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مرسـوم رقم 2.08.593 صادر  في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)
ــرســوم رقم 2.02.855 بــتــاريخ 8 ذي احلــجــة 1423 بــتــغــيــيــر ا
(10 فــبـرايـر 2003) بــشـأن حتــديـد نــظـام الــتـعــويـضــات اخملـولـة
ـوظفي وزارة لـلـمـوظـفـ اخلـاضـع لـلـنـظـام األسـاسي اخلـاص 

التربية الوطنية.
ــــــــــــــــ

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
ـرسوم رقم  2.02.855 الصادر في  8 ذي احلجة 1423 بنـاء على ا
(10 فـبـراير 2003) بـشـأن حتـديـد نظـام الـتـعويـضـات اخملـولـة للـمـوظـف

وظفي وزارة التربية الوطنية كما اخلاضع للنظام األساسي اخلاص 
وقع تغييره وتتميمه ;

ـنـعـقـد بـتـاريخ 20 من ـشـروع في اجملـلس الـوزاري ا وبــعـد دراسـة ا
شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) 

رسم ما يلي :
ـلـحـقان رقم 1 ـادة األولى. - يـغـيـر على الـنـحـو الـتالي اجلـدوالن ا «ا
ـشار إليه أعاله رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي ـرسوم ا «ورقم  2 با

«احلجة 1423 (10 فبراير 2003) :

»

*  *  *

»

« ابتداء من فاحت يوليو 2009
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رسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ادة الثانية. ـ يسند تنفيذ هذا ا ا
كلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. نتدب لدى الوزير األول ا الية والوزير ا ووزير االقتصاد وا

وحرر بالرباط في 24  من محرم 1430 (21 يناير 2009).
اإلمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير التربية  الوطنية والتعليم العالي
 وتكوين األطر والبحث العلمي
. اإلمضاء : أحمد اخشيش
نتدب لدى الوزير األول الوزير ا
كلف بتحديث القطاعات العامة ا

اإلمضاء : محمد عبو.
الية وزير االقتصاد وا

زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

»
»

»

بالغ الشهرية بالدرهم «ا

« ابتداء من فاحت يوليو 2009

»
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