المرسوم  091-4102الصاار ر اررر
 181/92الصر ر اررر

 00جمار  4102المرضاامت ري ب ايت ررر ارا المرسااوم

 01أغسطس  0992المح لرنظ م وس ر مجرلس رأ ب موظفي ال ولة

المار اوول  :تلغى ترتيبا ا موادم  3د  6د 11ان موارساااااااد ر  080/49موصااااااا ر بتا ري 11
أغسطس  1449مواح وتنظي دسير اج وس تأ يب ادظفي مو دوة دتستب ل كا يلي:
المر ( 1ج

) :تتشااكل د تسااتشا ر اج وس موتأ يب ان ا تكدن مل ا ل موانساادبة ولادظط يما طبياة

تسااااات اي نف ي امدبة ان مواجاداة مو نية طبم ولفمر  3ان موا

 16ان موم ندن  04/43موصااااا ر

بت ري  18ين ير  1443مواتضااان مونظ ملساا سااي ولادظفين دمودكالء موام ديين ول دوة .يضااا اجلس
موتأ يب ا نية أاض ء يا ل أرباة انه مإل مر دأرباة يا لدن مواا ل.
ياين أاض ء اج وس موتأ يب وسلك أد أسالك ادظفين بامرر اشترك بين دزير مودظيفة موااداية ددزير
مالرتب ط ب ونسبة وألسالك مودزمرية دبامرر ان دزير مودظيفة موااداية ب ونسبة وألسالك موبين دزمرية.
المر ( 2ج

) :تتدزع انظا ا موادظفين مونم بية ملك ر تا يال ي موسااااالك ام ا مواا ل تن ساااااب ا

مونت ئج مواابر انه مواتحصل اليه ان بل هيه موانظا ا ي مالنتخ ب ا مواهنية.
تمرر هيه موتدزاة ان بل مودزير مواكلط ب ودظيفة موااداية.
يترأس اج وس موتأ يب موا ير موا ولدظيفة موااداية أد ان يا له.
المر ( 00ج

) :ال تكدن ا مدالا اج وس موتأ يب صاااحيحة ال يم حضااار ل ملاضااا ء .يم و يت

بلدغ هيم مونصا ب يت مسات ا ء ن ي ا نية أي دي مدل مواجلس بحضدر رئيسه بغض مونظر ان ا
ملاض ء موح ضرين.
يت

رمر رأي اج وس موتأ يب بأغلبية ملاضاااا ء موح ضاااارين .ي ح ل تا ل ملصاااادما يكدن صاااادا

مورئيس ارجح .
المار  :4رلغ كا اة موترتيبا ا موسااااااا بمة دمواخ وفة وهيم موارساااااااد مويي يساااااااري مواال به در تنظي
مالنتخ ب ا مواهنية ولاا ل د االن نت ئجه .

المر  :1يكلط دزير مودظيفة موااداية دمواال داصاارنة مإل مر بتطبيق هيم موارسااد مويي ينشااار ي
موجري مورساية ولجاهدرية مإلسالاية موادريت نية.

