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م بنظام توظيف اخلرباء وشغل 2005( لسنة 335قرار جملس الوزراء رقم )
 ارضة أو مومسية الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو ع

 
( 28م وتعديالتن  ال سنيما المناد  )1998( لسننة 4مجلس الوزراء، بعد االّطالع على قانون الخدمة المدنية رقم )

( فننج جلسننت  المنعفنند  فننج مدينننة رام   بتنناري  21/39ت رقننم )وبننناء علننى مننا جقننرل مجلننس الننوزراء ت نن مننن ،

 م، 14/11/2005

 قرر ما يلج:

 

 ( 1ماد  )

ب لخبننراء الم ليننين وا جانننالننداةر  ال موميننة دلننى ديننوان المننو قين العننام قاةمننة ب اجتاننا السنننوية مننن ا تفنندم -1

 ن مل عام.ميعاد ال يتجاوز شار جمتوبر م والو اةف التج ت تاجاا للفيام با عمال العارضة جو الموسمية؛ فج

لنب المطلوبنة بالتنسنيم منز وزار  المالينة وطفوم الداةر  ال مومية بدراسة ا تياجاتانا السننوية منن الو ناةف ت-2 

 ددراجاا ضمن الموازنة العامة. 

 

 ( 2ماد  )

لعارضنة فنج ال الموسنمية جو ايمون تو يف الخبراء الم ليين جو ا جانب جو التو يف لشغل و يقة للفينام با عمن

 لن ام. ل مومية وطبفاً   مام هذا ا دود االعتمادات المالية المفر  بموازنة الداةر  ا

 

 ( 3ماد  )

لخبراء بطريم التعاقد من بين ذوي الخبرات والتخصصات النادر  التج ال تتنوافر فنج جي منن ايمون تو يف  -1

 جاوز سن  عن ستين عاماً. المو قين بالداةر  ال مومية وبشرط جال يت

 جال تزيد المد  سنتين. جوز تعيين الخبراء بعد سن الستين  داء عمل م دد ن ير ممافأ  مفطوعة وبشرط ي -2

 يمون شغل الخبير لو يقة لاا بطاقة وصف و يقج ت دد واجباتاا ومسةولياتاا وشروط شغلاا.  -3
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 ( 4ماد  )

 سلطات تنقيذية. اصات تتعلم بإصدار قرارات جو ممارسة ال يجوز جن يسند دلى الخبير جية اختص

 

 ( 5ماد  )

عننام شننغل د نندا و اةقاننا دلننى خبيردموافننا  ديننوان المننو قين ال يتعننين علننى الننداةر  ال موميننة التننج تر ننب فننج

منز  وز التعاقندبالبيانات والخبرات المتوفر  فج المرشح؛ لشغل هذل الو يقة والممافأ  الشنارية المفتر نة، وال يجن

 الخبير قبل مواففة ديوان المو قين العام. 

 

 ( 6ماد  )

خنا    نج الفنر ن المنريم والمننذنين وخدمنة المسناجد بعفنديجوز لوزار  ا وقاف والشنةون الدينينة تو ينف م ق

 مفابل ممافأ ؛ بالتنسيم المسبم مز ديوان المو قين العام فج  دود الموازنة المفر . 

 

 ( 7ماد  )

 ضة جو الموسمية.طريم التعاقد للفيام با عمال العارف بصقة منقتة بيجوز التو ي -1

ن طبيعة عمنل النداةر  ال مومينة المعتناد جو لوجنود زيناد  مبينر  فنج عارض دذا لم يمن م يمون العمل منقت -2 

  جم العمل على  ير المعتاد ولقتر  م دد . 

 . دد  تنتاج بانتااء هذل القتر  خالل السنة الوا د مون العمل موسمج دذا مان متعلم بعمل م دد ولقتر  م ي -3

 

 

 

 ( 8اد  )م
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  لنذل  ة الداةمة بصقة منقتنة بطرينم التعاقند علنى النمنوذخ المخصنيجوز لرةيس الداةر  ال مومية شغل الو يق

 النة بتين قصى سنعلى شا ر الو يقة الداةمة، بعد المواففة المسبفة لديوان المو قين العام ووزار  المالية وب د ج

 بلوغ سن الستين. 

 

 ( 9ماد  )

الخبنراء جو التو يننف، للفينام با عمننال  صندر رةنيس الننداةر  ال مومينة بالتنسنيم مننز النديوان قننراراً بتو ينفي -1

منوذخ العارضة جو الموسمية جو التو يف، لشنغل و يقنة داةمنة بصنقة منقتنة ويبنرم عفند التو ينف معانم علنى الن

 المخص  لذل . 

 جقصى سنة جخرا.  يد عن سنة تبدج من تاري  مباشر  العمل ويجوز تجديدها ب دعفد ال تزمد  ال -2

ات راق المفدمة من الخبير بعد اعتمادها وتصديفاا من الجاية الت فم من الشاادات وا وعلى الداةر  ال موم -3

 المختصة. 

 

 ( 10ماد  )

ن لنج النذي منار، وال يجوز منح ججر دجمالج للخبير الم ي دد فج العفد ا جر الشاري للو يقة التج يشغلاا الخبي

ومينزات  ن الجاة التج مان يعمل باا منن اجنر وبندالتمل فج الفطاع ال مومج دال فج  دود ما مان يتفاضال ميع

 مالية. 

 

 ( 11ماد  )

 بانا بمنا ال يجوز للنداةر  ال مومينة مننح الخبينر مفنابالً عنن الجانود  ينر العادينة وا عمنال ايضنافية التنج يملنف

 يتجاوز ربز ا جر الشاري المفرر. 

 

 

 ( 12ماد  )
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 ها فنج سنبيلالخدمة المدنية فج شأن استرداد النقفنات التنج يتمبند تسري على الخبير الفواعد المطبفة على مو قج

 مال الو يقة. جداء جع

 

 ( 13ماد  )

 ية يجننوز منننح الخبيننر ممافننأ  تشننجيعية ب نندود وا نند بالماةننة مننن ا جننر الشنناري، وي ننم لنن  نقننس الرعايننة الصنن

 واالجتماعية المفرر  للمو قين بالداةر  ال مومية. 

 

 ( 14ماد  )

يجنوز تشنغيل الخبينر فنج هنذل ور ال م فج دجاز  بأجر مامل فج جيام العطل وا عياد المفرر  للمو قين للخبي -1

جنازات يسنت م الخبينر اي . العطل بأجر مضاعف دذا اقتضت مصل ة العمل ذل ، جو جن يمنح جياما عوضاً عنانا

 المبينة فيما يلج بأجر مامل: 

ت والمناسنبا وا عيناديدخل فنج  سناب ايجناز  االعتيادينة جينام العطنل  ج( دجاز  اعتيادية لمد  شار فج السنة وال

 سمية عدا العطل ا سبوعية. الر

 ب( دجاز  عارضة لمد  عشر  جيام فج السنة بعد استنقاذ ايجاز  االعتيادية. 

ويسنفط  نم  خ( دجاز  مرضية لمد  ثالثين يوماً فج السنة بمراعا  ايجراءات المفرر  لمنح ايجازات المرضية.

 الخبير فج ايجازات المشار دلياا بمضج السنة. 

 

 ( 15ماد  )

ساس  خنر يست م الخبير فج نااية التعاقد بواقز ججر شار عن مل سنة قضاها فج الخدمة ال مومية، وذل  على ج

 ججر تفاضال. 

 

 

 

 ( 16ماد  )
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اً لوماً معيبنبواجبات و يقت  جو سلوم  س يجوز لرةيس الداةر  ال مومية المخت  مجازا  الخبير فج  التج دخالل 

 بأ د الجزاءات اآلتية: 

 نذار بقس  العفد. اي -1

 فس  العفد.  -2

 س  العفد مز  رمان الخبير من ا جر عن باقج مد  العفد وممافأ  نااية الخدمة. ف -3

م  سنلوماً معيبناً دضنافة س  العفد ومطالبت  بمل عطل وضرر نتج عن دخالل  بواجبات  الو يقينة جو عنن سنلوف -4

 ل رمان  من ممافأ  نااية الخدمة. 

 

 ( 17ماد  )

جن يطلب متابة دنااء العفد قبل انتااء مدت ، على جن يمنون الطلنب الخطنج قبنل شنار منن تناري   يجوز للخبير -1

 تر  العمل، وفج هذل ال الة ال يست م ممافأ  شاملة عن المد  الباقية من العفد. 

 فنج هنذل ال النة يسنت مل انتااء مدت ، والداةر  ال مومية المخت   سباب يفدرها فس  العفد قب يجوز لرةيس -2

 الخبير تعويضاً يعادل ججر شار مامل وممافأ  نااية الخدمة عن مد  التعاقد. 

 

 ( 18ماد  )

لنة اعنى فنج  ااا ويرت ل العفود المبرمة مز الخبراء سارية وففاً للفواعد التج مان معمول باا دلى ان تنتانج مندت

 ا  مام الوارد  فج هذا الن ام.  دتباعتجديدها 

 

 ( 19د  )ما

رضنة جو دون االنتفا  مما جاء فج عفد التو يف، يسري على الخبينر جو المو نف المنقنت للفينام با عمنال العا

جينة وتنقيذية، واة   الالموسمية جو المو ف الذي يشغل و يقة داةمة بصقة منقتة؛ ج مام قانون الخدمة المدنية، ول

 قرارات تصدر بموجباا. 

 

 ( 20ماد  )
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 ل .  فود المنقذ المو قين العام الضوابط والتعليمات الالزمة لتنقيذ ج مام هذا الن ام وضز نماذخ العيصدر ديوان 

 

 ( 21ماد  )

لجريند  ا  نشنرل فنج على الجاات المختصة مافةدملٌّ فيما يخّص د تنقينذ ج منام هنذا الن نام، ويعمنل بن  منن تناري

 الرسمية. 

 

 ميالدية. 14/11/2005صدر فج مدينة رام   بتاري : 

 هجري 1426شوال//12الموافم:  

 أحمد قريع )أبو عالء( 

  رئيس مجلس الوزراء

 

 

  


