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  الشؤون القانونیة                                                                                                                                                                  
  ٤٠٢٦٦٦٦/                                                                                                                             ت                                      



    

   ) الالئحة (                                 
  

   ھو رفع كفایتھم بفتح المجال أمامھم للوصول الموظفین بتعاثإالغرض من  -١
  ٠علمي أفضل وفق ما تقتضیھ مصلحة العمل إلى مستوى        
  :  یتم إبتعاث الموظفین -٢

   للحصول على دبلوم عال أودرجة الماجستیر أو الدكتوراه أو غیر ذلك من –    أ 
  ٠         الدراسات العلیا 

  ٠ للحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس أو مایعادلھما -    ب
  ٠دبلوم متوسط في دراسة متخصصة  للحصول على -    ج
  موظفي الخدمة المدنیةبتعاث إ تدریب و لجنةالخدمة المدنیة  تشكل في وزارة -٣

  )١(٠على النحو التالي ) تدریب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنیةلجنة( تسمى 
   رئیسًا                                     وزیر الخدمة المدنیة             

   عضوًا   ارة التعلیم العالي                                         وكیل وز
  عضوا    )                   حالیا-التربیة والتعلیم (وكیل وزارة المعارف 

  عضوا     وكیل وزارة التخطیط واالقتصاد                                  
  عضوا               )مؤخرًالس ألغي ھذا المج(عام مجلس القوى العاملة أمین  

  عضوًا     نائب محافظالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني      
  ٠وتتولى إدارة التدریب واإلبتعاث بوزارة الخدمة المدنیة سكرتاریة ھذه اللجنة 

  ٠ستعانة بھم من ذوي االختصاص ولھا أن تستعین بمن ترى اإل

  : ا یلي تختص لجنة اإلبتعاث بم -٤ 
  ٠بتعاث الموظفین بما یتمشى مع حاجة الجھات الحكومیة إ رسم سیاسة -     أ

  ٠على ضوء أحكام اإلبتعاث طلبات اإلبتعاث رفض  قبول أو-     ب
   تحدید مدة إبتعاث الموظف -     ج

  جتماعاتھاإمر ذلك ، وتكون قتضى األإسھا كلما ی  تجتمع اللجنة بدعوة من رئ- ٥
   إذا  حضرھا أغلبیة األعضاء ،  على أن یكون  من بینھم الرئیس ،      صحیحة

  ألغلبیة المطلقة وفي حالة التساوي یرجح الجانبا      وتتخذ اللجنة قراراتھا ب
       ٠     الذي صوت معھ الرئیس 

------------------------------------------------  
  ھـ١٦/٦/١٤٠٩وتاریخ   م /٧/١٢٤٧ لما ورد باألمر السامي رقم  تم وضع ھذه المادة وفقا     - )١(      

ھ ـ  المت ضمن   ١٤/٩/١٤٠٨ وت اریخ  ١٨٣  القاضي بالموافقة على قرار اللجنة العلی ا لالص الح اإلداري رق م            
) المدنی ة  وابتع اث  م وظفي الخدم ة     لجن ة ت دریب   ( دمج لجنة التدریب ولجنة االبتعاث ف ي لجن ة واح دة ت سمى      

وتت ولى إدارة الت دریب واإلبتع اث    ) كیل اللجنة على النحو  الوارد أعاله برئاسة وزیرالخدمةالمدنی ة   وإعادة تش 
  ٠بالوزارة سكرتاریتھا

                                                )١(  
  



    

   : یشترط فیمن یبتعث من الموظفین-٦  
  د حصولھ على درجة  األقل في الخدمة بعىأن یكون قد أمضى سنتین عل  –  أ   

  وذلك بالنسبة للحصول على دبلوم           البكالوریوس أو اللیسانس أو مایعادلھما
           عال أو درجة الماجستیر أو الدكتوراه  وغیرھا من الدراسات العلیا ، أما

  أو البكالوریوس أو مایعادلھما و           بالنسبة للمبتعث للحصول على اللیسانس
   ثالث  یكون قد أمضى   المبتعث للحصول على الدبلوم المتوسط فیشترط أن       

  )١(٠         سنوات في الخدمة مع حصولھ على الثانویة أومایعادلھا 
  ٠ أن یحصل على القبول من إحدى الجامعات أو المعاھد المعترف بھا - ب  
  ٠ أن یكون للجھة التي یعمل بھا حاجة لتخصصھ -  ج 

  ٠)جید(تكون التقاریر السنویة عن عملھ في العامین السابقین إلبتعاثھ بتقدیر أن - د  
    ٠ أن یجتاز إمتحانا في لغة الدراسة بمستوى معین تقرره لجنة اإلبتعاث-ھـ    

  منحا دراسیة  خرى التي تتلقى والجھات الحكومیة األ الخارجیة   تقوم وزارة -٧   
  ٠لى لجنة التدریب         من جھات أجنبیة بإحالتھا إ

-------------------------------------------  
 ھـ المتضمن الموافقة على٢٨/٨/١٤٠١ وتاریخ ١٩٨٥١صدر األمر السامي رقم  ) ١(
  توصیات اللجنة المشكلة بدراسة أوضاع الطلبة السعودیین في الخارج وقد تضمن             
  -:یلي ا  في فقرتھ الثانیة م           

   وعدم إیفاد أي مبتعث للدراسة  دون  ھذ االدراسات العلیااإلبتعاث على قصر   - أ
  ٠               المستوى وسواء كان المبتعث طالبا أو موظفا 

   وال یتجاوز عن عامینال تقل عن  عدم إیفاد أي مبتعث قبل عملھ في الدولة لمدة -ب           
  ثنائیة ویتم في ھذه الحالة دراسة الموضوع من قبل                الشرط اال في الحاالت اإلست

  أي وزیر(                وزیر التعلیم العالي ورئیس الجھة ذات العالقة ورئیس دیوان الخدمة 
  ٠ وبموافقة المقام السامي )                 الخدمة المدنیة 

  الجھة التي سیوفد لھا على حصول الملحق التعلیمي في  إیفاد أي مبتعث االبعد عدم -         ج
               قبول لھ من الجامعة التي سلتحق بھا على أن تكون ھذه الجامعة من بین الجامعات 

  ٠             المقبولة 
  ال وفق برامج محددة ومعتمدة من رئیس المصلحة المعنیة ولھاإأي مبتعث   عدم إیفاد-         د

  ٠زانیة               إعتمادات في المی
   ووضع   بدراسة إحتیاج ھذه الجھات  ذات االحتیاج  قیام الجامعات مع الجھات-         ھـ 

                 البرامج والدراسات المناسبة بما یغني عن االبتعاث خاصة في مجال الدراسات
  ٠               الجامعیة 

بتع اث  إبالموافق ة عل ى تف ویض لجن ة ت دریب و     ھ ـ  ٢٩/٥/١٤١٩م وتاریخ /٣٣٧مر السامي رقم    صدر األ   -  
  ٠طباء من خدمة السنتین عند الرغبة في ابتعاثھم وفقا لما تضعھ اللجنة من معاییر ستثناء األإالموظفین في 

بتعاث الموظفین بفسح المجال إلھـ ویقضي ٢٨/٧/١٤٢٢ وتاریخ ٢١٣ كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم   -
لمج  االت الطبی  ة وال صحیة وعل  وم الحاس  ب اآلل  ي بح  سب ماتقت  ضیھ حاج  ة   للح صول عل  ى البك  الوریوس ف  ي ا 

    ٠مع دعم بند التدریب واالبتعاث٠جھزة الحكومیة األ
يف ) املعيدين واحملاضـرين    ( باستثناء منسويب الكليات    ٢٤/١/١٤٢٦ وتاريخ   ١/١٠٢٨ كما صدر قرار جملس اخلدمة املدنية رقم         -

  ٠كتفاء بسنة واحدة  السنتني واإلطغري اجلامعات من شر
                                                    )٢(                                                                              



    

  حدى المنح الشروط المنصوصفي الموظف المرشح إلیجب أن تتوفر     -٨ 
  ٠في أحكام االبتعاث          علیھا

  سمعة بالده مواظبا على  المبتعث أن یكون حسن السیرة محافظا على على  -٩
  ٠بتعاثھ إیتم دراستھ في المدة المحددة بقرار  دراستھ وأنُ        
  ضافیةالمدة اإلد بقراریحد تعاث ببتعاث أن تمدد فترة اإلویجوز للجنة اإل        

   ضوء  ھ مرض على        بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراستھ على وج
  ٠) العاليبوزارة التعلیم(خارجیةالالعامة للعالقات  دارةاإلتقدمھا یرالتي التقار    
     یتولى الملحقون الثقافیون في الخارج اإلشراف على الموظفین المبتعثین-١٠

  )١(٠        طیلة فترة إبتعاثھم 
  جلھ أو تحویل   ال یجوز للموظف المبتعث تغییر التخصص المبتعث من أ -١١ 

  لجنة االبتعاث والجھة التي یتبعھا          دراستھ من دولة إلى أخرى اال بموافقة
    ٠        الموظف 

  ال بعد موافقة إ ال یجوز للموظف المبتعث أن ینتقل من جامعة إلى أخرى  -١٢ 
  ٠      الملحق الثقافي على أن الیؤثر ذلك على المدة المحددة لدراستھ 

   ال یجوز للموظف المبتعث أن یترك مقر دراستھ إال بعد إخطار الملحق   -١٣ 
  ٠         الثقافي بذلك 

  ال إذا إ  ال یجوز للموظف المبتعث أن یباشر أي عمل خالل مدة دراستھ  -١٤ 
   ویشترط موافقة الملحق الثقافي ٠          كان ذلك الیؤثرعلى سیره الدراسي 

   ٠          على ذلك 
    یصرف للموظف المبتعث نصف مرتبھ من الجھة التي یعمل بھا ویعامل-١٥ 

  من قبل الطالب المبتعث   من حیث المخصصات والمزایا المالیة معاملة        
  مالم یكن) وزارة التعلیم العالي(ویتم صرفھا من )وزارة التعلیم العالي       ( 

  ٠ )٢( ٠خاص بذلك         لدى الجھة التي یتبعھا الموظف إعتماد 
  من  ) ٨ -٧(   یصرف للموظف الحاصل على منحة دراسیة وفق المادتین -١٦

         ھذه األحكام نصف مرتبھ من الجھة التي یعمل فیھا ، وإذا نقصت المنحة 
   فیصرف   في المادة السابقة        عن المخصصات والمزایا المنصوص علیھا

  ٠ لھ الفرق        
  ركابإ فیعطى الموظف المبتعث تذاكر تزید عن سنة بتعاث لمدة اإل إذا كان -١٧
   ذھابا وإیابا لزوجتھ وأوالده القصرعند سفرھم لإلقامة معھ في البلد المبتعث      

  ٠إلیھ      
---------------------------  

  ٠إنشائھالي بعد  من إختصاص وزارة التعلیم العا في الخارجأصبح االشراف على شئون االبتعاث) ٢()١( 
  ٠ قبل ذلك الوقت  والتي كانت تتوالهھـ بدال من وزارة المعارف١٣٩٦عام منذ        

                                                   )٣(  



    

      لى المملكة إركاب إیعطى الموظف المبتعث وزوجتھ وأوالده القصر تذاكر    -١٨  
  ن دراسیتین ، بشرط أال تقل المدة المتبقیة من بعثتھ عن كل سنتیذھابا وإیابا          

  )٢()١(  ٠        سنة دراسیة 

  على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن یقدم الى الجھة التي  -١٩
  من الملحق الثقافي بعدد وصفة من  صرف التذاكر شھادة شھر من  یتبعھاخالل     

      ٠فراد عائلتھ وذلك من واقع وثائق السفر     وصل الى مقر دراستھ من أ
  لى مقر  إغراض السفر أل شخاص للتذاكر الصادرة لھم      وإذاثبت عدم إستعمال األ

  ا واذا لم یعدھا خالل شھر من تاریخ تكلیفھ فوًر     الدراسة یكلف الموظف بإعادتھا
   وفي ٠من جزاءات  خرى نظمة األ     بذلك تلغى بعثتھ دون إخالل بما تقضي بھ األ

  صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لھم مدة تزید على شھرین من تاریخ     حالة 
  ٠    إصدراھا فیتعین إعادتھا وتطلب في الوقت الذي یرغبون السفر فیھ

   یبدأ صرف المخصصات المالیة للموظف المبتعث من تاریخ توجھھ الى مقر-٢٠ 
    ٠موعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شھر یسبق ال       دراستھ ، على أن ال

   ال یتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالیة بما یحصل علیھ بسبب -٢١ 
    ٠      تفوقھ من جوائز 

  في بعثتھ بناءعلىستمرارإلابتعاث أن تسمح للموظف المبتعث ب یجوز للجنة اإل-٢٢ 
  في دراستھ  ھل أعلى إذا كان متفوقا  مؤ  لھا للحصول على       طلب الجھة التابع
   ٠من معاییر ) وزارة التعلیم العالي (        حسب ماتضعھ 

  بتعاث إنھاء بعثة أي موظف إذا كانت التقاریر الدراسیة عنھ تنبيء  للجنة اإل-٢٣ 
  ٠       بعدم إمكانیة تحقیق الغرض الموفد من أجلھ

  لكة خالل شھر على األكثر من تاریخ على الموظف المبتعث أن یعود الى المم -٢٤ 
   ٠       إنتھاء دراستھ ، وعلیھ أن یباشر عملھ في خالل عشرة أیام من وصولھ

   تعادل مدة   أن یعمل في الدولة مدة دراستھ على الموظف المبتعث بعد إنتھاء-٢٥ 
  ع مقدار ویعتبر جزء السنة الدراسیة سنة كاملة ، وعند إمتناعھ یلزم بدفإبتعاثھ        

  ٠حوال ألابتعاث أو مابقي منھا حسب إلاأنفق علیھ لمدة ما         
   ٠ تحتسب مدة اإلبتعاث بموجب ھذه أألحكام في الخدمة - ٢٦  
   وإذا لم یتحقق الغرض الذي ٠فترة إبتعاثھ  ال یجوز ترقیة الموظف أثناء -٢٧  

  ٠غراض الترقیة بتعث الموظف من أجلھ فالتحتسب مدة إبتعاثھ إلأ         
------------------------------------  

  بالموافقة على أن تكونھـ ١٩/٨/١٣٩٨ وتاریخ ٥١٥صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) ١(     
   عودة المبتعثین المتزوجین الى المملكة كل سنة مرة على أن یكون لھم الحق في الحصول على

      ٠   تذاكر اإلیاب والذھاب لھم ولعائالتھم 
ھ ـ بع دم ارك اب م وظفي المرتب ة العاش رة       ١٠/١/١٣٩٦ وتاریخ  ٣٣كما صدرقرار مجلس الوزراء رقم      )٢(  

  ٠فما فوق المبتعثین للدراسة في الخا رج بالدرجة االولى
                                                        )٤(  



    

  
  آخر ، للجنة اإلبتعاث أن  مع عدم اإلخالل بمجازاة الموظف وفق أي نظام -٢٨  

         تصدر في حالة إخالل الموظف المبتعث بواجباتھ قرارًا بإنھاء بعثتھ و
   ٠ بعض ما صرف لھ و       بإسترداد كل أ

   یجوز منح الموظف أجازة دراسیة للدراسات العلیا بدون مرتب بموافقة الجھة-٢٩ 
   معاملة الموظف المبتعث الخدمة   من حیث إستمرار  ویعامل  فیھا       التي یعمل
  ٠       للدراسة 

  
  

*******************************************************         
***************************************                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    )٥(  
  
  



    

  ات وأوامر صادرة على أحكام اإلبتعاثقرار                 
                            -------------------------------  

  
   :التعویض عن تذاكر السفرفي الخارج    

 ھـ ونص على٢٨/١٠/١٣٩٧ وتاریخ ١٢٥٧صدر قرار مجلس الوزراء رقم  -
  -:الموافقة على 

   أقیام تذاكر السفر التي  تعویض الطالب الذین یدرسون بالخارج عن-   ١     
بتع ث     أو الجامع ة الم  خرى بسبب عدم قبولھم بالمعھد أل من مدینة   یستخدمونھا  

 اس تیعاب المعھ د او الجامع ة    سباب قفل باب القبول أوإلغاء البرنامج أو عدملھا أل 
  ٠ أكبر من الطالب لعدد

  ق كعب التذكرة من قبل رفاإتعویض وفقا للقیمة الفعلیة للتذكرة وبعد ل  یتم ا-٢     
   ٠      الطالب 

 قیمة   نصف وسیلة خاصة ینتقلون بھا یملكون  الذین  یصرف للطالب  -٣
  ٠التذكرة الفعلیة 

   ٠ الیجوز صرف التعویض بأي حال من االحوال ألكثر من مرة -٤      
  نامج  على الملحقین التعلیمیین التأكد من أن باب القبول قد اقفل وأن البر-٥     

المعھد ال یستوعب عددًا من الطالب وفق شروط ن الجامعة أو أألغي أو   
  ٠یضعھا الملحق التعلیمي 

  لحق أن یتم انتقال الطالب من جامعة الخرى أومن معھد آلخر بعد موافقة الم-٦     
   ٠          التعلیمي المسبقة 

  طارات  أو  وسائل النقل   تطبق ھذه الشروط  على وسائل النقل االخرى كالق-٧     
  ٠ذا لم یكن بین ھذه المدن خطوط جویة إ          الجماعي 

   ٠ون للدراسة في الخارج ألكثرمن سنة تشمل ھذه القواعد الطالب الذین یبتعث- ٨     
  --------      
ھ  ـ ون  ص عل  ى   ٢٠/١/١٤١٣ وت  اریخ ١٣  كم  ا ص  درقرار مجل  س ال  وزراء رق  م    -

 الع الي تع ویض الط الب المبتعث ین نق دا ع ن الت ذاكر الت ي ی تم               یجوزلوزیر التعلیم (أنھ
    ص ل ی ستحقونھا نظام ا ف ي ح دود ال شروط      شراؤھا من ح سابھم الخ اص وھ م ف ي األ          

  -:التالیة 
  ٠ أن تكون التذاكر مستحقة نظاما -١   
 أن یكون السفر قد تم على الخطوط الجویة السعودیة اذا كان خط سیر الطالب -٢   

  ٠ في مجال طیرانھا المبتعث
  ٠قصر خط سیر ممكن أأن یكون السفر قد تم عن طریق  -٣   
  

                                          )٦(  



    

   -:قیام المبتعث بأبحاثھ داخل المملكة ومكافأتھ على ذلك     
بالموافق  ة ١٩/١١/١٣٩٠ وت اریخ ١١١٢ رق م   س بق أن ص در ق رار مجل  س ال وزراء    -

 –ماج  ستیر (بت  شجیع المبتعث  ین للدراس  ات العلی  ا   مو وزی  ر المالی  ة  عل  ى مرئی  ات س   
وح  صر مواض  یع المبتعث  ین ف  ي  المج  يء للمملك  ة إلع  داد رس  ائلھم ىعل  ) ودكت  وراه 

  -:البحوث المتعلقة بالمملكة حسب الترتیبات التالیة 
ثق افي   یكون ق دوم المبتع ث لغ رض إع داد رس التھ الجامعی ة بن اء عل ى توص یة المست شار ال           -١  

أو الم  شرف علی  ھ ف  ي الجامع  ة عل  ى أن یؤخ  ذ رأي الجھ  ة الحكومی  ة ذات العالق  ة      والمست  شار
  ٠بموضوع الرسالة إلبداء مالحظاتھا 

                                                     
 یجري المبتعث أبحاثھ خ الل وج وده ف ي المملك ة تح ت إش راف الجھ ة الحكومی ة                -٢

  ضع الرسالة أو جامعة الریاض مالم توجد جھة مختصة بالموضوع ، ذات العالقة بمو
وعلى المبتعث أن یلتحق فور وصولھ بالجھة المشرفة ویعمل بھا وعلى ھذه الجھة أن 

ع ن  ) أي وزارة التعل یم الع الي المخت صة حالی ا بھ ذا االم ر             ( تكتب لوزارة المع ارف   
   ٠الكیفیة والمدة التي عمل بھا 

الض افة ال ى ت ذكرة ال سفر بالدرج ة ال سیاحیة مخ صص ش  ھر         یعط ى المبتع ث با   -٣
إضافي عن كل ش ھر یم ضیھ داخ ل المملك ة عل ى اال یزی د مایتقاض اه ع ن ثالث ة               
أش  ھر وال ی  دخل ف  ي ذل  ك ن  صف الرات  ب ال  ذي یتقاض  اه اذا ك  ان موظف  ا وال  ذي    

 ٠یستمر في صرفھ كمبتعث 
 وزارة التعلیم -حالیًا  ( یطبق ھذا على جمیع المبتعثین سواء من وزارة المعارف -٤

  ٠والمؤسسات العامة أخرى و الجھات الحكومیة األ أ) العالي
ھ ـ  ١٣/١١/١٣٩٥ وت اریخ   ١٥٧٠كما صدر بع د ذل ك ق رار مجل س ال وزراء رق م               = 

وقرر الموافقة على منح عائل ة الطال ب أو الموظ ف المبتع ث للدراس ات العلی ا ت ذاكر                   
برس التھ ال ى المملك ة طبق ا لق رار مجل س       إركاب في حالة قیام ھ برحل ة علمی ة تتعل ق       

  ٠ھـ في حدود عدد التذاكر المقررة لھم نظاما ١٣٩٠ لعام ١١١٢الوزراء رقم 
  

  -:إبتعاث الطبیبات 
ھ ـ بالموافق ة   ١٠/٤/١٤١٨ م  وت اریخ   ٧/١٨١ صدر األمر السامي الكریم رق م        -     

 الطبیب  ات ف  ي إبتع  اثبعل  ى إقت  راح لجن  ة ت  دریب وإبتع  اث م  وظفي الخدم  ة المدنی  ة    
  ٠ مختلف التخصصات الطبیة على أن یرافق المبتعثة أحد محارمھا الشرعیین

  
   -:صرف تذاكرللمبتعث في حالة وفاة أحد االقارب 

 ھـ ونص على الموافقة ٢٥/١/١٤١٥ وتاریخ ١٢صدر قرار مجلس الوزراء رقم       - 
   في  للدراسة تعث تذاكر لعائلة المب  صرف   وزیر التعلیم العالي معالي  طلب  على

                                      )٧(  



    

الخارج من مقر دراستھ الى المملكة مرجعین في حالة وف اة أح د والدی ھ أو زوج ھ أو      
  ٠حد أوالده في حدود عدد التذاكر المقررة لھم نظاماأ
ھ ـ ب صرف ت ذاكر     ١١/٤/١٤١٩ وت اریخ    ٨٢ كما صدر قرار مجل س ال وزراء رق م           -

  في حدود عدد التذاكر المقررة لھم   )ذھابا وإیابا(  مبتعث للدراسة الى المملكةسفر لل
  ٠ نظاما وذلك في حالة وفاة أحد والدي زوج المبتعث 

  
  -:بالبعثات التعلیمیة والدھم أ ووالعاملین بالخارج الحاق زوجات المبتعثین 

لمعالي وزیر ھـ الموجھ ١٠/٣/١٤٢١ وتاریخ ٦٢ صدر قرار مجلس الوزراء رقم - 
بجواز الحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو     ( -أوالالتعلیم العالي ویقضي    

  -:زوجة الموظف الموفد للعمل بالخارج بعضویة البعثة التعلیمیة وفق الشروط التالیة 
  ٠مع زوجھا في مقر دراستھ أوعملھ   تكون الزوجة سعودیة وأن تقیم ن أ-   أ
تك  ون وان ٠تھا باالنتظ  ام ف  ي أي مرحل  ة م  ن مراح  ل التعل  یم  أن تواص  ل دراس  -  ب

  ٠المؤسسة التعلیمیة الملتحقة بھا معتمدة لدى وزارة التعلیم العالي 
  ٠ أن یكون تخصصھا متفقا مع التخصصات التي تحددھا وزارة التعلیم العالي - ج
  ٠ث أن تكون متابعتھا دراسیا وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتع  - د

 تنتھي بعث ة الزوج ة بانتھ اء عم ل زوجھ ا أو بعثت ھ م الم ی تم تمدی د بعثتھ ا وفق ا                       -ثانیا
لضوابط تضعھا وزارة التعلیم العالي بعد التنسیق م ع وزارة الخدم ة المدنی ة اذا ك ان            

  ٠زوج الملحقة بالبعثة موظفا تم ابتعاثھ عن طریق لجنة تدریب وابتعاث الموظفین 
لدراس  یة ع  ن زوج  ات المبتعث  ین للدراس  ة وزوج  ات الم  وظفین    ت  دفع الرس  وم ا -ثالث  ا

الموفدین للعمل بالخ ارج الملتحق ات بمعاھ د اللغ ة أو مراح ل التعل یم الع ام أو الت دبیر                    
شغال النسویة أوأي تخصصات أخرى مالئمة للمرأة السعودیة یصدر بھا المنزلي واأل

  ٠قرار من وزیر التعلیم العالي 
الذي تقیم معھ زوجت ھ ف ي مق ر دراس تھ ع الوة تع ادل مكافأت ھ              یمنح المبتعث    –رابعا  

  ٠الشھریة األساسیة في حالة عدم الحاقھا بالبعثة 
معامل  ة زوج  ة المبتع  ث وف  ق ھ  ذه ) غی  ر المبتع  ث( یعام  ل مح  رم المبتعث  ة – خام  سا 

  ٠خرى ذات العالقة القواعد  والقرارات األ
لبعثة ضمن میزانیة وزارة التعل یم   تعتمد تكالیف دراسة من یتم ضمھن الى ا    –سادسا  
      ٠العالي 

-----------         
ھ ـ بالموافق ة عل ى    ٢٠/٦/١٤٢١ وت اریخ   ١٤٨ كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم        -

الحاق أوالد الموظف الموفد للعمل في الخارج باحدى الجامعات المعترف بھا في أي     
   اشتراط أن تكون الجامعة في مقر المقرة من وزارة التعلیم العالي دون من المجاالت 

               
                                      )٨(  



    

مث ل عوائ ق اللغ ة أو     عمل الوالد وذلك في حالة وجود عوائق للدراسة في مقر عمل ھ        
     ٠ضعف مستوى الجامعات أو عدم القبول 

---------   
ھ ـ  وواف ق عل ى     ٢٤/٦/١٤٢٣وت اریخ   ١٦٦ كما صدر قرار مجلس الوزراء رق م         -  

إلحاق أوالد الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة للدراسة العلیا وفقا للضوابط التي            
  ٠تضعھا وزارة التعلیم العالي 

  
-----------  

ھ ـ بت شجیع   ٦/٤/١٣٩٣ وت اریخ   ٤٣٧ أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم         كما سبق  -
االلتحاق بالدراسة في ھ ذه البل دان ف ي    الموظفین السعودیین الموفدین للعمل بالخارج ب   

المجاال ت التي تحتاجھا المملكة ، وقد صدر مؤخرَا قرار مجلس الخدمة المدنیة رق م     
ون  ص عل  ى ض  وابط ص  رف المكاف  أة المق  ررة ف  ي  ھ  ـ ٨/١١/١٤٢٣ وت  اریخ ١/٨٤٣

ھ  ـ ١٣٩٣ل  سنة ٤٣٧الفق  رة الثانی  ة م  ن ق  رار مجل  س ال  وزراء الم  شارالیھ أع  اله رق  م  
   -: التالیة بالضوابط

  ٠ أن تكون الدراسة باشراف ومعرفة الملحقین الثقافیین -١  
 أن تكون جھة الدراسة جامعة أوكلیة معترف بھ ا بالن سبة للحاص لین عل ى م نھم        -٢  

  ٠على مؤھالت جامعیة أومدرسة عالیة أو متوسطة لمن الیحمل مؤھالت جامعیة 
  ٠قات أعمالھم االصلیة   أن تتم الدراسة مساًء ولیست على حساب أو-٣  
   ٠ أن التقل الدراسة عن سنة دراسیة تنتھي بشھادة علمیة -٤  
   أن تكون حقول التخصص وفق ما تحدده لجنة تدریب وابتعاث موظفي الخدمة -٥  

  ٠     المدنیة 
اء من الدراسة والح صول عل ى المؤھ ل العلم ي         ھنتأن یتم صرف المكافأة بعد اإل      -٥

  ٠لثقافي على ذلك ومصادقة الملحق ا
-----------------------------------------------  

  -:الحقوق والمزایا التي تصرف للمبتعث
  ھـ في فقرتھ ٢٨/٨/١٤٠١ وتاریخ ١٩٨٥١تضمن األمر السامي الكریم رقم     -   

   حیث نص على مبدأ المساواة – المرتبات والمكافآت والبدالت –) الثالثة  (         
   فقط لجمیع )نصف الراتب (   بین جمیع المبتعثین في االقتصار على صرف         

   تثبیت المكافآت بالریال  و٠ ، من وظیفتھ األصلیة      الموظفین المبتعثین من الدولة
                      ٠       السعودي

   -:لتاليوضاع االقتصادیة كاالتي یبتعث لھا الى فئتین وفقا لأل تقسم البلدان -أ
  :الفئة االولى   

  ٠الجنوبیة وكندا واوربا والیابانوتشمل امریكا الشمالیة وامریكا      
                                      )٩(  



    

  :الفئة الثانیة   
  ٠  وتشمل المدن األخرى عربیة وإسالمیة وغیرھا 

  -:تي      ویتم الصرف كاآل
  ٠شھریا ٠ریال) ٢٦٠٠( الفئة االولى بتثبت مكافأة الطالب في -ب        

   ٠ شھریاریال) ١٦٠٠(          و تثبت مكافأة الطالب في الفئة الثانیة ب
ری ال ب دل كت ب    ) ١٧٠٠( یصرف للطال ب المبتع ث ف ي الفئ ة االول ى مبل غ          -ج       

ری ال وذل ك   ) ١٢٠٠(للمبتعث في الفئة الثانیة مبل غ     ویصرف  ٠ولمرة واحدة كل عام     
 وذلك للمدة المح ددة لالبتع اث  ، وال ت صرف ھ ذه للم دة الت ي            ٠دة كل عام    لمرة واح 

  ٠تزید عن مدة االبتعاث الموحدة المحددة 
ری ال وف ي الفئ ة    ) ٤٠٠٠( یصرف للطالب المبتعث ف ي الفئ ة االول ى مبل غ           -د        

ریال وذلك كبدل مالبس ولمرة واحدة كل ع ام ، والی تم ص رفھا           )٢٠٠٠(الثانیة مبلغ   
   ٠عوام التي تزید عن السنوات المقررة البتعاثھ والموحدة المثالھ لال

الدراس ات  ریال بدل معدات وادوات علمیة لط الب  ) ٣٠٠٠( یصرف مبلغ  -ھـ       
   ٠العلیا العلمیة في أي من الفئتین وذلك لمرة واحدة في كل مرحلة علمیة 

حلة علمیة بدل مراجع ریال لمرة واحدة في كل مر )٣٠٠٠(یصرف مبلغ  – و       
  ٠لطالب الدراسات النظریة العلیا

ری   ال ب   دل طباع   ة االوراق  ) ٣٠٠٠( ی   صرف س   نویا لك   ل مبتع   ث مبل   غ    -      ز
   ٠والتقاریر 

دراسي على أالیقل العبء  تصرف المكافأة التشجیعیة للطالب عن كل فصل        -      ح
ات الت  ي تتب  ع الدراس ي ال  ذي س جل فی  ھ الطال ب ع  ن خم س ع  شرة س اعة ف  ي الجامع       

الفصلین ،وعن ثمانیة عشر ساعة في الجامعات الت ي تتب ع نظ ام ث الث ف صول وذل ك            
للمرحلة الجامعی ة وع ن اثنت ي ع شرة س اعة ف ي الجامع ات الت ي تتب ع نظ ام الف صلین                    

            ٠وخمس عشرة ساعة للجامعات ذات ثالث ف صول بالن سبة للمرحل ة ف وق الجامعی ة                 
ق  ع رات  ب كام  ل لم  ن ح  صل عل  ى أرب  ع درج  ات م  ن أرب  ع،        ت  صرف المكاف  أة بوا-ط

، وذل  ك للمرحل  ة وبواق  ع ن  صف الرات  ب لم  ن ح  صل عل  ى ث  الث درج  ات م  ن أرب  ع   
  ٠الجامعیة 

    ویصرف للمتفوق رات ب كام ل اذا ح صل عل ى ث الث درج ات ون صف م ن أرب ع              
ی  ر درج  ات وذل  ك للدراس  ات العلی  ا ، ویك  ون ص  رف المكاف  أة  الت  شجیعیة لم  ن ل  م یغ  

تخص  صھ وأن تك  ون جامعت  ھ م  ن الجامع  ات ذات الم  ستوى الطی  ب ال  ذي توص  ي ب  ھ  
  ٠المكاتب التعلیمیة والجامعات السعودیة

ری ال للطال ب المت زوج    ) ٨٠٠٠(ریال للطالب االع زب و ) ٤٠٠٠( یصرف مبلغ    -ي
ال  ذي تق  یم مع  ھ زوجت  ھ س  نویاً  كب  دل ع  الج وتتحم  ل الدول  ة م  صاریف العملی  ات           

  ٠الجراحیة 
                                          )١٠(  

  



    

   من من المكافأة للطالب المتزوج الذي تقیم معھ ٠/٠ ٥٠ یصرف ما یعادل -  ك
   كما یصرف ما –     زوجتھ شھریا وذلك مدة إقامتھا معھ في البلد الذي یدرس فیھ 

 ٥٠اوز  لكل طفل م ن أطفال ھ المقیم ین مع ھ وبح د أعل ى ال یتج                 ٠/٠ ٢٥     یساوي  
    ٠ خمسین بالمائة من المكافأة ٠/٠

 وقد نص االمر ال سامي عل ى تطبی ق ھ ذه القواع د عل ى جمی ع ال وزارات والم صالح            
  ٠الحكومیة والمؤسسات العامة 

-----------------------------------------------------  
ي ال  ذھ  ـ ٢٥/٣/١٤٠٥ وت  اریخ ٥٤وق  د ص  در بع  د ذل  ك ق  رار مجل  س ال  وزراء رق  م   

  الت ي ت نص   فقرتھ الثانی ة تضمن عدد من الفقرات التي یدخل منھا في ھذا الموضوع          
   -:على 
ریال لكل واحد من من أوالد المبتعث مھم ا ك ان ع ددھم         ) ٢٠٠٠(صرف مبلغ    -١

   ٠وذلك مصاریف عالج 
 تتحمل الدولة تكالیف العملی ات الجراحی ة واالم راض المستع صیة واالم راض             -٢

مراجعة الطبیب بشكل مستمر والتي یح ددھا وزی ر التعل یم    المزمنة التي تتطلب  
العالي وتكالیف العالج السریري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتع ث وزوجت ھ     

 ٠واوالده ووالدتھ اذا كانت تقیم معھ في مقر دراستھ في الخارج بصفة دائمة 
لمست شفى   تتحمل الدولة تكالیف عالج الحاالت الطارئ ة الت ي ی تم ادخالھ ا ال ى ا           -٣

 ٠في حالة اسعافیة لكل من م المبتعث وزوجتھ واوالده 
تتحم  ل الدول  ة تك  الیف ع  الج ح  االت الحم  ل وال  والدة وم  ا تتطلب  ھ م  ن اج  راء      -٤

 ٠عملیات او حضانة للطفل ونحوھا 
 ٠تتحمل الدولة تكالیف االطراف الصناعیة وعملیات تركیبھا  -٥

  ٠لقرار اإلقامة معھ  یشترط الستفادة زوج المبتعث من ھذا ا-ثالثا    
یشترط الستفادة اوالد المبتعث  من ھذا اق امتھم مع ھ وع دم بل وغھم س ن       –رابعا     

  ٠الواحد والعشرین 
 یتم التنسیق بین الملحق التعلیمي  والملحق ال صحي لتحدی د المست شفیات         – خامسا  

  ٠والعیادات التي یمنع التعامل معھا 
جراحیة او العالج للمستشفى أو العیادات عن  یكون دفع تكالیف العملیات ال- سادسا

طب  ي وك  شف بالتكلف  ة م  صدق علی  ھ م  ن  طری  ق الملح  ق التعلیم  ي بن  اءعلى تقری  ر  
الملح  ق ال  صحي ان وح  د ف  ي المدین  ة الت  ي فیھ  ا مقردراس  ھ المبتع  ث  واال فی  تم         

  ٠الصرف تحت مسئولیة الملحق التعلیمي 
------------------------------  

  :لمبتعث عالج والد ا -
 ٢١٨٠٣ھـ المبلغ بخطاب دی وان رئاس ة مجل س ال وزراء رق م      ٢٧/٥/١٤٢٦ وتاریخ  ١٣٩صدرقرارمجلس الوزراءرقم    - 

قیام وزارة التعلیم العالي بتحمل تكالیف ع الج وال د المبتع ث ال ذي یرافق ھ      الموافقة على ( ھـ ونص على ٦/٦/١٤٢٦وتاریخ  
  ٠) لعائل الوحید لوالده بموجب صك إعالة شرعيفي مقردراستھ في الخارج مادام المبتعث ھو ا

                                                                 )١١(  



    

   اإلبتعاثعلى الئحةاآلراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنیة                    
  

  ال مدة    ھل تحتسب الخدمة التي یقضیھا الموظف على بند المشاریع لغرض إكم -١-س
           الخدمة المطلوب توافرھا فیمن یتم إبتعاثھ كموظف للدراسة في الخارج ؟ 

  من الئحة اإلبتعاث لفظ عام یشمل جمیع من   لفظ الخدمة الوارد في المادة السادسة -١ -ج
  تحت أي  تنظیم وظیفي معین یسمح  بالتعیین  مادامت ھذه الخدمة         یخدم في الدولة 

      الحكومیة قد تمت بعد الحصول على المؤھل العلمي المحدد للبعثة و ال یقتصر األمر    
  ٠       على من یخدم وفقًا لنظام الخدمة المدنیة ولوائحھ فقط 

  بوجوب عودة   من الئحة اإلبتعاث الخاصة ) ٢٤(   نص المادة ھل یجوز تطبیق  -٢-س
   عشرة أیام من خ إنتھاء بعثتھ ومباشرتھ خالل        الموظف المبتعث خالل شھر من تاری

  على الموظف الذي إنتھت بعثتھ بسبب ظروفھ الصحیة ؟         العودة
   مفھوم إنتھاء الدراسة ورد في المادة المشار إلیھا على سبیل العموم وبالتالي تشمل -٢ -ج

  ٠الحالة ة بما فیھا ھذه یالدراسالبعثة        ھذه المادة جمیع حاالت إنتھاء 
  ) شھر(  في الفترة المحددة مابین إنتھاء بعثة الموظف ومباشرتھ لعملھ والتي مدتھا -٣ -س

  من الالئحة ماذا یصرف للموظف ؟) ٢٤(للمباشرة وفق المادة )وعشرة أیام (        للعودة 
          ھل یصرف الراتب كامًال أم نصفھ ؟ وھل تصرف المخصصات الدراسیة ؟ 

  وذلك من قبل جھة عملھ على  راتبھ كامًال  للموظف عن الفترة المشار إلیھا  یصرف -٣-ج
    ، وتوقف عنھ مخصصات اإلبتعاث      أساس أنھ موظف على رأس العمل وإنتھت بعثتھ 

  ٠      إلنتھاء البعثة 
   ما مدى إمكانیة صرف بدل الرحالت العلمیة للمبتعثین للدراسة في الخارج في حالة -٤-س

  جمیع ؟  ال   تأمین السكن والطعام أو المواصالت أو    
  ھـ  الخاص بتنظیم ١٩/١١/١٣٩٠ وتاریخ ١١١٢ إستنادًا  لقرار مجلس الوزراء  رقم -٤-ج

  )  حالیًا–التربیة والتعلیم (        الرحالت العلمیة في الداخل ، وكذلك قرار وزارة المعارف 
  فإنھ لم یرد بھما ما یقر الخصم من ھـ ١٣/٤/١٣٩٣وتاریخ ) ٣٢/١/١٣٥١/٣٠(       رقم 

  ٠       ھذا البدل في حالة تأمین السكن والطعام أو المواصالت أو كالھما 
               وإنطالقًا من ذلك یصرف بدل الرحالت العلمیة في حالة تأمین السكن والطعام أو 

  يء مما ورد  بالقرارعند        المواصالت  أو كالھما لعدم  وجود نص یقضي بإ قتطاع  ش
  ٠       تأمین ماسبق 

   )الهأع ٧ھـ بالصفحة ١٣٩٠ لسنة ١١١٢ قرار مجلس الوزراء رقم نص( :ملحوظة        
  

  ویرغب قبل تحقیقھ الغرض الذي إبتعث من أجلھ  موظف إبتعث للدراسة ولكنھ عاد -٥-س 
  ن لھ سابق خدمة قبل البعثة مامدى        في ترك العمل قبل خدمتھ مدة تعادل مدة البعثة ولك

          جواز إحتساب تلك المدة لغرض إكمال مدة الخدمة اإللزامیة المعادلة لمدة اإلبتعاث ؟ 
   المبتعث ملزم بعد عودتھ من البعثة بالخدمة مدة تعادل مدة إبتعاثھ سواء تحقق الغرض-٥-ج

  داھا قبل اإلبتعاث أالخدمة السابقة التي مدة   تغني عن ذلك   وال  من البعثة أم لم یتحقق ،    
  من الالئحة) ٢٥(صرف علیھ أثناء البعثة وفقًا للمادة   قبل إسترداد ما   وال تقبل إستقالتھ    

       وإذا إنقطع عن العمل قبل تسدید ما أنفق علیھ فإنھ یطوى قیده من تاریخ إنقطاعھ وتشعر 
   ٠سدید بالطرق الرسمیة الجھات المختصة بذلك لمطالبتھ بالت     


