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   الجمهورية العربية السورية  
 وزارة التعليم العالي    
 

            
 

 و /46القرار رقم / 
 

 وزير التعليم العايل 
واملتضاا إ د اا اث  13/33/3711/ تااا/ي  341املرساا   التيااريعم / اام /بناااع ىلااك م  ااا  

 وزا/ة التعليم العايل.
 1131/ لعااااا  1  التيااااريعم / اااام /البعثااااات العل ياااا  الرااااا / باملرساااا   ااااا    وىلااااك م  ااااا  

 ./ منو11والسي ا املا ة /
 وىلك ا رتاح اللجن  التنفيذي  للبعثات العل ي .

 7/1/1131تا/ي   6111/33/13ا/ة املالي  مب جب كتاهبا / م وىلك م افق  وز 
 .11/1/1131 را/ اللجن  العليا للبعثات العل ي  جبلستها املنعق ة بتا/ي  وىلك 

 

 ي :يقـرر ما يل
 

فق ىلك مجيع امل ف يإ مب جب م  ا   ا    ايطبق النظا  املايل للبعثات العل ي  املر  -1المادة 
/ 11والقا    / م / 1131/ لعا  1/ م /الرا / باملرس   التيريعم البعثات العل ي  

 .1114لعا  
 مجيع النر ص املخالف  هلذا النظا  مين ا و/ ت. تلغك -2المادة 
ه يف اجلري ة مإ مول اليهر الذي يلم تا/ي   ير    افذًا ب عًا ىذا القرا/ ويع ينير -3المادة 

 الرمسي .
 

 وزير التعليم العالي         
 

 الدكتور محمد يحيى معال
 

 صــورة إلى:
 السي  ال زير  1  -
 الفرات  –البعث  –تيريإ  – لب  –/ئاس  جامع :  ميق  -
 مما   جملس التعليم العايل  -
   /جاع  ير القرا/ ودىالمنا وزا/ة املالي -
 م يري  العال ات العام  واإلىال  ) ائرة النير االل رتوين ( -
 اليؤو  القا   ي   1  -
 ال ي ا    -
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    الجمهورية العربية السورية  
 وزارة التعليم العالي    
 
 

    
 

 النظام المالي للبعثات العلمية 
 

 نفقات سفر الموفد للدراسة -1المادة 
لل  ف  ىن  ب ع ديفاا ه و ىنا  ا تهائاو  فقاات السافر ماإ الا قإ دع مقار بعثتاو ) /اساتو( وباالع س باراً مو يررف  -3

حبراً مو ج اً س اع كا  امل ف  ىلك  فق  ال ول  مو ىلاك منةا  )د ا ت تتضا إ املنةا   فقاات السافر( وفاق الياروط 
 ./ مإ ىذه املا ة1املنر ص ىليها بالبن  /

 فر التالي  بقرا/ مإ اللجن  التنفيذي  للبعثات ىلك النةا  التايل :تررف  فقات الس -1
  لك ىلك النة  اآليت:مج /  قل األمتع  الزائ ة و  -م 

 (كغ حبال السفر بالرب مو البةر  .41مو )بالطائرة (كغ 31ىن  باا ع اإليفا  حب و  ) -3
 الرب مو البةر.(كغ حبال السفر ب61(كغ بالطائرة مو)41ىن  ا تهاع اإليفا  حب و ) -1

د ا  ضر دع ال قإ ألم / تتعلق ب /استو شريط  م  ي     ض /ه بناع ىلك قلاب ماإ مساتا ه امليارف مو  –ب
جامعتاااو مو معهااا ه و م افقااا  امللةاااق الثقاااايف مو ماااإ يقاااا   مقاماااو بالسااافا/ة وامل افقااا  املسااابق  لااارئيس اللجناااا  

 التنفيذي  للبعثات .
الااا قإ مب افقااا  امللةاااق الثقاااايف مو ماااإ يقااا   مقاماااو بالسااافا/ة اىت اااا ا ىلااااك د ا  ضااار يف دجاااازة مر اااي  دع  –ج

قاايف موماإ يقا   مقاماو شها ة قبي  مإ م   امليايف الرمسي  مو د  ى العيا ات اجلامعي  م ثق  مإ امللةاق الث
ى مااو مو  حيااال ىناا  و اا لو دع الاا قإ دع جلناا  فةااي العاااملة لبيااا  دم ا ياا  اساات را/ ديفااا ه موبالساافا/ة و 

لتة يااا  الفااارتة الاااق ياااب م  يقضااايها يف الااا قإ لل عاجلااا  مو االستيااافاع وم  ت ااا   املعاجلااا  واالستيااافاع يف 
د ا ت تتاا فر وفااق اكا  األ ت لتسااعاة وزا/ة الرااة  ك خاااص وياا ز معاجلاا  امل فا  يف مياافاملياايف اك  مياا   

 ر  لك لرئيس اللجن  التنفيذي  للبعثات .االستيفاع يف امليايف اك  مي  ويع   تق ي مواملعاجل  
 .ىن    وث ك ا/ث قا/ئ  مو ممراض وبائي  تست جب ى  ة امل ف  بع  م افق  اللجن  التنفيذي  للبعثات - 
 
ىن  حت يل مقر بعث  امل ف  مإ بل  دع آخر ترارف مجا / سافره ماإ مقار بعثتاو دع البلاا  اها ل دلياو مو  دع  –ىا 

ال /مت اللجناا  التنفيذياا  للبعثااات  اارو/ة وجاا  ه يف الاا قإ خااالل وحباامقاار البعثاا  اجل ياا ة  الاا قإ و منااو دع
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ويتقا ك امل ف  هبذه اكالا  خاالل فارتة اال تظاا/ باال قإ مجار امل فا  ببعثا   ة ا تظا/ دجراعات حت يل اإليفا فرت 
 يتقا اك ىنهاا مي فارتة ا تظاا/ المشاهر   تتجاوز م/بع  مشهر و تع  الفرتة الاق تتجااوز األ/بعا  اخلي  ىلك مال

 ال حتسب مإ م ة ديفا ه.مجر مو تع يض و 
وفااااة م اااا  وال ياااو مو م ااا   بساابب اااطرا/ه للعااا  ة دع الااا قإ واو_ يراارف لل  فااا  يف  اااال كاااا  خااا/ج الااا قإ 

 ي   مإ تا/ي  ال فاة كة  م رك.   11مبنائو مو زوجو بطا   قائرة دياباً و ىاباً د ا كا ت ى  تو خالل 
يراارف لل  فاا  ببعثاا   /اسااي  و ىائلتااو بطا اا  ىاا  ة لقضاااع ىطلاا  بااال قإ ماارة كاال ساانتة خااالل ماااا ة  -3 –ز 

اإليفااا  األساسااي  وه ياا ىا ىلااك مال تتجاااوز  فقااات الساافر جاا اً التعرفاا  املعت اا ة لاا ى مؤسساا  الطاااا  
مو حبااراً يراارف لااو  راا   / مااإ ىااذه املااا ة  و يف  ااال كاا   الساافر بااراً 1العربياا  الساا /ي  ووفااق البناا  /

 فقاااات السااافر املعت ااا ة لااا ى مؤسسااا  الطااااا  العربيااا  السااا /ي  شاااريط  د ضاااا/ وثيقااا  ماااإ امليااارف مو 
اجلامع  مو املعه  الذي ي /س فيو يثبت ى   تأثا ىذه الع  ة يف ال  ت اها   هلاا ىلاك  /اساتو ترا   

  الساا /ي  يف بلاا  ال /اساا  حبااال وجاا   هثياال مااإ امللةااق الثقااايف مو مااإ يقاا   مقامااو بالساافا/ة مو القنراالي
وال  العلياا للبعثاات العل يا اللجن  /ئيس س /ي هبذا البل  وحبال ى   ام ا ي   لك مي إ الررف مب افق  

يستةق امل ف   فقاات السافر املاذك /ة د ا كا ات املا ة املتبقيا  ماإ اإليفاا  و ه يا ه تقال ىاإ ىاا  بتاا/ي  
 ى  تو لل قإ.

/ ام البعثات العل ي  الراا / باملرسا   التياريعم  ا      ل /ج  املاجستا مب جب م  ا  ي  امل فال يستف -1
 / السابق.3مإ م  ا  البن  / 1131/ لعا  1/

( ا ت تتضاا إ املنةاا   فقااات الساافرحيراار  قاال امل فاا يإ وىااائالفم ىلااك  فقاا  ال ولاا  مو ىلااك منةاا  )د  -1
ال السافر جا اً و ىا   وجا   م اتاب ليارك  وحباا  العربيا  السا /ي    ىاباً ودياباً ىإ قريق مؤسسا  الطاا 

ع م ا   /اس  امل ف  يررف لو ما يعاا ل  فقاات السافر بالطاائرة بال /جا  واالطاا  العربي  الس /ي  مإ 
الطاا  العربي  الس /ي  بتا/ي  السفر والثب تياات املطل با  مناو هباذه اكالا   مؤسس  السيا ي   سب تعرف 

 از السفر الاذي يثبات و ا لو ملقار بعثتاو او الا قإ   كتااب ماإ مؤسسا  الطااا  يباة التعرفا  و ىا   ج
ال الساافر بااراً مو حبااراً تراارف  فقااات الساافر ىلااك مال وحبااع م ااا  ال /اساا  واوجاا   م اتااب للياارك  مااإ 

 لس /ي . ر  تعرف  السفر اه  ة مإ  بل مؤسس  الطاا  العربي  ا -ه اكال  ىذيف-تتجاوز 
يسااقح  ااق امل فاا  ببعثاا  مو مبنةاا  يف العاا  ة ىلااك  فقاا  ال ولاا  حبااال ىاا   العاا  ة و و ااع  فسااو حتاات  -4

 ر لو ىلك اليها ة املطل ب  خالل ستة ي ماً  ىل اً باأ  تا/ي  ال فاع ىإ األقرو   مو التررف بع  
 لو ىلاك ىاذه الياها ة  بال   كاا   راولا ر ل امل ف  ىلك اليها ة املطل با  مناو ينهام ديفاا ه    ااً 

 ا تهاع م ة ديفا ه.
 تعامل الزوج  امل ف ة معامل  الزوج امل ف  بالنسب  لنفقات سفر موال ىا. -1
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تراارف  فقااات ساافر الزوجاا  و  فقااات ساافر موال  امل فااا  ىناا  الساافر ألول ماارة ملقاار بعثاا  امل فاا  وىنااا   -1
 / مإ ىذه املا ة مع مراىاة اليرقة اآلتية:1/الع  ة النهائي  وفق اليروط املنر ص ىليها بالفقرة 

 حيق هلم السفر دال بع  سن  ميال ي  مإ ب ع االيفا . ال -3
 ال تقل ىإ  ر  م ة اإليفا  وه ي ىا.ت    م ة اإل ام  يف بل  اإليفا  م   -1

 جراءات اإليفاد للدراسة:واتعويض االستعداد للسفر  -2المادة 
( 1111و مبنة  خا/جي   بل سفره و ىن  ى  تو النهائي  تعا يض مقطا ع  اااا /ه )يررف لل  ف  ببعث  م –م 

لاااة ساا /ي  باساام تعاا يض االسااتع ا  للساافر و يسااتةق ىااذا التعاا يض ميضاااً ىناا   حت ياال بعثتااو مااإ  ولاا  
 دع مخرى.

دجااراعات لاااة ساا /ي  لقاااع تراا يق ال فالاا  و ( 1111يراارف ل اال م فاا  ج ياا  مبلااغ مقطاا ع  اا /ه ) –ب 
 معامل  اإليفا .

يراارف ساان ياً لل  فاا  خا/جياااً وىائلتااو  فقااات /ساام / مااإ ىااذا النظااا  11مااع مراىاااة م  ااا  املااا ة / –ج 
 .  ل  املس  ة ومب جب وثائق م  لي لفيزا بالعوااإل ام  

  وفاق  ارا/ ديفاا  شاريط  مال ي ا   ديفاا ه جم ا اً امل فا  /س   معا ل  ال /جات العل يا  الاق  رال ىليهاا  - 
 .ويضع  فسو حتت تررف اجله  امل ف ة األقرو  وم  يع   خالل الستة ي ماً مإ تا/ي  ال فاع ىإ 

 أجر الموفد للدراسة على نفقة الدولة : -3المادة 
ويااتم تعاا يل ىااذه األجاا / وفااق م  ااا   1/4/1133/و تااا/ي  11تعت اا  األجاا / اهاا  ة يف القاارا/ / اام  –م 

  و ياااا ز 1131/ لعااااا  1/ اااام /الرااااا / باملرساااا   التيااااريعم ات العل ياااا  / مااااإ  ااااا    البعثاااا11املااااا ة /
 رف مج / امل ف يإ سلفاً ىإ م/بعا  مشاهر   ك اا يا ز مانف امل فا  ىلاك  فقا  ال ولا  سالف  مبعا ل مجار 

 م/بع  مشهر  بل ب ع سفره تقتطع مإ مج /ه األوع.
   و/  را/ اإليفا  . ال حيق لل  ف  تقا م مي مجر مو تع يض ىإ م ة تسبق تا/ي  -ب
يراارف لل  فاا  ايااا/جم فاار   طااع حيتسااب ىلااك اساااس / مااإ ىااذا النظااا  11مااع مراىاااة م  ااا  املااا ة / -ج

 األجر املنر ص ىليو باجل ول املذك / بالفقرة م و مبا حيافظ ىلك ما يتقا اه مإ ى الت مجنبي .
قاام فتفظاااً ب ميفتااو ىناا  وبى اجلهااات العاماا  د ا كااا  امل فاا  ىلااك  فقاا  ال ولاا  م مفاااً مو ىااامالً يف د اا  -  

كثااار ديفاااا ه يعطاااك التعااا يض املخراااي للطالاااب امل فااا  مو تع يضااااً يعاااا ل مجاااره املقطااا ع بال ميفااا  ميه اااا م
ىل اً بأ  التع يض املذك / يي ل ما يتقا اه امل فا  شاهرياً ماإ فرتة استةقا و لراتبو ال ميفم )  لك قيل و 

 مجر و فر   طع(.
 
غاياا  و ااع  فسااو حتاات التراارف  اا إ املهلاا  ولمااإ تااا/ي   راا لو ىلااك اليااها ة مجاا / ا ااك امل فاا  يتق -ىااا 

 اه  ة بالقا    وفق ما يلم:
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 البعث  ايا/جي  مع فر   طع حبال وج  ه ببل  االيفا  مجر -3
 البعث  ال اخلي  مو /اتبو ال ميفم ا  كا  م مفاً ايه ا مىلك حبال وج  ه بال قإمجر  -1

 جر الموفد للدراسة بمنحة :أ -4المادة 
د ا موفاا  الطالااب ىلااك منةاا  مق ماا  مااإ  ولاا  مو ىيااا  مجنبياا  مو جامعاا  وكا اات  ررااات ىااذه املنةاا   -م

د ا ىطام تع يضاا شاهرياً يعاا ل الفار  و اليهري  تقل ىإ التع يض املخري لل  ف  ىلك  فقا  ال ولا   م
 ا كا ات املنةا  فت يا  ىلاك ف ائا  ىينيا  واة زا ت ىذه املخررات ىلك التع يض ا تفظ امل فا  بالزياا 

و تسهيالت يف الس إ مو الطعا  وغاىا باإل اف  لل خررات النق ي  يتم  سم  لاك ماإ التعا يض 
 اليهري املقط ع.

  ول ااإ ال ياا ز يف   ى ماال مب جااب الفقاارة )م( السااابق د ا كااا  امل فاا  مبنةاا  لل /اساا  م مفاااً مو ىااامالً  -ب
 ي    جم  ع ما يتقا اه شهرياً م ل مإ مجره املقط ع يف  وميفتو.مجيع األ  ال م  

 :ر الموفد عند تحويل مقر البعثةأج -5المادة 
إل امااا  فياااو بعاااض واد ا ا اااطر امل فااا  لل /اسااا  الاااذي حيااا ل ديفاااا ه ماااإ بلااا  دع آخااار للةضااا / دع الااا قإ  - م

ممااا امل فاا  الااذي     ببعثاا   اخلياا ال  اات ا تظااا/اً الساات  ال دجااراعات حت ياال ديفااا ه يراارف لااو مجاار امل فاا
حي ل ديفا ه مإ بل  مجنيب دع بل  آخر و يضاطر لال تظاا/ يف بلا  مجنايب مب افقا  اللجنا  التنفيذيا  للبعثاات 

 لتع يضات املخرر  للبل  الذي يقيم فيو. وافيتقا ك خالل فرتة اال تظا/ األج / 
حت يل ديفا ه  للع ل يف اجلها  الاق كاا  يع ال  لا يها  ي ز دىا ة امل م  امل ف   الذي تط ل فرتة ا تظا/ -ب

 باال ديفااا ه ب تاااب مااإ /ئاايس اللجناا  العليااا للبعثااات ىلااك م  يساات ر ىلااك تقا اام مجااره و تع يضاااتو مااإ 
يتجاااوز سااات  مشااهر وال حتساااب ىااذه املااا ة مااإ مااا ة اإليفااا  وحتساااب يف اي مااا   م از اا  تلاااك اجلهاا  مباااا ال
م  ود ا جتاااوزت املاا ة مكثاار مااإ ساات  مشااهر يعاارض األماار ىلااك اللجناا  التنفيذياا  الفعلياا  ويف الرتفيااع الاا ميف

 إل را/ ما تراه مناسباً.
 :موفد عند انتظار ايفاده مجددا  أجر ال -6المادة 

للع ال يف اجلها  الاق كاا  يع ال  ي ز دىا ة امل م  امل ف  الاذي تطا ل فارتة ا تظاا/ه لرا و/  ارا/ ايفاا  ج يا   
 ه ب تاااب مااإ /ئاايس اللجناا  العليااا للبعثااات ىلااك م  يساات ر ىلااك تقا اام مجااره و تع يضاااتو مااإ م از اا  لاا يها  باال ديفااا

تلاااك اجلهااا  مباااا اليتجااااوز سااات  مشاااهر وال حتساااب ىاااذه املااا ة ماااإ مااا ة اإليفاااا  وحتساااب يف اي مااا  الفعليااا  ويف الرتفياااع 
 .التنفيذي  إل را/ ما تراه مناسباً ال ميفم  ود ا جتاوزت امل ة مكثر مإ ست  مشهر يعرض األمر ىلك اللجن  

 
 :ل الدولة ألجور الموفد للدراسةمدة تحم -7المادة 

/ لعاا  1/ ام /البعثاات العل يا  الراا / باملرسا   التياريعم / ماإ  اا    13/ و/16مع مراىااة م  اا  املاا تة /
 / مإ ىذا النظا  : 1و   إ اليروط ال ا/ ة باملا ة / 1131
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مو  مااإ تااا/ي  ساافره دع بلاا  اإليفااا  دع ياا    يامااو بالع اال م ااال  مو وكالاا  مو بالتعا اا  مجااره لل  فاا يراارف  -م
يااها ة   فاا   كاا  م مفاااً مو ىااامالً تقا ااك مجااره بعا  ا تهاااع بعثتااو مو مجاار الباملياوما  لاا ى اجلهاا  املختراا 
و  لاك ماإ تاا/ي   مما امل ف  الطالب في نف اجر اليها ة الق  رل ىليهاا  الق  رل ىليها ميه ا مكثر

و ع  فسو حتت تررف م يري  البعثاات   وىلاك اجلها  املخترا  ت ليفاو بالع ال لا يها خاالل مساب ع ماإ 
تااا/ي  و ااعو حتاات تراارفها مااإ  باال م يرياا  البعثااات  وال يتقا ااك امل فاا  مجااره دال  ااة دباارازه وثيقاا  تثباات 

 مباشرتو و  يامو بالع ل ل ى ىذه اجله  . 
مل فااا  يف الفااارتة باااة و اااعو حتااات ترااارف اجلهااا  امل فااا ة و تعييناااو م اااال  مو وكالااا  مو ويف  اااال تقا ااام ا -ب

ساااىات مااإ خااا/ج املااالي مو باملياوماا  حيسام ىااذا األجاار مااإ األجاار الااذي يسااتةقو مااإ  ىااإبالتعا ا  مجااراً 
 م از   البعثات العل ي  ىإ ىذه الفرتة .

  اال  ضا /ه دع الا قإ للتاا /ب مو مبه ا  ىل يا  مو ببعث  خا/جي  مجر البعث  ال اخليا  يف امل ف يتقا ك  -ج
 ا تظا/اً يف ال قإ للةر ل ىلك اليها ة العل ي  بع  تق مي امتةا  التخرج .

/ مااإ ىااذا النظااا  حيااق لل  فاا  م  يعاا    دع الاا قإ كاال ساانتة لقضاااع 3( مااإ املااا ة /زالفقاارة ) مراىاااةمااع  - 
 ة  مجار البعثا  اً  ويتقا ك ى ا يزي  ىاإ ىاذه املا/ ي م41ل /دجازتو وم  يتقا ك مجر بعثتو ايا/جي  خال

ال اخلي   ىت يع   دع بل  اإليفاا  وييارتط لتقا ام األجار املاذك / ا ضاا/ وثيقا  ماإ اجلامعا  مو امليارف 
مراا    مااإ امللةااق الثقااايف مو مااإ يقاا   مقامااو بالساافا/ة  تفياا  بعاا   تااأثا العطلاا  ىلااك   /اسااتو مو م افقاا  

تنفيذيااا  حباااال تعاااذ/ ا ضاااا/ ال ثيقااا  املاااذك /ة وال يااا ز م  يبقاااك امل فااا  يف الااا قإ مااا ة مكثااار ماااإ اللجنااا  ال
ىااإ كاماال شااهريإ ويف  ااال املخالفاا  تساارت  منااو التع يضااات الااق تقا اااىا بااالقطع االجناايب  اخاال القطاار 

 الفرتة.
 :ألوالد للموفد للدراسةوا )الزوج أو الزوجة( زوجتعويض ال -8المادة 
لل  فاا  ببعثاا  خا/جياا  قالباااً كااا  م  م مفاااً م  ىااامالً تعاا يض ىااإ الاازوج )الاازوج والزوجاا (  وموال ه  يراارف -م

غاياا  مغااا /فم مقاار البعثاا  وفااق النسااب اآلتياا  مااإ ولتااا/ي  و اا هلم مااإ املقي ااة معااو يف مقاار البعثاا  اىتبااا/اً 
 : ىذا النظا  ووفق مؤىلو يفا  مإ نفس ى ل  بل  اإلوب( 1األجر و فر  القطع اه   يف املا ة )

 لل ل  ال ا          لل ل يإ          ألكثر مإ ول يإ           للزوج -3 -
               11          8    31           8 11               8118 

ىااذا  فااا مااإ تااا/ي    اً عباا  118الاازوج فيراارف لااو تع يضااا مقاا ا/ه  ممااا  نظااا ىااذا ال  فااا لل  فاا يإ  باال 
 لنظا  .ا

 لل ل يإ          ألكثر مإ ول يإ  لل ل  ال ا                   )الزوج مو الزوج (للزوج  -1 -
                  258                            318               318                 118        

 نظا ىذا ال  فا لل  ف يإ بع  
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 :ررف لو تع يض شهري مقط ع ك ا يلم  يإيف ال ق ةسر األويف  ال بقاع  -ب 

 لل ل  ال ا            لل ل يإ        ألكثر مإ ول يإ     للزوج              
 ل.س111ل.س         111   ل.س       311     ل.س    111    

ىإ املقي ة يف بل  قم بعضهم اآلخر يف ال قإ   يتقا ك وبد ا م ا  مع امل ف  يف بل  اإليفا  بعض مفرا  مسرتو  -ج
اإليفا  التع يض املنر ص ىليو يف الفقرة )م( مإ ىذه املا ة ويتقا ك ىإ املقي ة يف ال قإ التع يض املنر ص 

 ىليو يف الفقرة )ب( منها .
 يررف لل  ف  ببعث   اخلي  التع يض املقط ع ك ا يلم : - 

 اين        لل ل  الثالثلل ل  الث    لل ل  األول             للزوج               
 ل.س    311ل.س         311    ل.س      111         ل.س  111    

) ( مااإ ىااذه  ود ا تاازوج امل فاا  بعاا   اا و/  اارا/ ديفااا ه تقا ااك التعاا يض املااذك / يف الفقاارة )م( مو )ب(مو )ج( م -ىااا 
 املا ة منذ تا/ي  تسجيل زواجو وفق األ  ل .

والازوج( امل ماا  اهااال ىلاك االسااتي اع مو امل ناا ح دجاازة خا اا  بااال مجار مو امل ناا ح دجااازة  يعامال الاازوج )الزوجاا  -و 
 /اسي  ب و  مجر معاملا  الازوج غاا امل ما  ماإ  ياث التعا يض املنرا ص ىلياو هباذه املاا ة شاريط  مال يتقا اك 

 مي مجر مإ ال ول  مو مإ مي  جه  /مسي  وقني  كا ت م  مجنبي  .
 تستةق الزوج  امل ف ة التع يض ىإ موال ىا قيل  د امتهم معها يف مقر البعث  يف د ا ى  اكاالت التالي  : -ز

 د ا كا ت م/مل   . -3
 د ا كا ت مطلق . -1
د ا كا  زوجهاا ال يتقا اك التعا يض ماإ خزينا  ال ولا  مو اجلهاات العاما  مو مي جها  مخارى  ا إ الياروط  -1

 ا   بالتع يض .ال ا/ ة باأل  ا  النافذة اي
 :تعويض الكتب -9المادة 

يررف لل  ف  لل /اس  ىلك  فق  ال ول  مو ىلك منةا  د ا ت تتضا إ املنةا  التعا يض قالبااً كاا  م  م مفااً م  
8مااإ األجاار اليااهري اهاا   للبلاا  امل فاا  دليااو مااع فاار  القطااع وبع لاا  51ىااامالً تعاا يض ساان ي مقطاا ع لل تااب يعااا ل 

 / و لك وفق ما يلم :1إليفا  ايا/جم  سب مؤىلو املذك / يف املا ة /اإليفا  حبال امجر 
بالنسااب  لل  فاا    و ساافره ساايتم بعاا  مضاام جاازع مااإ السااان   كااا  ولاا باال ساافر امل فاا  ىااذا التعاا يض  يراارف -3

 ال اخلم مو امل ف  ل و/ة اللغ  يررف اىتبا/اً مإ تا/ي  التسجيل ألول مرة ىإ العا  اجلا/ي .
كااامالً خااالل شااهر تيااريإ األول مااإ كاال ىااا  تااال  فاا   كااا  البااا م بقاارا/ اإليفااا  مااع   التعاا يض يراارف ىااذا -1

د ا زا  ىلاااك سااات  مشاااهر و  رااا  التعااا يض و  ااال ماااإ سااات  مشاااهر  ااارف لاااواالت  يااا  مكثااار مااااإ ثالثااا  مشاااهر 
  رف لو التع يض كاماًل .
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ضااات مقط ىاا  لل تااب يف  ااا ع اليااروط للجناا  التنفيذياا  للبعثااات م  تقاار/ ماانف امل فاا يإ ىلااك ماانف تع ي -1  
( آ فاااق الاااذكر ىلاااك مال 1( و )3املاليااا  لل نةااا  وتطباااق ىلاااك ىاااذه التع يضاااات القيااا   الااا ا/ ة يف الفقااارتة )

 8 مإ األجر اليهري اه   لبل  اإليفا  .51تتجاوز يف مجيع األ  ال 
 مل ة الق  رف ىنها التع يض.جزع مإ تع يض ال تب يف  ال ىا   بل هناي  ايطالب امل ف  بر  ال -4

 
 :تعويض المالبس -11المادة 

يراارف لل  فاا  لل /اساا  ىلااك  فقاا  ال ولاا  مو ىلااك منةاا  د ا ت تتضاا إ املنةاا  التعاا يض قالباااً كااا  م  م مفاااً م  
8  ماااإ األجاار الياااهري ماااع فااار  51ىااامالً د ا كا ااات ماااا ة بعثتااو ىامااااً  /اساااياً فااأكثر تعااا يض مالباااس ساان ي يعاااا ل 

/ د  كاااا  ىازبااااً باإل ااااف  دع 1االيفاااا  حباااال االيفاااا  اياااا/جم  ساااب مؤىلاااو املاااذك / يف املاااا ة /مجااار طاااع وبع لااا  الق
8 مإ ىذا التع يض د ا كا  متزوجاً  وترةبو زوجتو بيرط مال تقل م ة م ا ث الزوجا  يف بلا  اإليفاا  ىاإ تساع  11

 مشهر و لك وفق مايلم :
النساااب  وب  كاااا  سااافره سااايتم بعااا  مضااام جااازع ماااإ الساااان    ولااا فااا  يرااارف ىاااذا التعااا يض  بااال سااافر امل -3

 لل  ف  ال اخلم مو امل ف  ل و/ة اللغ  يررف اىتبا/اً مإ تا/ي  التسجيل ألول مرة ىإ العا  اجلا/ي .
خالل شهر تيريإ األول مإ كل ىاا  تاال  فا   كاا  الباا م ماااإ بعثتاو مكثار  كامالً يررف ىذا التع يض   -1

 ا زا  ىلاااك سااات  مشااهر  ااارف لاااو وا ااال ماااإ ساات  مشاااهر  ااارف لااو  رااا  التعاا يض واهر ماااإ ثالثااا  مشاا
 التع يض كاماًل.

للجناااا  التنفيذياااا  للبعثااااات م  تقاااار/ ماااانف امل فاااا  ىلااااك منةاااا  تع يضااااات مقط ىاااا   لل البااااس فااااام  اااا ع  -1
ا ال ومبااالل نةااا  و تطباااق ىلاااك ىاااذه التع يضاااات األ  اااا  الااا ا/ ة يف الفقااارات الساااابق   املاليااا الياااروط 
 شهر .مجر يتجاوز 

 يف  ال ىا   بل هناي  امل ة الق  رف ىنها التع يض. لب امل ف  بر  جزع مإ تع يض املالبسيطاال -4
 

 :ات الرحالت العلمية خارج الوطننفق -11المادة 
ماؤهراً مو ىلك منة  بر ل  ىل ي   اخل مو خا/ج بلا  اإليفاا  مو  ضار  ال ول د ا  ا  امل ف  لل /اس  ىلك  فق  

الساافا/ة  حبااال االيفااا  مرااا    امللةااق الثقااايف مو مااإ يقاا   مقامااو بعاا   /اسااتو بناااع ىلااك قلااب مسااتا ه و تسااتلزمو قبي
عثااات يعطاااك مااا يلااام و وفااق الياااروط بقاارا/ ماااإ  /ئاايس اللجناا  العلياااا للبافقاا  اللجنااا  التنفيذياا  للبعثاااات و م  ايااا/جم و 

 :عثات  ىا اللجن  التنفيذي  للبالقي   الق حتو 
د ا كا ت الر ل  مجاىي  و كا ت مجيع  فقافا ف  ة ماإ  بال اجلامعا  مو اهليااا  العل اااي  امليرفاااا  ترارف  –م 

ىااذه النفقااات مب جااب وثااائق مق ماا  مااإ  باال ىااذه اجلامعاا  مو اهليااا  العل ياا  املياارف  و مراا    مااإ  باال 
 ريط  ى   تض نها س إ مو قعا  .امللةق  الثقايف مو مإ يق   مقامو حبال االيفا  ايا/جم ش
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العل يا   ت إ  فقافا ف  ة مإ  بل اجلامعا  مو اهلياا  تكا ت الر ل  فر ي  مو مجاىي  و   د ا –ب 
مج / السافر  ىابااً وديابااً وفاق شاروط الشرتاي يف الر ل  مو املؤهر  و يررف لو /سم اامليرف  

لب امل افق  ىلاك الر لا  ب ثيقا  تباة ما ة ويتق   امل ف  ىن  ق  املذك /ة سابقاً   فقات السفر
قاايف م ثقا  ماإ امللةاق الثاا  العل يا  امليارف  ىلاك  /اساتو و الر لا  مرا    ماإ اجلامعاا  مو اهلي

ويتق   بع  ا تهاع الر ل  العل يا  ب ثيقا  تباة ما ة الر لا  فعليااً   مو مإ يق   مقامو بالسفا/ة
اهاا  ة سااابقاً يااب تربياار ىااذا التجاااوز مااإ  باال  و يف  ااال جتاااوز املاا ة امل جاا  ة يف ال ثيقاا 

 اهلياات الرمسي  آ ف  الذكر.
د ا هت الر ل  العل ي  خاالل السات  مشاهر األوع ماإ با ع اإليفاا  مو بعا  ا تهااع ما ة اإليفاا  األساساي   -ج

 ال يتقا ك امل ف  مإ ميزا ي  البعثات العل ي  مي  فق .
 :نفقات الدراسة  -12المادة 

ي  و/ساا   /اكجاا / الت ااريإ والساااىات االساات مو راارف لل  فاا  كافاا  الرساا   ال /اسااي  كرساا   االمتةااا  ت -م
/سا   ال مغا  الاق تا فع ات التةليل اال ياائم لل هن ساة و س    و/ و/ استخراج اليها ات و تر يقها 

ل بلا   خا  ىن  اكر ل ىلك اال ام  مو جت ي ىا و/سا   تساجيل األجا اب و/سا   الفةاي الطايب ىنا  
كاااال /ساااام مو  فقاااا  مقاااار/ة يف ماااانهم ال /اساااا  املقاااار/  مو مقاااار/ة بالنظااااا  الاااا اخلم االيفااااا  و مااااا مياثلهااااا و 

 للجامع .
سا   مزاولا  املهنا  و/ جل عياات واسا   النا ا ي و/ لن   ج  والنةت واتررف  فقات الرسم  -ب 

اال ضا ا   ةاق هباات جب ىلياو  ظام اجلها  امللال تساب للنقابات و غاىا مإ اهلياات الق وا
 دليها شريط  مال يتعا/ض  لك مع  ا    البعثات العل ي .

ترارف النفقااات املتفر اا  الااق تاانجم ىااإ  /اسا  امل فاا  كسااجل العالمااات مو التقااا/ير ال /اسااي  مو /ساا    -ج 
الاااب لااق حتاا  ىا اجلامعاا  و تلااز  الطوااملاا ا  الراسااب  ملاارة وا اا ة مو غاىاااا الااق يرتتااب ىلااك قلبهااا  فقااا  

ب فعها مب جب  ظامها ال اخلم   وتررف النفقات السابق  مب جب ديراالت مو مطالبات ترا   ماإ 
 باال امللةااق الثقااايف مو مااإ يقاا   مقامااو بعاا  م افقاا  اللجناا  التنفيذياا  للبعثااات   ك ااا تراارف مااإ م از اا  

 البعثات كاف  الرس   والنفقات املتعلق  باالتفا يات اجلامعي  مو ال ولي  .
حت   اللجنا  التنفيذيا  للبعثاات التعا يض املقطا ع الاذي ميانف لل  فا يإ الاذيإ تتطلاب  /اساتهم  ضا /  -  

 ح هبذه اكالا  سان ياً مجار مفال  سين ائي  مو مسر يات مو ما شابو  لك ىلك مال يتجاوز التع يض امل ن
 .شهر )مع فر  القطع لل  ف  ايا/جم(

   .ل.س تع يض ب ل س إ( 6111) و  /هيررف لل  ف   اخلياً مبلغ شهري  -ىا
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 :نفقات طبع الرسالة  -13المادة 
تتة ال م از اا  البعثااات العل ياا  النفقاات ال املاا  لطبااع الرسااال  مو الرسااائل واألحبااث الااق يقتضاايها حتقيااق الغاارض 

يتقا اك ىاذه الرساائل و  ا ج الق تتطلبها مإ البعث  لل  ف  ىلك  فق  ال ول  مو مبنة   ك ا تتة ل  فقات الرس   والن
 امل ف  إلجناز  لك تع يضاً مقط ىاً ىإ كل شها ة وفق مايلم: 

 ل.س الجناز مقرو   اليها ة اجلامعي  األوع )دجازة/ بل  (31111 -
 ل.س الجناز مقرو   اليها ة )املاجستا/تع يق اختراص( 31111 -
 ل.س الجناز  مقرو   اليها ة ) ال كت /اه(  11111 -

ليهاااا  سااب القااا ا ة النافااذة هباااا قباىااا   ساا  تغطااام  اجاا  اجلامعااا  امل فاا  دالتعااا يض املااذك / و يياارتط ملاانف 
  سخ  مب تب  األس  و سخ  اجله  امل ف  كساهبا. ي اعدو 

 
 :لمالبس الخاصة بطبيعة البعثةواشراء أو استئجار األدوات   -14المادة 

  لل /اساا  ىلااك  فقاا   ال ولاااا  مو ( يراارف لل  فاا31-31باإل اااف  دع مااا و/  يف املااا تة ) -م
لبةريا  والغاباااات واالريا اي  أللعااب وامل سيقك والتع يإ واىلك منة  ل /اس  الفن   اجل يل  

التنفيذياا  لطااب و غاىااا مااإ االخترا ااات الااق تقاا /ىا اللجناا  وااالخترا ااات اهلن سااي  و 
 /اسا  ىلاك مال يتجااوز مقا ا/ املالبس ايا   الق تستلزمها قبيعا  المثإ مو مجرة األ وات و 

ملالباس واما يررف للطالب مإ ىذه النفقات سن ياً  ر  مجره الياهري وترابف األ وات 
املياارتاة مل اااً شخرااياً لل  فاا  وياا ز ىناا  الضاارو/ة جتاااوز  اا و  املبلااغ املقاار/ آ فاااً بقاارا/ مااإ 

ي لل  فاا  مااع فاار  جاار اليااهر يتجاااوز التعاا يض ساان ياً األ اللجناا  التنفيذياا  للبعثااات ىلااك مال
 .القطع

  اااااا /ه اإليفااااااا يراااااارف لل  فاااااا  تعاااااا يض مقطاااااا ع ىااااااإ جهاااااااز  اساااااا ب ملاااااارة وا اااااا ة قيلاااااا  ماااااا ة  -ب 
 ل.س وي فع املبلغ باللاات الس /ي  وإليفا  وا   فقح.(11111(

 مرض الموفد للدراسة: -15المادة 
و مثاااإ األ وياااا   إل اماااا  يف املستيااافكوالع لياااات والعاااالج وايعطاااك امل فااا   فقاااات التاااا اوي  –م 

 مي ااإ والشاريط  م  ي اا    لااك بساابب األماراض الطا/ئاا  الااق تراايب امل فا  خااالل  /اسااتو 
تأجيلهاااااا بسااابب تأثاىاااا ىلاااك ساااا  /اساااتو و يعااا   تقااا ير  لاااك دع اللجنااا  التنفيذيااا  بعااا  

ناا  فةااي العاااملة  و يتقا ااك خااالل وجاا  ه يف وجلىر ااها ىلااك مياافك   اا مم بساا /يا 
 ال  مجر البعث  ال اخلي .ال قإ هبذه اك

د ا  اار/ األقباااع يف بلاا  اإليفااا  ووافااق امللةااق الثقااايف مو مااإ يقاا   مقامااو بالساافا/ة ىلااك م   -ب
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 ال  امل ف  بع  معاجلتو ت تع  تس ف لو باالست را/ يف ال /اس  وجبت دىا تو دع ال قإ و 
امل از ا  مجياع النفقاات  تررف مج / ى  تو مإ م از   البعثات العل يا  ك اا ترارف ماإ ىاذه

 . إلجراعات الق تض إ سالم  الع  ةالق تستلزمها ا
يررف التأمة الرةم ىإ امل ف يإ مب جب وثائق /مسيا  مرا     ساب األ ا ل د ا كاا   -ج

م افقاا  اللجناا  ىاااذا التااأمة دلزامياااً و  لااك بااا رتاح مااإ امللةااق الثقااايف مو مااإ يقاا   مقامااااو و 
ميااااً حبياااث ال و يرااارف التاااأمة الراااةم ىاااإ ىائلااا  امل فااا  د ا كاااا  دلزا  التنفيذيااا  للبعثاااات

.س ومب افقاا  اللجناا  التنفيذياا  للبعثااات وىااإ موال  امل فاا ة مبااا ال ل(31111)يتجاااوز ساان ياً 
 ل.س سن ياً.(31111)يتجاوز 

يساااااتفي  امل فااااا  ىلاااااك منةااااا  ماااااإ النفقاااااات الااااا ا/ ة يف الفقااااارات الساااااابق  د ا ت تتض نهااااااا  - 
 اات املنة . رر

 وفاة الموفد للدراسة : - 16المادة 
تررف  فقاات حتنايح جث اا  امل فا  لل /اسا  ببعثا  مو مبنةا  ك اا ترارف مجا /  قال ممتعتاو  مباا اليزيا  ىلاك 

ل.س دع زوجااو د  وجاا  (  70000)كااغ دع بلاا ه بطريااق النقاال الااربي مو البةااري و يراارف مبلااغ مقطاا ع  اا /ه   111
 ةم منه ا وىن  ى   وج   م   مإ ىؤالع يررف ل /ثتو اليرىيةودال فلل ال يإ مو لل

 استحقاق العامل المتمتع بإجازة دراسية بأجر: -17المادة 
 يست ر العامل املت تع ب جازة  /اسي  بأجر ىلك تقا م مجره ومت  اتو مإ م از   اجله  الق يتبعها ىذا العامل.

 لتقارير الطبية وغيرها من الوثائق:واصاالت والمطالبات اعتماد المصدقات المدرسية واإلي -18المادة 
تر   اإليراالت واملطالبات والتقاا/ير الطبيا  وغاىاا ماإ ال ثاائق املتعلقا  بالنفقاات الا ا/ ة يف ىاذا النظاا  ماإ 

لقنرااالي  او سااافا/ات اجل ه /يااا  العربيااا  السااا /ي  يف بلااا ا  ال /اسااا  موماااإ  بااال امللةقاااة الثقاااافية مو البعثاااات السياساااي  
للج ه /يااا  العربيااا  السااا /ي  يف البلااا ا  العربيااا  واألجنبيااا  ويف  اااال ىااا   وجااا   بعثااا  سياساااي  تعت ااا  ماااإ  بااال اللجنااا  

 التنفيذي .
 

 مطالبة الموفد: -19المادة 
 :وفق اآليتتتم املطالب  املالي  اه  ة يف  ا    البعثات لل  ف  خا/جياً ببعث  ىلك  فق  ال ول  مو مبنةو  

 .القطع األجنيب امل ف ع دليوب -3
بتاااا/ي   بساااعر السااا   ااااااو/ة الاااذي حيااا  ه مرااارف سااا /ي  املركااازيمو باااالقطع األجنااايب املااا ف ع دلياااو  -1

 .تس ي  املبلغ
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 العلمية للموفد داخليا :المهمة نفقات  -21المادة 
ة ال تتجااوز ثالثا  مشاهر ي ز لل  ف   اخلياً يف مر ل  ال كت /اه م  يق   مبه ا  ىل يا  دع بلا  آخار ملا  -م

امليااارف  األساااتا خاااالل مااا ة ديفاااا ه د ا كا ااات  /اساااتو تتطلاااب  لاااك  بنااااع ىلاااك مااارب/ات تقااا   ماااإ 
مجاار والقساام املخااتي وجملااس ال لياا   ويف ىااذه اكالاا  تاا فع لااو مجاا / الساافر  ىابااا وديابااا ويتقا ااك 

 / مإ ىذا النظا .33املا ة /  لك البل  مع مراىاة اليرقة ال ا/ يإ يف الفقرة /ج/ مإ دعالبعث  
يااا ز ه يااا  امله ااا  املاااذك /ة يف الفقااارة /م/ الساااابق  ملااا ة ثالثااا  مشاااهر ا ا تااا افرت الياااروط الااا ا/ ة يف  -ب

 البعث  ال اخلي  خالل ىذه امل ة.مجر الفقرة /م/ ويف ىذه اكال  يتقا ك امل ف  
 اإلشراف المشترك: نفقات المهمة العلمية للموفد داخليا  وفق نظام -21المادة 

ياا ز لل  فاا   اخلياااً يف مر لاا  الاا كت /اه وفااق  ظااا  االشااراف املياارتي )السااا  ويت ( م  يقاا   مبه اا   -م 
 ىل ي  دع بل  آخر شريط  ت افر اليروط اآلتي :

 وج   اتفا  بة اجله  امل ف ة واجلامع  مو امليفك مو املؤسس  التعلي ي  املرا  اإليفا  دليها. -3
 / مإ ىذا النظا .33راىاة اليروط ال ا/ ة يف الفقرة /ج/ مإ املا ة /م -1
 م  ي     را/ اإليفا  األساسم يتض إ م  اإليفا  وفق  ظا  اإلشراف امليرتي. -1
 .ىلك مر لتة امله       تىلك سن  ميال ي  ومي إ م   مله  مال تزي  م ة ا -4
ت تتضااا نها االتفا يااا  مو  السااافر  ىابااااً وديابااااً )د ا يتقا اااك امل فااا  وفاااق م  اااا  ىاااذه املاااا ة مجااا / -1

 البعث  ايا/جي  دع  لك البل .مجر املنة ( و 
امليااارف وجملاااس القسااام وجملاااس ال ليااا  واللجنااا  التنفيذيااا  و ااا و/ القااارا/ املنفاااذ  األساااتا م افقااا   -1

 لذلك.
ا تاا افرت اليااروط املااذك /ة يف ياا ز ه ياا  امله اا  املااذك /ة يف الفقاارة /م/ السااابق  ملاا ة ثالثاا  مشااهر د  - ب

 البعث  ال اخلي  خالل ىذه امل ة.مجر الفقرة /م/ ويف ىذه اكال  يتقا ك امل ف  
 تعويضات الدورات: -22المادة 

يا ز للجنا  التنفيذياا  ا  ترارف لل  فاا  ت االي   و/ات اللغاا  األجنبيا  الثا ياا  مو ال  بيا تر مو  و/ات مخاارى 
 ص امل ف  ألجلو مع مراىاة اليروط اآلتي :مإ مستلزمات  /اس  االخترا

 م افق  االستا  امليرف ىلك م  ىذه ال و/ة  رو/ي  إلجناز اليها ة امل ف  ألجلها. -3
  و/ة خالل النر  األول مإ م ة اإليفا  األساسي .الم  تتم  -1

 ياً.شهر بالنسب  لل  ف  خا/جياً وثالث  مشهر بالنسب  لل  ف   اخلمجر مال تتجاوز التع يضات 
 اإليفاد خارجيا  بناء على طلب الموفد: -23المادة 

البعث  ال اخلي  د ا مجر امل ف  يفا  خا/جياً يف مر لق املاجستا مو ال كت /اه مو االثنتا  معاً ويتقا ك اإلي ز 
 ت افرت اليروط اآلتي :
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 ي    اإليفا  بناع ىلك قلب مإ امل ف .م   -3
البعث  ايا/جي  قيل  فرتة اإليفا   ىت ول  مجر تقا ك امل ف  ال ي ز بأي  ال مإ األ  ال م  ي -1

 موف  ىلك مر لتة.
 واملطالب  معامل  امل ف   اخلياً.ج / يعامل يف مجيع التع يضات واأل -1
 م افق  اللجن  التنفيذي  ىلك  لك اإليفا . -4
 االلتزا  جب يع م جبات اإليفا . -1

 
 " أحكام مختلفة " 

 
ماإ مجلهاا خاالل ما ة اإليفاا  األساساي  مو الت  يا  وىاا   موفا امل فا  ىلاك الياها ة الاق د ا  رل  -أ -24المادة 

دع ال قإ وو ع  فسو حتت التررف خاالل ساتة ي مااً ماإ تاا/ي  الا فاع ىاإ األقرو ا  تعا  ىاذه 
الفرتة مإ تا/ي  ال فاع و ىت تا/ي  و ع  فسو حتت التررف مإ مت  اات اإليفاا  يتقا اك خاالل 

البعثاا  ال اخلياا  وتعاا  مجاار البعثاا  ايا/جياا  وخااالل وجاا  ه يف الاا قإ مجاار ه خااا/ج الاا قإ فاارتة وجاا  
 ىذه الفرتة مإ خ ماتو الفعلي  د ا كا  م مفاً.

مااإ مجلهااا بعاا  ا تهاااع ماا ة اإليفااا  األساسااي  والت  ياا   موفاا د ا  راال امل فاا  ىلااك اليااها ة الااق  - ب
إ ساتة ي مااً ماإ تاا/ي  الا فاع ىاإ األقرو ا  )مي خالل التج يا ( مو ىاا  دع الا قإ بعا  مكثار ما

البعثااات العل ياا   ااا    مو  1114/ لعااا  11/ اام /املاا   اهاا  ة يف  ااا    البعثااات ومبااا ال يتجاااوز 
 سااب اكااال( تعاا  ىااذه الفاارتة تأجياال اسااتخ ا   1131/ لعااا  1/ اام /الرااا / باملرساا   التيااريعم 

 إ خ ماتو الفعلي .مو تع يض وال تع  ممجر ال يتقا ك خالهلا مي 
ال حتسااب الفاارتة مااإ تااا/ي  و ااع امل فاا   فسااو حتاات التراارف بعاا  اكراا ل ىلااك اليااها ة و ااىت تااا/ي   -25المــادة 

مباشرتو الع ل فعالً بع    و/  را/ تعيينو يف اجله  امل ف  كساهبا مإ م ل االلتزا  املت جب ىلياو مب جاب 
  ا    البعثات العل ي .

 
 
 
 
 
 


