
  الالئحة املالية للبعثات
***** 

 الباب األول 

 أعضاء البعثات اخلارجية املوفدين علي نفقة البعثات 
***** 
 

 الفصل األول

 سفر عضو البعثة وأسرته
***** 

 
 سفر عضو البعثة  ) : 1( مادة 

 
تتحم�ل ميزاني��ة البعث��ات نفق��ات س��فر عض��و البعث��ة م��ن مق��ـر الجه��ة الموف��دة إل��ي مق��ر 

 .تتحمل نفقات العودة من مقر بعثته إلي مقر الجهة الموفدةالبعثة كما 
 

  السفر داخل جمهورية مصر العربية:  1بند 
التكلف�ة  عل�ي أس�اس مص�را لعربي�ةيكون سفر عض�و البعث�ة داخ�ل جمهوري�ة 

 .بالسكك الحديدية بالدرجة األولي
 

 السفر إلي مقر الدراسة والعودة النهائية للوطن :  2بند 
ويجـ�ـوز لم�دير مكت�ب  الس�ياحية،و البعث�ة بالط�ائرة بالدرج�ة يكون سفر عض�

 20ح بنق�ل مت�اع زائ�د ف�ي ح�دود يص�ر البعثة المختص أو من ينوب عن�ه أن
بصحبة راكب في حالة العودة النهائية للحاصلين ) عشرون كيلوجرام (  كجم

بدون ص�حبة ) ثمانون كيلوجرام ( كجم  80أو  يعادلها،علي الدكتوراه أو ما 
 .كبرا

 
 السفر بالبواخر :  3بند 

الس��ياحية  ةت��ذكرة الدرج��ة ب��البواخر ف��ي ح��دود قيم��ة يج��وز س��فر عض��و البعث��
 .المغادرةبالبر حتى ميناء العضو  انتقالحيث تشمل تكاليف بالطائرة ب

 
  السفر خارج جمهورية مصر العربية:  4بند 

بالد ذات ف��ي ال��س��كك الحديدي��ة بالدرج��ة الثاني��ة يك��ون س��فر عض��و البعث��ة بال
القط��ارات متع��ددة ال��درجات وف��ي الدرج��ـة األدن��ى ف��ي ال��بالد ذات القط��ارات 
المكونـــة من ال�درجتين وي�رخص بالس�فر ف�ي عرب�ات الن�وم ف�ي حال�ة الس�فر 

طي��ران  استعم��ـالويج��وز  ف��أكثر،الطوي��ل ال��ذي يس��تدعي المبي��ت ليل��ة كامل��ة 
 .عثةالبمكتب  الظروف ذلك وبموافقة مديـر استدعتداخلي إذا 
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 السفر أثناء البعثة  ) : 2( مادة 
 

تتحمل ميزانية البعثات نفقات سفر عضو البعث�ة لل�دكتوراه خ�الل م�دة إيف�اده م�ن مق�ر 
بعثت��ه إل��ي جمهوري��ة مص��ر العربي��ة وعودت��ه لم��رة واح��دة ط��وال م��دة إيف��اده وذل��ك ف��ي 

  :اآلتيةاألحوال 
 : 1بند 

حضوره بن�اء عل�ي توص�ية إذا حضر ألمور تتصل بدراسته بشرط أن يكون 
أس�تاذه المش�رف عل�ي دراس�ته وموافق�ة م�دير مكت�ب البعث�ة المخ�تص إذ رأي 

ويع��ـرض  ب��الوطن،م��ن األس��باب م��ا يب��رر ذل��ك بع��د موافق��ة الجه��ات المعني��ة 
 .شهوراألمر علي اللجنة التنفيذية للبعثات في حالة زيادة المدة عن ثالثة 

  : 2بند 
 اعتم��اداق��ة م��دير مكت��ب البعث��ة المخ��تص إذا حض��ر ف��ي إج��ازة مرض��ية بمواف

عل��ي ش��هادتين م��ن طبيب��ين يختارهم��ا م��دير مكت��ب البعث��ة ويحتم��ان معالجت��ه 
وتتحمـ��ـل الدول��ة كاف��ة ) 19(م��ادة ) 4(ب��الوطن م��ع مراع��اة م��ا ج��ـاء بالبن��د 

بس��فر الم��ريض وزوجت��ه وأوالده أو المراف��ق ف��ي الحض��ور  النفق��ات المتعلق��ـة
 .ذلكب البعثة المختص ضرورة والعودة إذا رأي مدير مكت

 : 3بند 
مص��طحبا مع��ه األس��رة ش��هر واح��د  ةم��دلنص��ف الم��دة  أج��ازةحض��ر ف��ي  إذا
إذا كانت مدة البعثة العلمية ثالث سنوات علي األقل وبشرط  )زوجة وطفلين(

عل�ى  كام�ل ومتبقي�ا ع�ام مضي سنتان دراسيتان من ت�اريخ س�فره لمق�ر بعثت�ه
له��ا  ألس��رة يمك��ناص��طحابه اوف��ي حال��ة تع��ذر  لبعث��ة،لالم��دة األص��لية  ي��ةنها

  .النزول بمفردها
  : 4بند 

من هذه المادة تتحمل البعثات سنويا قيمة تذكرة ) 3(مع مراعاة ما جاء بالبند 
لعض��و البعث��ة أو اإلج�ازة الدراس��ية عل�ي نفق��ة الدول��ة أو  س�فر وع��ودة ش�هرية

اه أو م�ا يعادله�ا علي منحة أجنبية مقدمة للدولة للحصول علي درجة ال�دكتور
 اممضي ع البعثة بشرطل مدة طواالذي ال يصطحب أسرته المتزوج عضو لل

 .األقلعلى عام كامل ويكون متبقيا له 
للس�فر إل�ي  )وطفل�ين  زوج�ة( س�رة ويجوز صرف ه�ذه الت�ذكرة الش�هرية لأل

مقــر دراسة ال�زوج ف�ي حال�ة تع�ذر س�فره إل�ي ال�وطن لظ�روف دراس�ته بع�د 
م��ع ص��رف مرتبه��ا ع��ن ه��ذا س��رة ذه الدول��ة عل��ي س��فر األموافق��ة س��لطات ه��

 .الشهر
 

ي�رخص ل�ه  خاص�ةفي إج�ازة  إذا حضر ويتحمل العضو جميع نفقات حضوره وعودته
 .السابقةبها مدير مكتب البعثـة المختص في غير الحاالت 

 
 سفر زوجة أو زوج عضو البعثة وأوالده ) : 3( مادة 

 
 : 1بند 

خارجي��ة ال البعث��ة عض��وأس��رة نفق��ات الكامل��ة لس��فر ال تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات
بعد ثالثة أش�هر م�ن مرة واحدة ذهابا وإيابا طوال مدة البعثة ل )ج وطفلينوز(

بالخارج ال تق�ل له من مدة البعثة  ةالمتبقيالمدة كون توبشرط أن سفر العضو 
 .من الالئحة) 46(مع عدم اإلخالل بتطبيق نص المادة  ة شهورعن ثالث

 
 : 2بند 
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العضو وبدون مت�اع بنفس الوسيلة التي يسافر بها  يكون سفر الزوج واألوالد
 .زائد

  : 3بند 
الموظف سواء كان في  تتحمل ميزانية البعثات نفقات سفر زوج عضو البعثة

ب إذا كان�ت مهمة علمية أو حاصل علي إجازة دراسية بمرت�ب أو ب�دون مرت�
) 1(مع مراعاة ما جاء بالبند قات شروط المهمة أو اإلجازة ال تتحمل هذه النف

 .المادةمن هذه 
 
 
 

 الفصل الثاني 

 مرتبات عضو البعثة وأسرته
***** 

 ) : 4( مادة 
   

 : 1بند 
يتقاضى عضو البعث�ة مرتب�ه ب�الوطن م�ن الجه�ة الت�ابع له�ا البعث�ة م�ن ت�اريخ 

 .بالداخلسفره وللمدة المقررة لصرف المرتب 
  : 2بند 

ف��ي  بالعمل��ة المحلي��ة خصص��ات الش��هرية بالخ��ارجيص��رف لعض��و البعث��ة الم
الدول��ة الموف��د إليه��ا م��ن ي��وم وص��وله أو بالعمل��ة الت��ي تح��ددها اللجن��ة العلي��ا 

  .الالئحةالمعيشية طبقا للجدول المرفق بهذه  للظروف للبعثات وفقا
 : 3بند 

 .مقدمايتقاضى عضو البعثة مرتباته بالخارج 
  : 4بند 

بعثت��ه الت��ي يوق��ف الت��أمين والمع��اش ع��ن م��دة أقس��اط يتحم��ل عض��و البعث��ة ب
 .بالوطنخاللها مرتبه 

 
 مرتب عضو البعثة عند تحويل مقر الدراسة  ) :  5( مادة 

   
 : 1بند 

لإلقام�ة ف�ي أرض  واضطرإذا تقرر تحويل عضو البعثة من بلد إلي بلد آخر 
إلجراءات تحويل�ه فيص�رف ل�ه ص�افي مرتبات�ه  انتظاراالوطن لبعض الوقت 

 .بهامقررة في الداخل من الجهة الموفدة ويكلف بالعمل ال
 

  : 2بند 
عضو البعثة الذي تقرر اللجنة التنفيذية للبعثات تحويل مقر دراسته بناء علي 
طلب��ه وموافق��ة المكت��ب واإلدارة العام��ة للبعث��ات م��ن بل��د أجنب��ي إل��ي بل��د آخ��ر 

 .اآلخريعود إلي عمله بالوطن حتى يتم له الحجز في البلد 
 

أو مرضية أو لدراس�ات متص�لة  اعتياديةالمرتب عند حضور العضو في إجازة  ) : 6( مادة 
 بموضوع البعثة 
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في مهم�ة دراس�ية لل�وطن متص�لة  وحضر العضو في إجازة اعتيادية أو مرضية أ إذا
 : بموضوع البعثة ومعتمدة من المكتب يكون صرف المرتبات في الخارج كاآلتي

 
 اعتياديةضور في إجازة في حالة الح:  1بند 

م��ن  3،2،1م��ع مراع��اة م��ا ج��اء ب��البنود الخاص��ة بس��فر عض��و البعث��ة أرق��ام 
 :المادة الثانية

 االجتماعي�ةيصرف مرتب عض�و البعث�ة بالكام�ل بالخ�ارج وفق�ـا لحالت�ه  -
عند السفر للوطن في إجازة نصف الم�دة س�واء س�ـافر العض�و نفس�ه أو 

  .فقطهر واحد معا وذلك لمدة ش االثنانالزوج أو 
أثن�اء  االجتماعي�ةكما يص�رف المرت�ب ك�امال ف�ي الخ�ارج وفق�ا لحالتـ�ـه  -

ولم��دة ش��هر واح��د فق��ط ف��ي الس��نة ف��إذا زادت م��ـدة  االعتيادي��ةاإلج��ازة 
ع��ن ش��هر وت��ـرك األس��رة بمق��ر دراس��ته بالخ��ارج  االعتيادي��ةاإلج��ازة 

م��ن مرت��ب عض��و البعث��ة األع��زب % 75فيص��رف ل��ه المرت��ب بواق��ع 
ارج ع��ن الش��هرين الت��اليين باإلض��افة إل��ي ص��رف مرت��ب األس��رة بالخ��

 .بالخارج
العض�و ف�ي مق�ـر  واس�تمرارفي حالة سفر األسرة في إجازة إلي ال�وطن  -

بع��ده يوق��ف  فق��ط،فيص��رف ل��ه مرت��ب أس��رة لم��دة ش��هر واح��د  دراس��ته،
 .الشهر انقضاءعدم عودتها بعد صرف مرتب األسرة في حالة 

 
 ر في إجازة مرضيةفي حالة الحضو:  2بند 

األول وفق��ا لحالت��ه لبعث��ة بالخ��ارج ك��امال ع��ن الش��هر يص��رف مرت��ب عض��و ا
 م��ن مرت���ب عض���و البعث���ة األع���زب% 50ث���م يص���رف بواق���ع  االجتماعي��ة،

و متزوج�ا ول��م أ اب�عزأإذا ك�ان عض�و البعث��ة بالخ�ارج ع�ن الش�هرين الت��اليين 
 .دراسته بالخارجيترك أسرته بمقر 

بالخ�ارج فيص�رف  الذي ترك أسرته بمق�ر دراس�ـته جأما عضو البعثة المتزو
 البعث���ة األع���زب بالخ���ارج ع���نم���ن مرت���ب عض���و % 75ه مرت���ب بواق���ع ل���

مرت��ب األس��رة بالخ��ارج بح��د أقص��ي ثالث��ة الش��هرين الت��اليين باإلض��افة إل��ي 
 .شهور

 
  في حالة الحضور في مهمة دراسية بالوطن متعلقة بموضوع البعثة:  3بند 

 :التالية بالخارج علي النحو يصرف مرتب عضو البعث
 .االجتماعيةالشهر األول كامال حسب حالته  مرتب) أ
 :التاليةالشهرين التاليين حسب النسب  مرتب) ب

العض�و أس�رته ب عضو البعثة األعزب إذا ت�رك من مرت% 75 -
 .بالخارجمرتب األسرة ي ـارج باإلضافة إلبمقر دراسته بالخ

العض�و أعزب�ا زب إذا ك�ان عضو البعث�ة األع� من مرتب% 50 -
 .بالخارجدراسته  زوجا ولم يترك أسرته بمقرأو مت

يوقف صرف مرتب عضو البعثة بالخارج بعد انقضاء م�دة ال�ثالث  )ج 
شهور ويعامل العضو مالي�ا معامل�ة عض�و البعث�ة الداخلي�ة ب�الوطن 
وتبلغ الجهة الموفدة لتطبيق مواد قانون العاملين بالدولة حسب ك�ل 

 .حدة حالة على
أما إذا كانت مدة المهمة أصال تزيد عن ثالث شهور فيعامل معامل�ة 
عضو البعثة الداخلية من بداية المهمة وذلك لمرة واح�دة ط�وال م�دة 

 .البعثة ويكون ذلك بترخيص من مدير مكتب البعثة
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ط�وال م�دة  الحضور إلي الوطن في مهمة دراسية لمرة واحدة يكون) د 
من مدير مكتب البعثة المختص، والجهات البعثة وبترخيص مسبق 

 .المعنية بالوطن
 :  4بند 

م��ن  ابت��داءبالخ��ارج  ف��ي جمي��ع األح��وال يراع��ي إيق��اف مرت��ب عض��و البعث��ة
ة الثالث��ة ش��هور س��واء حض��ر ف��ي مهم��ة دراس��ية أتبعه��ا بإج��از انته��اءت��اريخ 

وتبل��غ  متص��لة،مادام��ت م��دة إقامت��ه ب��الوطن أو مرض��ية أو العك��س  اعتيادي��ة
ة الموفـدة بتطبيق مواد قانون العاملين الم�دنيين بالدول�ة حس�ب ك�ل حال�ة الجه
 .حدةعلي 

 
  بمهمة دراسية خارج الدولة مقر البعثةعضو البعثة د قيام عنمرتب ال ) :  7(  مادة

 
 :  1بند 

دراس��ته بقص��د  إذا س��افر عض��و البعث��ة المت��زوج م��ن الدول��ة الت��ي به��ا مق��ر
فيص�رف ل�ه مرت�ب عض�و البعث�ة  ليل�ة،عش�ر  الدراسة لمدة تزيد عن أربعـ�ـة

األعزب بعملة الدولة التي سافر إليها ويعامل ماليا ف�ي مق�ر دراس�ته األص�لي 
 .دسةمن المادة السا)  3(وفقا لما جاء بالبند 

 : 2بند 
الدراسية خارج الدولة مقر الدراس�ة لم�دة ثالث�ة أش�هر ف�أكثر كانت المهمة  إذا

مق�ر دراس�ته األص�لي عن�د قيام�ه بالمهم�ة فيتم إيقاف ص�رف مرت�ب العض�و ب
  .االجتماعيةويصرف مرتبه بعملة الدولة مقر المهمة طبقا لحالته 

 
  المرتبات المستحقة لعضو البعثة عن الزوجة واألوالد ) :  8(  مادة

 
 :اآلتيةتصرف لعضو البعثة عن زوجته وأوالده المرتبات 

 :  1بند 
عل�ي ال�دكتوراه بعث�ة الموف�د للحص�ول الد عض�و الإذا سافرت زوجة وأو) أ  

أو م��ا يعادله��ا إل��ي مق��ر بعثت��ه عل��ي نفق��ة اإلدارة العام��ة للبعث��ات فيك��ون 
حس�ب النس�ب اآلتي�ة م�ن المرت�ب  وول�دين قص�ر فق�طمرتبه عن الزوجة 

  :الشهري لعضو البعثـة األعزب بالخارج
 

 عن ولدين فأكثر عن ولد واحد عن الزوجة 
30% 10% 20% 

الزوجة عضو بعثة أو ف�ي إج�ازة دراس�ية بمرت�ب بالخ�ارج أو  فإذا كانت
 اتف�اقفي مهمة علمية أو علي منحة مقدم�ـة للدول�ة أو منح�ة شخص�ية أو 

يص��رف لل��زوج  ب��أجر،ثن��ائي بمرت��ب بالخ��ارج أو كان��ت تعم��ل بالخ��ارج 
% 30ل�ـ امرتب األوالد فقط ما لم يكن ما تتقاضاه الزوجة أقل من نس�بة 

 .رف للعضو ما يكمل النسبة من ميزانية البعثاتوفي هذه الحالة يص
الموف�د م�ن أجل�ه  إذا أنهي أحد الزوجين بعثت�ه بالحص�ول عل�ي المؤه�ل) ب 

وبقي مرافقا للزوج اآلخر الموفد عن طريق البعثات تصرف ل�ه النس�ب 
 ل�ه،آخ�ر مرت�ب ص�رف  انقط�اعالمق�ررة لل�زوج م�ن ت�اريخ  االجتماعية

للجنة التنفيذية للبعثات علي بق�اء المراف�ق بشرط موافقة الجهة الموفدة وا
 .بالخارج

 :  2بند 
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واألوالد م��ن ت��اريخ  يع��دل المرت��ب ال��ذي يتقاض��اه عض��و البعث��ة ع��ن الزوج��ة
 .االجتماعيةتعديل الحالة 

 :  3بند 
الس��ابعة ال تص��رف مرتب��ات ة وسادس��الم��ع ع��دم اإلخ��الل بم��ا ج��اء بالم��ادتين 
 .البعثةمعه في مقر  الزوجة واألوالد إال في حالة وجودهم

 
 إيقاف صرف مرتب عضو البعثة  ) :  9( مادة 

 
 :اآلتيةيوقف صرف مرتب عضو البعثة في الحاالت 

البعث���ة بغي���ر ت���رخيص س���ابق م���ن م���دير مكت���ب ت���رك مق���ر البعث���ة  إذا) أ 
 .المختص

تم�ت الش�هر ال�ذي م�ن نهاي�ـة  اعتب�ارايفاد وذلك إذا حقق الغرض من اإل) ب
 .الدكتوراه بنجاح مناقشة رسالة فيه

 
 البعثات الملحقة باألقسام الداخلية  ) 10( مادة 

 
يتقاضى عضو البعثة المقيم بالقس�م ال�داخلي مرتبات�ه أس�وة بأعض�اء البعث�ات ويتحم�ل 

ويجـوز بناء علي طلب�ه أن يتحم�ل مكت�ب البعث�ة ه�ذه النفق�ات  الداخلي،هو نفقات القسم 
مرتب�ه بش�ـرط أال يق�ل م�ا يص�رف ل�ه ع�ن ويصرف العضو في هذه الحال�ة الب�اقي م�ن 

 .البعثةمن مرتبه بمقر % 25
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 الفصل الثالث 

  املستحقة لعضو البعثةالبدالت   
***** 

 
 :التاليةيتقاضى عضو البعثة البدالت 

 
    ) :  11( مادة 

 
  السفر عند بدء البعثة استعدادبدل :  1بند 

 تق�ل م�دتها ع�ن س�تة أش�هر لعض�و البعث�ة الت�ي الللسفر  استعدادبدل يصرف 
 :التاليقبل سفره إلي مقر بعثته علي الوجـه 

 .بمفردهو األعزب أو المتزوج إذا سافر للعض جنيه مصري 200   
 .لمرافقتهالسفر زوجـة العضو عند / لـزوج  جنيه مصري 100   

 .البعثةويصرف هذا البدل مرة واحدة طوال مدة 
 

 عند الوصول بدل سفـر : 2بند 
من مرت�ب عض�و البعث�ة األع�زب % 5ف لعضو البعثة بدل سفر بواقع يصر

 :التاليوذلك علي النحو بالدولة التي سافر إليها 
  إليها سواء ك�ان  لمدة عشر ليال إثر وصول العضو إلي الدولة الموفد )أ 

 .ذلك عند بدء البعثة أو عند تغيير الدولة مقر الدراسة
داخ�ل الدول�ة  ارج مقر البعث�ةليلة بحد أقصي إذا تم السفر خ 14 لمدة )ب 

أو خارجها لس�بب يتص�ل بدراس�ته أو لحض�ور م�ؤتمر علم�ي بش�رط 
ر مكتب البعث�ة المخ�تص وعل�ي أال ـالحصول مقدما علي إذن من مدي

وفيم�ا زاد ع�ن  اإلقام�ة،تكون الهيئة المنظمة للمؤتمر متكفل�ة بنفق�ات 
قام�ة ذلك يعتبر تغييرا لمحل اإلقامة ويصرف المرتب حسب محل اإل

 .الجديد
 

  السكنبدل  ) : 12( مادة 
 

 : 1بند 
لعض��و البعث��ة وأس��رته وفق��ا للنس��ب الموض��حة يص��رف ب��دل س��كن ش��هري 

  :بجدول المرتبات المرفق مع مراعاة الضوابط اآلتية
س��بة م��ن نتص��رف إذا كان��ت اإلقام��ة خ��ارج المدين��ة الجامعي��ة  – 1

 ةرت��ه اللجن��وفق�ا لم��ا قرمرت�ب عض��و البعث��ة األع�زب أو مبل��غ مح��دد 
 .العليا للبعثات

تصرف تكاليف المدينة إذا كانت اإلقامة داخل المدينة الجامعية  – 2
 –إن��ارة  –غ��از  –مي��اه ( الجامعي��ة م��ن إيج��ار و إس��تهالكات أخ��ري 

س�بة م�ن مرت�ب عض�و نوبح�د أقص�ي ال يزي�د ع�ن ) تدفئة  –صيانة 
 .ا للبعثاتالعلي ةاللجنوفقا لما قررته البعثة األعزب أو مبلغ محدد 

معاملة بدل السكن معاملة المرتب من حيث االس�تحقاق وإيق�اف  – 3
الص��رف م��ع مراع��اة م��ا ي��تم ص��رفه م��ن الجه��ات المانح��ة لألعض��اء 

 .الموفدين علي منح مقدمة للدولة
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 : 2بند 
يص��رف لعض��وي البعث��ة المتزوج��ان والمقيم��ان ف��ي مس��كن واح��د ب��دل س��كن 

 .ألحدهم فقط دون اآلخر
 

 دل الكتـــب واألدواتـب : ) 13( مادة 
 

 :  1بند 
م�ن مرت�ب  س�نويالعضو البعثة بواقع مرتب ش�هر بدل كتب وأدوات يصرف 

بنهاي��ة الم��دة  هيوق��ف ص��رفو  يه��اعض��و البعث��ة األع��زب بالدول��ة الموف��د إل
أو نهاي��ة الش��هر ال��ذي تم��ت في��ه المناقش��ة بنج��اح أيهم��ا أق��رب لبعث��ة األص��لية ل

 .تاريخا
 :  2بند 

 .مقدما عقب وصول العضو مقر البعثةالبدل هذا يصرف 
 

 دل المالبس ـب ) : 14( مادة 
 

 :  1بند 
م�ن مرت�ب عض�و  سنويالعضو البعثة بواقع مرتب شهر مالبس يصرف بدل 

أو لبعث�ة بنهاية الم�دة األص�لية ل هيوقف صرفو طبقا لحالته االجتماعية البعثة 
 .أقرب تاريخا نهاية الشهر الذي تمت فيه المناقشة بنجاح أيهما

 :  2بند 
 .البعثةمقدما عقب وصول العضو مقر هذا البدل يصرف 

 :  3بند 
حس�ب عض�و البعث�ة يلة بواقع مرتب شهر بفئ�ة مرت�ب يصرف بدل مالبس ثق

ألعض�اء البعث�ات الموف�دين  الوص�ول ولم�رة واحـ�ـدة عن�د االجتماعيةالحالة 
 .للبعثاتاللجنة التنفيذية  إلي الدول التي تحددها

 
 دل العودة وشحن الكتب عند نهاية البعثةـب  ) : 15( مادة 

 
 :دل العودة ـب : 1بند 

م�ا يعادله�ا مرت�ب  يصرف لعضو البعث�ة الموف�د للحص�ول عل�ي ال�دكتوراه أو
أربعة أشهر بواقع المرتب الشهري لعضو البعثة األعزب في الدولة التي به�ا 

  .بنجاح مناقشة الرسالةفور مقر البعثة وذلك 
 :دل شحن الكتب ـب:  2ند ب

تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات نفق��ات ش��حن الكت��ب لعض��و البعث��ـة الموف��د للحص��ول 
علي الدكتوراه أو ما يعادلها في حدود مرتب نصف شه�ـر م�ن مرت�ب عض�و 

علي أن تصرف بالخ�ارج بالعمل�ة  األخرىالبعثة األعزب دون المخصصات 
 .ومخصصاتهالتي تصرف بها مرتباته 

 
 
 

  بعثة عن المدة المتوفرةبدل ال  ) : 16( مادة 
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ل�ي نفق�ة عالموفد للحص�ول عل�ي ال�دكتوراه  الحكوميةمكافأة لعضو البعثة  تصرف
الم��دة تحس��ب و ةالمق��ررانته��اء م��دة البعث��ة قب��ل ن��اقش الرس��الة بنج��اح البعث��ات إذا 

نهاي�ة البعث�ة وحت�ى ) المناقش�ة نهاية ش�هر(آخر صرفية من تاريخ  اعتباراوفره متأل
 :وفقا لما يليبحد أقصي أربع سنوات 

مرت�ب عض�و  مرتب شهرين عن كل سنة يوفرها من م�دة البعث�ة بفئ�ة )أ 
 المكت���ببمعرف���ة بالخ���ارج البعث���ة األع���زب وتص���رف دفع���ة واح���دة 

  .لوطنل العودةلمختص قبل ا
بالخ��ارج  فم��ا ص��رب��اقي المس��تحق م��ن المكاف��أة بع��د خص��م يحس��ب  )ب 

 .وطندفعة واحدة بعد عودة العضو للصرف يو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل الرابع 

  نفقات الدراسة والرحالت واملؤمترات العلمية

***** 
 

 نفقات الدراسة  ) : 17( مادة 
 

 :  1بند 
 :التاليالوجه  تتحمل ميزانية البعثات نفقات الدراسة علي

 هالحج��ز لدراس��ة العض��و قب��ل س��فر عن��د بداي��ة ةح��ددالمالدراس��ة  رس��وم   )أ
 .للبعثاتوتوافق عليها اللجنة التنفيذية 

تطلبه��ا الجامع���ات الت��ي والنم��اذج واألجه��زة العلمي��ة نفق��ات األبح��اث  ) ب
لجه��ة الموف�دة بموافق��ة م�دير مكت��ب البعث�ة وا األجنبي�ة بالخ�ارج ويقره��ا

ت�ب ك�ون عه�دة شخص�ية ويت�ولى المكالتنفيذية للبعثات عل�ي أن تاللجنة 
 .البعثة انتهاءالمختص إهدائها وشحنها إلي الجهة الموفدة بعد 

متض�منة ف�ي متي كانت  الذي يؤدي بنجاح مرة واحدة متحان الرسوم ا  )ج
 .منهج البحث

رسوم حصول العضو علي تصريح مزاولة المهنة الالزم لدراسته وذلك  ) د
كت�ب موافق�ة م�دير م بناء عل�ى طل�ب األس�تاذ المش�رف عل�ي دراس�ته و

 .البعثة المختص
الم��واد واألدوات والمالب��س الخاص��ة والمتعلق��ة  واس��تئجارنفق��ات ش��راء   )ه��ـ

بمادة التخصص األساسية لبعثات الفنون والموسيقي والفنادق واأللعاب 
وذل��ك بن��اء عل��ي  يماثله��ا،الرياض��ية والبحري��ة والتع��دين والغاب��ات وم��ا 

ة الدراسة المعتمدة طلب األستاذ المشرف علي دراسة العضو وفقا لخط
وذل��ك وموافق�ة م��دير مكت�ب البعث��ة المخ�تص  مس��بقا المح�ددة الم��دةع�ن 

  .لمرة واحدة طوال مدة البعثة األصلية
نصف ش�هر بفئ�ة مرت�ب عض�و البعث�ة األع�زب كتك�اليف طب�ع  يصرف ) و

المخ�تص بالخ�ارج بطباع�ة الثقافي أو تفويض المكتب رسالة الدكتوراه 
 .العدد المطلوب

حم���ل البعث���ات تك���اليف مناقش���ة رس���ائل ال���دكتوراه ألعض���اء البعث���ات تت  )ز
الخارجية واألجازات الدراسية على م�نح مقدم�ة للدول�ة وبالمث�ل رس�وم 

 .استخراج شهادات الدكتوراه وذلك في الدول التي تطلب ذلك
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  :ةــدراسة اللغ:  2بند 
 وطن ض�منالب� األجنبي�ة دراس�ة اللغ�ة رس�ومتتحمل ميزانية البعث�ات  -أ 

دورة التأهيل اللغوي والشخصي والعلمي للمبع�وث لم�دة ثالث�ة أش�هر 
يحق���ق العض���و  حت���ىمكثف���ة ويمك���ن تك���رار دراس���ة اللغ���ة األجنبي���ة 

 .المستوي اللغوي بحد أقصي دورتان خالف الدورة األولي
  .تحمل البعثات بأية تكاليف لدراسة اللغة بالخارجت ال -ب 

 
 

 مات العلميةالمهو  المؤتمراتنفقات  ) : 18( مادة 
 

فيم�ا ال تتحمل�ه تتحمل ميزانية البعثات نفقات الم�ؤتمرات العلمي�ة والمهم�ات الدراس�ية 
 :على النحو التالي أي جهة أخرى

 :1بند 
العلمي��ة خ��ارج الدول��ة مق��ر البعث��ة الت��ي تس��لتزمها دراس��ة العض��و  الم��ؤتمرات

ال م�دة وذل�ك لم�رة واح�دة ط�و ام�ا يعادله�الموفد للحصول عل�ى ال�دكتوراه أو 
المش���رف وموافق���ة م���دير مكت���ب البعث���ة  األس���تاذالبعث���ة بن���اء عل���ى توص���ية 

 .لإللقاءالمؤتمر بشرط أن يكون له بحث مقبول  إلىالمختص قبل سفره 
 :2بند 

مهم�ة علمي�ة واح�دة تس�تلزمها  العضو،تتحمل ميزانية البعثات نفقات حضور 
البعث���ة  دراس���ة العض���و بن���اء عل���ي توص���ية المش���رف وموافق���ة م���دير مكت���ب

المخ��تص عل��ي أن تك��ون ه��ذه المهم��ة مدرج��ة ف��ي خط��ة البح��ث المقدم��ة عن��د 
ويك�ون  البعث�ة،وبشرط أن يكون متبقيا له عام عل�ي األق�ل م�ن م�دة  الترشيح،

 .حضور العضو في مهمة علمية بالوطن بديال عن إجازة نصف المدة
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 الفصل اخلامس 

  عالج عضو البعثة وأسرته يف حالة املرض

***** 
 

 ) :19( مادة 
   

 :  1بند 
الجه��ات الت��ي  ي��تم الت��أمين الجم��اعي عل��ي أعض��اء البعث��ات وأس��رهم ف��ي )أ 

يسري عليها هذا النظام وعندما يتضح أن هذا التأمين أقل تكلفة من نفقات 
كما يؤمن عل�ي  المختص،مدير مكتب البعثة لعالج الفعلية وفقا لما يقرره ا

 اس�تلزمتطبيع�ة الدراس�ة إذا ن ض�د األخط�ار الناجم�ة ع�أعضاء البعث�ات 
 .الدراسة هذا النوع من التأمين ما لم يتضمنها التأمين العام

 
ف��ي جمي��ع األح��وال تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات الف��ـرق ب��ين النفق��ات الفعلي��ة 

 .التأمينللعالج وبين ما تتحمله شركات 
تتحم��ل ميزاني��ة  ف��ي حال��ة تع��ذر إيج��اد ن��وع مناس��ب م��ن الت��أمين الص��حي )ب 

النفقات الفعلية لعالج األم�راض المنص�وص عليه�ا بالئح�ة وزارة  البعثات
 .الخارجية

 :  2بند 
بنفق�ات الع�الج وإج�راء  مع مراعاة أحكام البند السابق تتحمل ميزانية البعثات

أو خارجه��ا  وأوالده القص��ر بالمستش��فيات العملي��ات لعض��و البعثــ��ـة وزوجت��ه
ذا تطلبت حالة الم�ريض وج�وده الئحة وزارة الخارجية إطبقا لما تنص عليه 

الطبيب المع�الج وموافق�ة مكت�ب  باستشارةالمستشفي  اختيارويتم  بالمستشفي،
عل�ي أن يع�رض األم�ر الثاني�ة اإلقام�ة ف�ي المستش�في بالدرج�ة  البعثة وتك�ون

ما زادت م�دة الع�الج عل�ي س�تة أش�هر وذل�ك  علي اللجنة التنفيذية للبعثات إذا
 . من هذه المادة)  4( ند في الب علي النحو الوارد

 :  3بند 
بالمستش�في بح�د أقص�ي لبعثة كامال ط�وال م�دة إقامت�ه يصرف مرتب عضو ا

 .شهورستة 
 :  4بند 

ف��ي  باالس��تمرارإذا ق��رر األطب��اء أن حال��ة العض��و بع��د معالجت��ه ال تس��مح ل��ه 
الدراس��ة فيج��ب إعادت��ه إل��ي ال��وطن وتتخ��ذ اإلج��راءات الت��ي تض��من س��المة 

  .ومنقوالتهم عودته وأسرته
 :  5بند 

تطب�ق عل�ي مرتبات�ه و البعثة أثناء تواجده بالوطن في حالة ما إذا مرض عض
 .العاملينمواد قانون 

 :  6بند 
الخارجي��ة أس��وة  تح��دد البعث��ات المستش��فيات الت��ي يع��الج به��ا أعض��اء البعث��ات

بمعامل��ة أعض��اء البعث��ات الداخلي��ـة عن��د حض��ورهم لل��وطن للع��الج وتع��رض 
علي القومسيون الطبي العام علي أن يتم الع�الج ب�الوطن بمستش�فيات  النفقات

  .العالجيةالمؤسسة 
 

 :  7بند 



12 
 

ال��داخل ع��ن األم��راض  تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات نفق��ات ع��الج المبع��وثين ف��ي
 .الصحيحالة عدم وجود نظام التأمين محددة بالئحة وزارة الخارجية في ال

 :  8بند 
الخارجي��ة م��رة واح��دة ات الوض��ع لعض��و البعث��ة ت نفق��تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ا

ج�ازة وض�ع بمرت�ب كم�ا تم�نح إ بتحملها،البعثة إذا لم يقــم التأمين  طوال مدة
 .ونصف رـأقصاها شه

 

 

 الفصل السادس

 مدة البعثة اخلارجية وشروط املد
***** 

 
 دة المقررة للبعثة الم) :  20( مادة 

م�د بع�د الع�ام الراب�ع عل�ى نفق�ة البعث�ات تحدد مدة البعثة الخارجية ب�أربع س�نوات ت
بحد أقصى تس�عة أش�هر ف�ي ض�وء حاج�ة ال�دارس وتقري�ر األس�تاذ المش�رف ورأي 

 .المستشار الثقافي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات
 

 المرتب عند طلب المد ) :  21( مادة 
 

ق م�ـدة البعث�ة ول�م يحق� انته�تيستمر ص�رف مرت�ب العض�و لم�دة ثالث�ة أش�هر إذا 
وكان قد تقـ�ـدم بطل�ب الم�د قب�ل نهاي�ة مدت�ه ب�ثالث ش�هور عل�ي  إيفاده،الغرض من 

وعلي أن يبت في طلب المد خالل هذه المدة، وفي حال�ة م�ا إذا رف�ض طل�ب  األقل،
 .صرفهالتالي آلخر شهر  رـالمد يصرف للعضو ما يعادل مرتب الشه

 
  تعديالت جراءإل الرسالةمناقشة عد بمرتب عضو البعثة ) :  22( مادة 

 
 إلج��راءالبعث��ات مرت��ب عض��و البعث��ة ع��ن فت��رة الم��د بع��د ت��اريخ المناقش��ة  تتحم��ل

بعض التعديالت المطلوبة على الرسالة بحد أقصى ثالثة أشهر وذلك بشرط موافق�ة 
اللجنة التنفيذية للبعثات ختص والمشرف األجنبي وبعد موافقة مدير مكتب البعثة الم

 .في نطاق العام الخامسوبشرط أن يكون هذا المد 
 

  المد لفترة ثالثة أشهر تتم خاللها المناقشة  ) :  23( مادة 
 

العلمي�ة أو اإلج�ازة  يكون من سلطة المستشار الثقافي أو من ينوب عن�ه م�د البعث�ة
للحصول علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها لمدة ثالث ش�هور م�ن ت�اريخ  الدراسية
 .الخامس وبشرط أن تتم المناقشة خالل هذه المدةوذلك في نطاق العام آخر مد 
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 الباب الثاني 

 للدولة  منح مقدمةأعضاء البعثات اخلارجية املوفدون علي 
****** 
 

 ) : 24( مادة 
 

يعامل أعضاء البعثات الخارجية الموفدين علي منح مقدمة للدول�ة معامل�ة أعض�اء 
 :مع مراعاة ما يليوه البعثات الموفدين علي نفقــة الدولة من جميع الوج

 
 :  1بند 

إذا أوفد عضو البعثة إلي الخارج علي منحة مقدمــة للدولة وك�ان إجم�الي  )أ 
  االجتماعي�ة،ما يتقاضاه أق�ل مم�ا يتقاض�اه عض�و البعث�ة ف�ي مث�ل حالت�ه 

المنحة إلي إجمالي م�ا يتقاض�اه عض�و البعث�ة ف�ي مث�ل حالت�ه  فتكمل هذه
ة عل���ي مرت���ب عض���و البعث���ة يراع���ي ف���إن زادت المنح���  االجتماعي���ة،

الزيادة السنوية م�ن ب�دالت الكت�ب والمالب�س ومرتب�ات الزوج�ة  استنزال
 .واألوالد

وتتوق�ف . .س�نويا وتج�دد للدول�ة،إذا أوفد عضو البعثة علي منحة مقدمة ) ب 
يصرف له مرتب عضو البعثة الحكومية المح�دد  الصيفية،أثناء اإلجازة 

العض��و بمق��ر  بش��رط بق��اء االجتماعي��ة،حالت��ه الالئح��ة المالي��ة ف��ي مث��ل ب
 .المادةمن هذه ) أ ( بالفقرة  ءما جادراسته مع مراعاة 

 :  2بند 
ع�ن إرادة العض�و م�ع  إذا توقفت المنحة األجنبية المقدمة للدولة بسبب خ�ارج

و البعث�ة في الدراس�ة بنج�اح يص�رف ل�ه مرت�ب ومخصص�ات عض� استمراره
 .االجتماعيةلمالية في مثل حالته بالالئحة االحكوميـة المحددة 
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 الباب الثالث

 أعضاء البعثات الداخلية واإلشراف املشرتك
***** 
 

 الفصل األول 

 الداخلية ة البعث املعاملة  املالية لعضو 
***** 

 
 ) :  25( مادة 

 
 :  1بند 

المرت�ب ال�وظيفي بال�داخل م�ن الجه�ة  يصرف لعضو البعث�ة الداخلي�ة ب�الوطن
 .الموفدة

 : 2بند 
اعتب�ارا م�ن  من الجهة الموفدة خصما علي ميزاني�ـة البعث�اتاآلتي  يصرف 

تاريخ موافقة اللجن�ة التنفيذي�ة عل�ى الترش�يح أو ت�اريخ التف�رغ بمعرف�ة الجه�ة 
  :الموفدة أيهما أقرب تاريخا

المدين�ة الت�ي به�ا ألساسي ف�ي حال�ة التس�جيل ب�نفس من مرتبه ا% 100 - )أ 
 .مقر عمله

رتبه األساسي في حال�ة التس�جيل خ�ارج المدين�ة الت�ي به�ا من م% 200 -
 .مقر عمله

م�ع  ع�ام،ك�ل  بدل كتب ومالبس بواقع شهرين من مرتبه األساسي عن )ب 
 .)14(، )13 ( جاء بالمادتينعدم اإلخالل بما 

س��نويا )  امص��ري اجنيه��وخمس��مائة أل��ف ( جني��ه مص��ري  1500مبل��غ  )ج 
والنم��اذج  اتاث والرس��وملعمل��ي واألبح��كب��دل نفق��ات دراس��ية للت��دريب ا

 البعثة ع وخالفه مما يقتضيه الغرض من وتصوير المراج
  : 3بند 

 :مباشرةالعامة للبعثات  اإلدارة منبالوطن اآلتي  يصرف
الص��حي بجهت��ه يخض�ع لنظ��ام الت��أمين  نفق�ات الع��الج بال��داخل لم��ن ال )أ 

ن عل��ي أ م��رة واح�دة للس��يدة العض�و،وك�ذا تك��اليف الوض�ع  الموف�دة،
اع�اة م��ا القومس�يون الطب�ي الع�ام م�ع مرواتير الع�الج عل�ي تع�رض ف�

 ).  6(  بند)  19( جاء بالمادة 
كمس��اهمة ف��ي تك��اليف  )أل��ف جنيه��ا مص��ريا (  جني��ه مص��ري 1000 )ب 

 تصرف بع�دومن مجلس الجامعة  اعتمادها الدكتوراه بعد طبع رسالة
 . كمستند للصرفشهادة التخرج أصل تقديم 

ألول م�رة نق�ل  ية عند بداية سفره للخ�ارجالداخل يصرح لعضو البعثة )ج 
بص��حبة راك��ب بن��اء عل��ي  جرام��اتيلوكعش��ر مت��اع زائ��د ف��ي ح��دود 

ع�ام البعث�ات أو م�ن وبموافقة مدير  المصري،لمشرف طلب األستاذ ا
 .عنهينوب 
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الغرض منها  من البعثة األساسية إذا حقق مكافأة عن المدة المتبقية له )د 
 %100مكافأة دفعة واحدة بواقع قبل الموعد المقرر ويكون صرف ال

 .الشهوركسور  احتسابتب عضو البعثة األساسي مع عدم من مر
 :  4بند 

 :يلي ماخارج كلالمالية قبل وأثناء السفر ل المخصصات
ة بالنس��بة لمخصص��ات خارجي��الس��فر معامل��ة عض��و البعث��ة ال عن��د يعام��ل -1

 ."46"، " 45"تين المادق أحكام نص يتطب معله واألسرة  السفر
فيم�ا ع�دا ( أثناء تواجده بالخ�ارج معامل�ة عض�و البعث�ة الخارجي�ة عامل ي -2

بالنسبة لب�اقي  ما يليمع مراعاة )  حضور المؤتمرات والمهمات العلمية
 :المخصصات

صرف بدل مالبس ثقيلة بواقع نصف شهر بفئة مرتب عضو البعثة  )أ 
 وفقا لحالت�ه االجتماعي�ة لم�رة واح�دة عن�د الوص�ول إل�ى ال�دول الت�ي

 .للبعثات العلياتحددها اللجنة 
بواق��ع  الع��ودة النهائي��ة لعض��و البعث��ة الداخلي��ةب��دل اس��تعداد ص��رف  )ب 

م��دة اإليف��اد  انته��اءف��ور  بفئ��ة عض��و البعث��ة األع��زبين مرت��ب ش��هر
 .من جمع المادة العلمية النتهاءأو  األصلية

 الع�ودة النهائي�ة لعض�و البعث�ة الداخلي�ةب�دل ش�حن كت�ب عن�د صرف  )ج 
م�دة  انتهاءفور بفئة عضو البعثة األعزب شهر  نصف بواقع مرتب

 .من جمع المادة العلمية االنتهاءأو  األصليةاإليفاد 
الحص��ول  إل�ى إيف�ادهيص�رف للعض�و ال�ذي ت��م تحوي�ل الغ�رض م��ن  )د 

على الدكتوراه من الخارج تكاليف طب�ع رس�الة طبق�ا لم�ا ه�و مق�رر 
 .لعضو البعثة الخارجية

ف�ي عن�د الع�ودة النهائي�ة بنق�ل مت�اع زائ�د  دون األسرة للعضو صرحي ) هـ
ب�دون  مراجيل�وك أو ثم�انونبصحبة راكب م راجيلوك عشرونحدود 

 .صحبة راكب
) ر ونص��فـشه��(ع��ن فت��رة إج��ازة الوض��ع  العض��والس��يدة تع��ويض  )و 

ك�ون وتالواقعة في نطاق العامين بالخ�ارج بإض�افتها إل�ي نهاي�ة الم�دة 
 .افيةالثقمن سلطة المكاتب ذلك  الموافقة على

يصرح لعضو البعثة الداخلية بإجازة اعتيادية لمدة نصف شهر فق�ط  )ز 
بالوطن خالل مدة إيفاده بالخارج مع تحمله بنفقات السفر ف�ي ال�ذهاب 

 والعودة
ال تتحمل البعث�ات أي�ة نفق�ات تترت�ب ع�ن الم�دة المت�وفرة م�ن البعث�ة  )ح 

رة قب��ل الم��دة المق��ربالخ��ارج  بانته��اء العض��و م��ن جم��ع الم��ادة العلمي��ة
  .للبعثة

  : 5بند 
عض��و البعث��ة  تص��رف مكاف��أة م��ن ميزاني��ة البعث��ات نظي��ر اإلش��راف عل��ي

م��نح ال��دكتوراه م��ن  اعتم��ادوذل��ك بع��د  مص��ري،جني��ه  600الداخلي��ة بواق��ع 
 .باإلضافة إلي المكافأة التي تصرف من الجامعة الجامعة،مجلس 

 
 
 
 
 

 :  6 بند
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جم��ع الم��ادة لأبح��اث أو  عم��ليص��رح لعض��و البعث��ة الداخلي��ة بالس��فر للخ��ارج ل
عن��د ح��د أقص��ي بخ��ر لع��ام آ م��دع��ام قاب��ل للالعلمي��ة المتعلق��ة بدراس��ته لم��دة 

بال�داخل والخ�ارج والمكت�ب الثق�افي  اإلش�رافموافقة لجنة  الضرورة وبشرط
بناء علي تقرير مـن األستاذ المشرف يوضح فيه الغرض من والجهة الموفدة 

أن يك��ون وه��ا م��ع تحدي��د برن��امج الدراس��ة، الس��فر ومدت��ه والبل��د الت��ي يوف��د إلي
 .ر وبعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثاتـالعضو مؤهال لغويا قبل السف

ويعامل ماليا عند السفر وأثناء وجوده بالخارج معاملة عضو البعثة الخارجية 
 .من هذه المادة 4وفقا لما جاء بالبند 

 
 :  7بند 

الداخلية خالل العام األول من اعتماد يمكن اتخاذ إجراءات سفر عضو البعثة 
ترشيحه بشرط موافقة الجهة الموفدة والمشرف المصري األساسي عل�ى ب�دء 

 .الجزء الخارجي أوال

 

 الفصل الثاني

  اإلشراف املشرتك أحكام عضو بعثة

***** 
 

 ) : 26( مادة 
 

 : 1بند 
 خلي�ة،الداعض�و البعث�ة  يعامل عضو بعثة اإلشراف المشترك بالوطن معامل�ة

تطبي�ق م�ع  وعند سفره وأثناء تواجده بالخارج معاملة عضو البعثة الخارجي�ة
 ". 7بند " ، "  4بند "  25المادة 

 :  2بند 
الخ�ارج بموافق�ة المش�رفين بعثة اإلشراف المشترك إلي  يرخص بسفر عضو

 : ومكتب البعثة المختص وذلك بعد
وت�اريخ ه�ذا ال�وطن يله لدرج�ة ال�دكتوراه ف�ي تسج تما يثبتقديم العضو  )أ 

 التسجيل 
أسماء ومبين بها  الموفدة،حث معتمدة من الجهة تقديم خطة الدراسة والب )ب 

 .واألجنبيالمصري  نالمشرفي
 .بالخارجللغوي المطلوب للدراسة وصول العضو إلي المستوي ا )ج 

 
  : 3بند  

دراس��ة إل��ي مق��ر  تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات نفق��ات س��فر المش��رف المص��ري
ط�ائرة ف المشترك بالخارج ذهاب�ا وإياب�ا بالدرج�ة الس�ياحية بالاإلشرا ثمبعو

 14إشراف يوازي بدل السفر لم�دة ال تزي�د ع�ن مرة واحدة ويصرف له بدل 
 . ليلة

 
 

 :  4ند ب
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حض�ورا . ع.م.ج تتحمل ميزاني�ة البعث�ات نفق�ات س�فر المش�رف األجنب�ي إل�ي
دراس�ة مبع�وث وعودة بالدرج�ة الس�ياحية بالط�ائرة ولم�رة واح�دة ط�وال م�دة 

مناقش�ة  أو عن�دسواء في بداية الجزء الداخلي قبل الس�فر  المشترك،اإلشراف 
ليلة تكاليف  14ويصرف له عن مدة إقامته التي ال تتجاوز  الدكتوراه،رسالة 

اإلقامة الفعلية وبدل إشراف يشمل مصروف جيب مثل نظيره األستاذ الزائ�ر 
 .األجنبي

 

 

 الفصل الثالث

 وشروط املد للبعثة الداخلية واإلشراف املشرتكاملدة املقررة 
***** 

 
 

 ) :  27( مادة 
 

  : 1بند 
 اعتم��ادت��اريخ  يح��دد ب��دء الدراس��ة للبعث��ات الداخلي��ة واإلش��راف المش��ترك م��ن

بش��رط أال يك�ون ق�د مض��ي عل�ي التس��جيل  للترش�يح،اللجن�ة التنفيذي�ة للبعث��ات 
 :التاليالنحو للدكتوراه أكثر من ثالث سنوات وتحسب المدة علي 

ن م��ن ـم��ن مض��ي عل��ي تس��جيله ث��الث س��نوات، تك��ون م��دة البعث��ة سنتي�� -أ 
 .تاريخ قرار اللجنة بالترشيح

وات من تاريخ ـمن مضي علي تسجيله عامين تكون مدة البعثة ثالث سن -ب 
 قرار اللجنة بالترشيح

من مضي علي تس�جيله ع�ام واح�د تك�ون م�دة البعث�ة أرب�ع س�نوات م�ن   -ج 
 .بالترشيحتاريخ قرار اللجنة 

  : 2بند 
المش��ترك أو البعث��ة الداخلي��ة بالخ��ارج ف��ي حال��ة  اإلش��رافال يج��وز م��د بعث��ة 

 )خمس سنوات من تاريخ التسجيل( للبعثة  اإلجماليةانتهاء المدة 
 : 3بند 

م�ن الم�دة  االنتهاءعلي بقاء أعضاء اإلشراف المشترك بالخارج بعد  الموافقة
 :اآلتيةالمقررة للبعثة بالشروط 

 ن توافق الجهة الموفدة علي إنهاء البعثة ومنح العضو إجازة دراسية أ -أ 
 .خارجيأن تكون اإلجازة الدراسية علي مصرف مالي  -ب 
أال تزيد الم�دة المس�موح به�ا للعض�و ع�ن س�ت س�نوات م�ن ت�اريخ بداي�ة  -ج 

 البعثة 
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الرابعب البا  

  الدراسية األجازاتأعضاء 
***** 
 

 الفصل األول 

 اسية املوفدون علي منح مقدمة للدولةالدر األجازاتأعضاء 

 للحصول علي درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا  
***** 

 
 ) : 28( مادة 
    

للحص�ول  للدول�ةمقدم�ة  يعامل عضو اإلجازة الدراسية العلمية الموف�د عل�ي منح�ة
م�ع الخارجي�ة م�ن كاف�ة الوج�وه علي ال�دكتوراه أو م�ا يعادله�ا معامل�ة عض�و البعث�ة 

  .الالئحةمن هذه ) أ ( فقرة ) 1(بند  )24(جاء بالمادة ل بما عدم اإلخال
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل الثاني 

  املوفدون علي منح مقدمة للدولة ملاجسترياو تدريب للالدراسية  األجازاتأعضاء 

***** 
 

  ) : 29( مادة 
 

والماجس��تير الدراس��ية التدريبي��ة  األج��ازاتض��اء تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات ألع
م�ع ع��دم  للب��رامج التنفيذي�ة لم��دة ال تق�ل ع�ن س��تة أش�هر اآلت��يتطبيق�ا الموف�دون 

 :من الالئحة المالية للبعثات )51( اإلخالل بالمادة
 ش�روطإذا كانت أسرته في الذهاب والعودة  نفقات سفر العضو دون  )أ 

 .النفقاتالمنحة ال تشمل هذه 
عض�و البعث�ة األع�زب ف�ي  بين قيمة المنحة األجنبية ومرت�بالفرق  )ب 

 . ذات الدولة
 الالئحة  من)  1( بند )  11( ا للمادة للسفر وفق االستعدادبدل  )ج 
 ) أ ( فقرة )  2( بند ) 11(بدل سفر عند الوصول طبقا للمادة  )د 

األع��زب  عض��و البعث��ة م��ن مرت��بب��دل مالب��س بواق��ع نص��ف ش��هر  )ه��ـ
وإذا كانت المدة س�نة يص�رف ل�ه الب�دل  البعثة،قر بالدولة التي بها م

دفع�ة واح�دة عق�ب وص�ول ع مرتب شهر، ويصرف ه�ذا الب�دل بواق
 .العضو

 .مرتب عودة بواقع نصف شهر من مرتب عضو البعثة األعزب )و 
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 ثالث الفصل ال

 مقدمة للدولة جلمع املادة العلمية الدراسية املوفدون علي منح األجازاتأعضاء 
***** 

 
 

  ) : 30(  مادة
 

 : 1بند 
والمس��جل  مقدم��ة للدول��ة يعام��ل عض��و اإلج��ازة الدراس��ية الموف��د عل��ي منح��ة

المشترك  اإلشراف ةبعث ومعاملة عض ،جمع المادة العلميةلللدكتوراه بالوطن 
 .من الالئحة المالية للبعثات )51(مع عدم اإلخالل بالمادة  بالخارج

 :2بند 
كان��ت ش��روط  إذافر ف��ي ال��ذهاب والع��ودة تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات نفق��ات الس��

م�ع مراع�اة  المنحة ال تشمل نفقات السفر بشرط أال تقل المدة عن س�تة أش�هر
 .من الالئحة) 46(، )45(المادتين 

 :3بند 
لجم�ع الموفد ) المسجل للدكتوراه بالوطن ( عضو اإلجازة الدراسية ال يعامل 

ل س��واء قب��ل الس��فر أو بع��د بال��داخ للدول��ة،مقدم��ة  عل��ي منح��ةالم��ادة العلمي��ة 
العودة النهائية معاملة أعضاء البعثات الداخلية من حيث ص�رف مخصص�ات 

تك�اليف طب�ع / مصاريف دراس�ية / كتب ومالبس / مرتبات شهرية (  :البعثة
 ) الخ...رسالة

 
 

 

 رابع الفصل ال

  للدولة للطلبة اجلامعينيمقدمة الدراسية املوفدون علي منح  األجازاتأعضاء 
***** 

 
  ) : 31( مادة 

 
الج��امعيين وب��ين  للدول��ة للطلب��ةتتحم��ل البعث��ات الف��رق ب��ين قيم��ة المنح��ة المقدم��ة 

 إل�ى باإلض�افة) دون ب�اقي المخصص�ات( من مرتب عض�و البعث�ة األع�زب % 75
ش�رط  في حالة عدم تحمل الجهة المانحة به�ادون األسرة تذاكر السفر ذهابا وعودة 

 .)46( ةالمادبما ورد ب اإلخاللمع عدم  شهرأال تقل المدة عن ستة أ
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  امسالفصل اخل

 بتمويل خارجي  شخصية أوالدراسية املوفدون علي منح  األجازاتأعضاء 
***** 

 
 

 ) : 32( مادة 
 

شخص�ية أو تموي��ل  ةالدراس��ية عل�ي منح�� ةاإلج�از وعض��لميزاني��ة البعث�ات  تتحم�ل
 :يلي اـخارجي وفقا لم

 :  1بند 
مرت�ب دون تقديم مس�تندات بواق�ع الة الدكتوراه أو ما يعادلها تكاليف طبع رس

 .نصف شهر بفئة عضو البعثة األعزب
 :  2بند 

م��ن  واثن��ينزوج��ة ( تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات بنفق��ات ع��ودة العض��و وأس��رته 
 .ذا ما حصل علي الدكتوراه أو ما يعادلهاإ) أوالده القصر كحد أقصى 

 : 3بند 
ع�ن عض�و )  وليس انته�اء م�دتها المح�ددة مس�بقا(  المنحة انقطاعي حالة ف

بش�رط ، ت�هألس�باب خارج�ة ع�ن إراد منح�ة شخص�يةاإلجازة الدراس�ية عل�ي 
 :اآلتيةتوافر الشروط 

ا مس�اعدا ف�ي إح�دى الجامع�ات مدرسمعيدا أو أن يكون العضو  .1
 .المصريةمراكز البحوث أو 

 لغ���رض الحص���ول عل���ي أن تك���ون المنح���ة المقدم���ة ل���ه أص���ال .2
 .راهالدكتو

ع�امين م�ن المنح�ة الشخص�ية  استفادتهي أن يكون قد مضي عل .3
 .قلعلي األ

ف�ي  وانتظامهاسية مؤكدة لتقدمه الدراسي أن تكون تقاريره الدر .4
 .الدكتوراهالبرنامج العلمي المؤدي للحصول علي 

 
يعام�ل العض�و معامل�ة عض�و البعث�ة ف�ي توافرت هذه الش�روط  إذا

لمرتب وبدل السكن والتأمين الص�حي مثل حالته االجتماعية من حيث ا
والمص��روفات الدراس��ية وذل��ك لم��دة ع��امين أو حت��ى ت��اريخ مناقش��ة 

وال تتحم��ل البعث��ات ب��أي  –أيهم��ا أق��رب  –رس��الة ال��دكتوراه بنج��اح 
 .نفقات أخرى

  
 ) : 33( مادة 

 
يح��ق للمرش��ح عل��ى بعث��ة خارجي��ة االس��تفادة منه��ا ف��ي حال��ة تواج��ده بالخ��ارج ف��ي 

على منحة شخصية أو تمويل خارجي بشرط تواف�ق تخص�ص البعث�ة  دراسية إجازة
 .الدراسية األجازةالمرشح عليها مع التخصص الذي يدرس عليه أثناء 
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 الباب اخلامس

 أعضاء املهمات العلمية 
***** 
 

 الفصل األول 

  أعضاء املهمات العلمية املوفدون علي نفقة البعثات

***** 
 
 

 ) :  34( مادة 
 

 :المالية اآلتية  و المهمة العلمية علي نفقة البعثات المخصصاتيتقاضى عض
 

 .الموفدةمرتباته بالوطن من الجهة  -أ 
من هذه  1بند ) 11(للسفر مع عدم اإلخالل بما جاء بالمادة  االستعدادبدل  -ب 

 .الالئحة
البعثة في مثل حالت�ه بواقع مرة ونصف من مرتب عضـو  مرتبه بالخارج -ج 

  .االجتماعية
الش�هري لعض�و البعث�ة  م�ن المرت�ب% 5مدة عش�ر لي�ال بواق�ع بدل سفر ل -د 

 .المهمةويصرف فور وصول العضو إلي مقر  األعزب،
سكن وفق�ا لم�ا قررت�ه اللجن�ة التنفيذي�ة للبعث�ات لك�ل دول�ة بفئ�ة عض�و  لبد  -ه�ـ

 . من الالئحة )12(وفقا لنص المادة  البعثة األعزب
 إلىمنسوبا  بثة األعزالبعبدل الكتب بواقع مرتب شهر من مرتب عضو  -و 

 .لشهور المقررة للمهمةا
ف��ي مث��ل حالت��ه  ب��دل مالب��س بواق��ع مرت��ب ش��هر م��ن مرت��ب عض��و البعث��ة -ز 

 .لشهور المقررة للمهمةا إلىمنسوبا  االجتماعية
 إلىمنسوبا بدل العودة بواقع مرتب شهر من مرتب عضو البعثة األعزب  -ح 

 .لشهور المقررة للمهمةا
ع���ن ب���دالت الكت���ب والمالب���س بالخ���ارج ي���تم تس���وية مس���تحقات العض���و  -ط 

 .من الالئحة المالية للبعثات) 51(واستعداد العودة وفقا ألحكام المادة 
 وفقا ألحكام المادةالعلمية  تتحمل ميزانية البعثات سفر أسرة عضو المهمة -ي 

 .المالية للبعثات من الالئحة 46 ،45
 ةالم��د انته��اء ف��وريوق��ف ص��رف مرت��ب عض��و المهم��ة العلمي��ة بالخ��ارج  -ك 

 أو م��ن الي��وم الت��الي لت��اريخ مغ��ادرة مق��ر المهم��ةالمق��ررة لإليف��اد األص��لية 
 . أيهما أقرب

أعض�����������اء هيئ�����������ة  إذا قسمت المهمة العلمية بين عضوين أو أكثر من -ل 
يح�ق ألح�دهما الس�فر والع�ودة عل�ي نفق�ة البعث�ات دون األس�رة،  التدريس،

 .نهمامسفر أو بدل عودة ألي  استعداديحق صرف مرتب  كما ال
لعض��و المهم��ة العلمي��ة الت��ي ال تق��ل م��دة إيف��اده ع��ن تس��عة تتحم��ل البعث��ات  -م 

 عش���رونبواق���ع زائ���د عن���د الع���ودة النهائي���ة نفق���ات ش���حن وزن ِأش���هر، 
 .كيلوجرام بصحبة راكب أو ثمانون كيلوجرام بدون صحبة راكب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ي لفصل الثانا

 أعضاء املهمات العلمية علي منح مقدمة للدولة 
***** 

 
 ) : 35( مادة 

 
 .يتقاضى العضو مرتبه بالوطن من الجهة الموفدة ) أ  
عضو المهمة العلمية  تتحمل ميزانية البعثات الفرق بين قيمة المنحة ومرتب) ب 

هم��ة ق��ر المبالبل��د الت��ي به��ا م االجتماعي��ةعل��ي نفق��ة البعث��ات ف��ي مث��ل حالت��ه 
واحد ويعامل معاملة عضو المهمة العلمية علي نفق�ة العلمية بحد أقصي عام 

 .البعثات بالنسبة لباقي المخصصات
الموف�د عل�ي منح�ة  تتحمل ميزانية البعثات نفقات سفر عض�و المهم�ة العلمي�ة) ج 

 المنح�ة،أجنبية مقدمة للدولة في الذهاب والعودة إذا لم تتض�من ذل�ك ش�روط 
 .ستة أشهرقل المدة عن وبشرط أن ال ت
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 لباب السادس ا

 الطالب حتت اإلشراف 
***** 
 

 ) : 36( مادة 
العلم�ي رس�م س�نوي ق�دره س�تة  يحصل من كل طالب من الطالب تحت اإلش�راف

 .عليهجنيهات مصرية مقابل إشراف الوزارة 
 

    ) : 37( مادة 
ه�ا بعمل�ة الدول�ة م�ا يعادل طلبة اإلشراف العلمي مائة جنيه مصري س�نويا أو يسدد

 .إليهمالتي يدرس بها مقابل الخدمات التي تؤدي 
تحص�ل كامل�ة حت�ى ول�و  ويسدد هذا المقاب�ل مق�دما ف�ي أول ك�ل س�نة ميالدي�ة كم�ا

 .عامكانت هذه المدة أقل من 
 

 ) : 38( مادة 
 .لذلكالطالب طبقا للقواعد المنظمة  يرفع اإلشراف العلمي عن 
 

 ) :  39( مادة 
 

 : 1بند 
نفق�ات الت�أمين الص�حي  سدد الطالب تحت اإلشراف العلم�ي لمكت�ب البعث�ـاتي

 .من نظام التأمين االستفادةالمطبق في المكتب إذا رغب فــي 
 : 2بند 

تتحم��ل البعث��ات نفق��ات طب��ع رس��الة ال��دكتوراه وت��ذاكر الع��ودة للطال��ب تح��ت 
وذل��ك بع��د ) زوج��ة وطفل��ين قص��ر( العلم��ي وأس��رته المكون��ة م��ن  اإلش��راف

الجمرك�ي بع�د  اإلعف�اءكم�ا ي�تم منح�ه ش�هادة  ال�دكتوراه،حصوله على درج�ة 
 العودة للوطن
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 الباب السابع 

 العامةـام ــــــــــــــاألحك
***** 
 
 

 ) : 40(مادة  
ي�زاد مرتب�ه  البعث�ة،عضو  في حالة زيادة قيمة المنحة الشهرية المقدمة عن مرتب -أ 

ة بع��د الع��رض عل��ي اللجن��ة التنفيذي��ة بقيم��ة ه��ذه الزي��ادة ليص��ل إل��ي قيم��ة المنح��
 .للبعثات

وفقا ألسعار الصرف في  يتم تعديل سعر الصرف في الدولة الموفد إليها العضو -ب 
 .ماليةبنوك تلك الدول في أول كل سنة 

 

 ) : 41( مادة 
إيف��اده بالكام��ل أو  إذا ع��اد الممتن��ع إل��ي ال��وطن ع��ودة نهائي��ة وك��ان ق��د س��دد نفق��ات

 اس�تردادالحق في  لسداد وديا أو بمقتضى حكم قضائي فإن لهجزء منها سواء كان ا
 .البعثاتما قضي بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة بقانون ما سدده إذا 

 

 ) : 42( مادة 
البعث��ة أو اإلج��ازة  تتحم��ل ميزاني��ة البعث��ات نفق��ات تجهي��ز ونق��ل جثم��ان عض��و -أ 

وفى ف�ي العلمي�ة المت� الدراسية أو عضو المنحة المقدمة للدولة أو عضو المهمة
ع ص�رف مرت�ب ش�هر ألس�رته ومنقوالتهم إلي بلدهم مونقله وأسرته  الخارج،
وفي حالة عودتهم للوطن البعثة باإلضافة إلي مرتب الزوجة واألوالد لفي مقر 

البعث��ات نفق��ات تجهي��ز ونق��ل  تتحم��ل ميزانيــ��ـة األبن��اء،وف��اة الزوج��ة أو أح��د 
ريا افق واحد ويدفع مبلغ ثالثمائة جنيه�ا مص�مر جثمان المتوفى ونفقـــات سفر

 .بالداخليتوالها لتسديد نفقات الجنازة لمن 
تح���ت  الطال���ب نق���ل جثم���انتجهي���ز وتتحم���ل اإلدارة العام���ة للبعث���ات نفق���ات  -ب 

 .المبعوثينعلي بند رعايــة  العلمي خصمااإلشراف 
عض�و البعث�ة المت�وفى لجنيها مص�ريا كمص�ـاريف جن�ازة  300 غــصرف مبلي -ج 

 .لمن يتوالها بالداخل بالوطن
 

 ) : 43( مادة 
يتم صرف مرتب نص�ف ش�هر بفئ�ة عض�و البعث�ة األع�زب كتك�اليف طب�ع رس�الة 

أو الخارجي��ة  لعض��و البعث��ة -لل��زوج المراف��ق ) دون تق��ديم مس��تندات ( ال��دكتوراه 
ي نفقت�ه الخاص�ة ال�ذي ي�درس عل�و -) الموفد على نفقة البعثات (  الدراسية اإلجازة
 .وتمت مناقشته للرسالة بنجاح أثناء بعثة العضوالدكتوراه ي ئول علللحص

 

 ) :  44( مادة 
للموفدين علي منح مقدمة  تتحمل ميزانية البعثات نفقات السفر في الذهاب والعودة

وط الم�نح ال تش�مل للدولة للماجستير أو ال�دكتوراه أو مهم�ات علمي�ة، إذا كان�ت ش�ر
 .دة عن ستة أشهربشرط أال تقل المنفقات السفر 
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 ) :  45( مادة 
تتحمل ميزانية البعثات لألعضاء الموفدين على نفقة البعث�ات أو عل�ى م�نح مقدم�ة 
للدول��ة ف��ي مهم��ات علمي��ة أو لجم��ع الم��ادة العلمي��ة المس��جلين لل��دكتوراه ب��الوطن 

بع��د ثالث��ة أش��هر م��ن ب��دء ) زوج وطفل��ين ( فق��ات الكامل��ة لس��فر أس��رة المبع��وث نبال
تقل عن تسعة أشهر وبشرط أن تك�ون الم�دة المتبقي�ة لإليف�اد بالخ�ارج  التي ال إيفاده

 .هإيفادطوال مدة  وإياباال تقل عن ثالثة أشهر وذلك لمرة واحدة ذهابا 
 

 ) :  46( مادة 
تتولى اإلدارة العامة للبعثات حجز تذاكر السفر لألعضاء ذهابا وعودة س�نوية ف�ي 

 :اآلتيةا في األحوال حالة عدم تحمل أي جهة أخرى به
  ع�ن ثالث�ة  إيف�ادهماألعضاء الموف�دين عل�ى نفق�ة البعث�ات وتزي�د م�دة

 .أشهر وتقل عن عام
  األسر المرافقة والتي تكون مدة بقائها بالخارج على نفقة البعثات أقل

  .من عام
 : الضوابط اآلتيةمراعاة مع 

إلدارة تعهد األعضاء قبل السفر بتقديم جوازات سفرهم واألسرة  -1
  .البعثات بعد العودة للوطن لمراجعة تواريخ السفر والوصول

بعدم تأكيد حجز تذاكر  اإليفادالتنبيه على شركات الطيران بدول  -2
 .المختصالبعثة من مكتب  إخطاربعد  إالالعودة 

 
 ) : 47( مادة 

 حص�ولهم عل�ي درج�اتهم المعامل واألجهزة العلمية التي تهدي للدارسين في نهاية
العلمي�ة تش�حن عل�ي نفق�ة البعث�ات وتس�لم للجامع�ات كه�دايا حت�ى يمك�ن إعفائه�ا م�ن 

 .الجمارك
 

 ) :  48( مادة 
مكاتبه��ا بالخ��ارج  ص��رف أي��ة مخصص��ات مالي��ة م��ن ميزاني��ة البعث��ات أو مال ي��ت

ج الم��در أج��ازات)  4( الدراس��ية ال��ذين ل��م تح��ول جه��اتهم بن��د  األج��ازاتألعض��اء 
البعثات بل تقوم الجهات الموفدة بالتحويل لهم رأسا عن انية بموازنة الدولة إلي ميز

 .السفارةطريق البنك بإسم مكتب البعثة المختص أو 
 

 ) :  49( مادة 
منح مقدمة للدول�ة  وأعلى نفقة البعثات الموفدين اء البعثات لألعضتتحمل ميزانية 

 الج�امعيينالطلب�ة ر أو ـأو الماجستي� للتدريبدراسية  أجازاتفيما عدا الموفدين في 
 :يليا م

 )زوجة وطفلين علي األكث�ر (جواز السفر للعضو وأسرته  استخراجمصاريف  -أ 
التي تطلبها س�فارات  جميع المصاريفباإلضافة إلي  ، اإليفاد عند بدايةالوطن ب

 .تأشيرات الدخول للدولة الموفد إليها الدول المختلفة الستخراج
ة بالخارج ورس�وم تجدي�دها لم�رة واح�دة رسوم إستخراج جوازات السفر المنتهي -ب 

 .وكذا رسوم تأشيرات اإلقامة ورسوم القيد بالقنصليات المصرية
له��م بالخ��ارج م��ن مس��تحقة عل��ي المب��الغ الت��ي تص��رف الرس��وم والض��رائب ال -ج 

 .ميزانيتها
 

 ) :  50( مادة 
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منح��ة مقدم��ة للدول��ة  عض�و البعث��ة أو اإلج��ازة الدراس�ية عل��ي نفق��ة الدول��ة أو عل�ي
 دراس�ته،ويكون مرتبطا بموضوع  بالخارج،ذي يتقاضى أجرا عن عمل يقوم بـه ال

وي��تم  ص��افي دخل��ه ع��ن ه��ذا العم��ل م��ن جمل��ة مرتبات��ه بالخ��ارج فمن��ه نص��يخص��م 
 .بالوطنتحويل ما يخصم طبقا لهذا الحكم إلي حسابه الجاري بالعملة المحلية 

 

 ) : 51( مادة 
المهم��ة العلمي��ة عل��ى نفق��ة عض��و لخ��ارج مس��تحقات الع��ودة النهائي��ة بال عن��د تس��وية
لم�دة س�تة أش�هر وأق�ل للدول�ة مقدم�ة  اإلجازة الدراسية الموفد علي منحةالبعثات أو 

 :وفقا لما يلي يعامل ،من عام
 ف���ي حال���ة بق���اء العض���و الم���دة كامل���ة تص���رف ب���دالت الكت���ب  -أ 

والمالبس واستعداد الع�ودة منس�وبة إل�ى الش�هور الص�حيحة لم�دة 
 .يةاإليفاد األصل

أس�بوع  نفي حالة االنته�اء قب�ل الفت�رة المح�ددة في�تم التج�اوز ع�  -ب 
ة التي تقضى ـواحد فقط وتحسب البدالت بنسبة الشهور الصحيح

بالخ�ارج وتخص�م أي�ة مب�الغ تك�ون ق�د ص�رفت بالزي�ادة م�ن ب��دل 
 .استعداد العودة

 

  ) : 52( مادة 
ل�ي نفق�ة البعث�ات أو ع الدراس�ية األج�ازات يتم تسوية مستحقات أعضاء البعثات و

عل��ي م��نح مقدم��ة للدول��ة ع��ن فت��رة دراس��تهم بالخ��ارج عن��د ص��رفها له��م ب��الوطن 
 .في تاريخ االستحقاقباألسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة 

 

  ) : 53( مادة 
بتق��ارير دوري��ة ك��ل س��تة أش��هر  اإلدارةيلت��زم المكت��ب الثق��افي بالخ��ارج بمواف��اة 

راس�ي لألعض�اء واعتب�ار ه�ذه التق�ارير ض�رورية للم�د للوقوف على مدى التقدم الد
 .لهم

 

 ) : 54( مادة 
اإلجازة الدراسية بعد  اللجنة التنفيذية هي السلطة النهائية في البت في مد البعثة أو

رأي الجه�ة الموف�دة  اختل�فف�إذا  البعث�ة،أخذ رأي المشرف والجهة الموف�دة ومكت�ب 
 .القرار المناسب اتخاذحق اللجنة يكون من  البعثة،ومكتب  فرأي المشرمع 

 

 ) :  55( مادة 
أو مخصص�ات مالي�ة للموف�دين عل�ى م�نح طبق�ا  ال تتحمل ميزانية البعث�ات أي نفق�ـات

للبرن��امج التنفي��ذي أو خارج��ه والت��ي ي��تم تخصيص��ها م��ن الحكوم��ات والهيئ��ات وي��تم 
 .البعثات لها واالختيار النهائي للمرشحين عن غير طريق حعنها والترشي اإلعالن

 

 ) :  56( مادة 
يعامل األعضاء الموفدون على منح هيئة التبادل العلمي األلمانية معاملة نظ�رائهم 
الموف��دين عل��ى م��نح مقدم��ة للدول��ة طبق��ا للبرن��امج التنفي��ذي وال��ذي ي��تم ترش��يحهم 

 .واختيارهم النهائي عن طريق البعثات
 
 
 

 ) :  57( مادة 
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 ك�ذلك حق�ه،إيف�اده م�ن  عليه�ا الموف�د أثن�اء م�دة الجوائز المالية الت�ي يحص�ل تكون
التي يتقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو التي ترد  االمتحانالرسوم الدراسية ورسوم 

 :اآلتيةوذلك بالشروط  ذاته،إليه للسبب 
الدراس��ية  األج�ازات أن يطب�ق ه�ذا الحك�م عل�ي أعض��اء البعث�ات وأعض�اء -أ 

مقدمة للدولة للحصول عل�ي درج�ة الموفدين علي نفقة الدولة أو علي منح 
 .يعادلهاالدكتوراه أو ما 

أن تكون هذه الجوائز واإلعفاءات مستحقة خالل مدة اإليفاد األص�لية بح�د  -ب 
 .المدأقصي أربع سنوات دون فترات 

 .أن يكون العضو متفرغا للدراسة ومسجال طول الوقت -ج 
 .ةالجامعيأال يكون رد الرسوم أو اإلعفاء منها إعماال للوائح  -د 

لشخص��ه وال تخض��ع  أن تك��ون ه��ذه الج��وائز أو الرس��وم مق��ـررة للطال��ب -ه��ـ
 .للقواعد العامة المطبقة في المعهد الدراسي

 

 ) :  58( مادة 
 :اآلتيةيمنح العضو الممتنع عن العودة خطاب عدم ممانعة بشرط توافر الشروط 

 العامة للبعثات اإلدارةعن طريق  امبعوثأن يكون العضو  -1
لعضو بسداد جميع النفقات المنص�رفة ل�ه س�واء م�ن جهت�ه أن يقوم ا -2

 .العامة للبعثات و المكتب الثقافي اإلدارةالموفدة أو 
 

 ) : 59( مادة 
يتم حجز تذاكر العودة النهائية ألعضاء األجازات الدراسية باليابان ذه�اب وع�ودة 

إذا  اإليف�ادويطبق ذل�ك عل�ى ب�اقي دول شهرية الستخدامها للسفر في العودة النهائية 
 .بسعر التذكرة اتجاه واحد فقط مقارنة وجدت فروق في السعر

 

 ) : 60( مادة 
تتحمل البعث�ات بقيم�ة الض�رائب الت�ي ال تتحمله�ا الجه�ة المانح�ة والمس�تحقة عل�ى 

 .تذاكر السفر ألعضاء المنح المقدمة للدولة
 

 ) : 61( مادة 
 ة وق�رارات اللجن�ةالس�ابق الالئح�ةمع عدم اإلخالل بالحقوق المكتسبة وفق�ا ألحك�ام   

 .هذه الالئحة من أحكام فما يخاليلغي كل  العليا للبعثات
 

 ) : 62( مادة 
 . تاريخ صدور القرارات المعدلة لها تسري أحكام هذه الالئحة من      

 
 وكيل أول الوزارة

 رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات

 

  )أمحد بهاء الدين خريي  . د.أ( 

 ر التعليم العايل والدولة للبحث العلمي وزي 
 رئيس اللجنة العليا للبعثات

 

 ) هاني حمفوظ هالل . د.أ(  

 


