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الباب الظابع الٍعاً التأدٖيب
الفصن األٔه  :املبادئ العاوٛ
املادٖ : 160 ٚؼكـن كن ختنّ عَ الٕاجبات املٍّٗ ٛأٔ وظاغ باالٌطباط ٔكن خطأ أٔ
شتالف ٛوَ طشف املٕظف أثٍا ٞأٔ مبٍاطب ٛتأدٖ ٛوّاوْ خطأ وٍّٗا ٖٔعشض وشتكبْ
لعكٕب ٛتأدٖبٗ ،ٛدُٔ املظاغ ،عٍذ االقتطا ،ٞباملتابعات ادتضا.ٟٛٗ
املادٖ : 161 ٚتٕقف حتذٖذ العكٕب ٛالتأدٖبٗ ٛاملطبك ٛعم ٜاملٕظف عم ٜدسج ٛجظاوٛ
ارتطأٔ ،العشٔف اليت استكب فّٗأ ،وظؤٔلٗ ٛاملٕظف املعينٔ ،الٍتاٟج املرتتب ٛعم ٜطري
املصمحٔ ٛكزا الطشس الز ٙذتل باملصمح ٛأٔ باملظتفٗذَٖ وَ املشفل العاً,
املاد : 162 ٚتتخز اإلجشاٞات التأدٖبٗ ٛالظمط ٛاليت هلا صالحٗات التعٗني.
الفصن الجاٌ٘  :العكٕبات التأدٖبٗٛ
املاد : 163 ٚتصٍف العكٕبات التأدٖبٗ ٛحظب جظاو ٛاألخطا ٞاملشتكب ٛإىل أسبع (
دسجات:
 1الذسج ٛاألٔه:التٍبْٗ،اإلٌزاس الكتاب٘،التٕبٗخ. 2الذسج ٛالجاٌٗ:ٛالتٕقٗف عَ العىن وَ ًٖٕ ( )1إىل ثالث )3( ٛأٖاً،الؼطب وَ قاٟى ٛالتأِٗن. 3الذسج ٛالجالج:ٛ-التٕقٗف عَ العىن وَ أسبعـ )4( ٛإىل مثاٌٗ )8( ٛأٖاً،

)4
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التٍضٖن وَ دسج ٛإىل دسجتني،الٍكن اإلجباس.ٙ 4الذسجـ ٛالشابع:ٛالتٍضٖن إىل الشتب ٛالظفم ٜوباػش،ٚالتظشٖح.املاد : 164 ٚميكَ أُ تٍص الكٕاٌني األطاطٗ ٛارتاصٌ ،ٛعــشا رتصٕصــٗات بعــض
األطـالك ،عمــ ٜعكٕبات أخــش ٝيف إطاس الذسجات األسبع املٍصٕص عمّٗا يف املادٚ
أعالٓ.

163

املاد : 165 ٚتتخز الظمط ٛاليت هلا صالحٗات التعٗني بكشاس وربس العكٕبات التأدٖبٗ ٛوَ
الذسج ٛاألٔىل ٔالجاٌٗ ٛبعذ حصٕهلا عم ٜتٕضٗحات كتابٗ ٛوَ املعين.
تتخز الظمط ٛاليت هلا صالحٗات التعٗني العكٕبات التأدٖبٗ ٛوَ الذسج ٛالجالجٔ ٛالشابعٛ
بكشاس وربس ،بعذ أخذ الشأ ٙاملمضً وَ المجٍ ٛاإلداسٖ ٛاملتظأٖ ٛاألعطا ٞاملختص ،ٛاجملتىعٛ
كىجمع تأدٖيبٔ ،اليت جيب أُ تبتّ يف الكطٗـ ٛاملطشٔح ٛعمّٗـا يف أجن ال ٖتعذٝ
مخظٔ ٛأسبعني (ٕٖ )45وا ابتذا ٞوَ تاسٖـخ إخطاسِا.
املاد : 166 ٚجيب أُ خيطش اجملمع التأدٖيب ،بتكشٖش وربس وَ الظمط ٛاليت هلا صالحٗات
التعٗني ،يف أجن ال ٖتعذ ٝمخظٔ ٛأسبعٗـَ (ٕٖ )45وا ابتذا ٞوَ تاسٖخ وعاٍٖ ٛارتطأ.
ٖظكط ارتطأ املٍظٕب إىل املٕظف باٌكطاِ ٞزا األجن.
املاد : 167 ٚحيل لمىٕظف الز ٙتعشض إلجشا ٞتأدٖيب أُ ٖبمغ باألخطا ٞاملٍظٕب ٛإلْٗ ٔأُ
ٕٖ )15وا ابتذا ٞوَ حتشٖك الذعٕٝ
ٖطمع عم ٜكاون ومفْ التأدٖيب يف أجن مخظ ٛعؼش (
التأدٖـبٗ.ٛ
املاد : 168 ٚجيب عم ٜاملٕظف الز ٙحياه عم ٜالمجٍ ٛاإلداسٖ ٛاملتظأٖ ٛاألعطا ٞاجملتىعٛ
كىجمع تأدٖيب املجٕه ػخصٗا ،إالّ إرا حالت قٕ ٚقاِش ٚدُٔ رلك.
ٖٔبمّغ بتاسٖخ وجٕلْ قبن مخظ ٛعؼش (
اطتالً.

ٕٖ )15وا عم ٜاألقن ،بالربٖذ املٕص ٜعمْٗ وع ٔصن
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ميكَ املٕظف ،يف حال ٛتكذميْ ملربس وكبٕه لغٗابْ أُ ٖمتىع وَ المجٍ ٛاملتظأٖٛ
األعطا ٞاملختص ٛاجملتىع ٛكىجمع تأدٖيب ،متجٗمْ وَ قبن وذافعْ.
يف حال ٛعذً حطٕس املٕظف الز ٙاطتذع٘ بطشٖك ٛقإٌٌٗ ،ٛأٔ حال ٛسفض التربٖش املكذً
وَ قبمْ تظتىش املتابع ٛالتأدٖبٗ.ٛ
املاد : 169 ٚميكَ املٕظف تكذٖي والحعات كتابٗ ٛأٔ ػفٕٖ ٛأٔ أُ ٖظتحطش ػّٕدا.
ٔحيل لْ أُ ٖظتعني مبذافع شتٕه أٔ وٕظف خيتاسٓ بٍفظْ.
املاد : 170 ٚتتذأه المجٍ ٛاإلداسٖ ٛاملتظأٖ ٛاألعطا ٞاجملتىع ٛكىجمع تأدٖيب ،يف
جمظات وغمك.ٛ
جيب أُ تكُٕ قشاسات اجملمع التأدٖيب وربس.ٚ
املاد : 171 ٚميكَ المجٍ ٛاإلداسٖ ٛاملتظأٖ ٛاألعطا ٞاملختص ٛاجملتىع ٛكىجمع
تأدٖيب طمب فتح حتكٗل إداس ٙوَ الظمط ٛاليت هلا صالحٗات التعٗني ،قبن البت يف الكطٗٛ
املطشٔح.ٛ
املادٖ : 172 ٚبمّغ املٕظف املعين بالكشاس املتطىَ العكٕب ٛالتأدٖبٗ ،ٛيف أجن ال ٖتعذٝ
مثاٌٗ )8( ٛأٖاً ابتذا ًٞوَ تاسٖخ اختار ِزا الكشاسٔ .حيفغ يف ومفْ اإلداس.ٙ
املاد : 173 ٚيف حال ٛاستكاب املٕظف خطأ جظٗىا ،ميكَ أُ ٖؤد ٙإىل عكٕب ٛوَ
الذسج ٛالشابع ،ٛتكًٕ الظمط ٛاليت هلا صالحٗات التعٗني بتٕقٗفْ عَ وّاوْ فٕسا.
ٖتكاض ٜاملعين خاله فرت ٚالتٕقٗف املٍصٕص عمّٗا يف الفكش ٚأعالٌٓ ،صف ساتبْ الشٟٗظ٘
ٔكزا زتىن املٍح رات الطابع العاٟم٘.
إرا اختزت يف حل املٕظف املٕقٕف عكٕب ٛأقن وَ عكٕبات الذسج ٛالشابع ،ٛأٔ إرا متت
تربٟتْ وَ األعىاه املٍظٕب ٛإلْٗ أٔ إرا مل تبت المجٍ ٛاإلداسٖ ٛاملتظأٖ ٛاألعطا ٞيف
اآلجاه احملذدٖ ،ٚظرتجع املٕظف كاون حكٕقْ ٔادتض ٞالز ٙخصي وَ ساتبْ.
املادٕٖ : 174 ٚقف فٕسا املٕظف الز ٙكاُ ستن وتابعات جضا ٟٛٗال تظىح ببكا ْٟيف
وٍصبْ.
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ٔميكَ أُ ٖظتفٗذ خاله وذ ٚال تتجأص طت( ٛ
اإلبكا ٞعم ٜجض ٞوَ الشاتب ال ٖتعذ ٝالٍصف.

 )6أػّش ،ابتذا ٞوَ تاسٖخ التٕقٗف وَ

ٖٔظتىش املٕظف يف تكاض٘ زتىن املٍح العاٟمٗ.ٛ
ٔيف كن األحٕاه ،ال تظّٕٔ ٝضعٗتْ اإلداسٖ ٛإال بعذ أُ ٖصبح اذتكي املرتتب عمٜ
املتابعات ادتضاٌّ ٟٛٗاٟٗا.
املاد : 175 ٚميكَ املٕظف الز ٙكاُ ستن عكٕب ٛتأدٖبٗ ٛوَ الذسج ٛالجالج ٛأٔ
الشابع ،ٛأُ ٖكذً تعمىا أواً دتٍ ٛالطعَ املختص ٛيف أجن أقصآ ػّش ٔاحذ ابتذا ٞوَ
تاسٖخ تبمٗغ الكشاس.
املاد : 176 ٚميكَ املٕظف الز ٙكاُ ستن عكٕب ٛوَ الذسج ٛاألٔىل أٔ الجاٌٗ ٛأُ ٖطمب
إعاد ٚاالعتباس وَ الظمط ٛاليت هلا صالحٗات التعٗني ،بعذ طٍ ٛوَ تاسٖخ اختار قشاس
العكٕب.ٛ
ٔإرا مل ٖتعشض املٕظف لعكٕب ٛجذٖذ ،ٚتكُٕ إعاد ٚاالعتباس بكٕ ٚالكإٌُ ،بعذ وشٔس
طٍتني وَ تاسٖخ اختار قشاس العكٕب.ٛ
ٔيف حال ٛإعاد ٚاالعتباس ،ميح ٜكن أثش لمعكٕب ٛوَ ومف املعين.
الفصن الجالح  :األخطا ٞاملٍّٗٛ
املاد : 177 ٚتعشّف األخطا ٞاملٍّٗ ٛبأحكاً ِزا الٍص.
تصٍف األخطا ٞاملٍّٗ ٛدُٔ املظاغ بتكٗٗفّا ادتضا ٟ٘كىا ٖأت٘:
أخطا ٞوَ الذسج ٛاألٔىل،أخطا ٞوَ الذسج ٛالجاٌٗ،ٛأخطا ٞوَ الذسج ٛالجالج،ٛأخطا ٞوَ الذسج ٛالشابع.ٛاملاد : 178 ٚتعترب ،عمٔ ٜجْ ارتصٕص ،أخطا ٞوَ الذسج ٛاألٔىل كن إخاله باالٌطباط
العاً ميكَ أُ ميع بالظري اذتظَ لمىصاحل.
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املاد : 179 ٚتعترب ،عمٔ ٜجْ ارتصٕص ،أخطا ٞوَ الذسج ٛالجاٌٗ ٛاألعىاه اليت ٖكًٕ وَ
خالهلا املٕظف مبا ٖأت٘:
 1املظاغ ،طّٕا أٔ إِىاال بأوَ املظتخذوني ٔ/أٔ أوالك اإلداس،ٚ  2اإلخاله بالٕاجبات الكإٌٌٗ ٛاألطاطٗ ٛغري تمك املٍصٕص عمّٗا يف املادتنئ 181أدٌآ.
املاد : 180 ٚتعترب ،عمٔ ٜجْ ارتصٕص ،أخطا ٞوَ الذسج ٛالـجالج ٛاألعىاه اليت ٖكًٕ وَ
خالهلا املٕظف مبا ٖأت٘:
 1حتٕٖن غري قإٌٌ٘ لمٕثاٟل اإلداسٖ،ٛ  2إخفا ٞاملعمٕوات رات الطابع املّين اليت وَ ٔاجبْ تكذميّا خاله تأدٖ ٛوّاوْ،  3سفض تٍفٗز تعمٗىات الظمط ٛالظمىٗ ٛيف إطاس تأدٖ ٛاملّاً املشتبط ٛبٕظٗفتْ دُٔوربس وكبٕه،
 4إفؼا ٞأٔ ستأل ٛإفؼا ٞاألطشاس املٍّٗ،ٛ  5اطتعىاه جتّٗضات أٔ أوالك اإلداس ٚألغشاض ػخصٗ ٛأٔ ألغشاض خاسج ٛعَ املصمح.ٛاملاد : 181 ٚتعترب ،عمٔ ٜجْ ارتصٕص ،أخطا ٞوٍّٗ ٛوَ الذسج ٛالشابع ٛإرا قاً املٕظف
مبا ٖأت٘:
 1االطتفاد ٚوَ اوتٗاصات ،وَ أٖ ٛطبٗع ٛكاٌتٖ ،كذوّا لْ ػخــص طبٗع٘ أٔ وعٍــٕٙوكابــن تأدٖتــْ خذو ٛيف إطاس مماسطٔ ٛظٗفتْ،
 2استكاب أعىاه عٍف عم ٜأ ٙػخص يف وكاُ العىن،  3التظبب عىذا يف أضشاس وادٖ ٛجظٗى ٛبتجّٗضات ٔأوالك املؤطظ ٛأٔ اإلداس ٚالعىٕوٗٛاليت وَ ػأٌّا اإلخاله بالظري اذتظَ لمىصمح،ٛ
 4إتالف ٔثاٟل إداسٖ ٛقصذ اإلطا ٚٞإىل الظري اذتظَ لمىصمح،ٛ 5 -تضٖٔش الؼّادات أٔ املؤِالت أٔ كن ٔثٗك ٛمسحت لْ بالتٕظٗف أٔ بالرتقٗ،ٛ
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  6ادتىع بني الٕظٗف ٛاليت ٖؼغمّا ٌٔؼاط وشبح آخش ،غري تمك املٍصٕص عمّٗا يف املادتني 44ٔ 43وَ ِزا األوش.

