل من فاربانوف    
Vaseva  ( ان سرعـــــــة انتشــــــار الميــــــبR.B فــــــي )

راتـــــنج االيبوكســـــي تـــــنخفض بزيـــــادة النســـــبة المئويـــــة 
ـــــــــنج  الوزنيـــــــــة لممضـــــــــافات، حيـــــــــث ادى تحـــــــــوير رات
االيبوكســـــي مـــــع مجموعـــــة مـــــن مركبـــــــات الفسفـــــــور 

 ة مثل: اليالوجيني

Halogenated tertiary phosphine oxide , 
Dimethy (2,4,6, trichloro phenoxy 

methyl phosphine oxide (DMPO) , 
Methy - bis (2,4,6, trichloro phenoxy 
,methy) phosphine oxide (MBPO), Tris 
(2,4,6,trichloro phenoxy methyl ) 

phosphine oxide (TPO). 

 Combustionســـرعة االحتـــراقلقـــد وجـــد ان 
Rate   مقاسـو بــ)سم /دقيقـة( تـنخفض بزيـادة النسـبة

المئوية الوزنية لممضافات ويالحظ انـو عنـد اسـتخدام 
(DMPO ـــــــــز فـــــــــان ســـــــــرعة االحتـــــــــراق  %5( بتركي
(R.B( كانـــــت )وان ىـــــذه القيمـــــة  3.1 )ســـــم/ دقيقـــــة

ســـــم / دقيقـــــة ( عنـــــدما يصـــــبح  2.0تـــــنخفض الـــــى )
ــــ ) % ، لكـــن عنـــدما يصـــبح  DMPO )10تركيـــز ال
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 (.NBراتنج االيبوكسي التحترق نيائيًا )يالحـظ ان نمـاذج  %20او  15%( DMPOتركيز)
 

 
 العالقة بين سرعة االشتعال والنسبة المئوية لممضافات. .2شكل  

نتائج فحو ات سرعة االحتراق, مدى االحتراق, الزمن الالزم لالحتراق بطريقة الفحل القياسية  .2مدول 
ASTM:D-635   فوسفات ال وديوملراتنج االيبوكسي مع نسب ميتمفة. 

10 7.5 5 3 1 NON Additives% 
1.3 1.5 3.8 10 10 10 AEB cm 
2.00 2.16 2.91 6.96 6.43 5.12 ATB min 
0.65 0.69 1.31 1.44 1.56 1.95 R.B cm/min 
Yes Yes Yes - - - S.E 
- - - - - - N.B 

 

نتائج فحو ات سرعة االحتراق , مدى االحتراق , الزمن الالزم لالحتراف بطريقة الفحل القياسية  .3 مدول
ASTM: D - 635 .لراتنج االيبوكسي مع نسب ميتمفة من البرافين المكمور 

10 7.5 5 3 1 NON Additives% 

2.14 10 10 10 10 10 AE B cm 
1.44 7.45 6.93 6.11 5.84 5.12 ATB min 
1.07 1.34 1.44 1.63 1.71 1.45 R.B cm/min 
Yes - - - - - S.E 
- - - - - - N.B 

i

ii

iii

             10            7.5                5               3                 1         0    
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نتائج الفحو ات سرعة االحتراق , مدى االحتراق , الزمن الالزم لالحتراق بطريقة الفحل القياسية . 4مدول 
ASTM: D - 635  بارفين   50كاربونات الكالسيوم +  % %50لراتنج االيبوكسي مع نسب ميتمفة

  .IIIمكمور  

 

 

 

 

 

 

 

قياس اق ى ارتفاع لميب بطريقة الفحل 
ASTM:D-3014 : 

Measurment Of Flame Highet (H), 
According To ASTM:D-3014: 

يعتبر قياس اقصى ارتفاع يصل اليو الميب اثنـاء    
ـــــة لممـــــادة  ـــــة الوزني ـــــراق وحســـــاب النســـــبة المئوي االحت
المتبقيـــة مـــن االشـــتعال مـــن طـــرق االختبـــار القياســـية 
المســـتخدمة لمعرفـــة كفـــاءة المـــواد المضـــافة. ويظيـــر 

قياســات ارتفــاع الميـــب النــاتج مــن احتـــراق  4الشــكل 
ـــــنج االيبوكســـــي مـــــع نســـــب ـــــة مـــــن  نمـــــاذج رات مختمف

يتناسـب عكسـيًا مـع زيـادة  III, II , , I ,المضـافات 
النســـــبة المئويـــــة لممضـــــافات المســـــتخدمة مـــــع راتـــــنج 
االيبوكســـي.  ان االنخفـــاض فـــي ارتفـــاع الميـــب ىـــو 
ـــــي تثبـــــيط  ـــــة المضـــــافات المســـــتخدمة ف نتيجـــــة لفعالي
ــــة سمســــمة  تفــــاعالت سمســــمة الميــــب مــــن خــــالل اعاق

لجــذور الحــرة الفعالــة تفــاعالت االكســدة وذلــك بازالــة ا
(HOO , O , OH , H)  والتـي تعتبـر ميمـة فـي

استمرار اشتعال المادة البوليمرية باالضـافة الـى ذلـك 
فعاليتيــــا فــــي تقميـــــل كميــــة االجــــزاء الييدروكاربونيـــــة 
ـــة  المتدفقـــة الـــى منطقـــة الميـــب والناتجـــة اثنـــاء التجزئ
الحرارية لراتنج االيبوكسي. ان ىـذه العوامـل مجتمعـة 

تعمــل عمــى منــع انتشــارالميب وخفــض ارتفاعــو  ســوف
وحـــدوث اطفـــاء ذاتـــي لممـــادة المحترقـــة. كـــذلك تمـــت 
ــــة لممــــادة المتبقيــــة مــــن  مالحظــــة بــــأن النســــبة المئوي
احتراق نماذج راتنج االيبوكسي تكون اكبـر مـا يمكـن 

مـن المضـافات ثـم تبـدأ باالنخفـاض  1عند النسبة %
ـــة االعمـــى ، ولكـــن بصـــورة عامـــة  عنـــد النســـبة المئوي

تكون النسبة المئوية لممادة المتبقية من احتراق راتنج 
االيبوكســـي مـــع المضـــافات عنـــد كافـــة النســـب اعمـــى 
مــن النســبة المئويــة لممــادة المتبقيــة مــن احتــراق راتــج 
االيبوكسي بدون مضـاف وسـبب ذلـك ان المضـافات 
في البحث تتجزأ حراريـًا وتتطـاير الـى منطقـة الميـب. 

يمكـــن االســـتنتاج  7و 6و  5ل ممـــا تقـــدم ان الجـــداو 
عمــى ان كفــاءة المضــافات فــي اعاقــة وتثبــيط ليوبيــة 

  -راتنج االيبوكسي يتبع الترتيب االتي :

10 7.5 5 3 1 NON Additives% 

- 1.42 2.90 10 10 10 AE B cm 
- 2.51 2.71 9.00 7.33 5.12 ATB min 
- 0.56 1.07 1.11 1.36 1.95 R.B 

cm/min 
Yes Yes Yes - - - S.E 
Yes - - - - - N.B 
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II > III >I  وىذا يتطابق مع الفحوصات االخرى التي تمت
 مناقشتيا.

 

 والنسبة المئوية الوزنية لممضافات. (H)العالقة بين ارتفاع الميب  .3شكل 
 

 : ASTM :Dنتائج فحو ات اق ى ارتفاع لميب في راتنج االيبوكسي بطريقة الفحل القياسية  .5مدول 
 .Iمع نسب ميتمفة من المركب  3014

 

H PWR W2 W1 
Test 
 

Additives% 
12 67.85 1.45 4.51 NON 

10 75.11 1.28 5.13 1 

7.5 74.25 1.34 5.20 3 

7.0 73.87 1.38 5.29 5 

6.0 72.51 1.47 5.36 7.5 

5.0 71.21 1.57 5.45 10 
 

 

 

i

ii

iii

             10            7.5                 5               3                 1               0      
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 : ASTM :Dنتائج فحو ات اق ى ارتفاع لميب في راتنج االيبوكسي بطريقة الفحل القياسية .  6مدول
 . IIمع نسب ميتمفة من المركب   3014

 

H PWR W2 W1 Test 
 

Additives% 
12 67.85 1.45 4.51 NON 

10.5 73.90 1.24 4.92 1 

10 73.42 1.33 5.00 3 

9.0 72.47 1.40 5.08 5 

8.5 71.77 1.45 5.15 7.5 

6.5 70.46 1.55 5.24 10 
 

 : ASTM :Dنتائج فحو ات اق ى ارتفاع لميب في راتنج االيبوكسي بطريقة الفحل القياسية  .7مدول 
 . IIIمع نسب ميتمفة من المركب  3014

 

H PWR W2 W1 
Test 
 

Additives% 
12 67.85 1.450 4.51 NON 
9.5 77.13 1.19 5.22 1 
7 76.23 1.26 5.30 3 

6.5 75.59 1.33 5.45 5 
4.5 74.37 1.42 5.54 7.5 
3.5 73.01 1.52 5.62 10 
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   Conclusions الستنتاجاتا

المستخدمة كانت كفوءة بشكل كبير في اعاقة ليوبية ومنع احتراق راتنج  (III , II , I ,)ان المضافات  .1
  -االيبوكسي وان ىذه الكفاءة تتبع الترتيب التالي :

2. III > II  > I                                           

والبرافين المكمور اعطى نتائج جيدة في  فوسفات الصوديومبين  Synergstic Actionان الفعل التآزري  .3
 اعاقة ليوبية راتنج االيبوكسي مقارنة مع المضافين االخرين

ة اضطرادية بزيادة النسبة المئوية الوزنية لراتنج االيبوكسي بصور   (LOI)يزداد معامل االوكسجين المحدد  .4
 لممضافات. 

 لراتنج االيبوكسي بزيادة النسبة المئوية الوزنية لممضافات. (R.B)تقل سرعة االشتعال  .5

 ينخفض ارتفاع ألميب بزيادة النسبة المئوية الوزنية لممظافات.  .6
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 خالصة

تحرص التشريعات عادة عمى كفالة نوع من الضمانات التي تؤكد التزام اإلدارة بمبدأ المشروعية وعدم 
 .التعسف في استعمال السمطة أو تجاوزىا أو استعماليا في أغراض شخصية وبما يحفظ لمموظف حقوقو

ى الموظف إال بعد التحقيق معو وسماع نصت اغمب القوانين التأديبية عمى عدم جواز توقيع العقوبة عم
أقوالو وتحقيق دفاعو وتسجيل التحقيق في محضر قانوني كما أوجبت أن يكون القرار التأديبي مسببًا وانو 

عميو ان التحقيق ىو وسيمة اإلدارة لألخذ  .ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة عمى المخالفة الواحدة
باإلجراءات القانونية بحق الموظف المخالف عند إتيانو فعاًل يشكل مخالفة تأديبية ألحكام الوظيفة العامة 
وىو إجراء تمييدي ييدف إلى كشف الحقيقة بين المتيم والتيمة المنسوبة إليو. وقد تناولنا موضوع التحقيق 

رة بعًده من الضمانات التي تكفل لمموظف استقراره وأمنو االجتماعي في الحصول لما لو من أىمية كبي
عمى العمل والبقاء فيو والحصول عمى الترقية وكسب القيمة االجتماعية  وبما يضمن حمايتو من تعسف 

 اإلدارة.

Investigation with Employees 

Abstract 

Legislations are usually keen to ensure a kind of guarantees which emphasize the 

management’s commitment to the principle of legitimacy, not using the power 

abusively, excessively, or for personal purposes so as to preserve the employee’s 

rights. Accordingly, most disciplinary laws provide that it is not permissible to 

punish the employee before interrogating, listening to, giving him the chance to 

defend himself, and recording all that in a legal record. These laws also 

necessitate that the disciplinary decision should have a cause and it is not 

permissible to sign more than one penalty for one violation. Thus, investigation 

is the management means to take legal actions against the employee when he 

does an action constituting a violation of public work regulations, and it is a 

preliminary procedure aiming at discovering the truth about the accused and the 

charge attributed to him. We have tackled the topic of investigation due to its 

great importance as one of the guarantees which ensure the employee’s stability 

and his social security in getting a job and keeping it, receiving a promotion, and 

gaining the social value and thus being protected from management abuse.    

مع موظفالتحقيق   
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 المقـدمـة

يتعرض الموظف لممسؤولية عندما يتياون في      
أداء واجباتو الوظيفية والميام المنوطة بو وانو لم 
يراع في سموكو واجبات الوظيفة التي يشغميا عند 
قيامو بأفعال وتصرفات تمس كرامة الوظيفة 
واإلخالل بيا ، فعندما يخالف الموظف واجبات 

عقوبات وظيفتو ينعقد االختصاص لإلدارة بتوقيع 
عمى الموظف المخالف في حدود تستوجب مصمحة 
اإلدارة والموظف معًا ، وتبرز مصمحة اإلدارة في 
اختيار العقوبة المناسبة بيدف فرض جزاء عادل 
ومنصف وىذا ال يتم إال بإجراء تحقيق مع الموظف 
يمكن اإلدارة من الوقوف عمى حقيقة المخالفة 

وظف أواًل المرتكبة لفرض جزاء تأديبي عمى الم
 ومعالجة مواطن الخمل إلمكان تالفييا مستقباًل ثانيًا.

والتحقيق مع الموظف يكون بإثبات واقعة المخالفة 
ومواجيتو بما نسب إليو وسماع أقوالو قبل توقيع 
الجزاء عميو ، ويكون التحقيق بتشكيل المجان 
االنضباطية أو التأديبية التي يستمزم فييا مراعاة 

إلنصاف حتى ال يتعرض الموظف بعض الحيدة وا
 لمتعسف واالضطياد . 

 تناولنا ىذا الموضوع في مباحث ثالثة:

تطرقنا في المبحث األول إلى المبادئ العامة التي 
تحكم التحقيق وسيتضمن مطمبين األول في مفيوم 
التحقيق بشكل عام و الثاني في أىمية التحقيق لكل 

 من الموظف واإلدارة .

ني سيكون عن اإلجراءات أما المبحث الثا
المتعمقة بالتحقيق والسمطة المختصة باجراءه 
وسنقسمو الى مطمبين األول يخص إجراءات 

  التحقيق والثاني عن السمطة المختصة باجراءاه ، 

أما المبحث الثالث فسيكون عن ضمانات 
التحقيق والنتائج المترتبة عميو وقسمناه إلى مطمبين 

ية والموضوعية والثاني األول عن الضمانات الشكم
عن النتائج المترتبة عن التحقيق  وانيينا البحث 

 بخاتمة  تتضمن نتائج البحث والمقترحات .

 التحقياق ماع الماوظااف

 المبحث اجول: المبادئ العامة في التحقيق

إن ىناك عدد من الضمانات المكفولة لمموظف      
التحقيق قبل توقيع العقوبة من خالل تحريك االتيام و 

 واإلحالة  إذ سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين :
 المطمب اجول : مفيوم التحقيق 

البد من تحديد معنى التحقيق الذي ىو إجراء      
شكمي يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن 
فاعميا أو التثبت من صحة إسنادىا إلى فاعل معين 

ماطة المث ام عنيا فاليدف منو الوصول إلى الحقيقة وا 
[1]. 

يعّد التحقيق مع الموظف المتيم من الضمانات 
السابقة عمى توقيع العقوبة االنضباطية أو التأديبية 
لموقوف عمى حقيقة الوقائع المنسوبة لمموظف 
ولموقوف عمى الظروف التي تمت فييا المخالفة 
والبحث عن األدلة التي تثبت نسبة الوقائع إلى 

 الموظف .

حيث ان التحقيق ليس سوى إجراءًا تمييديًا 
فيجب عدم إحالة الموظف إلى التحقيق إال إذا كان 
االتيام جديًا يقوم عمى احتماالت قوية ترجح ارتكابو 
لمجريمة التأديبية المنسوبة إليو وذلك حفاظًا عمى 

وتتجو اغمب الدول العربية إلى  [.2]سمعتو ومكانتو 
لموظف قبل سماع عدم توقيع أي عقوبة عمى ا
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أقوالو وتحقيق دفاعو بل إن بعضيا تسند ميمة 
التحقيق إلى ىيئات قانونية تتوافر ليا ضمانات 
االستقالل والحياد كييئة النيابة اإلدارية في مصر ، 
وىيئة الرقابة والتحقيق في السعودية ، لكن االتجاه 
الغالب ىو تولي الجيات اإلدارية لمتحقيق بنفسيا 

 وىذا األمر معمول بو لدينا في العراق. مع موظفييا

ولم يعرف المشرع العراقي المقصود بالتحقيق عدا ما 
( من قانون انضباط موظفي 10جاء بأحكام المادة )

المعدل  1991( لسنة 14الدولة والقطاع العام رقم )
حيث وردت اإلشارة فييا إلى ماىية التحقيق 

جراءاتو الذي سنتولى الخوض فيو الحقاً   .وا 

وُيعرف التحقيق بأنو مجموعة اإلجراءات التي 
تستيدف تحديد المخالفات االنضباطية أو التأديبية 
والمسؤولين عنيا ويجرى عادة بعد اكتشاف 

 المخالفة.

كما ُعرف التحقيق بأنو مجموعة اإلجراءات التأديبية 
التي تتخذ وفقًا لمشكل المقرر قانونًا بمعرفة السمطة 

البحث والتنقيب عن األدلة  المختصة وتيدف إلى
التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعيا من اجل تحديد 
الواقعة المبم  عنيا واثبات حقيقتيا وبيان ما إذا 
قامة  كانت تشكل مخالفة تأديبية ومعرفة مرتكبيا وا 

 .[3] الدليل عمى اتيامو أو سالمة موقفو

وقد عرف الفقو التحقيق بأنو ) اإلجراء الشكمي الذي 
ذه السمطة التأديبية بعد وقوع المخالفة بقصد تتخ

تحديد األفعال المبم  عنيا وظروف وأدلة ثبوتيا 
ماطة المثام عنيا وبيان ما إذا  وصواًل إلى الحقيقة وا 
كانت تشكل مخالفة أو جريمة معينة من عدمو 

 .[3]وبيان شخص مرتكبيا 

وىكذا نجد ان التعريفات كافة تصب في نفس 
يصااًل لممعنى المعنى وان انسب يا وأكثرىا دقة وا 

 الحقيقي ىو تعريف الفقو لمتحقيق .

 أىمية التحقيق 

تبرز أىمية التحقيق إذا ما ارتكب الموظف مخالفة 
لمواجبات الوظيفية المنوط بيا االيجابية أو السمبية 

من قانون انضباط  [5و 4]التي نصت عمييا المواد 
 1991لسنة ( 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

المعدل ، والتي وردت في محاور مختمفة سنبينيا 
 فيما يأتي :

 أواًل ا أىمية التحقيق لمموظف العام 

تظير أىمية التحقيق اإلداري بالنسبة لمموظف فيما 
 يأتي :

 ممارسة حق الدفاع  .1

ان من أىم حقوق الموظف المتيم في مرحمة   
وتوضيح إجراء التحقيق تمكينو من الدفاع عن نفسو 

موقفو حتى ال يؤاخذ بذنب لم يقترفو وكذلك إثبات 
توافر الظروف المخففة الرتكابو المخالفة ، اذ ُيسأل 

 الموظف عما منسوب إليو عند ارتكابو ذنبًا إداريًا.

ويتم ذلك كتابة أو شفاىة بواسطة الجية اإلدارية 
التي أناط بيا المشرع إجراء ذلك وُيراعى في ذلك 

زمة قانونًا بغية تيسير الوسائل لمجية الضمانات الال
اإلدارية لمكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجو 
الحق مع تحقيق الضمانة لمموظف حتى يتأىب 
لمدفاع عن نفسو ويدرأ ما ىو موجو إلييوان الموظف 
الذي يمتنع عن أداء أقوالو معترضًا عمى المحقق أو 
تًا يطالب إحالة التحقيق إلى جية معينة يعًد مفو 

عمى نفسو حق الدفاع ، وال يجوز إجبار الجية 
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اإلدارية عمى إجراء التحقيق بمعرفة جية معينة أو 
. ويظير لنا [5]إحالة التحقيق إلى النيابة اإلدارية 

ان التحقيق ليس غاية إنما ىو وسيمة إلظيار 
 الحقيقة . 

. تحقيق التناسب ما بين المخالفة المرتكبة 2
 والعقوبة المفروضة  

ان الجرائم التأديبية ليست محددة عمى سبيل 
الحصر في المجال التأديبي وبالتالي يكون 
لمجية اإلدارية السمطة التقديرية في ان تقرر 
عماًل ما يصدر عن الموظف عند ممارستو 
ألعمال وظيفتو مخالفة تأديبية وتبرز أىمية 
التحقيق في ىذا المجال إذ يؤدي إلى كشف 

اًل إلى الموازنة بين المخالفة الحقيقة كاممة وصو 
 التي يرتكبيا الموظف والعقوبة التي يستحقيا .

 ثانيًا ا أىمية التحقيق بالنسبة لإلدارة

 تتمثل أىمية التحقيق لإلدارة في ما يأتي:         

.  تحقيق مصمحة اإلدارة في ضبط المخالفة 1
وتعقب المخالف لضمان حسن سير العمل 

 وانتظامو. 

حق الموظف : ان لجوء اإلدارة إلى . كفالة 2
إجراء التحقيق مع الموظف يعني ان اإلدارة 
كفمت حق الموظف في ان يقاضى بشكل يجعمو 
في منأى عن الظمم والتعسف مما يؤدي إلى 
وصف تصرفات اإلدارة بالعادلة والمنصفة وىو 

 ما تتوخاه في عمميا .

. حماية الحقوق الوظيفية لمموظف : يعَد 3
الركيزة األساس في الوظيفة العامة الموظف 

فالبد من اإلدارة ان توفر الحماية لو من كل ما 

يمس حقوقو الوظيفية وذلك بإتاحة الفرصة لو 
في مجال التأديب بالدفاع عن نفسو من خالل 
التحقيق معو وفرض جزاءات عادلة لكي يُحسن 
من أداءه لعممو نتيجة شعوره باألمن والطمأنينة 

و ما ينعكس عمى سير المرفق عمى حقوقو وى
 العام بانتظام واطراد .

. ان إجراء التحقيق يمكن اإلدارة من الوقوف 4
عمى مواطن الخمل في العمل ومعالجتيا وتالفي 

 وقوعيا مستقباًل . 

. ان إجراء التحقيق يجعل اإلدارة تتصرف 5
وفق معمومات دقيقة وصحيحة ويؤدي بيا إلى 

ق العدالة ويؤدي فرض الجزاء العادل بما يحق
 إلى إنصاف الموظف .

المبحث الثاني : إمراءات التحقيق والسمطة 
 الميت ة بامراءه:

التحقيق اإلداري ىو وسيمة الستبيان الحقيقة في 
نسبة االتيام إلى الموظف المحال لمتحقيق أو نفيو 
عنو من خالل عدة إجراءات وىنا نتناول الموضوع 

التحقيق والثاني في مطمبين األول يخص إجراءات 
 عن السمطة المختصة باإلحالة إلى التحقيق :

 المطمب اجول : إمراءات التحقيق 

( يقوم 6ان التحقيق اإلداري كالتحقيق الجنائي )
عمى مجموعة إجراءات منيا جمع األدلة المثبتة 
لوقوع المخالفة كاألوراق من مكاتبات أو استمارات 

إلثبات أو أو شيادات ونحوىا أو أقوال شيود ا
معاينات تؤكد وقوع المخالفة أو آراء أىل الخبرة 
وغير ذلك من أدلة اإلثبات وكذلك البد من استدعاء 
الموظف المنسوب إليو االتيام ومواجيتو باألدلة 
وسماع أقوالو وتحقيق دفاعو لمتثبت من مدى صحتو 
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وما يكون لو اثر في دفع المسؤولية أو تحقيقيا ذلك 
يشير إليو الموظف من مكاتبات أو بالرجوع إلى ما 

شيود نفي وكل ذلك لتحديد مسؤولية الموظف 
التأديبية عمى ضوء ما يسفر عنو التحقيق ، وسنقسم 

 ىذه اإلجراءات إلى مرحمتين:

 أواًل ا إمراءات المرحمة السابقة عمى التحقيق :

وتتضمن عدد من اإلجراءات يمكن تحديد أىميا بما 
 يمي :
 ا اإلحالة إلى التحقيق 1

لما كان اليدف من التحقيق ىو الوصول إلى 
الحقيقة في واقعة معينة تمييدًا التخاذ اإلجراء 
التأديبي المالئم فضاًل عن توفير الضمانات 
لمموظف الذي قد يفاجأ، بدون مقدمات، بإحالتو إلى 
التحقيق مع ما في ذلك من ضرر أدبي لذا يتعين 

عند اإلحالة إلى التحقيق   اتخاذ جانب الحرص
لمكشف عن حقيقة التيمة المنسوبة إلى الموظف 
المخالف وتوقيع الجزاء عميو ، وينبغي إن ال يكون 
التحقيق قائمًا عمى شبية أو عداوة أو نكاية فال يبدأ 
بالتحقيق إال إذا كانت ىناك خطورة حقيقية، خاصة 
 إذا كانوا ممن يشغمون مناصب قيادية الن من شأن
التحقيق،حتى وان انتيى بالحفظ، أن يثير غبارًا 
حول الموظف ويعرضو لألقاويل مما قد يزعزع 
مركزه الوظيفي ، وفي نفس الوقت يجب عدم 
التياون في اإلحالة إلى التحقيق حتى ال يؤدي ذلك 

 إلى التسيب وعدم احترام الوظيفة .

وىنا ينبغي التفرقة بين طمب التحقيق وبين 
اإلحالة إلى التحقيق فطمب التحقيق ال يعدو ان 
يكون مثل الشكوى قد تنتيي باإلحالة إلى التحقيق 
وقد ال تنتيي إلى ذلك ويعَد عدم التحقيق في 

الشكوى رفضًا ليا ، بيد ان إحالة الموظف إلى 
 . [7]التحقيق ىو أول إجراءات التحقيق 

دراسة موضوع التحقيق :يتطمب دراسة موضوع ـ  2
التحقيق اجتماع أعضاء المجنة التحقيقية وتقسيم 
العمل بين أعضاء المجنة واالشتراك في الميام 
بشكل جماعي حتى ال ينفرد احدىم في عمل المجنة 
، إذ إن الواقع العممي يشير إلى ترك اغمب الميام 

ني وال عمى عاتق الموظف القانوني أو الموظف الف
يتحمل األعضاء اآلخرون المسؤولية تجاه عمل 

 المجنة.

 ا استدعاء الموظف المحال إلى التحقيق  3

وىو إجراء تقوم بو المجنة باستدعاء الموظف 
لمحضور في المكان والزمان المحددين شفاىة أو 
بواسطة ورقة تبمي  صادرة عن المجنة التحقيقية 

و وتدوين لسؤالو عما ىو منسوب إليو واستجواب
إفادتو تحريريًا وتقديم دفاعو سواء كانت بمستندات 
أو شيود واالستماع إلى أقوال الشيود وتحرير 
إفادتيم، وعند عدم حضور الموظف في الزمان 
والمكان المحددين يكون قد اسقط حقو بنفسو وتجري 
التحقيقات بغيابو إال إذا أبدى الموظف معذرة 

ة عندئذ بتحديد مشروعة لعدم حضوره تقوم المجن
موعد جديد لسماع أقوالو، أما إذا أجرت المجنة 
تحقيقاتيا دون تبمي  الموظف بالحضور أماميا 
فيكون التحقيق الذي تجريو باطاًل ويترتب عميو 
بطالن العقوبة التي نتجت عن التحقيق الن التحقيق 
من الضمانات التي كفميا القانون لحماية الموظف 

تباره العصب النابض في من تعسف اإلدارة باع
عمل الحكومة مما يتوجب بث روح الطمأنينة في 
نفسو األمر الذي يدعوه لمتفاني في عممو مما 
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ينعكس إيجابًا عمى سير المرفق العام بانتظام 
 .[8]واستمرار 

 ـ دراسة األوراق  4

عمى المجنة االطالع عمى كافة أوراق القضية 
قوال الموظف المحقق فييا وكل ما يتعمق بيا من أ

فادتيم والمستندات المقدمة من  المتيم والشيود وا 
قبميم وتدقيقيا كما ليم الحق باالطالع عمى 

 المستندات التي قد تكون موجودة لدى اإلدارة .

ـ بعد انتياء التحقيق ينبغي عمى المجنة إنياء  5
إجراءاتيا والتوصل إلى قناعة تستخدم في ضوء 

خاذ القرار المناسب بشأن األدلة المتوفرة لدييا وات
الموظف أما بفرض عقوبة أو عدم فرضيا وغمق 
التحقيق وفي كمتا الحالتين يجب أن يكون قرار 

 المجنة مسببًا .
 ا اإلمراءات التي ينبغي مراعاتيا أثناء التحقيق 2

وجوب ان يكون التحقيق مكتوبًا ) وىذا ما سنتطرق 
محضر لو في المبحث الثالث ( أما بشأن شكمية ال

وبياناتو ، فعمى المجنة التحقيقية تحرير محضر 
ُيذكر فيو األمر اإلداري المتعمق بتشكيل المجنة 
التحقيقية وأسماء األعضاء واإلجراءات المتخذة من 
قبل المجنة من سماع أقوال الموظف المحال 
لمتحقيق وتدوين إفادتو واالستماع إلى الشيود وغيرىا 

تنتاجات التي توصمت من أعمال المجنة وذكر االس
إلييا المجنة وتوصياتيا  وىذا ما نصت عميو المادة 

/ ثانيًا( من قانون انضباط موظفي الدولة 10)
المعدل   1991( لسنة 14والقطاع العام رقم )

تتولى المجنة التحقيق تحريريًا مع الموظف المحال 
عمييا وليا في سبيل أداء ميمتيا سماع وتدوين 

شيود واالطالع عمى جميع أقوال الموظف وال

المستندات والبيانات التي ترى ضرورة االطالع 
عمييا وتحرر محضرًا تثبت فيو ما اتخذتو من 
إجراءات وما سمعتو من أقوال مع توصياتيا 

 المسببة..(
المطمب الثاني : السمطة الميت ة باإلحالة إلى 

 التحقيق 

( من قانون االنضباط 10يتضح من نص المادة )
ان السمطة المختصة باإلحالة إلى التحقيق ىي  العام

السمطة اإلدارية متمثمة بالوزير أو رئيس الدائرة إذ 
نصت عمى )لموزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة 
تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة عمى 
أن يكون احدىم حاصاًل عمى شيادة جامعية أولية 

 في القانون( 

ة باإلحالة إلى التحقيق عميو فان السمطة المختص
ىي اإلدارة ممثمة بالوزير أو رئيس الدائرة المخول 
مبتدئة بأمر اإلحالة إلى التحقيق وتوجيو التيمة إلى 
الموظف المخالف وفرض العقوبة المناسبة .وقد 
أشارت ذات المادة إلى إن المجنة إذا انتيت من 
اإلجراءات المقررة بشأن التحقيق مع الموظف فإنيا 

فع محضرًا تثبت ما اتخذتو من إجراءات وما تر 
قررتو من توصيات إلى الجية التي أحالت الموظف 
إلى التحقيق وىذا يعني ان الرئيس اإلداري يجمع 
بين اختصاصي االتيام والتحقيق وفرض العقوبة 
وىذا أمر يؤخذ عميو القانون ألنو مخالف لمبدأ 
ي الحيدة لجمع الرئيس اإلداري بين يديو لسمطت

االتيام واإلدانة الن النتيجة المترتبة عمى ذلك ىي 
المساس بالموظف الن من أوقع عميو الجزاء ىو 
رئيسو اإلداري الذي سبق أن أحالو لمتحقيق إذ قد 
تكون لديو القناعة بإدانة الموظف وبما يؤثر عمى 
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التحقيق معو، وكل ذلك يؤدي بالنياية إلى توقيع 
الحيدة مشوب جزاء عمى الموظف يفتقد إلى 

 بالتحيز.

أما في مصر فان الجيات المختصة بالتحقيق ىي 
[9:] 

الجية الرئاسية التي يتبعيا الموظف  (1)
 المحال إلى التحقيق .

 النيابة اإلدارية . (2)

ففيما يتعمق بميمة السمطة الرئاسية تضطمع ىذه 
السمطة بمباشرة التحقيق مع الموظفين التابعين ليا 
أما بأسموب مباشر عن طريق تكميف احد رؤساء 
الموظف المباشرين بمباشرة إجراء التحقيق معو إذا 
كانت المخالفة ذات طبيعة فنية تقتضي إلمام من 

مطة الرئاسية يباشر التحقيق بيا، أو تباشره الس
بأسموب غير مباشر من خالل إدارة الشؤون 
القانونية التي يقتصر دورىا عمى إجراء التحقيق 
واقتراح الجزاء المناسب مع ترك أمر تقديره لمرئيس 
اإلداري المختص أما فيما يتعمق النيابة اإلدارية 

فإنيا تتولى إجراء التحقيق مع شاغمي وظائف  [10]
لممحاباة وتحقيقًا لضمانة الحيدة  اإلدارة العميا منعاً 

وكذلك بالنسبة لممخالفات ذات الطبيعة المالية 
بيدف كفالة الدقة والموضوعية في إجراء التحقيق 

[11]. 

أما المشرع العراقي فقد سار عمى عكس المشرع 
المصري فمم يفرق بين فئات الموظفين في اإلحالة 

ئيس الدائرة إلى التحقيق فالجية اإلدارية )الوزير أو ر 
المخول ( التي تحيل الموظف العادي ىي نفسيا 
التي تتولى إحالة الذين يشغمون مناصب قيادية 
)مدير عام فما فوق( وفرض العقوبات االنضباطية 

إال ان لموزير فرض عقوبة لفت نظر أو إنذار أو 
قطع راتب عمى الموظف الذي يشغل وظيفة مدير 

خالف أحكام القانون عام فما فوق عند إتيانو عماًل ي
( من قانون االنضباط 12استنادًا ألحكام المادة )

 العام .

وكان األجدر بالمشرع العراقي ان يجري مجرى 
المشرع المصري بشأن التحقيق مع أصحاب 
الدرجات الوظيفية العميا إذ انو وان كان يخالف مبدأ 
المساواة إال انو من المنطقي ان تتولى التحقيق مع 

ة لجنة مختصة محايدة غير المجنة المقررة ىذه الفئ
( من قانون االنضباط العام يرأسيا 10بالمادة )

مدير عام واثنان من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاىة 
ويكون احدىم مختصًا في القانون ويفضل أن يكون 
مدير الشؤون القانونية منعًا لممحسوبية والمحاباة 

موضوعة وفقًا ومنعًا لالستيانة بأعضاء المجنة ال
 ( من القانون أعاله . 10ألحكام المادة )

المبحث الثالث : ضمانات التحقيق والنتائج 
 المترتبة عميو :

ان إلجراءات التحقيق قواعد محددة تحقق     
ضمانات لصالح جميع األطراف وىذه الضمانات قد 
تكون شكمية وقد تكون موضوعية ، وسنقسم ىذا 
المبحث إلى مطمبين األول يخص الضمانات 

 والثاني عن النتائج :ـ

 المطمب اجول : الضمانات الشكمية والموضوعية

 أواًلا الضمانات شكمية 

: يشترط إجراء تحقيق  لتحقيق الكتابيضمان ا
كتابي مع الموظف قبل الشروع في توقيع الجزاء 
التأديبي ويتم في ىذا التحقيق سماع أقوالو وتحقيق 

 [.12]دفاعو عن االتيامات المنسوبة إليو 
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( من 10وقد ورد ىذا المبدأ في نص المادة ) 
قانون االنضباط العام ) تتولى المجنة التحقيق 

ًا مع الموظف المخالف المحال عمييا وليا تحريري
في سبيل أداء ميمتيا سماع وتدوين أقوال الموظف 
والشيود واالطالع عمى جميع المستندات 
والبيانات...( يتضح لنا من النص ان التحقيق 
ينبغي أن يكون مكتوبًا ففي ذلك ضمانة ميمة الن 
ل الكتابة تكون أكثر دقة وانضباطًا وأدق تعبيرًا وأسي

لمرجوع إلييا، إال ان المشرع قد أعطى في البند 
)رابعًا( من المادة نفسيا لموزير أو لرئيس الدائرة أن 
يفرض عقوبات )لفت نظر ـ إنذار ـ قطع راتب( 
بدون ان يتم إجراء تحقيق أصولي وذلك بعد 
استجواب الموظف المخالف ولم يحدد القانون آلية 

فاىًا والواقع ىذا االستجواب ىل يجري كتابة أم ش
العممي ليذه الفقرة عادة تجري شفاىًا وبالتالي يتم 

 ات ىذه دون معرفة أسباب ارتكابيافرض العقوب
وىذا ما يؤخذ عمى القانون ألنو يعرض الموظف 
الحتماالت تعسف الرئيس اإلداري ويحرمو من أىم 
ضمانة وىي إجراء التحقيق من جية يفترض أنيا 

 محايدة .

وقد ورد في قرار لمجمس االنضباط العام بشأن  
)وجد المجمس ان  [12]كتابة التحقيق ما يمي 

عقوبة اإلنذار المفروضة بحق المعترض ىي من 
العقوبات االنضباطية التي فرضيا رئيس دائرتو 

( 19ضمن سمطتو المنصوص عمييا في المادة )
( لسنة 69من قانون انضباط موظفي الدولة رقم )

ممغي، وتعتبر قطعية لذا قرر المجمس رد ال 1936
االعتراض إال انو وجد إن العقوبة المفروضة بحق 
المعترض ال تستند إلى تحقيق أصولي مما يخل 

بصحة قرار فرض العقوبة ويقتضي إجراء مثل ىذا 
 التحقيق..( 

كما قضت الييئة العامة لمجمس شورى الدولة في 
نذار الموجية قرار ليا )أن المدعي يطعن بعقوبة اإل
( في 810) إليو بموجب األمر اإلداري المرقم

لمخالفتو األوامر وارتكابو عماًل ال  2/7/2008
يأتمف وواجبات ونشاط شركة الخطوط الجوية 
العراقية وحيث ثبت من خالل االستجواب أن 
المدعي قد أخل بواجبات وظيفتو أخالاًل جسيما 

( من قانون 10وحيث أن الفقرة ) رابعًا( من المادة )
لسنة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

منحت الوزير ورئيس الدائرة الحق في فرض  1991
عقوبة اإلنذار من دون الحاجة إلى توصية من لجنة 
تحقيقية، وحيث أن العقوبة المفروضة تتناسب 
والفعل الذي أرتكبو المدعي وحيث أن مجمس 

النظر... فيكون قراره االنضباط العام قد التزم وجية 
 (.صحيحًا وموافقًا لمقانون

وفي مصر فقد ثار خالف بين الفقياء حول  
مدى ضرورة أن يكون التحقيق مكتوبًا في حالة عدم 
وجود نص يتطمب ذلك ويتجو الرأي الغالب إلى 

  [.13]ضرورة أن يكون التحقيق مكتوبًا 

وقد حسم المشرع المصري ذلك فاوجب أن يكون 
مكتوبًا إذ أشار إلى أن كتابة التحقيق ىي  التحقيق

القاعدة وان أجاز التحقيق الشفيي بالنسبة لجزائي 
( من قانون 79اإلنذار والخصم حيث نصت المادة )

"  1978( لسنة 47العاممين المدنيين بالدولة رقم )
ال يجوز توقيع الجزاء عمى العامل إال بعد التحقيق 

دفاعو ويجب ان  معو كتابة وسماع أقوالو وتحقيق
يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا مع ذلك 
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يجوز بالنسبة لجزاء اإلنذار والخصم من األجر لمدة 
ال تتجاوز ثالثة أيام أن يكون االستجواب أو 
التحقيق شفاىة عمى أن يثبت مضمونو في القرار 
بتوقيع الجزاء "، وحسنًا فعل المشرع إذ اوجب بيان 

الشفيي مع الموظف في قرار  مضمون التحقيق
 توقيع الجزاء .

 المترتب عمى عدم كتابة التحقيق  المزاء

إن الجزاء المترتب عمى عدم كتابة التحقيق عدا     
االستثناءات المقررة بموجب القانون من إجازة 
التحقيق الشفوي ىو بطالن التحقيق وما ينجم عنو 
من أثار الن كتابة التحقيق شكل جوىري يترتب 
عمى مخالفتو البطالن ويجد ىذا البطالن سنده في 

جوىريًا إذا كان  القاعدة العامة من إن اإلجراء يعدً 
الغرض منو المحافظة عمى مصمحة المتيم أو احد 
الخصوم فكل وضع إجرائي من شأنو أن يحقق 
ضمانة ألحد الخصوم يعَد لذلك وضعًا جوىريًا 

 .[14]يؤدي إغفالو إلى البطالن 
 ثانيًا : الضمانات الموضوعية 

تتمثل ىذه الضمانات بإيقاف الموظف عن       
تحقيق ، فقد ثار نقاش حول العمل لمصمحة ال

إمكانية بقاء الموظف في ممارسة عممو أثناء 
التحقيق أم يتم وقفو عن العمل ،وقد عالج المشرع 

ىذه 1991العراقي في قانون االنضباط العام لسنة 
المسألة في الفصل الخامس من القانون تحت عنوان 
)سحب اليد( لضمان عدم تدخل الموظف في 

ثائق أو معمومات مما يساعد التحقيق أو إخفاء و 
المجنة في التحقيقات التي تقوم بيا وندرج في أدناه 
أحكام المواد المتعمقة بسحب اليد في قانون 

 المعدل : 1991االنضباط العام لسنة 

( "إذا أوقف الموظف من جية ذات 16م )
اختصاص فعمى دائرتو أن تسحب يده من الوظيفة 

 طيمة مدة التوقيف" 

" لموزير ورئيس الدائرة سحب يد  الأو / 17م ) 
( يومًا إذا تراءى لو ان 60الموظف مدة ال تتجاوز )

بقاءه في الوظيفة مضر بالمصمحة العامة أو قد 
يؤثر عمى سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من 
اجمو عمى التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفتو بعد 
انتياء المدة المذكورة إال إذا كان ىناك محذور ، 

 فينسب إلى وظيفة أخرى "
: لمجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية ثانيًا 

 مرحمة من مراحل التحقيق .

ويتضح ان الدائرة المنصوص عمييا في المادة 
( ممزمة بسحب يد الموظف إذا ما تم إيقافو من 16)

جية ذات اختصاص طيمة مدة التوقيف ، وان 
لدائرة ( ألزمت الوزير ورئيس ا17أحكام المادة )

( يومًا إذا 60بسحب يد الموظف مدة ال تتجاوز )
ء الموظف بالوظيفة يضر بالم محة العامة كان بقا

أو قد يؤثر عمى سير التحقيق في الفعل ال ي 
فميس كل التحقيقات  أحيل من اممو إلى التحقيق,

التي تجرييا اإلدارة  تستوجب سحب يد الموظف 
 عاله . إنما فقط المشار إلييا في المواد أ

( لسنة 47أما في مصر فقد اوجب قانون رقم )
قانون العاممين المدنيين بالدولة "لمسمطة  1978

المختصة وىي الوزير والمحافظ ورئيس مجمس إدارة 
الييئة العامة ومدير النيابة اإلدارية وقف العامل عن 
عممو احتياطيًا إذا اقتضت مصمحة التحقيق ذلك 

قف عمى ثالثة أشير أي شريطة أن ال تزيد مدة الو 
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يشترط لوقف العامل ان يكون ىناك تحقيق يجرى 
 معو وان تقتضي مصمحة التحقيق اإليقاف "

فقد اوجب القانون حماية لمعامل إال يكون  
الوقف إال حيث تقتضيو مصمحة التحقيق وان يكون 
حماية لممصمحة العامة بيدف الوصول إلى الحقيقة 

المتيم عمى رأس  دون أي تأثير قد يسببو وجود
عممو وان كان ىذا اإلجراء احتياطيًا إال انو يحمل 

 .[14]في طياتو ضمانة من ضمانات التحقيق 

وال يختمف المشرعان العراقي والمصري في      
الغاية المبتغاة في ايقاف الموظف عن العمل فيي 
لمصمحة التحقيق ولتحقيق المصمحة العامة ، ولكن 

مانة األخرى وىي التفتيش االختالف يكمن في الض
فمم يرد النص في قانون انضباط موظفي الدولة 

ما يشير إلى ضرورة التفتيش بعَده من  1991لسنة 
إجراءات التفتيش ذلك ألنو يمس حرية الموظف 
وكرامتو ،مما يستوجب الرجوع إلى قانون أصول 

المعدل  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم )
ة تخص التفتيش ىي المواد الذي أورد مواد عد

( التي أكدت عمى عدم جواز تفتيش أي 86و72)
شخص أو دخول أو تفتيش منزلو أو أي محل تحت 
حيازتو إال في األحوال التي يحددىا القانون ويمزم 
أن يكون الذي يقوم بالتفتيش قاضي تحقيق أو 
محقق أو عضو ضبط قضائي بأمر من القاضي أو 

، أما المشرع [12]ه من يخولو القانون إجراء
( من قانون النيابة 9المصري فقد أجاز في المادة )

لمدير النيابة  1958( لسنة 117اإلدارية رقم )
اإلدارية أو من يفوضو من الوكيمين في حالة 
التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل العاممين 
المنسوبة إلييم المخالفات المالية أو اإلدارية وذلك 

اك مبررات قوية تدعو التخاذ ىذا إذا كانت ىن

اإلجراء ويجب في جميع األحوال ان يكون األذن 
 كتابيًا .

مما تقدم يتضح إن المشرع المصري أحاط  
التفتيش بالعديد من الضمانات والقيود التي تضمن 
اتخاذه في أضيق نطاق بحيث يكون لمصمحة 
التحقيق فقط نظرًا لخطورتو عمى شخص العامل 

مساسًا بكرامتو وحريتو ويؤدي إلى كونو يشكل 
انتياك حرمة مسكنو أو مكان عممو واىم ىذه 
الضوابط ىي األذن بالتفتيش وصدوره من مدير 
النيابة اإلدارية أو من يفوضو وان يكون لمصمحة 
التحقيق في مخالفة مالية أو إدارية وان تكون ىناك 

     مبررات لذلك .
المطمب الثاني  : النتائج المترتبة عمى التحقيق 

 والت رف بو 

بعد إنياء المجنة التحقيقية لكافة اإلجراءات       
المتعمقة بالتحقيق من إعداد محضر يتضمن كافة 
إجراءاتيا وما توصمت إلييا قناعتيا ترفع المحضر 
مع التوصيات المتخذة من قبميا المسببة إلى الرئيس 

تص وىو الوزير أو رئيس الدائرة وىي اإلداري المخ
الجيات نفسيا المختصة بفرض العقوبة االنضباطية 

/ ثانيًا (من قانون 10استنادًا إلى نص المادة )
) .... وترفع كل ذلك  1991االنضباط العام لسنة 

إلى الجيات التي أحالت الموظف عمييا( ، وان 
أو التوصية التي ترفعيا المجنة ليست ممزمة لموزير 

رئيس الدائرة فمو األخذ بيا ولو مخالفتيا حسب نتائج 
التحقيق ألن التوصية ليست ىي القرار وعمل المجنة 
يعّد عماًل استشاريًا ُيستأنس برأييا ، وتوصياتيا 

/ ثانيًا( التي تتضمن 10تكون طبقًا ألحكام المادة ) 
 إحدى األمور التالية :
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ا ثبت ليا ـ غمق التحقيق وعدم مساءلة الموظف إذ1
ان األدلة والوقائع التي توصمت إلييا نتيجة التحقيق 

 تثبت براءتو من التيمة الموجية إليو .

ـ فرض إحدى العقوبات المنصوص عمييا في 2
( من قانون االنضباط العام ، وال يجوز 8المادة )

فرض أكثر من عقوبة عمى فعل واحد ألنو مخالف 
ذا رأت ( من قانون االنض20ألحكام المادة ) باط ، وا 

المجنة ان فعل الموظف المحال عمييا يشكل جريمة 
نشأت عن وظيفتو أو ارتكبيا بصفتو الرسمية فيجب 
عمييا أن توصي بإحالتو إلى المحاكم المختصة 

( 10استنادًا إلى أحكام البند )ثالثًا( من المادة )
 سالفة الذكر.

( من 22وىنا نود اإلشارة إلى أحكام المادة ) 
التي ورد النص  1991ن االنضباط العام لسنة قانو 

فييا عمى ان براءة الموظف أو اإلفراج عنو من قبل 
المحكمة الجزائية عن الفعل المحال عميو ال يحول 
دون فرض إحدى العقوبات االنضباطية المشار 

( من القانون، أي ان المشرع لم 8إلييا في المادة )
موظف عمى يعمق فرض العقوبة االنضباطية عمى ال

 نتيجة المحاكمة الجزائية .

أما بشأن من يشغمون مناصب قيادية )مدير  
( من 12عام فما فوق( فانو استنادًا ألحكام المادة )

القانون فان لموزير فرض عقوبة لفت نظر أو إنذار 
أو قطع راتب عمى الموظف الذي يشغل وظيفة 
مدير عام فما فوق ، أما إذا ظير لو من خالل 

ق ان المشمول بيذه الفقرة قد ارتكب فعاًل التحقي
يستوجب عقوبة اشد مما ىو مخول بو فعميو أن 
يعرض األمر عمى مجمس الوزراء متضمنًا االقتراح 

( 8بفرض العقوبات المنصوص عمييا في المادة )
 من القانون .

أما في مصر فقد رتب القانون عمى نتيجة  
 التحقيق والتصرف فيو األمور اآلتية :ـ

إذا قررت النيابة اإلدارية حفظ التحقيق أو رأت  .1
ان المخالفة ال تستوجب توقيع جزاء اشد من 

يومًا  15الخصم من المرتب مدة ال تتجاوز 
فإنيا ترفع أوراق التحقيق إلى الوزير أو من 
ينوب عنو من وكالء الوزارة أو الرئيس 
المختص ، وتتولى الجية اإلدارية إصدار قرارًا 

يومًا من  15توقيع الجزاء خالل بالحفظ أو 
 تاريخ إبالغيا بنتيجة التحقيق .

تتولى النيابة اإلدارية إحالة األوراق التحقيقية  .2
إلى المحكمة المختصة إذا رأت ان المخالفة 
تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة 

يومًا عمى أن تتولى إخطار الجية  15أكثر من 
 بقرار اإلحالة . اإلدارية التي يتبعيا الموظف

أما إذا أسفر التحقيق عن وجود شبيات قوية  .3
تمس كرامة الوظيفة أو النزاىة أو الشرف أو 
حسن السمعة فانو يجوز لمدير عام النيابة 
اإلدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق 
التأديبي ويكون الفصل بقرار من رئيس 
الجميورية بناء عمى عرض الوزير أو الرئيس 

 ص ويعد ىذا الفصل قرارًا إداريًا عاديًا.المخت
تتولى النيابة اإلدارية إحالة األوراق التحقيقية  .4

إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق عن وجود 
 .[6] جريمة جنائية
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 اليااتماة

التحقيق اإلداري ىو إجراء شكمي الحق لوقوع       
المخالفة ىدفو الكشف عن مرتكبيا والبحث عن 
الحقيقة تمييدًا إليقاع العقوبة المناسبة وفي ذلك نود 
أن نعرض أىم االستنتاجات والمقترحات التي تم 

 :التوصل إلييا في ىذا البحث ىي

ييدف التحقيق إلى إظيار الحقيقة وتحديد  .1
المسؤولية عن الفعل المكون لمجريمة التأديبية 
وتمكين الموظف من إبداء دفاعو فيما ىو 
منسوب إليو ويشترط أن يكون التحقيق مكتوبًا 
لكي يكون حجة لو أو عميو والقول بخالف ذلك 
خفاء الحقيقة  يؤدي إلى طمس األدلة وا 

 والتالعب بيا .
ان أمر اإلحالة إلى التحقيق ليس إال إجراء  .2

مييدي تحضيري سابق عمى قرار فرض ت
العقوبة فال يجوز الطعن فيو استقالاًل قبل 

 صدور القرار النيائي من السمطة اإلدارية .
( من قانون انضباط 10نجد ان إحكام المادة ) .3

( لسنة 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
المعدل قد جعمت من الرئيس اإلداري  1991

لدائرة ىي جية تحريك ممثمة بالوزير أو رئيس ا
االتيام والتحقيق إذ نصت  )عمى الوزير أو 
رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية ( وىي ذات 
الجية التي تتولى فرض العقوبة اذ نصت ذات 
المادة عمى ) ....وترفع كل ذلك إلى الجية 

التي أحالت الموظف عمييا ( أي ان الرئيس 
واالتيام  اإلداري يجمع بين يديو سمطتي التحقيق

وتوقيع الجزاء وىذا أمر يؤخذ عميو القانون ألنو 
مخالف لمعدالة ونقترح إعادة النظر بيذه الفقرة 
واألخذ بمبدأ الفصل بين السمطة التي تتولى 
اإلحالة إلى التحقيق وبين التي تتولى توقيع 

 الجزاء احترامًا لمبدأ الحيدة .
مما يؤخذ عمى قانون االنضباط العام لسنة  .4

أيضًا انو أعطى لموزير أو لرئيس الدائرة 1991
( صالحية 10في الفقرة )رابعًا (من المادة )

فرض العقوبات الثالثة األولى وىي ) لفت 
النظر ، اإلنذار ، قطع الراتب ( من دون ان 
يتم إجراء تحقيق مع الموظف مما يحرمو من 
ضمانة ميمة وىي التحقيق كما ويعرضو 

ستغالل ىذه الفقرة من لتعسف الرئيس اإلداري ال
قبل الرؤساء اإلداريين لفرض ىذه العقوبات 

 دون رقابة بقصد االنتقام والتشفي.
بشأن التحقيق مع أصحاب الدرجات العميا نقترح  .5

تشكيل لجنة تحقيق خاصة غير المجنة المقررة 
( من القانون ويتم تشكيميا من 10في المادة )

 فاءة .أعضاء معروفين بالنزاىة والحيدة والك
نقترح تغيير تسمية القانون ليكون تسميتو قانون  .6

تأديب الموظفين أسوة بالقوانين المعاصرة ذلك 
الن كممة انضباط تشير إلى انضباط الطمبة أو 

 تطمق في المجاالت العسكرية .
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