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 (881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  0صادز يف  28.2032. مسضْو زقه

  إحداخ تعْٓض عً املَاو لفاٜدٗ مْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘بشأٌ 

 ،(1)املكلفني مبَاو تيطٔق التفتٔش املسكصٖ ّ اجلَْٖ الْطئ٘ 

  كنا ّقع تغٔريِ ّتتنٔنُ.

 األّل،  الْشٓــس 

( مبجاب٘ 1958فربآس  24)  1377شعباٌ  4الصادز يف  1-58-008بياٛ علٙ العَري الشسٓف زقه 

 العنْمٔ٘؛اليعاو األضاضٕ العاو للْظٔف٘ 

( بتخدٓد 1973دٓطنرب  31) 1393ذٖ احلذ٘  6يف الصادز   2-73-722ّعلٙ املسضْو زقه 

 العنْمٔ٘؛ضالمل األدْز ّشسّط تسقٕ مْظفٕ الدّل٘ ّتطلطل املياصب العلٔا لإلدازات 

ليعاو ا( بشأٌ 2003فربآس  10)1423ذٖ احلذ٘  8  الصادز يف 22022854 ّعلٙ املسضْو زقه

 الْطئ٘؛األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ 

 (؛ 2003ٓيآس  23)1423مً ذٖ القعدٗ  20 يفامليعقد ٖ زالظ الْشاجملّبعد دزاض٘ املشسّع يف 

   ٓلٕ:زضه ما 

 املادٗ األّىل

ٓتقاضٙ املْظفٌْ املكلفٌْ مبَاو تيطٔق التفتٔش املسكصٖ ّ اجلَْٖ ّاملعٔيٌْ طبقا   

إلُٔ أعالِ، تعْٓطا عً املَاو، باإلضاف٘ إىل   املشاز 22022854 مً املسضْو زقه 89ملقتطٔات املادٗ 

 .الساتب ّالتعْٓطات املقسزٗ لدزدتَه اليعامٔ٘ 

 املادٗ الجاىٔ٘

  ٓلٕ:كنا  شالتفتٔللتعْٓض عً املَاو املدْل للنكلفني مبَاو تيطٔق   حيدد املقداز الطيْٖ 

 دزٍنا؛ 36.000 : ـ ميطق التفتٔش املسكصٖ   

 دزٍنا. 27.600  : ـ ميطق التفتٔش اجلَْٖ   
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 2(  2)املادٗ الجالج٘

املسكصٖ ّاجلَْٖ عيد  تيطٔق التفتٔشَاو ٓؤدٚ التعْٓض عً املَاو املدْل للنكلفني مب

أٖ تعْٓض آخس باضتجياٛ التعْٓطات اليعامٔ٘  ّال ميكً اجلنع بٔيُ ّبني ،شَسىَآ٘ كل 

ألضاترٗ املربشًٓ الفاٜدٗ عً التعلٔه تكنٔلٕ التعْٓض ّال عً التفتٔش التعْٓض التكنٔلّٕ

 .املصازٓفالتعْٓطات العاٜلٔ٘ ّالتعْٓطات عً ّ

 (2)املادٗ السابع٘
 

  1428مً مجادٚ األّىل  23الصادز يف  22072812املسضْو زقه ىطدت مبقتطٙ املادٗ الجاىٔ٘ مً  

 . (2007ْٓلْٔ  9)

  املادٗ اخلامط٘

ّّشٓس  ٓطيد أمس تيفٔر ٍرا املسضْو الرٖ ٓيشس باجلسٓدٗ السمسٔ٘ إىل  ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ 

فٔنا  كل العنْمٔ٘ ّاإلصالح اإلدازٖ الْظٔفّّ٘شٓس  ّالطٔاح٘ االقتصاد ّاملالٔ٘ ّ اخلْصص٘

 خيصُ.

 (.2003فربآس  10)1423ذٖ احلذ٘  8ّحسز بالسباط يف 

 اإلمطاٛ: إدزٓظ دطْ.

 ّقعُ بالعطف:

 ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالشباب،

 اإلمطاٛ: حبٔب املالكٕ.

 ،اخلْصص٘ املالٔ٘ ّّشٓس 

 اإلمطاٛ : فتح اهلل ّلعلْ.

 العام٘، الْشٓس املكلف بتخدٓح القطاعات

 .اإلمطاٛ: جنٔب الصزّالٕ ّازثٕ   
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