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الرقم  /7627/7 :ر
التااااااااااريخ:

صاحي المعال و:ير الخدمة المدنية
سلمه هللا
ورئيس لجنة تدريي وإبتعاث الموظفيا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته :
نبعث لكم بطيه نسخة ما خطاي األمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم
/221/713م خ وتاااريخ 1221/2/2هااـ المرااارفيه إلااج سا مجلااس الخدمااة المدنيااة إطل ا خااالل
إجتماعه المنعقد بتااريخ 1221/2/16هاـ علاج مرارو( (الئحاة اإلبتعااث للدراساة فا الاداخل )
المرفو( بخطابكم رقم  74222وتاريخ 1211/4/22هـ 2
كماااا إطلااا علاااج محصااارل توصاااية اللجناااة التحصااايرية للمجلاااس رقااام  1142وتااااريخ
1211/12/27هـ ورقم  1727وتاريخ 1221/1/27هـ حول الموصو(  2واتخذ المجلاس
حيال ذلك قراره رقم (  )676/1وتاريخ 1221/2/16هـ المتصما مايل -:
سوالً :الموافقة علج ( الئحة اإليفاد للدراسة بالداخل ) بالصيغة المرفقة بالقرار 2
ثانياً :تطبق هذه الالئحة إعتباراً ما تاريخ تبليغها 2
ثالثاً :تقوم لجنة ( تدريي وإبتعاث موظف الخدمة المدنية ) بعد مص ثالث سنوات ماا تااريخ
العمل بهذه الالئحة بإعداد تقرير راامل يرفا لمجلاس الخدماة المدنياة يتصاما تقييماا ً لهاا وتحدياد
ما قد تظهره التطبيقات العملية لها ما سلبيات  2وسقتراح ما تراه اللجنة ما توصيات حولها 2
وحيث تمت الموافقة الكريمة علج ما إنتهج إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الرأا 2
نأمل إكمال الال:م بموجبه 2
وتقبلوا تحياتنا 2
عبد الع:ي :با فهد با عبد الع:ي:
رئيس ديواا رئاسة مجلس الو:را

( الئحة اإليفاد للدراسة بالداخل )
المادة األولج:
تختص لجنة تدريي وإبنعاث موظف الخدمة المدنية والت يرار إليها فيما بعد
( باللجنة ) فيما يتعلق بهذه الالئحة بما يل -:
س -رسم السياسة العامة إليفاد الموظفيا ف الداخل والتنسيق م الجهات الحكومية
بما يتمرج م حاجة هذه الجهات 2
ي -دراسة الطلبات والبت فيها 2
جـ  -تحديد مدة اإليفاد 2
د -تبن األساليي ووص الصوابط الت تنظم عملية إختيار المررحيا لإليفاد
للدراسة ف الداخل لجعل اإلختيار يتم وفق سسس موصوعية 2

المادة الثانية :
يكوا االيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول علج ( دبلوم بعد البكالوريوس ) سو
( الماجستير ) سو ( الدكتوراه) سوما يعادل هذه المؤهالت بالرروط التالية )1( :
 -1سا يقتصر اإليفاد علج المجاالت العلمية والتخصصات الت ترى اللجنة سا
حاجة العمل باألجه:ة الحكومية تدعو لها 2
 -2سا يكوا اإليفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلج رف مستوى
تأهيل بعض موظفيها إلج الحد الذل يمثل مطلبا ً سساسيا ً لتأدية العمل بكفا ة  ،سو
لتأهيلهم ألعمال جديدة تدخل صما نراط الجهة  2ويكوا ذلك ما خالل ما
تصعه كل جهة حكومية ما خطة لإليفاد يتم إعتمادها ما قبل اللجنة 2
 -7سا يكوا التخصص والدرجة العلمية المطلوي اإليفاد عليها متوافقة م طبيعة
عمل المررح لإليفاد للداخل سو العمل الذل يعد لإليفاد ما سجله2
 -2سا يكوا المررح قد سمصج مدة سنتيا علج األقل ف الخدمة الحكومية بصفة
رسمية بإستثنا األطبا 2
 -3سا يحصل علج قبول ما إحدى الجامعات سو الكليات سو المعاهد ف المملكة 2
 -6سا ال تقل درجة التقدير ف تقويم األدا الوظيف له عا (جيد جداً )2

المادة الثالثة-:

علج الموفد للدراسة سا يكوا حسا السيرة مواظبا ً علج دراسته وسا ينهيها خالل
المدة المحددة بقرار إيفاده  2ويجو :للجنة سا تمدد فترة اإليفاد بقرار منها يحدد المدة
اإلصافية للحصول علج الدرجة الموفد لها سصالً  2وفقا ً للرروط التالية :
س -قيام الموفد بدراسته علج وجه مرض ويتم التأكد ما ذلك ما خالل التقارير
الواردة عنه ما قبل المررف الدراس و ما تتصمنه ما معوقات حالت دوا
-----

  -1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1227/1وتاريخ  1272/1/4هـ وحدد الحاالت الت يجو :فيها اإليفاد للمرحلة الجامعية سو الدبلوم فوق الثانويةحسي ماهو وارد بالقرا ر الموصح بآخر هذه الالئحة2

إتمامه دراسته خالل المدة االصلية المحددة له بقرار إيفاده 2
ي -موافقة جهة عمله للتمديد له 2
ج -سال يكوا قد غير تخصصه سو الجهة التعليمية الموفاد لهاا دوا موافقاة اللجناة
والجهة الت يعمل بها 2
د – سال يكوا قد سخل بالخطة الدراسية المقررة له ما قبل اللجنة 2
وللجنة التجاو :عا سل ما هذه الرروط إذا ثبت لها سا هناك ظروفاا ً دراساية
سو صحية سو عائلية حالت دوا إتمامه الدراسة ف المدة المحددة 2

المادة الرابعة -:

اليجو :للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إال بموافقة اللجنة،وفقا ً لإلجرا ات
والصوابط التالية -:
س -قيام جهة عمل الموفد بالرف للجنة عا الحالة الت تتطلي تغيير التخصص قبل
وقت كا ٍ
ف يسمح بدراسة الموصو( وإتخاذ القرار المناسي وإبالغه للجهة 2
ي -توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برسل الجهة التعليمية الت سوفد لها،
والجهة الت يتبعها الموفد 2
جـ -الحصول علج قبول التخصص الجديد الذل يرغي الموفد دراسته  ،وسا
يكوا ما التخصصات الواردة بخطة الجهة الت يتبعها الموفد سو سا تطلي الجهة
صمه للخطة إا لم يكا موجوداً بها 2
د -سال يكوا هناك إهمال سو تقصير ما جاني الموفد ف دراسته2

المادة الخامسة -:
ال يجو :للموفد للدراسة سا ينتقل ما جهة تعليمية إلج جهة سخرى إال بعد موافقة
اللجنة بنا علج موافقة جهة عمله بالررطيا التالييا -:
س -سا يكوا االنتقال لمتطلبات صرورية تقتصيها حاجة العمل سو ظروف الموفد
الدراسية سو الصحية سو العائلية2
ي -سا ال يترتااي علااج االنتقااال تمديااد فتاارة اإليفاااد سكثاار ممااا كاناات عليااه سص االً
بقرار الموافقة علج اإليفاد2
وف جمي األحوال ال يجو :إنتقال الموفد للدراسة ألكثر ماا جهاة تعليمياة واحادة
خالل فترة إيفاده 2

المادة السادسة-:

يجو:للجنة سا تسمح للموفد باالستمرار ف اإليفاد للحصول علج مؤهل سعلج وفقا ً
للصوابط التالية -:
س -حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية علج سا تكوا صما خطة الجهة
الت يتبعها الموفد سو مصافة إليها بموافقة اللجنة 2
ي -حصوله علج قبول الدرجة العلمية الجديدة 2

جـ -سا يكوا متفوقا ً ف دراسته وسا ينه فترة إيفاده األساسية بنجاح خالل المدة
األصلية المحددة له بقرار اإليفاد 2

المادة السابعة -:
للجنة إنها اإليفاد – بعد التنسيق م جهة عمل الموفد – ف الحاالت التالية -:
س -عدم تقدم الموفد ف دراسته ف النصف األول ما المدة دوا مبرر 2
ي -ظهور دالئل ترير إلج عدم جديته ف الدراسة وذلك ما خالل التقارير
الدراسية الواردة عنه ما الجهة الموفد لها 2
جـ -قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها سصالً دوا الموافقة المسبقة ما
اللجنة 2
د -قيام الموفد بتغيير تخصصه دوا موافقة جهة عمله واللجنة  ،ومصج مدة
علج ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه األصل وإكمال متطلباته خالل المدة
األصلية لإليفاد 2
هـ -إخالله بواجباته كموفد للدراسة 2
وللجنة سا تقرر إسترداد كل سو بعض ما صرف للموفد خالل مدة إيفاده بما ف ذلك
الراتي وبدل اإلنتقال الرهرل2

المادة الثامنة -:
علج الموفد بعد إنتها المدة المحددة لدراسته سا يعمل ف الدولة مدة تعادل مادة
إيفاده  ،وعند إمتناعه يل:م بدف نصف ما صرف له ما رواتي وكامل البدالت خاالل
مدة سإليفاد سو مابق منها حسي سألحوال 2

المادة التاسعة-:
تحتسي مدة اإليفاد بموجي هذه األحكام ف الخدمة 2

المادة العاررة-:
س -ال يجو :النظر ف ترقية الموظف سثنا فترة إيفاده  ،وإذا لم يحقق الغارض
الذل سوفد ما سجله فال تحتسي مدة إيفاده ألغراض الترقية 2
ي -ال يستحق الموظف الموفد للدراسة ف الداخل إجا:ات عادية عا مدة إيفاده2

المادة الحادية عررة -:
س -يصرف للموظف الموفد للدراسة ف الداخل راتبه وبدل اإلنتقال الراهرل عادا
األطبا الذيا يوفدوا إلكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفار
لهم2
ي -يصرف للموفد للدراسة ف مكاا يبعد عا مقر عمله مسافة التقل عا مساافة
اإلنتداي(بدل ترحيل) وفقاًألحكام المادة ()3/27ما اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وسمتعته2

المادة الثانية عررة-:

تتحمل الجهة الحكومية الت يتبعها الموفد الرسوم الدراسية ف حالة

وجودها)1(2

المادة الثالثة عررة -:
تساارل سحكااام هااذه الالئحااة علااج جمي ا المااوظفيا الماادنييا الااذيا يااتم إيفااادهم
للدراسة بالاداخل ماا قبال الاو:ارات والمصاالح الحكومياة والمؤسساات العاماة –
ماعدا موظف المؤسساات العاماة الاذيا تانظم سوصااعهم الوظيفياة بلاوائح خاصاة
بهم سو مما ترملهم الئحة اإلبتعاث والتادريي لمنساوب الجامعاات – وتلغا هاذه
الالئحة كل ما يتعارض معها 2
**********************
****************
 إستثنا المعيديا والمحاصريا بالكليات ف غير الجامعات ما ررط السنتيا لإليفاد سو االبتعاث: صاادر قاارار مجلااس الخدمااة المدنيااة رقاام  1224/1وتاااريخ  1226/1/22هااـ بالموافقااة علااج سا يااتم إيفاااد المعياادياوالمحاصااريا بالكليااات ف ا غياار( الجامعااات المرااموليا بالئحااة االبتعاااث والتاادريي لمنسااوب الجامعااات ) للدراسااة ف ا
الداخل واالبتعاث للدراسة ف الخارج بعد مص سنة واحدة ف الخدمة الحكومية بدال ما سنتيا 2

 رسوم الرهادة الجدارية-:( -)1ورد للو:ارة استفسار عا تعويض بعض الموفديا للدراسة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عا الرسم
الذل تطلبه الهيئة للحصول علج ( الرهادة الجدارية ) وهل تدخل صما الرسوم الت تتحملها الجهة الحكومية الت يتبعها
الموفد الواردة بالمادة ( )11ما الالئحة سعاله؟
وقد سفادت الو:ارة بأنه تم التفاهم م كل ما و:ارة المالية وو:ارة التعليم العال الذيا اتفقوا م الو:ارةعلج سنه مادام
سا الهيئة تعتبر سا رسوم ( الرهادة الجدارية) إل:امية علج المتدري واليمنح مايثبت تخرجه مالم يستوفيها فإنها تدخل ف
هذه الحالة صما الرسوم الت تتحملها الجهة الت يتبعها الموظف وفقا ً للمادة  11المرارإليها ويعوض عنها الموظف إا
كاا قد دفعها2
-----------------------------------------------------------------------------

إرتراط عدم تجاو:سا األربعيا لما يوفد ما الموظفيا للدراسة داخل المملكة-:
صاادر األماار السااام الكااريم البرق ا رقاام /7ي 62722/وتاااريخ 1222/12/21هااـ الموجااه الااج
معال و:ير الخدمة المدنياة ورئايس لجناة ابتعااث وتادريي ماوظف الخدماة المدنياة  2222حياث ناص
األمار علاج الموافقاة علاج مااا رستاه اللجناة المراكلة مااا و:ارات ( الخدماة المدنياة  ،والتعلايم العااال ،
والتربيااة والتعلاايم واالقتصاااد والتخطاايط والعماال والصااحة) لدراسااة موصااو( عاادم تجاااو :مااا
يبتعاااث ماااا الماااوظفيا ساااا األربعااايا عاماااا ً  ،بإساااتثنا التخصصاااات الصاااحية والطبياااة الناااادرة
والتخصصات المهمة المرمولة بمتعاقديا غير سعودييا  22ورف مرئياتها برأنه 2
حيث سوصت اللجنة باإلبقا علج ررط السا المحدد( باألربعيا ) عاما ً كحد سقصج لما يمكا إيفااده
للدراسة ف الداخل ما الموظفيا المرموليا بالئحة اإليفاد للدراسة بالداخل المعتمة بقرارمجلس الخدماة
المدنيااة رقاام ( )676/1وتاااريخ  1221/2/16هااـ وال يسااتثنج منااه إال الحاااالت الااواردة فاا الفقاارة(
الرابعة)
ما محصر اللجنة سوما يستجد مما تقتن لجنة تدريي وإبتعاث موظف الخدمة المدنية بصرورة اساتثنائه
سو ما توجي الحاجة إعادة النظر فيه ما الحاالت المستثناة بهذه الفقرة  22وما سرار إليه معالج و:ير
الخدمة المدنية ما تأييده لما سوصت به لجنة تدريي وإبتعاث موظف الخدمة المدنية نظراً ألا ررط
السا الذل وصعته اللجنة قد بن علج ما تصمنته الئحة االيفاد للدراسة ف الداخل ما سهداف
ترك :بالدرجة األولج علج تلبية الحاجة الفعلية للدرجات العلمية العالية ف المجاالت الصحية والعلمية
الت تعان حاليا ً ما نقص كبير ف الكفا ات السعودية  ،وغيرها ما النراطات الخاصة بالدراسات
والبحوث ببعض األجه:ة الحكومية واإلرراف والتطوير بالتعليم العام  22وقد تصما األمر السام
الموافقة علج هذه التوصيات المرار اليها سعاله2

اإلستثنا ات الواردة علج سا األربعيا وفقا ً ( للفقرة الرابعة ) ما محصراللجنة المرارإليها
ف األمر السام سعاله2
سبق للجنة تدريي وابتعاث موظف الخدمة المدنية سا سقرت حاالت إستثنائية ما ررط السا إما علج
سساس درجة علمية محددة سو مجاالت عمل وه -:
 -1التخصصات الصحية  ،وذلك لكوا الموفد يستمر ف سدا العمل كأحد متطلبات الحصول
علج الدرجة مما ال يؤدل إلج انقطاعه عا ممارسة العمل سوا بالجها :الصح الذل
يعمل به إذا كاا معداً لذلك سو بالمسترفيات المعتمدة ما الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية  ،عالوة علج سا الحصول علج الدرجة العلمية بالنسبة لألطبا سمر تحتمه
الصرورة كوسيلة للتخصص ف مجال ما المجاالت الطبية والبالد ال ت:ال بحاجة ماسة
إلج سعداد كبيرة منهم لسد حاجة السعودة والنمو المت:ايد 2
 -2برنامج ( الدبلوم العام ف التربية ) و ( الدبلوم العال ف القرا ات ) وذلك لكونهما
محددل المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد  ،عالوة علج سا الحصول علج سل ما هذيا
الدبلوميا يعتبر ررطا ً سساسيا ً ما رروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة 2
 -7التخصصات الت يغلي عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها  ،وتختلف ما مجال
إلج آخر وما جها :إلىآخر حسي الحاجة الت تحددها كل جهة ف خطة ترف إلاج اللجناة
تتعرف ما خاللها علج حقيقة الحاجة الت ما سبر:ها إحالل المواطنيا محل المتعاقديا
غير السعودييا 2
وبالتال فإا اإلستثنا علج هذا األساس يقدر حالة بحالة ويختلف القرار فيها بإختالف
حاجة األجه:ة الفعلية وسهمية التخصص  ،مثل كونه يركل حد سدنج لرغل الوظيفة 2
*******************************
***************************
اإليفاد للدراسة ف المرحلة الجامعية سو الدبلوم فوق الثانوية-:
 صادر قارار مجلاس الخدماة المدنياة رقام  1227 /1وتااريخ 1272/1/4هاـ المبلال بخطااي الااديوااالملك رقم  22762وتاريخ 1272/1/21هـ الذل نص ف فقرته (األولج) علاج  --تطبياق الئحاة
االيفاد للدراسة بالداخل علج ما يتم إيفاده لغرض الحصول علج البكالوريوس او الدبلوم فوق الثانوية
ف التخصصات التا تلبا إحتياجاات األ جها:ة الحكومياة بماا فا ذلاك المرراحوا ماا حملاة بعاض
الااد بلومات الصااحية المساااعدة الكمااال دراسااتهم الجامعيااة ( التجسااير) وتقااوم لجنااة تاادريي وابتعاااث
موظف الخدمة المدنية بوص الصوابط الال:مة لذلك وتعديلها مستقبالً وفقا ً لمقتصيات الظروف2
 -ويعمل بهذا القرار ما تاريخ تبليغه2

