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مقدمة
انطالق��� ًا م���ن ال���دور الرئي�س ل���وزارة التعلي���م يف تربية الن����شء ،ورعاية ال�سل���وك ،وحرا�سة
الف�ضيل���ة؛ فق���د حر�صت الوزارة على �إيالء الطالب رعاية مثل���ى ت�ساعدهم يف بناء �شخ�صيتهم ،وحل
م�شكالته���م ،وجمابهة �صعوب���ات احلياة ،وم ّد ج�سور التع���اون والتكامل مع الأ�س���ر والأبناء املحتاجني
خلدمات نوعية.
و�إميان��� ًا بال���دور العظيم الذي يقوم به جنودنا البوا�س���ل يف حماية العقيدة والذود عن الوطن ،وما
يقدم���ه من�سوب���و التعليم من معلمني وموظفني من جه���ود يف حتقيق البناء والرف���اء للوطن ،ويف مل�سة
وفاء له�ؤالء ،فقد تبنت وزارة التعليم العمل على رعاية �أبناء وبنات �شهداء الواجب ،ومن�سوبي التعليم
الذي���ن توفاهم اهلل ،نف�سي ًا ،واجتماعي ًا ،وتعليمي ًا ،و�صحي ًا والتخفي���ف من الآثار النف�سية التي يخلفها
فقده���م لعائلهم .فقد �ص���در قرار معايل وزي���ر التعليم رق���م ( ،)287727وتاري���خ 1437/11/13هـ
املت�ضم���ن ت�أ�سي�س مكتب "وفــاء" لرعاية الطالب والطالبات �أبن���اء وبنات �شهداء الواجب  ،ومن�سوبي
التعليم املتوفني وربطه تنظيمي ًا مبدير عام مركز املبادرات النوعية ،و�إن�شاء فروع له يف �إدارات التعليم
باملناطق واملحافظات.
وي�سع���د فري���ق العمل يف مركز املب���ادرات النوعية -مكتب وفاء� -أن يقدم���وا هذا الدليل التعريفي
ملن�سوب���ي التعلي���م يف �إدارات التعلي���م ،كي ي�ساعدهم عل���ى القيام ب�أدوارهم بكف���اءة عالية ،وي�سهم يف
تو�ضي���ح مهامه���م ونوعي���ة اخلدمات املقرتح���ة التي ميكن تقدميها ل���كل فئة م���ن امل�ستفيدين لتحقيق
اال�ستفادة املثلى من خدمات املكتب.
ون�س�أل اهلل �أن يوفق القائمني على هذا املكتب يف وزارة التعليم و�إدارات التعليم ،وكل من �ساعدهم
و�ساندهم .
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�أو ًال :تعريفات امل�صطلحات:
ميكن تعريف بع�ض امل�صطلحات الواردة يف الدليل كما يلي:
مكت��ب وفاء :هو مكتب يقوم بت�سهي���ل رعاية الطالب والطالبات �أبن���اء وبنات �شهداء الواجبو�أبناء وبنات من�سوبي التعليم املتوفني.
الط�لاب والطالب��ات :جميع الط��ل�اب والطالبات يف مراح����ل التعليم العام م����ن �أبناء وبنات�شهداء الواجب و�أبناء وبنات من�سوبي التعليم املتوفني ،الذي تنطبق عليهم �شروط الفئات (�أ ،ب ،ج).
�شه��داء الواج��ب :هم رجال الأم���ن يف جميع القطاع���ات الع�سكرية الذي���ن ا�ست�شهدوا �أثناءت�أديتهم لواجبهم يف حفظ �أمن البالد.
من�سوب��ي التعلي��م :هم جميع م����ن ي�شغل �إحدى الوظائ����ف العام����ة يف وزارة التعليم اخلا�ضعةلنظ����ام اخلدم����ة املدنية �أو �أحد الأنظمة الوظيفية اخلا�صة كالئحة الوظائف التعليمية� ،أو الئحة امل�ستخدمني،
�أو الئحة املعينني على بند الأجور ،وغريها من الأنظمة التي حتكم الوظائف املدنية.
املتوف�ين �أثن��اء ت�أدية العمل الر�سمي :هم جميع من توفاه���م اهلل �أثناء ت�أديتهم لعملهموفق��� ًا مل���ا ن�صت عليه املادة  35من الئحة احلقوق واملزايا املالية ال�ص���ادرة من وزارة اخلدمة املدنية �أو املادة
 1/27من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية.
املتوفني وهم على ر�أ�س العمل :هم جميع من توفاهم اهلل وهم على ر�أ�س العمل ومل ي�صدرلهم قرار تقاعد �أو ف�صل �أو ا�ستقالة.
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ثاني ًا :نطاق عمل املكتب
يق���دم مكتب وفـ���اء خدماته للم�ستفيدين من خالل مكتبه الرئي����س يف وزارة التعليم ومكاتبه
الفرعي���ة يف �إدارات التعليم ،والإطار املرجعي للمكتب هو قرار معايل الوزير رقم ( ،)287727وتاريخ
1437/11/13هـ.

ثالث ًا :ارتباط املكتب
يتب���ع املكت���ب �إداري��� ًا مركز املب���ادرات النوعية "مكتب وف���اء لرعاية �أبناء �شه���داء الواجب و�أبناء
من�سوبي التعليم املتوفني "بوزارة التعليم مبا�شر ًة.
وترتب���ط املكات���ب مبدي���ر التعلي���م باملناطق واملحافظ���ات مبا�شر ًة ،ويعني مدي���ري التعليم مدير ًا
للمكت���ب وفق��� ًا لل�شروط التي يحددها مرك���ز املبادرات النوعية ،ويحدد ع���دد موظفي املكتب بنا ًء على
حج���م العم���ل يف �إدارات التعلي���م ،عل���ى �أن يراعى وج���ود موظفات �إداري���ات يف املكتب يتول�ي�ن �ش�ؤون
الطالبات من الفئات امل�ستهدفة.

رابع ًا :املهام الرئي�سة للمكتب
 -1ح�ص���ر الفئ���ات امل�ستهدف���ة من خالل نظام ن���ور وتفوي�ض ق���ادة وقائدات املدار����س بال�صالحيات
الالزمة لتحديد هذه الفئات.
 -2متابعة تقدمي الرعاية النف�سية وال�صحية واالجتماعية والتعليمية وامل�ساعدات العينية للم�ستفيدين.
 -3متابع���ة امل�ستفيدي���ن يف مدار�سهم والوقوف على حت�صيلهم العلم���ي ،ومتابعة اخلدمات الإر�شادية
املقدمة لهم.
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 -4البح���ث ع���ن اتفاقيات و�ش���راكات مع القطاع اخلا����ص وامل�ؤ�س�سات اخلريية لتق���دمي الدعم العيني
واالمتيازات والت�سهيالت للم�ستفيدين.
 -5عق���د اتفاقيات مع القطاعات احلكومي���ة والهيئات لت�سهيل اخلدمات وتلبي���ة االحتياجات املقدمة
للم�ستفيدين.
� -6إعداد التقارير الدورية وال�سنوية عن كل فئة ،واخلدمات املقدمة لهم.
 -7جتويد اخلدمات والت�سهيالت املقدمة للفئات امل�ستهدفة.
 -8امل�شاركة يف الفعاليات واملنا�سبات اخلا�صة بالفئات امل�ستهدفة.

مركز املبادرات النوعية

9

خام�س ًا :دور املكتب يف بناء ال�شراكة املجتمعية
 -1العم���ل عل���ى مد ج�سور ًالتوا�ص���ل وتعزيز العالقة مع املجتم���ع املدين من �أجل تقدمي خدم���ات نوعية مل�ستفيدي
خبيسب دور املكتت يف ثنبء انشزاكة اجملتًعية
املكتب.
 -1العىان عماا ٜواد جصاإر التٕاصان ٔتعسٖااس العالقا ٛوااع اجملتىاع املاادٌ٘ واَ أجاان تقاادٖي
املكتب� .ش�أنه تقدمي الدعم العيني مل�ستفيدي املكتب.
ملصتفٗدٙما من
اخلا�ص يف كل
 -2تعزيز ال�شراكة مع القطاع
خدوات ٌٕعٗٛ
الوعي ب�أهمية دور
االجتماعي
التوا�صل
(املرئي
 -3التوا�صل مع
لن�شرااٗين
ادعي الع
اأٌْ تق اادٖي ال ا
وو�سائلاا و ااَ ظ ا
واملقروء)،يف ك اان و ا
وامل�سموعاااع ارت ااا
اراك ٛو ااع القط
إعالمالع ا
و�سائل -التعسٖ ااس
2
املكتب.
ملصتفٗدٙ
اخلا�ص للخدمات التي ي�سعى لتقدميها.
القطاع
املكتب و�أهمية تفاعل ودعم
 -3التٕاصن وع ٔشاٟن اإلعالً (املرٔ ٟ٘املصىٕع ٔاملقارٔٔٔ ،)ٞشااٟن التٕاصان االجتىااع٘
للم�ستفيدين ،والعمل
 -4العم���ل على ا�ستمرار ال�شراكة بني املكتب والقطاعني العام واخلا����ص واخلدمات املقدمة
لٍعر الإع٘ بأِىٗا ٛدٔر املكتاب ٔأِىٗا ٛتفاعان ٔدعاي القطااع ارتاا لمدادوات الاي
على جتويدها وتطويرهاٖ.صع ٜلتقدميّا.
وو�سائل ٔارت ا
إعالمااً ٔارت ااا
ااعني الع ا
املحافلاب ٔالقط ا
كافةب ااني املكت ا
يفاراكٛ
للم�ستفيدينالع ا
بالداعمنيعم اا ٜاش ااتىرار
 -5الإ�شارة واال�شادة -4العى اان
ادواتاالجتماعي.
التوا�صل
وو�سائل ال
املقدو ٛلمىصتفٗدَٖٔ ،العىن عم ٜجتٕٖدِا ٔتطٕٖرِا.

 -5اإلظارٔ ٚاالظاد ٚبالداعىني لمىصاتفٗدَٖ يف كافا ٛاحملافان ٔٔشااٟن اإلعاالً ٔٔشااٟن

االجتىاع٘.النجاح داخل �إدارة التعليم
التٕاصن�شركاء
ظركا ٞالٍجاح داخن إدار ٚالتعمٗي

التوجيه
واإلرشاد
النشاط الطالبي

العالقات العامة

خذمات الطالب

التعليم األهلي
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التعليم
إدارٚإدارة
خارج �
�شركاء
التعمٗي
النجاح خارج
ظركا ٞالٍجاح
الجامعات
الحكومية واألهلية
القطاعات
العسكرية

االقطاع
الخاص

القطاعات
المذنية

الجمعيات
الخيرية
مؤسسة تكافل
الخيرية

�ساد�س ًا� :إر�شادات حول �آلية العمل يف املكتب
العم���ل يف مكت���ب وفاء لرعاية �أبن���اء �شهداء الواجب و�أبناء من�سوبي التعليم املتوف�ي�ن يحتاج �إىل توفر جمموعة من
القدرات لدى العاملني ،ومن �أهمها ما يلي:
• مه���ارات حتلي���ل االحتياج���ات والت�شخي����ص وتت�ضم���ن التحقق م���ن امل�ستفيدي���ن و�أماكن وجوده���م وحالتهم
االقت�صادية واالجتماعية ،ونوع اخلدمات التي ميكن تقدميها لهم �سواء �أكانت مادية �أم عينية.
ً
وم�ستهدفات .حيث �إنه من امل�ؤم���ل �أن يتم العمل يف مكتب وفاء
آنية�ؤ�ش���رات
���داد م
���ط و�إع
���ارات إالتخطي
• مه
أداء املكتت
انعًم� يف
حىل
رشبدات
سبدسب
تكونااج إ
إفنيأنحيت
وٍصٕب٘ التعمٗي
ٔأبٍاٞ
ظّداٞ
أهدافهاأبٍاٞ
حمددة �لرعاٖٛ
وكتب ٔفاٞ
هذه اخلطة
للم�ستفيدين،املتكذلك �
تقدميه���ا
الٕاجبميكن
الربامج التي
ونوعية
العىنط���ةيف �سنوية
وف���ق خ
تٕفر زتىٕع ٛوَ القدرات لد ٝالعاومنئ ،وَ أِىّا وا ٖم٘:
 وّا ا ااارات حتمٗا ا اان االحتٗاجا ا ااات ٔالتعا ا اادٗ

مركز املبادرات النوعية

ٔتتضا ا ااىَ التخق ا اا وا ا ااَ

املصاتفٗدَٖ ٔأوااكَ ٔجإدِي ٔحااالتّي االقتصاادٖٔ ٛاالجتىاعٗأٌ ،ٛاإع
ارتدوات الي ميكَ تقدميّا هلي شٕا ٞأكاٌت وادٖ ٛأً عٍٗٗ.ٛ
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م�ؤطرة زمني ًا وقابلة للقيا�س والتقومي من خالل م�ؤ�شرات �أداء وم�ستهدفات �سنوية ،مثال:
الهدف

الربنامج

رعاية �أبناء �شهداء الواجب تكرمي الطالب
املتميزين.
ومن�سوبي التعليم علمياً.

زمن التنفيذ اجلهة املنفذة
1439/11/12هـ

التوجيه
واالر�شاد

م�ؤ�شر الأداء

امل�ستهدف

عدد الطالب
ً 100طالب
املتفوقني علميا

• مه���ارة التوا�ص���ل وبناء العالقات الإيجابية مع الآخرين ،وهذا متطلب رئي�س يف جناح ر�سالة املكتب وقاعدة
�أ�سا�سية يف تكوين ال�شراكات مع القطاعات الأخرى احلكومية واخلا�صة.
وبالإ�ضافة �إىل القدرات وال�سمات الإن�سانية ،ف�إن العاملني باملكتب عليهم مراعاة ما يلي:
� -1إع���داد مناذج للتوثيق والأر�شف���ة للبيانات اخلا�صة بامل�ستفيدين مع احلفاظ على �سرية البيانات التي
يتم جمعها.
� -2إعداد قوائم بالدعومات واخلدمات التي ميكن القيام بها ،وتوثيق �أعداد امل�ستفيدين منها و�أ�سمائهم
ب�شكل مف�صل ،مع �إمكانية اال�ستفادة من الربجميات الإلكرتونية.
� -3أن تقب���ل الدعم العيني ينبغي �أن يت���م وفق حم�ضر جلنة تتكون بداخل �إدارة التعليم ال�ستقبال الدعم
املخ�ص�ص للم�ستفيدين ويتم ال�صرف منها حتت م�س�ؤوليات اللجنة.
 -4عدم التعامل مع الدعومات املالية (مبالغ نقدية� -شيكات – �إيداعات �أو حتويالت) �إال وفق ما ن�صت
عليه الأنظمة واللوائح اخلا�صة بتقبل الدعم.
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اخلدمات املقرتح تقدميها للم�ستفيدين

الفئة (�أ) الطالب والطالبات �أبناء �شهداء الواجب:
يق�ص��د بالفئة (�أ) :الطالب والطالب���ات يف مراحل التعليم العام من �أبناء وبنات رجال الأمن يف
جميع قطاعاته الع�سكرية الذين ا�ست�شهدوا �أثناء ت�أديتهم لواجبهم يف حفظ �أمن البالد.

قائمة باخلدمات املقرتح تقدميها للفئة (�أ):
م

اخلدمة

1

احل�صول على بطاقة (وفاء) والتي من خاللها يتم احل�صول على اخلدمات املقدمة لهذه الفئة.

2

احل�ص���ول عل���ى منح تعليمية جماني���ة يف املدار�س واجلامعات الأهلية وفق���اً ملا ن�صت عليه الئحة
خدمات م�ساعدة �أبناء �أ�سر �شهداء الواجب.

3

تقدمي الإعا�شة لهم يف املقا�صف املدر�سية جماناً.

4

احل�صول على النقل املدر�سي جماناً.

5

اعطاء الأولوية يف القبول يف املدار�س احلكومية ،وت�سهيل حتويلهم من مدر�سة لأخرى.

6

اعط���اء الأولوية يف القب���ول يف اجلامعات والبعثات الداخلية واخلارجي���ة بعد ا�ستيفاء متطلبات
القبول الأ�سا�سية ،وفقاً ملا ن�صت عليه الئحة خدمات رعاية �أبناء �أ�سر �شهداء الواجب.

7

احل�صول على تخفي�ضات للت�سوق والرتفيه بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.

8

امل�شاركة يف منا�سباتهم االجتماعية.
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9

�شمولهم بخدمات م�ؤ�س�سة تكافل اخلريية.

م�ساع���دة الطالب والطالبات على حتقيق �أعلى درجات التوافق النف�سي والرتبوي واالجتماعي
10
مع �أنف�سهم وبيئتهم ،وتقدمي اخلدمات الإر�شادية لهم.
اال�ستف���ادة م���ن الفعالي���ات والأن�شط���ة املختلف���ة لتكرمي ه���ذه الفئ���ة والإ�شادة مبنج���زات �أباءهم
11
�شهداء الواجب.
 12تقدمي درع (وفاء) ل�شهيد الواجب وت�سليمه البنه �أو ابنته وملرة واحدة من قبل مدير التعليم.
 13ت�أمني اللوازم املدر�سية وامل�ستلزمات التعليمية لهم جماناً ح�سب حاجتهم لذلك.
� 14إ�شراكهم جماناً يف الرحالت والزيارات وامللتقيات التعليمية والدرو�س الإ�ضافية.
 15العر�ض على القطاع اخلا�ص ب�أن ت�شمل برامج امل�س�ؤولية االجتماعية لديه هذه الفئة.
� 16إعفا�ؤهم من ر�سوم املراكز التعليمية والرتبوية.
 17تكرمي املتميزين منهم درا�سيا و�سلوكياً.
ـ ملحوظة  :جميع اخلدمات املقدمة �أعاله تقدمها وتخت�ص بها وزارة التعليم فقط ،وال تتعار�ض مع اخلدمات التي يح�صل عليها
امل�ستفيدين من القطاعات احلكومية الأخرى �أو امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة.
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الفئ��ة (ب) الطالب والطالبات �أبناء من�سوبي التعليم الذين
توفاهم اهلل �أثناء ت�أدية العمل الر�سمي:
يق�ص��د بالفئة (ب) :الطالب والطالبات يف مراحل التعليم العام من �أبناء وبنات من�سوبي وزارة
التعليم الذين توفاهم اهلل �أثناء ت�أديتهم لعملهم الر�سمي وامل�شمولني يف املادة ( )35من الئحة احلقوق
واملزاي���ا املالي���ة ال�صادرة من وزارة اخلدمة املدني���ة �أو املادة ( )1/27من الالئح���ة التنفيذية لنظام
اخلدمة املدنية.

قائمة باخلدمات املقرتح تقدميها للفئة (ب):
م

اخلدمة

1

احل�صول على بطاقة (وفاء) والتي من خاللها يتم احل�صول على اخلدمات املقدمة لهذه الفئة.

2

احل�صول على منح تعليمية جمانية يف املدار�س واجلامعات الأهلية� ،أو خمف�ضة بن�سبة عالية.

3

تقدمي الإعا�شة لهم يف املقا�صف املدر�سية جماناً.

4

احل�صول على النقل املدر�سي جماناً.

5

اعطاء الأولوية يف القبول يف املدار�س احلكومية ،وت�سهيل حتويلهم من مدر�سة لأخرى.

6

اعطاء الأولوية يف القبول يف اجلامعات والبعثات الداخلية واخلارجية.

7

احل�صول على تخفي�ضات للت�سوق والرتفيه بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
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8

امل�شاركة يف منا�سباتهم االجتماعية.

9

�شمولهم بخدمات م�ؤ�س�سة تكافل اخلريية.

م�ساع���دة الطالب والطالبات على حتقيق �أعلى درجات التوافق النف�سي والرتبوي واالجتماعي
10
مع �أنف�سهم وبيئتهم ،وتقدمي اخلدمات الإر�شادية لهم.
اال�ستفادة من برامج يوم املعلم العاملي يف �إبراز هذه الفئة وتكرميهم والإ�شادة مبنجزات �أباءهم
11
املتوفني �أثناء ت�أدية العمل.
تقدمي درع (وفاء) للمعلم �أو املوظف املتوفى وت�سليمه البنه �أو ابنته وملرة واحدة من قبل مدير
12
التعليم.
 13احل�صول على ت�أمني طبي جماناً �أو خمف�ض بن�سبة عالية.
 14ت�أمني اللوازم املدر�سية وامل�ستلزمات التعليمية لهم جماناً ح�سب حاجتهم لذلك.
� 15إ�شراكهم جماناً يف الرحالت والزيارات وامللتقيات التعليمية والدرو�س الإ�ضافية.
 16العر�ض على القطاع اخلا�ص ب�أن ت�شمل برامج امل�س�ؤولية االجتماعية لديه هذه الفئة.
� 17iإعفائهم من ر�سوم املراكز التعليمية والرتبوية.
 18تكرمي املتميزين منهم درا�سيا و�سلوكياً.
ـ ملحوظة  :جميع اخلدمات املقدمة �أعاله تقدمها وتخت�ص بها وزارة التعليم فقط ،وال تتعار�ض مع اخلدمات التي يح�صل عليها
امل�ستفيدين من القطاعات احلكومية الأخرى �أو امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة.
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الفئة (ج) الطالب والطالب��ات �أبناء من�سوبي التعليم الذين
توفاهم اهلل وهم على ر�أ�س العمل:
يق�صد بالفئة (ج) :الطالب والطالبات يف مراحل التعليم العام من �أبناء وبنات من�سوبي وزارة
التعليم الذين توفاهم اهلل وهم على ر�أ�س العمل ومل ي�صدر لهم قرار تقاعد �أو ف�صل �أو ا�ستقالة.

قائمة باخلدمات املقرتح تقدميها للفئة (ج):
1

اخلدمة
م�ساع���دة الطالب والطالبات على حتقيق �أعلى درجات التوافق النف�سي والرتبوي واالجتماعي
مع �أنف�سهم وبيئتهم ،وتقدمي اخلدمات الإر�شادية لهم.

م

2

تقدمي درع (وفاء) للمعلم �أو املوظف املتوفى وت�سليمه البنه �أو ابنته وملرة واحدة من قبل مدير
التعليم.

3

حث وت�شجيع املدار�س الأهلية على قبولهم بر�سوم خمف�ضة.

4

�إ�شراكهم جماناً يف الرحالت والزيارات وامللتقيات التعليمية والدرو�س الإ�ضافية.

5

ت�سهيل قبولهم يف اجلامعات الأهلية واحلكومية.

6

ت�سهيل نقلهم وحتويلهم من مدر�سة لأخرى.

7

العر�ض على القطاع اخلا�ص ب�أن ت�شمل برامج امل�س�ؤولية االجتماعية لديه هذه الفئة.

8

�إعفاء الطالب املحتاجني من ر�سوم املراكز التعليمية والرتبوية.

9

تكرمي املتميزين منهم درا�سيا و�سلوكياً.

ـ ملحوظة  :جميع اخلدمات املقدمة �أعاله تقدمها وتخت�ص بها وزارة التعليم فقط ،وال تتعار�ض مع اخلدمات التي يح�صل عليها
امل�ستفيدين من القطاعات احلكومية الأخرى �أو امل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة.
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