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 1283( لس نة 33/ز( من قانون صندوق املعونة الوطنية رمق )8صادرة مبوجب أ حاكم املادة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليماتـــــــــــــــــــــ

بُه أملدلُه ملىظفي :  (1)الـمـادة  حعمى هزه الخعلُماث ) حعلُماث الذوساث والبرامج ألخذٍس

خ  2009( لعىت )  1صىذوق املعىهت الىطىُت سكم )  عمل بها ابخذاًء مً جاٍس  .2009/  4/  1( َو

لغاًاث هزه الخعلُماث ًىىن لليلماث والعباساث الخالُت املعاوي املخصصت لها ( : 2)الـمـادة 

ىه على غير رلً أدهاه ما لم  . جذٌ أللٍش

 صىذوق املعىهت الىطىُت : الصىذوق 

 سئِغ مجلغ إلاداسة : الشئِغ

 مذًش عام الصىذوق  : املذًش العام

 لجىت الخخطُط والخيعُم واملخابعت في إلاداسة ألعامه للصىذوق  : اللجىت

ُالث الصخص املعين بلشاس مً املشجع املخخص في وظُفت مذسجه في جذٌو حشى : املىظف

 
ً
شمل رلً املىظف املعين بعلذ وال ٌشمل الصخص الزي ًخلاض ى أجشا وظائف الصىذوق َو

 
ً
 .ًىمُا

شمل رلً العاملين على خعاب أجىس  :املشاسن املىظف أو الصخص العامل في الصىذوق َو

 . العماٌ والعاملين على خعاب بىذ ششاء الخذماث

 إًفاد املىظف للخذسب بغشض إهعابه معشفه  :الذوسة
ً
علمُه او مهاسة عملُه او ولخيهما معا

 . ورلً ملذة مخصلت ال جلل عً شهش

بي ه او  : البرهامج الخذٍس إًفاد املشاسن للخذسب بغشض الحصٌى على مهاساث فىُه او أداٍس

اهدعاب خبره مخخصصت في مجاٌ عمل الصىذوق او في مجاٌ عمل ألاوشطت املشجبطت به ملذة 

 . جلل عً شهش

بيالل : أملىطله  .ىاء الزي ٌعلذ فُه الذوسة او البرهامج الخذٍس



 والعاعت ألثالثه  : الفترة ألصباخُه
ً
ب التي جلع ما بين العاعت الثامىت صباخا فترة الخذٍس

بُه واخذه  وال جلل عً ظاعت جذٍس
ً
 . معاءا

 وال جلل عً ظاعت  : الفترة املعائُت
ً
ب التي جلع ما بعذ العاعت ألثالثه معاءا فترة الخذٍس

بُت واخذة  . جذٍس

ت في إلاداسة ألعامه للصىذوق مهمت جدذًذ وجىظُم ( : 3)الـمـادة  جخىلى كعم جىمُت املىاسد البشٍش

 
ً
بُه وفلا اث ومياجب الصىذوق في املشهض و املُذان مً الذوساث والبرامج ألخذٍس اخخُاجاث مذًٍش

 :ملا ًلي

هه فيها في ول عام لعشطها على جدذًذ الذوساث والبرامج املشاد جىفُزها او أملشاس  .1

 . اللجىت الجخار الخىصُاث املىاظبت لخىفُزها

شمل رلً أهذافه ومذجه وششوط  .2 بي َو جدظير املعلىماث ألاولُت عً ول بشهامج جذٍس

 . الالخداق به بالخيعُم مع الجهاث املخخصت

بُت مع أجهضة الصىذوق الفى .3 بُت دساظت مدخىٍاث الذوساث والبرامج الخذٍس ُت والخذٍس

 . لخىفُزها

بي   .4 بُه وافت وجضوٍذ إلاداسة العامت بخطه البرامج الخذٍس ش البرامج الخذٍس جىزُم جلاٍس

 . وعشطها على اللجىت كبل شهش مً اوعلاد البرهامج او ألذوسه

بي وعشطه  .5 ش الخخامي عً الجاهب الفني وإلاداسي واملالي للبرهامج الخذٍس إعذاد الخلٍش

 . جىتعلى الل

بي للجهاص الخىفُزي )مذًش جىفُزي، ظىشجير،  .6 جدذًذ مذي خاجت البرهامج الخذٍس

 .(مداظب، مشاظل، عامل جصىٍش،.........الخ

 ( : 4)الـمـادة 

 -: جىىن مهام ومعؤولُاث املذًش الخىفُزي للذوسة على الىدى الخالي

ً ظيرها باإلطافت الى إلاششاف على أوشطت الذوسة وافت إزىاء جىفُزها وطمان خع .1

 . الذوام املعخمش في ميان اوعلاد الذوسة

مخابعت دوام املشترهين في الذوسة واجخار وافت إلاجشاءاث الىفُلت بظمان خظىسهم  .2

وإعالم املعؤولين مباششه في خاٌ اوسحابهم باإلطافت الى مخابعت كظاًا املشاسهين 

ت والفىُت  . املالُت وإلاداٍس

 املعلىماث املفصلت عً الذوسة إعذاد الخ .3
ً
بي مخظمىا ش الخخامي للبرهامج الخذٍس لٍش

ب وأظماء أعظاء الجهاص الخىفُزي  ً واملذسبين وعذد ظاعاث الخذٍس وأظماء املداطٍش

 . للذوسة وأظماء املخغُبين عً املشاسهت في البرهامج



هزه الغاًت ورلً اعذاد كىائم مطالباث املشاسهين املالُت خعب الىمارج أملعخمذه ل .4

 بعذ جذكُلها والخدلم منها والخاهذ مً جىافلها مع هزه الخعلُماث

 

ً واملذسبين في الذوسة او البرهامج بىاء على ظمعتهم ألعلمُه   ( :5املادة ) ًخم اخخُاس املداطٍش

بُه على ان ال جلل ألذسجه ألعلمُه للمداطش او املذسب عً دسجه  والعملُت وكذساتهم ألخذٍس

 . بيالىسٍىط مع خبره ال جلل عً خمغ ظىىاث في مىطىع ألذوسه او البرهامج

وص عذد العاعاث أملخصصه للمداطش او املذسب الىاخذ على ًجب ان ال ًخجا : ( 6املادة )

 . % مً العذد الىلي لعاعاث البرهامج او الذوسه باظخثىاء املىاطُع املخخصصت25

بُه بعذ الخأهذ مً :  (7املادة ) ًلشس املذًش العام أظماء املشاسهين بالذوساث والبرامج ألخذٍس

 . جىفش ششوط الاشتران فيها

ذ ًج( : 8املادة ) ىص للمذًش الخىفُزي للذوسة او البرهامج ان ًداطش او ًذسب فيهما على ان ال ًٍض

عدثنى مً 15عذد العاعاث املخصصت له عً  % مً مجمىع ظاعاث ألذوسه او البرهامج َو

 . رلً العاعاث التي ٌشغلها هبذًل ملداطش

البرهامج بغير عزس % مً مجمىع ظاعاث ألذوسه او 15ول مشاسن ًخغُب أهثر مً ( : 9املادة )

دشم مً امخُاصاتها أملادًه واملعىىٍت وافت . اما املشاسن الزي ًخغُب  ششعي ًفصل مً ألذوسه ٍو

دشم مً الامخُاصاث  بعزس ششعي فخصشف له املخصصاث املالُت عً الاًام التي خظشها ٍو

 . املعىىٍت بخىصُت مً املذًش الخىفُزي للبرهامج

بُه التي جدذد املخصصا ( : 10الـمادة ) ث املالُت للمشاسهين في الذوساث و البرهامج ألخذٍس

بُه املخخصصت ألعامه  ٌعلذها الصىذوق للعاملين فُه او جلً التي حعلذها املؤظعاث ألخذٍس

 ملا ًلي
ً
 :أوالخاصت وفلا

بي للفتره  .1  للمشاسن مً مىطله اوعلاد البرهامج الخذٍس
ً
ًصشف مبلغ زالر دهاهير ًىمُا

 . ظخت دهاهير للفترة املعائُتألصباخُه و 

 للمشاسن مً راث أملدافظه ومً خاسج مىطلت اوعلاد  .2
ً
ًصشف مبلغ اسبعت دهاهير ًىمُا

 . الذوسه او البرهامج للفترة ألصباخُه و ظبعت دهاهير للفترة املعائُت

 للمشاسن مً خاسج مدافظه مىطلت اوعلاد ألذوسه او  .3
ً
ًصشف مبلغ ظخت دهاهير ًىمُا

 برهامج ومً مدافظاث إلاكلُم الاخشي للفترة ألصباخُه وزماهُت دهاهير للفترة املعائُتال

. 



 للمشاسن مً املدافظاث مً خاسج إلاكلُم للفترة  .4
ً
ًصشف مبلغ ظبعت دهاهير ًىمُا

عدثنى مً رلً املشاسهىن مً إكلُمي  ألصباخُه وحععت دهاهير للفترة املعائُت َو

 . ن مىطلت ألذوسه او البرهامج مذًىت ألعلبهالىظط والشماٌ في خاٌ وا

هم ًصشف للمشاسن بذٌ مُاوماث  120ارا صادث معافت مىطلت اوعلاد الذوسه عً  .5

عً ول لُله ظىاء وان البرهامج في الفتره ألصباخُه او املعائُه خعب هظام الاهخلاٌ 

 .والعفش املعمٌى به

افُه كبل بذء البرهامج في خاٌ اوعلاد ًصشف للمشاسهين مً مدافظت العلبه لُله اط .6

 . البرهامج خاسج الاكلُم

ًصشف للمشاسهين مً اكلُم الشماٌ والىظط لُله اطافُه كبل بذء البرهامج في خاٌ  .7

( دهاهير بذٌ مىاصالث وملشه 10علذ البرهامج في مىطلت العلبت باالطافت الى صشف )

اكلُم الجىىب الى مىطلت العلبت  واخذه )وبالعىغ(، اما املشاسهىن اللادمىن مً

 . (( دهاهير وملشة واخذة ) وبالعىغ5فُصشف لهم مبلغ )

في خاٌ علذ الذوسه او البرهامج في مشهض عمل املىظف )الاداسه العامه او مىخب  .8

الصىذوق( في الفتره الصباخُه فال ًصشف للمشاسهين أي مبلغ اما للفتره املعائُه او 

( فُصشف دًىاسان ليل مشاسن )املعائُه والصباخُت
ً
 . معا

 ملا ًلي( : 11املادة )
ً
ً واملذسبين وفلا  -: جدذد املخصصاث املالُت للمداطٍش

 للعاعت .1
ً
 خاملى الذسجت الجامعُت ألثالثه ) دهخىساه ( عششون دًىاسا

 للعاعت .2
ً
 خاملى ألذسجه ألجامعُه الثاهُت ) املاجعخير ( خمعه عشش دًىاسا

 الذسجت الجامعُت ألاولى ) البيالىسٍىط ( عششة دهاهير للعاعتخاملى  .3

ً واملذسبين مً وادس 3-2-1جطبم أخيام الفلشاث ) .4 ( مً هزه املاده على املداطٍش

 . الصىذوق 

( مً هزه الخعلُماث 10( جطبم أخيام أملاده )4-1باالطافت الى ما وسد في البىىد مً ) .5

ً و املذسبين وال  . جهاص الخىفُزي للذوسه او البرهامجعلى املداطٍش

 ملا ًلي ( : 12املادة )
ً
 -: جدذد ) ولف ( الذوسه او البرهامج مً اللىاصم واللشطاظُه وفلا

جدذد ولفت )اللشطاظُه، الطباعت، الترجمه( بلشاس مً املذًش العام وبخيعِب مً املذًش  .1

 الظعاس العىق 
ً
 .الخىفُزي للذوسه او البرهامج ووفلا

 . جدذد ولفت الظُافت بىاكع زالزت دهاهير ليل مشاسن عً ول ًىم مً اًام البرهامج .2

بي بذٌ افخخاح و اخخخام سظمي .3  ليل دوسة او بشهامج جذٍس
ً
 .ًصشف مبلغ خمعين دًىاسا

 



 ( :13الـمادة )

 :أخـىـام عـامـت

بُه أملدلُه أملمىله مً مىاصهت  .1 جطبم هزه الخعلُماث على وافت الذوساث والبرامج ألخذٍس

الصىذوق او املمىلت بشيل جضئي مً جهاث سظمُه او اهلُه مدلُه او اجىبُه اما في 

بي او الذوسة بشيل هلي مً جهاث اخشي ٌعفى الصىذوق  خاٌ جمىٍل البرهامج الخذٍس

 . الىاسدة في هزه الخعلُماث مً دفع املخصصاث املالُت

حعشي هزه الخعلُماث على جمُع املىظفين والعاملين في الصىذوق بما في رلً  .2

ً مً وصاساث ودوائش اخشي   . املىخذبين واملعاٍس

( مً هزه الخعلُماث 2جلخصش املشاسهه في الذوساث على املىظفين املعشفين في املاده ) .3

بُه فِعمذ   .لجمُع العاملين في الصىذوق باملشاسهه فيهااما البرامج الخذٍس

بي كبل بذء الذوسه باظبىع على  .4 ًدم للمششح ان ٌعخزس عً املشاسهه بالبرهامج الخذٍس

بي ملذة ظىت  دشم مً املشاسهه في أي بشهامج جذٍس  ٍو
ً
الاكل وغير رلً ٌعخبر معدىىفا

 . وامله

العاعاث التي ًخغُب فيها عً  ال ًصشف للمشاسن اًت هفلاث مادًه عً الاًام او  .5

 . فعالُاث الذوسه او البرهامج

 فُصشف  .6
ً
بي في الفترة الصباخُت واملعائُت معا ارا وكعذ الذوسة او البرهامج الخذٍس

ب الصباخُت  للمشاسن عً الفترجين )الصباخُت واملعائُت( على ان الجلل فترة الخذٍس

 .عً ظاعت واخذه

لى خىم لها في هزه الخعلُماث او وكع خالف في جطبُم أي ارا وشاءث خاله لم ًىص ع .7

 
ً
ىىن كشاسه فيها كطعُا  . خىم مً اخيامها فيرفع الامش الى الشئِغ ٍو

 


