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 للتحويالت المالية المشروطة "تيسير"برنامج 

 حولبطاقة 

 تدبير الشكاياتمسطرة 

 

التعليمية للتذكير، فإنه يتم تدبير ومعالجة الشكايات بشكل آني من طرف السيدات والسادة مديري المؤسسات 

 وفق المراحل التالية: المعنية

 تقديم الشكاية من طرف ولي أمر التلميذ)ة( على مستوى المؤسسة التعليمية؛ 

  المعطيات الواردة في موضوع الشكاية؛التحقق من 

  تدبير ومعالجة الشكاية على مستوى المؤسسة التعليمية من خالل بوابة الشكايات بالبرنام المعلوماتي

 ؛للبرنامج

 إلى السيد)ة( الشكايات التي تمت معالجتها على مستوى المؤسسات التعليمية وإرسالها  تجميع ملف

 ؛للبرنامج من أجل التحقق والمصادقة (ة)المنسق)ة( اإلقليمي

  الشكاية المقدمةإخبار المشتكي)ة( بنتيجة معالجة. 

الشكايات  وتبويب ، حيث تم تقسيمرنامجللبشكايات بالنظام المعلوماتي تدبير المصوغة ومراجعة تم تعديل وقد 

 :  كالتالي إلى أربعة أنواع وهي

 

 خطأ في مسك معطيات غياب التلميذ)ة(  -1

سر المستفيدة من ألالواردة في الئحة ايتعين على ولي أمر التلميذ)ة( الذي يرغب في الطعن في مبلغ المنحة 

المؤسسة التعليمية لتقديم شكاية  )ة(مديرالسيد)ة( ، التوجه إلى الالئحة و في غياب المنحة بهذهأالتحويل المالي 

 تحت وصايته.موجودين يطلب من خاللها التحقق من عدد حاالت الغياب التي تم احتسابها للتالميذ ال

الشكاية كما  دقة المعطيات الواردة فيبالتحقق من التعليمية المؤسسة  )ة(مديرالسيد)ة( وفي هذا الصدد، يقوم 

 يلي:

  وفق  حسب السلك التعليمي والوسط المسموح به للغياب في الشهر السقفقد تجاوز  )ة(التلميذتأكد أن إذا

تعتبر الشكاية  فإن، وبالتالي خالل الشهر المعنيالمنحة  من يحرمه إن، ففي البرنامج ةالمعتمدطرة المس

 ؛معللةغير 

  غياب التلميذ)ة( في البرنام  تم التأكد من وجود خطأ في مسكأي ) معللةإذا كانت الشكاية وفي حالة ما

عبر البوابة المخصصة لذلك بفتح شكاية في الموضوع يقوم المؤسسة  )ة(مديرإن السيد)ة( (، فالمعلوماتي

وسيتم  ،على مستوى منظومة "مسار" مع حفظ المعطيات المحينةوفق المسطرة المعتمدة  معالجتهايتم و

 . خالل احتساب المنحة للمشتكي)ة( خالل التحويل المالي الموالي بعين االعتبار هذه المعالجة خذأ
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 لتلميذ)ة(خطأ في مسك رقم بطاقة التعريف الوطنية لولي أمر ا -2

، التلميذ)ة( لولي أمر بطاقة التعريف الوطنية بيانات مسكبـخطأ في  المرتبطةمعالجة الشكايات  بخصوص

 :أن تدبير هذا النوع من الشكايات يتم حسب الحاالت التالية  تجدر اإلشارة إلى

 بريد"مؤسسة والذي قد يدفع مسؤولي ، التلميذ)ة( م ونسب ولي أمرسإ مسكخطأ في وجود  :1 الحالة 

الئحة األسر في لمعطيات الواردة ا تطابقلعدم  نظرا وذلك ،للمعني)ة( باألمر المنحةإلى عدم تسليم  "بنك

 أمر ولي طرف من ةالمقدم بطاقة التعريف الوطنيةالواردة في  تلك معالمالي  التحويلالمستفيدة من 

 ؛التلميذ)ة(

  دى إلى عدم قد يؤ، مما التلميذ)ة( لولي أمر الوطنيةبطاقة التعريف  رقم مسكخطأ في وجود  :2الحالة

هي " وراميد"قاعدة  معبيانات األسر المسجلة في البرنامج  إجراء عملية تقاطعبعد هذا األخير أهلية قبول 

 تطابق لعدم نظرا المنحة بدفع "بنك بريد" مؤسسة قيام عدمأو ، التي تشرف عليها وزارة الداخليةالعملية 

 الوطنية التعريف بطاقةتلك الواردة في  مع التحويل المالي الئحة األسر المستفيدة من في الواردة المعطيات

 ؛التلميذ)ة( أمر ولي طرف من المقدمة

دقة بعد التحقق من  ينتايتين اثنشك من خاللالمؤسسة  )ة(مديرالسيد)ة( من طرف  هاتين الحالتين معالجةتتم و

 :المعطيات الواردة بهما كما يلي 

 ؛التلميذ)ة( أمر لولي بطاقة التعريف الوطنية رقم مسكفي الوارد تصحيح الخطأ تهم  شكاية أولى 

  منتهيةالمالي التحويل الخالل فترة  استخالص المنحة من طرف المعني)ة( باألمر لعدمشكاية ثانية. 
 

 تغيير الوصي -3

 )ة(تعين على المشتكي، ي"تيسير" برنامج من )ة(المستفيد للتلميذ)ة(تغيير الوصي المتعلقة ب ةالشكاي بخصوص

 .د)ة(المستفي )ة(محلية تحدد الوصي الجديد للتلميذال اتديم شهادة إدارية صادرة عن السلطتق

التحقق من الدافع لتقديم طلب تغيير الوصي من طرف المؤسسة  )ة(مديرالسيد)ة(  يتعين علىوفي هذا الصدد، 

 األسباب التالية :المشتكي)ة( والذي قد يشمل إحدى 

 نظرا لعدة أسباب نذكر منها الهجرة من أجل العمل، المرض/إعاقة، السفر لمدة  السابق غياب الوصي

 طويلة، مشاكل مع القضاء... 

  ؛السابقوفاة الوصي 

 أبوي التلميذ)ة(طالق  ةحال. 

 :المطلوبة الوثائق

 الوصي الجديد؛الخاصة ب معلوماتال، مع تحديد وموقع أمعب "تيسير" برنامجفي  التسجيل طلب إعادة 

  لهذا تغيير الوصي، مع تحديد السبب ضرورة  تثبتالمحلية  اتالسلط من طرف مسلمةشهادة إدارية

 (؛...التلميذ)ة( أبوي ، طالقته، وفاالسابق)غياب الوصي التغيير 

 ؛للوصي الجديد للتلميذ)ة( بطاقة التعريف الوطنية نسخة من 

 من طرف بطاقة هذه الطلب الحصول على  إيداع ملف وصلأو سارية المفعول  "راميد "نسخة من بطاقة

 )مجال التوسيع الجغرافي الجديد المنتمية لمجال االستهداف التعليمية للمؤسسات بالنسبة ،الوصي الجديد

 .لالستفادة من البرنامجأساسي كشرط  " سارية المفعولراميد"والتي تستوجب التوفر على بطاقة  (للبرنامج
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 التحويل الماليتنفيذ الدراسية خالل فترة  ةعدم استخالص المنح -4

والذي  ،المالي التحويل تنفيذ فترة خالل الدراسية ةالمنح استخالصالشكايات المتعلقة بعدم  تدبيربخصوص 

 قد يعود إلحدى األسباب التالية : 

 المنحة من تسليم عدم والذي يترتب عنه  ،(ة)التلميذ أمر ولي ونسب بإسم المتعلقة المعطيات مسك في خطأ

 الئحة األسر المستفيدة  في الواردة المعطيات تطابق نظرا لعدم للمعني)ة( باألمر يةالبريدالوكالة  طرف

 ؛التلميذ)ة( أمر ولي طرف من المقدمة الوطنية التعريف بطاقةفي تلك المتضمنة  مع المالي التحويل من

 هذا أهليةقبول  عدم والذي يترتب عنه ،التلميذ)ة( أمر لولي الوطنية التعريف بطاقة رقم مسك في خطأ 

 الوكالة تسليم عدم أو ،"راميد" قاعدة معبيانات األسر المسجلة في البرنامج  تقاطع جراء عملية األخير،

الئحة األسر المستفيدة  في الواردة المعطيات تطابق لعدم نظرا "تيسير" للمعني)ة( باألمر منحة يةالبريد

 .التلميذ)ة( أمر ولي طرف من المقدمة الوطنية التعريف بطاقةتلك الواردة في  مع المالي من التحويل

دقة المعطيات التحقق من التعليمية المؤسسة  )ة(مديرالسيد)ة( الشكايات، يتعين على  ولمعالجة هذا النوع من

 كما يلي : حاالت يمكن تمييز أربع، حيث المذكورة أعاله

  لكون وذلك  ""تيسير برنامجالستفادة من ل ةغير المؤهل سرألالئحة افي  )ة(مدرج المشتكي)ة( :1الحالة

أكثر من برنامج للدعم الجمع بين  باألمر ةلمعنيلال يمكن  حيث "األرامل دعم "من برنامج تستفيد ةالمشتكي

 ؛االجتماعي

  سببوذلك ب "تيسير" برنامجالستفادة من ل ةغير المؤهل سرألا الئحة( في ة)مدرج( ة)المشتكي :2الحالة 

 باألمر )ة(تجديد هذه البطاقة من طرف المعني حالةفي و. سارية المفعول د"رامي" بطاقة على عدم توفره

 فقد يصبح مؤهال لالستفادة من التحويل المالي الموالي؛

  األسر التي تعذر عليها استخالص المنحة خالل فترة التحويل  الئحة( في ة)مدرج( ة)المشتكي :3الحالة

النسب. وفي هذه الحالة ينبغي للمعني)ة( باألمر تقديم شكاية خطأ في االسم أو  بسبب وجود وذلك المالي 

بعدم استخالص المنحة خالل التحويل المالي المنتهي للسيد)ة( مدير)ة( المؤسسة التعليمية من أجل معالجة 

مستوى البرنام المعلوماتي وتمكين المشتكي)ة( من التوصل بالمنحة غير المستخلصة  هذا الخطأ على

 ؛الموالي خالل التحويل المالي

 األسر التي تعذر عليها استخالص المنحة خالل فترة التحويل  الئحة في( ة)مدرج (ة)المشتكي :4 الحالة

ويتم معالجة هذه الحالة  .األمرللمعني)ة( ب بطاقة التعريف الوطنية رقم في خطأ المالي وذلك بسبب وجود

 . (03)وفق المسطرة المعتمدة في الحالة رقم 
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