
 / 252املرسوم رقم / 

 رئيس اجلمهورية 

 .2022/ لعام  18بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم / 

 :يرسم ما يلي

 النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملني يف اجلهات العامة

 الفصل األول

 اإلطار العام

 :تعاريف ومصطلحات -1املادة 

 :تطبيق أحكام هذا املرسوم، املعىن املبني جانب كل منهايقصد ابلكلمات والتعابري اآلتية يف معرض   

 وزارة التنمية اإلدارية :الوزارة. 

 وزير التنمية اإلدارية :الوزير. 

 اللجنة املشكلة مبوجب أحكام الفصل السادس من هذا املرسوم برائسة الوزير :اللجنة املركزية. 

 يتم تشكيلها يف كل جهة عامة وفقاً ألحكام الفصل السابع من هذا جلنة احلوافز والعالوات واملكافآت اليت :اللجنة الفرعية 
 .املرسوم

 بدل معنوي أو مادي مينح كأداة حتفيزية لقاء جهد أو سلوك أو عمل، يسهم يف رفع مستوايت األداء يف اجلهة  :احلافز
 .العامة، وزايدة اإلنتاجية، ورفع مستوى اخلدمات املقدمة، وحتسني صورهتا

  املبلغ املقتطع من صايف األرابح السنوية للعاملني يف املؤسسات والشركات واملنشآت التنافسية العامة  :األرابححافز
واملؤسسات والشركات اإلنشائية واملصرف واملؤسسة املالية العامة، واليت تزيد على األرابح الصافية احملددة يف معدالت األداء 

، 2005لعام  /2/من القانون رقم  /18% كحد أقصى وفق أحكام املادة /10بنسبة  واملعايري املعتمدة، واحملددة قيمته
 2007لعام  /59من املرسوم التشريعي رقم / /3، واملادة /2005لعام  /84من املرسوم التشريعي رقم / /23واملادة /

 .وتعديالته

 ئي وفقاً لشروط ومعايري انظمة، وترتبط بتقييم مبلغ مايل مينح عند القيام بنشاط حمدد أو عمل استثنا :العالوة التشجيعية
 .األداء



 مبلغ مايل مينح عند القيام جبهود نوعية يف إجناز العمل وزايدة فاعليته، وتسهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية  :املكافأة
 .ورفع كفاءة األداء للجهة العامة

 مدى مسامهته يف حتقيق النتائج املطلوبة خالل فرتة حمددةحتديد مستوايت كفاءة العامل ومهاراته، وقياس  :تقييم األداء. 

 كمية املنتجات أو اخلدمات أو املهام اليت ينجزها العامل خالل الوحدة الزمنية املعتمدة وضمن املواصفات  :اإلنتاج املعياري
 .واجلودة املطلوبة

 الزمن اإلمجايل املقرر إلجناز اإلنتاج املعياري :الزمن املعياري. 

 املنتج أو اخلدمة أو العمل الذي يقوم به عامل واحد أو جمموعة عاملني :دة املعياريةالوح. 

 

يهدف هذا املرسوم إىل وضع معايري وضوابط ملنح احلوافز والعالوات واملكافآت للعاملني حسب نوع النشاط يف اجلهات  -2املادة  
 :العامة، لتحقيق ما يلي

خفض التكاليف(  –حتسني جودة اخلدمات واإلنتاج  –العامة من خالل )زايدة كميات اإلنتاج رفع مستوى اإلنتاجية للجهات  -أ
 .بغية زايدة املبيعات واألرابح

 .ربط زايدة الدخل برفع معدالت األداء -ب

 .العدالة من خالل توحيد نسب احلوافز املمنوحة جملموعات النشاطات املتماثلة يف اجلهات العامة كافة -ج

 .احلفاظ على املوارد البشرية النوعية واملهارات، ومحايتها من التسرب -د

 .استقطاب وتوطني املوارد البشرية الكفوءة -هـ

 .إشباع احتياجات العاملني املادية واملعنوية -و

 .تقدمي اخلدمات للمواطنني أبيسر السبل وأبقل تكلفة ووقت وجهد -ز

 

 

 

 



 :للتحفيز الوظيفي يف اجلهات العامة من ثالثة مكوانت أساسية، هييتكون النظام النموذجي  -3املادة 

 .احلوافز -أ

 .العالوات التشجيعية -ب

 .املكافآت -ج

 املكافآت –احلوافز  –النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي: العالوات التشجيعية 

 

 :نطاق التطبيق -4املادة 

 .واملؤقتني يف مجيع القطاعات يف اجلهات العامة، وفق املعايري الواردة يف هذا املرسوميطبق هذا النظام على مجيع العاملني الدائمني  -أ

ال تطبق أحكام هذا املرسوم على العاملني اجلاري استخدامهم بعقود مومسية أو عرضية أو عقود تنص على عدم استحقاق  -ب
 .هماملتعاقد على أي مبالغ مالية غري منصوص عليها ضمن العقود املربمة مع

 

 :الشرائح املستهدفة -5املادة  

 .حتدد الشرائح املستهدفة من العمالة املستحقة للحوافز أو العالوات التشجيعية أو املكافآت من قبل اجلهة العامة -أ

جملموعات تقوم اللجنة الفرعية حبصر مجيع أنشطة اجلهة العامة وحتديد اإلنتاج املعياري والزمن املعياري لتنفيذ كل نشاط وفق ا -ب
 .من هذا املرسوم /9احملددة يف املادة /

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاين

 قواعد وشروط املنح واحلجب

 :املعايري األساسية للمنح -6املادة 

 .ربط العمل ابلوحدة املعيارية لنوع النشاط -أ

 .احلالية خلط اإلنتاج أو املشروع أو اخلدمة% من الطاقة املتاحة 70حتديد اإلنتاج املعياري والّزمن املعياري، مبا يزيد على نسبة  -ب

 .زايدة أداء العامل عن اإلنتاج املعياري والزمن املعياري جملموعة النشاط -ج

 .تقييم مهارة العامل وإتقانه للعمل -د

 .الوفرة يف تكاليف اإلنتاج أو إجناز العمل أو تقدمي اخلدمات – هـ

 .يوماً يف الشهر الواحد /18أال تقل عن /اعتماد أايم العمل الفعلّية للعامل على  -و

 

 :الشروط العامة للحجب -7املادة 

 :يتم احلجب وفق الشروط اآلتية -أ

 .اخنفاض إجناز العامل أو فريق العمل عن حد اإلنتاج املعياري والزمن املعياري جملموعة النشاط .1

 .عدم حتقيق عدد أايم العمل الفعلية الالزمة لالستحقاق .2

 .الوحدة املعيارية لنوع النشاط املنتجة من قبل العامل، وخمالفتها للمعايري واملواصفات احملددةاخنفاض جودة  .3

 .الّتسبب يف اهلدر وزايدة الّتكلفة، وعدم احملافظة على أدوات العمل .4

 .التقصري أو اإلمهال أو التصرف بشكل خمالف ملصلحة العمل .5

 .احلصول على تقييم أداء أقل من جيد .6

 .قوابت املسلكية خالل فرتة استحقاق احلافز أو العالوة التشجيعيةفرض إحدى الع .7

 .تطبق الشروط الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة بشكل شهري -ب

 



 الفصل الثالث

 احلوافز

 :تقسم احلوافز إىل نوعني حسب نوع املخرج -8املادة 

 الوزن( –العدد  القطعة الواحدة )اجلودة  ، أن يرتبط العمل إبجناز وحدات إنتاج على أساساحلوافز اإلنتاجية. 

 أن يرتبط العمل إبجناز عمل أو تقدمي خدمة على أساس الوحدة الزمنيةاحلوافز املادية ،. 

 :يتم منح احلوافز اإلنتاجية شهرايً للعامل يف جمموعات األنشطة اآلتية -أ -9املادة 

 نسبة احلوافز النشاط الفرعي النشاط العام

األنشطة اإلنتاجيةجمموعة   

 أنشطة الصناعة

أال يزيد حافز اإلنتاج الشهري املدفوع للعامل 
% من األجر الشهري املقطوع 300على 

 .بتاريخ أداء العمل

 أنشطة احلرف التخصصية
 أنشطة الزراعة والصيد وتربية احليواانت

 أنشطة املياه
 أنشطة الكهرابء

 أنشطة الغاز
والتعدينأنشطة النفط   

 أنشطة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 جمموعة خدمات اإلنتاج
أال يزيد حافز اإلنتاج الشهري املدفوع للعامل  أنشطة اخلدمات الداعمة

% من األجر الشهري املقطوع 200على 
 أنشطة اإلشراف الفين .بتاريخ أداء العمل

 

 

 

 

 



 :شهرايً للعامل يف جمموعات األنشطة اآلتيةيتم منح احلوافز املادية  -ب        

 نسبة احلوافز النشاط الفرعي النشاط العام

 جمموعة األنشطة اخلدمية

 األنشطة الطبية والصحية

أال يزيد احلافز املادي الشهري املدفوع 
% من األجر الشهري 200للعامل على 

 .املقطوع بتاريخ أداء العمل

 األنشطة التجارية

 اهلندسيةاألنشطة 

 أنشطة اإلسكان واألشغال العامة

 أنشطة النقل واملواصالت

 أنشطة اإلسعاف والدفاع املدين

 جمموعة األنشطة املهنية

 أنشطة التشغيل والصيانة والورش امليكانيكية والكهرابئية
أال يزيد احلافز املادي الشهري املدفوع 

% من األجر الشهري 200للعامل على 
 .بتاريخ أداء العمل املقطوع

 أنشطة التشغيل وقيادة املعدات

 أنشطة النقل واحلفر والردم

 

 

 

 

 

 

 

 



 :من هذا املرسوم على النحو اآليت /9تكون احلوافز املنصوص عليها يف املادة / -10املادة  

  مرتبطاً بعامل واحد ترتبط أبداء وجهد الفرد، وذلك عندما يكون إجناز الوحدة املعيارية للنشاطحوافز فردية. 

  ترتبط أبداء وجهد فريق عمل، وذلك عندما يكون إجناز الوحدة املعيارية للنشاط مرتبطاً مبجموعة من حوافز مجاعية
 .العاملني

 :من هذا املرسوم، حسب املعادلة اآلتية /9حيدد مبلغ احلوافز وفق النسب احملددة يف املادة / -11املادة  

 عدد الوحدات املعيارية اإلضافية × الوحدة املعيارية أجرة = حوافز فردية -أ

 .عدد الوحدات املعيارية اإلضافية( /عدد العاملني يف فريق العمل × أجرة الوحدة املعيارية) = حوافز مجاعية -ب

 

يتم منح العامل الذي يتقاضى أجره على أساس اإلنتاج ابلقطعة الواحدة أو ابلوحدة املعيارية حافز إنتاج بنسبة ال  -12املادة  
من  /11/تتجاوز النسب احملددة لكل جمموعة من األنشطة، مع احملافظة على مستوى اجلودة وخفض التكلفة، وفق ما ورد يف املادة 

 .هذا املرسوم

 

 .املؤسسات والشركات واملنشآت التنافسية وفق معايري تضعها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء يتم حتديد -13املادة 

 

 :يوزع حافز الربح مبوافقة الوزير املختص على النحو اآليت -14املادة 

 :توزع على، % 20 -أ

 مديري املؤسسات والشركات واملنشآت واملعامل ومعاونيهم. 

 مديري اإلنتاج. 

  البيع والتسويقمديري. 

 مديري التخطيط والسياسات. 

 مديري اخلزن والتوضيب. 

 مديري العقود. 



 املديرين املاليني. 

 مديري التنمية اإلدارية. 

 مديري الشؤون القانونية. 

 .للمخرتعني واملبدعني واملبادرين من العاملني مبوافقة الوزير املختص %10 -ب
 .للعاملني اإلداريني  %10 -ت
 .للعاملني يف جمموعة خدمات اإلنتاج %15 -ث
 .للعاملني يف جمموعة األنشطة اإلنتاجية %45 -ج

 

من هذا املرسوم على العاملني يف املؤسسات والشركات واملنشآت التنافسية العامة  /14/توزع النسب الواردة يف املادة  -15املادة 
 .واملؤسسات والشركات اإلنشائية واملصرف واملؤسسة املالية العامة حسب تقييم األداء

 

 :جيوز للوزير املختص منح احلوافز املعنوية والعينية اآلتية -16املادة 

 .لعامل أو للوحدة التنظيمية للجهود املتميزة املبذولةتوجيه كتب شكر وتقدير أو درع ل -أ
 .ذكر إجنازات العامل الذي يستحق التقدير وتقدمي هدية عينية رمزية له أمام العاملني -ب
إعداد تقرير خاص عن إجنازات عامل أو فريق عمل ووضعه على املوقع اإللكرتوين اخلاص ابجلهة العامة إن وجد، حتت  -ت

 .”العاملني املتميزةإجنازات “عنوان 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 العالوات التشجيعية

 

 :يتم منح العالوات التشجيعية بشكل ربعي للعاملني يف جمموعات األنشطة اآلتية -17املادة 

 نسبة العالوة التشجيعية النشاط الفرعي النشاط العام

 جمموعة أنشطة اخلدمات االجتماعية

التشجيعية الربعية املدفوعة أال يزيد مقدار العالوة 
% من األجر الشهري 200للعامل على 

 .املقطوع
جمموعة األنشطة 

 الفكرية

 أنشطة الدراسات القانونية واالقتصادية

 أنشطة التحليل والتطوير اإلداري

 أنشطة التخطيط

 أنشطة اإلحصاء وحتليل البياانت

 جمموعة األنشطة التعليمية والرتبوية

يزيد مقدار العالوة التشجيعية الربعية املدفوعة أال 
% من األجر الشهري 150للعامل على 

 .املقطوع

 جمموعة األنشطة الثقافية والفنية واإلعالمية 

 جمموعة األنشطة املالية
 أنشطة التحليل املايل

 أنشطة الرقابة املالية

جمموعة األعمال 
 اإلدارية

 املدراء
العالوة التشجيعية الربعية املدفوعة أال يزيد مقدار 

% من األجر الشهري 100للعامل على 
 .املقطوع

 رؤساء الفروع واألقسام والدوائر

 أنشطة الدعم اإلداري

 

 



 .من هذا املرسوم على العاملني يف اجلهات العامة حسب تقييم األداء /17/توزع العالوات التشجيعية الواردة يف املادة  -18املادة 

متنح عالوات تشجيعية استثنائية لالبتكار أو إعداد حبث تطبيقي وتنفيذه أو متيز أو تطوير إجراءات وتبسيطها أو ختفيض  -19املادة 
التكاليف أو إصالح آلة أو معاجلة مشكلة، مبا يعادل ضعف األجر الشهري املقطوع بناء على اقرتاح من اللجنة الفرعية وقرار من 

 .الوزير املختص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اخلامس

 املكافآت

 :يتم منح املكافآت للعاملني يف اجلهات العامة وفق اجلدول اآليت -20املادة 

 نسبة املكافأة احلالة

للعامل أو فريق العمل الذي يبذل جهوداً استثنائية إلجناز عمل معني أو مهمة 
 .أايم العطل واألعيادحمددة خارج أوقات الدوام الرمسي يف اجلهة العامة أو 

عدد ساعات × ثالثة أضعاف األجر املقطوع 
العمل االستثنائية مقسوماً على جمموع ساعات 

 (140) العمل الشهري

للعامل أو فريق العمل الذي يكلف ابلقيام أبعمال مؤقتة ذات طبيعة خاصة خارج 
ت مصلحة اجلهة املهام الواردة يف بطاقة الوصف الوظيفي ملركز العمل وفقاً ملقتضيا

 .العامة

من األجر الشهري املقطوع  60% – 20%
 بتاريخ أداء العمل

للعامل أو فريق العمل الذي يقدم ورقة عمل أو أدلة أو تقدمي حماضرة تتعلق بطبيعة 
 .عمل اجلهة العامة وتسهم يف حتقيق أهدافها

عدد ساعات × ثالثة أضعاف األجر املقطوع 
جمموع ساعات  العمل الالزمة مقسوماً على

 (140) العمل الشهري

لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة املشكلة مبوجب أحكام الصكوك القانونية النافذة، 
شريطة أال يتقاضى العامل عن رائسة أو عضوية هذه اللجان أي تعويض لقاء 

 .ذلك مبوجب أي صك آخر

من األجر الشهري املقطوع عن كل جلسة  5%
األجر املقطوع % من 30على أال يزيد عن 

 شهرايً بتاريخ أداء العمل

يف حاالت خاصة تتطلبها طبيعة ومصلحة العمل وتطويره، جيوز للوزير املختص 
 .منح مكافأة مالية

من األجر الشهري املقطوع  60% – 20%
 بتاريخ أداء العمل

حارس أو غري ذلك(  –آذن  –سائق  –للعاملني يف اخلدمات اإلدارية )مراسل 
يف األعمال اليت يقوم هبا، والتزامه مببادئ الوظيفة العامة واحملافظة على  النضباطه

 .املمتلكات العامة

من األجر الشهري املقطوع  50% – 20%
 بتاريخ أداء العمل

  



لتحقيق  الذي يبذل جهوداً نوعية” مكافأة العامل املتميز“يتم منح مكافأة سنوية لعامل واحد يف اجلهة العامة مبسمى  -21املادة 
األهداف، وإجناز املهام املكلف هبا أبساليب ذكية، وتطوير اإلجراءات وحتسني األداء املؤسسايت يف اجلهة العامة، مبقدار األجر 

 .الشهري املقطوع، وذلك بقرار من الوزير املختص

من هذا املرسوم، على أال يزيد  /20/دة جيوز منح العامل أكثر من مكافأة واحدة خالل العام وفق اجلدول الوارد يف املا -22املادة 
 .% من األجر الشهري املقطوع بتاريخ أداء العمل400جمموع قيمة مكافآته خالل العام الواحد على 

 .ال جيوز منح العامل مكافأة عن أي عمل يتقاضى عنه أي حافز أو عالوة مهما كان نوعها -23املادة 

 الفصل السادس

 والعالوات واملكافآتاللجنة املركزية للحوافز 

تشكل بقرار من رئيس جملس الوزراء جلنة دائمة تسمى اللجنة املركزية للحوافز والعالوات واملكافآت برائسة الوزير،  -24املادة 
 :وعضوية كل من

 معاون وزير الشؤون االجتماعية والعمل. 

 معاون وزير املالية. 

 وكيل اجلهاز املركزي للرقابة املالية. 

  األمني العام لرائسة جملس الوزراء للشؤون القانونيةمعاون. 

 مدير مركز خدمة املوارد البشرية يف وزارة التنمية اإلدارية. 

 ممثل عن االحتاد العام لنقاابت العمال. 

 مدير مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية يف وزارة الصناعة. 

 ناً للسرمدير إدارة املوارد البشرية يف وزارة التنمية اإلدارية أمي. 

 :مهام اللجنة -25املادة 

إقرار أنظمة احلوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت اليت تضعها اللجان الفرعية يف اجلهات العامة، ليصار إىل إصدارها من قبل  – أ
 .اجلهة املختصة

 .األنشطة لدى كل جهة عامة إقرار الوحدة املعيارية واإلنتاج املعياري والزمن املعياري لكل نشاط فرعي ضمن جمموعة -ب



 .إقرار األداء املعياري جملموعات األنشطة وتوحيدها يف اجلهات ذات طبيعة العمل واألنشطة املتشاهبة -ج

دراسة تقارير التتبع املرفوعة من اللجان الفرعية يف اجلهات العامة، ودراسة أثر النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي يف اجلهات  – د
 .حتسني األداء املؤسسايتالعامة على 

 .متابعة إجراءات تنفيذ النظام النموذجي للحوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت يف اجلهات العامة – هـ

 .ترفع اللجنة املركزية تقريراً سنوايً لرئيس جملس الوزراء حول تطبيق أحكام هذا املرسوم -26املادة 

 .أو كلما دعت احلاجة لذلك وتستعني مبن تراه مناسباً من ذوي اخلربة واالختصاص جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها -27املادة 

 الفصل السابع

 اللجنة الفرعية للحوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت

تشكل بقرار من الوزير املختص يف كل جهة عامة جلنة دائمة تسمى اللجنة الفرعية للحوافز والعالوات واملكافآت برائسة  – 28املادة 
 –رئيس جامعة  –رئيس جهاز  –رئيس هيئة  –حمافظ أمني عام رائسة جملس الوزراء -وزير]الرئيس اإلداري األعلى للجهة العامة 

 :مدير عام[ وعضوية كل من

  ئيس اإلداري األعلىمعاون الر 

 مدير أو رئيس دائرة التنمية اإلدارية 

 مدير أو رئيس دائرة الشؤون القانونية 

 مدير أو رئيس دائرة القياس واجلودة 

 مدير أو رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدويل 

 املدير املايل أو حماسب اإلدارة 

 ممثل عن التنظيم النقايب 

 :مهام اللجنة -29املادة 

 :أنظمة احلوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت الفرعية يف اجلهة العامة، من خالل العمل على حتديدوضع  – أ

 .الوحدة املعيارية جملموعات النشاطات لديها، وحتديد مواصفاهتا وجودهتا .1

 .اإلنتاج املعياري والزمن املعياري لكل نشاط فرعي ضمن جمموعة األنشطة .2



 .ديدها يف اجلهة العامةمتييز الشرائح املستهدفة وحت .3

 .وموافاة اللجنة املركزية هبا العتمادها خالل مدة ثالثة أشهر من اتريخ نفاذ هذا املرسوم

 .تقدير االعتمادات الواجب رصدها ضمن موازنة اجلهة العامة، استناداً للمعايري الواردة يف هذا املرسوم ودليل اإلجراءات التنفيذية -ب

ن مديرية التنمية اإلدارية، وحتديد احلوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت وفق املعايري الواردة يف هذا املرسوم، استالم الّتقييمات م -ج
 .والتنسيق مع من يلزم هبذا اخلصوص لتوفري البياانت املطلوبة

 .إقرار قائمة أمساء العاملني املستحقني للحوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت -د

 .حمضر ابجتماعات اللجنة الفرعية، واعتمادها من قبل رئيس اللجنة الفرعيةإعداد  -هـ

 .إعداد تقرير تتبع سنوي لتطبيق نظام احلوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت يف اجلهة العامة، وعرضه على اللجنة املركزية -و

قراراهتا ابألغلبية، وتستعني مبن تراه مناسباً من ذوي اخلربة جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة بكامل أعضائها، وتتخذ  -30املادة  
 .واالختصاص

تشكل بقرار من وزير اإلدارة احمللية والبيئة جلنة فرعية برائسة احملافظ لألمانة العامة يف احملافظات والبلدات والبلدايت،  -31املادة  
 :يتها كالً منوبرائسة رئيس جملس املدينة ابلنسبة للمدن على أن تضم يف عضو 

 مدير التنمية اإلدارية يف احملافظة أو من يقوم مقامه 

 مدير الشؤون القانونية يف احملافظة 

 املدير املايل أو حماسب اإلدارة 

 ممثل التنظيم النقايب 

 الفصل الثامن

 أحكام عامة

 .هلذا الغرض يف موازنة كل جهة عامةتصرف النفقة النامجة عن تنفيذ أحكام هذا املرسوم من االعتمادات املرصودة  -32املادة 

إىل أن تصدر أنظمة احلوافز والعالوات التشجيعية واملكافآت الفرعية املعتمدة وفق أحكام هذا املرسوم، تستمر اجلهات  -33املادة 
 .ا املرسومالعامة مبنح احلوافز حسب األسس واملعايري املعمول هبا حالياً لفرتة ال تزيد على ستة أشهر من اتريخ نفاذ هذ

 .يصدر الوزير دليل اإلجراءات التنفيذية، ونظام تقييم األداء النموذجي –34املادة 



، وأنظمة احلوافز األخرى الصادرة بقرارات 1977لعام  /1715واملرسوم رقم/ 2004لعام  /476يلغى املرسوم رقم/ -35املادة 
 .إدارية

 .ينشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية -36املادة  

 ميالدي 2022/  9/  17هـجري املوافق لـ  1444/  2/  21دمشق يف 
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