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ال�سيخ / �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح 
حفظه اهلل ورعاه



�سمو ويل العهد

ال�سيخ / نواف الأحمد اجلابر ال�سباح 
 حفظه اهلل 



يسرني أن أقدم نسخة جديدة من الئحة البعثات و األجازات الدراسية )قرار مجلس 

و  قرارات  من  بشأنها  صدر  ما  كل  و   )86/4 الديوان  وقرار   86  /10 المدنية  الخدمة 

تعاميم مكملة أو معدلة لها في مجموعة واحدة ليسهل الرجوع إليها لكل من 

له مصلحة و لكل المهتمين بأحكامها .

وكذلك لتكون سندا للموفد لمعرفة حقوقه و ما عليه من التزامات تقتضى علمه 

بها ، حتى ال يضيع حقا له ، وال يفرط في التزام مفروض عليه.

آملين أن تحقق الفائدة المرجوة منها.

الوكيل المساعد لشئون البعثات

 وتسجيل القوى العاملة

طارق زيد الخالد

المقدمـــة



قرار رقم 10 ل�سنة 1986م ب�ساأن لئحة البعثات والإجازات الدرا�سية

- تعريف البعثات والأجازات الدرا�ضية واأغرا�ضها واأنواعها. 

- جهات الخت�ضا�ص ب�ضئون البعثات والأجازات.

- �رشوط الإيفاد يف البعثات والأجازات.

- القواعد املالية )املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات(.

- واجبات و التزامات املبعوثني واملجازين .

- الأحكام النتقالية .

- جدول املخ�ض�ضات املالية .

قرار رقم 4 ل�سنة 1986م ب�ساأن تطبيق لئحة البعثات و الإجازات الدرا�سية 

- القواعد املرافقة لقرار رقم 4 ل�ضنة 1986م 

قرارات وتعاميم الديوان املكملة لالئحة

- البعثات والإجازات الدرا�ضية 

المحتويــــات



قرار رقم 10 ل�سنة 1986

ب�ســـاأن

لئحـــــة البعثــــات و الإجـــازات الدرا�سيـــــة
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قـرار رقـم 10 ل�سنـة 1986 ب�سـاأن لئحة البعثـات والإجـازات الدرا�سيـة

جمل�س اخلدمة املدنية

املدنية  اخلدمة  �ضاأن  يف  1979م  ل�ضنة   15 رقم  بالقانون  املر�ضوم  على  الإطالع  بعد 

والقوانني املعدلـة لــه وعلى الأخ�ص املواد 8 , 10, 19, 22.

وعلى املر�ضوم رقم 10 ل�ضنة 1960 بقانون ديوان اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له.

وعلى املر�ضوم ال�ضادر يف 7 جمادى الأوىل �ضنة 1399 هـ املوافق 4 اأبريل �ضنة 1979م 

يف �ضاأن نظام اخلدمة املدنية و على الأخ�ص املادة 39 .

وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 12 ل�ضنة 1980 بالئحة البعثات والإجازات الدرا�ضية. 

وقرار ديوان اخلدمة رقم 4 ل�ضنة 1980م ال�ضادر ب�ضاأن البعثات والإجازات الدرا�ضية.

اإيفاد املوظفني يف بعثات واإجازات  اللجان التي ت�ضكلت, عقب وقف  وعلى تو�ضيات 

درا�ضية اعتبارا من 1985/8/20 لبحث اأنظمة و لوائح البعثات و الإجازات الدرا�ضية.

وبناء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية .
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قــرار

 تعريف البعثـات و الإجازات  الدرا�سيـة واأغرا�سهـا و اأنواعهـا

مـــــــــــادة ) 1 (

يق�ضد بالألفاظ املدرجة اأدناه فيما يتعلق بتطبيق اأحكام الالئحة ما هو مو�ضح بجانبها 

البعثـــــــة: املدة التي يتقرر تفرغ املوظف خاللها من عمله للح�ضول على موؤهل   

                   علمي اأوعملي اأو تدريبي تقت�ضيه م�ضلحة العمل .

الإجـــــــازة: املدة التي ي�رشح للموظف بالغياب فيها عن عمله بناء على طلبه   للح�ضول 

على موؤهل علمي اأو للتح�ضري وتاأدية المتحان يف اأية مرحلة تعليمية.

املنحــــــــة: الت�ضهيالت الدرا�ضية اأو التدريبية التي تقدم لدولة الكويت من الدول الأخرى 

وتعتمد  اأو من الهيئات اأو املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة اأو العامة الوطنية اأو العربية اأو الأجنبية – 

من اجلهة احلكومية املخت�ضة.

املبعـــــوث: املوظف الذي يوفد يف بعثة . 

املجــــــــــــاز: املوظف املوفد اأو امل�رشح له باإجازة درا�ضية .
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مـــــــــــادة ) 2 (

بالعداد  والعملية  العلمية  املوؤهالت  توفري  هو  الدرا�ضية  والإجازات  البعثات  من  الغر�ص 

عن  املوظفني  كفاءة  ورفع  العمل  م�ضلحة  تقت�ضيها  التي  وامل�ضتويات  والتخ�ض�ضات 

طريق متكينهم من التفرغ للح�ضول على هذه املوؤهالت وذلك يف اإطار خطط اجلهات 

احلكومية طالبة الإيفاد للخطة العامة للدولة .

مـــــــــــادة )3 (

اأولً: اأنواع البعثة هي:

1. بعثة علمية للح�ضول على موؤهل عال يلي التعليم اجلامعي وذلك يف احلدود الآتية:

اأ - األ تزيد مدة هذه البعثة على �ضت �ضنوات طول مدة اخلدمة وذلك مع مراعاة األ تزيد 

للح�ضول  البعثة  تزيد مدة  واأل  العايل �ضنتني  الدبلوم  للح�ضول على  البعثة  مدة هذه 

على املاج�ضتري على ثالث �ضنوات واأل تزيد مدة البعثة للح�ضول على الدكتوراه على ثالث 

�ضنوات.

جاز مبوافقة جمل�ص  �ضنوات  �ضت  من  اأكرث  مدة  تتطلب  الدرا�ضة  كانت طبيعة  اإذا  ب - 

اخلدمة املدنية مد البعثة �ضنة واحدة مبرتب اأو بدون مرتب وذلك وفقا ملا يقرره املجل�ص.

اأو حلقة  اأو حل�ضور ندوة  اأو عملية  لإجراء درا�ضة علمية  اأو  2. بعثة عملية لكت�ضاب خربة 

اأودورة تدريبية - ول تزيد مدة هذه البعثة على �ضنة يف املرة الواحدة.



ثانيًا: اأنواع الجازة هي:

العامة . 1 الثانوية  الدرا�ضة  اإمتام  يلي �ضهادة  عال  موؤهل  للح�ضول على  درا�ضية  اإجازة 

- ول تزيد مدة هذه الجازة على احلد الأدنى املقرر يف جهة الدرا�ضة للح�ضول على 

املوؤهل.

اإجازة حت�ضري و تاأدية المتحان يف اأية مرحلة من مراحل التعليم املختلفة و ل تزيد . 2

مدة هذه الإجازة على 45 يوما يف ال�ضنة الدرا�ضية.

مـــــــــــادة )4(

يجوز اأن تكون البعثة اأو الجازة اأيا كان نوعها داخل الكويت اأو خارجها و ذلك وفقا لأحكام 

هذه الالئحة.
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جهـــات الخت�سا�س ب�سئون البعثات والجازات

مـــــــــــادة )5(

ت�ضكل جلنة يف ديوان املوظفني للبعثات والجازات الدرا�ضية تخت�ص بالآتي:

بحث طلبات الإيفاد يف بعثات اأو اجازات اأو منح للدرا�ضات العليا وبحث التقارير الواردة . 1

عن املبعوثني واملجازين لهذه الدرا�ضات وو�ضع التو�ضيات املنا�ضبة ب�ضاأنهم.

البث يف طلبات اإيفاد املوظفني يف بعثات اأو اجازات اأو منح درا�ضية و طلبات متديدها . 2

و ذلك فيما عدا البعثات و الجازات و املنح املن�ضو�ص عليها يف البند ال�ضابق.

متابعة �ضئون املوفدين يف بعثات و اجازات و منح درا�ضية على �ضوء التقارير الواردة . 3

عنهم واتخاذ التو�ضيات والقرارات املنا�ضبة على �ضوء هذه التقارير.

مـــــــــــادة )6(

ت�ضكل جلنة لدى جمل�ص اخلدمة املدنية تخت�ص بالبت يف طلبات الإيفاد يف البعثات 

والجازات واملنح املخ�ض�ضة للدرا�ضات العليا والنظر يف اأو�ضاع املبعوثني واملجازين لهذه 

الدرا�ضات وذلك على �ضوء التو�ضيات املحالة للجنة من ديوان اخلدمة املدنية وي�ضدر قرار 

ت�ضكيل هذه اللجنة ونظام العمل فيها من رئي�ص املجل�ص.

مـــــــــــادة )7(

 – وتف�ضريها  الالئحة  هذه  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإ�ضدار  املدنية  اخلدمة  ديوان  يتوىل 

وللديوان يف جمال تطبيق هذه الالئحة اأن ي�ضع من القواعد واحللول العملية ما تقت�ضيه 

امل�ضلحة العامة وذلك يف حدود ما تت�ضمنه الالئحة من اأحكام.
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�سروط الإيفاد يف البعثــــــات والجـــــــازات

اأولً: ال�سروط العامة

مـــــــــــادة )8(

ي�ضرتط لإيفاد املوظف يف بعثة اأو اجازة ما ياأتي:

اأن يكون كويتي اجلن�ضية.. 1

وانتهت . 2 التخ�ض�ص  نف�ص  يف  منحة  اأو  اجازة  اأو  بعثة  يف  اإيفاده  �ضبق  قد  يكون  األ 

بالإلغاء.

واأن . 3 التي ي�ضغلها املوظف  الوظيفة  اأو املنحة يف جمال  الجازة  اأو  البعثة  اأن تكون 

تكون �ضمن خطة البعثات املعتمدة من ديوان اخلدمة للجهة احلكومية طالبة الإيفاد 

ويف اإطار اخلطة العامة للدولة.

موؤهل . 4 على  للح�ضول  الكويت وخم�ض�ضة  خارج  املنحة  اأو  الجازة  اأو  البعثة  كانت  اإذا 

درا�ضي فاأنه يتعني مراعاة الآتي:

اأو جامعة معرتف بها ومعتمدة من املكتب  اأو معهد  الدرا�ضة يف مدر�ضة  اأن تكون  اأ- 

الثقايف اأو اجلهة احلكومية املخت�ضة.

ب - اأن يجتاز املوظف املر�ضح للبعثة اأو الجازة اأو املنحة امتحان التوفل (اأو ما يعادله) 

مبعدل 500 نقطة يف جامعة الكويت اأو امتحان يف لغة البلد املوفد اإليه اإذا توفر المتحان 

يف الكويت.
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ثانيًا: �سروط خا�سة للبعثة

مـــــــــــادة )9(

دون إخالل بأحكام المادة السابقة يجوز إيفاد الموظف في بعثة علمية وذلك بمراعاة الشروط 

اآلتية:

اأن يكون املوظف حا�ضال على موؤهل عال منا�ضب بتقدير عام جيد جداً ) اأو ما يعادله( . 1

على الأقل اإذا  كانت البعثة خارج الكويت.

الكويت يف  داخل  بعثة علمية  يوفد يف  الذي  التقدير املوظف  وي�ضتثنى من هذا 

حالة توفر التخ�ض�ص املطلوب.

اأن يكون للموظف املر�ضح للبعثة, اإذا كانت البعثة للح�ضول على الدبلوم العايل اأو . 2

املاج�ضتري اأو الدكتوراه, مدة خدمة مت�ضلة وما تزال م�ضتمرة يف اجلهة طالبة الإيفاد 

ل تقل عن اأربع �ضنوات بعد احل�ضول على املوؤهل اجلامعي. وتخف�ص هذه املدة اإىل 

�ضنتني بالن�ضبة اإىل املوظفني الذين يوفدون يف بعثات علمية متخ�ض�ضة للدرا�ضات 

الطبية اأو الهند�ضية اأو العملية الفنية .

األ يزيد �ضن املوظف عند اإيفاده يف البعثة على 40 �ضنة.. 3
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ثالثــًا: �سروط خا�سة لالإجازة

مـــــــــــادة )10(

دون اإخالل باأحكام املادة )8( من هذه الالئحة يجوز منح املوظف اإجازة درا�ضية داخل الكويت 

اأو خارجها و ذلك مبراعاة ال�رشوط الآتية:

على . 1 حا�ضاًل  يكون  اأو  اجلامعي  امل�ضتوى  دون  دبلوم  على  حا�ضاًل  املوظف  يكون  اأن 

الجازة مبرتب  اأو ما يعادلها - وي�ضرتط ملنح  العامة  الثانوية  الدرا�ضة  اإمتام  �ضهادة 

كامل األيقل تقدير املوظف يف الدبلوم عن جيد اأو األ تقل ن�ضبته يف الثانوية العامة 

عن 70 % وي�ضتثنى من التقدير اأو الن�ضبة املوظفون املقبولون يف الدرا�ضات الطبية 

اأو الهند�ضية اأو العملية الفنية.

اأن يكون للموظف مدة خدمة حكومية ل تقل عن اأربع �ضنوات اإذا كانت الجازة مبرتب . 2

كامل, ول تقل عن ثالث �ضنوات اإذا كانت الجازة بن�ضف مرتب, ول تقل عن �ضنتني اإذا 

كانت الجازة بدون مرتب:

ويجوز مبوافقة ديوان اخلدمة املدنية تغيري نوع الجازة من حيث املرتب اإذا ما اأكمل 

املوظف املجاز مدة اخلدمة امل�ضرتطة ملنح الجازة بن�ضف مرتب ومبرتب كامل وذلك 

دون اإخالل باأحكام البند ) 1 ( من هذه املادة.

األ يزيد �ضن املوظف عند منحه الجازة على 30 �ضنة.. 3

ل متنح الجازة الدرا�ضية اإل ملرة واحدة ويجوز لديوان اخلدمة املدنية يف حالة ا�ضتنفاد . 4

احلد الأق�ضى لهذه الجازة مدها ملدة �ضنة واحدة بدون مرتب. 
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مـــــــــــادة )11(

ا�ضتثناء من البند )1(من املادة )8( من هذه الالئحة يجوز منح املوظفني غري الكويتيني 

اجازة درا�ضية للدرا�ضة اجلامعية اأو العليا و فقا لأحكام هذه الالئحة ومبراعاة الآتي:

1. األ تقل مدة خدمة املوظف عند منحه الجازة عن اأربع �ضنوات.

2. اأن تكون الجازة يف جميع الأحوال دون مرتب.

3. األ يزيد �ضن املوظف عند منحه الجازة على 40 �ضنة.

مـــــــــــادة )12(

حتدد بقرار من ديوان اخلدمة املدنية قواعد و�رشوط منح اجازة حت�ضري وتاأدية المتحانات 

يف مراحل التعليم املختلفة داخل الكويت اأوخارجها يف اجلامعات واملعاهد املعتمدة 

من اجلهة احلكومية املخت�ضة - ومدة هذه الجازة بالن�ضبة لكل مرحلة تعليمية ب�رشط 

األ تزيد املدة على 45 يومًا يف ال�ضنة الدرا�ضية.
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القواعد املالية املرتبات والبدلت واملخ�س�سات

مـــــــــــادة )13(

ي�ضتحق املبعوث يف بعثة داخل الكويت مرتبه ال�ضا�ضى والعالوة الجتماعية املقررة و 

ذلك طول مدة البعثة.

والعالوة  ال�ضا�ضى  اإىل مرتبه  بالإ�ضافة  الكويت فيجوز منحه  بعثة خارج  اأما املبعوث يف 

الجتماعية املقررة – خم�ض�ضات مالية وفقا لأحكام هذه الالئحة.

وت�رشي اأحكام الفقرتني ال�ضابقتني ما مل يتقرر مد البعثة ملدة معينة بدون مرتب.

مـــــــــــادة )14(

تكون املخ�ض�ضات املالية التي يجوز اأن متنح للمبعوث خارج الكويت وفقًا للجدول املرافق 

لهذه الالئحة.

ويراعى يف منح هذه املخ�ض�ضات عدم تكرار �رشف خم�ض�ضات ال�ضهر الأول بني درا�ضتي 

املاج�ضتري والدكتوراه, اأو بني مراحل الدرا�ضات العليا.

مـــــــــــادة )15(

ي�ضتحق املجاز مبرتب كامل خالل مدة الجازة مرتبه ال�ضا�ضي والعالوة الجتماعية املقررة 

العالوة  لذلك  م�ضافًا  ال�ضا�ضي  مرتبه  ن�ضف  في�ضتحق  مرتب  بن�ضف  املجاز  فقط.اأما 

الجتماعية املقررة.

ول ي�ضتحق املجاز بدون مرتب اأية مرتبات اأو بدلت اأو عالوات اإ�ضافية وت�رشي اأحكام الفقرات 

ال�ضابقة ما مل يتقرر تغيري نوع الجازة من حيث املرتب.
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نفقات ال�سفر وم�سروفات النتقال

مـــــــــــادة )16(

يكون �ضفر املبعوث اأو املجاز مبرتب كامل من الكويت اإىل مقر اأو جهة البعثة اأو الدرا�ضة 

يف اخلارج على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية.

اإمتامه �ضنة  اأو املجاز مبرتب كامل عند  ويجوز مبوافقة ديوان اخلدمة املدنية للمبعوث 

ميالدية يف بعثته اأو اإجازته باخلارج  اأن ي�ضطحب زوجته و ثالثة من اأولده ل تزيد اأعمارهم 

على ثمان ع�رشة �ضنة و ذلك على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية.

ويجوز لهم جميعا بعد ذلك ال�ضفر من مقر اأو جهة البعثة اأو الدرا�ضة اإىل الكويت والعودة 

على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية كل �ضنتني ب�رشط األ تقل املدة املتبقية على انتهاء 

البعثة اأو الجازة عن �ضتة �ضهور.

الثانية من  للفقرة  وفقا  ا�ضطحبهم  املجاز مبرتب كامل ومن  اأو  املبعوث  وتكون عودة 

هذه املادة اإىل الكويت عند انتهاء البعثة اأو الجازة على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية.

مـــــــــــادة )17(

تتحمل الدولة نفقات نقل العف�ص الزائد للمبعوث اأو املجاز مبرتب كامل اأو لأي من اأفراد 

اأ�رشته الذين يجوز له اأن ي�ضطحبهم وفقًا لأحكام املادة ال�ضابقة - عند ال�ضفر لأول مرة 

و عند العودة النهائية من مقر اأو جهة البعثة اأو الدرا�ضة يف حدود خم�ضة ع�رش كيلو 

جراما لكل منهم يف حالة ال�ضحن جوا و مائة كيلو جرام يف حالة ال�ضحن براً اأو بحراً.

يجوز  ل  كما  الزائد,  العف�ص  نقل  عن  النقدي  التعوي�ص  ول  احلالتني  بني  اجلمع  يجوز  ول 

املطالبة بتذاكر ال�ضفر اأو قيمة هذه التذكرة بعد م�ضي �ضنة على ا�ضتحقاقها اأو انتهاء 

البعثة اأو الجازة دون ا�ضتعمالها.
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مـــــــــــادة )18(

يجوز بعد موافقة جلنة البعثات و الجازات الدرا�ضية بناء على تو�ضية امل�رشف الدرا�ضي 

بجهة البعثة واملكتب الثقايف املخت�ص - اأن يعطى املبعوث يف البعثة العلمية التي 

البلد  اإىل  اإىل خارج مقر بعثته تذكرة �ضفر ذهابا وعودة  النتقال موؤقتا  تتطلب درا�ضته 

املنتقل اإليه و اأن ت�رشف له املخ�ض�ضات املالية املقررة لذلك البلد م�ضافا اإليها 25% من 

قيمة املخ�ض�ضات التي ي�رشفها مبقر بعثته على اأن يكون ذلك مرة واحدة عند الدرا�ضة 

للماج�ضتري, ومرة اأخرى عند الدرا�ضة للدكتوراه مبا ل يزيد على �ضهرين فى كل مرة.

الر�سـوم الدرا�سية  وقيمــــــة الأجهـزة وبــدل الكتــب

مـــــــــــادة )19(

تتحمل الدولة بقيمة:

• الر�ضوم 	 وكذلك  كامل,  مبرتب  املجاز  اأو  املبعوث  عن  املقررة  الدرا�ضية  الر�ضوم 

الدرا�ضية عن زوجته واأولده الذين ي�ضطحبهم معه وفقا لأحكام املادة 16 من هذه 

الالئحة وذلك مبراعاة الآتي:

• األ يقل �ضن الولد عن اأربع �ضنوات.	

• اأن تكون الر�ضوم خا�ضة باللتحاق باأية مرحلة تعليمية ابتداء من مرحلة ريا�ص الأطفال 	

حتى نهاية املرحلة الثانوية.

• اأن تكون الدرا�ضة يف معاهد و مدار�ص حكومية .	

الدرا�ضية  والجازات  البعثات  للجنة  جاز  خا�ضة  مدار�ص  و  مبعاهد  الدرا�ضة  كانت  فاإذا 

املوافقة على �رشف ن�ضف قيمة الر�ضوم الدرا�ضية.

• الأجهزة العلمية الالزمة لتمكني املبعوث من حتقيق الغر�ص من البعثة , و ذلك بناء 	

على طلب اجلهة املوفدة وموافقة جلنة البعثات والجازات الدرا�ضية.
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ويف جميع الأحوال ل تتحمل الدولة اأية نفقات عن درو�ص خ�ضو�ضية قد تعطى للمبعوث اأو 

املجاز اأو لزوجته اأو لأولده.

مـــــــــــادة )20(

150 د.ك  بواقع  اأو خارجها بدل كتب  الكويت  العليا �ضواء داخل  للدرا�ضات  مينح املبعوث 

�ضنويا عدا املبعوثني بدون مرتب و بدون خم�ض�ضات, كما مينح مبلغ 250د.ك لطباعة ر�ضالة 

املاج�ضتري 350 د.ك لطباعة ر�ضالة الدكتوراه وي�رشف كل منهما ملرة واحدة فقط.

ومينح املجاز مبرتب كامل داخل الكويت اأو خارجها للح�ضول على موؤهل عاٍل يلي �ضهادة  

اإمتام الدرا�ضة الثانوية العامة بدل كتب بواقع 100 د.ك �ضنويا عند النجاح وملدة ل تزيد على 

مدة الدرا�ضة املقررة.

نفقات العالج

مـــــــــــادة )21(

تتحمل الدولة نفقات عالج املبعوث اأو املجاز  وزوجته واأولده الذين ي�ضطحبهم معه وفقا 

وزارة  تقررها  التي  والتعليمات  للقواعد  طبقا  وذلك   – الالئحة  هذه  من   16 املادة  لأحكام 

ال�ضحة العامة بهذا ال�ضاأن.

للكويت  اجلثمان  ونقل  جتهيز  نفقات  كافة  منهم  اى  وفاة  حالة  يف  الدولة  تتحمل  كما 

وتذاكر عودة الباقني.
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درا�سة اللغة

مـــــــــــادة )22(

للموفدين  اللغة  –حتدد فرتة درا�ضة  الالئحة  اإخالل بن�ص 4/ب من املادة 8 من هذه  دون 

اأ�ضهر يف  يف بعثات علمية مبدة �ضنة قبل املوعد املحدد لبدء الدرا�ضة, و ملدة �ضتة 

البعثات الأخرى.

حالة  يف  اللغة  درا�ضة  فرتة  مد  ال�رشورة  عند  الدرا�ضية  والجازات  البعثات  للجنة  ويجوز 

البعثة العلمية مبا ل يزيد على الن�ضف على اأن حتدد املخ�ض�ضات التي متنح للمبعوث 

يف هذه احلالة مبا ل يزيد على ن�ضف املخ�ض�ضات املقررة.

وحتدد فرتة درا�ضة اللغة للمجازين درا�ضيًا مبا ل يزيد على �ضنة واحدة.

ويعطى املبعوث اأو املجاز الذي اجتاز امتحان اللغة يف الكويت فرتة ثالثة اأ�ضهر لدرا�ضة 

اللغة يف مقر البعثة اأو الدرا�ضة اإذا كانت �رشوط القبول تتطلب ذلك.

ول يجوز متديد فرتة الدرا�ضة اللغة عما ورد يف الفقرات ال�ضابقة ول تزيد على مدة البعثة 

اأو الجازة بدون درا�ضة اللغة ول تكرر بتكرار الإيفاد.

ويف جميع احلالت حت�ضب فرتة درا�ضة اللغة �ضمن مدة البعثة اأو الجازة الدرا�ضية.

مكافاأة ت�سجيعية

مـــــــــــادة )23(

مينح املبعوث يف بعثة علمية داخل الكويت اأو خارجها الذي يح�ضل على املوؤهل العلمي 

املوفد من اأجله قبل انتهاء املدة املقررة لبعثته- مكافاأة مالية تعادل خم�ض�ضات ثالثة 

ا�ضهر عن كل �ضنة ميالدية اخت�رشها املبعوث من املدة املقررة لبعثته و ذلك مبراعاة 

الآتي:
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• عدم منح مكافاأة اإذا كانت املدة التي اخت�رشها املبعوث من بعثته بدون مرتب.	

•  اإذا قلت املدة املخت�رشة عن �ضنة ميالدية ح�ضبت املكافاأة بن�ضبة ما يخ�ص هذه 	

املدة بعد جرب ك�رش ال�ضهر اإىل �ضهر كامل .

• املرافق 	 اجلدول  املحدد يف  الأكرب  ال�ضهري  املخ�ض�ص  اأ�ضا�ص  املكافاأة على  ح�ضاب 

لهذه الالئحة  لل�ضهور التالية لل�ضهر الأول.

واجبـــــات والتزامــــات املبعوثيـــن واملجازيــــن

مـــــــــــادة )24(

ي�رشح للمبعوث اأو املجاز خارج الكويت بال�ضفر قبل موعد البعثة اأو الدرا�ضة بثالثة اأيام اإذا 

كانت مدتها 30 يوما فاأقل, و خالل �ضبعة اأيام اإذا زادت عن 30 يومًا ومل تتجاوز �ضنة, وخالل 

15 يوما اإذا زادت عن ذلك.

ويجب عودته عقب انتهاء بعثته اأو درا�ضته اأو اإلغاء قرار اإيفاده خالل 3 اأيام اإذا كانت مدتها 

الفعلية 30 يوما فاأقل وخالل 7 اأيام اإذا زادت عن 30 يومًا ومل تتجاوز 6 اأ�ضهر , وخالل 15 يومًا 

اإذا زادت عن 6 اأ�ضهر ومل تتجاوز �ضنه, وخالل 30 يومًا اإذا زادت عن ذلك.

وحت�ضب املدة املقررة للعودة يف حالة اإلغاء قرار الإيفاد من تاريخ اإخطار املوظف املوفد 

باإلغاء القرار .

ويف جميع احلالت تاأخذ املدة املقررة للعودة حكم البعثة اأو الجازة الدرا�ضية.

مـــــــــــادة )25( 

على املبعوث اأو املجاز درا�ضيا اأن يكون متفرغًا تفرغًا كاماًل واأن يخ�ض�ص كل وقته لدرا�ضته 

واأل ميار�ص اأي ن�ضاط يتعار�ص مع غر�ص البعثة اأو الجازة املوفد من اجلها, واأل يقوم بعمل 

اآخر يتعار�ص مع درا�ضته.

ويحظر عليه الن�ضمام اإىل اأية تنظيمات اأوجمعيات اأو هيئات يكون بني اأهدافها ممار�ضة 

الن�ضاط ال�ضيا�ضي .
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مـــــــــــادة )26( 

ل يجوز للمبعوث اأواملجاز تغيري تخ�ض�ص البعثة اأو الدرا�ضة ول يجوز تغيري جهة البعثة اأو 

الدرا�ضة املوفد اإليها اإل وفقا لأحكام املادة 31 من هذه الالئحة.

مـــــــــــادة )27(

اأو درا�ضته يف املدة املقررة  الالزمة ليتم بعثته  العناية  اأو املجاز ببذل  يلتزم املبعوث 

واأن يواظب على الدرا�ضة اأو التمرين, و اأن يكون حممود ال�ضرية حمافظًا على �ضمعة بالده 

مراعيًا تقاليد البلد املوفد اإليه.

مـــــــــــادة )28(

اأو  الثقايف, ديوان اخلدمة املدنية  اأو املجاز لإ�رشاف وتعليمات املكتب  يخ�ضع املبعوث 

اجلهة التي يحددها ديوان اخلدمة املدنية لهذا الغر�ص.

مـــــــــــادة )29(

اأو املجاز باإعطاء كافة البيانات الالزمة لت�ضهيل مهمة اجلهة امل�رشفة  يلتزم املبعوث 

يف احل�ضول على املعلومات الالزمة لإعداد تقرير عنه, ويجوز فى حالة عدم اللتزام بذلك 

اأو عدم وجود تقارير درا�ضية �ضحب قرار الإيفاد اأو اإلغاء البعثة اأو الجازة الدرا�ضية.

مـــــــــــادة )30(

واللتزامات  بالواجبات  املجاز  اأو  املبعوث  اخل  اإذا  الدرا�ضية  الجازة  اأو  البعثة  اإلغاء  يجوز 

اإمكانية  تنبئ بعدم  الدرا�ضية  التقارير  واإذا كانت  ال�ضابقة  املواد  املن�ضو�ص عليها يف 

حتقيق الغر�ص املق�ضود من الإيفاد.
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مـــــــــــادة )31(

اإذا مل يوفق املبعوث اأو املجاز خارج الكويت يف البعثة اأو الدرا�ضة لأي �ضبب من الأ�ضباب جاز 

للجنة البعثات والجازات الدرا�ضية املوافقة له على تغيري مقر اأو جهة البعثة اأو الدرا�ضة 

اإىل الكويت.

ويف هذه احلالة يتحمل املبعوث اأو املجاز نفقات النتقال اإىل الكويت ويلتزم برد 10% من 

جمموع املرتبات و البدلت واملخ�ض�ضات والنفقات التي حتملتها الدولة منذ بدء الإيفاد و 

حتى تغيري مقر اأواجلهة البعثة اأو الدرا�ضة فيما عدا الر�ضوم الدرا�ضية عن الزوجة والأولد 

املن�ضو�ص عليها يف املادة 19 ونفقات العالج املن�ضو�ص عليها يف املادة 21 من هذه 

الالئحة.

مـــــــــــادة )32(

يلتزم املبعوث اأو املجاز باخلدمة بعد انتهاء البعثة اأو الجازة الدرا�ضية يف نف�ص اجلهة 

املوفدة مدة مماثلة للمدة التي ق�ضاها يف البعثة اأو الجازة.

مـــــــــــادة )33(

اأو مل يخدم اجلهة  اإيفاده  قرار  اإلغي  اأو خارجها  الكويت  اأو جماز داخل  يلزم كل مبعوث 

او  ال�ضتقالة  اأكان لك ب�ضبب  ال�ضابقة �ضواء  املادة  املوفدة املدة املن�ضو�ص عليها يف 

الف�ضل يرد 50% من املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات والنفقات التي حتملتها الدولة خالل 

مدة البعثة اأو الجازة الدرا�ضية فيما عدا الر�ضوم الدرا�ضية عن الزوجـــــــة والأولد املن�ضو�ص 

عليها فى املادة 19 ونفقات العالج املن�ضو�ص عليها يف املادة 21 من هذه الالئحة ويعفى 

من بع�ص التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة اجلهة املوفدة بعد انتهاء بعثته 

اأو اإجازته الدرا�ضية.

كما يعفى من هذا اللتزام اإذا قرر املجل�ص الطبي العام عدم لياقته ال�ضحية للدرا�ضة اأو 

للعمل اأو اإذا انتهت خدمته بالوفاة.
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مـــــــــــادة )34(

يقر املبعوث اأو املجاز كتابة باإطالعه على اأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�ضادرة تنفيذاً لها 

والتقيد بكل ما ورد بها من قواعد واأحكام.

الأحكام النتقالية

مـــــــــــادة )35(

يخ�ضع املوظفون الذين اأوفدوا يف بعثات واجازات ومنح درا�ضية قبل العمل بهذه الالئحة 

للقواعد الآتية وفيما عدا ذلك  وما تزال بعثاتهم و اجازتهم ومنحهم الدرا�ضية قائمة – 

ت�رشى ب�ضاأنهم اأحكام هذه الالئحة:

ال�ضا�ضى . 1 مرتبه  تقا�ضى  يف  الكويت  داخل  بعثة  يف  اأوفد  الذي  املبعوث  ي�ضتمر 

والعالوة الجتماعية والبدلت الإ�ضافية التي متنح له مبوجب قرار اإيفاده يف البعثة.

املبعوث اأو املجاز مبرتب كامل الذي اأوفد يف بعثة اأو اجازة خارج الكويت ومل يكن قد . 2

ا�ضطحب معه زوجتــــه واأولده  - ل مينح تذاكر �ضفر لزوجته واأولده لاللتحاق به اإل بعد 

اإمتامه �ضنة ميالدية من بدء اإيفاده يف البعثة اأو الجازة ويف احلدود املقررة  باملادة 

16 من هذه الالئحة.

ت�ضتمر الدولة يف حتمل: . 3

• اإجازته 	 مدة  انتهاء  حتى  باخلارج  مرتب  بن�ضف  درا�ضيا  املجاز  عن  الدرا�ضية  الر�ضوم 

الدرا�ضية.

• الذين ا�ضطحبهم معه 	 اأو املجاز باخلارج  واأولد املبعوث  الدرا�ضية عن زوجة  الر�ضوم 

خارج احلدود املقررة ب�رشط اأن يكونوا قد التحقوا بالدرا�ضة قبل �ضدور هذه الالئحة واأن 

ثمة �رشورة تقت�ضى ا�ضتمراره يف اخلارج.

• نفقات عالج زوجة واأولد املبعوث اأو املجاز باخلارج الذين ا�ضطحبهم معة خارج احلدود 	

املقررة ب�رشط اأن يكون العالج قد بداأ قبل �ضدور هذة الالئحة واأن ثمة �رشورة تقت�ضي 

ا�ضتمراره يف اخلارج.
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ي�ضتمر املبعوث اأو املجاز الذي مل يكمل, عند �ضدور هذه الالئحة, احلد الأق�ضى ملدة . 4

اأو اجازته الدرا�ضية مبا ل  يف بعثته   – اأو الجازة الدرا�ضية وفقا لالئحة ال�ضابقة  البعثة 

ب�ضاأن  ال�ضابقة  الالئحة  بها يف ظل  املعمول  القواعد  بنف�ص  وذلك  احلد  يجاوز هذا 

درا�ضة اللغـة واملرتب واملخ�ض�ضات.

اإطالة  يتعمد  املجاز  اأو  املبعوث  اأن  لها  ثبت  اإذا  الدرا�ضية  والجازات  البعثات  وللجنة 

ال�ضابقة  الفقرة  الأق�ضى املن�ضو�ص عليه  يف  اأو درا�ضته بق�ضد ا�ضتنفاذ احلد  بعثته 

اأن تقرر تخفي�ص ما يتقا�ضاه من مرتبات اأو خم�ض�ضات يف املدة املرتتبة على تعمده 

هذا ال�ضلوك.

اأما املبعوث اأو املجاز الذي اأكمل اأو جتاوز, عند �ضدور هذه الالئحة , احلد الأق�ضى ملدة 

البعثة اأو الجازة الدرا�ضية وفقا لالئحة ال�ضابقة – فتعترب بعثته اأو اجازته الدرا�ضية ملغاة 

بالإلغاء وي�ضرتد  اإخطاره  تاريخ  العودة للعمل خالل املدة املقررة حم�ضوبة من  وعليه 

منه 30 % من املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات والنفقات التي حتملتها الدولة خالل مدة 

البعثة اأو الجازة وذلك وفقا لالئحة ال�ضابقة.

ي�ضرتد من املبعوث اأو املجاز 30% من املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات والنفقات التي . 5

حتملتها الدولة خالل مدة البعثة اأو الجازة يف احلالت الآتية:

• اإذا األغي قرار اإيفاده يف البعثة اأو الجازة.	

• اجلهة  	 يف  اأو  املوفدة  اجلهة  نف�ص  يف  الجازة  اأو  البعثة  انتهاء  بعد  يخدم  مل  اإذا 

املحددة بقرار اإيفاده مدة مماثلة ملدة البعثة اأو الجازة. وذلك وفقا لالئحة ال�ضابقة.

مـــــــــــادة )36(

للموظفني الذين اأوفدوا يف بعثات اأو اجازات اأو منح درا�ضية ثم اأوقفت بعثاتهم واجازاتهم

ومنحهم ب�ضفة موؤقتة ومل تنق�ص مدة الوقف حتى تاريخ �ضدور هذه الالئحة - اأن ي�ضتاأنفوا 

البعثة اأو الجازة اأو املنحة و ذلك وفقا لالآتي:

• اأن يكون ا�ضتئناف البعثة اأو الجازة اأو املنحة بناء على طلب اجلهة التابع لها املوظف 	

وموافقة جلنة البعثات والجازات الدرا�ضية.
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• اأن يكون ا�ضتئناف البعثة اأو الجازة اأو املنحة يف اأول ف�ضل اأو عام درا�ضي يحل بعد 	

العمل بهذه الالئحة .

• الفقرة 	 الدرا�ضية وفقا حلكام  الجازة  اأو  البعثة  ا�ضتئناف  اأن يعامل املوظف يف حالة 

الأوىل من البند 4 من املادة ال�ضابقة.

مـــــــــــادة )37(

بهذه  العمل  قبل  الدرا�ضية  منحهم  و  اجازاتهم  و  بعثاتهم  انتهت  الذين  املوظفون 

يخ�ضعون فيما يتعلق بالتزامهم باخلدمة مدة مماثلة ملدة البعثة اأو الجازة و  الالئحة – 

فيما يتعلق بجزاء الإخالل بهذا اللتزام لأحكام الالئحة ال�ضابقة.

مـــــــــــادة )38(

تن�رش هذه الالئحة يف اجلريدة الر�ضمية و يعمل بها من 1987/1/1 فيما عدا املواد 5 , 6 , 7 

فيعمل بها من تاريخ �ضدور هذه الالئحة و ذلك مع عدم الإخالل باأي حكم خا�ص اآخر ت�ضمنته 

هذه الالئحة وورد فيه ا�ضتثناء من احد اأحكامها.

   رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

       راشد عبد العزيز الراشد

�صدور يف : 22 ربيع اأول �صنة 1407هـ  - املوافق: 24 نوفمرب �صنة 1986 م
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جدول 

املخ�س�سات املالية املرافق لالئحة البعثات والجازات الدرا�سية

ال�سادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 10 ل�سنة  1986 م

مخصصات الشهر األولالبـــــــــــــالد
30 يومًا

مخصصات الشهور
 التالية

الواليات المتحدة األمريكية

اليابان - فرنسا - كندا

الدول االسكندنافية - سويسرا

ألمانيا الغربية - بلجيكا 

هولندا - لكسمبورج - النمسا

المملكة المتحدة - ايطاليا

المملكة العربية السعودية

يوميًا

30 د. ك

شهريًا

300 د. ك

240 د. ك30 د. كغير ذلك من البالد
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قرار 

رقم 4 ل�سنة 1986م ب�ساأن تطبيق لئحة البعثات والجازات الدرا�سية

- 1 دي�صمرب 1986م   املرجع : د /4  – 54100 /5                                       التاريخ: 29 ربيع الأول 1407 هـ  

ديوان املوظفني 

بعد الإطالع على املر�ضوم رقم 10 ل�ضنة 1960م بقانون ديوان اخلدمة املدنية والقوانني 

املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم بالقانون  رقم 15 ل�ضنة 1979م يف �ضان اخلدمة املدنية والقوانني 	

املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم ال�ضادر يف  7 جمادى الأوىل �ضنة 1399هـ املوافق 4 ابريل �ضنة 1979م 	

يف �ضان نظام اخلدمة املدنية.

• البعثات 	 لئحة  �ضان  يف  1986م  ل�ضنة   10 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  قرار  وعلى 

والجازات الدرا�ضية – وعلى قرار املجل�ص رقم 12 ل�ضنة1980م ال�ضادر بالالئحة ال�ضابقة 

للبعثات والجازات الدرا�ضية وعلى ما ا�ضتقر عليه ديوان اخلدمة من قواعد يف جمال 

تطبيق هذه الالئحة.

• املجل�ص 	 اإقرار  لدى  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  يف  دارت  التي  املناق�ضات  على  وبناء 

الالئحة اجلديدة للبعثات والجازات الدرا�ضية.

قـــــــرر

مـــــــــــادة )1( 

يعمل يف جمال تطبيق لئحة البعثات والإجازات الدرا�ضية ال�ضادرة بالقرار رقم 10 ل�ضنة 

1986م امل�ضار اإليه اأعاله – بالقواعد املرافقة لهذا القرار.
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مـــــــــــادة )2(

يعمل بهذا القرار من تاريخ بدء العمل بالئحة البعثات والجازات الدرا�ضية يف 

1987/1/1م.

القواعد املرافقة لقرار ديوان املوظفني رقم )1986/4( ب�ساأن تطبيق 

لئحة البعثات والجازات الدرا�سية

اأولً: يف الإيفاد يف البعثة والجازة الدرا�سية:

اأو منحة درا�ضية انتهت بالإلغاء فال يجوز . 1 اأو اجازة  اأوفد يف بعثة  اإذا كان املوظف قد 

اإيفاده يف بعثة اأو اجازة اأو منحة يف نف�ص التخ�ض�ص الذي اأوفد من اجله.

ل يجوز منح املوظف الذي �ضبق اأن منح اجازة درا�ضية انتهت بح�ضوله على املوؤهل . 2

اأو للح�ضول  اأخر  اأخرى �ضواء كان ذلك للتخ�ض�ص يف جمال  اجازة  اأجله  اأوفد من  الذي 

على موؤهل اعلي و ذلك عمال بالبند 4 من املادة 10 من الالئحة.

ل ي�ضمح بالإيفاد يف بعثة علمية خارج الكويت ما مل يكن املر�ضح لالإيفاد حا�ضاًل على . 3

موؤهل عال منا�ضب بتقدير جيد جداً اأو ما يعادله مما يعنى ان يكون املر�ضح حا�ضاًل 

اأو  الدبلوم  على  للح�ضول  البعثة  كانت  اإن  اجلامعي  مبوؤهله  جداً  جيد  تقدير  على 

املاج�ضتري واأن يكون حا�ضاًل على تقدير جيد جداً باملاج�ضترياإن كانت البعثة للح�ضول 

على الدكتوراه.

فان . 4 المريكى  الدرا�ضة  نظام  اأو  الأمريكية  اجلامعات  وحدات خلريجي  الأربع  نظام  يف 

تقدير جيد جداً ك�رشط لالإيفاد يعنى األ يقل التقدير العام عند التخرج عن 2.7 نقطة.

حت�ضب مدة اخلدمة الالزمة لالإيفاد يف بعثة علمية من تاريخ ح�ضول املر�ضح لالإيفاد . 5

على املوؤهل اجلامعي اإذا كان قد ح�ضل على هذا املوؤهل اأثناء عمله باجلهة طالبة 

الإيفاد اإما اإذا كان ح�ضوله على املوؤهل قبل التحاقه باجلهة طالبة الإيفاد فيتم ح�ضاب 

املدة من تاريخ التحاقه بالعمل بهذه اجلهة.
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النظرية . 6 التخ�ض�ضات  باإحدى  اجلامعية  درا�ضته  با�ضتكمال  الراغب  للموظف  ي�ضمح  ل 

باإجازة درا�ضية خارج الكويت اإل اإذا كان حا�ضال على ن�ضبة 70% ب�ضهادة الثانوية العامة اأو 

ما يعادلها اأو كان حا�ضاًل على تقدير جيد على الأقل ب�ضهادة الدبلوم . اأما غري احلا�ضل 

التخ�ض�ضات  احد  يف  درا�ضته  ا�ضتكمال  يف  الراغب  التقدير  اأو  الن�ضبة  هذه  على 

النظرية فيجوز منحه اجازة درا�ضية داخل الكويت بن�ضف املرتب الأ�ضا�ضي م�ضافا اإليه 

العالوة الجتماعية و ذلك دون الإخالل بال�رشوط الأخرى الواردة باملادة 10 من الالئحة.

ل يجوز الإيفاد يف بعثة علمية اأو اإجازة درا�ضية اأثناء فرتة النتداب اإل بعد نقل املوظف . 7

املنتدب اإىل اجلهة املنتدب اإليها, و يف هذه احلالة حت�ضب املدة املت�ضلة امل�ضتمرة 

الالزمة لالإيفاد من تاريخ بدء النتداب )مع مراعاة اإحكام القاعدة رقم 5 من هذه القواعد 

بالن�ضبة لالإيفاد يف بعثة علمية(.

ل يجوز  تر�ضيح املوظف حل�ضور دورة تدريبية اأو ندوة اأو حلقة درا�ضية اأو ما يف حكمها . 8

اأثناء فرتة النتداب ما مل يكن النتداب متهيدا للنقل و ب�رشط موافقة جهتي العمل.

اأو احللقة  الندوة  اأو  التدريب  اأن يكون مو�ضوع  اإليها( وعلى  و املنتدب   )ملنتدب منها 

الدرا�ضية متعلقا بعمل املر�ضح لالإيفاد يف اجلهة املنتدب اإليها.

ثانيًا: يف مدة البعثة والإجازة الدرا�سية:

جهة . 9 قبل  من  املقررة  للمدة  الأدنى  احلد  على  تزيد  األ  يجب  الدرا�ضية  الإجازة  مدة 

الدرا�ضة و مع ذلك يجوز مدها �ضنة واحدة اإ�ضافية بدون مرتب من قبل الديوان ومدة 

و  فقط  �ضنوات  ثالث  واملاج�ضتري  �ضنتان  الدبلوم  على  للح�ضول  الدرا�ضية  البعثة 

تزيد يف جمملها على �ضت �ضنوات ميكن  اأن  ول يجوز  الدكتوراه ثالث �ضنوات فقط 

مدها لل�ضنة ال�ضابعة مبرتب اأو بدون مرتب و ذلك بقرار من جمل�ص اخلدمة املدنية.

وحيث اإن الالئحة ل ت�ضمح باملد عدا ما ذكر اأعاله فان عدم احل�ضول على املوؤهل خالل 

هذه املدد يعنى اإلغاء البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية وبالتايل حتميل املوفد ما يرتتب 

على ذلك من اآثار.
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ميالدية . 10 �ضنة  على  مدتها  تزيد  اأن  يجوز  ل  التدريبية  والربامج  التدريبية  الدورات  اإن 

دون  فقط  الكويت  خارج  للموفد  ي�رشف  احلالة  هذه  ويف  الواحدة  املرة  يف  واحدة 

الفرتة  بالدورة هي  بان املق�ضود  والعودة علما  للذهاب  الالزمة  ال�ضفر  تذاكر  عائلته 

التي يقوم بها املوظف بالتدريب اأو التمرين اأو اكت�ضاب خربة دون اأن تنتهي باأي حال 

من الأحوال باحل�ضول على موؤهل درا�ضي مهما كان نوعه.

ثالثًا: يف درا�سة اللغة واللتحاق بالبعثة و الإجازة الدرا�سية وبع�س 

اخلا�سة: الأحكام  

اإن درا�ضة اللغة الجنليزية للموفدين الذين تتطلب درا�ضتهم اإجادة هذه اللغة تكون . 11

حمليا بالكويت و ك�رشط لالإيفاد يف بعثة درا�ضية اأو اإجازة درا�ضية و على املوفد اأن 

يقدم ما يفيد اجتيازه امتحان اللغة الجنليزية بنجاح )500 نقطة بالتوفل على الأقل( 

اأما ملن تتطلب درا�ضتهم اإجادة اى من اللغات الأجنبية غري املتوفر درا�ضتها حمليا 

اللغة �ضنة واحدة فقط ول  بالكويت فان الفرتة املحددة للمجاز درا�ضيا لدرا�ضة هذه 

اأما بالن�ضبة للمبعوث فهي �ضنة   , اأخرى مهما  كانت الأ�ضباب  يجوز مدها لأية فرتة 

درا�ضتها  اللغة  غري متوافر  اإذا كانت هذه  واحدة مبرتب كامل و خم�ض�ضات كاملة 

يف الكويت, يجوز مدها ملدة �ضتة �ضهور اأخرى مبرتب كامل و ن�ضف خم�ض�ضات ول 

يجوز مدها بعد ذلك لأي �ضبب من الأ�ضباب , وي�ضمح للموفد الذي اجتاز امتحان اللغة 

يف الكويت بنجاح اأن ي�ضتمر بدرا�ضة وحدات اللغة الجنليزية بعد ذلك فعلى املوفد 

حتمل الر�ضوم املتعلقة بوحدات اللغة الجنليزية غري املعتمدة من وحدات التخرج 

بجانب الدرا�ضة الأكادميية و ذلك دون اإخالل مبا جاء يف القاعدة 19 من هذه القواعد.

اجلهات . 12 من  املعتمدة  غري  املعاهد  اأو  اجلامعات  من  اى  يف  الدرا�ضة   تعتمد  لن 

املعنية للدرا�ضة بها اإل اإذا كانت  هذه الدرا�ضة مبوافقة املكتب الثقايف  املخت�ص 

و موافقة ديوان اخلدمة على  ذلك . و فيما عدا هذه احلالة يعامل املوفد وكاأنه مل 

يلتحق بالدرا�ضة مما ي�ضتتبع اإلغاء بعثته اأو اإجازته الدرا�ضية وحتمله ما يرتتب على 

ذلك من اآثار – كل ذلك دون الإخالل مبا اتخذ من قرارات �ضابقة بهذا ال�ضاأن.
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يف جمال تطبيق الالئحة ل يعتد باأية درا�ضات جزئية اأو م�ضائية اأو غري منتظمة )كم�ضتمع . 13

اأو زائر( اأو عن طريق املرا�ضلة اأو النت�ضاب اأو كطالب اأبحاث خارجي, وعلى املوفد اأن يكون 

متفرغا كامال للدرا�ضة اأو التدريب.

اأو . 14 اأو دورة تدريبية  اجازة درا�ضية  اأو  اإيفاده يف بعثة  اعتذار املوفد بعد موافقته على  اإن 

برامج درا�ضية, اأو ان�ضحابه من بع�ص املواد التي �ضبق واأن �ضجل عليها يف غري املواعيد 

التي حتملتها  الأخرى  النفقات  و  الدرا�ضية  الر�ضوم  ا�ضرتداد  ي�ضتتبع  لالن�ضحاب  املحددة 

الدولة نتيجة قرار اإيفاده اأو ر�ضوم املواد املن�ضحب منها اإذا تعذر ا�ضرتداد هذه الر�ضوم 

من جهة الإيفاد.

يف حالت عدم اإلتحاق املوفد يف بعثته اأو درا�ضته نهائيا اأو تاأخره يف اللتحاق بها عن . 15

املوعد املحدد دون اأن يكون على راأ�ص عمله ي�ضحب قرار اإيفاده اأو يعدل تاريخ بدء بعثته 

و  املرتبات  كافة  ا�ضرتداد  و  العمل  عن  منقطعا  اعتباره  يعنى  مما  الدرا�ضية  اإجازته  اأو 

املخ�ض�ضات املرتتبة على ذلك.

اإن الت�رشيح بال�ضفر قبل بدء الإيفاد اأو الت�رشيح بفرتات العودة بعد انتهاء الإيفاد يتعلق . 16

باملوفدين اإىل خارج الكويت فقط مما يعنى وجوب التحاق املوفدين داخل الكويت بالبعثة 

اأو الإجازة الدرا�ضية من تاريخ بدء الدرا�ضة اأو التدريب والعودة اإىل العمل يف اليوم التايل 

لظهور النتيجة اأو انتهاء التدريب.

يق�ضد ببدء البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية يف جمال تطبيق الالئحة التاريخ الفعلي لبدء الدرا�ضة . 17

تاريخ  اأو  النتيجة  تاريخ ظهور  الدرا�ضية  الإجازة  اأو  البعثة  بانتهاء  يق�ضد  كما   , التدريب  اأو 

انتهاء متطلبات احل�ضول على الدرجة العلمية املوفد من اجلها اأو تاريخ املغادرة اأيهم 

ا�ضبق ول يعتد باأي تاريخ اآخر خالفا لذلك.

م�ضتوى . 18 يف  مواد  بدرا�ضة  اأو  متهيدية  مواد  بدرا�ضة  العليا  للدرا�ضات  للمبعوث  ي�ضمح 

هذه  ت�ضتكمل  اأن  على  ذلك  ت�ضرتط  بها  املقبول  اجلامعة  كانت  اإذا  اجلامعية  الدرا�ضة 

الدرا�ضات خالل ف�ضلني درا�ضيني )�ضنة درا�ضية واحدة( و اإذا ما ا�ضتمر املبعوث يف هذه 

الدرا�ضات اأكرث من ف�ضلني درا�ضيني بجانب الدرا�ضة الأكادميية فعليه اأن يقوم بدفع الر�ضوم 

الدرا�ضية اخلا�ضة بذلك على نفقته اخلا�ضة و ذلك دون اإخالل باأحكام القاعدة التالية.
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الأدنى من الوحدات )نظام الف�ضول( و هي 9 �ضاعات . 19 اأن يلتزم باحلد  على املبعوث 

يف الف�ضل الواحد )�ضم�ضرت( اأو ما يعادلها يف النظام الربعى )كوارتر( و على املجاز 

الف�ضل  يف  �ضاعة   12 الف�ضول(  )نظام  الوحدات  من  الأدنى  باحلد  يلتزم  اأن  درا�ضيا 

اللتزام  حالة عدم  )كوارتر( ويف  الربعى  النظام  يعادلها يف  ما  اأو  الواحد)�ضم�ضرت( 

بذلك لف�ضلني درا�ضيني متتاليني )�ضنة درا�ضية واحدة( اأو الر�ضوب �ضنتني متتاليني 

و  املدنية  اخلدمة  ملجل�ص  احلق  يعطى  ذلك  فان  للواحدة(  الدرا�ضية  ال�ضنة  )نظام 

يرتتب  ما  املوفد  بالتايل حتميل  و  الدرا�ضية  الإجازة  اأو  البعثة  باإلغاء  اخلدمة  لديوان 

على ذلك من اآثار.

ل يجوز للمبعوث اأو املجاز درا�ضيا تغيري تخ�ض�ضه الدرا�ضي مهما كانت الأ�ضباب حيث . 20

اإن الالئحة مل جتز اإمكانية تغيري التخ�ض�ص الدرا�ضي.

يف جمال تطبيق املادة )31( من الالئحة فانه ل يجوز باى حال من الأحوال تغيري مقر . 21

اأو جهة الإيفاد لغري البلد املوفد اإليها, فيما عدا التحويل اإىل الكويت فقط اإذا توفر 

انتقاله  نفقات  املوفد  يتحمل  احلالة  هذه  ويف  بها  املطلوب  الدرا�ضي  التخ�ض�ص 

واملخ�ض�ضات  والبدلت  املرتبات  جمموع  من   %10 برد  التزامه  اإىل  بالإ�ضافة  وعائلته 

والنفقات التي حتملتها الدولة منذ بدء الإيفاد و حتى التاريخ املحدد لتغيري مقر اأو 

اأو الدرا�ضة وذلك فيما عدا الر�ضوم الدرا�ضية عن الزوجة والأولد ونفقات  جهة البعثة 

العالج املن�ضو�ص عليها يف املادتني 19 , 21 من الالئحة.

ل يعتد باأي تقرير درا�ضي يقدم من املوفد يف بعثة اأو اإجازة درا�ضية اإىل ديوان اخلدمة . 22

اجلهة  اأو  املخت�ص  الثقايف  املكتب  قبل  من  معتمدا  التقرير  كان  اإذا  اإل  مبا�رشة 

القائمة بالإ�رشاف عليه باخلارج.  اأما بالن�ضبة للبالد التي ل يوجد بها من ميثل دولة 

الكويت ) �ضفارات, قن�ضليات, مكاتب ثقافية....الخ ( فان املوفد يلتزم بتقدمي تقرير 

عن درا�ضته ب�ضفة دورية للديوان مبا�رشة.

ل يجوز ا�ضتدعاء املوفد يف بعثة اأو اجازة درا�ضية مهما كانت الأ�ضباب اإل مبوافقة ديوان . 23

اخلدمة, و اإن ا�ضتدعاء املوفد اأو اإحالته للتقاعد اأو طلبه الإحالة للتقاعد �ضواء كان ذلك 

اأثناء البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية اأو بعد احل�ضول على املوؤهل دون اخلدمة مدة ماثلة 

تطبيق  من  الإعفاء  اإىل  الأحوال  من  حال  باأي  توؤدى  ل  الدرا�ضية  الإجازة  اأو  البعثة  ملدة 

املادة )33( من الالئحة.
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ل يجوز للموفد مغادرة مقر البعثة اأو الدرا�ضة يف غري اأوقات العطل الر�ضمية للمعهد . 24

اأو اجلامعة التي يدر�ص بها اي يف احلالت التي ل يوؤثر فيها ذلك على بعثته اأو درا�ضته 

وبعد ا�ضتئذان امل�رشف على البعثة اأو الدرا�ضة واملكتب الثقايف املخت�ص ويف غري 

ذلك �ضيعترب كمن انقطع عن الدرا�ضة مما ي�ضتتبع اإلغاء البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية مع 

حتمل ما يرتتب على ذلك من اآثار.

نظراً لعدم وجود ما ي�ضمح بوقف البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية موؤقتا اأو تاأجيلها فان ذلك . 25

يعنى عدم اإمكانية العتداد باأية اأ�ضباب �ضخ�ضية اأو اجتماعية اأو اأية ظروف اأخرى مما 

ي�ضتتبع اإلغاء البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية وحتمل املوفد ما يرتتب على ذلك من اآثار.

ل يتمتع املوفد يف بعثة اأو اجازة درا�ضية الذي تقرر انتهاء بعثته اأو اإجازته بالعطلة . 26

اللتزام  الإجازة وعلى املوفد  اأو  البعثة  اأخرى تلي تاريخ انتهاء  اأية عطلة  اأو  ال�ضيفية 

باملدة املقررة للعودة وفقا لالئحة.

اإلغاء . 27 يف جمال تطبيق املادة 24 من الالئحة حت�ضب املدة املقررة للعودة يف حالة 

قرار الإيفاد من تاريخ اإخطار املوفد اإلغاء قرار اإيفاده, واملق�ضود بذلك هو اإعطاء املوفد 

الإلغاء وهي  بالآثار املرتتبة على  امل�ضا�ص  للعودة ملبا�رشة عمله فقط دون  مهلة 

ا�ضرتداد جميع  مع  الفعلية,  درا�ضته  ب�ضاأنه عن مدة  الالئحة  )33( من  املادة  تطبيق 

املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات و النفقات امل�رشوفة للموفد عن الفرتات التي تلت 

درا�ضته الفعلية و التي مل يقدم ما يثبت درا�ضته اأو مبا�رشته العمل خاللها.

رابعًا: يف المتيازات املالية و حالت ال�سرتداد:

اإل . 28 ل متنح  املالية  المتيازات  فان  الدرا�ضية  والإجازات  البعثات  لئحة  يف جمال تطبيق 

للمبعوثني مبرتب فقط اأو مبرتب و خم�ض�ضات مالية اأو املجازين درا�ضيا مبرتب كامل 
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مما يعنى عدم منح املبعوث بدون مرتب و بدون خم�ض�ضات و كذلك املجاز درا�ضيا 

بن�ضف مرتب اأو بدون مرتب اأية امتيازات مالية �ضواء كان ذلك يتعلق بتذاكر ال�ضفر اأو 

الر�ضوم الدرا�ضية اأو بدل املرتب اأو ر�ضوم تعليم الزوجة والأولد و ذلك با�ضتثناء نفقات 

العالج فقط.

النتقال . 29 م�رشوفات  و  ال�ضفر  نفقات  ب�ضاأن  الالئحة  من   16 املادة  تطبيق  جمال  يف 

اأو مبرتب و بدون خم�ض�ضات و املجاز درا�ضيا  ي�ضتحق املبعوث مبرتب و خم�ض�ضات 

مبرتب تذاكر ال�ضفر على النحو التايل:

اأ -  املوفد غري املتزوج اأو املتزوج غري الراغب يف ا�ضطحاب عائلته:

والعودة  الكويت  اإىل  بال�ضفر  له  ي�ضمح  الإيفاد وكذلك  بدء  تذكرة �ضفر عند  ي�ضتحق 

ملقــر الدرا�ضية كل �ضنتني ب�رشط األ تقل املدة املتبقية على انتهاء البعثة اأو الإجازة 

عن �ضتة �ضهور.

ب - املوفد املتزوج الراغب يف ا�ضطحاب عائلته:

�ضفر  بتذاكر  املطالبة  له  يجوز  كما  الإيفاد  بدء  عند  له  �ضفر  تذكرة  املوفد  ي�ضتحق 

لزوجته واأولده امل�ضموح له با�ضطحابهم بعد مرور �ضنة ميالدية واحدة من تاريخ بدء 

الدرا�ضية, كما ي�ضتحقون جميعًا تذاكر  اأو  البعثة  اإىل مقر  الكويت  الإيفاد لل�ضفر من 

ال�ضفر اإىل الكويت والرجوع ملقر البعثة اأو الدرا�ضة بعد مرور ثالث �ضنوات من تاريخ بدء 

الإيفاد وب�رشط األ تقل املدة املتبقية على انتهاء البعثة اأو الإجازة عن �ضتة �ضهور.

ج - املوفد الذي يتم زواجــه اأثناء البعثـة اأو الجازة الدرا�ضية, وبهذه احلالة تتم معاملته 

وفقا لالآتي:

• اإذا مت الزواج قبل مرور �ضنة على بدء الإيفاد تعامل هذه احلالة معاملة املوفد املتزوج 	

الراغب با�ضطحاب عائلته ح�ضب البند ال�ضابق.

• �ضفر 	 تذكرة  �رشف  يطلب  اأن  له  يحق  الإيفاد  بدء  على  �ضنة  مرور  قبل  الزواج  مت  اإذا 

لزوجته ملرافقه اإىل مقر البعثة اأو الدرا�ضة و بالتايل فان ا�ضتحقاقه لتذاكر ال�ضفر له 

ولعائلته بعد ذلك يكون بعد مرور ثالث �ضنوات من بدء الإيفاد.
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30 . – كامل  مبرتب  درا�ضية  اإجازة  اأو  بعثة  يف  املوفدة  الأرملة  اأو  املطلقة  اأولد  يعامل 

اأو  ال�ضفر  تذاكر  الالئحة من حيث  تطبيق  املوفد يف جمال  اأولد  الكويتيون معاملة 

التعليم اأو العالج �رشيطة وجود موافقة خطية من والد اأولد املوفدة املطلقة و من 

وىل اأمر اأولد املوفدة الأرملة مب�ضاحبة الأولد لوالدتهم باخلارج.

و . 31 معهم  بال�ضفر  لهم  امل�ضموح  وعائالتهم  درا�ضيًا  واملجازين  للمبعوثني  يجوز 

تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  قبل  ال�ضفر  الدرا�ضة  مقر  خارج  عطالتهم  ق�ضاء  يف  الراغبني 

تقل  األ  ال�ضتحقاق ب�رشط  لتاريخ  تغيريا  يعنى ذلك  اأن  ال�ضفر دون  تذاكر  ا�ضتحقاق 

تاريخ  من  حم�ضوبة  �ضهور  �ضتة  عن  الأجازة  اأو  البعثة  انتهاء  على  املتبقية  املدة 

تذاكر  املوفد  لعائلة  ي�رشف  اأن  يجوز  كما  بال�ضفر(  ال�ضماح  تاريخ  )لي�ص  ال�ضتحقاق 

ال�ضفر للعودة النهائية قبل تاريخ التخرج مبدة ل تزيد عن �ضتة �ضهور.

ل ت�رشف تذاكر �ضفر للمبعوثني اأو املجازين درا�ضيا اأو عائالتهم للعودة النهائية يف . 32

حالة �ضحب اأو اإلغاء قرار الإيفاد يف البعثة اأو الجازة.

اأجازته . 33 ابتداأت  الذي  درا�ضيًا  املجاز  �ضفر  تذاكر  ل�ضتحقاق  الالزمة  املدة  ح�ضاب  يكون 

الدرا�ضية بدون مرتب اأو بن�ضف مرتب ثم حولت فيما بعد اإىل مرتب كامل ل�ضتكماله 

بعد مرور �ضنتني من التاريخ الذي اأ�ضبحت فيه الأجازة الدرا�ضية مبرتب كامل  و ب�رشط 

األ تقل املدة املتبقية على انتهاء الأجازة عن �ضتة �ضهور.

يجوز التعوي�ص النقدي عن تذاكر ال�ضفر للموفد اإذا مت �ضفره فعال على نفقته اخلا�ضة . 34

يف املواعيد امل�ضموح له بها �رشيطة اأن يكون �ضفره على اخلطوط اجلوية الكويتية 

الوزن  الزائد املنقول فعال ويف حدود  العف�ص  التعوي�ص عن  اأو مبعرفتها كما يجوز 

اأو مبعرفتها ويعامل املوفد و اى من  الكويتية  امل�ضموح به على اخلطوط  اجلوية 

اأفراد عائلته امل�ضموح لهم بال�ضفر معه على حدة يف هذا املجال حيث ل يجوز لى 

منهم نقل عف�ص زائد على نفقة الدولة باأكرث مما هو م�ضموح به له حتى ولو كان 

ذلك يخ�ص اأحد اأفراد عائلته, اإل اإذا مت ال�ضفر على نف�ص الطائرة.
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املدد . 35 حدود  يف  البعثة  مقر  و�ضوله  تاريخ  من  للموفد  املالية  املخ�ض�ضات  ت�رشف 

اأو تاريخ مغادرة مقر البعثة  امل�رشح له بها يف الالئحة و حتى تاريخ انتهاء البعثة 

اأيهما ا�ضبق م�ضافا اإليها املخ�ض�ضات املالية عن فرتة العودة امل�رشح بها كاملة يف 

حالة النجاح , اأما يف حالة الإلغاء فت�رشف املخ�ض�ضات املالية كاملة حتى تاريخ مغادرة 

مقر البعثة فقط و يف حدود املدد امل�رشح بها للعودة.

يف جمال تطبيق املادة 18من الالئحة فان املبعوث يف بعثة درا�ضية مبرتب كامل . 36

و خم�ض�ضات ي�ضتحق 25% فقط من املخ�ض�ضات التي كان يتقا�ضاها يف مقر الدرا�ضة 

يف حالة رغبته يف اإجراء بع�ص البحوث اأو جمع بع�ص البيانات املتعلقة بدرا�ضته يف 

الكويت و ب�رشط األ تزيد املدة عن �ضهرين حيث اإن املخ�ض�ضات ل ت�رشف اإل للمبعوث 

خارج الكويت.

يف جمال تطبيق املادة 20 من الالئحة فان بدل الطباعة لر�ضالة املاج�ضتري اأو الدكتوراه . 37

ل ي�رشف اإل لهذا الغر�ص فقط مما يعنى عدم ا�ضتحقاق املبعوث لهذا البدل يف حالة 

اإن كان ذلك  التخرج حتى  اأو عند  الدرا�ضة  اأثناء  اأو م�رشوع بحث  تقدميه ملادة بحث 

�رشوريا للح�ضول على املوؤهل.

بافرتا�ص معرفة املوفد ب�ضفة عامة حلقوقه املالية يف جمال تطبيق الالئحة وقانون . 38

)ونظام( اخلدمة املدنية فان كافة احلقوق املالية للموفد ) مرتبات, خم�ض�ضات, ر�ضوم 

درا�ضية , بدل كتب, تذاكر �ضفر ....الخ( ت�ضقط بالتقادم مبرور �ضنة على ا�ضتحقاقها و 

ذلك طبقا للمادة 21 من قانون اخلدمة املدنية.

اأو عدم اخلدمة مدة مماثلة . 39 الإلغاء  الالئحة يف حالة  يف جمال تطبيق املادة 33 من 

املرتب  من   %  15 عن  ال�ضهرة  الق�ضط  يقل  األ  على  الدرا�ضية  الجازة  اأو  البعثة  ملدة 

ال�ضا�ضى م�ضافا اإليه العالوة الجتماعية فقط بدون عالوة الأولد على اأن يكون ذلك يف 

حدود املادة 20 من قانون اخلدمة املدنية و ب�رشط اأن يكون املبعوث اأو املجاز درا�ضيًا 
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يف اخلدمة باإحدى اجلهات احلكومية.اأما يف غري هذه احلالة فعلى املبعوث اأو املجاز 

درا�ضيا ت�ضديد امل�ضتحق عليه كاماًل اأو تقدمي الكفالة الالزمة التي يقبل بها ديوان 

املوظفني على اأن يكون الت�ضديد خالل مدة اأق�ضاها خم�ص �ضنوات.

يجوز لديوان اخلدمة اإلغاء الآثار املالية املرتتبة على اإلغاء البعثة اأو الأجازة الدرا�ضية اإذا . 40

ح�ضل املوفد الذي األغيت بعثته اأو اأجازته الدرا�ضية على املوؤهل الذي �ضبق اأن اأوفد 

من اجله و ذلك بال�رشوط الآتية:

• اأن يكون املوؤهل الذي ح�ضل عليه يف ذات التخ�ض�ص الذي اأوفد من اجله و من جامعة 	

اأو معهد معرتف به.

• اأن يكون املوفد يف خدمة نف�ص اجلهة التي �ضبق و اإن مت اإيفاده من قبلها.	

• اأن يكون ح�ضوله على املوؤهل خالل �ضنة واحدة من تاريخ اإلغاء البعثة اأو الجازة.	

خام�سًا: الأحكام النتقالية

 )خا�س باملوجودين يف بعثات واجازات درا�سية عند العمل بالالئحة(

ي�ضتمر املبعوث الذي اأوفد يف بعثة داخل الكويت يف احلالت الآتية:. 41

• اإذا كان ل يزال يف البعثة حتى تاريخ العمل بالالئحة.	

• اإذا كانت بعثته قد اأوقفت موؤقتا و �ضوف ت�ضتاأنف وفقا لالئحة.	

• يف تقا�ضى املرتب ال�ضا�ضى و العالوة الجتماعية وكذلك البدلت الإ�ضافية اإذا كان قرار 	

اإيفاده يف البعثة ين�ص على منحه هذه البدلت و ذلك حتى انتهاء البعثة.

• ول ي�ضمل هذا احلكم املبعوثني داخل الكويت الذين مل يلتحقوا فعال بالبعثة حتى 	

تاريخ العمل بالالئحة.

ي�ضطحبوا . 42 مل  الذين  الكويت  خارج  درا�ضية  اجازات  و  بعثات  يف  للموفدين  يجوز  ل 

عائالتهم حتى تاريخ العمل بالالئحة – املطالبة بتذاكر �ضفر لعائالتهم ما مل يكن قد 

م�ضى على بدء البعثة اأو الجازة الدرا�ضية مبرتب كامل �ضنة ميالدية.وليحق للمبعوث 

اأواملجاز مبرتب كامل املطالبة بتذاكر �ضفر له ولعائلته بعد ذلك للعودة للكويت ثم 

الرجوع ملقر البعثة اأو الدرا�ضة اإل بعد ثالث �ضنوات من بدء البعثة اأو الجازة.
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خارج . 43 مرتب  بن�ضف  درا�ضيا  املجاز  عن  الدرا�ضية  الر�ضوم  حتمل  يف  الدولة  ت�ضتمر 

الكويت يف احلالت الآتية:

• اإذا كان ل يزال يف الجازة حتى تاريخ العمل بهذه الالئحة.	

• اإذا كانت اجازته قد اأوفقت موؤقتا و �ضوف ت�ضتاأنف وفقا لالئحة. وذلك حتى انتهاء مدة 	

اجازته الدرا�ضية.

قرار  الذي �ضدر  درا�ضيا بن�ضف مرتب  ر�ضوم درا�ضية عن املجاز  اأية  الدولة  ولن تتحمل 

مبنحه الجازة ومل يلتحق بالدرا�ضة فعال حتى تاريخ العمل بالالئحة.

ت�ضتمر الدولة يف حتمل الر�ضوم الدرا�ضية عن زوجة و اأولد املبعوث اأو املجاز درا�ضيا . 44

يكونوا  اأن  ب�رشط  ال�ضابق  يف  بها  املعمول  للقواعد  وفقا  عامة(  )ب�ضفة  باخلارج 

العدد املتمتع  بهذا  النظر عن  الالئحة وذلك بغ�ص  بالدرا�ضة عند �ضدور  ملتحقني 

غري  والأولد  الزوجة  عن  الدرا�ضية  الر�ضوم  تتحمل  لن  الدولة  فان  ثم  ومن   – المتياز 

امل�ضتحقني فعال بالدرا�ضة عند �ضدور الالئحة ما مل تقرر هذه الالئحة خالف ذلك.

ت�ضتمر الدولة يف حتمل نفقات عالج املبعوث اأو املجاز درا�ضيا وزوجته واأولده الذين . 45

يف حالة الوجود حتت العالج عند �ضدور الالئحة و ذلك  ا�ضطحبهم معه ب�ضفة عامة – 

حتى انتهاء العالج اأو البعثة ) اأو الجازة الدرا�ضية ( اأيهما ا�ضبق وذلك بغ�ص النظر عن 

العدد امل�ضمول بهذا احلكم.

فيما عدا ذلك فان حتمل الدولة لنفقات عالج املبعوث اأو املجاز درا�ضيا وزوجته و اأولده . 46

ل يكون اإل يف احلدود املقررة بالالئحة و هي ت�ضمل نفقات عالج املبعوث اأو املجاز و 

عائلته التي ي�ضمح له با�ضطحابها معه.

للمبعوث اأو املجاز املوجود يف البعثة اأو الإجازة عند العمل بالالئحة وكذلك املبعوث . 47

اأو املجاز الذي اأوقفت بعثته و�ضوف ت�ضتاأنف وفقا لهذه الالئحة اأن ي�ضتمر يف البعثة اأو 

الإجازة الدرا�ضية وفقا للقواعد املعمول بها يف ال�ضابق من حيث املرتب و املخ�ض�ضات 

وفقا  املقرر  الأق�ضى  احلد  على  جمموعها  يف  الإجازة  اأو  البعثة  مدة  تزيد  األ  على  و 

لنف�ص القواعد ويتمثل يف الآتي:

• حتدد مدة البعثة ح�ضب التقارير ال�ضنوية و النتظام يف البعثة.	
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• ل يجوز اأن تزيد مدة الإجازة الدرا�ضية باى حال من الأحوال على �ضبع �ضنوات و يف حالة 	

البدلت  و  املرتبات  من   %30 بواقع  ال�ضرتداد  يكون  الدرا�ضية  الإجازة  اأو  البعثة  اإلغاء 

واملخ�ض�ضات والنفقات التي حتملتها الدولة خالل مدة البعثة اأو الإجازة وفقا للقواعد 

ت�ضتمر  الذين  درا�ضيا  املجازين  اأو  املبعوثني  كافة  ال�ضابق.يلتزم  بها يف  املعمول 

الراغبون يف ا�ضتئناف بعثاتهم و  بعثاتهم واإجازتهم بعد العمل بالالئحة وكذلك 

الإجازة بذات اجلهة طالبة  اأو  البعثة  انتهاء  التاريخ باخلدمة بعد  اإجازتهم بعد ذلك 

الإيفاد اأو يف اجلهة املحددة بقرار الإيفاد.

• اأما من يلغى قرار اإيفاده منهم اأو ل يخدم مدة مماثلة ملدة البعثة اأو الإجازة الدرا�ضية 	

% من   30 برد  يلزم  فانه  الإيفاد  بقرار  املحددة  اأو يف اجلهة  الإيفاد  يف اجلهة طالبة 

املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات والنفقات الدرا�ضية.

املوظفون الذين انتهت بعثاتهم اأو اإجازتهم الدرا�ضية باحل�ضول على املوؤهل قبل . 48

العمل بالالئحة يخ�ضعون لقواعد املعمول بها يف ال�ضابق و تتمثل يف الآتي:

• اخلدمة مدة مماثلة ملدة البعثة اأو الإجازة يف اجلهة طالبة الإيفاد اأو يف اإحدى اجلهات 	

التي ت�ضاهم فيها  ال�رشكات  اأو  العامة  الهيئات  اأو  اأو املوؤ�ض�ضات  الأخرى  احلكومية 

الدولة , ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة, بالتاأ�ضي�ص.

• يف حالة عدم اللتزام بالبند ال�ضابق ي�ضرتد من املوظف 30 % من املرتبات و البدلت 	

و املخ�ض�ضات و النفقات الدرا�ضية عن مدة البعثة اأو الإجازة التي منحت له مع اإعفائه 

من الرد بن�ضبة ما نفذه من خدمة يف اجلهات امل�ضار اإليها.
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قرارات و تعاميم ديوان اخلدمة املدنية

املكملة لالئحة البعثات والجازات الدرا�سية



تعميم رقم )2( ل�سنة 1988 م ب�ساأن منح الجازات الدرا�سية اىل 

املوظف الذى يزيد عن 30 �سنة واليفاد يف بعثة داخل الكويت

 6/443 التاريخ :  29 جمادى الآخرة 1408 هـ 

                17 فرباير 1988 م           املرجع: د/3

اإ�ضارة لقرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 ل�ضنة 1986 ال�ضادر ب�ضاأن لئحة البعثات و 

الجازات الدرا�ضية التى ت�ضمنت الآتى:

• ي�ضرتط ال يزيد �ضن املوظف عند منحه الجازة الدرا�ضية على 30 �ضنة ) البند 3 من 	

املادة 10(

• الجتماعية 	 والعالوة  ال�ضا�ضى  مرتبه  الكويت  داخل  بعثة  فى  املبعوث  ي�ضتحق 

املقررة وذلك طول مدة البعثة ) الفقرة الوىل من املادة 13(. لقد جرى عر�ص هذين 

املو�ضوعني على جلنة البعثات املنبثقة عن جمل�ص اخلدمة املدنية على �ضوء 

التفوي�ص ال�ضادر لها من املجل�ص فى هذا املجال – فقررت اللجنة مما ن�ضت عليه 

الالئحة على النحو املبني اعاله ما ياأتى:

اأولً : رفع ال�سن من 30 اىل 35 �سنة بالن�سبة للفئات الآتية:

املوظفون الذين يبلغون �ضن ال 30 او اأكرث بحد اق�ضى 34 �ضنة و هم فى اخلدمة . 1

التجنيد" وذلك ب�رشط ان يكون طلب منح املوظف الجازة الدرا�ضية خالل  اللزامية" 

�ضنة على الكرث من تاريخ ت�رشيحه.

الفنية . 2 بالدرا�ضات  لاللتحاق  الدرا�ضية  الجازة  منحهم  يطلب  الذين  املوظفون 

والعملية.

املوظفون املعاقون ب�رشط ان تثبت العاقة بتقرير من الهيئة الطبية املخت�ضة.. 3

• اأما بالن�ضبة لغري هذه الفئات فيلزم ل�ضتثناء املوظف من �رشط عدم زيادة ال�ضن 	
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يكون  اأن  و  �ضنة   35 الدرا�ضية على  الجازة  �ضنه عند منحه  يزيد  األ  �ضنة   30 على 

قد ح�ضل فى ال�ضنتني الخريتني على تقرير باأنه ممتاز و ان يكون معدل جناحه 

بتقدير جيد جداً فى الدبلوم اأو بن�ضبة 80 % يف �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة اأو 

ما يعادلها.

اأو دورة تدريبية داخل الكويت اىل جانب  اأو حلقة  ثانيًا: منح املبعوث حل�ضور ندوة 

مرتبه ال�ضا�ضى والعالوة الجتماعية – البدلت والعالوات ال�ضافية املقررة وذلك طول مدة 

الندوة اأو احللقة اأو الدورة التدريبية ب�رشط اأن تكون هذه البدلت والعالوات ال�ضافية 

تابعة للمرتب اأو انها تاأخذ حكم املرتب واأن ي�رشى ذلك اعتباراً من 1/ 2 / 1988م.
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تعميم رقم 9 ل�سنة 1988م 

ب�ساأن منح املبعوث فى بعثة عملية 

داخل الكويت البدلت والعالوات ال�سافية

التاريخ : 6 �صوال 1408هـ    املرجع: د/3 - 2  6/139

            21 مايو 1988 م                                       

الذى  1988م   /  2  /  17 فى  ال�ضادر  1988م  ل�ضنة   2 رقم  اخلدمة  ديوان  لتعميم  ا�ضارة 

البعثات املنبثقة عن جمل�ص اخلدمة املدنية قررت, على  باأن جلنة  ت�ضمن ما يفيد 

�ضبيل ال�ضتثناء مما ن�ضت عليه املادة 13 من لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية, الآتى:

اأو دورة تدريبية داخل الكويت اىل جانب مرتبه  اأو حلقة  )منح املبعوث حل�ضور ندوة 

ال�ضا�ضى 

والعالوة الجتماعية – البدلت والعالوات ال�ضافية املقررة وذلك طول مدة الندوة اأو احللقة 

اأو الدورة التدريبية ب�رشط ان تكون هذه البدلت والعالوات ال�ضافية تابعة للمرتب اأو 

انها تاأخذ حكم املرتب وان ي�رشى ذلك اعتبارا من 1/ 2/ 1988م(

وحيث ان جلنة البعثات املنبثقة عن جمل�ص اخلدمة املدنية اعادت بحث موعد �رشيان 

هذا احلكم.

وقررت ان يكون اعتبارا من 1/1/ 1987م بدل من 1988/2/1م.

وعليه فان املوظفني املوجودين فى اخلدمة الذين اأوفدوا فى بعثات عملية حل�ضور 

ندوات اأو حلقات اأو دورات تدريبية داخل الكويت بعد 1987/1/1م ي�ضتحقون خالل هذه 

قررته  وفقا ملا  ال�ضافية  والعالوات  البدلت   – التدريبية  الدورات  اأو  احللقات  اأو  الندوات 

اللجنة على النحو املبني اعاله.

لذا يرجى من اجلهات احلكومية اعادة ت�ضوية م�ضتحقات هوؤلء املوظفني, ومن ثم 

منحهم الفروق املالية املرتتبة على اعادة الت�ضوية.
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قرار رقم )4( ل�سنة 1988

بقواعد و�سروط منح اجازة حت�سري

وتاأدية المتحانات ومدة هذه الجازة

التاريخ: 6 ربيع الآخر 1408 هـ                                             املرجع : د 4-3  6/326

            16 نوفمرب 1988 م

جمل�س اخلدمة املدنية

• بعد الطالع على املر�ضوم رقم 10 ل�ضنة 1960م بقانون ديوان اخلدمة و القوانني 	

املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم بقانون رقم 15 ل�ضنة 1979 فى �ضاأن اخلدمة املدنية و القوانني 	

املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم ال�ضادر فى 7 جمادى الوىل �ضنة 1399 هـ املوفق 4 ابريل �ضنة 1979 	

م يف �ضاأن نظام اخلدمة املدنية.

• وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 ل�ضنة 1986 ب�ضاأن لئحة البعثات والجازات 	

الدرا�ضية وعلى الأخ�ص املادتني 3 و 12 من هذه الالئحة.

قــــــرر

مادة اأوىل

• ومدة 	 املختلفة  التعليم  مراحل  فى  المتحانات  وتاأدية  حت�ضري  اجازة  منح  يكون 

هذه الجازة وفقًا لأحكام هذا القرار.
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مادة ثانية

ي�ضرتط ملنح الجازة ما ياأتى:

التى  الوظيفة  اأجلها متنا�ضبة مع  الجازة من  التى يطلب املوظف  الدرا�ضة  اأن تكون 

بالدرا�ضــــة  التحقـــوا  الذيـــن  اأى  الدرا�ضـــة  على  للم�ضتجدين  بالن�ضبة  وذلك  ي�ضغلها, 

اعتبــــاراً من العـــام الدرا�ضــــي 88 / 1989م.

األ تكون الدرا�ضة التى يطلب املوظف الجازة من اجلها معادلة لل�ضهادة العلمية . 1

اأو اقل منها وي�ضتثنى من ذلك احلا�ضلون على درجة الدكتوراه  احلا�ضل عليها 

امللتحقون بالدرا�ضة للح�ضول على " الزمالة " اأو "  البورد "

اأن يكون لطلب الجازة, يف حالة املوظف غري الكويتى, مدة خدمة حكومية ل تقل . 2

عن �ضنتني و ان يكون من املتعاقدين بالعقد الول.

ال يكون طالب الجازة قد تكرر ر�ضوبه مرتني متتاليتني يف �ضنة درا�ضية واحدة – اأو . 3

ف�ضل درا�ضي واحد.

مادة ثالثة

يكون منح الجازة من اجلهة احلكومية التى يتبعها املوظف, وذلك فى احلالت الآتية:

الكويت . 1 داخل  والثانوية  واملتو�ضطة  البتدائية  باملرحلة  اخلا�ضة  المتحانات  اإجازة 

مبا يف ذلك �ضنوات النقل فى املرحلتني املتو�ضطة و الثانوية.

لتعليم . 2 املهنى  التاأهيل  مراكز  و  الكرمي  القراآن  بدور  اخلا�ضة  المتحانات  اإجازة 

الكبار فى الكويت.

اأما فى احلالت الآتية:

اإجازة المتحانات اخلا�ضة مبراحل الدرا�ضة العليا مثل الدبلوم العاىل بعد املرحلة . 3

اجلامعية املاج�ضتري, الدكتوراه, الزمالة.

امل�ضتوى . 4 دون  العليا  واملعاهد  اجلامعية  باملرحلة  اخلا�ضة  المتحانات  اإجازة 

اجلامعى.
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اإجازة المتحانات لغري الكويتني فى جميع مراحل الدرا�ضة.. 5

فال متنح الجازة ال بعد اخذ موافقة ديوان اخلدمة امل�ضبقة.

مادة رابعة

فى احلالت التى يتعني فيها اخذ موافقة ديوان اخلدمة امل�ضبقة على منح الجازة وفقا 

للمادة ال�ضابقة . على اجلهة احلكومية املعنية ان تر�ضل اىل ديوان اخلدمة ك�ضوفا 

باأ�ضماء طالبي الجازة من موظفيها مت�ضمنة البيانات الآتية:

عليه,  احل�ضول  املرغوب  الدرا�ضى  املوؤهل  علية  احلا�ضل  املوؤهل  املوظف,  ا�ضم 

وظيفته, املرحلة الدرا�ضية املطلوبة من اجلها الجازة , عدد مرات منحه الجازة خالل 

قيده فى  بدء  تاريخ  تبني  التى  امل�ضتندات  ارفاق  مع   . الدرا�ضة  , جهة  املرحلة  هذه 

الدرا�ضة اذا كانت درا�ضته فى داخل الكويت.

فاذا قرر ديوان اخلدمة املوافقة على منح الجازة قامت اجلهة احلكومية مبنحها اىل 

املوظف طالب الجازة.

مادة خام�سة

حتدد مدة الجازة على النحو الآتى:

1. امتحانات الدرا�سات العليا 

اذا كانت  العودة  الواحدة �ضاملة مدة  الدرا�ضية  ال�ضنة  يوما فى   45 الجازة  تكون مدة 

الدرا�ضة فى خارج الكويت. و يجوز جتزئة هذه املدة اذا كان هناك اأكرث من امتحان خالل 

ال�ضنة الدرا�ضية بغ�ص النظر عن مدة المتحان.

52



2. امتحانات اجلامعات – واملعاهد العليا دون امل�ستوى اجلامعى

اذا كانت  العودة  الواحدة �ضاملة مدة  الدرا�ضية  ال�ضنة  يوما فى   45 الجازة  تكون مدة 

الدرا�ضة فى خارج الكويت . على ان جتزاأ هذه الجازة بحيث ل تزيد عن 25 يوما فى املرة 

الواحدة و ل جتاوز فى جمموعها 45 يوما فى ال�ضنة الدرا�ضية الواحدة.

3. امتحانات ال�سهادة الثانوية العامة و ما يعادلها

تكون مدة الجازة 20 يوما تنتهى بنهاية المتحان مع منح مدة اخرى اق�ضاها 10 اأيام فى 

حالة تقدمي امتحان تكميلى ) دور ثان(.

4. امتحانات النقل فى املرحلة الثانوية 

تكون مدة الجازة 15 يوما تنتهى بنهاية المتحان مع منح مدة اخرى اق�ضاها 7 اأيام فى 

حالة تقدمي امتحان تكميلى ) دور ثان(.

5. امتحان املرحلة املتو�سطة )وما يعادلها( وامتحانات النقل فى 

هذه املرحلة 

تكون مدة هذه الجازة 10 ايام تنتهى بنهاية المتحان مع منح مدة اخرى اق�ضاها 7 اأيام 

فى حالة تقدمي امتحان تكميلى ) دور ثان (.

6. امتحان املرحلة البتدائية ) رابع ابتدائى فقط ( 

تكون مدة الجازة 7 ايام فقط تنتهى بنهاية المتحان.
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7. امتحان امللتحقني بدور القراآن الكرمي ومراكز التاأهيل املهنى 

لتعليم الكبار فى الكويت

اجلهات  عن  ال�ضادرة  المتحان  جداول  وح�ضب  المتحان  ملدد  وفقا  الجازة  مدة  تكون 

املخت�ضة.ول يجوز جتزئة مدة الجازة املن�ضو�ص عليها فى البنود 3 , 4, 5, 6, 7 من هذه 

املادة �ضواء اكانت الدرا�ضة بنظام الف�ضول الدرا�ضية, او بنظام املقررات, و يكون منح 

الجازة عند المتحان النهائى فقط.

مادة �ساد�سة

متنح الجازة وفقا لأحكام هذا القرار مبرتب كامل ) املرتب ال�ضا�ضى + العالوة الجتماعية 

املقررة فقط( وذلك بالن�ضبة للكويتني. اأما بالن�ضبة لغري الكويتني فى متنح لهم 

هذه الجازة فى اى مرحلة من مراحل الدرا�ضة ال بدون مرتب.

مادة �سابعة

تقوم اجلهة احلكومية فى حالت منح الجازة وفقا حلكام هذا القرار بالتحقق من قيام 

املوظف بهذه الجازة و تقدميه ما يثبت تاأديته لالمتحان و عودته خالل املدة املقررة 

الجازة لمتحانات  ان تراعى فى حالت منح  على   – الكويت  اذا كانت درا�ضته فى خارج 

الدرا�ضات العليا موافاة ديوان اخلدمة ب�ضورة عن امل�ضتندات الدالة على تاأدية المتحان.

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار تعتبارا من بداية العام الدرا�ضى 88/ 1989م ويلغى كل حكم, ورد 

فى قرار اأو تعميم �ضادر عن ديوان اخلدمة, يخالف احكامه.

رئي�س الديوان
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تعميم  رقم )4( ل�سنة 1989

ب�ساأن املوظفني الذين اوفدوا فى بعثات واجازات درا�سية

قبل العمل بالالئحة احلالية للبعثات وانتهت بعثاتهم واجازاتهم

فى ظل العمل بهذه الالئحة

التاريخ : 15 �صوال 1408 هـ                                              املرجع: د/3  - 6/1373

                   20 مايو 1989 م

1986م  ل�ضنة   10 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  قرار  من   35 املادة  من   5 للبند  ا�ضارة 

ب�ضاأن لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية – الذى ت�ضمن ما يفيد الزام املبعوث اأو املجاز 

باخلدمة, بعد انتهاء بعثته اأو اجازته, فى نف�ص اجلهة املوفدة اأو فى اجلهة املحددة 

بقرار ايفاده مدة مماثلة ملدة بعثته اأو اجازته ال وجب اأن ي�ضرتد منه 30 % من املرتبات 

والبدلت واملخ�ض�ضات والنفقات التى حتملتها الدولة خالل مدة البعثة اأو الجازة.

لقد بحثت جلنة البعثات املنبثقة عن جمل�ص اخلدمة املدنية مو�ضوع اجلهات  التى 

يتعني على املبعوثني واملجازين امل�ضار اليهم اعاله اخلدمة فيها مدة مماثلة  ملدة 

البعثة او الجازة الدرا�ضية وذلك على �ضوء التفوي�ص ال�ضادر لها من املجل�ص فى هذا 

املجال – وقررت الآتى:

تعديل الفقرة الأخرية من البند 5 من املادة 35 املبينة اعاله لتكون كالآتى:

)5( ي�ضرتد من املبعوث او املجاز 30 % من املرتبات والبدلت واملخ�ض�ضات والنفقات .... 

فى احلالت الآتية:

• اذا مل يخدم بعد انتهاء البعثة اأو الجازة الدرا�ضية فى اجلهة املوفدة اأو فى احدى 	

اجلهات  احلكومية اأو الهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة اأو اجلهات التى ت�ضاهم فيها 

اليفاد ملزما  قرار  ما مل يكن  الجازة كل ذلك  اأو  البعثة  الدولة مدة مماثلة ملدة 

باخلدمة فى جهة معينة بالذات.
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 4 رقم  اخلدمة  ديوان  لقرار  املرفقة  القواعد  �ضمن  الواردة   47 رقم  القاعدة  كانت  وملا 

تتعلق   – الذكر  الدرا�ضية �ضالف  الجازات  البعثات و  ل�ضنة 1986م ب�ضاأن تطبيق لئحة 

بنف�ص املو�ضوع لذا فان ديوان اخلدمة قرر تعديل القاعدة رقم 47 �ضالفة الذكر وذلك 

على مقت�ضى التعديل الذى قررته اللجنة على النحو املبني اعاله.

رئي�س الديوان

56



تعميم رقم ) 10 / 1991 (

ب�ساأن البعثات والجازات الدرا�سية

التاريخ : 30 �صبتمرب 1991 م                                                         املرجع: د / 3

ملا كان املركز القانونى للموظف الكويتى امل�رشح له باجازة ايا كان نوعها مل يتاثر ب�ضبب 

الغزو حيث اعترب كل املوظفني الكويتيني م�ضتمرين باخلدمة كل ح�ضب و�ضعه القانونى.

وحيث ان املوظف الكويتى املبعوث اأو امل�رشح له باجازة ر�ضمية قبل الغزو الغا�ضم يعترب 

م�ضتمرا فى بعثته اأو باإجازته الدرا�ضية خالل فرتة الغزو بنف�ص الو�ضع الذى كان عليه يف

 1 / 8/ 1990م.

لذا فان الديوان يود تو�ضيح الآتي بالن�ضبة للموظفني املبعوثني واملجازين درا�ضيًا:

اأولً: املجازون واملبعوثون الذين با�رشوا عملهم اعتباراً من 1 / 6 /1991م ي�ضتمرون يف 

مزاولة عملهم حتى بداية العام الدرا�ضي 1 / 9 / 1992م وعليهم ا�ضتئناف درا�ضتهم مع 

بداية العام الدرا�ضى املذكور.

ثانيًا: املجازون واملبعوثون الذين مل يبا�رشوا عملهم فى 6/1/ 1991م يظلون بحكم 

و�ضعهم القانوين اثناء فرتة الغزو - متمتعني ببعثاتهم اأو باإجازتهم الدرا�ضية كل 

ح�ضب و�ضعه القانونى �ضواء كانت الجازة براتب كامل اأو بن�ضف راتب اأو بدون راتب ب�رشط 

ان يو�ضلوا درا�ضتهم من بداية العام الدرا�ضى 1992/91م وال اعتربوا منقطعني عن 

العمل اعتباراً من  1/ 6 /1991م.

علمًا بان الديوان �ضيقوم باإ�ضقاط فرتة الغزو من فرتة الدرا�ضة املقررة بالن�ضبة للمبعوثني 

كما  ذلك,  درا�ضتهم  ا�ضتلزمت  اإذا  مماثلة  بفرتة  عنها  وتعوي�ضهم  درا�ضيًا  واملجازين 

�ضيقوم الديوان بتطبيق ما جاء ببنود قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 / 86 عند تخلف 

املجاز اأو املبعوث عن اللتحاق مبقر درا�ضته يف بداية العام الدرا�ضي 1992/91م .

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام,,,,,
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تعميم رقم ) 37 ( ل�سنة 1992

ب�ساأن ال�ستثناء من بع�س �سروط الإيفاد فى

بعثات اأو اإجازات درا�سية اأو منح

التاريخ : 18 حمرم 1413 هـ                                                املرجع : د /3 – 288 / 6

              19 يوليو 1992 م

ب�ضاأن  ل�ضنة 1986 م   10 رقم  10 من قرار جمل�ص اخلدمة املدنية   ,  8 ا�ضرتطت املواد 

لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية عدة �رشوط  جلواز الإيفاد فى بعثة اأو اإجازة اأو منحة 

البعثة  اأو  الجازة  واأن تكون  ال ملرة واحدة,  الدرا�ضية  الجازة  من بينها عدم جواز منح 

اأو املنحة يف جمال الوظيفة التى ي�ضغلها املوظف املر�ضح لاليفاد, و�رشورة اجتياز 

امتحان التوفل او ما يعادله مبعدل 500 نقطة يف جامعة الكويت.

مو�ضوع  بحثت  قد  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  عن  املنبثقة  البعثات  جلنة  كانت  وملا 

بناء على  و   . الذكر على �ضوء املتغريات احلالية  اليفاد �ضالفة  ال�ضتثناء من �رشوط 

التفوي�ص ال�ضادر لها من جمل�ص اخلدمة املدنية فى هذا املجال قررت الآتى:

اأولً: ال�ضتثناء من �رشط ان تكون البعثة او الجازة او املنحة فى جمال الوظيفة التى 

ي�ضغلها املر�ضح لاليفاد الوارد بالبند 3 من املادة 8 من الالئحة, و من �رشط عدم جواز 

منح املر�ضح اجازة درا�ضية ال مرة واحدة الوارد بالبند 4 من املادة 10 من نف�ص الالئحة 

– وذلك وفقا لل�ضوابط التالية:

اأ - اأن يرد الطلب ب�ضفة ر�ضمية من اجلهة احلكومية حيث ل يعتد بالطلبات ال�ضخ�ضية 

ب - اأن تكون الدرا�ضة املطلوبة من �ضمن خطة الوزارة للبعثات املعتمدة من ديوان 

اخلدمة . 

ج - اأن تكون الدرا�ضة من الدرا�ضات الفنية العملية .

د - األ تتوافر الدرا�ضة املطلوبة داخل الكويت ) بالن�ضبة ملن �ضيدر�ص خارج الكويت( .

ل  بحيث  الدولة  حتتاجها  التى  التخ�ض�ضات  من  تخ�ض�ص  فى  الدرا�ضة  تكون  اأن   - هـ 
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يرتتب عليها وجود فائ�ص يف التخ�ض�ص يف البالد.

مع مالحظة ان هذا ال�ضتثناء ي�رشى علي القاعدة رقم 2 من قرار ديوان اخلدمة رقم 4 

ل�ضنة 1986م ب�ضاأن تطبيق لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية التى ل يجيز منح املوظف 

الذى �ضبق 

و اأن منح اجازة درا�ضية انتهت بح�ضوله على موؤهل اجازة اخرى.

ثانيًا: اإ�ضتثناء املر�ضحني لاليفاد فى بعثات اأو اجازات درا�ضية اأو منح من �رشط اجتياز 

امتحان التوفل )اأو ما يعادله( مبعدل 500 نقطة من جامعة الكويت الوارد بالفقرة ب من 

البند 4 من املادة 8 من الالئحة, �رشيطة ان يكون املر�ضح لاليفاد من احلا�ضلني على 

�ضهادة النجاح فى اللغة الجنليزية او احلا�ضلني على املوؤهل من احدى الدول التى 

على ان يح�ضل على 500 نقطة فى امتحان التوفل  تكون درا�ضتها باللغة الجنليزية – 

من مقر الدرا�ضة بدل من جامعة الكويت.

عن  املنبثقة  البعثات  جلنة  قررته  ما  مراعاة  احلكومية  اجلهات  كافة  من  يرجى  لذا 

جمل�ص اخلدمة املدنية على النحو الوارد بهذا التعميم عند تر�ضيح اأحد املوظفني 

لاليفاد يف بعثات اأو اإجازات درا�ضية اأو منح – ويعمل بهذا التعميم من تاريخ �ضدوره.

رئي�س الديوان
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تعميم رقم 41 ل�سنة 1992

ب�ساأن تعديل بع�س قواعد لئحة البعثات

والجازات الدرا�سية

التاريخ: 22 ربيع الآخر 1413 هـ                                              املرجع: د / 3 – 3484 / 6

           18 اكتوبر 1992 م

يحيط ديوان اخلدمة كافة اجلهات احلكومية باأن جمل�ص اخلدمة املدنية قد قرر بناء 

تعديل بع�ص مواد لئحة البعثات والجازات  على اقرتاح جلنة البعثات املنبثقة عنه – 

الدرا�ضية ال�ضادرة مبوجب قراره رقم 10 / 86 و ذلك على النحو التاىل:

اأولً : تعديل نقاط اجتياز امتحان التوفل الوارد بن�ص الفقرة ب من البند)4( من املادة 

الثامنة من لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية و املعدلة مبوجب تعميم الديوان رقم 

92/37 ال�ضــادر بتاريـــــخ 19 / 7 / 1992م لي�ضبح " 450 " نقطة بدل من "500" نقطة.

ثانيًا: ا�ضتبدال ن�ص املادة الثالثة ع�رش بالن�ص التاىل :

اجلامعى  التعليم  بلى  عاٍل  موؤهل  على  احل�ضول  الكويت  داخل  املبعوث  ي�ضتحق 

مرتبه ال�ضا�ضى والعالوة الجتماعية.

وي�ضتحق املبعوث داخل الكويت لكت�ضاب خربة اأو لجراء درا�ضة علمية عملية اأو حل�ضور 

اىل مرتبه ال�ضا�ضي والعالوة  الجتماعية   ندوة اأو حلقة  اأو  دورة  تدريبية  بال�ضافة  – 

–  البدلدت 

والعالوات ال�ضافية التابعة للمرتب و التى تاأخذ حكمه طوال مدة البعثة.

اأما املبعوث خارج الكويت فيعامل على النحو التاىل:

• اذا كانت البعثة للح�ضول على موؤهل عاٍل يلى التعليم اجلامعى فيجوز منحه – 	

خم�ض�ضات مالية وفقا لأحكام  بال�ضافى اىل مرتبه  ال�ضا�ضى والعالوة الجتماعية – 

هذه الالئحة.
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• اأما اذا كانت البعثة لكت�ضاب خربة اأو لإجراء درا�ضة علمية اأو حل�ضور ندوة اأو حلقة 	

الجتماعية  والعالوة  ال�ضا�ضى  بال�ضافة اىل مرتبه   – تدريبية فيجوز منحه  اأو دورة 

املقررة .

• خم�ض�ضات مالية 	 والبدلت والعالوات ال�ضافية التابعة للمرتب والتى تاأخذ حكمه – 

وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

وتسرى احكام الفقرتني ال�ضابقتني ما مل يتقرر مد البعثة ملدة معينة " بدون مرتب"

ثالثًا : ا�ضتبدال املادة الرابعة ع�رش من الالئحة بالن�ص التاىل:

تكون املخ�ض�ضات املالية التى يجوز ان متنح للمبعوث خارج الكويت وفقًا للجدول املرافق 

لهذه الالئحة , مع مراعاة عدم تكرار �رشف خم�ض�ضات ال�ضهر الول بني درا�ضتي املاج�ضتري  

والدكتوراه اأو بني مراحل الدرا�ضات العليا.

وا�ضتثناء من الفئات الواردة باجلدول �ضالف الذكر:

من  الول  ال�ضهر  بعد  باخلارج  للدرا�ضة  املبعوث  الكويتي  الطبيب  تكون خم�ض�ضات   - اأ 

البعثة 500 دينار كويتي �ضهريا وذلك بال�رشوط الآتية:

ذات  الطبية  التدريبية  املراكز  فى  ال�رشيرية  الكلينيكية  للدرا�ضات  مبعوثا  يكون  ان   

امل�ضتوى العاىل يف اأي من الوليات املتحدة المريكية , كندا , اململكة املتحدة , ايرلندا 

, املانيا.

الذكر  الدول �ضالفة  التدريبية فى  بالعمل فى امل�ضت�ضفيات  ان يكون املبعوث ملتحقا 

والتى توؤدي الربامج التدريبية بها اىل احل�ضول على �ضهادات مهنية اكلينيكية تعادل 

درجة الدكتوراه 

وعلى ان يعاد النظر فى الدول الواردة فى هذه الفقرة ب�ضفة دورية

ب - تكون خم�ض�ضات ) ال�ضهر الول 30 يوما فقط ( للموفد فى بعثة عملية باخلارج لأكت�ضاب 

خربة او لإجراء درا�ضة علمية او عملية او حل�ضور ندوة او دورة تدريبية  بواقع 80 ديناراً كويتيًا 

يوميًا اذا كان اليفاد لدول الفئة الوىل الواردة فى اجلدول املرافق لالئحة البعثات و الجازات 

الدرا�ضية ال�ضادرة مبوجب القرار رقم 10 / 86 و بواقع 50 ديناراً كويتيًا لغري ذلك من البالد.
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رابعًا: ا�ضتبدال ن�ص الفقرتني الوىل والثانية من املادة ال�ضاد�ضة ع�رش بالن�ص 

التاىل :

اأو  البعثة  اأو جهة  الكويت اىل مقر   اأو املجاز مبرتب كامل من  يكون �ضفر املبعوث 

الدرا�ضة فى اخلارج و عودته على نفقة الدولة بالدرجة الوىل لكل من �ضاغلى جمموعة 

الوظائف القيادية , و الدرجتني ب و اأ من جمموعة الوظائف العامة , ومديري الإدارات ومن 

يف حكمهم, وبالدرجة ال�ضياحية لغري ذلك من املبعوثني اأو املجازين.

اخلارج  لوجوده فى  املقررة  املدة  تزيد  الذى  كامل  براتب  املجاز  اأو  للمبعوث  وي�رشح 

ب�ضبب بعثته اأو اجازته الدرا�ضية على ت�ضعة �ضهور ان ي�ضطحب زوجته وثالثة من اولده 

ل تزيد اعمارهم عن الثامنة ع�رش على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية.

كما تعامل املوظفة املبعوثة من حيث ا�ضطحابها لزوجها و لثالثة من اولدها معاملة 

املوظف بالن�ضبة لنفقات ال�ضفر والتعليم والعالج.

لذا يرجى مراعاة ما ورد بهذا التعميم و العمل به اعتبارا من 1992/10/1م.

رئي�س الديوان
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مذكـــــــرة بزيـــــادة

خم�س�سات الطباء اىل 800  د. ك

بناء على قرار جمل�س اخلدمة املدنية

اعتبارا من 1993/7/1 م

مـــن  : وحدة جمل�س اخلدمة املدنية

الـــى : اإدارة البعثات

املو�صــوع : تنفيذ قرارات جمل�س اخلدمة املدنية

التاريـــــــــخ : 24 / 7 / 1993م

حتية طيبة و بعد,,,,

يرجى التف�ضل بالإحاطة مبوافقة جمل�ص اخلدمة املدنية على ما ياأتي:

اأولً: زيادة املخ�ض�ضات املالية وال�ضهرية اإىل 800 د.ك بدلً من 500 د.ك اعتباراً من7/1 / 

1993م وذلك لالأطباء الكويتيني املبعوثني للدرا�ضات الطبية التخ�ض�ضية.

ان  على  اخلارج  فى  للغة  ا�ضايف  كور�ص  درا�ضيًا  واملجازين  املبعوثني  درا�ضة  ثانيًا: 

تكون بدون راتب اأو خم�ض�ضات اأو اأية مزايا اخرى.

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,,

وحدة جمل�س اخلدمة املدنية

63



قرار رقم )7( ل�سنة 1993م

ب�ساأن تعديل املادة الثالثة من قرار

ديوان اخلدمة املدنية رقم 4 / 88 بقواعد و�سروط

منح اجازة حت�سري وتاأدية المتحانات

ديوان اخلدمة 

بعد الطالع على املر�ضوم رقم )10( ل�ضنة 1960م  بقانون ديوان اخلدمة وتعديالته.

وعلى املر�ضوم بقانون رقم )15( ل�ضنة 1979م فى �ضاأن اخلدمة املدنية وتعديالته.

وعلى املر�ضوم ال�ضادر فى 4 اأبريل �ضنة 1979م فى �ضان نظام اخلدمة املدنية وتعديالته.

وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم )10( ل�ضنة 1986م ب�ضان لئحة البعثات والجازات 

الدرا�ضية.

وعلى قرار ديوان اخلدمة رقم ) 4( ل�ضنة 1988 بقواعد و�رشوط منح اجازة حت�ضري و تاأدية 

المتحانات .

وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 1 / 89 املعدل بالقرار رقم 4 / 89  ب�ضاأن �ضوابط 

التطبيقى  للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة  الكليات  و  الكويت  جامعة  طلبة  تعيني 

والتدريب.

وبناء على ما قررته جلنة البعثات بديوان اخلدمة.

قــــرر

مادة )1( :ي�ضتبدل بن�ص املادة الثالثة من قرار ديوان اخلدمة رقم 4 / 88 الن�ص التاىل:-

يكون منح اجازة حت�ضري وتاأدية المتحان على النحو التاىل:

اأولً: مبوافقة اجلهة احلكومية التابع لها املوظف مبا�رشة يف احلالت التالية:

اإجازة المتحانات اخلا�ضة باملراحل البتدائية واملتو�ضطة والثانوية داخل الكويت مبا . 1

يف ذلك �ضنوات النقل فى املرحلتني املتو�ضطة والثانوية.

اإجازة المتحانات اخلا�ضة بدور القراآن الكرمي ومراكز التاأهيل املهني لتعليم الكبار.. 2
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اجازة المتحانات اخلا�ضة باملرحلة اجلامعية واملعاهد العليا دون امل�ضتوى اجلامعي . 3

داخل الكويت.

ثانيًا: مبوافقة ديوان اخلدمة امل�ضبقة:

اإجازة المتحانات اخلا�ضة مبراحل الدرا�ضات العليا مثل الدبلوم العايل بعد املرحلة . 1

اجلامعية واملاج�ضتري والدكتوراه والزمالة.

اإجازة المتحانات اخلا�ضة باملرحلة اجلامعية واملعاهد العليا دون امل�ضتوى اجلامعي . 2

خارج الكويت.

اإجازة المتحانات لغري الكويتيني فى جميع مراحل الدرا�ضة.. 3

اجازات  منح  قرارات  بن�ضخة من  الديوان  احلكومية مبوافاة  اجلهات  تلتزم   :)2( مادة 

المتحانات اخلا�ضة باملرحلة اجلامعية واملعاهد العالية دون امل�ضتوى اجلامعى داخل 

الكويت ومنوذج بيانات املوظف امل�رشح له بالجازة – املرفق بهذا القرار .

بعد تعبئته واعتماده من وحدة �ضئون املوظفني وذلك خالل خم�ضة ع�رش يوما من 

�ضدور قرار الت�رشيح بالإجازة ملراجعته والتاأكد من �ضحته وفقا للقواعد املعمول بها 

مبوجب قرار الديوان رقم 4 / 88 .

مادة )3( : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �ضدوره.

                رئي�س الديوان 

                        عبد العزيز  الزبن

مرفق : منوذج بيانات املوظف امل�صرح له

بالإجازة امل�صار اليها باملادة )2( من هذا القرار  - ع.خ / قرار /3 

ال�صـــارة: د/4 – 4885 /6 - ا

لتاريـــخ: 9 رجب �صنة 1414 هـ  -  22 دي�صمرب �صنة 1993 م
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تابع – قرار رقم )7( ل�سنة 1993 م

منوذج بيانات طالب اجازة اأداء المتحان داخل الكويت

 )جامعة الكويت, الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب(.

ا�سم ورقم امللف

الوظيفة

املوؤهل احلايل

احلالة االجتماعية

نتيجة بحث احلالة بالن�سبة للموظفني غري املتزوجني 

) معيل / غري معيل (

جهة الدرا�سة ) جامعة / هيئة / معهد(

الكلية امللتحق بها حاليا

التخ�س�ص

هل تكرر ر�سوبه مرتني متتاليتني فى �سنة درا�سية واحدة او 

ف�سل درا�سى واحد

الفرقة امللتحق بها حاليا

املرحلة الدرا�سية احلالية وعدد مرات منحه اجازة اداء امتحان 

بالفرقة امللتحق بها حاليا

الف�سل الدرا�سى او العام الدرا�سى املطلوب ملنحه اجازة اداء 

االمتحان

مدة االجازة امل�سرح بها بدايتها و نهايتها

خامت اجلهة اعتماد وحدة �ضئون املوظفني

الفرقة الدرا�صية تتمثل باجتياز )30( وحدة درا�صية )بالن�صبة جلامعة الكويت( و )34( وحدة درا�صية 

)بالن�صبة للكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب(

م. اأ /495
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قرار رقم )6( ل�سنة 1995

يف �ساأن ا�سرتاط احل�سول على " 500 " نقطة 

يف التوفل حمليًا عند بدء اليفاد

جمل�س اخلدمة املدنية:

• بعد الطالع على املر�ضوم بالقانون رقم )15( ل�ضنة 1979م يف �ضاأن اخلدمة املدنية 	

والقوانني املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم رقم )10( ل�ضنة 1960م بقانون ديوان اخلدمة وتعديالته.	

• �ضنة 	 اأبريل   4 املوافق  الوىل �ضنة 1399 هـ  7 جمادى  ال�ضادر يف  املر�ضوم  وعلى 

1979م يف �ضاأن نظام اخلدمة املدنية واملرا�ضيم املعدلة له.

• والجازات 	 البعثات  لئحة  �ضاأن  يف  1968م  ل�ضنة   )10( رقم  املجل�ص  قرار  وعلى 

الدرا�ضية .

• وعلى قرارات وتعاميم ديوان اخلدمة ال�ضادرة ب�ضاأن �ضوابط واأحكام وقواعد تطبيق 	

لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية .

• وبناء على مذكرة ديوان اخلدمة املعتمدة من  قبل اأع�ضاء جمل�ص اخلدمة املدنية	

قــــرر

اأو  درا�ضية  اجازة  اأو  بعثة  يف  لاليفاد  املر�ضح  املوظف  ح�ضول  ي�ضرتط  اأوىل:  مادة 

منحة على معدل " 500 " نقطة – على القل – فى امتحان التوفل )اأو ما يعادله( حمليا.

مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1996/1/1 وين�رش فى اجلريدة الر�ضمية و  

يلغى كل ما يتعار�ص مع احكامه.

رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية " بالنيابة "

النائب الثانى لرئي�س جمل�س الوزراء

ووزير املالية

نا�سر الرو�سان

وزير العدل وال�ضئون الدارية      

                                                                               م�ضارى جا�ضم العنجرى

�صدر بتاريخ: 1 اأكتوبر 1995 م - املوافق: 6 جمادى الأوىل 1416 هـ
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تعميم قرار  رقم ) 17( ل�سنة 1995

فى �ساأن ا�سرتاط احل�سول على " 500 " نقطة على القل فى امتحان 

التوفل عند اليفاد يف بعثة علمية اأو اجازة درا�سية اأو منحة.

اأو  درا�ضية  اجازات  اأو  علمية  بعثات  يف  املوفدين  تواجه  معوقات  من  ظهر  ملا  نظراً 

منح درا�ضية للخارج عن طريق ديوان املوظفني عند درا�ضتهم للغة الجنليزية نتيجة 

ل�ضبق تخفي�ص معدل امتحان التوفل الالزم ك�رشط لاليفاد يف لئحة البعثات والجازات 

الدرا�ضية من " 500 " نقطة اىل " 450 " نقطة.

ونظرا ل�ضتفاد بع�ص املر�ضحني للمدد امل�رشح بها لدرا�ضة اللغة الجنليزية من دون 

ل  والذى  باأغلب اجلامعات املعرتف بها  للقبول  الالزم ك�رشط  احل�ضول على املعدل 

نقطة , من ثم فقد بادر جمل�ص اخلدمة املدنية با�ضدار قراره رقم )6(   " 500 يقل عن " 

برفع  /1996م   1/  1 من  اعتباراً  به  �ضيعمل  والذى  1995م   /10  /1 بتاريخ  ل�ضنة 1995م 

معدل امتحان التوفل )او ما يعادله( حمليا الالزم ك�رشط لاليفاد للدرا�ضة لي�ضبح " 500 

" نقطة بدل من " 450 " نقطة.

وملا كان هناك بع�ص املر�ضحني ممن كانوا قد ح�ضلوا على معدل " 450 " نقطة كحد 

ادنى قبل �ضدور قرار جمل�ص املدنية �ضالف الذكر وكانو قد بداأوا فى اجراءات ح�ضولهم 

على قبول من اجلامعات مبوافقة الديوان.

لذا يرجى من كافة اجلهات احلكومية عند ايفاد املوظفني فى بعثات علمية اأو اجازات 

درا�ضية اأو منح مراعاة الآتى:

اأولً: ان يجتاز املوظف املر�ضح للبعثة اأو الجازة الدرا�ضية اأو املنحة امتحان التوفل اأو 

ما يعادله حمليا مبعدل " 500 "نقطة على القل ك�رشط لاليفاد اعتباراً من 1996/1/1 م.

ثانيًا:  املظفون الذين �ضبق واأن ر�ضحوا وح�ضلوا على معدل »450« نقطة على الأقل 

6 /95 ي�ضتمرون فى  رقم  قرار جمل�ص اخلدمة املدنية  امتحانالتوفل قبل �ضدور  يف 
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اجراءاتهم للح�ضول على القبول من اجلامعات مبوافقة الديوان – اما املر�ضحون  الذين 

نقطة كحد ادنى فيمنحون فر�ضة للح�ضول على هذا   " 450 مل يح�ضلوا على معدل " 

نقطة   "  500  " التزموا باحل�ضول على معدل  وال  اق�ضاه 1996/1/1م.  املعدل فى موعد 

ك�رشط ل�ضتكمال اجراءاتهم للدرا�ضة باخلارج.

       

                رئيس الديوان

              عبد العزيز عبد اهلل الزبن
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تعميم رقم )6( ل�سنة 1996م

واملجازين  للمبعوثني  بال�سفر  الت�سريح  مدد  تعديل  �ساأن  فى 

درا�سيًا الواردة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم 10 / 86 

ب�ساأن لئحة البعثات و الجازات الدرا�سية

ملا كانت املادة )24( من قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 / 86 ب�ضاأن لئحة البعثات 

والجازات الدرا�ضية قد حددت املدد التى يجوز للمبعوث اأو املجاز درا�ضيًا خارج الكويت 

التى يتعني عليه عودته  الدرا�ضة وكذلك املدد  اأو  البعثة  ال�ضفر خاللها قبل موعد 

عقب انتهائها دون تفرقة بني نوعى البعثة �ضواء كانت علمية للح�ضول على موؤهل 

علمى اأو عملية حل�ضور دورة تدريبية اأو اجراء درا�ضة اأو ح�ضور ندوة و�ضواء كانت البعثة 

الذى  المر  عنها  بعيدة  اأو  الكويت  دولة  من  قريبة  دولة  فى  اليها  املوفد  العملية 

اقت�ضى مراجعة هذه املدد مبا يتم�ضى مع الواقع.

لذلك فقد قرر جمل�ص اخلدمة املدنية – بناء على اقرتاح ديوان اخلدمة – ا�ضتبدال ن�ص 

املادة )24( من قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 / 86 بالن�ص التاىل:

• يكون الت�رشيح بال�ضفر للمبعوث او املجاز درا�ضيا خارج دولة الكويت قبل املوعد 	

املحدد لبدء البعثة اأو الدرا�ضة, وكذلك العودة عند انتهائها وفقا ملا يلى:

اأ. املبعوثني للح�ضول على موؤهل عال يلى التعليم اجلامعى و املجازون درا�ضيا :

ي�رشح لهم ال�ضفر قبل موعد البعثة او الدرا�ضة بثالثة اأيام اذا كانت مدتها )30( يومًا 

فاأقل, و خالل �ضبعة ايام اذا زادت عن )30( يومًا ومل تتجاوز �ضنة , وخالل )15( يومًا اذا 

زادت مدتها عن ذلك.

ويجب عودة املبعوث او املجاز عقب انتهاء بعثته او درا�ضته خالل ثالثة ايام اذا كانت 

)30( يوما ومل تتجاوز  زادت عن  اذا  ايام  فاأقل, وخالل �ضبعة  )30( يوما  الفعلية  مدتها 

�ضتة ا�ضهر, وخالل )15( يوما اذا زادت عن �ضتة ا�ضهر و مل تتجاوز �ضنة, وخالل )30( يوما 

اذا زادت عن �ضنة.
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ب. املبعوثون لأكت�ضاب خربة او لجراء درا�ضة علمية اأوح�ضور ندوة او حلقة او دورة تدريبية:

ي�رشح للمبعوث مبدد للذهاب والعودة مبراعاة الدولة املوفد اليها وذلك وفقًا ملا يلى:

• الإيفاد لدول جمل�س التعاون :	

ي�رشح للموفد بيوم للذهاب ومبثله العودة اذا كانت مدة البعثة ا�ضبوعني فاأقل – 

وبيومني للذهاب ومبثلهما للعودة اذا كانت مدتها تزيد على ا�ضبوعني.

• الإيفاد لغري دول جمل�س التعاون :	

ي�رشح للموفد بيومني للذهاب و مبثلهما للعودة اذا كانت مدة البعثة ثالثني يوما 

فاأقل . 

وبثالثة اأيام ومبثلهم للعودة اذا زادت عن )30( يومًا ومل تتجاوز �ضتة اأ�ضهر. وب�ضبعة 

ايام ومبثلهم للعودة اذا زادت عن �ضتة ا�ضهر.

وحت�ضب املدة املقررة فى حالة الغاء قرار اليفاد من تاريخ اخطار املوظف املوفد بالغاء 

القرار.

ويف جميع الحوال تاخذ املدة املقررة للعودة حكم البعثة او الجازة الدرا�ضية لذا يرجى 

من كافة اجلهات احلكومية مراعاة ما قرره جمل�ص اخلدمة املدنية على النحو الوارد 

بهذا التعميم على ان ي�رشى على حالت الإيفاد التى تتم اعتبارا من 1 / 7/ 1996 م.

 

رئيس الديوان       

       عبد العزيز عبد اهلل الزبن
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تعميم رقم ) 29( ل�سنة 1992م

فى �ساأن البعثات والجازات الدرا�سية

والدورات والربامج التدريبية

بناء على ما تقت�ضيه امل�ضلحة العامة ول�رشعة اجناز املعامالت وتوفريا للجهد والوقت 

معا و بال�ضارة لتعاميم الديوان ال�ضابقة بهذا اخل�ضو�ص, وحتى ميكن بحث املوا�ضيع 

املطروحة لاليفاد فى الوقت املنا�ضب من قبل ادارة البعثات بالديوان لعر�ضها على 

جهات الخت�ضا�ص و من ثم البت فيها.

فاإن الديوان يوؤكد على �رشورة ا�ضتيفاء الآتي:

اأو . 1 التدريبية  والربامج  والدورات  الدرا�ضية  والجازات  للبعثات  الرت�ضيحات  ار�ضال 

احللقات اأو الندوات الدرا�ضية ... الخ قبل �ضهرين على القل من تاريخ بدء الدرا�ضة 

التدريب حمليًا  اأو  الدرا�ضة  القل من  التدريب يف اخلارج. قبل �ضهر واحد على  اأو 

بالكويت.

وكذلك . 2 الدرا�ضية  والجازات  للبعثات  املنظمة  واللوائح  للقرارات  املر�ضح  ا�ضتيفاء 

بعثة  للخارج فى  اليفاد  بغر�ص  بالكامل   )2  ,1( رقمى  البعثات  ا�ضتيفاء منوذجى 

اأو اجازة اأو ال�ضرتاك بالربامج اأو الدورات التدريبية بعد اعتمادها من قبل املر�ضح 

لاليفاد و�ضئون املوظفني فى اجلهة, وتو�ضيح رقم الهاتف الذي ميكن به ال�ضتدلل 

عن �ضاحب العالقة.

بعثة . 3 يف  بالكويت  حمليًا  اليفاد  لغر�ص  فقط  بعثات   )2( رقم  منوذج  ا�ضتيفاء 

لاليفاد  املر�ضح  من  اعتماده  بعد  الدورات  و  بالربنامج  ال�ضرتاك  اأو  درا�ضة  اجازة  اأو 

و�ضئون املوظفني.

ار�ضال الربنامج التدريبي املرغوب ال�ضرتاك به وما يفيد قبوله للدرا�ضة اأو التدريب . 4

وتكاليف ال�ضرتاك.

التنبيه علي املر�ضحني بعدم مراجعة الديوان ال يف حالة الطلب منهم من قبل . 5

الديوان.

للتعليم . 6 العامة  للهيئة  التابعة  التدريب  مبراكز  املتدربني  ا�ضتحقاق  عدم 
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التطبيقى و التدريب اجازات اداء المتحان .

المتحان . 7 اداء  اجازات  لطالبى  بالن�ضبة    88/  4 رقم  الديوان  بقرار  التقيد  �رشورة 

ومراعاة موافاة الديوان مبا يلى:

اأ - ما يفيد قيد طالب من قبل املعهد اأو اجلامعة امللتحق بها الطالب واعتمادها من 

قبل وزارة التعليم العاىل بالن�ضبة للدرا�ضات خارج الكويت.

ب - ما يفيد باأن طالب الجازة هو املعيل الوحيد بالن�ضبة للدار�ضني بجامعة الكويت 

اأو احد املعاهد املحلية.

ج - ما يفيد تاأدية المتحان و بيان ال�ضنة الدرا�ضية اأو الف�ضل الدرا�ضي ال�ضابق بالن�ضبة 

للذين منحوا اجازات �ضابقة.

النقطاع عن  و فرتة  المتحان  انتهاء  بعد  الدرا�ضة  المتحان من جهة  نهاية  تاريخ  د- 

العمل ب�ضبب اجازة اداء المتحان من جهة عمله.

و- تكييف فرتات النقطاع عن العمل وفقا للقوانني  واللوائح املعمول بها عن فرتات 

ملبا�رشة  ال�ضابق  اليوم  وحتى  المتحان  تقدمي  لجازة  الخري  اليوم  بعد  ملا  التغيب 

العمل .

علما باأن الديوان لن يلتفت للرت�ضيحات املقدمة بعد بدء الدرا�ضة اأو التدريب اأو تقدمي  

تكن  مل  ما  اليفاد  اأو  الرت�ضيح  طلبات  بحث  عن  م�ضئول  يكون  لن  اأنه  كما  المتحان, 

م�ضتوفاة للبيانات امل�ضار اليها.

رئيس الديوان      

      عبد العزيز عبد اهلل الزبن
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جمل�س اخلدمة املدنية 

مـــذكــــــرة

مـــن : وحدة جمل�س اخلدمة املدنية

اىل ال�صيـد: مدير ادارة البعثات

املو�صـوع : قرار جمل�س اخلدمة املدنية ب�صاأن تفوي�س الديوان يف ممار�صة الخت�صا�صات املناطة بلجنة البعثات.

التاريـخ:  9 / 5 / 1993

يرجى التف�ضل بالحاطة بالآتى:

1993م   /4/10 بتاريخ  املنعقد   )93/2( رقم  باجتماعه  املدنية  اخلدمة  موافقة جمل�ص 

البعثات  بلجنة  املناطة  الخت�ضا�ضات  مبمار�ضة  املدنية  اخلدمة  ديوان  تفوي�ص  على 

 )10( رقم  املجل�ص  قرار  من  ال�ضاد�ضة  للمادة  تطبيقا  املدنية  اخلدمة  عن  املنبثقة 

ل�ضنة 1986م بالئحة البعثات و الجازات الدرا�ضية ووفقا لذات ال�ض�ص والجراءات ال�ضابق 

اعتمادها ب�ضاأن البعثات والجازات الدرا�ضية من قبل اللجنة املذكورة .

برجاء التف�ضل باتخاذ الجراءات الالزمة فى هذا ال�ضاأن 

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,,

وحدة مجلس الخدمة المدنية
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جمل�س اخلدمة املدنية

قرار رقم )4( ل�سنة 1997م يف �ساأن تعديل املادة العا�سرة

من قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم )10( ل�سنة 1986م

بالئحة البعثات والجازات الدرا�سية

جمل�ص اخلدمة املدنية 

• بعد الطالع على املر�ضوم بالقانون رقم )15( ل�ضنة 1979م فى �ضاأن اخلدمة املدنية 	

والقوانني املعدلة له.

• ابريل �ضنة 	  4 املوافق  الوىل �ضنة 1399 هـ  7 جمادى  ال�ضادر فى  املر�ضوم  وعلى 

1979م فى �ضاأن نظام اخلدمة املدنية و تعديالته.

• وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم )10( ل�ضنة 1986م بالئحة البعثات والجازات 	

الدرا�ضية و تعديالته.

• و 	 واأحكام  �ضوابط  ب�ضاأن  ال�ضادرة  املدنية  اخلدمة  ديوان  تعاميم  و  قرارات  وعلى 

قواعد تطبيق لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية .

• وبناء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية.	

• وبعد موافقة جمل�ص اخلدمة املدنية.	
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قـــــــــرر

مــــــادة )1(

ي�ضاف للبند رقم )2( من املادة العا�رشة من القرار رقم )10( ل�ضنة 1986م امل�ضار اليه 

اعاله الن�ص التايل:

ان مينح  بالعتماد  التوفل من اجلهات املخت�ضة  نتيجة  اعتماد  ويجوز فى حالة عدم 

املوفد الجازة الدرا�ضية لل�ضنة الوىل من دون مرتب حتى لو مت تغيري مقر اليفاد اىل 

دولة ل ي�ضرتط التوفل لاللتحاق بالدرا�ضة بها.

مــــــادة )2(

فى  وين�رش   – لتنفيذه  يلزم  من  ويبلغ  القرار  بهذا  العمل  املخت�ضة  اجلهات  على 

اجلريدة الر�ضمية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

   ناصر عبد اهلل الروضان

�صدر يف : 5 ربيع الآخر 1417 هـ

املوافق : 9 اغ�صط�س 1997 م
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مذكرة

مــن : وحدة جمل�س اخلدمة املدنية.

اىل ال�صيــد: وكيل الديوان امل�صاعد ل�صئون البعثات ونظم املعلومات       املحرتم.

املو�صـوع : طلب وزارة ال�صحة اليفاد يف بعثات درا�صية للتخ�ص�صات الطبية امل�صاعدة.

التاريخ: 27 / 9/ 1997م

حتية طيبة وبعد,,,

يرجى التف�ضل بالحاطة مبوافقة جمل�ص اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 7 ل�ضنة 1997م 

درا�ضية  بعثات  يف  اليفاد  ال�ضحة  وزارة  طلب  على  1997م   /  9  /  22 بتاريخ  املنعقد 

للتخ�ض�ضات الطبية امل�ضاعدة ويف حدود خطة البعثات للوزارة 

برجاء التف�ضل بالتنبيه لتخاذ الجراءات الالزمة فى هذا ال�ضاأن و ابالغ وزارة ال�ضحة بذلك 

القرار .

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

وحدة جمل�س اخلدمة املدنية
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قرار رقم )1( ل�سنة 1998م

يف �ساأن تعديل املادة اخلام�سة من قرار الديوان رقم 4 / 88 بقواعد 

و�سروط منح اجازة حت�سري و تاأدية المتحانات ومدة هذه الجازة

ديوان اخلدمة املدنية 

بعد الطالع على املر�ضوم رقم 10 ل�ضنة 1960م بقانون ديوان املوظفني والقوانني املعدلة له.

وعلى املر�ضوم بقانون رقم 15 ل�ضنة 1979م فى �ضاأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له.

وعلى املر�ضوم ال�ضادر فى 7 جمادي الأوىل �ضنة 1399 هـ املوافق 4 اأبريل  �ضنة 1979م فى �ضاأن نظام 

اخلدمة .

وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 ل�ضنة 1986م فى �ضاأن لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية .

ب�ضاأن  ل�ضنة 1993م   7 رقم  بالقرار  املعدل  1988م  ل�ضنة   )4( رقم  الديوان  قرار  وعلى 

قواعد و�رشوط منح اجازة حت�ضري وتاأدية المتحانات .

وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 89/1 املعدل بالقرار رقم 4 /89 ب�ضاأن �ضوابط 

التطبيقى  للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة  والكليات  الكويت  جامعة  طلبة  تعيني 

والتدريب.

املرحلتني  امتحانات  جتزئة  ب�ضاأن  1997م  ل�ضنة   7474 رقم  الرتبية  وزارة  قرار  وعلى 

الثانوية واملتو�ضطة مبراكز تعليم الكبار اعتبارا من العام الدرا�ضي 97 / 1998م وبناء 

على ما قررته جلنة البعثات بديوان اخلدمة املدنية.

قرر

مادة )1( 

ي�ضتبدل بن�ص املادة اخلام�ضة من قرار الديوان رقم 4 / 88 الن�ص التايل, حتدد مدة 

الجازة على النحو التايل,,
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ديوان اخلدمة  املدنية

تابع قرار رقم ) 1( ل�سنة 1998م

امتحانات الدرا�ضات العليا: تكون مدة الجازة ) 45 ( يوما فى ال�ضنة الدرا�ضية الواحدة . 1

�ضاملة مدة العودة اذا كانت الدرا�ضة فى خارج الكويت - ويجوز جتزئة هذه املدة 

اذا كان هناك اكرث من امتحان خالل ال�ضنة الدرا�ضية بغ�ص النظر عن مدة المتحان .

واملعاهد العليا دون امل�ضتوى اجلامعى تكون مدة الجازة . 2 امتحانات اجلامعات – 

) 45 ( يوما يف ال�ضنة الدرا�ضية الواحدة �ضاملة مدة العودة اذا كانت الدرا�ضة فى 

املرة  يف  يومًا   )  25  ( عن  تزيد  ل  بحيث  الجازة  هذه  جتزا  ان  علي  الكويت  خارج 

الواحدة ويتجاوز يف جمموعها )45 ( يومًا فى ال�ضنة الدرا�ضية الواحدة.

امتحان املرحلة البتدائية ) رابع ابتدائي فقط(.. 3

تكون مدة الجازة ) 7 ( اأيام فقط تنتي بنهاية المتحان.. 4

امتحانات ال�ضهادة الثانوية العامة وما يعادلها.. 5

امتحانات النقل فى املرحلة الثانوية.. 6

امتحانات املرحلة املتو�ضطة ) وما يعادلها ( وامتحانات النقل يف هذه املرحلة .. 7

الكبار فى  لتعليم  التاأهيل املهنى  ومراكز  الكرمي  القراآن  بدور  امللتحقني  امتحان 

الكويت.

تكون مدة الجازة يف البنود 4 , 5 , 6, 7 من هذه املادة لكل ف�ضل درا�ضى وفقا ملدد 

المتحان ال�ضادرة عن اجلهات املخت�ضة.

مادة )2(

يعمل بهذا القرار من العام الدرا�ضى 97 / 1998

        رئيس الديوان 

عبد العزيز عبد اهلل الزبن                   
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ديوان اخلدمة املدنية

تعميم رقم )12( ل�سنة 1998م ب�ساأن حالت اليفاد يف اجازات درا�سية 

ا�ستثناء ملن جتاوز  �سن الثالثني ومل يبلغ اخلام�سة والثالثني

اإ�ضارة لقرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم )10( ل�ضنة 1986 ب�ضاأن لئحة البعثات والجازات 

الدرا�ضية, ولتعميم الديوان رقم )2( ل�ضنة 1988 ب�ضاأن �رشوط منح الجازات الدرا�ضية 

ملن جتاوز �ضن الثالثني عاما.

فقد تقرر املوافقة على ايفاد من بلغ �ضن الثالثني عاما و مل يتجاوز �ضن اخلام�ضة و 

بتقدير  كفاءة  تقارير  ثالث  على  حا�ضال  كان  متى  الدرا�ضية  الجازة  منحه  عند  الثالثني 

ممتاز فى ال�ضنوات الثالث ال�ضابقة على ايفاده , و ذلك دون التقيد مبعدل النجاح فى 

الدبلوم اأو بن�ضبة 80 % فى �ضهادة الثانوية العامة اأو ما يعادلها .

لذا يرجى من كافة اجلهات احلكومية مراعاة العمل بهذا التعميم من تاريخ �ضدوره.

                                                                              رئيس الديوان 

           عبد العزيز عبد اهلل الزبن 

�صدر يف :14 ربيع الأول 1419هـ

املوافق :8 يوليو 1998 م
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تعميم رقم )1( ل�سنة 1999م 

ب�ساأن ا�ستحداث منوذج ايفاد جديد واإلغاء منوذج بعثات ) رقم 1 , 2(

اإ�ضارة اىل تعميم الديوان رقم 15 /85 و ما تاله من تعاميم اأخرى اآخرها التعميم رقم 

29 / 92 والتى كانت تق�ضى ب�رشورة ا�ضتيفاء منوذج ) 1, 2( بعثات بغر�ص اليفاد يف 

بعثة اأو اجازة درا�ضية اأو ال�ضرتاك يف دورات تدريبية باخلارج.

, فقد مت  اليفاد  الآىل اخلا�ضة مبتابعة موا�ضيع  برامج احلا�ضب  للبدء بتطبيق  ونظراً 

اإيفاد موحد يتالئم و حاجة العمل لدى ادارة البعثات بالديوان حيث  ا�ضتحداث منوذج 

اخذ فى العتبار البيانات املخزنة اآليا و البيانات املطلوبة, ا�ضافة لالقرار والتعهد الذى 

يو�ضح علم املر�ضح لاليفاد و حتمله ما يرتتب عدم امل�ضاركة او عدم حتقيق الهدف من 

البعثة او الجازة من اآثار لكل من الديوان و اجلهة احلكومية.

النموذج اجلديد ) منوذج  ال�ضابقة و ا�ضتخدام  النماذج  الغاء  وبناء عليه فانه قد تقرر 

ايفاد ( املرفق ن�ضخة منه.

عندما  اجلديد  اليفاد  منوذج  بيانات  ا�ضتيفاء  احلكومية  اجلهات  كافة  من  يرجى  لذا 

بداخل  �ضواء  درا�ضية  اجازة  او  بعثة  فى  موظفيها  ايفاد  على  الديوان  موافقة  تطلب 

الكويت او باخلارج وكذلك الدورات التدريبية باخلارج , مع التاأكيد على �رشورة التوقيع 

على النموذج من املر�ضح لاليفاد واعتماده من �ضئون املوظفني و ار�ضاله للديوان مع 

طلب املوافقة.

علما باأن الديوان لن يلتفت للرت�ضيحات املقدمة اليه ما مل تكن م�ضتوفية للنموذج 

املرفق .

لذا يرجى مراعاة ما ورد بهذا التعميم و العمل به اعتبارا من تاريخه.

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

                                                                              رئيس الديوان 
           عبد العزيز عبد اهلل الزبن 
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اقرار وتعهد

انا املوقع اأدناه                                                                         قد مت العلم لدى

بان اجلهة التى اعمل بها قامت برت�ضيحى فى بعثة درا�ضية / اجازة درا�ضية / دورة 

تدريبية اعتبارا من     /    /      19 , و فى حالة عدم التحاقى بالدرا�ضة او التدريب يحق 

لديوان اخلدمة املدنية وجهة عملي ا�ضرتداد كافة الر�ضوم التعليمية اأو التدريبية اأو 

اية نفقات اأخرى مرتتبة على تر�ضيحي لاليفاد �ضواء كان ذلك فى بعثة درا�ضية اأو اأجازة 

درا�ضية اأو دورة تدريبية من مرتبي كاملة حتى وان ثبت عدم قيامي بالبعثة  اأو الجازة 

الدرا�ضية اأو عدم ا�ضرتاكي بالدورة التدريبية لأى �ضبب كان.

وهذا اقرار منى بذلك

اعتماد املخول بالتوقيع                                                                           توقيع

 ختم اجلهة احلكومية                                                                طالب البعثة اأو الجازة
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جمل�س اخلدمة املدنية

ع�سر  ال�ساد�سة  املادة  تعديل  ب�ساأن  1999م  ل�سنة   )4  ( رقم  قرار 

من قرار املجل�س رقم) 10( ل�سنة 1986م  بالئحة البعثات والجازات 

الدرا�سية

جمل�ص اخلدمة املدنية 

) 10( ل�ضنة 1960م بقانون اخلدمة املدنية والقوانني  بعد الطالع على املر�ضوم رقم 

املعدلة له .

• وعلى املر�ضوم بالقانون رقم 15 ل�ضنة 1979 فى �ضاأن اخلدمة املدنية والقوانني 	

املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم ال�ضادر فى 7 جمادى الأوىل �ضنة 1399 هـ املوافق 4 اأبريل 1979 م 	

فى �ضاأن نظام اخلدمة املدنية و املرا�ضيم املعدلة له.

• البعثات 	 لئحة  ب�ضاأن  1986م  ل�ضنة   10 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�ص  قرار  وعلى 

والجازات الدرا�ضية وعلى قرارات وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية املعدلة واملكملة 

لها.

• وبناء على ما قرره جمل�ص اخلدمة املدنية بجل�ضة )4/ 99( املنعقدة بتاريخ 11/ 4 	

/ 1999م ب�ضاأن تعديل املادة ) 16 ( من لئحة البعثات و الجازات الدرا�ضية .

قرر

مادة )1( 

ي�ضتبدل بن�ص املادة ) 16 ( من قرار املجل�ص رقم 10 ل�ضنة 1986 ب�ضاأن لئحة البعثات 

والجازات الدرا�ضية الن�ص التاىل :

يكون �ضفر املبعوث او املجاز درا�ضيا مبرتب كامل من الكويت اىل مقر او جهة البعثة 

او الدرا�ضة فى اخلارج و عودته على نفقة الدولة على النحو التاىل:
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اأولً : 

بالدرجة الأوىل ل�ضاغلي جمموعة الوظائف القيادية.

ثانيًا : 

بدرجة رجال العمال ل�ضاغلى الدرجتني ب , اأ من جمموعة الوظائف العامة ومديرى الدارات 

ومن يف حكمهم .

ثالثًا :

بالدرجة ال�ضياحية – لغري املذكورين فى اأول و ثانيًا من املبعوثني اأو املجازين درا�ضيًا 

اخلارج  يف  لوجوده  املقررة  املدة  تزيد  الذى  كامل  براتب  املجاز  او  للمبعوث  وي�رشح 

ب�ضبب بعثته او اجازته الدرا�ضية على ت�ضعة �ضهور ان ي�ضطحب زوجته وثالثة من اأولده 

ل تزيد اعمارهم عن الثامنة ع�رشة على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية .

كما تعامل املوظفة املبعوثة من حيث ا�ضطحابها لزوجها ولثالثة من اولدها معاملة 

املوظف بالن�ضبة لنفقات ال�ضفر و التعليم والعالج.

ويجوز لهم جميعا بعد ذلك ال�ضفر من مقر او جهة البعثة او الدرا�ضة اىل الكويت و 

العودة على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية كل �ضنتني ب�رشط ال تقل املدة املتبقية 

على انتهاء البعثة او الجازة عن �ضتة �ضهور .

وتكون عودة املبعوث اأو املجاز مبرتب كامل ومن ا�ضطحبهم وفقا للفقرة الثانية من 

هذه املادة اىل الكويت عند انتهاء البعثة اأو الجازة على نفقة الدولة بالدرجة ال�ضياحية.

مادة )2(

يعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره و ين�رش فى اجلريدة الر�ضمية.

                                                          رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

                                                                     عبد العزيز دخيل الدخيل
�صدر فى : 23 �صفر 1420 هـ

املوافق : 7 يونيو 1999 م 
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ديوان اخلدمة املدنية

قرار رقم )2( ل�سنة 2000م

ب�ساأن ا�ستبدال الفقرة الثالثة من القاعدة )40( من قرار الديوان

 4 / 86  بتطبيق لئحة البعثات والجازات الدرا�سية

ديوان اخلدمة املدنية 

والقوانني  بقانون ديوان اخلدمة املدنية   1960 ل�ضنة   10 رقم  املر�ضوم  الطالع على  بعد 

املعدلة له.

القوانني  و  املدنية  اخلدمة  �ضاأن  يف  1979م  ل�ضنة   )15( رقم  بالقانون  املر�ضوم  وعلى 

املعدلة له .

وعلي املر�ضوم ال�ضادر فى 7 جمادى الأوىل ل�ضنة 1399 هـ املوافق 14 اأبريل 1979م يف 

�ضاأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته .

وعلي قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 /86 بالئحة البعثات والجازات الدرا�ضية وتعديالته.

وعلي قرار الديوان رقم 86/4 ب�ضان تطبيق لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية وتعديالته.

وبناء على عر�ص ديوان اخلدمة املدنية.

و بعد موافقة جمل�ص اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 3 /2000 املنعقد بتاريخ 2000/4/22م

قرر

مادة )1(

بالن�ص   86/4 الديوان  قرار  من   )  40  ( القاعدة  من  القاعدة  من  الثالثة  الفقرة  ت�ضتبدل 

التاىل:"ان يكون ح�ضوله على املوؤهل خالل �ضنتني ميالديتني من تاريخ الغاء البعثة او 

الجازة "

مادة )2(

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �ضدوره و يلغى كل حكم يخالف احكامه

                                                                                      رئيس الديوان

                                                                            عبد العزيز عبد اهلل الزبن
�صدر فى : 23 �صفر 1421 هـ

املوافق: 27 مايو 2000 م
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مذكرة

من : مكتب �صئون جمل�س اخلدمة املدنية

اىل ال�صيـد : وكيل الديوان امل�صاعد ل�صئون البعثات والنظم الألية  املحرتم

املو�صوع : اإ�صافة اململكة العربية ال�صعودية اىل الدول التى يتقا�صى الطباء الدار�صني فيها خم�ص�صات مالية.

التاريـخ : 21 / 2000/6 م

حتية طيبة و بعد ,,,

يرجى التف�ضل بالحاطة مبوافقة جمل�ص اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 3 / 2000 املنعقد 

الكويتيني  لالطباء  ال�ضهرية  املالية  املخ�ض�ضات  زيادة  على  م   2000/  4  /  22 بتاريخ 

املبعوثني للدرا�ضات الكلينيكية ال�رشيرية فى اململكة العربية ال�ضعودية اىل " 600 

" د .ك �ضهريا – و يعمل بذلك من 1 / 5 / 2000 م.

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

مكتب شئون مجلس الخدمة  المدنية
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مذكرة داخلية

من : مكتب �صئون جمل�س اخلدمة املدنية

ايل ال�صيــــد: مدير ادارة البعثات والجازات الدرا�صية         املحرتم 

التاريخ: 2001/9/8م

املو�صوع : املو�صوعات املعرو�صة على اللجنة الثنائية ملجل�س اخلدمة  املدنية

حتية طيبة و بعد ,,,

على  عر�ضها  مت  والتى  الدرا�ضية  والجازات  بالبعثات  املتعلقة  للمو�ضوعات  اإ�ضارة 

اللجنة الثنائية ملجل�ص اخلدمة املدنية باجتماعها رقم )4( املنعقد

 بتاريخ 5 / 9 /  2001

يرجى التف�ضل بالحاطة مبا يلى :

الكويتيني املوفدين للح�ضول  الأ�ضنان  لأطباء  املوافقة على رفع املخ�ض�ضات املالية 

على تخ�ض�ضات اكينيكية اىل 600 د . ك �ضهريًا.

�ضمن  للخارج  املوفدين  الب�رشيني  لالأطباء  املالية  املخ�ض�ضات  زيادة  على  املوافقة 

الربامج) غري ال�رشيرية ( من 300 اىل 500 د .ك �ضهريًا.

وعلى اأن ت�رشى رفع املخ�ض�ضات و زيادتها من 1 / 10 / 2001

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية
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مذكرة داخلية

مـن : مكتب �صئون جمل�س اخلدمة املدنية

ايل ال�صيد: مديرادارة البعثات والجازات الدرا�صية             املحرتم

التاريــخ: 2001/10/1م

حتية طيبة وبعد ,,,,

املو�ضوع : موظفى اجلهات احلكومية املبعوثني للدرا�ضة بجمهورية �ضلوفاكيا من 

قبل ديوان  اخلدمة املدنية

يرجى التف�ضل بالحاطة باأن جمل�ص اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 4 ل�ضنة 2001 املنعقد 

بتاريخ 24 / 9 / 2001م  قرر ايقاف اليفاد للدرا�ضة بجمهورية �ضلوفاكيا .

برجاء التف�ضل باتخاذ الجراءات الالزمة فى هذا ال�ضاأن.

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية
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مذكرة داخلية

من : مكتب �صئون جمل�س اخلدمة املدنية

ايل ال�صيـد: مدير ادارة البعثات والجازات الدرا�صية املحرتم

التاريخ: 2001/11/27م

حتية طيبة و بعد ,,,,

املو�ضـوع : تنظيم قواعد البتعاث للتخ�ض�ضات الطبية لالأطباء العاملني فى اجلهات 

احلكومية  بدولة الكويت.

بال�ضارة اىل مذكرة الدارة املعدة بهذا ال�ضاأن .

يرجى التف�ضل بالحاطة مبوافقة اللجنة الثنائية ملجل�ص اخلدمة املدنية على قيام 

اأى  ايفاد  مو�ضوع  عر�ص  قبل  الطبية  لالأخت�ضا�ضات  الكويت  معهد  مبرا�ضلة  الديوان 

طبيب من غري وزارة ال�ضحة و ذلك للتاأكد من مالءمة اجلامعة و التخ�ض�ص املطلوب 

اليفاد لهما.  .

برجاء التف�ضل باتخاذ الجراءات الالزمة فى هذا ال�ضاأن.

و تف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

مكتب �ضئون جمل�ص اخلدمة املدنية

مرفقات :

اأ�صل خطاب وزارة ال�صحة 18/454/847
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مذكرة داخلية

من : مكتب �صئون جمل�س اخلدمة املدنية

ايل ال�صيــــد: ادارة البعثات والجازات الدرا�صية            

التاريخ: 2002/11/3م

حتية طيبة و بعد ,,,,

املو�ضوع : قرارات اللجنة الثنائية املنبثقة عن جمل�ص اخلدمة املدنية

الثنائية  اللجنة  على  ادارتكم  قبل  من  املعرو�ضة  املو�ضوعات  بع�ص  اىل  بال�ضارة 

املنبثقة عن جمل�ص اخلدمة املدنية .

يرجى التف�ضل بالحاطة بالآتى:

اأولً:

 املوافقة على زيادة عدد الدورات التدريبية اخلارجية لوزارة ال�ضحة مبقدار )ع�رشين( 

مقعدا ا�ضافيا بدون خم�ض�ضات مالية و ذلك لل�ضنة املالية احلالية 2002م/2003م على 

ان تراعى الوزارة ذلك لدى اعداد خطتها لالأعوام القادمة.

ثانيًا: 

املوافقة على زيادة املخ�ض�ضات املالية لأطباء ال�ضنان الدار�ضني فى اخلارج لتخ�ض�ص 

جراحة الفم والفكني والوجه من 600 د .ك اىل 800 د .ك �ضهريا اعتبارا من 2002/11/1م.

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

مكتب �ضئون جمل�ص اخلدمة املدنية

ديوان اخلدمة املدنية        
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مذكرة

من: مكتب �صئون جمل�س اخلدمة املدنية 

ايل ال�صيد: وكيل الديوان امل�صاعد ل�صئون البعثات والجازات الدرا�صية ونظم املعلومات املحرتم

املو�صوع: قرارات اللجنة الثنائية املنبثقة عن جمل�س اخلدمة املدنية املتعلقة بالبعثات والجازات الدرا�صية.

التاريخ: 20 / 2002/7 م

حتية طيبة و بعد,,,

فانه بناء على املذكرات املعدة من قبلكم

يرجى التف�ضل بالحاطة مبا يلى:

خام�سًا :املوافقة على طلبات وزارة ال�ضحة بزيادة املخ�ض�ضات املالية لالأطباء املوفدين 

دينار   "  1000  " للدكتوراه  املعادلة   ) الزمالة   – البورد   ( العليا  الدرجات  على  للح�ضول 

�ضهريًا بدلً  من " 800 " دينار  وفى حدود  الأعداد التقريبية لكل تخ�ض�ص كما هو حمدد .

برجاء التف�ضل باتخاذ الجراءات الالزمة فى هذا ال�ضاأن.

وتف�ضلوا بقبول فائق الحرتام ,,,

مكتب �ضئون جمل�ص اخلدمة املدنية
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قرار رقم )1( ل�سنة 2003م

ب�ساأن تعديل بع�س احكام القرار رقم 4 ل�سنة 1986

بتطبيق لئحة البعثات و الجازات الدرا�سية

ديوان اخلدمة املدنية

• املدنية 	 اخلدمة  ديوان  بقانون  1960م  ل�ضنة   )10( رقم  املر�ضوم  الطالع على  بعد 

والقوانني املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم بالقانون رقم )15( ل�ضنة 1979م يف �ضاأن اخلدمة املدنية والقوانني 	

املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم ال�ضادر فى 7 جمادى الأوىل 1399 هـ املوافق 14 ابريل 1979م يف 	

�ضاأن نظام اخلدمة املدنية واملرا�ضيم املعدلة له.

• وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم ) 10 ( ل�ضنة 1986م فى �ضاأن لئحة البعثات 	

والجازات الدرا�ضية وتعديالته.

• وعلى القرار رقم ) 4( ل�ضنة 1986م بتطبيق لئحة البعثات و الجازات الدرا�ضية.	

واأحكام وقواعد  ال�ضادرة ب�ضاأن �ضوابط  وعلى قرارات وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية 

تطبيق لئحة البعثات والجازلت الدرا�ضية.

قـــــــرر

مادة ) 1(

يعدل حكم الفقرة الوىل من القاعدة رقم 9 من قرار الديوان رقم 4 / 86 ب�ضاأن تطبيق 

لئحة البعثات و الجازات الدرا�ضية على النحو التاىل :

مدة الجازة الدرا�ضية يجب ال تزيد على احلد الدنى للمدة املقررة من قبل جهة الدرا�ضة 

ان يكون  ( على  ) ف�ضلني درا�ضيني  ا�ضافية  و مع ذلك يجوز مدها ملدة �ضنة واحدة 

ف�ضل درا�ضى واحد فقط براتب و الآخر بدون مرتب.

مادة )2(

على اجلهات املخت�ضة العمل بهذا القرار .

         رئيس الديوان

                                                                            عبد العزيز عبد اهلل الزبن
�صدر يف : 25 ذو القعدة 1423 هـ

املوافـــــــق : 28 يناير 2003 م

93قرار رقم )2( ل�سنة 2003م



 10 رقم  املدنية  اخلدمة  جمل�س  قرار  احكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن 

ل�سنة 1986م بالئحة البعثات والجازات الدرا�سية

جمل�ص اخلدمة املدنية:

• بعد الطالع علي املر�ضوم بالقانون رقم )15( ل�ضنة 1979م فى �ضاأن اخلدمة املدنية 	

والقوانني املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم ال�ضادر فى 7 جمادي الأوىل 1399 هـ  املوافق 4 ابريل 1979م يف �ضاأن 	

اخلدمة املدنية وتعديالته.

• وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم )10( ل�ضنة 1986م بالئحة البعثات والجازات 	

الدرا�ضية وتعديالته.

• وعلى قرارات وتعاميم ديوان اخلدمة ال�ضادرة ب�ضاأن �ضوابط واحكام وقواعد تطبيق 	

لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية .

• وبناء على اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية.	

• وبعد موافقة جمل�ص اخلدمة املدنية.	

قــرر

مادة )1( 

يعدل حكم البندين 3 , 4 من املادة العا�رشة على النحو التاىل :

بند 3 

ال يزيد �ضن املوظف عند منحه الجازة على 30 �ضنة, ويجوز زيادة ال�ضن اىل 38 �ضنة للحالت 

 – والعملية  الفنية  الدرا�ضات  الراغبني فى   – بعد ت�رشيحهم  الزاميا  املجندون   ( الآتية 

املوظفون املعاقون - احلا�ضلني على تقريرين يف ال�ضنتني الخريتني قبل اليفاد بتقدير 

ممتاز ومبعدل جناح جيد جداً بالدبلوم اأو بن�ضبة 80 % يف �ضهادة الثانوية العامة اأو ما 

احلا�ضلون على ثالثة تقارير كفاءة بتقدير امتياز فى ال�ضنوات الثالث ال�ضابقة  يعادلها – 

على اليفاد دون التقيد مبعدل النجاح فى الدبلوم او بن�ضبة 80 % فى الثانوية العامة.

بند 4 
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لديوان  ويجوز  الفنية  الدرا�ضات  با�ضتثناء  واحدة  ملرة  ال  الدرا�ضية  الجازة  متنح  ل  ان 

اخلدمة املدنية يف حالة ا�ضتنفاد احلد الق�ضى لهذه الجازة مدها ملدة �ضنة واحدة 

فقط ) ف�ضلني درا�ضيني ( على ان يكون ف�ضل درا�ضي واحد فقط براتب والآخر بدون 

راتب .

مادة )2( 

ت�ضاف مادة برقم )20( مكررا للقرار ن�ضها كالتاىل:

" دون اخالل باأحكام املواد 8 , 9, 13, , 14 , 16 , 17 , 19 , 20 " يجوز اليفاد فى بعثات علمية 

للدرا�ضات العليا باخلارج فى غري التخ�ض�ضات امل�ضتثناة على ان يكون ذلك على خطة 

اليفاد املحلية فقط وبدون خم�ض�ضات مالية اأو تذاكر �ضفر مع �رشف بدل كتب بواقع 

التى  اأو ن�ضاط اجلهة احلكومية  الوظيفة  الدرا�ضة مع  اتفاق  150 د .ك �ضنويًا وب�رشط 

يعمل بها.

مادة )3(

على اجلهات املخت�ضة العمل بهذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وين�رش فى اجلريدة 

الر�ضمية .

رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية بالنيابة 

                                                                       حممد �ضيف �رشار

�صدر يف : 26 يناير 2003 م

املوافــــــــــق: 23 ذو القعدة 1423 هـ

قرار رقم )2( ل�سنة 2005 م

ب�ساأن الغاء اجازة حت�سري وتاأدية المتحانات
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للمرحلة اجلامعية ومرحلة الدبلوم بالداخل و اخلارج

التاريخ: 2005/1/5م

ديوان اخلدمة املدنية

• املدنية 	 اخلدمة  ديوان  بقانون  1960م  ل�ضنة   10 رقم  املر�ضوم  على  الطالع  بعد 

والقوانني املعدلة له.

• وعلى املر�ضوم بالقانون رقم 15 ل�ضنة 1979 فى �ضاأن اخلدمة املدنية و القوانني 	

املعدبة له. 

• وعلى املر�ضوم ال�ضادر يف 7 جمادى الأوىل 1399 هـ املوافق 14 اأبريل 1979م فى 	

�ضاأن نظام اخلدمة املدنية و املرا�ضيم املعدلة له.

• وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 10 ل�ضنة 1986م يف �ضاأن لئحة البعثات 	

والجازات الدرا�ضية وتعديالته و على الأخ�ص املادتني 3 , 12 من هذه الالئحة.

• وعلى القرار 4 ل�ضنة 1986م بتطبيق لئحة البعثات والجازات الدرا�ضية وعلي الأخ�ص 	

القاعدة 40 املعدلة بالقرار 2 ل�ضنة 2000م.

• وعلى قرار جمل�ص الوزراء رقم 551 املتخذ فى اجتماعه املنعقد فى 1999/8/8م.	

• وعلى قرار جمل�ص اخلدمة املدنية رقم 1 ل�ضنة 2001م.	

• وعلى قرار الديوان 4 / 88 املعدل بالقرارين 7 / 93 , 1 / 98.	

قرر
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مادة )1(

ي�ضتبدل بن�ص البند الثانى من املادة اخلام�ضة من القرار 4 / 88 املعدل بالقرار 1 / 98 

ليكون الن�ص على النحو التاىل :-

اإلغاء اجازة حت�ضري و تاأدية المتحان للمرحلة اجلامعية و مرحلة الدبلوم �ضواء باخلارج 

اأو بالداخل مبا فيها اجلامعات اخلا�ضة بالكويت للموظفني فيما عدا من مت منحهم 

اجازة درا�ضية باخلارج و الداخل و انتهت او الغيت اجازاتهم الدرا�ضية دون احل�ضول على 

الغاء  او  انتهاء  تاريخ  الجازة خالل مدة �ضنتني من  ان يكون طلب تلك  املوؤهل على 

الجازة الدرا�ضية و وفقا للمدة املقررة بالقرار 4 / 88 املعدل بالقرار 1 / 98 و يكون منح 

تلك الجازة من قبل الديوان بعد طلب الوزارة املخت�ضة.

مادة )2(

على اجلهات املخت�ضة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �ضدوره.

رئي�س الديوان

97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109






