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  م2004( لسنة 299قرار رئيس جملس الوزراء رقم )

 بشأن الئحة معادلة شهادات ما بعد الثانوية العامة

 

 رئيس جملس الوزراء
  ع لل  دتوور امجههورية اليهنية بعد اإلطال 

 م بشأن امجامعات اليهنية وتعديالته 1995( لسنة 18ولل  القانون رقم ) 

 م بشأن البعثات واملنح الدراتية والئحوه الونفيذية 2003( لسنة 19ولل  القانون رقم ) 

 ا م بشأن تشكيل احلكومة وتسهية ألضائه2003( لسنة 105ولل  القرار امجههوري رقم ) 

 وبناًء لل  لرض وزير الوعليم العالي والبحث العلهي 

 وبعد موافقة جملس الوزراء 

 قــــــرر

 الفصل األول

 التسمية والتعاريف واألهداف ونطاق السريان

 تسه  هذه الالئحة بـ ) الئحة معادلة شهادات ما بعد الثانوية العامة (  (1مادة )
حة يكون للكلهات والعبارات الواردة أدناه حيثها وردت يف هذه ألغراض تنفيذ أحكام هذه الالئ (2مادة )

 دلت القرينة لل  معن  آخر:أو  الالئحة املعاني املبينة أمام كل منها ما مل يقوض تياق النص
 : امجههورية اليهنية    امجههورية1

 : وزارة الوعليم العالي والبحث العلهي    الوزارة2

 الي والبحث العلهي : وزير الوعليم الع   الوزير3

بها ال تقل  : كل دراتة أكادميية منوظهة يف مؤتسة تعليم لال معرتف   الوعليم العالي4

ــة      ــا لــا تــنة دراتــية كامل ــد   أو  مــدة الدراتــة فيه فصــلد دراتــيد بع

 احلصول لل  شهادة املرحلة الثانوية 

معـرتف   تعلـيم لـال   مهنية منوظهة يف مؤتسـة أو  : كل دراتة أكادميية   الوعليم امجامعي5

مـا فصـول دراتـية     مـا يعاداـا  أو  بها ال تقـل لـا أربـن تـنوات أكادمييـة     

ــة     ــة الثانوي ــ  شــهادة املرحل إال إذا نــص نظــام املؤتســة    بعــد احلصــول لل

 ماحنة الشهادة لل  دون ذلك 
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أهليـة يف أي  أو  : كل شهادة متنح ما قبل مؤتسة تعلـيم لـال حكوميـة      الشهادة الدراتية6

، مـا مراحـل الوعلـيم العـالي     حقـول املعرفـة يف نهايـة أي مرحلـة      حقل مـا 

ــة    ــك املؤتسـ ــن تلـ ــ  أن  ضـ ــام  للـ ــيم واإلدارة   –لنظـ ــول والوعلـ )يف القبـ

ــات   ــة واإلموحانــ ــة(   األكادمييــ ــدراات العلهيــ ــه يف   –والــ ــارف لليــ موعــ

 واملنظهـــات واإلاـــادات العربيـــة واإلقليهيـــة والدوليــــة ذات     املؤتســـات  

 يم العالي وتشرف لليها الدولة العالقة بالوعل

أحكـام هــذه   : تأشـ  الــوزارة للـ  الشــهادة العلهيـة بأنهــا  ـحيحة وفــق       الوصديق7

 الالئحة 

وبراجمهـا   : إقرار الوزارة بقانونية واود مؤتسـة الوعلـيم العـالي األانبيـة       اإللرتاف8

يــة الوشــريعات القانون مبــا ال يوعــارض مــن ، طبقــال لقــانون دولــة مواطنيهــا 

 النافذة واألنظهة املنبثقة لنه 

: إ دار قرار ما مجنـة املعـادالت بـأن الشـهادة مواـو ع املعادلـة تكـاف            املعادلة9

الشــهادات الدراتــية الــواردة يف  ألغــراض الووفيــد إحـد   أو  أكادمييـال 

( مـا هـذه   5تلم الشهادات املعوهدة يف امجههورية وفق ما ااء يف املـادة ) 

 الالئحة 

 : مجنة معادلة الشهادات املشكلة مبواب إحكام هذه الالئحة  جنة  الل10

للحصـول للـ     : تعـ  أن  ـاحب تلـك الشـهادة هـق لـه موا ـلة دراتـوه           املعادلة األكادميية11

 دراة للهية تلي الشهادة اليت حصل لليها )قرار مطلق( 

احبها العهل يف وفيفة إداريـة  : تع  أن الشهادة مواو ع املعادلة  ول     املعادلة الوفيفية 12

معنيــة فقــن دون الســهاو لــه مبوا ــلة الدراتــات العليــا يف املؤتســـات        

العهـــل يف جمـــال الوــدريس يف امجامعـــات اليهنيـــة )قـــرار  أو  األكادمييــة 

 مقيد( 

: هو قرار يوخذ بشأن احلاالت اليت تكـون املعلومـات املوـوفرة لنهـا غـ          القرار اإلارائي13

 ألمر هواج إىل مزيد ما الدراتة أن اأو  كافية

تهدف هذه الالئحة إىل وان الضوابن واديد اإلاراءات املنظهة ملعادلة الشهادة العلهية املهنوحة  -أ (3مادة )

مبا يكسبها ، ما مؤتسات الوعليم العالي غ  اليهنية لصاحبها بالشهادة العلهية اليهنية املوازية

ل  اإلمويازات واحلقوق املرتتبة لليها داخل امجههورية مبواب الصفة القانونية حلصول  احبها ل

 هذه الالئحة ويف إطار الوشريعات النافذة 

 تسري أحكام هذه الالئحة لل  الشهادات الوالية ملرحلة الثانوية الصادرة لا امجامعات املعرتف بها  -ب
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 الفصل الثاني

 مبادئ وأحكام عامة

 

لشهادات اليت هصل لليها أبناء امجههورية ما مؤتسات تعليم لال غ  مبنية تقوصر املعادلة لل  ا (4مادة )

لزوج اليهنية األانيب يوعد تقديم نسخة ما لقد الزواج أو  وإذا كانت املعادلة لزواة اليه  األانبية

الزواية وميكا معادلة شهادة أي ما  اتوهراروما يفيد ، املسجل لد  السلطات اليهنية واواز السفر

أهلية يبد أتباب أو  الرلايا العرب واألاانب بناًء لل  طلب رمسي ما مؤتسة رمسية حكومية

 املعادلة واحلااة إليها وتقونن بها اللجنة 

يوحدد ٌتلم الشهادات الدراتية املعوهد يف امجههورية الذي توم مبوابة معادلة الشهادات لل  النحو  (5مادة )

 اآلتــي:

ــة الثانويــة ودون امجــامعي   الــدبلوم: وهــو املؤهــل    1 ــة   أو ، الوــالي لشــهادة املرحل ــالي لشــهادة املرحل الو

 امجامعية األوىل ودون املااسو  

 ليسانس( أو  الشهادة امجامعية األوىل: )بكالوريوس  2

 الشهادة امجامعية الثانية: )املااسو (   3

 الشهادة امجامعية الثالثة: )الدكووراه(   4

 ألكثر ما غرض منها: أو  اقيقال ألحد األغراض اآلتية توم معادلة الشهادات (6مادة )

 قصد اإللوحاق مبرحلة تعليهية ألل   -1

 القطا ع اخلاص أو  الووفيد يف إحد  الوحدات اإلدارية للدولة -2

 ممارتة إحد  املها احلرة اليت تسودلي ممارتوها احلصول لل  شهادة دراتية معينة  -3

 احلصول لليها نيل شهادة دراتية معينة لالوة خا ة يوطلب أو  احلصول لل  ترقية -4

 تلوزم اللجنة واوبال يف تقييهها للشهادة مواو ع املعادلة مبرالاة ما يلي:  (7مادة )

 حصول املؤتسة املاحنة للشهادة لل  اإللرتاف الرمسي ما قبل الدولة اليت تعهل فيها   1

لوعليهية والنشـرات الدوريـة الـيت    القيهة األدبية للهؤتسة يف املراان الدولية اخلا ة باملؤتسات ا  2

وأدلة مؤتسات الوعلـيم العـالي   ، الدولية املعوهدةأو  العربيةأو  املنظهات احملليةأو  تصدرها الدول

 يف الدولة اليت تعهل فيها 

 املعلومات الوثائقية املوعلقة بقيهة الشهادة ومسوواها حمليال وإقليهيال ودوليال   3

 املي الشهادة يف الدولة الصادر لنها املهيزات واحلقوق اليت متنح حل  4
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 الفصل الثالث

 معايري وإجراءات املعادلة

 

  ضن الشهادة املطلوب معادلوها لألس واملعاي  العامة اآلتية: (8مادة )

الســالات أو  تــية املطلوبــة للحصــول للــ  الشــهادة  راللســنوات الد  نــدتــوفر احلــد األللــ  واحلــد األ   1

 لليها  املعوهدة املطلوبة للحصول

توفر السجل األكادميي املوضها املقـررات النظريـة والعلهيـة املطلوبـة للحصـول للـ  الشـهادة ونظـم           2

 الوقييم واإلموحانات املوبعة يف املؤتسة املاحنة اا 

 ( ما هذه الالئحة توم معادلة شهادة الدبلوم العالي وفقال ملا يلي:7من مرالاة أحكام املادة ) (9مادة )

مــا يعاداــا يف حــال احلصــول لليــه بعــدها وبالشــهادة   أو  بوقاً  بالشــهادة الثانويــة العامــةأن يكــون مســ  1

 امجامعية األوىل يف حال كونه دبلوم دراتات لليا 

 فصلد دراتيد أو  دراتة للحصول لليه لا تنة دراتية كاملةلأن ال تقل مدة ا  2

 حمدد و ريح  أن يكون يف كل احلاالت دراة منوهية ويذكر فيها الوخصص بشكل  3

 ( ما هذه الالئحة توم معادلة الشهادة امجامعية األوىل وفقال ملا يلي:7من مرالاة أحكام املادة ) (10مادة )

 ما يعاداا أو  دة الثانوية العامةاأن تكون مسبوقة بالشه  1

 إثبات إقامة يف البلد الذي درس فيه الطالب طيلة فرتة الدراتة   2

مـا يعاداـا مـا فصـول دراتـية (      أو  لوام دراتية كاملـة ) ألليها أربعة  أال تقل مدة الدراتة للحصول  3

 إال إذا نص نظام املؤتسة املاحنة اا لل  دون ذلك 

 ويذكر فيها الوخصص بشكل حمدد و ريح ، أن تكون يف كل احلاالت دراة منوهية  4

 أن ينص  راحة يف الشهادة لل  مسه  الدراة العلهية   5

 وفقال ملا يلي:، ( ما هذه الالئحة توم معادلة الشهادة امجامعية الثانية7ام املادة )من مرالاة أحك (11مادة )

 أن تكون مسبوقة بالشهادة امجامعية األوىل ما مؤتسة تعليم لال معرتف بها   1

أن تكون مسبوقة بالدبلومات اليت نص لليها نظام املؤتسة الوعليهية يف حال واود نص يوطلب هذه   2

 الدبلومات 

 راحة لل  مسه  الدراة العلهيـة يف  صـص حمـدد وأن تكـون مـا مؤتسـة تعلـيم لـال          أن ينص  3

 معرتف بها رمسيال مبنح هذه الدراة يف هذا الوخصص 

الرتــالة إذا كانــت مــا موطلبــات مــنح الشــهادة وفــق نظــام املؤتســة      أو  إحضــار نســخة مــا البحــث    4

 الوعليهية املاحنة اا 

 لنظام املؤتسة املاحنة اا  أن تكون دراة منوهية يف ذاتها وفقال  5
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إال إن ، الرتــالة يف جمــال دراتــة الطالــب يف املرحلــة امجامعيــة األوىل  أو  أن يكــون مواــو ع البحــث   6

 جتد اللجنة مربرال مقنعال إلخوالف الوخصص أو  يكون الطالب قد درس مقررات إاافية

 الشهادة امجامعية الثالثة وفقال ملا يلي: ( ما هذه الالئحة توم معادلة7من مرالاة أحكام املادة ) (12مادة )

أن ينص  ـراحة للـ  أن الدراـة هـي دراـة الـدكووراه يف  صـص حمـدد وأن تكـون مـا مؤتسـة              1

 تعليم لال معرتف بها رمسيال مبنح هذه الدراة يف هذا الوخصص 

 ما يعاداا ما مؤتسة تعليم لال معرتف بها أو  أن تكون مسبوقة بشهادة املااسو   2

 نسخة ما أطروحة الدكووراه  إحضار  3

 وقييم اخلا ة بها لم ااأن يؤخذ باإللوبار البحوث والدراتات املطلوبة للشهادة ونظ  4

 أن تكون الدراة منوهية كنهاية للهرحلة امجامعية الثالثة وغ  معلقة ألي تبب ما األتباب   5

ثانيـة إال أن جتـد اللجنـة    أن يكون مواو ع األطروحة يف جمال دراتـة الطالـب يف املرحلـة امجامعيـة ال      6

 مربرال مقنعال الخوالف الوخصص 

( ما هذه الالئحة يوعد لل  كل شخص يرغب يف احلصول لل  4من مرالاة ما ااء يف املادة ) (13مادة )

ما ينيبه مرفقال به أو  معادلة شهادته أن يوقدم مبلد إىل الوزارة هووي طلبال كوابيال ما  احب الشأن

 ما يلي:

ــد          نســخة مــ   1 ــك البل ــة ذل ــم مــا وزارة خاراي ــا مصــدقة مــا اهــة إ ــدارها ث ا الشــهادة املــراد معادلوه

مـا يقــوم مبهامهـا يف تـفارة امجههوريــة يف حـال لــدم واودهـا يف بلــد      أو  ومصـادقة امللحقيـة الثقافيــة  

 وال تقبل  ور الشهادات حو  ولو كانت مكوهلة الوصديق ، اإللوهاد

ســـابقة للشــهادة املطلـــوب معادلوهـــا مســووفاة لشـــرو  الوصـــديق   نســخة مـــا شـــهادة نهايــة املرحلـــة ال    2

 ( ما هذه املادة 1املذكورة يف الفقرة )

النســـخة األ ـــلية مـــا تـــجله  أو  نســـخة مـــا كشـــوف دراـــات الطالـــب للشـــهادة املطلـــوب معادلوهـــا    3

 األكادميي مصدقال لليها حسب األ ول 

 تت  ور فوتوغرافية لصاحب الشهادة   4

س األوىل مجواز تفر  احب الشهادة املطلوب معادلوهـا ويف كـل األحـوال     ورة ما الصفحات اخله  5

جيب لل  طالب املعادلة إحضار أ ـول الوثـائق والشـهادات املـذكورة ألـاله لعطـال ع لليهـا مـا قبـل          

 مقرر اللجنة الذي يقوم بالوأش  يف كل الوثائق املقدمة مبا يفيد إطالله لل  أ واا 

 املطلوب معادلوها الصفة القانونية بإتويفاء شرو  الوصديق اآلتية:تكوسب الشهادة  (14مادة )

 حت الشهادة نتصديق املؤتسة اليت م  1

ما يقوم مقام أي منهها يف بلد إ دار الشهادة للـ   أو  الوعليم العاليأو  تصديق وزارة الرتبية والوعليم  2

 خامت املؤتسة وتوقيعها 
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ه الشهادة لل  خامت الوزارة املصدقة وتوقين امجهة املنا  تصديق وزارة اخلاراية يف البلد الصادرة لن  3

 بها الووقين لل  الوصديق 

السـفارة يف حـال لـدم واـود امللحقيـة( يف ذلـك البلـد        أو  تصديق البعثة الدبلوماتـية اليهنيـة )امللحقيـة     4

 لل  خامت وزارة اخلاراية والووقيعات اليت ههلها 

 وب معوهد لد  الوزارة إذا كانت  ادرة بلغة غ  العربية ترمجة الشهادة إىل العربية ما قبل مك  5

 الفصل الرابع

 سلطة املعادلة

ألضائها لل   اخويارتنشأ يف الوزارة مبواب إحكام هذه الالئحة مجنة تسهي " مجنة املعادالت " يوم  (15مادة )

 وتوهون بصالحيات كافية ألداء مهامها ، أشخا همأو  أتاس وفائفهم

ورب هذه اللجنة املران الوحيد ملؤتسات الدولة لل  إخوالفها يف معادلة الشهادات املنصوص لليها تع (16مادة )

 ( ما هذه الالئحة 6( ما هذه الالئحة وذلك يف إطار األغراض املشار إليها يف املادة )5يف املادة )

ئب الوزير والوكيل تشكل مجنة املعادالت ما أربن مجان قطالية يكون يف كل منها نا –أ   (17مادة )

 املخوص بالوزارة ليصبح قوام كل مجنة مخسة ألضاء مبا فيهم الرئيس وذلك لل  النحو الوالي:

 رئيسال      حث العلهي  نائب وزير الوعليم العالي والب1

 نائبال للرئيس          الوكيل املخوص بالوزارة2

 هية العامة اآلتية: املوخصصد يف كل حقل ما احلقول العل ثالثة ألضاء ما  3

 قوصادية والقانونية العلوم اال  أ

 العلوم اإلنسانية والدينية   ب

 العلوم الطبيعية وااندتية والرياايات   ت

 العلوم الطبية وشبة الطبية   ث

 مقررال     مدير لام اإلدارة العامة لعلرتاف والوصديق واملعادلة بالوزارة4

ممثل يف مجنة املعادالت وذلك يف حقل العلوم الطبيعية  يكون لوزارة الوعليم الف  وامله  لضو –ب 

 ( ما الفقرة )أ( ما هذه املادة 3وااندتية والرياايات املنصوص لليها ي البند )

ام واإلخوصا ات األتاتية هيصدر بوشكيل كل مجنة قطالية قرار ما الوزير وتووىل كل منها امل (18مادة )

 اآلتية:

د إليهـا يف معادلـة الشـهادات باإلتـو ناس مـا الوجـارب املهاثلـة ويصـادق         املعاي  الـيت تسـون   اقرتاو  1

 لليها ما رئيس الوزراء 

 النظر يف مجين احلاالت املعرواة لليها للهعادلة يف إطار أحكام هذه الالئحة   2

ــا        3 ــوب معادلوه ــة    بامســهالوحقــق مــا أن الشــهادة  ــص الشــخص املطل ــق األوراق الثبوتي لــا طري

 الشخصي إن دلت الضرورة  ودلاءاالتأو  املخولفة
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إ ــدار قــرار مبعادلــة الشــهادة إلحــد  الشــهادات الدراتــية الــواردة يف الســلم املعوهــد للشــهادات      4

 ( ما هذه الالئحة 6الدراتية يف امجههورية وفقا ما ااء يف املادة )

يـة مصـدرة   إليـه املؤتسـة الوعليه   يطلب الرأي ما املخوصد الرمسيد للدولة يف البلد الـذي تنوهـ    5

 رأت اللجنة أنها اواج إىل واوو أمشل أو  الشهادة إن مل تكا الدراتة الوقوميية قاطعة

ــة      6 ــة الشــهادات يف الــدول العربي ــة إن  أو  اإلتــو ناس بــ راء مجــان معادل األانبيــة يف احلــاالت املهاثل

 وادت 

 إليها ما الوزير  النظر يف اإللرتاض املقدم ما املسوفيد لل  قرارها بشأن شهادته بعد إحالوه  7

ار  معادلوها ونولية املعادلة  يوم ارير حمضر بعد كل إاوها ع يوضها بيان الشهادات اليت (19مادة )

إليها ويوقن األلضاء اخلهسة لل  مسودة احملضر ولل   اتوندتوفيفية واملربرات اليت أو  أكادميية

 ما الوزير  الوهادهكل حمضر قبل 

العامة لعلرتاف والوصديق واملعادلة بالوزارة مهام تكرتارية اللجنة ويصدر بوحديد تلك تووىل اإلدارة  (20مادة )

 املهام ونظام لهلها قرار ما الوزير 

ويرأس اإلاوها ع إذا ، ما نائبه حال غيابهأو  تعقد اللجنة إاوهالات دورية شهرية بدلوة ما رئيسها (21مادة )

 لت احلااة بدلوة ما رئيسها واا أن جتوهن كلها د، غاب رئيسها نائبه

يووفر النصاب القانوني لصحة اإلاوها ع حبضور أربعة ألضاء وتوخذ القرارات باألغلبية املطلقة  (22مادة )

ويوم ، ويف حالة تساوي األ وات يراح امجانب الذي فيه الرئيس، أل وات األلضاء احلااريا

 تثبيت الوحفظات يف حمضر اإلاوها ع بشكل وااح 

للجنة أن تطلب ما مقدم الطلب آية وثائق أخر  غ  منصوص لليها يف هذه الالئحة تر  أنها ارورية  (23مادة )

 واا أن تسوأنس ب راء ما تعوهدهم وبالطريقة اليت تراها مناتبة 

لل  أن تعوهد ، للجنة أن تقرتو بعض املعاي  اإلاافية بشأن بعض الشهادات ذات اخلصو يات املعينة (24مادة )

 ذه املعاي  ما رئيس جملس الوزراء بناًء لل  لرض الوزير ه

 ال تلوزم اللجنة ب ية معادلة  ادرة لا اهة أخر   (25مادة )

ويوحهل ، تعورب اللجنة غ  مس ولة لا  حة حموويات الشهادة والوثائق املرفقة بها قبل املعادلة وبعدها (26مادة )

 إذا أثبت ذلك الحقال أو  بة لل  لدم  حوها احبها كافة املس ولية القانونية املرتت

ما خربته دون أن يكون له  وت معدود  دتسوفيأو  دلو إىل إاوهالها ما تسوأنس برأيهللجنة أن ت (27مادة )

 تها ايف قرار

 يعود تفس  أي قرار ما اللجنة بشأن معادلة الشهادات إىل اللجنة ذاتها  (28مادة )

ر لا مجنة معادلة الشهادات ملزمال مجهين وحدات امجهاز اإلداري للدولة والقطالد يعورب أي قرار يصد (29مادة )

 العام واملخولن والقطا ع اخلاص داخل امجههورية 

 تصدر وثيقة املعادلة بووقين مقرر اللجنة ورئيسها وينوب لا الرئيس نائبه يف الووقين حال غيابه  (30مادة )
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 الفصل اخلامس

 قرارات اللجنة

 تنظر اللجنة يف كل شهادة لل  حده وتصدر قرارها بشأنها  (31مادة )

 بواتطة الوعليم لا بعدأو  باملراتلةأو  تعادل وفيفيال كل شهادة حصل لليها  احبها بنظام اإلنوساب (32مادة )

الكامل( لل  أن تكون مؤتسة الوعليم العالي ماحنة  االنوظامأي نظام تعليهي آخر غ  نظام )أو 

 و ع ما الشهادات معرتفال بها ومعرتفال بهذا النهن ما الوعليم يف بلدها وفق نظهها الوعليهية هذا الن

 يكون قرار اللجنة لامال وخا ال كها يلي: (33مادة )

يكون القرار لامـال حـد يونـاول مؤتسـة تربويـة معنيـة متـت معادلـة مجيـن شـهاداتها لوـواتر احلـاالت              -1

 اداتها معادلة الصادرة لوها وبذلك تصبح مجين شه

يكون القرار خا ال حد يونـاول شـهادة بـذاتها  ـادرة لـا مؤتسـة تربويـة بعينهـا ويقـاس لليهـا مـن             -2

 ورود شهادة أخر  ما املؤتسة ذاتها وبنفس أو افها 

 تصبح قرارات اللجنة نهائية وتارية املفعول بإلوهاد الوزير حملضر إاوهالها  (34مادة )

وجيب أن يوضها ،  دار قرار مبعادلة معلقة لل  أي شر  مهها كانت األتبابال جيوز للجنة إ (35مادة )

 ألغراض الووفيد( فقن أو  القرار نولية املعادلة اليت ألوهدتها اللجنة )أكادمييال

توحدد املهلة القانونية إلاراء الدراتات وحو  إ دار القرار للشهادات املسووفية للشرو  بشهر واحد  (36مادة )

ولليها إما أن ،   يبدأ ما تاريخ ورود طلب املعادلة مسووفيال للشرو  اإلارائية إىل اللجنةكحد أقص

تشعر امجهة طالبة أو  ترد املعاملة من ذكر األتباب املوابة للردأو ، تصدر قرارها يف هذه املهلة

 املعادلة بوهديد املهلة من بيان األتباب املوابة لذلك 

لل  قرار اللجنة برفض معادلة الشهادة أمام الوزير  االلرتاضما ينيبه احلق يف  أو لصاحب الشهادة (37مادة )

مكووبال مرفقال به الوثائق واألتباب املؤيدة  االلرتاضخالل تود يومال ما  دوره لل  أن يقدم 

إليها ما الوزير  االلرتاضولل  اللجنة أن تصدر قرارها خالل شهر ما تاريخ إحالة  اللرتااه

 رارها نهائيال يف هذه احلالة ويكون ق

 للوزير حق إلغاء أي قرار يوعارض من أحكام هذه الالئحة  (38مادة )
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 الفصل السادس

 أحكام ختامية

 ال جيوز إتوخدام املعادلة إال لألغراض اليت منحت اا فقن  (39مادة )

 انت مدتها اخلربات مهها كأو ، الدورات الودريبيةأو ، ال تعادل شهادة اللغة (40مادة )

 اإلجنليزية حسب الطلب أو  تصدر شهادة املعادلة باللغة الغربية (41مادة )

تسوويف الوزارة مبلغال ماليال يوم اديده بقرار ما رئيس جملس الوزراء بناًء لل  لرض ما الوزير مقابل  (42مادة )

ظام املوبن يف اصيل وفق الن، اخلدمات لل  معادلة الشهادة يورد لصاحل اخلزينة العامة للدولة

 اإليرادات 

ويوم ، يصرف لكل لضو ما ألضاء اللجنة وتكرتاريوها مكافأة مالية لا كل السة هضرها (43مادة )

اديد تلك املصاريد واملكافأة مبواب الئحة مالية تصدر بقرار ما الوزير وبالوشاور من وزارة 

 ال ميكا جتاوزه ويف إطار تقد مالي حمدد لل  املسوو  العام ، املالية

 للوزير إ دار القرارات واألوامر والوعليهات الالزمة لونفيذ أحكام هذه الالئحة  (44مادة )

 يعهل بهذا القرار ما تاريخ  دوره وينشر يف امجريدة الرمسية  (45مادة )

 صدر برئاسة جملس الوزراء
 ه1425/شوال/15بتاريخ 
 م2004/نوفمرب/28املوافق 

 مجالباعبدالقادر                                د. عبدالوهاب راوح                 
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