
 

 شئىن الدزاسة 

 (أعراز وأجبشات وإيقبف قيد  )

 األعراز المسضية: 

ٚمذو انطبنت غهت نالعتزاس عٍ ايتحبٌ انفصم انذساعٙ ٔٚتى تغجٛهّ ثغجم انٕاسد ثشلى  -1

 . ٔتبسٚخ

ٚتى تحٕٚم انطبنت نإلداسح انطجٛخ نتٕلٛع انكشؿ انطجٙ انالصو عهّٛ ٚتى احتغبة انعزس  -2

 .انًشظٗ يٍ عذيّ عٍ انفصم انذساعٙ األٔل أٔ انثبَٙ أٔ اعتًبد أجبصِ يشظّٛ 

ثعذ يُح انعزس أٔ االجبصِ يٍ االداسِ انطجٛخ ٚتى انعشض عهٗ نجُخ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة  -3

 ثى يجهظ انكهٛخ ثى يجهظ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة ثبنجبيعخ ـٙ حبنخ انعزس انًشظٗ انثبنث 

 ثعذ انًٕاـمخ ٚتى إخطبس انطبنت ٔانكُتشٔل انًختض -4

  إيقــــبف قيد: 

ٚمذو انطبنت غهت إٚمبؾ لٛذِ عٍ انعبو انذساعٙ ٔٚتى تغجٛهّ ثغجم انٕاسد ثشلى ٔتبسٚخ ٔرنك  .1

ـٙ انًٕاعٛذ انًمشسح ٔال ٚمجم غهت إٚمبؾ انمٛذ ثعذ يشٔس شٓش يٍ ثذاٚخ انذساعخ ٚعشض 

انطهت عهٗ نجُخ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة ثى يجهظ انكهٛخ ثى يجهظ شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة 

 .ثبنجبيعخ ـٙ حبنخ صٚبدح عُٕاد إٚمبؾ انمٛذ عٍ عُتٍٛ 

 ثعذ انًٕاـمخ ٚتى إخطبس انطبنت ٔانكُتشٔل نتُفٛز انًٕاـمخ .2

 فصل إستنفبذ مسات القيد 

ٚجمٗ انطبنت ثبنفشلخ انذساعٛخ عبيٍٛ ٔإرا سعت ـًٛٓب ٚحك نّ انتمذو يٍ انخبسج عذد يشاد  .1

ٚحذدْب انمبٌَٕ ـٙ كم ـشلخ ـًٛب عذا انفشلخ اإلعذادٚخ ـبَّ ٚفصم َٓبئٛب ـٙ حبنخ سعٕثّ عبيٍٛ 

 ثذٌٔ عزس يمجٕل

ٚحك نهطبنت انز٘ نّ حك انتمذو ناليتحبٌ يٍ انخبسج انتمذو ثطهت ألدائّ االيتحبٌ عهٗ أٌ ٚغذد  .2

 .خًغٌٕ جُٛٓب عٍ كم يبدح ساعت ـٛٓب 

 .ٚعبد لٛذ انطبنت ـٙ انغُخ األعهٗ ـٙ حبنخ َجبحّ يٍ انخبسج  .3

 فصل إستنفبذ مسات السسىة 

 .ٚعهٍ انطبنت انًفصٕل َٓبئٙ العتُفبر يشاد انشعٕة عٍ غشٚك إعالٌ انُتٛجخ .1

ٚتغهى انطبنت انًفصٕل ثُبء عهٗ . ٚمٕو انطبنت انًفصٕل ثإخالء غشـّ يٍ انكهٛخ ٔعحت يهفّ-  .2

غهجّ شٓبدح ـصم ٚتمذو ثٓب نالنتحبق ثإحذٖ انكهٛبد انُظشٚخ انشاؼت االنتحبق ثٓب غجمب نمشاس 

 .انًجهظ األعهٗ نهجبيعبد ثخصٕص انًفصٕنٍٛ يٍ انكهٛبد انعًهٛخ 

 (فصل للسسىة  )شئىن الدزاسة  

 ٚصذس لشاس إحبنخ انطالة إنٗ يجهظ تأدٚت يٍ سئٛظ انجبيعخ يٍ تهمبء َفغّ أٔ ثُبء عهٗ غهت انعًٛذ

 مب هي العقىببت التأديبية ؟ 

 :العقىببت التأديبية هي 

 .انتُجّٛ شفبْخ أٔ كتبثخ  .1

 .اإلَزاس  .2



 .انحشيبٌ يٍ ثعط انخذيبد انطالثٛخ  .3

 .انحشيبٌ يٍ حعٕس دسٔط أحذ انًمشساد نًذح ال تجبٔص شٓشا ً  .4

 .انفصم يٍ انكهٛخ نًذح ال تجبٔص شٓشا  .5

 انحشيبٌ يٍ االيتحبٌ ـٙ يمشس أٔ أكثش .6

 .إنؽبء ايتحبٌ انطبنت ـٙ يمشس أٔ أكثش  .7

 .انفصم يٍ انكهٛخ نًذح ال تجبٔص ـصال دساعٛب  .8

 .انحشيبٌ يٍ االيتحبٌ ـٙ ـصم دساعٙ ٔاحذ أٔ أكثش  .9

 .انفصم يٍ انكهٛخ نًذح تضٚذ عٍ ـصم دساعٙ  .10

 .انفصم انُٓبئٙ يٍ انجبيعخ ٔٚجهػ لشاس انفصم إنٗ انجبيعبد األخشٖ  .11

 السلطبت التي لهب حق تىقيع العقىببت التأديبية 

 :السلطبت التي لهب تىقيع العقىببت التأديبية هي 

  ٍٚ(4 :1انعمٕثبد انًٕظحخ عبثمب يٍ  )األعبتزح ٔاألعبتزح انًغبعذ  

  (8 : 1انعمٕثبد انًٕظحخ عبثمب يٍ  )عًٛذ انكهٛخ  

 انعمٕثبد  )سئٛظ انجبيعخ ٔنّ تٕلٛع جًٛع انعمٕثبد انًجُٛخ أعالِ عذا انعمٕثخ األخٛشح

  (11 : 1انًٕظحخ عبثمب يٍ 

  (11 : 1انعمٕثبد انًٕظحخ عبثمب يٍ  )يجهظ انتأدٚت  

o تشكٛم يجهظ تأدٚت 

o  ٙٚشكم يجهظ تأدٚت انطالة عهٗ انُحٕ انتبن: 

عًٛذ انكهٛخ - 

. ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة- 

. ألذو أععبء يجهظ انكهٛخ- 

ال ٚجٕص انطعٍ ـٙ انمشاس انصبدس يٍ يجهظ تأدٚت انطالة إال ثطشق االعتئُبؾ - 

ٔٚشـع االعتئُبؾ ثطهت كتبثٙ يٍ انطبنت إنٗ سئٛظ انجبيعخ خالل خًغخ عشش ٕٚيب يٍ 

تبسٚخ إثالؼّ ثبنمشاس ٔعهّٛ إثالغ انطبنت إنٗ يجهظ انتأدٚت األعهٗ خالل خًغخ عشش 

 .ٕٚيب 

  ٙٔٚشكم يجهظ انتأدٚت األعهٗ عهٗ انُحٕ انتبن-: 

. َبئت سئٛظ انجبيعخ انًختض- 

. عًٛذ كهٛخ انحمٕق أٔ أحذ األعبتزح ثٓب- 

 .أعتبر انكهٛخ انز٘ ٚتجعٓب انطبنت - 

 ٔٚصذس ثبختٛبس األعبتزح لشاس يٍ سئٛظ انجبيعخ 

 


