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 (2881 فربآس 38) 3221ذٖ احلذ٘  0 صادز يف 228220.2مسضْو زقه  

ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘ مً  حتدٓد تازٓذ بدآ٘ اضتفادٗ مْظفٕ بػأٌ

 (1).هلهالتعْٓطات املدْل٘ 

 

 األّل،  الْشٓس

( مبجاب٘ 8501فربآس 44)8711غعباٌ  4الصادز يف  1..88018بياء عـلٙ العَري الػسٓف زقه  

 ّتتنٔنُ؛مت تغٔريِ  اكن العنْمٔ٘، اليعاو األضاضٕ العاو للْظٔف٘ 

بػأٌ اليعاو  ( 7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘   1 الصادز يف 48.48104 املسضْو زقهّعلٙ  

 الْطئ٘؛األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ 

 الْطئ٘؛ّعلٙ املساضٔه احملددٗ للتعْٓطات املدْل٘ ملْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘  

 47)                 8447ذٖ القعدٗ مً  .4بتازٓذ امليعقد  ازٖلظ الْشاجملّبعد دزاض٘ املػسّع يف 

 (.7..4ٓيآس

 زضه ما ٓلٕ :  

 املادٗ األّىل

باملقازى٘  أضفلُ،تْشع الصٓادٗ يف املطتخقات املالٔ٘ املرتتب٘ عً تطبٔق املساضٔه امليصْص علَٔا 

املعنْل بَا قبل دخْل ٍرا املسضْو حٔص  مع مقادٓس التعْٓطات الْازدٗ يف اليصْص التيعٔنٔ٘

ّ  4..4ّ  7..4ّ  4..4التيفٔر علٙ أزبع٘ أقطاط متطآّ٘ ابتداء مً فاتح ضبتنرب لكل مً ضيْات 

4..0:  

  ( بتخدٓد ىعاو  7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘  1 الصادز يف 48.48100املسضْو زقه

اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘  التعْٓطات املدْل٘ للنْظفني اخلاضعني لليعاو األضاضٕ

 الْطئ٘؛

  ( بػأٌ التعْٓطات املدْل٘  7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘  1 الصادز يف 48.48101املسضْو زقه

 العنْمٕ؛مؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه  ألطس اإلدازٗ الرتبْٓ٘ املكلفني مبَاو تطٔري

                                                           

5881فربآس  31بتازٓذ  2805دسٓدٗ زمسٔ٘ عدد  ( 
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  ( بإحداخ تعْٓض تكنٔلٕ  7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘  1 الصادز يف 48.48102املسضْو زقه

عً التعلٔه لفائدٗ األضاترٗ املربشًٓ للتعلٔه الجاىْٖ التأٍٔلٕ العاملني باألقطاو التخطريٓ٘ 

التكًْٓ أّ لْلْج املعاٍد ّاملدازع العلٔا أّ بأقطاو حتطري غَادٗ التقين العالٕ ّمبساكص 

 اجلامعٔ٘؛مبؤضطات التعلٔه الجاىْٖ التأٍٔلٕ أّ املؤضطات 

  ( بػأٌ إحداخ تعْٓض عً  7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘  1 الصادز يف 48.48105املسضْو زقه

مبَاو تيطٔق التفتٔؼ املسكصٖ  املَاو لفائدٗ مْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘ املكلفني

 اجلَْٖ؛ّ

  ( بػأٌ التعْٓطات 7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘  1 الصادز يف 48.48128املسضْو زقه

  .ّاملعلنات املنيْح٘ للنكلفني مبَاو إدازٗ ّتطٔري مساكص تكًْٓ املعلنني

 املادٗ الجاىٔ٘

 48.48101تته االضتفادٗ مً املطتخقات املالٔ٘ الياجت٘ عً تطبٔق مقتطٔات املسضْو زقه 

( بإحداخ تعْٓض تكنٔلٕ عً التفتٔؼ لفائدٗ  7..4فربآس .8) 8447ذٖ احلذ٘  1الصادز يف 

ّذلك ابتداء مً فاتح  الْطئ٘ علٙ امتداد أزبع ضيْات بأقطاط متطآّ٘  مفتػٕ ّشازٗ الرتبٔ٘

 .  0..4 ّ  4..4 ّ  7..4 ّ 4..4مً ضيْات  ضبتنرب لكل

 املادٗ الجالج٘

تيفٔرِ إىل ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّّشٓس االقتصاد  ّٓطيد أمس  ٓيػس ٍرا املسضْو باجلسٓدٗ السمسٔ٘

  خيصُ.كل فٔنا   العنْمٔ٘ ّاإلصالح اإلدازٖ ّاملالٔ٘ ّ اخلْصص٘ ّالطٔاح٘ ّّشٓس الْظٔف٘

 (.7..4فربآس  .8)8447ذٖ احلذ٘  1ّحسز بالسباط يف 

 اإلمطاء: إدزٓظ دطْ.

 ّقعُ بالعطف:

 ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالػباب،

 حبٔب املالكٕ.اإلمطاء: 

 ،اخلْصص٘ املالٔ٘ ّّشٓس 

 اإلمطاء : فتح اهلل ّلعلْ.

 الْشٓس املكلف بتخدٓح القطاعات العام٘،

 اإلمطاء: جنٔب الصزّالٕ ّازثٕ.   
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