
 المتضمن نظام الكفاالت 2008-7-6/و تاريخ 53القرار رقم /

 وزير التعليم العالي

 .88;46/33/3/ تارٌخ 365بناء على أحكام المرسوم التشرٌعً رقم /

 . / منه72،وال سٌما المادة / 37/8/4226/ تارٌخ 42وعلى أحكام قانون البعثات رقم /

 : ٌقــرر ما ٌلـً

 : تحدد أنواع الكفاالت المطلوب تقدٌمها من الموفدٌن على الوجه اآلتً -1المادة 

 .كفالة عقارٌة -1

 .كفالة تجارٌة -2

 .كفالة صناعٌة -3

 .كفالة زراعٌة -4

   .ٌشترط فً الكفالة التجارٌة أو الصناعٌة أو الزراعٌة أن تكون من الدرجة الممتازة أو األولى أو الثانٌة -أ -2المادة 

العامة أو الخاصة أو غٌرها وخال  ٌشترط فً العقار موضوع الكفالة أن ٌكون غٌر مرهون ألي جهة من الجهات -ب          

 .من أٌة إشارة موضوعة علٌه

قابلة للتجزئة لكل المبالغ المترتبة على الموفد نتٌجة إٌفاده مهما تغٌر  تكونالكفالة تضامنٌة بٌن الموفد والكفٌل وغٌر -3المادة 

ملتزماً حتى إنتهاء إلتزام الموفد بموجب أحكام  الدراسة أو مدة اإلٌفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها ، وٌبقى الكفٌل نوع

 . قانون البعثات العلمٌة

الغرف التجارٌة أو الزراعٌة أو الصناعٌة أو دوائر السجل  األصل فً الكفالة أن تكون مفتوحة أما إذا أصرت -4المادة 

 : قٌمتها فتحدد على النحو االتً على تحدٌدالعقاري 

 :بالنسبة للموفد خارجي -أ 

 .ل.س خمسون ألف لٌرة سورٌة للموفد من أجل الحصول على درجة اإلجازة/50.000/ -

 .ل.س خمس وسبعون ألف لٌرة سورٌة للموفد من أجل الحصول على درجة الماجستٌر أو ما ٌعادلها/75.000/ -

 –ألف لٌرة سورٌة للموفد من أجل الحصول على درجة أعلى من شهادة الماجستٌر )دكتوراه ل.س مائة /100.000/ -

 . (اختصاص

 :بالنسبة للموفد الداخلي -ب

 .ل.س خمس وثالثون ألف لٌرة سورٌة للموفد من أجل الحصول على درجة اإلجازة/35000/ -

 .هادة أعلى من درجة اإلجازةل.س خمسون ألف لٌرة سورٌة للموفد من أجل الحصول على ش/50000/ -

 .إذا كان اإلٌفاد داخلً وخارجً فٌتوجب على الموفد تقدٌم كفالة واحدة مطابقة لكفالة اإلٌفاد الخارجً -ج

على مالءة الكفٌل وتوقٌعه أو توضع إشارة الحجز على العقار فً  تصادق الغرف التجارٌة أو الزراعٌة أو الصناعٌة -5المادة 

 . قبل الكفٌل وٌصادق على الكفاالت من قبل الكاتب بالعدل بعد ملئها وتوقٌعها من العقارٌة الكفالة

االلتزامات المترتبة علٌه بموجب قانون البعثات العلمٌة وٌتم ذلك بقرار  ال تحرر الكفالة إال بعد تأدٌة الموفد لجمٌع -6المادة 

 .(تص)مجلس الجامعة المخ  اللجنة التنفٌذٌة للبعثات العلمٌة أو من

 .ال ٌجوز للكفٌل أن ٌكفل أكثر من موفد واحد فقط وٌمكن قبول أكثر من عقار للكفٌل الواحد -7المادة 

/ وأحكام المادة 4للموفد نفسه مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة / ٌجوز قبول كفالتٌن عقارٌتٌن لكفٌلٌن مختلفٌن -8المادة 

 .من هذا القرار /6/

 الدنٌا لقبول الكفالة أما الحد األعلى فهو مفتوح وٌكون بقدر المطالبة لغ الواردة فً هذا القرار هً الحدودإن المبا -9المادة 

 .المالٌة التً ٌتم تحدٌدها من قبل محاسبة البعثات العلمٌة

فالة مساوٌة لها أو للبعثات العلمٌة أو )مجلس الجامعة المختص( بك ٌمكن تبدٌل الكفالة بقرار من اللجنة التنفٌذٌة -10المادة

 .اإلٌفاد وتمدٌدها إذا كان الموفد على رأس عمله فً الجهة الموفد لصالحها أو أثناء فترة أقوى منها

 .38/32/4229/و تارٌخ 9:ٌنهى العمل بالقرارات المخالفة لهذا القرار وال سٌما القرار رقم  -11المادة 

 .ٌنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة -12المادة 


