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  ؛ٔ=? املوظف =ٔخيت املوظفة

�� ا���	رة ا�����	� �د �ظم ���د �	ر ا����� �ط	ر ، �د�وك       ��ر�� ��و�� ���ن ا�����ل  �دا أن �ر��! ا
�د، *(د د�و�! ا�) �	ز ا���&	ذ �� �.� 30٪ ا�) 25و *��*� ���وز ,���&ض  +	�� �(�ك ��درھم  600أي � *	ن ,�� ا

ت �د	دة 1750و�ھ�� �ن أ45،ا�3ز	 �  أ�ر�ك�ن  درھم ، و�� 	ص +در�ك ا��را.	� *+�ط�� ���  14ا�)  10*ر�(3م 

.� ا�) �دود ���د �ن .  أ�رى���ر	ر ز	دة  2022ا������ *(د  965م  63ا�)  60وا���داء � ) ��5ك *ر�7 �ن ا

ق �� ظروف �	.� �دا ا�������وات طوال �ن ا�(�ل ��  .وا

�ن ا��ط ق وا��4�روط  �7 ا    ���ء�د�وك � �(*	ر �ن ا<�=* �*���ر�و�	ن ا <��ذة ا���در*	ن و�ن ا�ل ا��ط
�و	ن وا��در	ب ا���ؤو�	ن ا���( �	ن *&5ل ا��در	ب �ن��   .ا��وظ	ف و��&	ض ���� ا

ت ا��(ط 	ن �ن ا�(�ل     )���ب �ر	�� ا*���ن �7   ا�� ��*� *=د��3م�د�وك ا�وظ	&� ا�(�و�	�  أ�4ك��  وا��ط
2011����  ا��ر�وم ا�وزاريو�ط*	ق ����	ت .  

      �  ر�� وا����م  إ�) ھذه ا���	رة ا�� �	� ا���ؤو�� �ن ا�ل ا�>�ب وا����ج  �وظ&	ن �د�و�م ��	(�� 
ش ا�وط��و��ل و��4ت , ، �ط 	ن �ن ا�(�ل و�وظ&ت ��ل و��4ت)�Eن ؛ا		ن ،و��3		�� و+وف  ،و��ر و�ر

 �د �	�� ا��&�	ر وا���و	7 ،���را�7  ا�� وا�دا و� �(*	ر �ن ��*� وا���&5 �و�� �ن +رارا�3��ا���ز	�،و�و�7 
���� ا����ف وا�(دام ا<�ن ا����	���� .�د  ��ب ا���( م  و�ن ا�ل  أو�طوار�&ع �(د�ت ا�*ط*���دا*	ر  ا��ذا

�ذة -طر.� � ز	دات �� ا<�ور وا��(و	�ت، و�>* �5��وا<ط*ء وا���ر�	ن �را�(� ا��وا�	ن ا<��	� وا
�د	ن ا����		ن وأ�وان ا����		ن وا���5ر�	ن وا���3د�	ن و����د	ن اEدار		ن وا���شوا)�Eوط�� ا�ا���راف و…ا

 �5�(	� و*���3دات ا��زةد* وم (ا�داري *�Eوراه ا����ر و�3دة ا�د���ل ) وا� �	�	� ا�������و��ن ا
د *��) �&��!ا<�راء و�دا�� �ر	*	� و��ر*� ا��� ص ا��ر	*� وا� و� ق �رص ا�(�ل ا�����ر وا�4.ق �� ا��طع أ�

م  وا��رام ����	ت �دو�� ا��>ل)� . ا

� �ن  ، ا��داء��2016را�ر  7 �وم ا��دوا�����ج  ���رة ا	��ب ��� ���� ��ب�ن  ، ا#ط! ������ 10ا	����� 
  .	,�$و�� وا	!+����	�وا�*� ا�(���رات  !��� أ وى! �� ا	�و�د  ؛ 	#$ن��	ر��ط، ا��د

+���   ت #���ت ا	ط�-� ا	���,� ا	��ر��
  �ل ا��ر	� وا�د	��راط	� وا�(دا�� ا�����	�أا���>4ل وا��ط3د و�ن  �د

 

���ن �� ب ا���&	ذيا

م)��ب ا���ط&� /ا � �  
رع �ز	رة ا�(رب، *ب ا<�د، ا�ر*ط21� ،.  
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