اجلريدة الر�سمية العدد ()1164

وزارة الرتبيـــة والتعليــــم
قــرار وزاري
رقــم 2016/298
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا وزارة الرتبيـة والتعليـم
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2008/37بتحديـ ــد اخت�صا�صـ ــات وزارة الرتبيـ ــة والتعليـ ــم
واعتمــاد هيكلهــا التنظيمــي ،
و�إىل موافقــة وزارة املاليـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعف ــى الدار�س ــون بنظ ــام تعلي ــم الكب ــار من �أ�س ــر ال�ضم ــان االجتماع ــي من �أداء الر�سـ ــوم
الــواردة فـي البنــود ( )17 ، 16 ، 15 ، 14مــن اجلــدول املرف ــق .
املــادة الثالثــــة
يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار � ،أو يتعــار�ض مــع �أحكام ـ ــه .
املــادة الرابعــة
ين�شـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شــره .
�صدر فـي 1437 /12 / 27 :هـ
املوافــــق 2016 / 9 / 29 :م

د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الرتبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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اجلـدول املرفــق بالقــرار الــوزاري 2016/298
بتحديد ر�ســوم اخلدمــات التي تقدمهـا وزارة الرتبيـة والتعليـم
م

اخلــدمــــــــــة
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ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة عامليــة
جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة العامليــة
تراخي�ص �إن�شاء مدر�سة خا�صة
جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة اخلا�صة
ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة دوليـة
جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة الدولية
�إ�صــدار �شهــادة بــدل مفقــود �أو تالــف
�أو الت�صديق على ال�شهادات التي ت�صدرها الوزارة
معادل ـ ـ ــة �شهـ ـ ـ ــادة
�إ�صــدار �شه ــادة �إثب ــات قي ـ ــد
�إ�صدار �شهادة �إمتام (� )12سنة درا�سية
�إ�صـ ــدار �شهـ ـ ــادة مرتجمـ ـ ــة
�إ�صدار �شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام
مراجعة دفاتر �إجابات املواد الدرا�سية
ل�شهـ ـ ــادة دبـ ــلوم التعليـ ــم العـ ــام
الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7
�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7
الت�سجيل لأول مرة فـي تعليم الكبار بال�صف ()12
�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار بال�صف ()12
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قيمـة الر�سم
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