
 الجمهورية العربية السورية  
  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 الهيئة العامة لصندوق التسليف الطالبي
 

 2021/2022التعليمات التنفيذية لمنح القرض الشهري للعام الدراسي 
 

 :الشهريالقرض 

رسوب الطالب  ويتوقف عند السنة(أشهر في  9هو عبارة عن مبلغ شهري يتقاضاه الطالب خالل سنوات دراسته )

 األعلى.ترفعه إلى السنة الدراسة  ويُستكَمل عندفي سنته الدراسية ليعود 

 للقرض:مدة التقدم 
 .31/12/2021ولغايـة  1/12/2021اعتباراً من  واستالم الطلباتيتم توزيع 

 التسديد:
رض على شكل أقساط شهرية متتالية عطى مهلة مدتها سنتين ليبدأ بعدها بتسديد القبعد تخرج الطالب النظامي يُ 

 االستفادة.تساوي الدفعات التي كان يستلمها وقت 

 الشهري:مبلغ القرض 
 شهرياً.ل.س  60,000الكليات الطبية و الهندسات األولى: الشريحة 

 ل.س شهريا. 50,000والمعاهد باقي الكليات الثانية: الشريحة 

 .دفعة( أشهركل ثالثة  )عنسيتم تسليم القرض الشهري بموجب شيك  -

 الشهري:شروط التقدم للقرض 
 أن يكون الطالب مسجالً في احدى الجامعات الحكومية السورية )التعليم النظامي( -1
 القرض.الطالب راسباً في صفه في سنة التقدم لالستفادة من  يكون أال -2
 الدراسة.يكون للطالب سنوات رسوب سابقة أكثر من نصف سنوات  أال  -3
يكون الطالب موظفاً أو عامالً أو مستفيداً من أي راتب أو أجر دوري من الدولة أو أي جهة من جهات  أال -4

 المشترك.القطاع العام أو 

 المطلوبة:األوراق 
 :زاميةلاإلوثائق ال

من قبل الطالب ومن كليته ستكمل المعلومات المطلوبة فيه وتُ  مجاناً( )يؤخذطلب قـرض وفق النموذج المعتمد  -1

 سورية.االتحاد الوطني لطلبة  ويختم منأو معهده أصوالً 
 .الطالبصورة عن هوية   -2
 عائلي.بيان   -3

 

 

 :)اختيارية(إضافيةوثائق 
 والجرحى. وثيقة لذوي الشهداء -1
 الخاصة.بطاقة للطالب ذوي االحتياجات الصورة عن  -2
صورة عن إيصال السكن في المدينة الجامعية أو صورة عن الشهادة الثانوية للطالب الدارسين خارج  -3

 محافظاتهم.

 هامة:مالحظات 
 التأخير عند السدادفوائد  والطوابع والرسوم باستثناءالقرض معفى من جميع الفوائد  -
 حصراً.فروع الهيئة لدى  ه أصولً الطلبات بعد استكمال تسليميتم  -
الدولة ويحق لكل في حال اقتران طلب القرض بالقبول يطلب تأمين كفالة موظف مثبت في  -

 كفيل كفالة طالب قرض شهري واحد فقط.



ل.س بعد النتهاء من توزيع  300,000سيتم اإلعالن عن منح القرض الشخصي قيمته  -

 الشهري.القرض 
 شخصي(أو قرض  قرض شهري )إمايحق للطالب الستفادة من نوع واحد من القروض  -

 11/2021/ 27   ـادمشق 

 

 

 

 

 

 المدير العام

 مازن أسعد
 
 

 


