
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69) 262.جوادى اآلخرة  3صادر في  659.50.2هرسوم رقن 

 هواقيج العول بإداراث الذولتو( بتحذيذ أيام .699يوليو 

 والجواعاث الوحليت

 69.2نوفوبر  0 صيغت هحينت بتاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جوادى اآلخرة  3صادر في  659.50.2هرسوم رقن 

هواقيج العول و( بتحذيذ أيام .699يوليو  69)262.

الوحليتالجواعاث وبإداراث الذولت 
1
5 

 

 كما تم تعديله:

؛ (.021َٕفًبش .)1442يٍ طفش 02فٙ  طادس 2....0.1يشسٕو سلى  .1

َٕفًبش  2) 1442ٔل يكشس بخاسٚخ فاحخ سبٛغ األ 4204د انجشٚذة انشسًٛت ػذ

 ؛22.2(؛ ص.021

 أكخٕبش 12) 14.4 انذجت ر٘ 4 فٙ انظادس 222..0.1 سلى انًشسٕو .0

 أكخٕبش 14) 14.4 انذجت رٔ . بخاسٚخ 4126 ػذد انشسًٛت انجشٚذة ؛(.021

 ..462 ص ؛(.021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .0122؛ ص (0226 ٕٚنٕٛ 01) 1404جًادٖ اٜخشة  14بخاسٚخ  4..6انجشٚذة انشسًٛت ػذد  -1



 

جوادى اآلخرة  3صادر في  659.50.2هرسوم رقن 

هواقيج العول و( بتحذيذ أيام .699يوليو  69)262.

الجواعاث الوحليتوبإداراث الذولت 
2
5 

 

 انٕصٚش األٔل،

فبشاٚش  04)1.22شبؼاٌ  4انظادس فٙ  .22..1.6بُاء ػهٗ ظٓٛش انششٚف سلى 

 ( بًثابت انُظاو األساسٙ انؼاو نهٕظٛفت انؼًٕيٛت؛.126

انًخؼهك بانًٛثاق انجًاػٙ انظادس بخُفٛزِ انظٓٛش انششٚف  22..2ػهٗ انمإٌَ سلى ٔ

 يُّ، 64نًادة ال سًٛا أ( 0220أكخٕبش  .).140يٍ سجب  06بخاسٚخ  1.20.022سلى 

( بًثابت 1222سبخًبش  12)1.22شٕال  .بخاسٚخ  ..0.22.2ػهٗ انًشسٕو سلى ٔ

 حخًًّٛ؛ٔانُظاو األساسٙ نًٕظفٙ انجًاػاث انًذهٛت، كًا ٔلغ حغٛٛشِ 

يٍ جًادٖ اٜخشة  .0بؼذ دساست انًششٔع فٙ انًجهس انٕصاس٘ انًُؼمذ فٙ ٔ

 (،0226ٕٚنٕٛ  4)1404

 سسى يا ٚهٙ:  

 وليالوادة األ

انجًاػاث انًذهٛت يٍ ٕٚو االثٍُٛ إنٗ ٕٚو حذذد أٚاو ٔيٕالٛج انؼًم بئداساث انذٔنت ٔ

 ثالثٍٛ دلٛمت( طبادا إنٗ انساػت انشابؼت 2ٔ.:.) ثالثٍٛ دلٛمتٔانجًؼت يٍ انساػت انثايُت 

( دلٛمت ػُذ يُخظف انُٓاس، حضاف إنٛٓا 2.بؼذ انضٔال يغ اسخشادت نًذة ثالثٍٛ )( 2.:4)

 ( دلٛمت ألداء طالة انجًؼت.42سخٌٕ)

الوادة الثانيت
3

 

ًٚكٍ حغٛٛش يٕالٛج انؼًم انًذذدة فٙ انًادة األٔنٗ أػالِ فٙ شٓش سيضاٌ بمشاس  

 انؼًٕيٛت. اإلداسة ٔبانٕظٛفٛتنهٕصٚش انًكهف بئطالح 

                                                           

 .0122؛ ص (0226 ٕٚنٕٛ 01) 1404جًادٖ اٜخشة  14بخاسٚخ  4..6انجشٚذة انشسًٛت ػذد  -2

 فٙ طادس 2....0.1 حى حغٛٛش ٔحخًٛى يمخضٛاث انًادة انثاَٛت أػالِ بًٕجب انًادة األٔنٗ يٍ انًشسٕو سلى -3

 2) 1442 األٔل سبٛغ فاحخ بخاسٚخ يكشس 4204 ػذد انشسًٛت انجشٚذة ؛(.021َٕفًبش.)1442 طفش ي02ٍ

 .22.2ص ؛(.021 َٕفًبش



 

الوادة الثالثت
4

 

انًظانخ  ًٚكٍ نشؤساء اإلداساث، إرا دػج انضشٔسة إنٗ رنك، أٌ ٚمشسٔا فًٛا ٚخض

انخابؼت نٓى أٚاو ٔيٕالٛج نهؼًم، حخخهف ػٍ أٚاو ٔيٕالٛج انؼًم انًذذدة فٙ انًادة األٔنٗ 

أػالِ يغ يشاػاة يذة انؼًم األسبٕػٛت انًخشحبت ػٍ حطبٛك انًادة األٔنٗ انًزكٕسة، ٔإداطت 

 انسهطت انذكٕيٛت انًكهفت بئطالح اإلداسة ٔبانٕظٛفت انؼًٕيٛت ػهًا بزنك.

ساء اإلداساث ٔانًسؤٔنٍٛ انخابؼٍٛ نٓى، يُخ حسٓٛالث خاطت نهًٕظفٍٛ ًٚكٍ نشؤ

انؼايهٍٛ حذج إيشحٓى، إرا الخضٗ األيش رنك، حٕخٛا نهًشَٔت فٙ ٔلج انذخٕل إنٗ انؼًم، 

 ششٚطت يشاػاة يذة انؼًم انٕٛيٛت انًذذدة فٙ انًادة األٔنٗ أػالِ.

شاسٚت انًشافك انؼًٕيٛت ٚخؼٍٛ ػهٗ سؤساء اإلداساث أٌ ٚسٓشٔا ػهٗ ضًاٌ اسخً

انًكهفٍٛ بخذبٛشْا، خالل فخشة انؼًم انٕٛيٛت، كًا ْٙ يذذدة فٙ انًادة األٔنٗ أػالِ، ٔأٌ 

ٚخخزٔا يٍ أجم رنك، جًٛغ انخذابٛش انالصيت نخًكٍٛ انًشحفمٍٛ يٍ االسخفادة، بكٛفٛت يسخًشة 

 ٔدٌٔ حٕلف، يٍ انخذياث انخٙ حمذيٓا انًشافك انًزكٕسة.

أٌ حؼطم ػٍ انؼًم نًذة يذذدة ٔبظفت اسخثُائٛت،  انذكٕيت،س نشئٛس ًٚكٍ، بمشا

 إداساث انذٔنت ٔانجًاػاث انخشابٛت.

الوادة الرابعت
5

 

ة انجٓاث أٔ ػًال انؼًاالث أٔ األلانٛى أٌ ٚمشسٔا، فٙ دذٔد دائشة َفٕرْى ًٚكٍ نٕال

انثانثت انًادحٍٛ األٔنٗ ًٔشاس إنٛٓا فٙ ، يٕالٛج نهؼًم حخخهف ػٍ يٕالٛج انؼًم انانخشابٙ 

 أػالِ يغ يشاػاة يذة انؼًم األسبٕػٛت انًخشحبت ػٍ حطبٛك انًادة األٔنٗ أػالِ.

الوادة الخاهست
6

 

ٚخؼٍٛ ػهٗ سؤساء اإلداساث حُظٛى يذأياث خاسج أٔلاث انؼًم انًُظٕص ػهٛٓا فٙ 

خٙ حمذو خذياحٓا ٔانشابؼت يٍ ْزا انًشسٕو بانًظانخ انانثانثت ٔانثاَٛت ٔانًٕاد األٔنٗ 

 نهًشحفمٍٛ بظفت يباششة أٔ غٛش يباششة.

بًٕجب لشاس نشئٛس انذكٕيت يٕالٛج انًذأياث بٓا ٔأٚاو ٔحذذد الئذت ْزِ انًظانخ 

 ٚخخز بالخشاح يٍ انٕصٚش أٔ سئٛس اإلداسة انًؼُٙ.

                                                           

 12) 14.4ر٘ انذجت  4انظادس فٙ  222..0.1حى حخًٛى انًادة انثانثت بًٕجب انًادة االٔنٗ يٍ انًشسٕو سلى  -4

( 0226 ٕٚنٕٛ 02)1404 اٜخشة يٍ جًادٖ .1فٙ  طادس 0.26.214انًشسٕو سلى  بخخًٛى ؛(.021أكخٕبش 

رٔ انذجت  .بخاسٚخ  4126انًذهٛت؛ انجشٚذة انشسًٛت ػذد  انجًاػاثٔانذٔنت  بئداساث انؼًم يٕالٛجٔ أٚاو بخذذٚذ

 ..462؛ ص (.021 أكخٕبش 14) 14.4

 انسانف انزكش.، 2....0.1ادة انثاَٛت يٍ انًشسٕو حى َسخ ٔحؼٕٚض انًادة انثانثت بًٕجب انً -

  .انزكش انسانف، 2....0.1 انًشسٕو األٔنٗ يٍ انًادة أػالِ بًٕجبانشابؼت  انًادة ٔحخًٛى حغٛٛش حى - 5

 .انزكش انسانف، 2....0.1 انًشسٕو األٔنٗ يٍ انًادة أػالِ بًٕجبانخايست  انًادة ٔحخًٛى حغٛٛش حى - 6



 

الوادة السادست
7

 

بانسٓش ػهٗ أيٍ انذٔنت انذاخهٙ  الحطبك يمخضٛاث ْزا انًشسٕو ػهٗ األػٕاٌ انًكهفٍٛ

انذك فٙ دًم انسالح خالل ٔانخاسجٙ ٔػهٗ جًٛغ انًٕظفٍٛ أٔ األػٕاٌ انًخٕل نٓى 

 انزٍٚ ٚظهٌٕ خاضؼٍٛ نهًمخضٛاث انُظايٛت انًخؼهمت بٓى.ٔيضأنت يٓايٓى 

 الوادة السابعت

، 0226ٕٚنٕٛ  4ٚذخم دٛض انخطبٛك ابخذاء يٍ ُٔٚشش ْزا انًشسٕو بانجشٚذة انشسًٛت 

جًادٖ األٔنٗ  2انظادس فٙ  6.41..0ُٔٚسخ ابخذاء يٍ َفس انخاسٚخ أدكاو انًشسٕو سلى 

انجًاػاث انًذهٛت ٔذٔنت يٕالٛج انؼًم بئداساث انٔ( بخذذٚذ أٚاو 12.6ُٚاٚش  02) 1426

 انًشافك انًسخغهت بطشٚمت االنخضاو.ٔانًؤسساث انؼًٕيٛت ٔ

  .(0226ٕٚنٕٛ 02)1404يٍ جًادٖ اٜخشة .1دشس فٙ ٔ    

 

 

    اإلمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:           

 الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

 اإلمضاء: محمد بوسعيد.   

 

                                                           

 .انزكش انسانف، 2....0.1 انًشسٕو يٍ األٔنٗ انًادة بًٕجب انسادست أػالِ انًادة ٔحخًٛى حغٛٛش حى - 7


