ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

انؼـــطــــم ٔانزـغــٛـجــبد
أ ـ انؼــطـــم  :نكم يٕظف ف ٙزبنخ َشبؽ انسك ف ٙػطهخ قُٕٚخ يعفٕػخ األخؽ ٔانغبٚخ
يُٓب ْٕ انكًبذ نهًٕظف ثبنؽازخ لظع اإلززفبظ ػهٗ طسزّ ٔرمٕٚخ لعؼرّ نهؼًم يٍ خعٚع .
1ـ يـعح انؼـطـهــخ  :يـعح انؼطهـخ ثالثٌٕ ٕٚيب ف ٙانكُخ ثبقزثُبء انًٕظف ٍٛانًكهفٍٛ
ثبنُشبطبد انزؼهًٛٛخ ٔانزكُٕٛٚخ  ،فئَٓى ٚكزفٛعٌٔ يٍ ؼاززٓى انكُٕٚخ أثُبء انؼطم انًعؼقٛخ
 ،غٛؽ أَٓى يؽغًٌٕ أثُبء ْػِ انؼطم ثبنًشبؼكخ ف ٙاإليزسبَبد ٔانزعؼٚجبد انزكُٕٛٚخ قٕاء
كًكزفٛع ٍٚأٔ كًؤطؽ ٍٚإغا الزؼذ انؼؽٔؼح ثػنك ٚٔ ،كزفٛع انًٕظف انًمٛى ثبنظسؽاء
ثؼشؽٕٚ ٍٚيب ؾائع انشٓؽ(ٕٚ 50يب) .
يــالزـظــخ  :ال ًٚكٍ نهًؼهى أٌ ٚكزفٛع يٍ ػطهخ انطؽٚف أٔ انشزبء أٔ انؽثٛغ إٌ نى ٚكزأَف
انزعؼٚف لجم انٕٛو األٔل يٍ انؼطهخ .
2ـ انؼـطـهــخ انًؽػٛــخ  :نكم يٕظف انسك ف ٙرغٛجبد ألقجبة طسٛخ قٕاء كبٌ انًؽع
يؤلزب أٔ طٕٚم األيع.
ال ٚسك نهًٕظف أٌ ٚزغٛت ػٍ انؼًم ثعػٕٖ انًؽع إال ثؼع رمعٚى شٓبظح طجٛخ .
3ـ انؼـطـهـخ انًؽػـٛـخ انًـؤلزـخ  :نهؼبيم انًظبة ثًؽع يؤلذ انسك ف ٙرؼٕٚؼبد ٕٚيٛخ
يسعظح كبنزبن : ٙـ يٍ انٕٛو األٔل إنٗ انٕٛو انطبيف ػشؽ  % 50 :يٍ أخؽ انًُظت انٕٛيٙ
انظبف ٙاثزعاء يٍ انٕٛو انكبظـ ػشؽ انًٕان ٙنهزٕلف ػٍ انؼًم  % 100 ،يٍ األخؽ ( فٙ
زبنخ اإلقزشفبء ٚكزفٛع انًٕظف انًؽٚغ يٍ كبيم انؽارت ْٔػا إال ثبنُكجخ نألٚبو انزٙ
ٚمؼٓٛب ف ٙانًكزشفٗ .
4ـ انؼـطـهـخ انًـؽػٛـخ طٕٚهـخ األيــع  :رعفغ انزؼٕٚؼبد انٕٛيٛخ ػهٗ أقبـ  % 100طٕال
يعح ألظبْب  03قُٕاد  ،ف ٙزبنخ رٕلف ٚزجؼّ اقزئُبف انؼًم ٚزبذ أخم خعٚع يعرّ 03
قُٕاد ػهٗ أٌ رًؽ ػهٗ ْػا اإلقزئُبف قُخ ػهٗ األلم ٔ ،إغا كبَذ انؼطهخ طٕٚهخ األيع
يطزهفخ.
5ـ ػـطـهـخ األيـٕيـخ  :رؼزجؽ يٍ انزغٛجبد انًعفٕػخ األخؽ ْٔ ٙزك يٍ زمٕق انًٕظفبد
يعح انؼطهخ  14أقجٕػب يززبنٛخ اثزعاء يٍ انزٕلف انفؼه ٙػٍ انؼًم .

ة ـ انزـغـٛـجـــبد :
1ـ انزغٛـت انطـبص ثبنسـح  :نكم يٕظف ٚؽغت ف ٙأظاء فؽٚؼخ انسح انسك يؽح ٔازعح طٕال
زٛبرّ انًُٓٛخ ف ٙرغٛت ضبص يعفٕع األخؽ يعرّ ٕٚ 30يب يززبنٛخ  ،أيب فًٛب ٚطض انؼًؽح
فهٛف نهًٕظف انسك ف ٙانزغٛت يعفٕع األخؽ انهٓى إغا كبٌ ف ٙػطهخ قُٕٚخ ػبظٚخ .
2ـ انزغٛت ثكجت يُبقجخ ػبئهٛخ  :نكم يٕظف انسك ف ٙرغٛت ضبص يعفٕع األخؽ فٙ
انًُبقجبد انؼبئهٛخ انزبنٛخ:
ـ ؾٔاج انًٕظف  :ثالثخ أٚبو ػًم
ـ اؾظٚبظ يٕنٕظ نهًٕظف  :ثالثخ أٚبو ػًم  ،يززبثؼخ أٔ غٛؽ غٛؽ يززبثؼخ ضالل ٕٚ 15يب ثؼع
ٕٚو انٕالظح

ـ ؾٔاج أزع فؽٔع انًٕظف :ثالثخ أٚبو ػًم
ضزبٌ اثٍ انًٕظف :ثالثخ أٚبو ػًمـ ٔفبح أزع األطٕل أٔ انفؽٔع أٔ انسٕاش ٙانًجبشؽح نهًٕظف أ ؾٔخّ ٔ:انًعح ْ : ٙثالثخ
أٚبو ػًم.
ـ ٔفبح ؾٔج انًٕظف  :ثالثخ أٚبو ػًم
رؼبف إنٗ اٜخبل انًسعظح يعح انطؽٚك إغا الزؼٗ األيؽ.
3ـ رغـٛـجـبد ضـبطـخ  :كم يٕظف ركُع إن ّٛيًٓخ ٔلزٛخ ف ٙانًدبنف انشؼجٛخ نّ انسك فٙ
رغٛجبد ضبطخ يعفٕػخ األخؽ  ،الثع يٍ رمعٚى طهت انزغٛت يٍ طؽف انٓٛئخ إنٗ انٓٛئخ
انًكزطعيخ .
4ـ رـغـٛجـبد انؽٚبػٛٛـٍ ٚ :كزفٛع انًٕظف انػ٘ ٚهؼت ظٔؼا َشٛطب ف ٙانًجبؼٚبد انؽٚبػٛخ
انٕطُٛخ ٔانعٔنٛخ يٍ رغٛت ضبص يعفٕع األخؽ  ،يعح انًجبؼٚبد يغ ؾٚبظح يعح انطؽٚك.
5ـ رغٛت انًٕظف انًًثم انُمبثٚ : ٙكزفٛع كم يٕظف نّ طفخ يًثم َمبث ٙيٍ رغٛجبد ضبطخ
يعفٕػخ األخؽ ف ٙإطبؼ يًبؼقخ يًٓزّ انُمبثٛخ ٔأٚؼب ػُعيب ٚعػٗ نًزبثؼخ رعاؼٚت ركُٕٛٚخ
َمبثٛخ شؽٚطخ أٌ ٚشؼؽ لجم رغٛجّ انٓٛئخ انًكزطعيخ ٔٚمعو نٓب خًٛغ األٔؼاق اإلثجبرٛخ .
6ـ انزغٛـت نهًشبؼكخ ف ٙايزسبٌ  :نكم يٕظف ٚعػٗ إلخزٛبؾ ايزسبٌ انسك ف ٙرغٛت ضبص
يعفٕع األخؽ يعرّ ركبٔ٘ يعح اخؽاء اإليزسبٌ يغ ؾٚبظح يعح انطؽٚك.
7ـ انزغٛت نهًشبؼكخ ف ٙانزكٕٔ ٍٚرسك ٍٛانًكزٕٖ ًٚ :كٍ نكم يٕظف أٌ ٚكزفٛع يٍ
رغٛجبد ضبطخ يعفٕػخ األخؽ إغا ربثغ ظؼٔقب ف ٙانزكٕ ٍٚأٔ رسك ٍٛانًكزٕٖ يعرٓب 04
قبػبد ف ٙاألقجٕع .
يــالزــظــخ  :انًُشٕؼ انظبظؼ ػٍ كزبثخ انعٔنخ نهٕظٛف انؼًٕئ ٙاإلطالذ اإلظاؼ٘ ثزبؼٚص
ًُٚ 1982/09/20غ انًُغ انكبيم انزغٛجبد نًزبثؼخ انعؼٔـ.
8ـ انزغٛجبد انطبطخ غٛؽ انًأخٕؼح ًٚ :كٍ أل٘ يٕظف أٌ ٚكزفٛع يٍ رغٛجبد ضبطخ غٛؽ
يعفٕػخ االخؽ ألقجبة ضبطخ ف ٙزعٔظ ػشؽح أٚبو ( )10أٚبو ف ٙانكُخ ػُعيب ركًر ثػنك
ػؽٔؼاد لبْؽح نهطعيخ .
9ـ رغٛجبد انًٕظفبد األيٓبد انًؽػؼبد  :نأليٓبد انًؽػؼبد انسك ف ٙرغٛت قبػز( 02 ٍٛ
)كم ٕٚو يعفٕػز ٍٛاألخؽ اثزعاء يٍ ٕٚو انٕالظح ٔنًعح قزخ أشٓؽاألٔنٗ ٔ ،قبػخ ٔازعح (
 ) 01كم ٕٚو يعفٕػخ األخؽ نًعح قزخ اشٓؽ انًٕانٛخًٚ .كٍ رٕؾٚغ ْػِ انغٛبثبد ػهٗ يعاؼ
انٕٛو زكجًب ُٚبقت انًٕظفخ .
10ـ رغٛجبد نهًشبؼكخ ف ٙانًؤرًؽاد ٔانًهزمٛبد غاد انطبثغ انٕطُ ٙأ انعٔن:ٙنهًٕظف
انسك ف ٙاالقزفبظح يٍ رؽاضٛض نهغٛبة ظٌٔ فمعاٌ انؽارت شؽٚطخ اٌ ركٌٕ ْػِ انًهزمٛبد أ
انُعٔاد نٓب ػاللخ ثُشبطبد انًٕظف انًُٓٛخ .
(انًٕػٕع يُمٕل يٍ يسبػؽح ثػاد انؼُٕاٌ ,يؼعل ٔيمزجف ٔيؿٚع ٔيُمر يٍ طؽف ٙنػا
ٔخت انزُٕ)ّٚ

ًٚكٍ انًٕظف أٚؼب االقزفبظح يٍ رؽاضٛض نهغٛبة ،ظٌٔ فمعاٌ انؽارت ،نهًشبؼكخ ف ٙانًؤرًؽاد ٔانًهزمٛبد  :المادة 209

.غاد انطبثغ انٕطُ ٙأٔ انعٔن ،ٙانز ٙنٓب ػاللخ ثُشبطبرّ انًُٓٛخ
نهًٕظف انسك ،يؽح ٔازعح ضالل يكبؼِ انًُٓ ،ٙف ٙػطهخ ضبطخ يعفٕػخ األخؽ نًعح ثالثٕٚ )30( ٍٛيب  :انًبظح 210
.يززبنٛخ الظاء يُبقك انسح ف ٙانجمبع انًمعقخ
ًٚكٍ إػبفخ انفزؽاد انؼؽٔؼٚخ نهكفؽ ،إنٗ فزؽاد رؽاضٛض انغٛبثبد انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًٕاظ يٍ  :انًبظح 211
 208.إنٗ  210يٍ ْػا األيؽ
نهًٕظف انسك ف ٙغٛبة ضبص يـعفٕع األخؽ يعرّ ثالثخ ( )3أٚبو كبيهخ ف ٙإزعٖ انًُبقجبد انؼبئهٛخ  :انًبظح 212
 :اٜرٛخ
ؾٔاج انًٕظف- ،
اؾظٚبظ طفم نهًٕظف- ،
ضزبٌ اثٍ انًٕظف- ،
ؾٔاج أزع فؽٔع انًٕظف- ،
ٔفبح ؾٔج انًٕظف- ،
ٔ.فبح أزع انفـؽٔع أٔ األطٕل أٔ انسٕاش ٙانًـجبشؽح نهًٕظف أٔ ؾٔخّ -
.ركزفٛع انًؽأح انًٕظفخ ،ضالل فزؽح انسًم ٔانٕالظح ،يٍ ػطهخ أيٕيخ ٔفمب نهزشؽٚغ انًؼًٕل ثّ  :انًبظح 213
نهًٕظفخ انًؽػؼخ انسك ،اثزعاء يٍ ربؼٚص اَزٓبء ػطهخ األيٕيخٔ ،نًعح قُخ ،ف ٙانزغٛت قبػز : ٍٛانًبظح 214
يعفٕػز ٙاألخؽ كم ٕٚو ضـالل انكزخ ( )6أشٓؽ األٔنٗ ٔقبػخ ٔازعح يعفٕػخ األخؽ كم ٕٚو ضالل األشٓؽ انكزخ ()6
.انًٕانٛخ
ًٚ.كـٍ رٕؾٚـغ ْـػِ انغٛبثـبد ػهٗ يـعاؼ انٛـٕو زكجًب ُٚبقت انًٕظفخ
ًٚكٍ أٌ ٚكزفٛع انًٕظف يٍ ؼضض اقزثُبئٛخ نهغٛبة غٛؽ يعفٕػخ األخؽ ألقجبة انؼؽٔؼح انمظٕٖ  :انًبظح 215
.انًجؽؼح ،ال ًٚكٍ أٌ رزدبٔؾ يعرٓب ػشؽح ( )10أٚبو ف ٙانكُخ
انجبة انؼبشؽ
إَٓبء انطعيخ
ُٚ :زـح إَٓبء انطعيخ انزبو انػ٘ ٚؤظ٘ إنٗ فمعاٌ طفخ انًٕظف ػٍ  :انًبظح 216
فمعاٌ اندُكٛخ اندؿائؽٚخ أٔ انزدؽٚع يُٓب- ،
فمعاٌ انسمٕق انًعَٛخ- ،
االقزمبنخ انًمجٕنخ ثظفخ لبََٕٛخ- ،
انؼـؿل- ،
انزكؽٚر- ،
اإلزبنخ ػهٗ انزمبػع- ،
.انٕفبح -
ٚ.زمؽؼ اإلَٓبء انزبو نهطعيخ ثُفف األشكبل انزٚ ٙزى فٓٛب انزؼٍٛٛ
.االقزمبنخ زك يؼزؽف ثّ نهًٕظف ًٚبؼـ ػًٍ انشؽٔؽ انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙػا انمبٌَٕ األقبق : ٙانًبظح 217
ال ًٚكٍ أٌ رزى االقزمبنخ إال ثطهت كزبث ٙيٍ انًٕظف ٚؼهٍ ف ّٛإؼاظرّ انظؽٚسخ ف ٙلطغ انؼاللخ انز : ٙانًبظح 218
.رؽثطّ ثبإلظاؼح ثظفخ َٓبئٛخ
ٚؽقم انًٕظف طهجّ إنٗ انكهطخ انًطٕنخ طالزٛبد انزؼ ٍٛٛػٍ طؽٚك انكهى اإلظاؼ٘ٚٔ .زؼ ٍٛػه ّٛأظاء  :انًبظح 219
.انٕاخجبد انًؽرجطخ ثًٓبيّ إنٗ ز ٍٛطعٔؼ لؽاؼ ػٍ ْػِ انكهطخ
.إٌ لجـٕل االقزمبنـخ ٚدؼهـٓب غٛؽ لبثهخ نهؽخٕع فٓٛب
ال رؽرت االقزمبنخ أ٘ أثؽ إال ثؼع لجٕنٓب انظؽٚر يٍ انكهطخ انًطٕنخ طالزٛبد انزؼ ٍٛٛانزٚ ٙزؼ ٍٛػهٓٛب  :انًبظح 220
 .ارطبغ لؽاؼ ثشأَٓب ف ٙأخم ألظبِ شٓؽاٌ ( )2اثزعاء يٍ ربؼٚص إٚعاع انطهت
غٛؽ أًَّٚ ،كٍ انكهطخ انز ٙنٓب طالزٛبد انزؼ ،ٍٛٛرأخٛم انًٕافمخ ػهٗ طهت االقزمبنخ نًعح شٓؽ )2( ٍٚاثزعاءً يٍ
.ربؼٚص اَمؼبء األخم األٔلٔ ،غنك نهؼؽٔؼح انمظٕٖ نهًظهسخ
ٔ.ثبَمؼـبء ْػا األخـم رظجر االقزمبنخ فؼهٛخ
انجبة انسبظ٘ ػشؽ
أزكبو اَزمبنٛخ َٔٓبئٛخ
رجمٗ األزكبو انمبََٕٛخ األقبقٛخ انًؼــًٕل ثٓــب ػــُع رــبؼٚـص َــشؽ ْــػا األيـؽ ف ٙاندؽٚعح انؽقًٛخ ،ال  :انًبظح 221

قٛـًب أزكـبو انًؽقـٕو ؼلى  59-85انًـؤؼش ف 23 ٙيبؼـ قُخ ٔ 1985انًزؼًٍ انمبٌَٕ األقبق ٙانًُٕغخ ٙنؼًبل
انًؤقكـبد ٔاإلظاؼاد انؼًــٕيٛخ ٔيدــًٕع انُــظٕص انًزطػح نزطجٛمّٔ ،كػا انُظٕص انًزؼهمخ ثبنًؽرجبد ٔاألَظـًخ
.انزؼــٕٚؼٛـخ ،قبؼٚخ انًفؼـٕل إنٗ غبٚـخ طـعٔؼ انُظــٕص انزُــظًٛٛخ انًُظــٕص ػهــٓٛب فْ ٙػا األيؽ
رهغٗ انفمؽح  2يٍ انًبظح  22يٍ انمبٌَٕ ؼلى  02-90انًؤؼش ف 6 ٙفجؽاٚؽ قُخ ٔ 1990انًزؼهك ثبنٕلبٚـخ  :انًبظح 222
.يٍ انُؿاػبد اندًبػٛـخ ف ٙانؼًم ٔركٕٚـزٓب ٔيًبؼقخ زك اإلػؽاة
ٚطجك َظبو انزظُٛف ٔانًؽرجبد انًُظٕص ػه ّٛف ٙانًٕاظ يٍ  114إنٗ  126يٍ ْػا األيؽ ،يغ اززؽاو  :انًبظح 223
.انسمٕق انًكزكجخ نهًٕظفٍٛ
ُٚ.شؽ ْػا األيؽ ف ٙاندؽٚعح انؽّقًّٛخ نهدًٕٓؼّٚخ اندؿائؽّٚخ انعًّٚمؽاطّٛخ انشّؼـجّٛخ  :انًبظح 224
.زؽؼ ثبندؿائؽ ف 19 ٙخًبظٖ انثبَٛخ ػبو  1427انًٕافك ٕٚ 15ن ٕٛقُخ 2006

