
             
 

 سعود الملك: جامعة اسم الجهة

 

 م2020إيضاحات للعام المالي 

 

 1441/1442 السنة المالية ميزانية

 

 وزارة المالية

 دارة الميزانية العامةإ

 

 اإليضاح النفقة/البرنامج/المشروع

تصرف مكافأة االمتياز لطالب كليات الطب وطب األسنان والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة - ( مكافأة أطباء االمتياز2111153)

، فييةةا مةةدا مبل  مكةةافةةأة أطبةةاء االمتيةةاز( 2111153اإلكلينيكيةةة والتيريم ما امتيةةاب البنةةد     )

 ( مكافآت الطلبة بالداخل.282111(  يال يصرف ما امتياب البند     )1000)

باليابة )األ بعيا( ما نسام معلي التعلي  العالم والعامعات - ت اليوظفيا اليدنييا( بدال211121) بالضةةةةةةةوابد الوا بة  يت  التقيد 

ولوائحه وذلك مند صرف بدل )التعلي  العامعم( ألمضاء هيئة التد يي واليحاضريا واليعيديا 

( وتةةةةا ي  259    )( ما )أواًل( ما  را  معلي الوز اء 6اليوافق مليةةةةه بيولةةةةب الفقرة     )

ما الراتب األسةةاسةةم  - %25 -هةةةةةةةةةة والتم تنف ملل )صةةرف بدل تعلي  لامعم ن ةةبته 1/9/1429

للد لة األولل ما ال ّل  ألمضاء هيئة التد يي وما فم حكيه  ليا يبل  نصابه الحد األملل( 

 تعاوز ومدير شؤون اليوظفيا م ئوليا ما أي ، وسيكون مدير مام الشؤون اإلبا ية واليالية

هةةةةةة والضي يقضم فم فقرتيه  12/9/1420( وتا ي  157    ) الوز اء معلي بقرا  التقيد مراماة مع ،

) ب ، ج ( ما اليابة )أواًل( بعدم منح بدالت أو مالوات خالف ما هو معتيد، والتقيد باألنسية 

علي الوز اء والقرا ات والتعلييات الينسية لصةةةةةةةرف البدالت والعالوات واليؤكد مليه بقرا  م

هة 8/10/1435وتا ي   10/2/8455هةةةة ، وخطاب معالم وزير اليالية     23/9/1422( وتا ي  256    )

 اليوله ليعالم وزير التعلي .

 ( مخصصات االبتعاث221311)

 

 ( مخصصات التد يب221312)

مدم تعاوز هةةةةةةةةةة القاضةةم بالتأكيد ملل 16/10/1419م( وتا ي  /1077التقيد باألمر ال ةةةامم     ) -

االمتيابات اليخصةةةةةةةصةةةةةةةة للتد يب واالبتعاث بالييلانية وويقاف التد يب واالبتعاث للعهات التم 

تعاوزت امتياباتها ليدة ثالث أو أ بع سةةةةةةنوات حتل يت  تصةةةةةةحيح وضةةةةةةعها بالتقيد باالمتيابات 

لحصول اليخصصة لها بالييلانية، وحث مبتعثيها إلنهاء ب استه  فم مواميدها إلتاحة الفرصة ل

( 81165ملل فرص أكثر للتةةد يةةب واالبتعةةاث، واليؤكةةد مليةةه بتعيي  معةةالم وزير التعلي      )

 .هة.4/9/1438وتا ي  

( " خف برامج الحاسةةةةةةةةب اآللم والدم  22434/00/00/0125/03/01/26ت  امتياب البرنامج     )- (  خف وبرامج الحاسب اآللم222021)

لحكومم" بييلانية وزا ة التعلي  ، وتيت منصةةةةةةرته ولل منصةةةةةةريا الفنم لقطاع التعلي  والتد يب ا

هيا :)الرخف، والدم  الفنم( بغرض شةةراء "الرخف األكابييية للبرامج  اإللكترونية والدم  الفنم 

ملل مكوناتها" ، وتوفيرها بأفضةةةل الشةةةروو واليواصةةةفات واألسةةةعا  ، لكافة العهات الحكومية 

 ات التابعة لوزا ة التعلي ."بدون مقابل"، للعامعات والهيئ

( " اليكتبة الر يية ال ةةةعوبية " بييلانية 22434/00/00/0132/03/01/26تّ  امتياب البرنامج     ) - اليكتبة الر يية

( نفقات تشةةغيلية "وتتضةةيا تشةةغيل وصةةيانة 1ولل منصةةريا هيا :) وزا ة التعلي ، وتيت منصةةرته

(  سوم اشتراكات بدو  النشر ، بغرض الحصول 2تقنية اليعلومات وأتعاب اليحاسب القانونم" ، )

م ، بهدف توفير 2017ملل "الرخصةةةةةة الوطنية لتأميا مصةةةةةاب  اليعلومات اإللكترونية" بنهاية مام 

بأفضةةةةةةةل الشةةةةةةةروو واليواصةةةةةةةفات واألسةةةةةةةعا  ، ووتاحة اليعال  أكبر محتوى معلوماتم ولكترونم

 للعامعات والهيئات التابعة لوزا ة التعلي  "بدون مقابل" لالستفابة ما محتواها.

هةةةةةةةةةةةة القاضةةةةةم بأن يتحيل 1417/  4/  21وتا ي   5914ب//3يطبق مقتضةةةةةل األمر ال ةةةةةامم     - ( اإلماشة27222)

 ات الغضائية التم تقدم له  بيولب مقوب اإلماشة.ما  يية الولب %50الطالب أو الطالبة 

( "مكافآت 282111وفقًا لتعلييات ما ُيصرف ما امتيابات بنوب الييلانية فإن امتياب البند     ) - ( مكافآت الطلبة بالداخل282111)

الطلبة بالداخل" مخصةةةةةةةف لصةةةةةةةرف اليكافآت الشةةةةةةةهرية اليقر ة للطلبة اليلتحقيا بالعامعات 

والكليات واليراكل العليية فم الداخل، وينبغم االلتلام التام بعدم تحويل أي مبل  ما واليعاهد 

 .اليبال  اليتوفرة بيكافآت الطلبة ولل أي ح اب آخر وال فم نهاية ال نة اليالية
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 البرامج التم ت  تعديل م يياتها بنهاية العام اليالم 2019م

 

 

 

 

 

 

 

 

مةةةا تكةةةاليا البةةةرامج  %20تحقيقةةةًا لكفةةةاءة اإلنفةةةاض تةةة  تخفةةةيم البةةةرامج البديلةةةة بحةةةد أ صةةةل  البرامج البديلة

اليةةةة، ومنةةةد الحالةةةة ولةةةل تكةةةاليا وضةةةافية لهةةةا يةةةت  طلبهةةةا بعةةةد طةةةرح العقةةةد فةةةم مناف ةةةة الح

مةةةةا تكةةةةاليا العقةةةةد الحةةةةالم ليةةةةت   %5مامةةةةة ووحضةةةةا  أ ةةةةل العةةةةروض ملةةةةل أن ال تليةةةةد مةةةةا 

 .ب استها ووبداء الرأي حيالها
 

الشررررررررنة اللشنارررررررة للشررررررررا  الملحررررررر  

لألدويررررررررة والمسرررررررر   والم رررررررر ل مات 

 "الطباة "نلبكل

هررررر القاأرررري برررر   13/3/1437( وتررررا ي  13325بنررررا ى الررررل المررررر ال ررررامي الكررررري    رررر    

الصررررررركاة الككلمارررررررة ب رررررررلوار اح ااماتسرررررررا مررررررر  الدويرررررررة والمسررررررر    تل ررررررر م ال سرررررررات

والم ررررر ل مات الطبارررررة مررررر  الشررررررنة اللشنارررررة للشررررررا  الملحررررر  لألدويرررررة والمسررررر   

ت والارررأ لررر  يررر   إمررراي     اقررر  اب ررر ا ى مررر  ترررا ي   والم ررر ل مات الطبارررة "نلبكرررل" حصررررياى

الشررررررررنة م لكرررررررا  ال ن رررررررال الم ررررررربل برررررررا  ال سرررررررات الصررررررركاة و2019دي رررررررمبر//31

اللشنارررررررة للشررررررررا  الملحررررررر  لألدويرررررررة وابمسررررررر   والم ررررررر ل مات الطبارررررررة  نلبكرررررررل(ت 

( مررر  البنرررلد المكررر د  لسررر ا %10وي ررر  نل مررر  حلرررا الكرررابت الطا جرررة وبمرررا ب ي  ررراوي  

 الغرض ".

اس  البرنامج                        

 بعد التعديل  بل التعديل     البرنامج

 والخدمية التعلييية اليؤس ات مع الطبم التعاون اتفا يات 301910117

والدولية اليحلية  

 والخدمية التعلييية اليؤس ات مع الطبم التعاون اتفا يات

واليخبرية والدولية اليحلية  


