مرسووورقمر قم 5102م– م119مصووو برمري ر م02م ن رم 5102م يعلقمر لميبرر نمالمكيير ن معنمطر قم
خ رج ةم
المو ب ماورل :تطبيقا حكاا ا مادا  96دن ماق نون رقا  96 –69ماصااااااا ر بت ري  81ين ير 8669
مادتضدن مانظ ا ماع ا الدوظفين وماواالء ماعق ويين ال واة يه ف هذم مادرسوا إاى تك ي ماترتيب ت مادطبقة
على مادت ربين ماداتتبين عن طريق خ رجية.
الم ب م 5يقص بعب ر دت ربين داتتبين عن طريق خ رجية كسب دفهوا مادرسوا ماك اي د يلي:
 محشااااخ ذ ماذين تا تعيينها في دنصااااب في إط ر ساااالي مادوظفين وماذين يؤ ون ،وفق ماشااااروطمادك في مانظ ا محسااااا ساااااي ماخ ذ بهذم ماسااااالي ،فتر ت ريب أو تاوين مخل مادصااااا ا قبل
ترسيدها في هذم ماسلي وسيعينون دوظفين دت ربين؛
 محشااااخ ذ ماذين تا تعيينها في دنصااااب في إط ر ساااالي مادوظفين وماذين يؤ ون ،وفق اشااااروطمادك في مانظ ا محس سي ماخ ذ بهذم ماسلي ،فتر ت ريب أو تاوين مخل د مرس تاوين بعض
مادوظفين قبل ترسيدها في هذم ماسلي وسيعينون دوظفين تالديذ.
الم ب م 3د ت ريب مادوظفين مادت ربين هي ساااانة ومك  .أير أن محنظدة ماخ صااااة حسااااالي مادوظفين
ماتي يصب مادت ربون أعض ء فيه بع ترسيدها يجوز اه زي هذه ماد .
الم ب م 4درمع األكا ا ماخ صااااة ب ادت ربين اد تك ه مادوم دن  18إاى  69دن ماق نون رقا –69
 96ماصااا ر بت ري  81ين ير  8669مادشااا ر إايع أعاله وبدوجب هذم مادرساااوا ،فهن هؤيء يخضاااعون
انفس ماومجب ت مادنوطة ب ادوظفين اد يستفي ون دن نفس ماضد ن ت.
الم ب م 2ميخضااال مادت ربون انظ ا مينضاااب ط مادك في ماد

 69دن ماق نون رقا  96 –69ماصااا ر

بت ري  81ين ير  8669مادش ر إايع أعاله.
الم ب م 6يخضاااال مادوظف مادت رب ماذي يجري فتر تربصااااع وتاوينع في مادصاااا ا مي مرية ،اساااالطة
دسااؤول مات ريب مادعين بدذار عدل دن طرف محدين ماع ا الوزمر ماتي يتبل اه ماساالي ماذي ينتدي إايع
بع ترسيدع.
و خالل هذه ماد  ،يدضااي مادوظف مادت رب فتر دعينة في ال دن مادص ا ا مات بعة اة مر ماتي تسااتقبلع.
أير أن مافتر ميجد اية التربذ وماتاوين يدان تاريسه الت ريب في دصلكة ومك .
يجب أن ياون دساااؤول مات ريب دوظف درساااد في سااالي دصااانف على محقل بنفس دساااتول ماسااالي ماذي
سينتدي إايع مادوظف مادت رب وأن يتدتل بأق دية سنتين على محقل.
تساان إاى مادوظف مادت رب ،تكت درمقبة ال دن دسااؤول مات ريب ودسااؤول مادصاالكة ماتي يت رب فيه ،
ماده ا ومحعد ل ماتي ينيطع به هذم محخير.
المو ب م 7يلزا مادوظفون مادت ربون مادشااااااا ر إايها في ماد
كول مادس ئل ماتي أسن ه إايها دسؤول مادصلكة مادستقبلة.
يجري تقييا هؤيء مادت ربين بدوجب تقرير فصلي.

 9أعاله ،بتق يا دذارمت أو تق رير داتوبة

يتضاادن هذم ماتقرير ماذي يع ه دسااؤول مات ريب ورئيس أو رؤساا ء دصاالكة أو دصاا ا ميسااتقب ل تقييد
اايفية أ مء مادت رب واف ءتع مادهنية.
وتو ع نسخة دن ماتقرير مادذاور في دلف مادعني.
المو ب م 8مفي أعق ب فتر ماتربذ و ماتاوين ،يخضااااااال مادوظف مادت رب اتقييا شااااااا دل يتا إنج زه وفق
ماشروط مادبينة في مابن  9دن ماد

 9أعاله.

ويتضادن ماتقييا مادذاور ماذي تك ل نسخة دنع إاى ماوزير مادسؤول عن تسيير ماسلي ماذي ينوي مادت رب
مينتس ب إايع ،مقترمك إد بترسيا مادعني أو بتد ي ت ريبع أو فصلع.
يجب أن ياون هذم ميقترمح دبررم وأن يرمعي عدلي ت ماتقييا ميجد اي الفصول.
الم ب م 9يصا ر ماوزير مادختذ معتد م على ماتقييا مانه ئي دقررم بترساايا مادت رب أو بتد ي ت ريبع أو
فصلع.
يتا ترساايا مادت رب ماذي ا نت نت ئجع درضااية دل مكتس ا ب د مات ريب ،ادرض تق ا مارتبة ،افتر أ مه
مادت رب في رتبة ب مية ماسلي.
أدا مادت رب ماذي ينظر إاى نت ئجع بأنه أير ا فية ،فيدان قبول أ مئع افتر ت ريب ج ي على أي تتج وز
هذه مافتر د مات ريب محصلي د اا ينذ مانظ ا محس سي ماخ ذ على عاس ذاي.
الم ب م 01يخضاااااال مادوظف مادت رب مادسااااااتفي دن تد ي فتر ماتربذ وماتاوين في مادصاااااا ا التقييا
كسبد تنذ مات مبير مادك في مادوم دن  1إاى  89أعاله.
أير منع ،في أعق ب ماتد ي مادذاور ،يتا ترسيا أو فصل مادت رب.
في ك ل ماترسيا ،ي تكتسب فتر تد ي مات ريب ا ل تق ا رتبة مادت رب.
الم ب م 00ي يخول مافصل ا ل نه ية مات ريب ماكق في ماتعويض أو ميطالع على دلف مادت رب.
الم ب م 05يدان فصل مادوظف مادت رب ماذي ثبت ع ا اف ءتع دهني إذم ا ن ق دضى على ت ريبع وقت
يس وي نصف فتر مات ريب ماع ية وبع تداينع دن ميطالع على دستن مت دلفع ماخ صة ب اعقوبة مادرتقبة
ض ه ودن ما ف ع عن نفسع ات بي أو شفهي .
الم و ب م 03يخضااااااال ماتالديااذ مادوظفون الد ا مرس ماتي يدر عبره ا كتد ا مياتت ا ب في بعض أساااااااالي
مادوظفين ،النصوذ مادنظدة ادت ربي هذه ماد مرس.
يخضال أجر مادت ربين الضريبة على مارومتب ومحجور ويستقط ع مادع ش ت ماذي ينذ عليع نظ ا تق ع
ما واة اد هو ك ل شروط رومتب مادوظفين.
يكق الدت ربين ددن تا فصلها أثن ء أو بع مات ريب ،أن يستر وم مستقط ع ت مادع ش.
الم ب م 04حردل وأردلة أطف ل مادت رب ماذي توفي بع ك ث في ماعدل أو بسااابب درض تأا أنع ع ئ
العدل ،ماكق في تعويض يسا وي مادبل ماشاهري رخر أجر صا في تق ضا ه مادت رب مادتوفي دضروب في
ع أشهر مات ريب مافعلية.

ي يدان اتطبيق تا مبير مابن أعاله أن تؤثر بكيث ترفل دبل ماتعويض إاى د يتج وز دبل محجر ميجد اي
ماذي يتن سب دل  81شهرم دن مات ريب مافعلي.
الم ب م :02تلدى ا فة ماترتيب ت ماس بقة مادخ افة اهذم مادرسوا.

الم ب م 06يالف ماوزرمء ،ال فيد يعنيع ،بتنفيذ هذم مادرسوا ماذي ينشر في ماجري مارسدية الجدهورية
ميسالدية مادوريت نية.

