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 األمني العاو الْطين

 معالٕ الْزٓر األّل: ٔدإىل الص
 

رؤ ةوووو٘ امل 14تعلٔنوووو٘   ووووه المووووً 4.31الفقوووورٗ مووووً   صوووود     ٔوووو  املْضووووْ  : 

املوورؤ يف يف  491-40بت  ٔوو  كاموواو املرشووْو التيفٔوو ٖ   ووه    املتعلقوو٘  .01/10/014:يف

02/11/0140 
 

 معالٕ الْزٓراألّل :

موً اسشوتل ل الردؤد  للنيا ومل  املالٔو٘          العنْمٔو٘  بوااسا ر  املرؤشصوا   ّاداا  متمني ا صد 

الشاغرٗ ّ ل ٔ٘ ااتٔاجا َا الضرّ ٓ٘  بفعالٔ٘ ك ااو  اوا املدٓرٓو٘ العامو٘ للْ ٔفو٘ العنْمٔو٘        

 فعٔل القْا ه اساتٔاطٔ٘ بني مصابقتني إىل ما   ل  ا ٓخ  غل  الصوي٘ املالٔو٘ ّاللءوْىل إىل القوْا ه     

إمماىٔوو٘ اشووت دال يا وومل  اةوور ٗ  أنووا  كجوواز  اووا  اساتٔاطٔوو٘ بصووف٘ اشووت يا ٔ٘  لشوولل امل

املرتدوو ني  اليوواج ني   ىَا ٔووا  يف املصووابقا   ّاسمت اىووا  ّالف ووْذ املَئوو٘  الوو ًٓ   ٓلت قووْا   

 مً ىفض التعلٔن٘ .31.4إلُٔ   يف الفقرٗ  مبيا مل   عٔٔيَه  أنا ٍْ   مشا 
 

ممرشو٘    وسال   عنول  ةوا  ذ ٍو ِ  التعلٔنو٘      إس كٌ كغلمل مدٓرٓا  الرتبٔ٘   أإاا ٗ عنْمٔو٘  س 

لق وو   ال رٓوو  كموواو  املتعا وودًٓ   املوور  ني       بالتصووْٓو ّاملناطلوو٘   ووْ  ال قّ راطٔوو٘   كبشوو  

، ّاللءْىل إىل   يظٔه  مصابقا  جدٓودٗ   تيوا ٙ   أااتٔاطٔني  ضنً القْا ه  الرمسٔ٘   للياج ني 

 . ض م   ْجَٔا   ردٔد  اليفقا   ّالصٔاش٘  التقشفٔ٘  للدّل٘ ااسا رٓ٘  ّ تعا
 

 معالٕ  الْزٓر   األّل : 

ٍْ  دمل  مً كدمال  إج ا  أل مً  مصوا  الر ابو٘ املالٔو٘      إٌ   جتصٔد     ٔ  التعلٔن٘ كع ِ

ّإاا ا  مدٓرٓا   الرتبٔ٘   علٙ اارتاو  را ا   الدّل٘  ااسا رٓ٘ ٍّْ املخرذ األىصمل  حلل مشمل٘ 

 األسف  مً املتعا دًٓ  اةتءني ْٓمٔا كماو   مدٓرٓا  الرتبٔ٘ .

ْا  أنا عْامتْىوا لْضو   اود لتءواّزا   إاا ٗ الرتبٔو٘       ةتاما .. ىأمل معالٕ الْزٓر األّل   كٌ   دةل

ّمصا   الر اب٘ املالٔ٘  اللتاٌ  عنو ٌ  ةوا ذ   علٔنوا مه  ّ ْجَٔوا مه الردؤدٗ . ّيف اىتظوا        

      ٙ  وا ا  اساورتاو   ع جتصٔد  را ا مه ّاليت  عد  التعلٔن٘  كعو ِ موً ضونيَا   ق لوْا   وا    ّ مسو

 ّالتقدٓر ...

 01/30/60.2ااسا ريف
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