2372

الجريدة الرسمية

التعليمات املالية واإلدارية لعمل الوحدات التابعة جمللس التعليم العايل

رقم ( )1لسنة ( / )2022الصادرة مبوجب املادة (/6أ )12/من قانون التعليم
العايل والبحث العلمي رقم ( )17لسنة ( )2018وتعديالته.

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية وا دارية لعمل الوادات التابعة لمجلس
التعليم العالي ويعمل بها من تاريخ إقرارها) .
المادة ( : )2يكون للكلمات التالية ايثما وردت المعاني الماصصة لها دناه ما لم تدل
القرينة على مير ذلك:
 الــــــــــــــوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 الوزيـــــــــــــــر  :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 المجلــــــــــــــس :مجلس التعليم العالي .
 الرئــــــــــــــيس  :رئيس مجلس التعليم العالي .
 اللجنـــــــــــــــــة :ق لجنة يشكلها الرئيس و الوزير نجاز مهمة محددة .
 المديـــــــــــــــــر :مدير ق وادة من الوادات التابعة للمجلس .
 المكاف ة والحوافي :بدل معنوق و مادق سوا ًء كان نقدا ً و تقدم وويفي يُمنا ك داة
تحفييية لقاء جهد و سلوك و عمل متميي يتم إنجازه داخل
و خارج وقات الدوام الرسمي و يام العطل الرسمية.

المادة ( :)3يشكل الرئيس بنا ًء على تنسيب المدير اللجان ال زمة من العاملين في الوزارة
و الوادات التابعة للمجلس و من ق مفسسة رسمية ،و مير رسمية خرى
و ق شاص تكون مهمتها إنجاز مهمة محددة ضمن عمل الوادة ،و ق عمل
آخر داخل الوزارة ،و تقديم الادمات اللوجستية لتسيير وتسهيل تنفيذ عمال
الوادة.
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الجريدة الرسمية

المادة ( . :)4يحدد الرئيس بنا ًء على تنسيب المدير المكافآت الشهرية ،و المقطوعة التي يتم
صرفها لكل مووف من مووفي الوادة التابعة له ،والعاملين في الوزارة و ق
شاص مكلف معهم مقابل عملهم داخل وخارج وقات الدوام الرسمي و يام العطل
الرسمية نجاز عمال الوادة ،و ق عمل آخر يكلف به مووفو الوادة.
ب .يجوز للرئيس بنا ًء على تنسيب المدير تافيض قيمة المكافآت الشهرية التي
يتقاضاها يا ً من المذكورين في الفقرة ( ) من هذه المادة على ن ال تييد نسبة
التافيض على ( )%30من قيمة المكاف ة ،ولمدة ال تتجاوز األربعة شهر.

المادة ( :)5تصرع المكافآت المذكورة في الفقرة ( ) من المادة ( )4ع ه و ق مصاريف
خرى يقررها المجلس من اساب وادة تنسيئ القبول المواد /موازنة وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة ( :)6يبت المجلس في الحاالت التي ال يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة ( :)7مدير مديرية الشفون المالية ومووفو المديرية في الوزارة مسفولون عن تنفيذ
هذه التعليمات بما ال يتناقض مع اكامها.

المادة ( : )8تُلغي هذه التعليمات ق تعليمات مالية و قرارات إدارية سابقة تتعلئ بمبال
و إجراءات الصرع صادرة قبل سريان هذه التعليمات.

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئيس جملس التعليم العالـــــــــــي

األستاذ الدكتور وجيه عويــــــــــــس

