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( الالئحة)
 -2الغرض من إبتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول
إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل 2
 -1يتم إبتعاث الموظفين :
أ – للحصول على دبلوم عال أودرجة الماجستير أو الدكتوراه أوغير ذلك من
الدراسات العليا 2
ب -للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو مايعادلهما 2
ج -للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة 2
 -3تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية
تسمى ( لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية)على النحو التالي )2(2
رئيسا
وزير الخدمة المدنية
عضوا
وكيل وزارة التعليم العالي
عضوا
وكيل وزارة المعارف (التربية والتعليم  -حاليا)
عضوا
وكيل وزارة التخطيط واالقتصاد
عضوا
أمين عام مجلس القوى العاملة (ألغي هذا المجلس مؤخرا)
عضوا
نائب محافظالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
وتتولى إدارة التدريب واإلبتعاث بوزارة الخدمة المدنية سكرتارية هذه اللجنة 2
ولها أن تستعين بمن ترى اإلستعانة بهم من ذوي االختصاص 2
 -0تختص لجنة اإلبتعاث بما يلي :
أ -رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية 2
ب -قبول أورفض طلبات اإلبتعاث على ضوء أحكام اإلبتعاث 2
ج -تحديد مدة إبتعاث الموظف
 - 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما إقتضى األمر ذلك  ،وتكون إجتماعاتها
صحيحة إذا حضرها أغلبية األعضاء  ،على أن يكون من بينهم الرئيس ،
وتتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي
صوت معه الرئيس 2
------------------------------------------------

تم وضع هذه المادة وفقا لما ورد باألمر السامي رقم  /2107/7م وتاريخ 2023/2/22هـ
(- )2
القاضي بالموافقة على قرار اللجنة العليا لالصالح اإلداري رقم  283وتاريخ 2028/3/20هـ المتضممن دممل لجنمة التمدريب
ولجنة االبتعاث في لجنة واحدة تسمى( لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ) وإعادة تشكيل اللجنة على النحو الموارد
أعاله برئاسة وزيرالخدمةالمدنية ) وتتولى إدارة التدريب واإلبتعاث بالوزارة سكرتاريتها2
()2

 -2يشترط فيمن يبتعث من الموظفين :
أ – أن يكون قد أمضى سنتين على األقل في الخدمة بعد حصوله على درجة
البكالوريوس أو الليسانس أو مايعادلهما وذلك بالنسبة للحصول على دبلوم
عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه وغيرها من الدراسات العليا  ،أما
بالنسبة للمبتعث للحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو مايعادلهما و
المبتعث للحصول على الدبلوم المتوسط فيشترط أن يكون قد أمضى ثالث
سنوات في الخدمة مع حصوله على الثانوية أومايعادلها )2(2
ب -أن يحصل على القبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها 2
ج -أن يكون للجهة التي يعمل بها حاجة لتخصصه 2
د -أن تكون التقاريرالسنوية عن عمله في العامين السابقين إلبتعاثه بتقدير(جيد)2
هـ  -أن يجتاز إمتحانا في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة اإلبتعاث2
 -7تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية األخرى التي تتلقى منحا دراسية
من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة التدريب 2

------------------------------------------صممدر األمممر السممامي رقممم  23872وتمماريخ 2022/8/18هممـ المتضمممن الموافقممة علممى توصمميات اللجنممة المشممكلة
()2
بدراسة أوضاع الطلبة السعوديين في الخارج وقد تضمن في فقرته الثانية ما يلي -:
أ -قصر اإلبتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى وسواء كمان المبتعمث
طالبا أو موظفا 2
ب -عدم إيفاد أي مبتعث قبل عمله في الدولة لمدة ال تقل عن عامين وال يتجاوز عن الشرط اال فمي الحماالت اإلسمتثنائية
ويتم في هذه الحالة دراسة الموضوع من قب وزير التعليم العالي ورئميس الجهمة ذات العالقمة ورئميس ديموان الخدممة (أي وزيمر
الخدمة المدنية ) وبموافقة المقام السامي 2
ج -عدم إيفاد أي مبتعث االبعد حصول الملحق التعليمي في الجهة التي سيوفد لها على قبول له من الجامعة التي سملتحق
بها على أن تكون هذه الجامعة من بين الجامعات المقبولة 2
د -عدم إيفاد أي مبتعث إال وفق برامل محددة ومعتمدة من رئيس المصلحة المعنية ولها إعتمادات في الميزانية 2
هـ  -قيام الجامعات مع الجهات ذات االحتياج بدراسة إحتياج هذه الجهمات ووضمع البمرامل والدراسمات المناسمبة بمما
يغني عن االبتعاث خاصة في مجال الدراسات الجامعية 2
 صممدر األمممر السممامي رقممم /337م وتمماريخ 2023/7/13هممـ بالموافقممة علممى تفممويض لجنممة تممدريب وإبتعمماث الممموظفين فمميإستثناء األطباء من خدمة السنتين عند الرغبة في ابتعاثهم وفقا لما تضعه اللجنة من معايير 2
 كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم  123وتاريخ 2011/7/18همـ ويقضمي بفسمح المجمال إلبتعماث المموظفين للحصمول علمىالبكالوريوس فمي المجماالت الطبيمة والصمحية وعلموم الحاسمب اسلمي بحسمب ماتقتضميه حاجمة األجهمزة الحكوميمة 2ممع دعمم بنمد
التدريب واالبتعاث2
 كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  2218/2وتاريخ 2012/2/10باستثناء منسوبي الكليمات ( المعيمدين والمحاضمرين) في غير الجامعات من شرط السنتين واإلكتفاء بسنة واحدة 2

()2

 -8يجب أن تتوفر في الموظف المرشح إلحدى المنح الشروط المنصوص
عليها في أحكام االبتعاث 2
 -3على المبتعث أن يكون حسن السيرة محافظا على سمعة بالده مواظبا على
دراسته وأن ُيتم دراسته في المدة المحددة بقرار إبتعاثه 2
ويجوز للجنة اإلبتعاث أن تمدد فترة اإلبتعاث بقراريحدد المدة اإلضافية
بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرض على ضوء
التقاريرالتي تقدمهااإلدارة العامة للعالقات الخارجية (بوزارة التعليم العالي)2
 -22يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج اإلشراف على الموظفين المبتعثين
طيلة فترة إبتعاثهم )2(2
 -22ال يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل
دراسته من دولة إلى أخرى اال بموافقة لجنة االبتعاث والجهة التي يتبعها
الموظف 2
 -21ال يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إال بعد موافقة
الملحق الثقافي على أن اليؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته 2
 -23ال يجوز للموظف المبتعث أن يترك مقر دراسته إال بعد إخطار الملحق
الثقافي بذلك 2
 -20ال يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خالل مدة دراسته إال إذا
كان ذلك اليؤثرعلى سيره الدراسي  2ويشترط موافقة الملحق الثقافي
على ذلك 2
 -27يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل بها ويعامل
من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل
( وزارة التعليم العالي) ويتم صرفها من (وزارة التعليم العالي) مالم يكن
لدى الجهة التي يتبعها الموظف إعتماد خاص بذلك 2 )1( 2
 -22يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية وفق المادتين ( ) 8 -7من
هذه األحكام نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها  ،وإذا نقصت المنحة
عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة فيصرف
له الفرق 2
 -27إذا كان اإلبتعاث لمدة تزيد عن سنة فيعطى الموظف المبتعث تذاكرإركاب
ذهابا وإيابا لزوجته وأوالده القصرعند سفرهم لإلقامة معه في البلد المبتعث
إليه2
--------------------------( )1()2أصبح االشراف على شئون االبتعاث في الخارج من إختصاص وزارة التعليم العالي بعد إنشائها2
منذعام 2332هـ بدال من وزارة المعارف والتي كانت تتواله قبل ذلك الوقت 2
()3

 -28يعطى الموظف المبتعث وزوجته وأوالده القصر تذاكر إركاب إلى المملكة
ذهابا وإيابا كل سنتين دراسيتين  ،بشرط أال تقل المدة المتبقية من بعثته عن
سنة دراسية )1()2( 2
 -23على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم الى الجهة التي
يتبعهاخالل شهر من صرف التذاكر شهادة من الملحق الثقافي بعدد وصفة من
وصل الى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق السفر2
وإذاثبت عدم إستعمال األشخاص للتذاكر الصادرة لهم ألغراض السفر إلى مقر
الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فورا واذا لم يعدها خالل شهر من تاريخ تكليفه
بذلك تلغى بعثته دون إخالل بما تقضي به األنظمة األخرى من جزاءات  2وفي
حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ
إصدراها فيتعين إعادتها وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه2
 -12يبدأ صرف المخصصات المالية للموظف المبتعث من تاريخ توجهه الى مقر
دراسته  ،على أن ال يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر 2
 -12ال يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب
تفوقه من جوائز 2
 -11يجوز للجنة اإلبتعاث أن تسمح للموظف المبتعث باإلستمرارفي بعثته بناءعلى
طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى إذا كان متفوقا في دراسته
حسب ماتضعه ( وزارة التعليم العالي ) من معايير 2
 -13للجنة اإلبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبيء
بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله2
 -10على الموظف المبتعث أن يعود الى المملكة خالل شهر على األكثر من تاريخ
إنتهاء دراسته  ،وعليه أن يباشر عمله في خالل عشرة أيام من وصوله2
 -17على الموظف المبتعث بعد إنتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة
إبتعاثه ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة  ،وعند إمتناعه يلزم بدفع مقدار
ماأنفق عليه لمدة اإلبتعاث أو مابقي منها حسب األحوال 2
 - 12تحتسب مدة اإلبتعاث بموجب هذه أألحكام في الخدمة 2
 -17ال يجوز ترقية الموظف أثناء فترة إبتعاثه  2وإذا لم يتحقق الغرض الذي
أبتعث الموظف من أجله فالتحتسب مدة إبتعاثه إلغراض الترقية 2
-----------------------------------( )2صدر قرار مجلس الوزراء رقم  727وتاريخ 2338/8/23هـ بالموافقة على أن تكون عودة المبتعثين المتمزوجين
الى المملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر اإلياب والذهاب لهم ولعائالتهم 2
( )1كممما صممدرقرار مجلممس المموزراء رقممم  33وتمماريخ 2332/2/22هممـ بعممدم اركمماب ممموظفي المرتبممة العاشممرة فممما فمموق
المبتعثين للدراسة في الخا رج بالدرجة االولى2
()0

 -18مع عدم اإلخالل بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر  ،للجنة اإلبتعاث أن
تصدرفي حالة إخالل الموظف المبتعث بواجباته قرارا بإنهاء بعثته وبإسترداد
كل أو بعض ما صرف له 2
 -13يجوز منح الموظف أجازة دراسية للدراسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة
التي يعمل فيها ويعامل من حيث إستمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث
للدراسة 2
*******************************************************
***************************************

()7

قرارات وأوامر صادرة على أحكام اإلبتعاث
------------------------------التعويض عن تذاكر السفرفي الخارج :
 صدر قرار مجلس الوزراء رقم  2177وتاريخ 2337/22/18هـ ونص علىالموافقة على -:
 - 2تعويض الطالب الذين يدرسون بالخارج عن أقيام تذاكر السمفر التمي يسمتخدمونها ممن مدينمة
ألخرى بسبب عدم قبولهم بالمعهد أو الجامعة المبتعث لها ألسباب قفل باب القبول أوإلغاء البرنامل أو
عدم استيعاب المعهد او الجامعة لعدد أكبر من الطالب 2
 -1يتم التعويض وفقا للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل الطالب 2
 -3يصرف للطالب الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة الفعلية 2
 -0اليجوز صرف التعويض بأي حال من االحوال ألكثر من مرة 2
 -7على الملحقين التعليميين التأكد من أن باب القبول قد اقفل وأن البرنامل
ألغي أو أن الجامعة أو المعهد ال يستوعب عددا من الطالب وفق شروط يضعها الملحق التعليمي 2
 -2أن يتم انتقال الطالب من جامعة الخرى أومن معهد سخر بعد موافقة الملحق التعليمي المسبقة 2
 -7تطبق هذه الشروط على وسائل النقل االخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بين
هذه المدن خطوط جوية 2
 - 8تشمل هذه القواعد الطالب الذين يبتعثون للدراسة في الخارج ألكثرمن سنة2
------- كما صدرقرار مجلس الوزراء رقم  23وتاريخ 2023/2/12هـ ونص على أنه(يجوزلوزير التعليم العماليتعويض الطالب المبتعثين نقدا عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخماص وهمم فمي األصمل يسمتحقونها
نظاما في حدود الشروط التالية -:
 -2أن تكون التذاكر مستحقة نظاما 2
 -1أن يكون السفرقد تم على الخطوط الجوية السعودية اذا كان خط سير الطالب المبتعث في مجال
طيرانها 2
 -3أن يكون السفر قد تم عن طريق أقصر خط سير ممكن 2
قيام المبتعث بأبحاثه داخل المملكة ومكافأته على ذلك-:
 سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم  2221وتاريخ2332/22/23بالموافقمة علمى مرئيمات سممو وزيمرالماليممة بتشممجيع المبتعثممين للدراسممات العليمما (ماجسممتير – ودكتمموراه ) عل مى المجمميء للمملكممة إلعممداد رسممائلهم
وحصر مواضيع المبتعثين في البحوث المتعلقة بالمملكة حسب الترتيبات التالية -:
 -2يكون قدوم المب تعث لغرض إعمداد رسمالته الجامعيمة بنماء علمى توصمية المستشمار الثقمافي والمستشمار أو
المشممرف عليممه فممي الجامعمممة علممى أن يؤخممذ رأي الجهممة الحكوميمممة ذات العالقممة بموضمموع الرسممالة إلبمممداء
مالحظاتها 2
 -1يجممري المبتعممث أبحاثممه خممالل و جمموده فممي المملكممة تحممت إشممراف الجهممة الحكوميممة ذات العالقممة بموضممع
الرسالة أو جامعة الرياض مالم توجد جهة مختصة بالموضوع ،
وعلى المبتعث أن يلتحق فور وصوله بالجهة المشرفة ويعمل بها وعلى هذه الجهة أن تكتب لوزارة المعمارف
(أي وزارة التعليم العالي المختصة حاليا بهذا االمر ) عن الكيفية والمدة التي عمل بها 2
 -3يعطممى المبتعممث باالضممافة الممى تممذكرة السممفر بالدرجممة السممياحية مخصممص شممهر إضممافي عممن كممل شممهر
يمضيه داخل المملكة على اال يزيد مايتقاضاه عمن ثالثمة أشمهر وال يمدخل فمي ذلمك نصمف الراتمب المذي
يتقاضاه اذا كان موظفا والذي يستمر في صرفه كمبتعث 2
 -0يطبق هذا على جميع المبتعثين سواء ممن وزارة المعمارف (حاليما  -وزارة التعلميم العمالي ) أو الجهمات
الحكومية األخرى أوالمؤسسات العامة 2
()2

= كما صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقمم  2772وتماريخ 2337/22/23همـ وقمرر الموافقمة علمى ممنح
عائلة الطالب أو الموظف المبتعث للدراسات العليا تذاكر إركاب في حالمة قياممه برحلمة علميمة تتعلمق برسمالته
الى المملكة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم  2221لعام 2332هـ في حدود عدد التذاكر المقررة لهم نظاما 2
إبتعاث الطبيبات وغيرهن من الموظفات في عدد من التخصصات -:
 صدر األمر السامي الكريم رقم  282/7م وتاريخ 2028/0/22هـ بالموافقة على إقتراح لجنة تمدريبوإبتعاث موظفي الخدمة المدنية ب إبتعاث الطبيبات في مختلف التخصصات الطبية على أن يرافق المبتعثة أحمد
محارمها الشرعيين 2
 كما صدر األمر السامي رقم  /272م وتاريخ 2011/2/8همـ بالموافقمة علمى فسمح مجمال إبتعماث الموظفماتالسعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغيرها من المجاالت التي تعمل فيهما الممرأة وتتطلمب حاجمة
العمل تأهيلها عن طريق اإلبتعاث  ،تلبية لحاجة ملحة اليمكن تلبيتها من خمالل البمرامل الدراسمية المتاحمة فمي
الجامعات السعودية وذلك لمن لديهن الرغبة والمقدرة على التخصص والمحرم الشرعي 2
صرف تذاكرللمبتعث في حالة وفاة أحد االقارب -:
 صدر قمرار مجلمس الموزراء رقمم  21وتماريخ  2027/2/17همـ ونمص علمى الموافقمة علمى طلمب معماليوزير التعليم العالي صرف تذاكر لعائلة المبتعث للدراسة في الخارج من مقر دراسته الى المملكة مرجعين
في حالة وفاة أحد والديه أو زوجه أو أحد أوالده في حدود عدد التذاكر المقررة لهم نظاما2
 كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم  81وتاريخ 2023/0/22هـ بصرف تذاكر سفر للمبتعمث للدراسمة المىالمملكة (ذهابا وإيابا) في حدود عدد التذاكر المقررة لهم
نظاما وذلك في حالة وفاة أحد والدي زوج المبتعث 2
الحاق زوجات المبتعثين والعاملين بالخارج وأوالدهم بالبعثات التعليمية -:
 صدر قرار مجلس الوزراء رقم  21وتاريخ 2012/3/22هـ الموجه لمعالي وزيمر التعلميم العمالي ويقضميأوال (-بجواز الحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل بالخارج بعضموية
البعثة التعليمية وفق الشروط التالية -:
أ -أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أوعمله 2
ب -أن تواصل دراستها باالنتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم 2وان تكون المؤسسة التعليمية الملتحقمة
بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي 2
ج -أن يكون تخصصها متفقا مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي 2
د -أن تكون متابعتها دراسيا وفق الضوابط المطبقة على الطالب المبتعث 2
ثانيا -تنتهمي بعثمة الزوجمة بانتهماء عممل زوجهما أو بعثتمه ممالم يمتم تمديمد بعثتهما وفقما لضموابط تضمعها وزارة
التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفا تم ابتعاثمه عمن طريمق
لجنة تدريب وابتعاث الموظفين 2
ثالثمما -تممدفع الرسمموم الدراسممية عممن زوجمما ت المبتعثممين للدراسممة وزوجممات الممموظفين الموفممدين للعمممل بالخممارج
الملتحقات بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو التدبير المنزلمي واألشمغال النسموية أوأي تخصصمات أخمرى
مالئمة للمرأة السعودية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي 2
رابعا – يمنح المبتعث الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته عالوة تعادل مكافأته الشهرية األساسية في حالمة
عدم الحاقها بالبعثة 2
خامسا – يعامل محرم المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد والقمرارات األخمرى
ذات العالقة 2
سادسا – تعتمد تكاليف دراسة من يتم ضمهن الى البعثة ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي 2
----------()7

 كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم  208وتاريخ 2012/2/12هـ بالموافقة على الحاق أوالد الموظفالموفد للعمل في الخارج باحدى الجامعات المعترف بها في أي من المجاالت المقرة من وزارة التعليم العالي
دون اشتراط أن تكون الجامعة في مقر عمل الوالد وذلك في حالة وجود عوائق للدراسة في مقر عمله مثل
عوائق اللغة أو ضعف مستوى الجامعات أو عدم القبول 2
-------- كمما صمدر قمرار مجلمس الموزراء رقمم 222وتماريخ 2013/2/10همـ ووافمق علمى إلحماق أوالد الموظمفالموفد للعمل بالخارج بالبعثة للدراسة العليا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التعليم العالي 2
---------- كما سمبق أن صمدر قمرار مجلمس الموزراء رقمم  037وتماريخ 2333/0/2همـ بتشمجيع المموظفين السمعوديينالموفدين للعمل بالخارج بااللتحاق بالدراسة في هذه البلدان في المجاال ت التمي تحتاجهما المملكمة  ،وقمد صمدر
مؤخرا َ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  803/2وتاريخ 2013/22/8هـ ونص على ضوابط صمرف المكافمأة
المقررة في الفقرة الثانية من قرارمجلس الوزراء المشاراليه أعاله رقم 037لسنة 2333همـ بالضموابط التاليمة
-:
 -2أن تكون الدراسة باشراف ومعرفة الملحقين الثقافيين 2
 -1أن تكون جهة الدراسة جامعة أوكليمة معتمرف بهما بالنسمبة للحاصملين علمى ممنهم علمى ممؤهالت جامعيمة
أومدرسة عالية أو متوسطة لمن اليحمل مؤهالت جامعية 2
 -3أن تتم الدراسة مساء وليست على حساب أوقات أعمالهم االصلية 2
 -0أن التقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية 2
 -7أن تكون حقول التخصص وفق ما تحدده لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية 2
 -7أن يممتم صممرف المكافممأة بعممد اإلنتهمماء مممن الدراسممة والحصممول علممى المؤهممل العلممي ومصممادقة الملحممق
الثقافي على ذلك 2

أخذ موافقة لجنة التدريب واإلبتعاث على اإلبتعاث للدراسات العليا في الخارج:
 هذا ما ورد بخطاب سمورئيس ديوان رئاسمة مجلمس الموزراء رقمم  /18838ب وتماريخ  2017/2/12همـالمتعلق بتبليغ قرار مجلس الوزراء رقم  272وتماريخ 2017/2/12همـ حيمث أشمار الخطماب إلمى أن مجلمس
المممموزراء إطلممممع خممممالل جلسممممته المنعقممممدة بتمممماريخ 2017/2/12هممممـ علممممى المحضممممر رقممممم ( )073وتمممماريخ
2012/21/32هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا
الشأن ووجه بتبليغ الجهات المعنية بمايلي  :فقمرة  ( -1أخمذ موافقمة لجنمة تمدريب وإبتعماث مموظفي الخدممة
المدنية قبل تنفيذ الدورات التدريبية التمي تزيمد علمى اربعمة عشمر يومما  ،واإلبتعماث للحصمول علمى الدراسمات
العليا 2
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الحقوق والمزايا التي تصرف للمبتعث-:
 تضمن األمر السامي الكريم رقم  23872وتاريخ 2022/8/18هـ في فقرته ( الثالثة ) – المرتباتوالمكافآت والبدالت – حيث نص على مبدأ المساواة بين جميع المبتعثين في االقتصار على صرف ( نصف
الراتب ) فقط لجميع الموظفين المبتعثين من الدولة ،من وظيفته األصلية2وتثبيت المكافآت باللاير السعودي2
أ -تقسم البلدان التي يبتعث لها الى فئتين وفقا لألوضاع االقتصادية كالتالي-:
الفئة االولى (أ):
وتشمل إمريكا الشمالية وإمريكا الجنوبية وكندا وأوربا واليابان( ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا)* 2
الفئة الثانية (ب):
وتشمل المدن األخرى عربية وإسالمية وغيرها 2ويتم الصرف كاستي:
ب -تثبت مكافأة الطالب في الفئة االولى ب( )1222لاير2شهريا )2(2
و تثبت مكافأة الطالب في الفئة الثانية ب( )2222لاير شهريا2
ج -يصرف للطالب المبتعث في الفئة االولى مبلغ ( )2722لاير بدل كتب ولمرة واحدة كمل عمام 2ويصمرف
للمبتعث في الفئة الثانية مبلغ ( )2122لاير وذلك لمرة واحدة كل عام  2وذلك للمدة المحمددة لالبتعماث  ،وال
تصرف هذه للمدة التي تزيد عن مدة االبتعاث الموحدة المحددة 2
د -يصرف للطالب المبتعث في الفئة االولى مبلمغ ( )0222لاير وفمي الفئمة الثانيمة مبلمغ ()1222لاير وذلمك
كبدل مالبس ولمرة واحدة كل عام  ،واليتم صرفها لالعوام التي تزيد عن السنوات المقررة البتعاثه والموحدة
المثاله 2
ه مـ -يصممرف مبلممغ ( )3222لاير بممدل معممدات وادوات علميممة لطممالب الدراسممات العليمما العلميممة فممي أي مممن
الفئتين وذلك لمرة واحدة في كل مرحلة علمية 2
و – يصرف مبلغ ( )3222لاير لمرة واحدة في كل مرحلة علمية بدل مراجمع لطمالب الدراسمات النظريمة
العليا2
ز -يصرف سنويا لكل مبتعث مبلغ ( )3222لاير بدل طباعة االوراق والتقارير 2
ح -تصرف المكافأة التشجيعية للطالب عن كل فصل دراسي علمى أاليقمل العمبء الدراسمي المذي سمجل فيمه
الطالب عن خمس عشرة ساعة في الجامعات التي تتبع الفصلين ،وعن ثمانية عشر ساعة فمي الجامعمات التمي
تتبع نظام ثالث فصول وذلك للمرحلة الجامعية وعن اثنتي عشرة ساعة في الجامعات التي تتبع نظام الفصلين
وخمس عشرة ساعة للجامعات ذات ثالث فصول بالنسبة للمرحلة فوق الجامعية 2
ط -تصرف المكافأة بواقع راتب كامل لمن حصل على أربع درجات من أربع ،وبواقع نصف الراتب لممن
حصل على ثالث درجات من أربع  ،وذلك للمرحلة الجامعية 2
ويصرف للمتفوق راتب كامل اذا حصل علمى ثمالث درجمات ونصمف ممن أربمع درجمات وذلمك للدراسمات
العليمما  ،ويكممون صممرف المكافممأة التشممجيعية لمممن لممم يغيممر تخصصممه وأن تكممون جامعتممه مممن الجامعممات ذات
المستوى الطيب الذي توصي به المكاتب التعليمية والجامعات السعودية2
ي -يصممرف مبلممغ ( )0222لاير للطالممب االعممزب و( )8222لاير للطالممب المتممزوج المذي تقمميم معممه زوجتممه
سنويا كبدل عالج وتتحمل الدولة مصاريف العمليات الجراحية 2
ك -يصرف ما يعادل  2/2 72من من المكافأة للطالب المتزوج الذي تقيم معه
زوجته شهريا وذلك مدة إقامتها معه في البلد الذي يدرس فيه – كما يصرف ما
يساوي  2/2 17لكل طفل من أطفاله المقيمين معمه وبحمد أعلمى ال يتجماوز  2/2 72خمسمين بالمائمة ممن
المكافأة 2
وقد نمص االممر السمامي علمى تطبيمق همذه القواعمد علمى جميمع الموزارات والمصمالح الحكوميمة والمؤسسمات
العامة 2
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----------------------------------------------------وقد صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم  70وتاريخ 2027/3/17هـ الذي تضمن عدد من الفقمرات التمي
يدخل منها في هذا الموضوع فقرته الثانية التي تنص على -:
 -2صرف مبلغ ( )1222لاير لكل واحد من من أوالد المبتعث مهما كان عددهم وذلك مصاريف عالج 2
 -1تتحمممل الدولممة تكمماليف العمليممات الجراحيممة واالمممراض المستعصممية واالمممراض المزمنممة التممي تتطلممب
مراجعممة الطبيممب بشممكل مسممتمر والتممي يحممددها وزيممر التعلمميم العممالي وتكمماليف العممالج السممريري فممي
المستشممفى وذلممك بالنسممبة للمبتعممث وز وجتممه واوالده ووالدتممه اذا كانممت تقمميم معممه فممي مقممر دراسممته فممي
الخارج بصفة دائمة 2
 -3تتحمل الدولة تكاليف عالج الحاالت الطارئة التي يتم ادخالها الى المستشفى في حالة اسعافية لكل من
م المبتعث وزوجته واوالده 2
 -0تتحمل الدولة تكاليف عالج حاالت الحمل والموالدة ومما تتطلبمه ممن اجمراء عمليمات او حضمانة للطفمل
ونحوها 2
 -7تتحمل الدولة تكاليف االطراف الصناعية وعمليات تركيبها 2
ثالثا -يشترط الستفادة زوج المبتعث من هذا القرار اإلقامة معه 2
رابعا – يشترط الستفادة اوالد المبتعث من هذا اقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الواحد والعشرين 2
خامسا – يتم التنسيق بمين الملحمق التعليممي والملحمق الصمحي لتحديمد المستشمفيات والعيمادات التمي يمنمع
التعامل معها 2
سادسا -يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية او العالج للمستشفى أو العيادات عن طريق الملحق التعليمي
بنمماءعلى تقريممر طبممي وكشممف بالتكلفممة مصممدق عليممه مممن الملحممق الصممحي ان وجمد فممي المدينممة التممي فيهمما
مقردراسه المبتعث واالا فيتم الصرف تحت مسئولية الملحق التعليمي 2
 عالج والد المبتعث : صممدرقرارمجلس المموزراءرقم  233وتمماريخ 2012/7/17هممـ المبلممغ بخطمماب ديمموان رئاسممة مجلممس المموزراء رقممم 12823وتاريخ 2012/2/2هـ ونص على( الموافقة على قيام وزارة التعليم العالي بتحممل تكماليف عمالج والمد المبتعمث المذي يرافقمه فمي
مقردراسته في الخارج مادام المبتعث هو العائل الوحيد لوالده بموجب صك إعالة شرعي) 2
---------- -دفع رسوم التأشيرات في الدول التي تفرضها وزيادة مخصصات أوالد المبتعث2

 صدر األممر السمامي الكمريم رقمم  /3211م ب وتماريخ 2017/21/22همـ ونمص علمى تحممل الدولمةلرسوم تأشيرة المبتعث فمي المدول التمي تفمرض رسموما علمى تأشميرة المدخول  2كمما تضممن األممر الكمريم
زيادة ما يصرف لكل من الولدين الثالث والرابع من أوالد المبتعث أثنماء البعثمة ممن ( )7222خمسمة آالف
لاير إلى ( )22222عشرة آالف لاير سنويا2
------------------------------------------------- * تم رفمع مسمتوى دولتمي (نيوزيلنمدا  ،وجنموب إفريقيما ) إلمى الفئمة (أ) بمدال ممن الفئمة (ب ) بماألمر السمامي الكمريم رقمم /3338م ب وتاريخ 2017/21/13هـ من حيث معاملة المبتعثين لديها من الناحية المالية وصرف مخصصات اإلبتعاث 2
---------------------------------( )2جاء في األمر السامي الكريم رقم  /7281م ب وتاريخ 2017/7/22هـ الصادر بالموافقةعلى توصيات اللجنة المشكلة
لدراسمة أوضمماع الطلبمة المبتعثممين فمي الخممارج المنص علممى زيمادة ( هممذه المكافمأة الشممهرية التمي تصممرف للمبتعثمين فممي
الخارج بنسبة  2/2 27وال تشمل الزيادة ما يصرف للمرافقين للمبتعث ) كما ورد بالتوصية التى تمت الموافقة عليهما
من المقمام الكمريم تثبيمت جميمع المخصصمات التمي تصمرف للمبتعثمين فمي الخمارج فمي المدول التمي تمأثر المبتعثمين فيهما
بتذبذب سعر صرف اللاير مقابل عملتها حسب متوسط الصرف للخمس سنوات من عام 1222م إلى عام 1227م 2
كما ورد باألمر السامي الكريم رقم  /3338م ب وتماريخ 2017/21/13همـ أن المكافمأة الشمهرية تبلمغ حاليما لممن يبتعمث
للفئة األولى (أ) (  ) 3172ثالثة آالف ومائتين وخمسون لاير وللفئة الثانية (  )1222ألفين لاير 2
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اسراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على الئحة اإلبتعاث
س -2-هل تحتسب الخدمة التي يقضيها الموظف على بند المشاريع لغرض إكمال مدة
الخدمة المطلوب توافرها فيمن يتم إبتعاثه كموظف للدراسة في الخارج ؟
ج -2 -لفظ الخدمة الوارد في المادة السادسة من الئحة اإلبتعاث لفظ عام يشمل جميع من
يخدم في الدولة تحت أي تنظيم وظيفي معين يسمح بالتعيين مادامت هذه الخدمة
الحكومية قد تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي المحدد للبعثة و ال يقتصر األمر
على من يخدم وفقا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه فقط 2
س -1-هل يجوز تطبيق نص المادة ( )10من الئحة اإلبتعاث الخاصة بوجوب عودة
الموظف المبتعث خالل شهر من تاريخ إنتهاء بعثته ومباشرته خالل عشرة أيام من
العودة على الموظف الذي إنتهت بعثته بسبب ظروفه الصحية ؟
ج -1 -مفهوم إنتهاء الدراسة ورد في المادة المشار إليها على سبيل العموم وبالتالي تشمل
هذه المادة جميع حاالت إنتهاء البعثةالدراسية بما فيها هذه الحالة 2
س -3 -في الفترة المحددة مابين إنتهاء بعثة الموظف ومباشرته لعمله والتي مدتها ( شهر)
للعودة ( وعشرة أيام )للمباشرة وفق المادة ( )10من الالئحة ماذا يصرف للموظف ؟
هل يصرف الراتب كامال أم نصفه ؟ وهل تصرف المخصصات الدراسية ؟
ج -3-يصرف للموظف عن الفترة المشار إليها راتبه كامال وذلك من قبل جهة عمله على
أساس أنه موظف على رأس العمل وإنتهت بعثته  ،وتوقف عنه مخصصات اإلبتعاث
إلنتهاء البعثة 2
س -0-ما مدى إمكانية صرف بدل الرحالت العلمية للمبتعثين للدراسة في الخارج في حالة
تأمين السكن والطعام أو المواصالت أوالجميع ؟
ج -0-إستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم  2221وتاريخ 2332/22/23هـ الخاص بتنظيم
الرحالت العلمية في الداخل  ،وكذلك قرار وزارة المعارف (التربية والتعليم – حاليا)
رقم ( )32/2372/2/31وتاريخ 2333/0/23هـ فإنه لم يرد بهما ما يقر الخصم من
هذا البدل في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصالت أو كالهما 2
وإنطالقا من ذلك يصرف بدل الرحالت العلمية في حالة تأمين السكن والطعام أو
المواصالت أو كالهما لعدم وجود نص يقضي بإ قتطاع شيء مما ورد بالقرارعند
تأمين ماسبق 2
ملحوظة( :يمكن اإلطالع على نص قرار مجلس الوزراء رقم  2221لسنة 2332هـ بالصفحة  2أعاله) 2

س -7-موظف إبتعث للدراسة ولكنه عاد قبل تحقيقه الغرض الذي إبتعث من أجله ويرغب
في ترك العمل قبل خدمته مدة تعادل مدة البعثة ولكن له سابق خدمة قبل البعثة مامدى
جواز إحتساب تلك المدة لغرض إكمال مدة الخدمة اإللزامية المعادلة لمدة اإلبتعاث ؟
ج -7-المبتعث ملزم بعد عودته من البعثة بالخدمة مدة تعادل مدة إبتعاثه سواء تحقق الغرض من البعثة أم
لم يتحقق  ،وال تغني عن ذلك مدة الخدمة السابقة التي أداها قبل اإلبتعاث وال تقبل إستقالته قبل إسترداد
ما صرف عليه أثناء البعثة وفقا للمادة ( )17من الالئحة وإذا إنقطع عن العمل قبل تسديد ما أنفق عليه فإنه
يطوى قيده من تاريخ إنقطاعه وتشعر الجهات المختصة بذلك لمطالبته بالتسديد بالطرق الرسمية 2
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