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 (881.فربآس  38)32.1ذٖ احلج٘  2صادز يف  28.2232. مسضْو زقه

 بػأٌ التعْٓطات املدْل٘ ألطس اإلدازٗ الرتبْٓ٘ املكلفني

 ، كنا ّقع تغٔريِ (1)مبَاو تطٔري مؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العنْمٕ

 

 األّل،  الْشٓس

( بػأٌ اليعاو 881. فربآس 38)32.1ذٖ احلج٘  6  الصادز يف 28.2632. بياٛ علٙ املسضْو زقه

 األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘ ؛

اليعاو  ( مبجاب٘ .88.ْٓلْٔ  35)32.1مجادٚ األّىل  4الصادز يف  376-02-2ّعلٙ املسضْو زقه 

 العنْمٕ؛األضاضٕ اخلاص مبؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه 

( بتخدٓد ىعاو 881. فربآس 38)32.1ذٖ احلج٘   6 الصادز يف 633..8.. ّعلٙ املسضْو زقه

 الْطئ٘؛اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘  التعْٓطات املدْل٘ للنْظفني اخلاضعني لليعاو األضاضٕ

   ؛( 881.ٓيآس  1.) 32.1 القعدٗمً ذٖ  20 يفاجمللظ الْشازٖ امليعقد  ّبعد دزاض٘ املػسّع يف

   زضه ما ٓلٕ :

 األّىلاملادٗ 

ٓطتفٔد أطس اإلدازٗ الرتبْٓ٘ املكلفٌْ بتطٔري مؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العنْمٕ مً تعْٓض   

 الصادز يف 633..8..علَٔا يف املسضْو زقه  عً األعباٛ اإلدازٓ٘ ، باإلضاف٘ إىل التعْٓطات امليصْص

للنْظفني اخلاضعني لليعاو ( بتخدٓد ىعاو التعْٓطات املدْل٘ 881.فربآس  38)32.1ذٖ احلج٘  6

  اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘. األضاضٕ

  2(3) (2)املادٗ الجاىٔ٘

حتدد املقادٓس الطيْٓ٘ للتعْٓض عً األعباٛ اإلدازٓ٘ املدْل ألطس اإلدازٗ الرتبْٓ٘ مبؤضطات 

 ٓلٕ:كنا   الرتبٔ٘ ّالتعلٔه العنْمٕ

                                                           
  881.فربآس  31بتازٓذ  .386جسٓدٗ زمسٔ٘ عدد  (1

 886.ٓعنل بَرا املسضْو ابتداٛ مً فاىح ٓيآس - 2002 ٓيآس .3 بتازٓذ 3477عدد  ج.ز – 886.دٓطنرب  36صادز يف ال  286286.مسضْو زقه  ( .

 833. مآٖعنل بَرا املسضْو ابتداٛ مً فاتح    .833.فاتح دٓطنرب بتازٓذ  4888ج.ز عدد  - 833. ىْفنرب 2صادز يف  2332333.مسضْو زقه ( 1
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 املبلغ الطيْٖ بالدزٍه املَاو

  :االبتدأٜ٘أ ـ باليطب٘ للندزض٘   

 املدٓس.............................................................................. 

  ٘بتدأٜ٘اأضتاذ التعلٔه اإلبتداٜٕ املكلف بتطٔري فسع مدزض............ 

 

24.720  
(3)

 

852.88  

  اإلعدادٓ٘:ب ـ باليطب٘ للجاىْٓ٘ 

  املدٓس.............................................................................. 

 ..............٘ٔاحلازع العاو للدازج........................................ . 

 ٘ٔاحلازع العاو للداخل........................................................  

 

27.720
(3)

 

312282  

312282 

 ج ـ باليطب٘ للجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ :

 .....................................املدٓس........................................ 

 املدٓس املكلف باألقطاو التخطريٓ٘ لْلْج املعاٍد ّاملدازع العلٔا....... 

 .............................الياظس............................................... 

 الدزاض٘................... مدٓس................................................. 

 غغال.......................األ زٜٔظ........................................... 

 للدازجٔ٘ العاو احلازع ................ ..................................... 

 للداخلٔ٘........ العاو احلازع............................................... 

 

32.820
(3)

 

.22348 
(4)

 

342834  

342834  

322288  

312688 

312688  

 

 3(2)املادٗ الجالج٘

تطتفٔد األطس املكلف٘ بتطٔري املدازع االبتدأٜ٘ ّالجاىْٓات اإلعدادٓ٘ ّالجاىْٓات التأٍٔلٔ٘ مً  

 حتدد مقادٓسِ الطيْٓ٘ كنا ٓلٕ : ، عً الطكيٙ  احلق يف ميصل للطكيٙ أّ عيد عدمُ ، مً تعْٓض

                                                           
 886.ٓعنل بَرا املسضْو ابتداٛ مً فاىح ٓيآس - 2002 ٓيآس .3 بتازٓذ 3477عدد  ج.ز – 886.دٓطنرب  36صادز يف ال  286286.مسضْو زقه   (2

 833. مآٖعنل بَرا املسضْو ابتداٛ مً فاتح - 833.فاتح دٓطنرب بتازٓذ  4888ج.ز عدد  - 833. ىْفنرب 2صادز يف  2332333.مسضْو زقه ( 1

 . 831. ضبتنرب  .بتازٓذ    4316  جسٓدٗ زمسٔ٘  عدد،  831. ْٓلْٔ 36صادز  231.253.مسضْو زقه ( 4
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 املبلغ الطيْٖ بالدزٍه املَــــــــــــــــــاو 

 االبتدأٜ٘ :أ ـ باليطب٘ للندزض٘ 

 ...................................املدٓس....................................... 

 
32.88  

 ب ـ باليطب٘ للجاىْٓ٘ اإلعدادٓ٘ :

 .املدٓس.............................................................................. 

 ٘ٔاحلازع العاو للدازج....................................................... 

  ٘ٔاحلازع العاو للداخل...................................................... 

 

32.88 

32888  

32888  

 ج ـ باليطب٘ للجاىْٓ٘ التأٍٔلٔ٘ :

  املدٓس............................................................................. 

 املدٓس املكلف باألقطاو التخطريٓ٘ لْلْج املعاٍد ّاملدازع العلٔا....... 

  الياظس........................................................................... 

  ٘مدٓس الدزاض................................................................... 

  ألغغالازٜٔظ.................................................................. 

  ٘ٔاحلازع العاو للدازج...................................................... 

  ٘ٔاحلازع العاو للداخل....................................................... 

 

32388 

32228(4)4 

32138  

32138  

32.88  

32.88  

32.88  

 

 املادٗ السابع٘

ال ميكً أٌ ٓتقاضٙ أطس اإلدازٗ الرتبْٓ٘ املػاز إلَٔه أعالِ مع التعْٓض عً األعباٛ اإلدازٓ٘ 

التعْٓطات التكنٔلٔ٘ ّعيد االقتطاٛ التعْٓض  ّكراّالتعْٓطات امليصْص علَٔا يف ٍرا املسضْو 

 عً الطكيٙ، أٖ تعْٓض آخس أّ ميخ٘.

   األجل.غَسٓا عيد اىتَاٛ   ّٓؤدٚ التعْٓض عً األعباٛ اإلدازٓ٘ ّالتعْٓض عً الطكيٙ

                                                           
  . 831.ضبتنرب   .بتازٓذ    4316  جسٓدٗ زمسٔ٘  عدد،  831. ْٓلْٔ 36صادز  2312.36.مسضْو زقه (   4
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 املادٗ اخلامط٘

 

 .64..8..، مع مساعاٗ مقتطٔات املسضْو زقه .88.ٓعنل بَرا املسضْو ابتداٛ مً فاتح ضبتنرب 

بػأٌ حتدٓد تازٓذ بدآ٘ اضتفادٗ مْظفٕ ّشازٗ  (881.فربآس  38)32.1ذٖ احلج٘  6الصادز يف 

   الرتبٔ٘ الْطئ٘ مً التعْٓطات املدْل٘ هله .

غْال  33بتازٓذ  .-53-468ّتيطذ ابتداٛ مً ىفظ التازٓذ مقتطٔات كل مً املسضْو زقه 

للنعلنني امليتدبني للقٔاو مبَاو مدٓس مدزض٘  يْح٘( بػأٌ التعْٓطات املن3753أكتْبس  35) 3173

( بػأٌ التعْٓطات 3753أكتْبس  35) 3173غْال  33بتازٓذ  .-53-.46 ّاملسضْو زقه ابتدأٜ٘،

  الجاىٕ.املنيْح٘ ملْظفٕ التعلٔه امليتدبني للقٔاو مبَاو مدٓس ّمسب مبؤضطات تعلٔه الطْز 

 املادٗ الطادض٘

ّّشٓس  املسضْو الرٖ ٓيػس باجلسٓدٗ السمسٔ٘ إىل ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ٓطيد أمس تيفٔر ٍرا 

كل فٔنا  اإلدازٖ،االقتصاد ّاملالٔ٘ ّ اخلْصص٘ ّالطٔاح٘ ّّشٓس الْظٔف٘ العنْمٔ٘ ّاإلصالح 

 خيصُ.

 

 (.881.فربآس  38)32.1ذٖ احلج٘  6ّحسز بالسباط يف 

 

 

 اإلمطاٛ: إدزٓظ جطْ.

 ّقعُ بالعطف:

 الْطئ٘ ّالػباب،ّشٓس الرتبٔ٘ 

 اإلمطاٛ: حبٔب املالكٕ.

 ّشٓس املالٔ٘ ّاخلْصص٘ ،

 اإلمطاٛ : فتح اهلل ّلعلْ.

 الْشٓس املكلف بتخدٓح القطاعات العام٘،

 .اإلمطاٛ: جنٔب الصزّالٕ ّازثٕ
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