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ايرباَج املًخك١ عاٖد ٚامل ايرتب١ٝ اخلاص١ )طالب أٚاًل: َهافآت 

 :(مبدازع ايتعًِٝ ايعاّ 
 

 دوز املدزسة: (1

( ا بذاٖةةٛ العةةاً الذساطةة٘ ٔدشفةةا إلداسٚ الرتبٗةةٛ  CD) ٔحتفةةف ا أمسةةاٞ الطةةالب ا بٗةةاُ اعةةٛطب .1

عمةةةٜ أت ٖتذةةةأص رلةةة   ( قظةةةي اةةةذوات الطةةةالب ةةةةة ٔسةةةذٚ املكافةةةآت ٔاإلعاٌةةةات إداسٚ أٔ  ٔالتعمةةةٗي )

 .الذساط٘ األطبٕع الجالح وَ بذاٖٛ العاً

الغ هلةةي جٕدةي ػةةٗ  إي أٔلٗةاٞ أوةةٕسِي أٔ   الطةالب املتيٗبةُٕ أٔ املٍلٕلةةُٕ ٖبميةُٕ أٔ حتةةٕه املبة     .2

الطالي ا وذسطتْ اجلذٖذٚ ٔدضٔد إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌةات( بوةٕسٚ وةَ    

 اإلدشاٞ

دِةةةا وةةةَ إداسٚ الرتبٗةةةٛ  ٔعٍةةةذ ٔس ،سظةةةي بٗاٌةةةات املذسطةةةٛ  ٔوطابلتّةةةا وشادعةةةٛ وظةةةطات الطةةةالب   .3

 ٔالتعمٗي .

 الطالب إي إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب.سظابات دلًٕ املذسطٛ جتابعٛ سفا أسقاً  .4

لمطةةالب  أاةةشٝدلةةًٕ املذسطةةٛ بتعب٠ةةٛ  خةةٕرز إاةةالٞ طةةش  طالةةي وٍتلةةن وةةَ املذسطةةٛ إي وذسطةةٛ   .5

 إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب. إئسفعْ الٍادشني وَ الظٍٛ الٍّاٟٗٛ أٔ املٍتلمني وٍّا 

 اسٛ .الطالي املتخشز ٖبشح عٍْ جبىٗا ٔطاٟن اتدواه املت .6

 إيٍلطةةا عةةَ الذساطةةٛ ٔسفعةةْ  املطالةةي مل أٔ اإلعاٌةةٛ كافةة ٚاملدلةةًٕ املذسطةةٛ بتعب٠ةةٛ  خةةٕرز إٖلةةا    .7

 إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب.

 دلًٕ املذسطٛ بإبالغ إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب عَ عذد أٖاً اليٗاب لكن طالي . .8

 ٕك .دلًٕ املذسطٛ بإبالغ الطالب عَ داسٖخ إٖذاع وكافآدّي ا البٍ .9

ألٙ طةةبي كةةاُ عمةةٜ املذسطةةٛ إبالبّةةي أٔ إبةةالغ    أٔ اإلعاٌةةات كافةةآتاململ ٖظةةتمىٕا الةةزَٖ الطةةالب  .10

، ٔإرا مل ٖشادعةةةٕا دعةةةاد  ((-الوةةةٍذٔ  –أٔلٗةةةاٞ أوةةةٕسِي جشادعةةةٛ اإلداسٚ ) إداسٚ أٔ قظةةةي املالٗةةةٛ   

   ٙ لموةةٍذٔ   املبةالغ إي نةةٍذٔ  اإلداسٚ التعمٗىٗةةٛ ) الؼةؤُٔ املالٗةةٛ( جٕدةةي ػةٗ  أٔ إٖةةذاع ٌلةةذ

 .ٔدضٔد إداسٚ اذوات الطالب باإلداسٚ بوٕسٚ وَ طٍذ اإلٖذاع كإدشاٞ ٌظاو٘ وتبا

كىةةاه دٕاقٗةةا الطةةالب دشطةةن    إفعٍةةذ وكافةةآت الطةةالب  إرا كةةاُ وةةذٖش املذسطةةٛ ِةةٕ الةةزٙ ٖظةةمي      .11

 ملالٗٛ باإلداسٚا ات إلداسٚ الؼؤُٔالٍظخٛ  وَ املظط

مةةةٜ التىٗٗةةةض ٔوةةةَ ا سكىّةةةي دظةةةمي املبةةةالغ  لةةةادسَٖ عالبةةةط  (الفكشٖةةةٛ)طةةةالب الرتبٗةةةٛ اخلانةةةٛ  .12

 الزَٖ ٖعٗؼُٕ وعّي . ألٔلٗاٞ أوٕسِي
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طةةشٖٛ بةةني  ٖظةةمي املبمةةغ لةةٕل٘ األوةةش الةةزٙ ٖشعةةٜ الطالةةي ٖٔعةةٗؽ وعةةْ دُٔ الٍظةةش لمخالفةةات األ        .13

 الٕالذَٖ.

دّةةةةات لةةةذٝ   سةةةن اخلالفةةةةات إُ فةةةةلةةةذٝ الطالةةةةي املظةةةتش  لمىكافةةة ٚ    إرا ٔدةةةذ االفةةةات عاٟمٗةةةةٛ    .14

 .ٔ الؼشعٗٛاتاتواص األوٍٗٛ أ

 .دكشاس سطٕبّي دُٔ ٌلص ستٜ ا ساهكاومٛ دوش  الرتبٗٛ الفكشٖٛ وكافآت طالب  .15

 .فف املذسطٛ بوٕسٚ وَ املظط بعذ اطتالً الطالب وكافآدّي ٔدٕقٗعّي عمْٗ تحت .16
 

 دازة الرتبية والتعليم:إدوز  (2

  وت  دحددالتعميم على مجيع املعاهد واملدازس للسفع باألمساء والنماذج اخلاصة برلك يف

دلًٕ إداسٚ اذوات الطالب  ) قظي املكافةآت ( بإداةاه بٗاٌةات طةالب الرتبٗةٛ اخلانةٛ املظةتشلني          .17

 لمىكافآت ٔاإلعاٌات األطاطٗٛ ٔاألطشٖٛ ا الربٌاور  احلاطٕب٘ لمىكافآت ٔاإلعاٌات  

 املمةةةتشلني باملعاِةةةذالطةةةالب  اكتىةةةاهلطةةةالب الرتبٗةةةٛ اخلانةةةٛ بعةةةذ نةةةش  املكافةةةآت ٖعةةةذ قةةةشاس  .18

 .ا البٗأُالرباور املمشلٛ جذاسغ التعمٗي العاً 

دلةةةًٕ إداسٚ اةةةذوات الطةةةالب بةةةالتشل  وةةةَ بٗاٌةةةات الطةةةالب املظةةةتشلني ٔأعةةةذادِي ٔوشادعتّةةةا       .19

ٔالت كةةذ وةةَ إدساز اٗةةا الطةةالب ٔدةةضٔد املعاِةةذ ٔالةةرباور املمشلةةٛ بةةالتعمٗي العةةاً بوةةٕسٚ وةةَ        

 رل  .

 التعمٗي( الرتبٗٛ ٔ ٛ) وذٖشٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗ .20

 جٕدي اللشاس ٔالبٗاُ املعتىذ )ػّشًٖا( ٔملذٚ املكاف ٚ ٔإعاٌادّي طالبوكافآت الٖعذ وظطات  .21

 :وَ بشٌاور املكافآت احلاطٕب٘ دٍظخ املظطات وَ ثالخ ٌظخ .22

 .ٌظخٛ دبلٜ ا قظي اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(* 

ٛ  ُُ دشطةةةالاٌظةةةخت*  لتةةةذقٗلّا بعةةةذ الت كةةةذ وةةةَ اٗةةةا      بةةةإداسٚ الرتبٗةةةٛ ٔالتعمةةةٗي   لةةةرداسٚ املالٗةةة

 .دشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖيثي  الت ػطات ٔالتٕقٗعات الالصوٛ

املبةةالغ دظةةمٗي  (  احملاطةةيوةة وٕس الوةةش )  ٖتةةٕي  عٍةةذ سدةةٕع الٍظةةخٛ وةةَ الةةٕصاسٚ وةةا الؼةةٗ       .23

  ٚ ا إداسات الرتبٗةةٛ ٔالتعمةةٗي الةةب مل دطبةة  ٌظةةاً   )  لمطةةالب أٔ دظةةمي ملةةذٖش املذسطةةٛ عٍةةذ الطةةشٔس

املالٗةةٛ بتذّٗةةض التشٕٖةةن   اإلداسٚ ٖلةةًٕ  املخةةتص بةة   أٔ طةةشٖا لموةةش  أٔ ٌظةةاً البطاقةةٛ الزكٗةةٛ(    

 .. )ا اإلداسات الب دظتعىن أسذ الٍظاوني(  الظشٖا ٔإسطالْ إي البٍ 

وةةَ املظةةط ملةةذٖش املذسطةةٛ  نةةٕسٚ بعةةذ دظةةمٗي الطةةالب وبةةاليّي  (  احملاطةةيوةة وٕس الوةةش ) ُٖظةةمي  .24

 بعذ دٕقٗعّا وَ الطالب.

 .ألٙ طبي كاُ ٖلًٕ قظي املالٗٛ بتذّٗض ػٗكات لمطال ب الزَٖ مل ٖظتمىٕا  .25
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قظةي املالٗةٛ جتابعةٛ أمسةاٞ     إداسٚ أٔ حتٕٖن املكافآت ا الٍظاً الظةشٖا ٖلةًٕ املخةتص وةَ      ا ساه .26

ٔإػةةعاس إداسٚ أٔ قظةةي اةةذوات     عٖةةذأوعشفةةٛ طةةبي عةةذً اإل  الطةةالب الةةزَٖ مل دةةٕدع هلةةي  وكافةة ٚ     

 .لمىتابعٛ الطالب

 كاومٛ دُٔ ٌلص ستٜ ا ساه دكشاس سطٕبّي.دوش  وكافآت طالب الرتبٗٛ الفكشٖٛ  .27

 

ٗ   اثباد ة الطالةي الكفٗةع عٍةذوا  طةش إ     .28 ٖ  ب اػةشع  ضةةافٗٛإ ( سٖةاه 400)وةش  لةْ وبمةغ    إعالةٛ أطةشٚ  

ٖ ا    .) إعاٌٛ عاٟمٗٛ ( ػّش
 

 : العامة للشؤون املالية( ) اإلدازة دوز الوشازة (3

اضــتكلاٍ صالصــ١ َطـــفات َهافــرت٠ طـــالب ايرتبٝــ١ اخلاصــ١ املسضـــ١ً َــٔ إدازات ايرتبٝـــ١        -1

 .يف املٓاطل ٚاحملافظات ٚايتعًِٝ

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 إصداز ايػٝهات اخلاص١ باملطفات. -3

 املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. إعاد٠ -4

 

ــ١   ــًا: اخلطــٛات اإليسا٥ٝ طــالب َــدازع  يصــسف َهافــآت  ثاْٝ

 :حتفٝظ ايكسإٓ ايهسِٜ

 ( دوز املدزسة:1

( ا بذاٖةةٛ العةةاً الذساطةة٘ ٔدشفةةا إلداسٚ الرتبٗةةٛ  CDأمسةةاٞ الطةةالب ا بٗةةاُ ٔحتفةةف ا )  دظةةذن .1

ٔالتعمةةةٗي )إداسٚ أٔ قظةةةي اةةةذوات الطةةةالب ةةةةة ٔسةةةذٚ املكافةةةآت ٔاإلعاٌةةةات( عمةةةٜ أت ٖتذةةةأص رلةةة        

 طبٕع الجالح وَ بذاٖٛ العاً .األ

دِةةا وةةَ إداسٚ الرتبٗةةٛ   ٔعٍةةذ ٔس سظةةي بٗاٌةةات املذسطةةٛ ،  ٔوطابلتّةةا وشادعةةٛ وظةةطات الطةةالب    - 2

 ٔالتعمٗي.

عمةةٜ املذسطةةٛ أُ دمتةةضً باملٗضاٌٗةةٛ احملةةذدٚ هلةةا ا قبةةٕه الطةةالب جةةذاسغ حتفةةٗف اللةةشاُ الكةةشٖي  - 3

 سظي التعاوٗي املٍظىٛ .

وةةا سةةح   عةةٛ سفةةا أسقةةاً سظةةابات الطةةالب إي إداسٚ أٔ قظةةي اةةذوات الطةةالب     دلةةًٕ املذسطةةٛ جتاب -4

 .الطالب ٔأٔلٗاٞ أوٕسِي عمٜ فتح سظابات بٍكٗٛ لٗتي إٖذاع وكافآدّي بّا

ِٔةةٕ ٍتلةةن وةةَ املذسطةةٛ إي وذسطةةٛ أاةةشٝ  املطالةةي الدلةةًٕ املذسطةةٛ بتعب٠ةةٛ  خةةٕرز إاةةالٞ طةةش   - 5

 .باإلداسٚ ذوات الطالبٔسفعْ إي إداسٚ أٔ قظي ا ،مىكاف ٚلوظتش  
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التعمةٗي   إيٍتلةن  املأٔ ٍلطةا عةَ الذساطةٛ    املطالي الدلًٕ املذسطٛ بتعب٠ٛ  خٕرز إٖلا  وكاف ٚ - 6 

 ٔسفعْ إي إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب.العاً 

 الطالي املتخشز ٖبشح عٍْ جبىٗا ٔطاٟن اتدواه املتاسٛ.- 7

 الطالب عَ عذد أٖاً اليٗاب لكن طالي .دلًٕ املذسطٛ بإبالغ إداسٚ أٔ قظي اذوات -8 

 دلًٕ املذسطٛ بإبالغ الطالب عَ داسٖخ إٖذاع وكافآدّي ا البٍٕك .-9

عمةةةٜ املذسطةةةٛ إبالبّةةةي أٔ إبةةةالغ أٔلٗةةةاٞ   ي وكافةةةآت مل ٖظةةةتمىِٕا ألٙ طةةةبي الطةةةالب الةةةزَٖ هلةةة -10

املبمةةغ ا نةةٍذٔ  اإلداسٚ  ٖةةٕدع  بعةةذ أُ، (الوةةٍذٔ   –أوةةٕسِي جشادعةةٛ اإلداسٚ ) إداسٚ أٔ قظةةي املالٗةةٛ    

بالؼؤُٔ املالٗٛ جٕدي ػٗ  أٔ إٖذاع ٌلذٙ كإدشاٞ ٌظاو٘ ٔدضٖٔةذ إداسٚ أٔ قظةي اةذوات الطةالب     

 بوٕسٚ وَ طٍذ قبض اإلٖذاع .

 داسٚ األواٌات  إلإرا مل ٖظتمي الطالي دشطن إلداسٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ٖٔتي دٕسٖذِا إي الٕصاسٚ - 11 

عمةٜ   كىاه دٕقٗا الطةالب إبعذ  فإٌْ لمطشٔسٚلمطالب ٛ بتظمٗي املبالغ وذٖش املذسطإرا كمع - 12

وةا استفاهةْ بوةٕسٚ     املالٗةٛ ا إداسٚ الرتبٗةٛ ٔالتعمةٗي   الؼؤُٔ نمٗٛ إلداسٚ دشطن الٍظخٛ األ املظطات

 .وٍّا

٘ األوةةةش الةةةزٙ ٖعةةةٗؽ وعةةةْ  الطالةةةي  ٖٔتةةةٕي سعاٖتةةةْ دُٔ الٍظةةةش لمخالفةةةات  لٖظةةةمي املبمةةةغ لةةةٕ -13

 العاٟمٗٛ

ٚ    إرا ٔدذ االفات عاٟمٗٛ -14 فشةن اخلالفةات جلّةات اتاتوةاص      لذٝ الطالةي املظةتش  لمىكافة 

 ٛ.أٔ الؼشعٗ ٛاألوٍٗ

 ( دوز إدازة الرتبية والتعليم :2

( ضةةةىَ احلاطةةةٕب٘ ا ) بشٌةةةاور املكافةةةآت ٔاإلعاٌةةةات الطةةةالب ٔبٗاٌةةةادّي الذساطةةةٗٛ دةةةذان أمسةةةاٞ .1

 طالب وذاسغ حتفٗف اللشآُ الكشٖي

 لطالب وذاسغ حتفٗف اللشآُ الكشٖي  بعذ اكتىاه الطالب ا البٗاُالوش  ٖعذ قشاس  .2

ٖعاد بٗاُ األمسةاٞ  لمىذسطةٛ ملشادعتةْ ٔالت كةذ وةَ إدساز اجلىٗةا ٔإٌةْ مل ٖظةلو أسةذ طةًّٕا أٔ            .3

 .ٖطب  داان اإلداسٚ )ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات(

 .تعمٗي(ال الرتبٗٛ ٔ ٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗٛ) وذٖش .4

 .ًا ٔملذٚ املكاف ٖٚػّش لطالب وَ الربٌاور احلاطٕب٘ جٕدي اللشاس ٔالبٗاُ املعتىذدعذ وظطات ا .5

 :دٍظخ املظطات وَ ثالخ ٌظخ .6

 .لمشدٕع إلّٗا عٍذ احلادٛ إداسٚ اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(ٌظخٛ دبلٜ ا * 

 .ُ لرداسٚ املالٗٛ لتذقٗلّادشطن ٌظختا* 

املظةةةتخشدٛ وةةةَ الربٌةةةاور   ت كةةةذ وةةةَ كةةةن الت ػةةةطات ٔالتٕقٗعةةةات عمةةةٜ املظةةةطات  تبةةةذ وةةةَ ال .7

 .احلاطٕب٘
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 .املالٗٛ ٔدشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ )سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖي(اإلداسٚ ا املظطات دذق   .8

املبةةالغ دظةةمٗي  ) وةة وٕس الوةةش  (  عٍةةذ سدةةٕع الٍظةةخٛ وةةَ الةةٕصاسٚ وةةا الؼةةٗ  ٖتةةٕي احملاطةةي        .9

) ا املذاسغ الب ت دعىن عمٜ ٌظةاً طةشٖا ٔت ٌظةاً     ملذٖش املذسطٛ عٍذ الطشٔسٚ لمطالب أٔ دظمي

 أٔ ٖلةةةًٕ املخةةةتص باملالٗةةةٛ بتذّٗةةةض التشٕٖةةةن الظةةةشٖا ٔإسطةةةالْ إي البٍةةة        البطاقةةةٛ الزكٗةةةٛ( 

 .. )لرداسات الب دعىن ب سذ الٍظاوني(

ٚ بعةذ دظةمٗي امل   ) و وٕس الوةش  (  ظمي احملاطيُٖ .10 ٛ  َ ٌظةخٛ املظةطات  لمطةالب نةٕسٚ وة    كافة   املٕقعة

 .وَ اطتمي ٔوَ مل ٖظتمي ظّن وتابعٛتل وَ الطالب ملذٖش املذسطٛ

 ا إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(. اتحتفف ٌظخٛ املظط .11

 ٖلًٕ قظي املالٗٛ بتذّٗض ػٗكات لمطال ب الزَٖ مل ٖظتمىٕا . .12

املخةتص وةَ إداسٚ أٔ قظةي املالٗةٛ جتابعةٛ أمسةاٞ       ا سالٛ حتٕٖن املكافآت ا الٍظاً الظشٖا ٖلًٕ  .13

ٔإػةةةعاس إداسٚ أٔ قظةةةي اةةةذوات    عٔوعشفةةةٛ طةةةبي عةةةذً اإلٖةةةذا  دّي آوكافةةةالطةةةالب الةةةزَٖ مل دةةةٕدع  

 . لمىتابعٛ الطالب بزل 

 
 

 دوز الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( : (4

1-   ِ املسضــ١ً َــٔ  اضــتكلاٍ صالصــ١ َطــفات َهافــرت٠ طــالب َــدازع حتفــٝظ ايكــسإٓ ايهــسٜ

 .يف املٓاطل ٚاحملافظات إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 إصداز ايػٝهات اخلاص١ باملطفات. -3

 إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -4

 

 

طالب َدزضـ١ داز  يصسف َهافآت ثايجًا: اخلطٛات اإليسا١ٝ٥  

 :ايتٛحٝد بايطا٥ف

 ( دوز املدزسة :1

( ا بذاٖةةٛ العةةاً الذساطةة٘ ٔدشفةةا إلداسٚ الرتبٗةةٛ   CDأمسةةاٞ  الطةةالب ا بٗةةاُ ٔحتفةةف ا )   دكتةةي .1

( ٖٕو ةا  15ا وةذٚ ت دتذةأص )    ٔالتعمٗي )إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب ةة ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات (

 وَ بذٞ العاً الذساط٘.
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عمةٜ فةتح سظةابات بٍكٗةٛ لٗةتي إٖةذاع اطةتشلاقادّي         دلًٕ املذسطةٛ ثةح الطةالب ٔأٔلٗةاٞ أوةٕسِي      .2

 املالٗٛ فّٗا ٔف  ٌظاً التشٕٖالت املالٗٛ ) طشٖا(.

ملةذٖش املذسطةٛ    اتٌظخٛ وَ املظةط  كافآدّيبعذ دظمٗي الطالب و ) و وٕس الوش  ( ُٖظمي احملاطي .3

 بعذ دٕقٗعّا وَ الطالب.

 لذٝ وذٖش املذسطٛ. حتفف ٌظخٛ وَ املظط .4

ٖبميُٕ أٔ حتةٕه املبةالغ هلةي جٕدةي ػةٗ  إي أٔلٗةاٞ       وَ املذسطٛ ُٕ أٔ املٍلٕلُٕ الطالب املتيٗب .5

املكافةآت ٔاإلعاٌةات(   قظةي اةذوات الطةالب )    أٔ أوٕسِي أٔ الطالي ا وذسطتْ اجلذٖذٚ ٔدضٔد إداسٚ

 .دشاٞبوٕسٚ وَ اإل

 املتاسٛ. الطالي املتخشز ٖبشح عٍْ جبىٗا ٔطاٟن اتدواه .6

ا الؼةةؤُٔ املالٗةةٛ  نةةٍذٔ  اإلداسٚ  ٕدع املبمةةغ اٖةة تشلاقْ وةةَ املكافةةآت الطالةةي اطةة  إرا مل ٖظةةتمي .7

ٚ   إدشاٞأٔ إٖذاع ٌلذٙ كجٕدي ػٗ   وةَ طةٍذ إٖةذاع     ٌظاو٘ وا دضٖٔذ اذوات الطةالب بوةٕس

 املبمغ.

إرا كاُ وذٖش املذسطٛ ِٕ الزٙ ٖظمي الطالب فعٍذ اكتىاه دٕاقٗا الطالب دشطةن الٍظةخٛ  وةَ     .8

 ٗٛ باإلداسٚالؼؤُٔ امللم اتاملظط
 

 ( دوز إدازة الرتبية والتعليم :2

( ضةةةىَ طةةةالب وذسطةةةٛ داس    احلاطةةةٕب٘ )بشٌةةةاور املكافةةةآت ٔاإلعاٌةةةات  ان أمسةةةاٞ الطةةةالب ا  دةةةذ .1

 التٕسٗذ بالطاٟع

 لطالب وذاسغ داس التٕسٗذ بالطاٟع  بعذ اكتىاه الطالب ا البٗاُ الوش  ٖعذ قشاس  .2

الطةالب ٔإٌةْ مل ٖظةلو أسةذ       كةذ وةَ إدساز اٗةا   ٖعاد بٗةاُ األمسةاٞ لمىذسطةٛ لمىشادعةٛ ٔ الت     .3

 .داسٚ )ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات( اإلداان  طًّٕا أٔ ٖطاب 

 التعمٗي( الرتبٗٛ ٔ ٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗٛ) وذٖش .4

 ٚ لطالب جٕدي اللشاس ٔالبٗاُ املعتىذ )ػّشًٖا( ٔملذٚ املكافطات اعذ وظد .5

 :ٌظخدٍظخ املظطات وَ ثالخ  .6

 إداسٚ اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(* ٌظخٛ دبلٜ ا 

ٛ  ُُ دشطةةةالٌظةةةختا*  لتةةةذقٗلّا بعةةةذ الت كةةةذ وةةةَ اٗةةةا      بةةةإداسٚ الرتبٗةةةٛ ٔالتعمةةةٗي   لةةةرداسٚ املالٗةةة

 .الت ػطات ٔالتٕقٗعات الالصوٛ

 دذق  ا املالٗٛ ٔدشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖي .7
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املبةةالغ دظةةمٗي  ) وةة وٕس الوةةش  (  َ الةةٕصاسٚ وةةا الؼةةٗ  ٖتةةٕي احملاطةةي   عٍةةذ سدةةٕع الٍظةةخٛ وةة    .8

لمطةةالب أٔ دظةةمي ملةةذٖش املذسطةةٛ عٍةةذ الطةةشٔسٚ )ا إداسات الرتبٗةةٛ ٔالتعمةةٗي الةةب مل دطبةة  ٌظةةاً        

 ا لموش  أٔ ٌظاً البطاقٛ الزكٗٛ(.ٖطش

ملةذٖش املذسطةٛ    تابعذ دظمٗي الطالب وبةاليّي ٌظةخٛ وةَ املظةط     ) و وٕس الوش  ( ُٖظمي احملاطي .9

 بعذ دٕقٗعّا وَ الطالب

 ا إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(. اتحتفف ٌظخٛ املظط .10
 

 دوز الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( : (5

املسض١ً َـٔ إدازات   طالب وذسطٛ داس التٕسٗذ بالطاٟعاضتكلاٍ صالص١ َطفات َهافرت٠  -1

 .ٓاطل ٚاحملافظاتيف امل ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 إصداز ايػٝهات اخلاص١ باملطفات. -3

 إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -4

 

طــالب َــدازع  يصــسف َهافــآت  زابعــًا: اخلطــٛات اإليسا٥ٝــ١  

 :يهلازاذلٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ 
 

 ( دوز املدزسة :1
 

وٗةةٛ ٔدعمةةٗي الكبةةاس متةةاً ػةةّادٚ املشسمةةٛ اتبتذاٟٗةةٛ وةةَ ذلةةٕ األ إ ا ذاسطةةنيلاااتبةةاس  عٍةةذ اٌتّةةاٞ .1

٘  املٕهةع  الةذاسغ  ذد  ة  الٍّاٟٗٛٔاشٔز الٍتٗذٛ  قٗىةٛ  اةتال   تٔرلة   ٔبةط املٕهةع    احلكةٕو

 .التؼذٗعٗٛ املكاف ٚ

ٛ ( ا بذاٖةٛ العةاً الذساطة٘ ٔدشفةا إلداسٚ الرتبٗة     CDا بٗةاُ ٔحتفةف ا )   الذاسطني دكتي أمساٞ   .2

 .إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب ةة ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات ( ٔالتعمٗي )

ٖمةةضً الذاسطةةُٕ ا وةةذاسغ ذلةةٕ األوٗةةٛ ٔدعمةةٗي الكبةةاس بتضٖٔةةذ املذسطةةٛ ب سقةةاً احلظةةابات البٍكٗةةٛ    .3

هلةةي ٔدشفةةا إلداسٚ اةةذوات الطةةالب ا اإلداسٚ لٗةةتي إٖةةذاع وكافةةآدّي التؼةةذٗعٗٛ فّٗةةا ٔفةة  ٌظةةاً       

 ٗٛ ٌظاً ) طشٖا (.التشٕٖالت املال

ٛ  نةٕسٚ وةَ ٌظةخٛ     لمذاسطةني  بعذ دظةمٗي املبمةغ    ) و وٕس الوش  ( ٖظمي احملاطي .4  املظةطات املٕقعة

 .وٍّي وَ اطتمي ٔوَ مل ٖظتمي ٛلٗظّن وتابع ذسطٛاململذٖش الذاسطني وَ 

 لذٝ وذٖش املذسطٛ. اتحتفف ٌظخٛ املظط .5



 9 

 افآدّي ا البٍٕك .عَ داسٖخ إٖذاع وكالذاسطني دلًٕ املذسطٛ بإبالغ -6

الذاسطةةةُٕ اليةةةاٟبُٕ أٔ املٍلٕلةةةُٕ حتةةةٕه وبةةةاليّي هلةةةي جٕدةةةي ػةةةٗكات  ٖٔةةةضٔد قظةةةي اةةةذوات    - 7 

 الطالب باإلداسٚ بوٕسٚ وَ املخاطبات.

 الذاسغ املتخشز ٖبشح عٍْ جبىٗا ٔطاٟن اتدواه املتاسٛ. - 8

إبالبّةةي  سطةةٛ ) املشكةةض(ذاملالةةزَٖ هلةةي وكافةةآت مل ٖظةةتمىِٕا ألٙ طةةبي كةةاُ عمةةٜ   ُ ٕالذاسطةة - 9

بعةذ أُ ٖعةاد اطةتشلاقْ املةال٘ لوةٍذٔ  اإلداسٚ       (-الوٍذٔ  –جشادعٛ اإلداسٚ ) إداسٚ أٔ قظي املالٗٛ 

بالؼؤُٔ املالٗٛ جٕدي ػٗ  أٔ إٖذاع ٌلذٙ كإدشاٞ ٌظاو٘ ٔدضٖٔذ قظي اةذوات الطةالب بةاإلداسٚ    

 بوٕسٚ وَ طٍذ قبض إٖذاع املبمغ . 

ٚ لمذاسطةني  بتظةمٗي املبةالغ    (املشكةض سطٛ )املذوذٖش إرا كمع - 10 ْ  لمطةشٔس كىةاه دٕقٗةا   إبعةذ   فإٌة

 دشطن الٍظخٛ األنمٗٛ لرداسٚ املالٗٛ ا اإلداسٚ وا استفاهْ بوٕسٚ وٍّا باتطتالً الذاسطني
 

 ( دوز إدازة الرتبية والتعليم :2

1.  ٞ  كافةةآت ٔاإلعاٌةةات ا ) بشٌةةاور امل الذاسطةةني ا وةةذاسغ ذلةةٕ األوٗةةٛ ٔدعمةةٗي الكبةةاس     دةةذان أمسةةا

 ( ضىَ طالب وذاسغ ذلٕ األوٗٛ ٔدعمٗي الكباساحلاطٕب٘ 

 ا البٗاُ يوذاسغ ذلٕ األوٗٛ ٔدعمٗي الكباس  بعذ اكتىاهل مذاسطني الالوش  ٖعذ قشاس  .2

ٖعاد بٗاُ األمسةاٞ  لمىذسطةٛ ملشادعتةْ ٔالت كةذ وةَ إدساز اجلىٗةا ٔإٌةْ مل ٖظةلو أسةذ طةًّٕا أٔ            .3

 ذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات(ٖطب  داان اإلداسٚ )ٔس

 التعمٗي( الرتبٗٛ ٔ ٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗٛ) وذٖش .4

وةةَ الربٌةةاور احلاطةةٕب٘ جٕدةةي   ذاسطةةني ا وةةذاسغ ذلةةٕ األوٗةةٛ ٔدعمةةٗي الكبةةاس لدعةةذ وظةةطات ا .5

   .اللشاس ٔالبٗاُ املعتىذ

 ٖعذ وظط ملشٚ ٔاسذٚ فلو .6

 :دٍظخ املظطات وَ ثالخ ٌظخ .7

 ا قظي اذوات الطالب )ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات( ٌظخٛ دبلٜ* 

 .لتذقٗلّا بإداسٚ الرتبٗٛ ٔ التعمٗي لرداسٚ املالٌٗٛظختاُ دشطن * 

 .تبذ وَ الت كذ وَ كن الت ػطات ٔالتٕقٗعات عمٜ املظطات .8

 دذق  ا املالٗٛ ٔدشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ )سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖي( .9

املبةالغ لمطةالب أٔ دظةمي ملةذٖش     دظةمٗي  ٕصاسٚ وةا الؼةٗ  ٖتةٕي احملاطةي     عٍذ سدٕع الٍظخٛ وَ ال .10

 ٚ ) ا إداسات الرتبٗةٛ ٔالتعمةٗي الةب مل دطبة  ٌظةاً طةشٖا ٔت ٌظةاً البطاقةٛ          املذسطٛ عٍذ الطةشٔس

) بالٍظةةبٛ  أٔ ٖلةةًٕ  املخةةتص باملالٗةةٛ بتذّٗةةض التشٕٖةةن الظةةشٖا ٔ إسطةةالْ إي البٍةة        الزكٗةةٛ(

 . أسذ الٍظاوني(لرداسات الب دطب  
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 دوز الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( : (6

وذاسغ ذلةٕ األوٗةٛ ٔدعمةٗي الكبةاس      يدازضٞ ايتػجٝع١ٝ هافرت٠املاضتكلاٍ صالص١ َطفات  -1

 .يف املٓاطل ٚاحملافظات املسض١ً َٔ إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 باملطفات. إصداز ايػٝهات اخلاص١ -3

 إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -4

 

 :إعا١ْ ايطالب املػرتبنييصسف  صاَطًا: اخلطٛات اإليسا١ٝ٥ 
 

 ( دوز املدزسة :1
 

ا بذاٖةةٛ العةةاً الذساطةة٘ دكةةُٕ جلٍةةٛ ا املذسطةةٛ وةةَ دلىٕعةةٛ وةةَ املعمىةةني الجلةةات حتةة  سٟاطةةٛ       .1

 .وذٖش املذسطٛ

ٛ        حتذد ِزٓ المذٍٛ  .2 )ٔلةٗع   الطةالب املظةتشلني إلعاٌةٛ اتبةرتاب ٔرلة  بتشذٖةذ املظةافٛ الفعمٗة

ّ  التلذٖشٖٛ( ٔفة  خةٕرز ٖٕقةا وةَ أعطةاٞ المذٍةٛ ٖٔعتىةذ وةَ          ٛذسطة ولةش امل إي  يوَ وكاُ طةكٍ

 .وكتي الرتبٗٛ ٔالتعمٗي التابعٛ لْ املذسطٛ، ٔت ٖتي العىن جؼاِذ ٔػٕٗخ اللباٟن أٔ األواسٚ

د ٖٗةذ اتبةرتاب    خةٕرز  ٔفة  سظةي الؼةشٔا الةٕاسدٚ ا الةذلٗن     ٛ ملظتشلّٗا نش  اإلعاٌكُٕ أُ ٖ .3

 .اص بزل اخل

4.       ُ ( ا بذاٖةةٛ العةةةاً  CD) ٔحتفةةف ا  بعةةذ اكتىةةاه املظةةح املٗةةةذاٌ٘ دكتةةي أمسةةاٞ الطةةالب ا بٗةةةا

قظةةةةي اةةةةذوات الطةةةةالب ةةةةةة ٔسةةةةذٚ املكافةةةةآت     إداسٚ أٔ  الذساطةةةة٘ ٔدشفةةةةا إلداسٚ الرتبٗةةةةٛ ٔالتعمةةةةٗي )   

 .ٔاإلعاٌات(

ضً الطالب املظتشلُٕ لرعاٌات ٔأٔلٗةاٞ أوةٕسِي بفةتح سظةابات بٍكٗةٛ هلةي ٖٔةتي سفعّةا لةرداسٚ          ٖم .5

 التعمٗىٗٛ.

ظةتشلادّي املالٗةٛ ملةَ لةٗع هلةي سظةابات       بعذ دظمٗي الطالب و ) و وٕس الوش  ( ُٖظمي احملاطي .6

 .ٌظخٛ وَ املظط ملذٖش املذسطٛ بعذ دٕقٗعّا وَ الطالب بٍكٗٛ

 لذٝ وذٖش املذسطٛ. اتحتفف ٌظخٛ وَ املظط .7

الطةالب املتيٗبةُٕ أٔ املٍلٕلةةُٕ ٖبميةُٕ أٔ حتةةٕه املبةالغ هلةةي جٕدةي ػةةٗ  إي أٔلٗةاٞ أوةةٕسِي أٔ        .8

املكافةةآت ٔاإلعاٌةةات(  الطالةةي ا وذسطةةتْ اجلذٖةةذٚ ٔدةةضٔد اإلداسٚ قظةةي اةةذوات الطةةالب ) ٔسةةذٚ        

 .دشاٞبوٕسٚ وَ اإل
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ا الؼةةؤُٔ  إداسٚ الرتبٗةةٛ ٔالتعمةةٗي وةةٍذٔ  ل اطةةتشلاقْ وةةَ اإلعاٌةةٛ ٖعةةاد   إرا مل ٖظةةتمي الطالةةي   .9

إي الةةةٕصاسٚ إلداسٚ  وةةةذٖشِاٖةةةتي داملالٗةةةٛ جٕدةةةي ػةةةٗ  أٔ إٖةةةذاع ٌلةةةذٙ كةةةإدشاٞ ٌظةةةاو٘ ثةةةي      

 األواٌات

فعٍةةذ اكتىةةاه دٕاقٗةةا   اطةةتشلاقادّي املالٗةةٛ  إرا كةةاُ وةةذٖش املذسطةةٛ ِةةٕ الةةزٙ ٖظةةمي الطةةالب         .10

 .الطالب دشطن الٍظخٛ  وَ املظط لمىالٗٛ باإلداسٚ
 

 ( دوز ادازة الرتبية والتعليم :2

 التعميم على مجيع املعاهد واملدازس للسفع باألمساء والنماذج اخلاصة برلك يف وت  دحدد

1.  ٞ ا )بشٌةةاور املكافةةآت ٔبٗاٌةةادّي الذساطةةٗٛ الطةةالب املظةةتشلني إلعاٌةةٛ بةةذه اتبةةرتاب دةذان أمسةةا

 ( ضىَ إعاٌٛ الطالب امليرتبني  احلاطٕب٘ ٔاإلعاٌات

 لمطالب امليرتبني  بعذ اكتىاه الطالب ا البٗاُالوش  اس ٖعذ قش .2

ٖعاد بٗاُ األمساٞ لمىذسطٛ لمىشادعٛ ٔ الت كذ وَ إدساز اجلىٗا ٔإٌْ مل ٖظلو أسةذ طةًّٕا) أٔ    .3

 ٖطاب ( داان اإلداسٚ وَ املختوني

 التعمٗي( الرتبٗٛ ٔ ٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗٛ ) وذٖش .4

 ب جٕدي اللشاس ٔالبٗاُ املعتىذ )ػّشًٖا( ٔملذٚ املكاف ٚلطالادعذ وظطات  .5

 :دٍظخ املظطات وَ ثالخ ٌظخ .6

 .ٌظخٛ دبلٜ ا قظي اذوات الطالب ) ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات(* 

لتةذقٗلّا بعةذ الت كةذ وةَ اٗةا الت ػةطات        بإداسٚ الرتبٛ ٔالتعمةٗي  ُ لرداسٚ املالٗٛظختاٌ* دشطن 

 .ٔالتٕقٗعات الالصوٛ 

 .ق  ا املالٗٛ ٔدشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖيدذ .7

املبةالغ لمطةالب أٔ دظةمي ملةذٖش     دظةمٗي  عٍذ سدٕع الٍظخٛ وَ الٕصاسٚ وةا الؼةٗ  ٖتةٕي احملاطةي      .8

ا لموةةش  أٔ ٌظةةاً  ٖاملذسطةةٛ عٍةةذ الطةةشٔسٚ )ا إداسات الرتبٗةةٛ ٔالتعمةةٗي الةةب مل دطبةة  ٌظةةاً طةةش    

 البطاقٛ الزكٗٛ(.
 

 الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( :دوز  (7

يف  املسضـــ١ً َـــٔ إدازات ايرتبٝـــ١ ٚايتعًـــِٝ إعاٌةةةٛ بةةةذه اتبةةةرتاباضـــتكلاٍ صالصـــ١ َطـــفات  -1

 .املٓاطل ٚاحملافظات

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 إصداز ايػٝهات اخلاص١ باملطفات. -3

 إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -4
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أٚ  إعا١ْ أبٓا٤ املعًِ املتٛف٢يصسف ضادضًا: اخلطٛات اإليسا١ٝ٥ 

 :املع١ًُ املتٛفا٠

 دوز املدزسة : (1

 على املدزسة العمل على تأمني املستندات التالية:

 –وشفةةا -اطةةٗٛ )وظةةتذذ املٍةةتظىني باملذسطةةٛ ٔاحلالةةٛ الذس  ٔالطالبةةات ػةةّادٚ دعشٖةةع لمطةةالب  .1

 .وَ أبٍاٞ املعمي املتٕفٜ أٔ املعمىٛ املتٕفاٚ وعٗذ طٍتني( –وعٗذ طٍٛ 

فإذا شاد عـدد   ،بٓني ٚبٓات أٚ املع١ًُ املتٛفا٠ ٢زبع١ أبٓا٤ يًُعًِ املتٛفألاإلعا١ْ تصسف  .2

األبٓا٤ املطتخكني يإلعا١ْ عٔ أزبع١ يف َساحٌ ايتعًِٝ ايعـاّ أٚ ايتعًـِٝ املـٛاشٟ ٜصـسف     

 تٛشع عًِٝٗ بايتطاٟٚ. )األع٢ً إعا١ْ( ِ يمٝعاا ْصٝ  أزبع١ أبٓا٤هل

دلًٕ املذسطٛ بإبالغ الٕكٗن الؼشع٘ ألبٍاٞ املعمي املتٕفٜ جشادعٛ إداسٚ أٔ قظي اذوات الطةالب   .3

 إلكىاه إدشاٞات عىمٗٛ الوش  .

 دوز إدازة الرتبية والتعليم : (2

 اء والنماذج اخلاصة برلك يف وت  دحددالتعميم على مجيع املعاهد واملدازس للسفع باألمس

ٖشطن اطاب إي ػؤُٔ املٕهفني أٔ وذٖش  الؼؤُٔ اإلداسٖٛ ٔاملالٗٛ  بكن إداسٚ ٖطمي فْٗ  أُ ٖةذُٔ   .1

ٜ     املطٕٙ قٗذٓ بظبي الٕفاٚ أُ أبٍاٞ أٔ املعمىٛ ا قشاس  املعمي  ٓ ٖظةتشلُٕ إعاٌةٛ أبٍةاٞ املعمةي املتةٕف

 .أٔ املعمىٛ املتٕفاٚ

أٔ ٍظةةخٛ وةَ طةة٘ قٗةذ املعمةةي   ا اإلداسٚ ب أٔ اةةذوات الطالبةات  قظةي اةةذوات الطةالب   أٔإداسٚ  ضٔددة  .2

 املعمىٛ.

ٚ  املعمي املتٕفٜ ٖكتي ا قشاس الط٘ عمٜ أبٍاٞ .3 أٔ الٕكٗةن الؼةشع٘    ِيأوةش أٔ ٔلة٘   أٔ املعمىٛ املتٕفةا

 باإلداسٚ. أٔ اذوات الطالبات وشادعٛ اذوات الطالب

 د٘:ةةإسطاس اآل أٔ املعمىٛ املتٕفاٚ عمي املتٕفٜٖطمي وَ الٕكٗن الؼشع٘ ألبٍاٞ امل .4

 أٔ املعمىٛ. نٕسٚ وَ ػّادٚ ٔفاٚ املعمي -أ 

 .نٕسٚ وَ قشاس ط٘ اللٗذ -ب 

 أٔ املعمىٛ املتٕفاٚ. نٕسٚ وَ الظذن املذٌ٘ لمىعمي املتٕفٜ -ز 

 .نٕسٚ وَ الٕكالٛ الؼشعٗٛ لمٕكٗن -د 

 .سوش اإلسخن  نٕسٚ وَ  -ٓ 
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ٛ أٔ  ػّادٚ اٌتظاً ا املذسطةٛ لكةن طالةي    -ٔ  ٜ      طالبة أٔ  وظةتش  إلعاٌةٛ أبٍةاٞ املعمةي املتةٕف

 .املعمىٛ املتٕفاٚ

 وا ٖجب  ب ُ صٔدّا ت ٖعىن وعمىًا.  إسطاسعمٜ ٔكٗن أبٍاٞ املعمىٛ املتٕفاٚ  -ص 

 وظذن فّٗا امسّانٕس وَ ػّادات املٗالد ألبٍاٞ املعمىٛ املتٕفاٚ  -ح 

بفةةتح سظةةابات   ٖمةةضً الطةةالب ٔالطالبةةات املظةةتشلُٕ لرعاٌةةات ٔالةةٕكالٞ الؼةةشعُٕٗ-ا

 بٍكٗٛ هلي لٗتي إٖذاع اطتشلاقادّي وَ االه ٌظاً ) طشٖا ( لمتشٕٖالت املالٗٛ .

ِٔزٓ املظتٍذات دشفا وَ وذٖش املذسطٛ أٔ وذٖشٚ املذسطٛ الب ٖذسغ بّةا الطالةي أٔ الطالبةٛ أٔ دظةمي     

 كافآت ٔاإلعاٌات.وٍألٛ وَ ٔل٘ األوش إي ) إداسٚ أٔ قظي اذوات الطالب أٔ الطالبات ( ٔسذٚ امل

ا ) بشٌةةاور الطةةالب ٔالطالبةةات وةةَ أبٍةةاٞ املعمىةةني املتةةٕفٗني ٔاملعمىةةات املتٕفٗةةات     أمسةةاٞ دةةذان  .5

 .أٔ املعمىٛ املتٕفاٚ إعاٌٛ أبٍاٞ املعمي املتٕفٜ ٔطالبات ( ضىَ طالباحلاطٕب٘  املكافآت ٔاإلعاٌات

فةةإرا صاد عةةذد األبٍةةاٞ   ،بةةٍني ٔبٍةةات  تٕفةةاٜٚ أٔ املعمىةةٛ املسبعةةٛ أبٍةةاٞ لمىعمةةي املتةةٕف  ألاإلعاٌةةٛ دٕصٖةةا  .6

املظةةتشلني لرعاٌةةٛ عةةَ أسبعةةٛ ا وشاسةةن التعمةةٗي العةةاً أٔ التعمةةٗي املةةٕاصٙ ٖوةةش  هلةةي اٗع ةةا          

 دٕصع عمّٗي بالتظأٙ. )األعمٜ إعاٌٛ( ٌوٗي أسبعٛ أبٍاٞ

 يعةذ اكتىةاهل  ب  ٔ املعمىات املتٕفٗةات  أبٍاٞ املعمىني املتٕفني ٔالطالبات مطالبلالوش  ٖعذ قشاس  .7

 .ا البٗاُ

ٖعاد بٗاُ األمسةاٞ  لمىذسطةٛ ملشادعتةْ ٔالت كةذ وةَ إدساز اجلىٗةا ٔإٌةْ مل ٖظةلو أسةذ طةًّٕا أٔ            .8

 ٖطب  داان اإلداسٚ )ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات(

 التعمٗي( الرتبٗٛ ٔ ٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗٛ) وذٖش .9

ر احلاطةٕب٘ جٕدةي اللةشاس ٔالبٗةاُ املعتىةذ ػةّشًٖا       وةَ الربٌةاو   ٔالطالبات دعذ وظطات لمطالب .10

 ٔملذٚ املكاف ٚ.

 دٍظخ املظطات وَ ثالخ ٌظخ. .11

 .ٌظخٛ دبلٜ ا إداسٚ اذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(* 

 .ُ لرداسٚ املالٗٛ لتذقٗلّادشطن ٌظختا* 

 .تبذ وَ الت كذ وَ كن الت ػطات ٔالتٕقٗعات عمٜ املظطات .12

 .ٛ ٔدشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ )سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖي(دذق  ا املالٗ .13

   .املبالغ لمٕكٗن الؼشع٘ دظمٗي عٍذ سدٕع  الٍظخٛ وَ الٕصاسٚ وا الؼٗ  ٖتٕي احملاطي  .14

بعذ دظةمٗي املبمةغ لمٕكٗةن الؼةشع٘ نةٕسٚ وةَ ٌظةخٛ املظةطات          ) و وٕس الوش  ( ٖظمي احملاطي .15

 ٛ  املٕقعٛ وَ الٕكٗن الؼشع٘ ملذٖش املذسط

 ات.حتفف ٌظخٛ املظط .16
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أٔ إٖةةذاع ٌلةةذٙ  جٕدةةي ػةةٗ  الؼةةؤُٔ املالٗةةٛ لوةةٍذٔ  اإلداسٚ عةةادإرا مل ٖظةةتمي الطالةةي املبمةةغ ٖ .17

 ٌظاو٘ كإدشاٞ

 .ٖظمي املبمغ لٕل٘ األوش الزٙ ٖعٗؽ وعْ  الطالي  ٖٔتٕي سعاٖتْ دُٔ الٍظش لمخالفات العاٟمٗٛ .18

 تواص األوٍٗٛ أٔ الؼشعٗٛ.إرا ٔدذ االفات عاٟمٗٛ فشن اخلالفات جلّات اتا .19
 

 دوز الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( : (8

املسضــ١ً َــٔ  املعمىةةات املتٕفٗةةات ٚ إعاٌةةٛ أبٍةةاٞ املعمىةةني املتةةٕفني اضــتكلاٍ صالصــ١ َطــفات   -1

 .يف املٓاطل ٚاحملافظات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إداز٠

 .ٚايطايلات تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب -2

 يػٝهات اخلاص١ باملطفات.إصداز ا -3

 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. ىل إداز٠إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إ -4

 

طـالب ايكـس٣ ايٓا٥ٝـ١    يصـسف إعاْـ١   ضابعًا: اخلطٛات اإليسا١ٝ٥ 

 :ٚيلٌ زض٣ٛ

 ( دوز املدزسة :1

( ا بذاٖةةٛ العةةاً الذساطةة٘ ٔدشفةةا إلداسٚ الرتبٗةةٛ    CD)ٔحتفةةف ا دكتةةي أمسةةاٞ الطةةالب ا بٗةةاُ    .1

( ٖٕو ةا وةَ بةذٞ    15ا وةذٚ ت دتذةأص )   )قظي اذوات الطالب ةة ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات( ٔالتعمٗي

 .العاً الذساط٘

ٛ  بعةذ دظةمٗي الطةالب     ) وة وٕس الوةش  (   ُٖظمي احملاطةي  .2  اتٌظةخٛ وةَ املظةط    اطةتشلاقادّي املالٗة

 .املظتشلني ملذٖش املذسطٛ بعذ دٕقٗعّا وَ الطالب

 .حتفف ٌظخٛ وَ املظط .3

ُ الطةةالب  .4 ٛ  املتيٗبةةُٕ أٔ املٍلٕلةةٕ جٕدةةي طةةتشلاقادّي املالٗةةٛ هلةةي  ٖبميةةُٕ أٔ حتةةٕه ا  وةةَ املذسطةة

     ٚ ٔ  ػةةٗ  إي أٔلٗةةاٞ أوةةٕسِي أٔ الطالةةي ا وذسطةةتْ اجلذٖةةذٚ ٔدةةضٔد إداس  الرتبٗةةٛ ٔالتعمةةٗي إداسٚ أ

 .دشاٞقظي اذوات الطالب ) ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات( بوٕسٚ وَ اإل

 .املتاسٛ ٗا ٔطاٟن اتدواهالطالي املتخشز ٖبشح عٍْ جبى .5

ٛ  إرا مل ٖظةةةتمي ال .6 التعمٗىٗةةةٛ ) الؼةةةؤُٔ  لوةةةٍذٔ  اإلداسٚ  املبمةةةغ ٖشطةةةن طالةةةي اطةةةتشلاقادْ املالٗةةة

قظةةةي اةةةذوات الطةةةالب  أٔ ٌظةةةاو٘ ٔدضٖٔةةةذ إداسٚ إدشاٞكةةة أٔ إٖةةةذاع ٌلةةةذٙ جٕدي ػةةةٗ املالٗةةةٛ(

 .بوٕسٚ وَ طٍذ اإلٖذاع)ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات(
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فعٍةةةذ اكتىةةةاه دٕاقٗةةةا  اطةةةتشلاقادّي املالٗةةةٛ ِةةةٕ الةةةزٙ ٖظةةةمي الطةةةالب إرا كةةةاُ وةةةذٖش املذسطةةةٛ .7

 .الٗٛ باإلداسٚداسٚ امللر اتالطالب    دشطن الٍظخٛ  وَ املظط

 
 

 

 

 

 دوز إدازة الرتبية والتعليم : (3

 التعميم على مجيع املعاهد واملدازس للسفع باألمساء والنماذج اخلاصة برلك يف وت  دحدد

( ضةةةىَ احلاطةةةٕب٘ ا )بشٌةةةاور املكافةةةآت ٔاإلعاٌةةةات بٗاٌةةةادّي الذساطةةةٗٛ الطةةةالب ٔ دةةةذان أمسةةةاٞ .1

 .طالب اللشٝ الٍاٟٗٛ ٔدبن سضٕٝ

 .ا البٗاُ  يلطالب اللشٝ الٍاٟٗٛ ٔدبن ٔضٕٝ  بعذ اكتىاهلالوش  ٖعذ قشاس  .2

ٖعاد بٗاُ األمساٞ لمىذسطٛ لمىشادعٛ ٔ الت كذ وَ إدساز اجلىٗا ٔإٌْ مل ٖظلو أسةذ طةًّٕا) أٔ    .3

 .)ٔسذٚ املكافآت ٔاإلعاٌات( أٔ قظي اذوات الطالب  ( داان إداسٚ ٖطاب 

 .التعمٗي( الرتبٗٛ ٔ ٖعتىذ اللشاس وا البٗاُ وَ ناسي الوالسٗٛ) وذٖش .4

 .لطالب جٕدي اللشاس ٔالبٗاُ املعتىذ )ػّشًٖا( ٔملذٚ املكاف ٚدعذ وظطات ا .5

 :دٍظخ املظطات وَ ثالخ ٌظخ .6

 .ذوات الطالب )املكافآت ٔاإلعاٌات(اأٔ قظي ٌظخٛ دبلٜ ا إداسٚ * 

لتذقٗلّا بعذ الت كةذ وةَ اٗةا الت ػةطات      بإداسٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ُ لرداسٚ املالٗٛ* دشطن ٌظختا

 .ٔالتٕقٗعات الالصوٛ

 .دذق  ا املالٗٛ ٔدشطن ٌظخٛ وٍّا لمٕصاسٚ سظي اإلدشاٞ املتبا لذّٖي .7

املبةةالغ دظةةمٗي  ) وةة وٕس الوةةش  (  اطةةيعٍةةذ سدةةٕع الٍظةةخٛ وةةَ الةةٕصاسٚ وةةا الؼةةٗ  ٖتةةٕي احمل       .8

لمطالب أٔ دظمي ملذٖش املذسطٛ عٍذ الطشٔسٚ )ا إداسات الرتبٗٛ ٔالتعمٗي الب مل دطب  ٌظاً طةشع  

 لموش  أٔ ٌظاً البطاقٛ الزكٗٛ(.
 

 دوز الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( : (9

 . بن سضٕٝاللشٝ الٍاٟٗٛ ٔ إعاٌٛ داضتكلاٍ صالص١ َطفات إعا١ْ  -1

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 إصداز ايػٝهات اخلاص١ باملطفات. -3

 إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -4
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ــ١ ي  ــٛات اإليسا٥ٝـ ــًا: اخلطـ ــٜٛ  اثآَـ ــسف تعـ ــرٜٔ صـ يطـــالب ايـ

 ٜتٛفٕٛ أثٓا٤ ايدزاض١ أٚ ايتدزٜ :ٜصابٕٛ أٚ 

 ( دوز املدزسة :1

 .أٔ بظببّا أٔ الٕفاٚ بظبي وادٙ االه الذساطٛ أٔ التذسٖي عذضَ أُ العٍذ الت كذ و .1

 ٖكتي ذلطش باحلادخ. .2

 إرا دذام  اجلّات األوٍٗٛ ٖطمي نٕسٚ وَ دلشٖشِي أٔ فزلكٛ التشلٗ  وا أوكَ . .3

   تعٕٖطادْ.وعشٔضًا ٖطالي فْٗ ب بعذض ٖكتي ٔل٘ أوش الطالي املتٕفٜ أٔ  املواب .4

 تٕفٜ باتد٘ :ٖطالي ٔل٘ أوش الطالي امل .5

 سوش الٕسثٛ لمطالي املتٕفٜ.ن  نٕسٚ وَ  -أ 

 نٕسٚ وَ الٕكالٛ الؼشعٗٛ وَ الٕسثٛ لمٕكٗن. -ب 

 نٕسٚ وَ ػّادٚ الٕفاٚ لمطالي املتٕفٜ. -ز 

 نٕسٚ وَ بطاقٛ العاٟمٛ. -د 

 نٕسٚ وَ التلشٖش الطيب لمطالي. -ٓ 

 د٘:ا سالٛ ٔقٕع سادخ لمطالي أثٍاٞ سطٕسٓ لمىذسطٛ أٔ اٌوشافْ وٍّا ٖطالي باآل* 

ذلطش وةَ املذسطةٛ بإثبةات أُ احلةادخ ٔقةا أثٍةاٞ سطةٕس الطالةي لمىذسطةٛ أٔ           (1

 أثٍاٞ اٌوشافْ وٍّا.

 األوٍٗٛ املباػشٚ لمشادخ بالٕاقعٛ. ذلطش وَ اجلّٛ (2

 الطالي باآلد٘:ٔل٘ أوش ٔا سالٛ العذض ٖطالي 

 دلشٖش طيب بٍظبٛ العذض لمطالي املواب.-أ                     

بةإداسٚ الرتبٗةٛ    ٗةا األٔسا  إي اةذوات الطةالب دٔسةذٚ املكافةآت ٔاإلعاٌةاتد      ٖشفا وذٖش املذسطةٛ ا  .6

 .ٔالتعمٗي
 

 ( دوز إدازة الرتبية والتعليم :2

 )اإلداسٚ العاوٛ خلذوات الطالب(. دشفا إداسٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي األٔسا  إي ٔصاسٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي .1

 .واسي الؼ ُل ٖظميبعذ ٔسٔد الؼٗ  وَ الٕصاسٚ  .2

 .باتطتالً وَ ناسي الؼ ُ عمٜ نٕسٚ الؼٗ  ٖٕٔقاالؼٗ   ٖوٕس  .3

4.  ٚ إي الةةٕصاسٚ وةةا نةةٕسٚ الؼةةٗ  ٔخةةٕرز د كٗةةذ اطةةتالً   الرتبٗةةٛ ٔالتعمةةٗي  ٖكتةةي اطةةاب وةةَ إداس

 الٕكٗن لمؼٗ .
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 ( دوز الوشازة:3

دَات ايطــالب إداز٠ املهافــآت خلــ ١اإلداز٠ ايعاَــتــدزع األٚزام يف ايــٛشاز٠ َــٔ ايكطــِ امل ــت  ) .1

 عاْات(.ٚاإل

 يف ٚشاز٠ املاي١ٝ(. ايعا١َ تبعد ايدزاض١ ٚإقسازٖا تسفع املعا١ًَ يٛشاز٠ املاي١ٝ )َدٜس عاّ املصسٚفا .2

 ٚإذا مل ٜتضح ايطل  تسفع يًكا١ْْٝٛ. .3

 بعد زفعٗا إىل ٚشاز٠ املاي١ٝ تسيع ايٓتٝج١ أَا ضًلًا أٚ إجيابا. .4

 عٔ طسٜل اإلداز٠ . إذا زيعت بايػٝو ٜسضٌ يصاحل٘ .5

َـع صـٛز٠    بـايٛشاز٠  طاب َٔ إداز٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ يـإلداز٠ ايعاَـ١ خلـدَات ايطـالب      اخلبعد ٚزٚد  .6

 ايػٝو َٚا ٜجلت اضتالّ صاح  ايػرتٕ يًػٝو.

بـٛشاز٠   ايعاَـ١  تسضٌ صٛز٠ ايػٝو َٚا ٜجلت اضتالّ صاح  ايػرتٕ يًػٝو ملدٜس عـاّ املصـسٚفات    .7

 .حلاي١، بعد االحتفاظ بصٛز٠ َٔ ذيو يًسيٛع إيٝٗا عٓد ااملاي١ٝ

 

املـٛظفني ايطـعٛدٜني    َـٔ أبٓـا٤  ايتعًِٝ ايعاّ طالب إعا١ْ  تاضعًا:

 ايعاًَني يف اخلازج :
 

ِةةة اتطةةتىشاس ا نةةش  إعاٌةةٛ طةةٍٕٖٛ ألٔتد 11/4/1398ٔدةاسٖخ    376دطةىَ قةةشاس دلمةةع الةةٕصساٞ سقةةي  

 العاومني ا اخلاسز ٔدٕسٗذ ولذاسِا جلىٗا البمذاُ عمٜ الٍشٕ التال٘ : 

 ( ألفاُ ٔواٟتا سٖاه طٍٕٖا لكن ابَ.  2200تبتذاٟٗٛ )املشسمٛ ا  -1

 ( ثالثٛ آت  ٔثالمثاٟٛ سٖاه طًٍٕٖا لكن ابَ .3300املشسمٛ املتٕططٛ ٔالجإٌٖٛ )  -2

املتعاقةةةةذَٖ الظةةةةعٕدٖني إعاٌةةةةٛ طةةةةٍٕٖٛ   بٍةةةةاٞ( أل2-1%( ممةةةةا ٔسد ا الفلةةةةشدني )50ٖوةةةةش  ) -3

 البمةذ الةزٙ ٖعىةن بةْ ٔلة٘ أوةشٓ ،       ا أ ٔ الطالبةٛ   ٖٔؼرتا لوش  ِةزٓ اإلعاٌةٛ ٔدةٕد الطالةي    

دساطةةٛ ابٍةةْ ا ولةةش عىمةةْ ٖٕدةةْ إي وةةذاسغ الجيةةش    ا ٔا سالةةٛ عةةذً سببةةٛ ٔلةة٘ أوةةش الطالةةي   

 الٍىٕردٗٛ جبذٓ ، ٔا ِزٓ احلالٛ ت ٖتي نش  اإلعاٌٛ املزكٕسٚ آٌفًا .  

ٖخ ٔدةةةةاس  1351/30ٔجٕدةةةةي الفلةةةةشٚ اخلاوظةةةةٛ وةةةةَ املةةةةادٚ الظةةةةابعٛ وةةةةَ اللةةةةشاس الةةةةٕصاسٙ سقةةةةي          

 :ِة فإ13/4/1393ٌْ

  ٖؼرتا لوش  اإلعاٌٛ املؼاس إلّٗا دلذٖي املظتٍذات التالٗٛ : 

 .  أٔ الطالبٛ  نٕسٚ ػّادٚ وٗالد الطالي -1

ػةةّادٚ وٕانةةمٛ الذساطةةٛ ذلةةذد فّٗةةا املشسمةةٛ الذساطةةٗٛ ثٗةةح ت دلةةن عةةَ اتبتذاٟٗةةٛ ا       -2

ا البمةذ الةزٙ ٖةذسغ    وذاسغ ااسز املىمكٛ ٔدوذ  ِزٓ الؼةّادٚ وةَ قبةن املمشة  الجلةاا      
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    ٚ ٛ  فٗةةْ أبٍةةاٞ املٕهةةع أٔ وةةَ الظةةفاس ا ٌفةةع البمةةذ ا سةةاه عةةذً ٔدةةٕد ومشةة        الظةةعٕدٖ

ثلاا، وا دشاٛ الؼةّادٚ إي الميةٛ العشبٗةٛ جعشفةٛ املمشة  الجلةاا أٔ الظةفاسٚ إرا كةاُ         

 بيط الميٛ العشبٗٛ . 

عمةةٜ سأغ  هسز ٔت ٖةةضاوٕفةةذ لمعىةةن ا اخلةةا أٔ الطالبةةٛ  ػةةّادٚ بةة ُ املٕهةةع ٔالةةذ الطالةةي   -3

وةَ اجلّةٛ الةب ٖعىةن فّٗةا املٕهةع ا        ٍِاك ٖٕٔضح داسٖخ إنذاس الؼّادٚ ٔدوذ  عىمْ

 اخلاسز.  

 ومشٕهٛ ِاوٛ:

 ِة ٌص عمةةٜ أُ اجلّٛ احلكٕوٗٛ الب 12/5/1410ٔدةةاسٖخ   3/2/88التعىٗي الٕصاسٙ سقي  -

 ىةن نش  اإلعةةاٌةٛ الظٍٕٖةةٛ امللطةةٕعةةٛ  ٖتبا هلا املٕهع لمعىن ا اخلةةاسز ِ٘ الب دتش                

 ألبٍاْٟ .                
 

 دوز املدزسة : (1

 . نٕسٚ ػّادٚ وٗالد الطالي أٔ الطالبٛ  -1

ػةةةّادٚ وٕانةةةمٛ الذساطةةةٛ ذلةةةذد فّٗةةةا املشسمةةةٛ الذساطةةةٗٛ ثٗةةةح ت دلةةةن عةةةَ اتبتذاٟٗةةةٛ ا   -2

البمذ الزٙ ٖذسغ فٗةْ  وذاسغ ااسز املىمكٛ ٔدوذ  ِزٓ الؼّادٚ وَ قبن املمش  الجلاا ا 

ا ٌفع البمذ ا سالٛ عةذً ٔدةٕد ومشة  ثلةاا ، وةا      الظعٕدٖٛ أبٍاٞ املٕهع أٔ وَ الظفاسٚ 

دشاةةٛ الؼةةّادٚ إي الميةةٛ العشبٗةةٛ جعشفةةٛ املمشةة  الجلةةاا أٔ الظةةفاسٚ إرا كةةاُ بيةةط الميةةٛ    

 العشبٗٛ .  

ْ  هػةةّادٚ بةة ُ املٕهةةع ٔالةةذ الطالةةي وٕفةةذ لمعىةةن ا اخلةةاسز ٔت ٖةةضا     -3 ٍِةةاك  عمةةٜ سأغ عىمةة

 وَ اجلّٛ الب ٖعىن فّٗا املٕهع ا اخلاسز .   ٖٕٔضح داسٖخ إنذاس الؼّادٚ ٔدوذ 

 املٛفد.   ٛظفتسفع يمٝع األٚزام إلداز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتابع هلا امل -4

 

 دوز إدازة الرتبية والتعليم: (2

ٚ      ألبٓا٤ املعًِ املٛفـد  َطفعد ٜ -1 يـإلداز٠ املايٝـ١    ِٜطـً َـٔ قلـٌ إداز٠ أٚ قطـِ صـدَات ايطـالب 

 .بإداز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

ٜــدقل املطــف ٚاخلالصــ١ يف اإلداز٠ املايٝــ١ بــإداز٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ ٜٚعُــٌ عًٝــ٘ أَــس صــسف         -2

 ط  اإليسا٤ املتلع يدِٜٗ.ح يًٛشاز٠ ) اإلداز٠ ايعا١َ يًػؤٕٚ املاي١ٝ (  سضٌٜ

امللــايؼ يًطــالب أٚ ٚيــٞ طــًِٝ تعٓــد زيــٛع ايٓطــ ١ َــٔ ايــٛشاز٠ َــع ايػــٝو ٜتــٛىل احملاضــ     -3

 .أٚ َٔ ٜٛنًْٛ٘ بريو أَسِٖ
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 دوز الوشازة ) اإلدازة العامة للشؤون املالية( : (3

اضتكلاٍ صالص١ َطفات ٚأَس ايصسف ألبٓا٤ ايعاًَني املٛفـدٜٔ املسضـ١ً َـٔ إدازات ايرتبٝـ١      -1

 ٚايتعًِٝ .

 تدقٝل اخلالصات املؤ١ًٖ يًصسف يًطالب. -2

 طفات.إصداز ايػٝهات اخلاص١ بامل -3

 إعاد٠ املطفات َع ايػٝهات إىل إدازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ. -4

 

 

 

  عاغسًا: طالب املٓح ايدزاض١ٝ َٔ غف ايطعٛدٜني:
 

ٝة١ إىل إتاحـ١ ايفسصـ١ يعـدد َـٔ أبٓـا٤       ٍ  تٗدف ال٥خ١ املٓح ايدزاضـ  ايعسبٝـ١ ٚاإلضـال١َٝ ٚالايٝـات اإلضـال١َٝ     ايـدٚ

ًِٝ ايعاّ ٚايرتب١ٝ اخلاص١ ، يًتصٚد ٚايتطًّح بطـال  ايعًـِ ٚاملعسفـ١ عًـ٢     يًدزاض١ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بايتع

 أضظ َٔ ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ ايطُخ١ ٚتطتٓد ع٢ً ايكسازات ايتاي١ٝ :

ٝة١ ٚتفـٜٛ  ٚشٜـس      24/5/1396ٚتازٜخ  831قساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ  -1 ٖـ املتضُٔ تٓظـِٝ املـٓح ايدزاضـ

ُات املفطـس٠ هلـرٙ ايكٛاعـد ٚايػـسٚو ايٛايـ  تٛفسٖـا يـد٣ طـالب         ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إصداز ايًٛا٥ح ٚايتعًٝ

املٓح ايدزاضٝة١ ، ٚأضظ صسف اإلعاْات ٚاملطاعدات املايٝـ١ ، ٚصصـٝ  ايعـدد املٓاضـ  ٚفـل َتطًلـات       

 املصًخ١ ايعا١َ ، ٚترتَني ايطهٔ ايالشّ يطاي  املٓخ١ ٚترتَني َتطًلات٘ .

رتٕ شٜــاد٠ إعاْــات طــالب املــٓح ايدزاضــ١ٝ يف     ٖـــ بػــ 24/1/1399يف  23قــساز دلًــظ ايــٛشزا٤ زقــِ     -2

 % ( مخطني يف املا١٥ .50املسحًتني املتٛضط١ ٚايجا١ْٜٛ بٓطل١ ) 

( َـٔ املـاد٠ ايجاْٝـ١     5املتضُٔ تعدٌٜ ايفكـس٠ زقـِ )    ـ27/6/1421ٖيف  157ظ ايٛشزا٤ زقِ قساز دلً -3

 . ٖـ بػرتٕ ترانس ايطفس24/5/1396يف  831ايصادز٠ بكساز دلًظ ايٛشزا٤ زقِ 

 

 

 مىاد الالئحت

 
 المادة األولى : 
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بكساز َٔ َعايٞ ٚشٜس ايرتب١ٝ ٚايتعًـِٝ ٜـتِ قلـٍٛ عـدد َـٔ أبٓـا٤ ايـدٍٚ ايعسبٝـ١ ٚاإلضـال١َٝ ٚالايٝـات           

 املط١ًُ يف ايتعًِٝ ايعاّ ٚايرتب١ٝ اخلاص١ .

 

 المادة الثانيت :
 شزوط القبىل :

 إٔ ٜسغح ايطاي  َٔ قلٌ الٗات ايسمس١ٝ يف بًدٙ . -1

 طٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ قسا٠٤ ٚنتاب١ .إٔ حي -2

( ضـ١ٓ يف ايرتبٝـ١    24ًُسحًـ١ ايجاْٜٛـ١ ٚ )   ي( ضـ١ٓ عٓـد ايرتغـٝح     19أال ٜصٜد عُـس ايطايـ  عـٔ )     -3

 اخلاص١ .

ٝاا َٚطتكساا ْفطٝاا . -4  إٔ ٜهٕٛ ال٥ًكا طل

 إٔ ٜكتصس ايكلٍٛ يف ايرتب١ٝ اخلاص١ ع٢ً أبٓا٤ َٛاطين دٍٚ دلًظ ايتعإٚ اخلًٝجٞ . -5

6-  ٔ غـف املكـُٝني يف املًُهـ١ ايعسبٝـ١ ايطـعٛد١ٜ ، باضـتجٓا٤ احلـاالت ايـه تـس٣ فٝٗـا            إٔ ٜهٕٛ َـ

 الٗات امل تص١ إتاح١ ايفسص١ يلع  أبٓا٤ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ املكُٝني يف املًُه١ . 

 

 المادة الثالثت :
 إجزاءاث القبىل :

يف بًـدٙ َٚـٔ لجًٝـات املًُهـ١      إزفام صٛز املطتٓدات ايتاي١ٝ َصدق١ َٔ الٗـات ايسمسٝـ١ امل تصـ١   

 يف اخلازج :

 غٗاد٠ إمتاّ املسح١ً املتٛضط١ أٚ َا ٜعادهلا . -1

 غٗاد٠ حطٔ ايطف٠ ٚايطًٛى حدٜج١ ايتازٜخ . -2

 تكسٜس طيب حدٜح َعتُد َٔ الٗات ايسمس١ٝ يف بًد املسغح . -3

 . 6*4أزبع صٛز غ ص١ٝ حدٜج١ ١ًَْٛٚ َكاع  -4

فكــ١ عًــ٢ ايدزاضــ١ بايصــف املٓاضــ  ملؤًٖــ٘ ايــرٟ  تعٗــد صطــٞ َــٔ ايطايــ  ٚٚيــٞ أَــسٙ باملٛا  -5

 حتددٙ ال١ٗ امل تص١ بايٛشاز٠ باإلضاف١ إىل املد١ٜٓ ايه ضٝدزع بٗا ايطاي  .

 

 المادة الزابعت :
 اإلعاناث والبذالث الماليت :

ٝـ     ١ صـالٍ  تصسف يطاي  املٓخ١ ايدزاض١ٝ ايرٟ ٜدزع يف ايتعًِٝ ايعاّ ٚايرتب١ٝ اخلاصـ١ اإلعاْـات ٚايلـدالت ايتاي

 َد٠ دزاضت٘ يف املًُه١ :

 آلتٞ :يف ذيو اإلياشات ايدزاض١ٝ ٚفل ا إعا١ْ غٗس١ٜ مبا -1

 ( َا٥تإ ٚمخطٕٛ زٜااًل يطالب املسح١ً االبتدا١ٝ٥ . 250)   - أ
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 ( مخطُا١٥ ٚمخط١ ٚعػسٕٚ زٜااًل يطالب املسح١ً املتٛضط١ . 525)  - ب

 ا١ْٜٛ ايعا١َ .ايجَسح١ً ( ضتُا١٥ ٚمخط١ ٚضلعٕٛ زٜااًل يطالب  675)   -ج

 ( أيف ٚمخطُا١٥ زٜاٍ بدٍ َالبظ ضٜٓٛاا . 1500)    -د

 ( أيفا زٜاٍ بدٍ ضهٔ ضٜٓٛاا ٜصسف يهٌ طاي  مل ٜؤَٔ ي٘ ايطهٔ َٔ قلٌ ايٛشاز٠ . 2000)   -ٖـ

ــٔ بــالدٙ إىل            625)    -ٚ ــ  ألٍٚ َــس٠ َ ــد قــدّٚ ايطاي ــص عٓ ــااًل بــدٍ دٗٝ ( ضــتُا١٥ ٚمخطــ١ ٚعػــسٕٚ زٜ

 س٠ ٚاحد٠ .املًُه١ ٚتصسف مل

 % َٔ إعا١ْ طالب َٓح ايرتب١ٝ اخلاص١ ايرٜٔ ٜكُٕٝٛ يف ايطهٔ ايداصًٞ يكا٤ إعاغتِٗ .30حطِ ْطل١  -2

 

 

 

 المادة الخامست :
 تذاكز السفز :

املًُهـ١ َـٔ بـالدٙ ٚتـرنس٠      إىلميٓح طايـ  املٓخـ١ ايدزاضـ١ٝ تـرنس٠ ضـفس بايطـا٥س٠ ، عٓـد قدَٚـ٘          -1

صالٍ إياش٠ ْٗا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ إذا زغ  ايطايـ  قضـا٤ٖا يف    ٝٗاٚإي املًُه١ ضفس بايطا٥س٠ ضٜٓٛاا َٔ

 بالدٙ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اإلزناب بايدزي١ ايطٝاح١ٝ .

ميـٓح َسافــل طايـ  املٓخــ١ ايدزاضـ١ٝ َــٔ ) طـالب ايرتبٝــ١ اخلاصـ١ ( تــرنس٠ ضـفس بايطــا٥س٠ بايدزيــ١        -2

ــ   ايطــٝاح١ٝ  ــد ايطاي ــ  املٓ    إىل بً ــ٘ يطاي ــد َسافكت ــا ( عٓ ــا ٚإٜابا ــس دزاضــت٘    ) ذٖابا خــ١ ايدزاضــ١ٝ إىل َك

 باملًُه١ .

ميــٓح طايــ  املٓخــ١ ايدزاضــ١ٝ يف ايرتبٝــ١ اخلاصــ١ تــرنس٠ ضــفس بايدزيــ١ ايطــٝاح١ٝ ) ذٖاباــا ٚإٜاباــا (       -3

 صالٍ إياشات األعٝاد ٚإياش٠ َٓتصف ايعاّ ايدزاضٞ إذا زغ  قضا٤ٖا يف بالدٙ .

 

 المادة السادست :
 اإلجزاءاث الماليت واإلداريت :

 آلتٞ :ه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف اخلازج اجًٝات املًُتتٛىل ل -1

إزضــاٍ املطــتٓدات املطًٛبــ١ يف املــاد٠ ) ايجايجــ١ ( إىل ٚشاز٠ ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ ) اإلداز٠ ايعاَــ١ يًعالقــات   - أ

 اخلازي١ٝ ( قلٌ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ يف املًُه١ مبد٠ ال تكٌ عٔ غٗسٜٔ .

ًه١ ألٍٚ َـس٠ ترتغـفات ايـدصٍٛ يًدزاضـ١ ٚتـرانس ضـفس       َٓح طالب املٓح ايدزاض١ٝ ايكادَني يًُُ - ب

 َٔ بًداِْٗ إىل َكس دزاضتِٗ باملًُه١ .
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شَـ١ مبٝصاْٝـ١ ايـٛشاز٠ يًصـسف عًـ٢      ٜتٛىل َدٜس عاّ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚاملايٝـ١ بـايٛشاز٠ اعتُـاد امللـايؼ ايال     -2

 طالب املٓح ، ٚفل َا ٚزد يف املادتني ايسابع١ ٚاخلاَط١ َٔ ٖرٙ ايال٥خ١ .

ٛىل إدازات ايرتبٝــ١ ٚايتعًــِٝ صــسف االضــتخكاقات املايٝــ١ ٚتــرانس ايطــفس ايالشَــ١ املٛضــخ١ يف ٖــرٙ    تتــ -3

ايال٥خــ١ يطــالب املــٓح ايدزاضــ١ٝ ، ٚاإلغــساف عًــِٝٗ َٚتابعــ١ دزاضــتِٗ ٚتصٜٚــد اإلداز٠ ايعاَــ١ يًعالقــات  

 اخلازي١ٝ بتازٜخ ايتخاقِٗ بايدزاض١ ٚتكسٜس َفصٌ عِٓٗ يف نٌ عاّ دزاضٞ .

  

 دة السابعت :الما
 إنهاء المنحت الذراسيت :

 
 ت٢ٗٓ َٓخ١ ايطاي  ايدزاض١ٝ يف احلاالت ايتاي١ٝ : -1

 إذا حصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ باملًُه١ . - أ

 إذا طًلت ال١ٗ املط٦ٛي١ يف بًدٙ إيػا٤ َٓخت٘ ايدزاض١ٝ ٚعٛدت٘ إىل بالدٙ . - ب

ا٥خ٘ ، ايه تطتٛي  ايفصٌ َٔ ٚيٛ يف املًُه١ إذا قاّ برتٟ عٌُ رلايف ألْظ١ُ ايتعًِٝ -ج

 ايدزاض١ .

 إذا قاّ برتٟ عٌُ رلٌ برتَٔ ايدٚي١ ٚاألْظ١ُ املعٍُٛ بٗا . -د

 إذا ثلت اعتٓاق٘ ألٟ َلدأ َٔ امللادئ اهلدا١َ ٚامل ايف١ يًدٜٔ اإلضالَٞ احلٓٝف . -ٖـ

 ( .إذا تهسز زضٛب٘ يف صف٘ عاَني َتتايٝني ، أٚ داٚشت ضٓ٘ ) ضٔ ايتعًِٝ باملسح١ً  -ٚ

 

 تًػ٢ املٓخ١ ايدزاض١ٝ يف احلاي١ ايتاي١ٝ : -2

َاا َٔ تازٜخ بد٤ ايفصٌ يف ٓخ١ ايدزاض١ٝ عٔ احلضٛز يًدزاض١إذا ترتصس طاي  امل املًُه١ ملد٠ ثالثني ٜٛ

 ايدزاضٞ األٍٚ دٕٚ تكدِٜ أضلاب َكٓع١ ٜٚصدز قساز بريو .

 

 

 


