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  :حمتويـات العـــدد 

  الوزراءرئيس جملس  تاقــرار
  رقم الصفحة

ترشيد اإلنفاق العام بالجهـات      بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   ١٧٦٣قرار رقـم   
فى ظل   والهيئات العامة االقتصادية   الداخلة فى الموازنة العامة للدولة    

  ٣  .......................................... جائحة فيروس كورونا المستجد
 بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذيـة       ٢٠٢٠ لسنة   ١٧٦٤رقم  قرار  

  للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الـوزراء    
  ١١  .................................................... ٢٠١٣ لسنة ٤٢٨رقم 

  ١٧  ............................................ ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦٦رقم قرار 
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 س جملس الوزراءيقرار رئ
  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦٣رقم 

  فى الموازنة العامة للدولةترشید اإلنفاق العام بالجھات الداخلة بشأن 

  والھیئات العامة االقتصادیة

  فى ظل جائحة فیروس كورونا المستجد

  س جملس الوزراءيرئ
  الدستور ؛ى بعد االطالع عل

   بشأن الموازنة العامة للدولة ؛١٩٧٣لسنة  ٥٣القانون رقم على و
   ؛ بشأن المحاسبة الحكومية١٩٨١ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 
 بـربط خطـة التنميـة االقتـصادية       ٢٠٢٠ لـسنة    ٨٤وعلى القانون رقم    

   ؛٢٠٢٠/٢٠٢١واالجتماعية للسنة المالية 
   بـربط الموازنـة العامـة للـسنة        ٢٠٢٠ لـسنة    ٨٥وعلى القانون رقـم     

   ؛٢٠٢٠/٢٠٢١ المالية
 بـشأن بعـض   ٢٠٢٠ لـسنة  ٧١٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

التدابير االحترازية المتخذة بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة وشـركات القطـاع           
  العام وشركات قطاع األعمال العام ؛

   ؛المالية وزيرعرضه  على مابناء و
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

 )( 
عمل فى شأن ترشيد اإلنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنـة العامـة             ي

للدولة والهيئات العامة االقتصادية فى ظل جائحة فيـروس كورونـا المـستجد             
بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من بدايـة             

   ؛٢٠٢٠/٢٠٢١العمل بموازنة السنة المالية 
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 )( 
  .يصدر وزير المالية القواعد الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 

  )( 
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 

   هـ١٤٤٢ سنة  المحرم١٩الوزراء فى صدر برئاسة مجلس 
  ) . م ٢٠٢٠ سنة  سبتمبر٧الموافق ( 

  رئيس مجلس الوزراء
  مدبوىلمصطفى كمال / دكتور 
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  ضوابط وقواعد
  ترشید اإلنفاق العام بالجھات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة

  فى ظل جائحة فیروس كورونا المستجد والھیئات العامة االقتصادیة

فى ضوء متطلبات المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيـد            
درجـة بموازنـات    من االنضباط المالى وسالمة توجيه المخصصات المالية الم       

الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة االقتصادية ، وتزايـد            
الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المـستلزمات الطبيـة ومـواد التطهيـر           
والتعقيم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، والمتطلبات األخرى العاجلة          

ى ، واتساقًا مع ما تضمنته قرارات رئـيس مجلـس           ومنها متطلبات األمن القوم   
  الوزراء بتعليق بعـض األنـشطة بعـدد مـن جهـات وقطاعـات الدولـة ،                
مما يعنى أن المخصصات المالية التى وجهت لموازنات هـذه الجهـات للـسنة              

 سوف تشهد وفورات نتيجة توقف نشاطها كليا أو جزئيا          ٢٠٢١ / ٢٠٢٠المالية  
ائحة ، وأثر ذلك سلبا على موارد وإيرادات تلك الجهـات  إذا ما استمرت هذه الج   

  .واألنشطة مما يزيد من عمق تلك المشكلة 
، ٢٠٢٠وبالنظر إلى أن مؤدى استمرار تلك الجائحة لنهاية العام الحـالى            

  هو االستمرار فى قواعد الترشـيد حتـى نهايـة النـصف األول مـن العـام                
  .لب على إيرادات وموارد الدولة  وهو ما سوف ينعكس بالس٢٠٢٠/٢٠٢١المالى 

لذلك يتعين على السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئـات           
المخاطبة بأحكام هذا القرار فيما يخص االعتمادات الممولة من الخزانة العامـة            

  : والهيئات العامة االقتصادية االلتزام وبكل دقة وحزم باألحكام اآلتية -للدولة 
  :وابط العامة الض: ًأوال 

   تسرى أحكام هذا القرار على كافـة موازنـات الجهـات الداخلـة             - ١
) هيئات عامة خدمية  / دارة المحلية    اإل  /جهاز إدارى (ة  فى الموازنة العامة للدول   

   .٢٠٢٠/٢٠٢١والهيئات العامة االقتصادية للسنة المالية 
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 ٪٢٠ة  ترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار بنـسب       ال تسرى قواعد    - ٢
على األقل من االعتمادات المدرجة بالجهات التى لم يتأثر اسـتمرار نـشاطها،             

 على األقل للجهات التى توقف نشاطها جزئيا أو كليا وفقًا للقرارات            ٪٥٠وبنسبة  
  .الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن 

ئـيس  من قرار ر  ) ٧،٦(وعلى الجهات الراغبة فى االستثناء من المادتين        
 المشار إليه والمتعلقين بحظر اإليفـاد       ٢٠٢٠لسنة  ) ٧١٩(مجلس الوزراء رقم    

للتدريب أو لحضور ورش عمل ، وكذلك حظر السفر فى مهام عمل أو لحضور              
تدريب أو ورش عمل خارج البالد مخاطبة هيئة مستـشارى مجلـس الـوزراء        

  .للدراسة والعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء 
يجب أال تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار علـى             - ٣

  .أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها 
 عليهـا   الصرف يجوز الترخيص بالصرف على األغراض المحظور - ٤

الحقًا بعد موافقة وزير المالية فى ضوء الحتميات الماسـة والـضرورية بعـد              
الع رأى وزير التخطيط والتنمية االقتصادية بالنسبة للباب السادس ولوزير          استط

  .المالية العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إذا ما ارتأى ذلك 
 فيما يتعلق بالتعامل بالنقد األجنبى يلزم الحصول على موافقـة وزارة   - ٥
 أى من أوجه    ىجنبى عل بالترخيص بالصرف بالمكون األ   ) قطاع التمويل (المالية  

الصرف وذلك بعد التنسيق مـع البنـك المركـزى والجهـات المعنيـة وذات               
  .االختصاص فى هذا الشأن 

مفصالً علـى رئاسـة مجلـس       تقريرا   يعرض وزير المالية شهريا      - ٦
الوزراء بنتائج تنفيذ ما تضمنه هذا القرار من أحكام موزع على أبواب الموازنة             

ام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتنفيذ فى نهاية النصف األول         المختلفة ومدى التز  
   .٢٠٢٠/٢٠٢١من العام المالى 
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  : ال تسرى أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف اآلتية - ٧
وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستـشفيات الجامعيـة والجهـات           

  .الطبية األخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية 
  .الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية 

  .تقاتهم شالجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز وم
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كافة إجراءات مواجهـة           

  .هذه الجائحة 
   .الخارجيةديوان عام وزارة 

  .ة بموازنات الجهات الفوائد وأقساط سداد القروض المدرج
االعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعالج العاملين وغيـر العـاملين          

واإلعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم ، والمعاشات الـضمانية         ) مثل الطلبة (
  . وكرامة وتكافل

  .كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية 
اعتمادات بالجهات ذات االختـصاص     أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها      

  . هو حد أقصى لها ٢٠١٩/٢٠٢٠واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 
  .ة  النقدى للعاملين بالمناطق النائيالمقابل

 تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القـرار إعمـال               - ٨
از المركـزى للتنظـيم     شئونها فى باقى أوجه صرف األجور بالتنسيق مع الجه        

  .واإلدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين 
فيما يخص قواعد ترشيد اإلنفاق على اعتمادات مختلـف أبـواب        : ثانيا  

  :المصروفات يتبع اآلتى 
  :" األجور وتعويضات العاملين"باب األول  فيما يخص ال)أ ( 

يادية التـى يـتم     عدا الوظائف الق  (عدم إجراء أية تعيينات أو ترقيات       
أو تـسويات أو أيـة    ) العرض بها على جهات وسلطات االختصاص     

 وبعـد صـدور     ٢٠٢١ة إال اعتبارا من أول ينـاير        يتعديالت وظيف 
القرار الالزم من رئيس مجلس الوزراء بذلك ، ما لم يكن ذلك تنفيذًا             

  .لحكم قضائى واجب النفاذ 
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يب والمـنح   حظر الصرف على المنح التدريبيـة ومكافـآت التـدر         
  .الدراسية فى الداخل أو الخارج 

 بخالف اإلعانات   -حظر الصرف على اعتمادات الخدمة االجتماعية       
  .االجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين 

  حظر زيادة عدد االجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عمـا تـم       
مـة بـدل حـضور       ، مع خفض قي    ٢٠١٩/٢٠٢٠فى السنة المالية    

   .٪٥٠الجلسة أو االجتماع الواحد بنسبة 
  :" شراء السلع والخدمات" الثانى فيما يخص الباب )ب( 

حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ، ونفقات نشر وإعالن          
ونفقات الدعاية ونفقات الحفـالت واالسـتقباالت ونفقـات الـشئون           

  للعالقـات الثقافيـة   والعالقات العامة ، واالعتمـادات المخصـصة        
  .فى الخارج 

حظر الصرف على االشتراك فى المؤتمرات فى الـداخل والخـارج         
وإيجار الخيام والكراسى ، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل          

  .واالنتقاالت العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج 
   علـى األقـل    ٪٥٠بخالف ما سبق بالبندين أعـاله تجميـد نـسبة           

تمادات المالية المدرجة للجهات الداخلـة بقطـاعى التعلـيم          من االع 
وهى القطاعات التى تـم تعليـق       (والشباب والثقافة والشئون الدينية     

  )أنشطتها جزئيا أو كليا بموجب قرارات رئـيس مجلـس الـوزراء           
  .وذلك دون مصاريف التأمين والنظافة وصيانة وترميم اآلثار 

يه بالنسبة لباقى الجهـات التـى لـم         بخالف البنود المشار إليها بعال    
 على األقل من االعتمـادات      ٪٢٠يتوقف النشاط بها تجميد ما يعادل       

المالية ألوجه الصرف بكافة بنود وأنواع البـاب الثـانى بموازنـات       
   .٢٠٢٠/٢٠٢١الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
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  :" ح والمزايا االجتماعيةالدعم والمن" الرابع فيما يخص الباب )ج( 
إلعانـات   بخـالف ا   - من المدرج للخدمات االجتماعية      ٪٥٠تجميد  

 والرياضـية لغيـر العـاملين ،        -مانية  االجتماعية والمعاشات الض  
  .واإلعانات لمراكز الشباب 

  .حظر الصرف على الجوائز واألوسمة إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء 
  :" المصروفات األخرى" الخامس فيما يخص الباب )د( 

) دوليـة / محليـة   (على االشتراكات فـى الهيئـات       حظر الصرف   
والمساهمات بكافة أشكالها إال بعد موافقة وزارة الماليـة والجهـات           

  .ذات االختصاص فى ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك 
  :"  االستثمارات-  الماليةشراء األصول غير " فيما يخص الباب السادس )هـ( 

  " .وسائل النقل واالنتقال" من اعتمادات بندى ٪١٠٠ميد بنسبة تج
  " .أبحاث ودراسات "  على األقل من اعتمادات بند٪٥٠تجميد بنسبة 
  ".سكنيةمبانى غير "قل من اعتمادات بند  على األ٪٥٠تجميد بنسبة 
  " .التجهيزات" من اعتمادات بند  على األقل٪٥٠تجميد بنسبة 
االعتمادات التـى سـيتم تجميـدها وإعـادة توجيههـا          ويتم تقدير المبالغ و   

   :للمشروعات ذات األولوية وبما يراعى ما يلى
  .عدم التأثير على قدرة الجهات األمنية والسيادية فى الحفاظ على األمن القومى 

عدم التأثير على مشروعات القطاع الصحى والتعليمى والمشروعات البحثية         
  .بوزارة البحث العلمى 

ـ           عدم ال    لتأثير على تنفيذ المشروعات الخدمية ذات األولويـة بالنـسبة لك
ة والخـدمات الدينيـة والثقافيـة       يتطوير المقار الـضريب   (من الدولة والمواطن    
  ) .والرياضية والشبابية

  .إدراج االعتمادات المناسبة الستكمال المشروعات الجارى تنفيذها 
 إدارة -جهـاز إدارى  ( للدولة تقوم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة    

والتنميـة  والهيئات العامة االقتصادية ووزارة التخطيط      )  هيئات خدمية  -محلية  
 -شراء األصول غير الماليـة      "فيما يخص اعتمادات الباب السادس      (االقتصادية  
ببيـان تفـصيلى    ) قطاع الموازنة المختص  (بموافاة وزارة المالية    ") االستثمارات
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 حسبما نـص عليـه هـذا        ٪٢٠ وبنسبة   ٪٥٠بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة      
  .خ صدوره القرار وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاري

وفى حالة ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكـام هـذا القـرار             
سبتهم تأديبيـا دون إخـالل       يتم مراجعتهم ومحا   ،للقواعد والضوابط المشار إليها   

ن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد فى إهـدار ومخالفـة        بالمساءلة الجنائية إ  
  .أحكام هذا القرار 

لمالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القـرار مراقبـة         وعلى ممثلى وزارة ا   
  .تنفيذ أحكامه وااللتزام بها 

وتتم مراجعة ما تضمنه هذا القرار من أحكـام بـصفة دوريـة شـهريا ،                
  .ويعرض وزير المالية النتائج على مجلس الوزراء 
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 قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦٤رقم 

   الالئحة التنفیذیة للباب السابع من قانون التعلیمبتعدیل بعض أحكام
  ٢٠١٣ لسنة ٤٢٨الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  رئيس جملس الوزراء
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل الصادر بالقانون رقم على و
  ته ؛ ، وتعديال١٩٨١ لسنة ١٣٩وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 

 ، ٢٠١٦ لـسنة  ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الـصادر بالقـانون رقـم       
  والئحته التنفيذية ؛

 بتنظـيم األكاديميـة     ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ؛

 وعلى الالئحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس          
 ، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الـوزراء  ٢٠١٣ لسنة ٤٢٨مجلس الوزراء رقم    

   ؛٢٠١٣ لسنة ١١٠١رقم 
   ؛٢٠١٦ لسنة ٢٢٧٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

   ؛وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىعرضه  على ماوبناء 
 
 )( 

فى صـفحتين   "بعبارة  " ومة المصرية على موقع بوابة الحك   "تستبدل عبارة   
من الالئحة التنفيذية للباب الـسابع      ) ٦(الواردة بالمادة   " يوميتين واسعتى االنتشار  

" وزير التربيـة والتعلـيم الفنـى     "من قانون التعليم المشار إليها، وتستبدل عبارة        
ها ، كمـا    ة المشار إلي  يأينما وردت بالالئحة التنفيذ   " وزير التربية والتعليم  "بعبارة  

  :منها ، النصوص اآلتية ) ١١،١٠،٤(يستبدل بنصوص المواد 
 

خصائيين المنـصوص  التعاقد لشغل وظائف المعلمين واإل   يكون التعيين أو    
من قانون التعليم لخريجى كليات التربيـة أو الحاصـلين          ) ٧٠(عليها فى المادة    
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ة تأهيل تربوى ، ويـستثنى       مناسب باإلضافة إلى شهادة أو إجاز      على مؤهل عالٍ  
  من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكـالوريوس الخدمـة االجتماعيـة           

ماع إذا كان متقـدما لـشغل وظيفـة     أو ليسانس اآلداب قسمى علم النفس واالجت      
خصائى ، وذلك من خالل إعالن على موقع بوابة الحكومة المصرية ، ويجـب             إ

لقة بالوظيفة ، وشروط شـغلها ، وذلـك بعـد       أن يتضمن اإلعالن البيانات المتع    
  :ات اآلتية ءاتخاذ اإلجرا

حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظـة ، وتحديـد التخصـصات            
المطلوبة وأعدادها فى ضوء االحتياجات الفعليـة ، واعتمادهـا مـن الـسلطة              

  .المختصة بالمحافظة 
بـة ، وتـوفير   لـى الوظـائف المطلو  موافقة وزارة المالية على التعاقد ع    

  .عتمادات المالية لها بناء على طلب السلطة المختصة بالمحافظة اال
موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على التعاقد علـى الوظـائف            

  .المطلوبة ، وإخطار األكاديمية المهنية للمعلمين 
ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبنـاء علـى              

ض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن يكون اإلعـالن المـشار إليـه            عر
  .بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها 

   :ويتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد اآلتية
  .األعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل الالزم لشغل الوظيفة 

  .ى مؤهالً األعل
  .األعلى فى درجات نتيجة االختبار 

  .األقدم تخرجا 
  .األكبر سنًا 

  .وال يجوز التعاقد إال وفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره 
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يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شـاغلى وظيفـة              
  ألقـل ، فـى مـسابقة عامـة        أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على ا      )" أ(معلم أول   "

ة الحكومة المـصرية ،     فى نطاق كل محافظة ، من خالل إعالن على موقع بواب          
 ار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وبشرط الحصول على مؤهـل عـالٍ       ويكون االختي 

 مناسب باإلضافة إلى شـهادة أو إجـازة التأهيـل           تربوى مناسب أو مؤهل عالٍ    
  نميـة المهنيـة فـى مجـال اإلدارة التعليميـة        از برامج الت  يالتربوى ، وكذا اجت   

  .والتى تقررها األكاديمية المهنية للمعلمين 
مـدير مديريـة التربيـة    وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة برئاسة    

ثالثة من الخبراء فى مجـال الوظيفـة ، ونقيـب           : والتعليم ، وعضوية كل من      
افظة ، وعميد كليـة التربيـة       المعلمين بالمحافظة ، ورئيس مجلس األمناء بالمح      

بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية ، وللجنة أن تضم إلى عضويتها              
  .من تراه من الخبراء 

وتختص هذه اللجنة بالنظر فى الترشيح لشغل هذه الوظائف على أسـاس            
 الحاصل على أعلى الدرجات وفقًا للتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقـدرات          

  .المطلوبة ، وكذلك النظر فى التجديد لمدد أخرى لمن سبق اختياره 
وللجنة أن تستعين باألجهزة المختصة بالدولة الستكمال ما تـرى لزومـه           
من بيانات ومعلومات ويتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة مـن المعـايير             

  .والقدرات ، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة 
   :ر والقدرات إلى أربع مجموعاتوتنقسم المعايي

ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، وتقارير         :  التاريخ الوظيفى  - ١
  .درجة ) ٣٠(الكفاية ، واإلنجازات التى حققها المتقدم ، ويحدد لهذه المجموعة 
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وتشمل عناصر القدرة علـى القيـادة واتخـاذ         : ارات القيادية    المه - ٢
ناسب ، والقدرة على التجديد واالبتكار ، ويحـدد لهـذه        القرارات فى التوقيت الم   

  .درجة ) ٣٠(المجموعة 
 وتشمل الحصول على مؤهالت أعلـى ،   : القدرات العلمية والعملية     - ٣

 الحاسب اآللى  ، واالشـتراك        بعلوم والقدرة على إجادة لغات أجنبية ، والمعرفة      
  .درجة ) ٣٠ (فى المؤتمرات ، وإعداد البحوث ، ويحدد لهذه المجموعة

 ما تكشف عنه المقابلة مـن التمتـع بـالمظهر         : السمات الشخصية    - ٤
  .درجات ) ١٠(الالئق ، والقدرة على التخاطب ويحدد لها 

  . بطاقة وصف الوظيفة -  عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - وتراعى اللجنة 
 

لى وظيفة معلم أول    يكون اختيار شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغ        
أو ما يعادلها على األقل ، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم              ) أ(

بـشرط  تيار لمدة سنتين قابلة للتجديـد،       أول ما يعادلها على األقل ، ويكون االخ       
الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب باإلضـافة إلـى    

 ، وكذلك اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال         شهادة أو إجازة التأهيل التربوى    
  .اإلدارة المدرسية والتى تقررها األكاديمية المهنية للمعلمين 

  المعلمـات فـى وظيفتـى     وويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين       
بمدارس التعليم األساسى ، وذلك وفقًا للقواعـد        " وكيل مدرسة "و  " مدير مدرسة   "

  . بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والشروط التى يصدر
 بعـد موافقـة الـسلطة      -وتتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظـات       

اإلدارة المدرسية الشاغرة بها فى مسابقة عامة        اإلعالن عن وظائف     -المختصة  
فى نطاق المحافظة ، من خالل إعالن على موقع بوابة الحكومـة المـصرية ،               



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٠ سنة سبتمبر ٧ى   ف)و( مكرر ٣٦ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٥

ص اللجنة المنصوص عليها فى المادة العاشرة بالنظر فى الترشيح لـشغل            وتخت
هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى الدرجات، وفقًـا للتقيـيم النـسبى              
للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المنصوص عليها فى المادة ذاتها ، وتراعـى             

فـة المعلـن عنهـا ،     نوع الوظي - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات        -اللجنة  
وبطاقة وصفها ، وتكون معدالت وظائف اإلدارة المدرسية بالمراحل التعليميـة           

  :وفقًا لما يأتى 
  فئات المدارس  م  معدالت وظائف اإلدارة المدرسية

  العدد المطلوب    الوظيفة
  فصالً فأكثر) ٤٠(مدارس تضم   ١  ١  مدير مدرسة

  ٣   مدرسةوكيل
  صالً إلى أقلف) ٢٠(مدارس تضم من   ٢  ١  مدير مدرسة

  ٢   مدرسةوكيل  فصالً) ٤٠(من 
  فصالً ) ٢٠(مدارس تضم أقل من   ٣  ١  مدير مدرسة

  ١   مدرسةوكيل
  مدارس متعددة المراحل  ٤  ١  مدير مدرسة

وكيل لكل حلقـة    " ١"   مدرسةوكيل
من مرحلـة التعلـيم     

/ االبتدائية  (األساسى  
وكيل " ١"و ) اإلعدادية
  لثانويةللمرحلة ا

 )( 
يستبدل بنص الفقرة األخيرة من البند الرابع من نموذج عقد العمل المرافق            

  : المشار إليه ، النص اآلتى ٢٠١٣ لسنة ٤٢٨لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
إجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أربعة أشهر بـأجر كامـل ، علـى أال          

أقصى ثالث مرات طوال مدة خـدمتها ، علـى أن         تستقطع من مدة العقد ، بحد       
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يجوز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل شهر       و جازة من اليوم التالى للوضع ،     تبدأ هذه اإل  
من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من العاملة وتقرير من المجلس             

  .الطبى المختص 
 ) ( 

   ، ويعمل بـه مـن اليـوم التـالى          ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية     
  .لتاريخ نشره 

   هـ١٤٤٢ المحرم سنة ١٩صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 
  ) . م ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ٧الموافق ( 

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور 
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 قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٠ لسنة ١٧٦٦رقم 

  
  رئيس جملس الوزراء

  بعد االطالع على الدستور ؛
   ، ٢٠١٧ لـسنة    ٧٢قانون االسـتثمار الـصادر بالقـانون رقـم          وعلى  

   ؛والئحته التنفيذية
 بتشكيل الحكومـة ،     ٢٠١٨ لسنة   ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  وتعديالته ؛
 بشأن إقامـة    ٢٠٠٩ لسنة   ٢٣٢٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

والتطبيقـات التكنولوجيـة    المنطقة االستثمارية لمدينة مبارك لألبحاث العلميـة        
  بمدينة برج العرب الجديدة ؛

   ؛٢٠١٩ لسنة ٣١٥٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  ٧٢٦وعلــى كتــاب وزيــر التعلــيم العــالى والبحــث العلمــى رقــم 

   ؛٧/٧/٢٠٢٠المؤرخ 
وعلى قرار مجلس إدارة المنطقة االستثمارية لمدينـة األبحـاث العلميـة            

 بالموافقـة   ٢٣/١٠/٢٠١٩بتـاريخ   ) ٢٠١٩-٢/٧(رقم  والتطبيقات التكنولوجية   
  على إلغاء المنطقة ؛

؛الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ما عرضه وبناء  
 

 )( 
المشار إليه ٢٠٠٩ لسنة ٢٣٢٠لغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ي .  
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 )( 
قرار فى الجريدة الرسمية ،      نشر هذا ال  ياليـوم التـالى      مـن  عمل بـه  وي   

  .لتاريخ نشره
   هـ١٤٤٢ سنة المحرم ١٩الوزراء فى صدر برئاسة مجلس 

  ) . م ٢٠٢٠ سنة سبتمبر ٧الموافق ( 

  مجلس الوزراءرئيس 
  مصطفى كمال مدبوىل / دكتور  
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  ٦٥/٢٠٢٠رقم اإليداع بدار الكتب 
  
  لمطابع األميريةالهيئة العامة لشئون ا

١٢٠٩ - ١٤/٩/٢٠٢٠ - ٢٠٢٠/ ٢٥٢٠٣  
 

 


