
 قانون البعثات 

 واملنح الدراسية 



 م 2003لسنة ( 19) قانون رقم

 بشأن البعثات واملنح الدراسية

 
 باسم الشعب:

 رئيس الجمهورية:
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 بعد موافقة مجلس النواب.و
 ه.أصدرنا القانون اآلتي نص

 الباب األول 

 متهيدية أحكام

 الفصل األول 

 التسمية والتعاريف

 (.قانون البعثات والمنح الدراسية) يسمى هذا القانون (1)مادة
ألغراض تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني  (2)مادة

 المحددة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر:
 الجمهورية اليمنية. : الجمهورية
 اليمنية.حكومة الجمهورية  : الحكومة
مللللن وحللللدات الجهللللاو اإلدار  للدولللللة  إداريللللةكللللل وحللللدة  : داريةالوحدة اإل

والقطللللاعين العللللام والمخللللتلط لهللللا اسللللتقالل مللللالي وإدار  
وميوانيللة خا للة تتاللمنها المواونللة العامللة للجهللاو اإلدار  
للدولللة أو المواونللة العامللة لوحللدات اوقت للاد  والوحللدات 

 حقة.ذات الميوانيات المستقلة والمل
 ووارة التعليم العالي والبحث العلمي. :  الووارة 
 ووير التعليم العالي والبحث العلمي. :  الووير

يخلول سللطات وويلر  إداريةكل ووير أو رئيس وحدة  : الووير المختص
والوحدات التابعة لها  داريةفيما يختص بووارته أو وحدته اإل
 أو الوحدات التي يشرف عليها.

شللخص طبيعللي مثبللت فللي الخدمللة يشللمل وظيفللة دائمللة كللل  : الموظف
ومعلين فيهلا بقلرار  داريةم نفة ومعتمدة بميوانية الوحدة اإل

 من السلطة المخت ة.
كل شخص طبيعي غير موظلف حا لل عللى شلهادة اجتيلاو  : الطالب

 المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.



ه للدراسلة خلار  إيفلادكل موظف أو طالب يتم الموافقة على  : الموفد
 هذا القانون. حكامالجمهورية طبقاً أل

فللي الدراسللة خللار   يفللادأ  مقعللد دراسللي أو نفقللات ماليللة لإ : المنحة
الجمهورية على نفقة الحكومة أو نفقة أ  جهة مانحلة أخلر  

 بتمويل كلي أو جوئي.
 قانون البعثات والمنح الدراسية. : القانون 

 لتنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية.الالئحة ا :الالئحة التنفيذية
أ  دولللة أو هيئللة أو منظمللة عربيللة أو أجنبيللة أو إقليميللة أو  : الجهة المانحة

دوليللة تقللدم منحللة دراسللية أو تتكفللل بتمويللل أو دفلل  نفقللات 
 كلياً أو جوئياً. يفاداإل

 الملادة اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية المشكلة بموجلب : اللجنة العليا
 من هذا القانون.( 7)

 سكرتارية اللجنة العليا. : السكرتارية العامة
ملللن هلللذا ( 12) اللجلللان التنفيذيلللة المشلللكلة بموجلللب الملللادة :  اللجان التنفيذية

 القانون.
 اللجنة التنفيذية المخت ة. : اللجنة المخت ة
 سكرتارية اللجنة المخت ة. : سكرتارية اللجنة

 شهراً حسب التقويم الشمسيأثنى عشر  : السنة 
 ثالثين يوماً. : الشهر 

 الفصل الثاني

 وأهدافه يفادتصنيف اإل

للدراسة م  التخ ص للح ول  يفادبموجب هذا القانون على اإل يفاديقت ر اإل  (3)مادة
 على شهادة أو درجة علمية أعلى.

 -بموجب هذا القانون إلى مايلي: يفاديهدف اإل  (4)مادة
التي تلبي احتياجات فعلية ، الوطنية المؤهلةالمساهمة في توفير الكوادر  -1

للجمهورية باألعداد الكافية وفي المستويات التعليمية والتخ  ات العلمية 
والنوعية الالومة لتنفيذ خطط التنمية اوقت ادية واوجتماعية الشاملة وفي 

 المواعيد والتوقيتات المناسبة.
 محل العمالة األجنبية. مواجهة متطلبات اإلحالل للقو  العاملة الوطنية -2

تلبية متطلبات التوس  في مختلف نواحي النشاط واوستجابة بمرونة  -3
وحتياجات اإلحالل في المواق  والمراكو الوظيفية التي قد تخلو من شاغليها 

 أل  سبب كان.

بالمعارف والمهارات العلمية التي  داريةتوويد الموظفين في الوحدات اإل -4
ء مهامهم وواجباتهم الوظيفية وإكسابهم اتجاهات تتناسب م  متطلبات أدا

 ايجابية تتوافق م  متطلبات الخدمة في الوظيفة العامة.



لتحسين مستو   داريةتنمية معارف ومهارات الموظفين في الوحدات اإل -5
الكفاءة وتوسي  مجال الخبرة في اوء نتائج تقويم أدائهم لمهام وواجبات 

ات جديدة وتطوير اتجاهاتهم وسلوكياتهم وظائفهم أو إكسابهم معارف ومهار
ً بما يتالءم م  متطلبات إعادة توويعهم أو نقلهم إلى وظائف أخر   ايجابيا

 أو ترفيعهم إلى مراكو أعلى ذات مسؤوليات اكبر.

التكييف المستمر لمعارف ومهارات واتجاهات الموظفين في اوء ما يطرأ  -6
تطوير في طرائق العمل  من تميرات تشريعية أو تنظيمية وما يستجد من

 ووسائله أو إجراءاته.

مواكبة التطورات الحديثة في النواحي العلمية واوقت ادية والتكنولوجية  -7
ذات ال لة بحقول النشاط أو المهن بما يحقق اوستفادة منها في رف  

 المعدوت اإلنتاجية وتحسين مستويات الكفاءة والفاعلية.

يمية من الكفاءات الوطنية والتطوير تأمين احتياجات المؤسسات التعل -8
 المستمر لقدراتها العلمية والعملية ألداء دور فاعل في التنمية الوطنية.

 الفصل الثالث

 نطاق تطبيق القانون

 -هذا القانون على الفئات التالية: أحكامتطبق   (5)مادة
 الطالب غير الموظفين. -1

ين في المرافق هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد العليا والباحث أعااء -2
 البحثية.

 في المجاوت المختلفة. داريةموظفي الوحدات اإل -3

 -هذا القانون على الحاوت التالية : أحكامو تسر   (6)مادة
الذين يوفدون في مهمات رسمية تستهدف تمثيل  داريةموظفي الوحدات اإل -1

 داريةطالعية ل الح وحداتهم اإلإالدولة أو في مهمات رسمية أو ويارات 
 ن السلطة المخت ة.وبتكليف م

الذين يوفدون لحاور المؤتمرات واللقاءات  داريةموظفي الوحدات اإل -2
والندوات واوجتماعات التي تستهدف تبادل الخبرة م  نظرائهم من الدول 

 األخر  والبحث في مسائل مهنية ذات أبعاد تخ  ية.



 الباب الثاني

 إنشاء وتشكيل اللجنة العليا

 وحتديد اختصاصاتهاواللجان التنفيذية 

 الفصل األول 

 العليا  اللجنة

اللجنة العليا للبعثات والمنح الدراسية ) تنشأ بمقتاى هذا القانون لجنة عليا تسمى (7)مادة
 -وتشكل على النحو التالي:( 

رئيساً وينوب عنه نائبه    ووير التعليم العالي والبحث العلمي -  
 في حالة غيابه

    والبحث العلمينائب ووير التعليم العالي -  
 عاواً  
    األمين العام للمجلس األعلى للجامعات -  
 عاواً  
      نائب ووير التربية والتعليم-  
 عاواً  

    ( الدائرة الثقافية) نائب ووير الخارجية-
 عاواً  

 عاواً       نائب ووير التخطيط والتنمية -  
       نائب ووير المالية-
 عاواً  

 وكيل ووارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع التدريب المهني -  
 عاواً  
  وكيل ووارة الخدمة المدنية والتأمينات لشئون القو  العاملة-  
 عاواً  
    مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بالووارة -  
 عاواً ومقرراً  

 تختص اللجنة العليا بالمهام والواجبات التالية: (8)مادة
العمل على تلبية متطلبات خطط التنمية من القو  العاملة المؤهلة من  -1

 مختلف المستويات.
العمل على تحقيق التكامل وتفاد  اوودواجية في جهود التأهيل تحقيقاً  -2

 .داريةلالقت اد في النفقات والو ول إلى أفال النتائج في التنمية اإل
 فق خطة موحدة و يفاداوستفادة الق و  من المنح المتاحة لإ -3

ومراجعة هذه السياسة من حين إلى آخر  يفادوا  وإقرار سياسة عامة لإ -4
 بهدف تطويرها.



والتو ية إلى مجلس  يفادمناقشة وإقرار مشروع الخطة السنوية لإ -5
 الووراء بالسياسات واإلجراءات والموارد المطلوبة للموافقة عليها.

دورية أو عند الحاجة بدعوة من رئيسها ب فة أشهر  تجتم  اللجنة العليا كل ثالثة (9)مادة
وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد القانونية واإلجرائية الخا ة باجتماعات اللجنة 

 العليا ونظام عملها.
يكون للجنة العليا سكرتارية عامة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون مهامها  (10)مادة

 واخت ا اتها.



 الفصل الثاني

 اللجان التنفيذية

 -ب  اللجنة العليا لجنتان تنفيذيتان وذلك على النحو التالي:يت  (11)مادة
موظفي الوحدات  إيفادلجنة التأهيل الوظيفي: وتختص بالنظر في ترشيح و -1

هيئات التدريس  أعااء إيفادبما ويتعارض م  اخت اص لجنة  داريةاإل
 والتأهيل العام.

في ترشيح  لنظرهيئات التدريس والتأهيل العام:وتختص با أعااء إيفادلجنة  -2
هيئات التدريس في الجامعات والمعاهد العليا والمراكو  أعااء إيفادو

المتخ  ة ومساعديهم والباحثين في هيئات ومراكو البحث العلمي 
الطلبة المتخرجين من مدارس ومعاهد التعليم العام والفني  إيفادوترشيح و

 والمهني والكليات والجامعات من غير الموظفين.
من هذا القانون على النحو ( 11) جنتان التنفيذيتان المذكورتين بالمادةتشكل الل (12)مادة

 -التالي:
 -التأهيل الوظيفي:وتشكل على النحو التالي: لجنة -1

    نائب ووير التعليم العالي والبحث العلمي 
 رئيساً. 

 وكيل ووارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع القو  العاملة والتدريب
 نائباً للرئيس. 

     وكيل الهيئة العامة للتدريب المهني 
 عاواً  

    ( المختص) وكيل ووارة التخطيط والتنمية
 عاواً  

      ( المختص) وكيل ووارة المالية
 عاواً  

     ( المختص) وكيل ووارة الخارجية
 عاواً  

   ( المختصدارية )نائب عميد المعهد الوطني للعلوم اإل
 عاواً  

عالقات الثقافية بووارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام البعثات وال
 عاواً  

  الخدمة المدنية والتأمينات مدير عام التدريب والتأهيل بووارة
 مقرراً  

 هيئات التدريس والتأهيل العام وتتشكل على النحو التالي: أعااء إيفادلجنة  -2

    نائب ووير التعليم العالي والبحث العلمي 
  ً  رئيسا



    ارة التعليم العالي والبحث العلمي وكيل وو
 نائباً للرئيس 

  نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي
 أعااء 

 العاملة والتدريب وكيل ووارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع القو 
 عاواً  

    ( المختص) وكيل ووارة التخطيط والتنمية
 عاواً  

     ( المختص) وكيل ووارة الخارجية
 عاواً  

     ( المختص) المالية وكيل ووارة
 عاواً  

  وكيل ووارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع التدريب المهني
 عاواً  

   ( المختصدارية )نائب عميد المعهد الوطني للعلوم اإل
 عاواً  

علمي مدير عام البعثات والعالقات الثقافية بووارة التعليم العالي والبحث ال
 عاوا ومقررا 

من هذا القانون ( 12) تتولى كل لجنة من اللجنتين التنفيذيتين المشكلتين بالمادة (13)مادة
 المهام والواجبات التالية في حدود اخت اص كل منها:

اقتراح القواعد والنظم اإلجرائية الالومة لتنظيم اوستفادة من البعثات  -1
لدراستها  –عبر سكرتاريتها العامة  –والمنح الدراسية ورفعها للجنة العليا 

 وإقرارها.
 -عبر سكرتاريتها العامة- ورفعها للجنة العليا يفاداقتراح السياسة العامة لإ -2

 على ال عيد الشامل. يفادلدراستها وإقرار سياسة عامة لإ

تحديد احتياجاتها من المنح الدراسية ورفعها للجنة العليا عبر سكرتاريتها  -3
 .يفادلمناقشتها وإقرارها في إطار الخطة العامة السنوية لإالعامة 

في المنح أو بعثات دراسية خار   يفادالنظر في الترشيحات وطلبات اإل -4
الجمهورية والبت فيها طبقاً للقانون والقواعد والنظم اإلجرائية المعتمدة من 

هذا  من( 4) اللجنة العليا بما ويتعارض م  األهداف المحددة في المادة

 .يفادالقانون والسياسة العامة لإ
القانون ومراقبة سالمة إجراءاته  حكامطبقاً أل يفادمتابعة تنفيذ إجراءات اإل -5

 وتحقيق أغرااه.

بتقارير دورية عن نتائج  -عبر سكرتاريتها العامة–موافاة اللجنة العليا  -6
 اجتماعاتها وأعمالها بمرض التنسيق والمتابعة.

الواردة إليها عن سير دراسة الموفدين وتقويم مستو  النظر في التقارير  -7
 هذا القانون. حكامأدائهم وتح يلهم والبت بشأن كل حالة طبقاً أل



حدة  النظر في طلبات التمديد وموا لة الدراسة والبت بشأن كل حالة على -8
 هذا القانون. حكامطبقاً أل

المحافظات التو ية إلى اللجنة العليا بإنشاء لجان فرعية على مستو   -9
 حسب مقتايات الحاجة واقتراح تشكيالتها وحدود اخت ا اتها.

اإلشراف على أعمال اللجان الفرعية الواقعة في نطاق اخت ا ها ومتابعة  -10
 وتقويم أدائها.

تجتملل  كللل لجنللة مللن اللجللان التنفيذيللة شللهرياً ب للفة دوريللة منتظمللة أو عنللد -1 (14)مادة
الالئحلللة التنفيذيلللة القواعلللد وتبلللين ، الحاجلللة بلللدعوة ملللن رئيسلللها أو ملللن ينوبللله

 اإلجرائية الخا ة باجتماعات اللجان التنفيذية ونظام عملها. 
 ذات العالقللة داريللةيجللوو لكللل لجنللة مللن اللجللان التنفيذيللة دعللوة وكيللل الوحللدة اإل -2

أو من يقوم مقامله لحالور اوجتملاع اللذ  تنظلر خاللله اللجنلة فلي ( المختص)
المعنيلة وذللك بملرض استيالاح  داريلةاإل قاايا تتعلق بالوحلدة مواوعات أو

مللللا تللللر  استياللللاحه مللللن بيانللللات أو معلومللللات أو وسللللتماع رأيلللله حللللول 
وفللي جميلل   داريللةالمتعلقللة بوحدتلله اإل والمواللوعات والقاللايا المعرواللة أو

كملا ويكللون للله ، األحلوال و يكللون للملدعو حللق اوشللتراك فلي مللداووت اللجنللة
  وت معدود عند اتخاذ القرارات.

 الباب الثالث

 قواعد وإجراءات ختطيط وتنظيم

 االستفادة من البعثات الدراسية

 الفصل األول

 قواعد وإجراءات التخطيط

بموافاة سكرتارية اللجنة التنفيذية المخت ة بمعلوملات  إداريةتقوم كل وحدة  -1 (15)مادة
تف يلية عن احتياجاتها من البعثات الدراسية والموارد المتاحة للديها والمتوقعلة 
لها من الم ادر المحلية والخارجية طبقاً لألسس والقواعلد التلي تالعها اللجنلة 

 .المخت ة وفي المواعيد التي تحددها
مخت للة بتنسلليق العللون الفنللي وعالقللات التعللاون الثقللافي تلتللوم جميلل  الجهللات ال -2

، الماليللة، التربيللة والتعللليم، الخارجيللة، وبللاألخص ووارات التخطلليط والتنميللة
ووً بلأول بمعلوملات أبإخطار السلكرتارية العاملة  داريةوغيرها من الوحدات اإل

 تف لليلية حللول المللوارد المتاحللة والمتوقعللة المخ  للة ألغللراض التأهيللل مللن
اإلجلراءات  ختلف الم ادر ليلتم عرالها عللى اللجنلة العليلا لدراسلتها واتخلاذم

 .هذا القانون حكامالتي تكفل اوستفادة منها طبقاً أل
تتولى سكرتارية كل لجنة تنفيذية تجمي  البيانلات والمعلوملات اللواردة إليهلا  -1 (16)مادة

وإعللدادها بشللكل ملخللص تمهيللداً لعراللها علللى اللجنللة  داريللةمللن الوحللدات اإل
 .المخت ة لدراستها والتو ية بما تراه بشأنها إلى اللجنة العليا



تتللولى السللكرتارية العامللة للجنللة العليللا اسللتقبال اوحتياجللات الللواردة مللن اللجللان -2
التنفيذيللة والمعلومللات الللواردة مللن الجهللات المخت للة حللول المللوارد المتاحللة 

مللن هللذا ( 15) مللن المللادة( 2) قعللة مللن مختلللف الم للادر طبقللاً للفقللرةوالمتو
القللانون وإعللدادها للعللرض علللى اللجنللة العليللا ب لليمة مشللروع خطللة سللنوية 

 .يفادلإ
وإقرارهللا والتو للية  يفللادتقللوم اللجنللة العليللا بمناقشللة مشللروع الخطللة السللنوية لإ -3

ت واإلجراءات المناسبة لمجلس الووراء باألولويات وم ادر تمطيتها والسياسا
فلي الوء مقارنلة ( إن وجلد) لتنفيذها وتحديلد األملوال المطلوبلة لتمطيلة العجلو
 اوحتياجات بالموارد واقتراح م ادر توفيرها.

تنفيذ خطتها المعتمدة من اللجنة العليا للتأهيل طبقاً  إداريةتتولى كل وحدة  (17)مادة
 انون والتشريعات النافذة.لألولويات المقررة وبما و يتعارض م  أحكام هذا الق

تتولى الووارة مل  ووارة الخدملة المدنيلة والتأمينلات فلي إطلار مسلؤولياتهما -1 (18)مادة

العامة بالتعاون والتنسيق م  ووارتي التخطيط والتنمية والخارجيلة البحلث علن 
 .الموارد الالومة لتلبية اوحتياجات المطلوبة

خا لة بلإدارة التأهيلل العلام وهيئلات تقوم الووارة بإعداد النماذ  واوستمارات ال -2
 من هذا المادة.( 3) التدريس لتحقيق نفس األغراض المشار إليها بالفقرة

تقللوم ووارة الخدمللة المدنيللة والتأمينللات بإعللداد النمللاذ  واوسللتمارات الخا للة  -3

للعملل بهللا  داريللةبالتأهيلل فلي جميلل  مراحلهلا وتعميمهللا عللى كافللة الوحلدات اإل
 .ها في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويموتحقيق أغراا

 الفصل الثاني

 تنظيم االستفادة من البعثات الدراسية

تقوم الووارة وووارة الخدمة المدنية والتأمينلات كلل فيملا يخ لها بلاإلعالن  -1 (19)مادة

عن الفرص السنوية المتاحة للترشيح وبوسائل اإلعالم المناسبة بما يحقق تكافؤ 
 الفرص.

 يشترط في اإلعالن عن الفرص المتاحة للترشيح ما يلي:-2
 أن يحدد مجاوت ومستويات التأهيل. -أ
 مكان الدراسة. -ب
 اسم الجهة المانحة أو الممولة. - 
 (.العامة منها والخا ة ) الشروط الواجب توفرها في المتقدمين -د
 الفترة الومنية المتاحة لتقديم طلبات الترشيح. -ه
 وستقبال المتقدمين والوثائق المطلوب تقديمها.المكان والومان المحددين  -و
 األسس والمعايير التي سيتم اعتمادها للمفاالة واوختيار. -و
التشللريعات النافللذة  حكللامأ  معلومللات أخللر  يقتاللى إاللافتها طبقللاً أل -ح

 واشتراطات الجهة المانحة أو الممولة.
ية وفروعهلا بلاإلعالن لموظفيهلا فلي المراكلو الرئيسل إداريلةتلتوم كل وحدة  -1 (20)مادة

بالمحافظلللات علللن الفلللرص المتاحلللة للللديها للترشللليح ملللن الم لللادر المحليلللة 



 ملن الملادة( 2، 1) والخارجية طبقاً لإغلراض والشلروط المحلددة فلي الفقلرتين
 .من هذا القانون( 19)

بمجللرد انتهللاء الفتللرة الومنيللة المحللددة لتقللديم طلبللات  إداريللةتتللولى كللل وحللدة  -2
قبال الطلبات والبدء باستكمال إجراءات فحص ومراجعة الترشيح إقفال باب است

بيانات المتقدمين من واق  وثائق ومستندات الترشيح المقدمة ملنهم والتحقلق ملن 
اسللتيفاء كللل مللنهم الشللروط المعلللن عنهللا واتخللاذ الخطللوات النظاميللة الالومللة 

وطبقاً وختيار األجدر وفقاً لألسس والمعايير المعتمدة من قبل السلطة المخت ة 
 .لإجراءات المحددة في التشريعات النافذة
اولتلوام بعلدم الترشليح إو فلي  إداريلةوفي جمي  األحوال يجب على كلل وحلدة 

التخ  للات والمسللتويات المحللددة فللي خطتهللا المعتمللدة للتأهيللل وفللي حللدود 
المللوارد المتاحللة ملل  مراعللاة األولويللات المدرجللة فللي الخطللة والسياسللة العامللة 

 .يفادلإ
كشفاً بمرشحيها المستوفين الشروط واإلجراءات المحددة  إداريةترف  كل وحدة  ( 21) مادة

من هذا القانون بعد إقراره من السلطة المخت ة ( 20) من المادة( 2) بالفقرة
ويرف  إلى اللجنة التنفيذية المخت ة وفقاً للقواعد واإلجراءات المقرة وفي 

 .على اللجنة العليا المواعيد المحددة تمهيداً لعراها

 الباب الرابع

 يفادجراءات الرتشيح واإلإشروط و

 ولالفصل األ

 شروط الرتشيح واجراءاته

 -تتوفر في المتقدم للترشيح الشروط األساسية التالية:أن  يجب



 أن يكون يمني الجنسية. -1
وان تكلون حالتلله ، أن يكلون متمتعلاً باللياقللة ال لحية التلي تقتالليها المهنلة -2

رجللة تسللمح للله باحتمللال طبيعللة وظللروف الدراسللة فللي البلللد ال للحية بد
تكللون حالتلله ال للحية أن  ه إليهللا وفللي جميلل  األحللوال يجللبإيفللادالموملل  

 تتوافق م  الشروط التي يحددها البلد المستقبل.
أن يكون مستوفياً للشروط الخا ة بالترشيح للمجال والمستو  اللذ  تقلدم  -3

 له.
ه بعقوبللة فللي جريمللة مخلللة بالشللرف أو أو يكللون متهمللاً أو محكومللاً عليلل -4

 األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
من ( 2) ه خالل السنتين األخيرتين م  مراعاة الفقرةإيفاديكون قد سبق  أو -5

 من هذا القانون في حالة الترشيح للدراسة العليا.( 23) المادة
يكون المتقدم قد تخلف بمحلض إرادتله علن اولتحلاق بدراسلته بموجلب  أو -6

 ترشيح سابق مالم يكن قد ماى على ذلك ثالث سنوات.
ه ألسلباب ناشلئة علن إيفلادسلابق أو الملي  إيفاديكون المتقدم قد عاد من  أو -7

 عدم قدرته على التح يل العلمي أو لسوء سلوكه. تق يره أو
مؤهل دراسي معادل للمسلتو  اللذ  يرغلب  أو يكون المتقدم حا الً على -8

 الترشيح فيه.
أخلللر  بالنسلللبة  إداريلللةمنتلللدباً ملللن وحلللدة  أو يكلللون متعاقلللداً أو معلللاراً أو -9

 للموظف.



من هذا القانون يشترط في المتقدم للترشيح للدراسة العليا توافر ( 22) المادة أحكامم  مراعاة 
 -الشروط التالية:

ملدتها أربل  سلنوات منلذ تثبيتله عللى وظيفلة  أن يكون قلد أد  خدملة فعليلة -1
 دائمة بعد التخر .

سللابق إحللد   إيفللادأن يكللون قللد قاللى فللي الخدمللة الفعليللة بعللد عودتلله مللن  -2
 المدد التالية:

 ه السابقة سنتين فأكثر.إيفادكانت مدة إذا  أرب  سنوات -أ
 ه السابقة سنة واقل من سنتين.إيفادكانت مدة إذا  ثالث سنوات -ب
 واقل من سنة.أشهر  السابقة ستة إيفادنت مدة كاإذا  سنتان - 

 شهر.أالسابقة تقل عن ستة  إيفادهكانت مدة إذا  سنة واحدة -د

أن يكون مجال الدراسة والتخ ص المتقدم له متفقاً مل  تخ  له العلملي  -3
 الوظيفة التي يواولها فعالً. ومقترناً بالمهنة أو

في حاجة فعلية إلى التخ ص العلملي بالمسلتو   داريةأن تكون الوحدة اإل -4
وان يكلللون ذللللك محلللدداً بدقلللة فلللي خطتهلللا المعتملللدة ، الدراسلللي المطللللوب

 للتأهيل.
أن يكون المتقدم قد برهن ب ورة واالحة عللى اسلتحقاقه للترشليح خلالل  -5

دراسته السابقة من واق  سجله األكاديمي وملا قدمله ملن أبحلاث وانجلاوات 
يه ت ور واالح لدراسلته العليلا ومجلال البحلث اللذ  ذات قيمة علمية ولد
 سيتناوله خاللها.

 أن يكون مستوفياً للشروط الخا ة بالمنحة. -6
يكون المتقدم حا الً على موافقلة مبدئيلة ملن أن  وفي جمي  األحوال يجب -7

ومسلللتكمالً اإلجلللراءات الداخليلللة  داريلللةالسللللطة المخت لللة فلللي وحدتللله اإل
 راءات المحددة في هذا القانون.للترشيح طبقاً للقواعد واإلج

تا  شروطاً إاافية للترشيح بما يتفق م  طبيعة نشاطها وإعداد دارية أن يجوو للوحدة اإل
تحدد األولويات التي تراها أن  ومستويات القو  الوظيفية لديها كما يجوو لها

تكون هذه الشروط أن  ارورية لتحقيق أهداف التنمية المناطة بها شريطة
يات وااحة ومواوعية ومعلنة بعد اوتفاق عليها م  الووارة واللجنة واألولو

 التنفيذية المخت ة.
تتللولى اللجنللة التنفيذيللة المخت للة النظللر فللي الترشللحيات المرفوعللة إليهللا  -1 (21)مادة

وإقرار الترشيحات المستوفية للشروط واإلجراءات النظامية المعتمدة في حلدود 
ن عدد المتقلدمين المسلتوفين للشلروط يويلد كاإذا  وفي حالة ما، الموارد المتاحة

عللن تلللك المللوارد وجللب علللى اللجنللة المخت للة المفاالللة فيمللا بيللنهم وختيللار 
من مرشلح بموجلب أكثر وعند تساو  ، األجدر طبقاً لمعايير وأسس مواوعية

األسلس والمعلايير المعتملدة والشلروط المطلوبللة ملن الجهلة المانحلة يحلق للجنللة 
جداره واسلتحقاقاً للترشليح كثر ابقة فيما بينهم وتحديد األتجر  مسأن  المخت ة

 .وترتيبهم تناولياً حسب األولوية



يجللوو للجنللة التنفيذيللة المخت للة أقللرار مرشللحين احتيللاطيين مللن بللين المسللتوفين -2
للشللروط يلللتم ملللنحهم األحقيللة فلللي الحللللول محلللل مللن يتخللللف ملللن المرشلللحين 

 .المادة كلما كان ذلك ممكنامن هذه ( 1) المعتمدين بموجب الفقرة
( 22) من المادة( 6) يحق للجنة المخت ة التمااي عن شرط المدة المن وص عليها بالفقرة

 -من هذا القانون في إحد  الحاوت التالية:( 23) من المادة( 2، 1) أو الفقرتين
 وجود منحة مجانية يخشى فواتها دون تقدم مرشحين آخرين. -1

ويحقللق تللوفره  داريللةنللادر تحتاجلله الوحللدة اإلتقللدم مرشللح وحيللد لتخ للص  -2
 م لحة عامة.

ح ول المتقدم على منحة شخ ية غير قابللة للتأجيلل بنلاء عللى تأكيلد ملن  -3
وفلي ، التلي يعملل بهلا داريلةالجهة المانحة أو بتقرير مسلبب ملن الوحلدة اإل

يكلللون مجلللال التخ لللص ملللن المجلللاوت التلللي أن  جميللل  األحلللوال يجلللب
لمهني الوظيفة التلي يواولهلا وذات عالقلة وطيلدة وتتعارض م  تخ  ه ا
 التي يتبعها عند الترشيح. داريةباخت اص الوحدة اإل

 الفصل الثاني

 يفادشروط وإجراءات اإل

الطالب إو بعد الح ول على موافقة الجهة المانحة واستالم  الموظف أو إيفادو يجوو 
فيها دراسته تؤكد فيه  إخطار رسمي مكتوب من المؤسسة التعليمية التي سيتلقى

ب ورة وااحة على قبوله وتحديد مجال ومستو  الدراسة والتخ ص الذ  
وفي ، قبل فيه والمدة المقررة لذلك والموعد المحدد لاللتحاق ببرنامجه الدراسي

قبل الح ول على موافقة مسبقة من اللجنة  يفادجمي  األحوال يحظر اإل
 .هذا القانون حكامالمخت ة طبقاً أل

الموظلف  إيفلادمن هلذا القلانون يلتم ( 29، 27) المادتين أحكامدون اإلخالل ب-1 (22)مادة
 -يتامن القرار مايلي:أن  بقرار من الووير المختص على

 اسم الموفد وبلد الدراسة ومجال التخ ص ومستواه ومدته. -أ
الوحللدة  الجهللة المانحللة أو الممولللة والتواماتهللا والتوامللات الحكومللة أو -ب

 .داريةاإل
 موفد والتواماته والمواعيد الدورية للتقارير المطلوبة منه.حقوق ال -ج

 التاريخ المقرر لبدء البرنامج الدراسي والتاريخ المتوق  لالنتهاء منه. -د

يحللدد فللي القللرار رقللم وتللاريخ الموافقللة أن  وفللي جميلل  األحللوال يجللب
ه من اللجنة المخت ة م  حفظ نسخة منه بملف الموظف إيفادال ادرة ب
 .يفادالووارة بنسختين أخريين من قرار اإلوموافاة 

الطلالب غيللر المللوظفين  إيفللادملن هللذه المللادة يلتم ( 1) الفقللرة أحكلاممل  مراعللاة  -2
 بقرار من ووير التعليم العالي والبحث العلمي.

استيفاء تعهلد خطلي ملن الموظلف أو الطاللب يتعهلد بمقتالاه  يفاديشترط لإ -1 (23)مادة
والوفاء باولتوامات وتجنب إتيان أ  فعل من األفعال المحظورة  بأداء الواجبات



عليه كموفد بموجب ما هو محدد بالباب الراب  ملن هلذا القلانون ووفلق النملوذ  
 الذ  تقره اللجنة المخت ة.

مللن هللذه ( 1) المعنيللة اسللتيفاء التعهللد المشللار إليلله بللالفقرة داريللةعلللى الوحللدة اإل -2
الموظللف أو الطالللب وإيللداع نسللخة أخللر  لللد  المللادة وحفللظ نسللخة فللي ملللف 
 سكرتارية اللجنة المخت ة.

 الفصل الثالث

 خاصة أحكام

المختص وبعد  داريةبقرار من الووير المختص أو رئيس الوحدة اإل يفاديجوو تمديد مدة اإل
 من هذا القانون.( 31) اخذ رأ  الووارة وفقاً للشروط المحددة بالمادة

 -ما يلي: فادييشترط لتمديد مدة اإل
يتالمن حيثيلات  داريلةتقديم طلب مسلبب ملن السللطة المخت لة بالوحلدة اإل -1

ومبلللررات التمديلللد ومدتللله مؤيلللداً بوثلللائق ومسلللتندات  لللادرة ملللن األسلللتاذ 
 المشرف والمؤسسة التعليمية التي يتلقى الموفد دراسته فيها.

ة فلي الح ول على تأييد رسلمي ملن البعثلة الدبلوماسلية المعتملدة للجمهوريل -2
بلللد الدراسللة تؤكللد فيلله  للحة وقانونيللة الطلللب وسللالمة وقانونيللة الوثللائق 

 والمستندات المؤيدة له.

الح لللول عللللى رأ  الجهلللة المانحلللة تبلللين فيللله موقفهلللا ملللن طللللب التمديلللد  -3
 واستعدادها لتمطية نفقات المدة المطلوبة.

دراسلته المدة المطلوبة للتمديد ستمكن الموفد من اونتهاء ملن أن  التحقق من -4
 فيها ب ورة مؤكدة.

الملللرض ملللن التمديلللد للللن يكلللون بملللرض موا للللة الدراسلللة أن  التأكلللد ملللن -5
 لمستو  اعلى من المستو  الذ  أوفد من اجله.

أو يكللون الموفللد قللد ح للل علللى تمديللد سللابق واسللتنفذ فيلله الحللد األق للى  -6
 من هذه المادة.( 7) المسموح به للتمديد بموجب الفقرة

 األساسية. يفادالمطلوبة للتمديد بحيث و تتجاوو رب  مدة اإلتحديد المدة  -7
من هذا القانون عللى ( 35، 34، 33) المواد أحكاموفي جمي  األحوال تسر  

الموفد خالل مدة التمديد وت بح مدة التمديد بموجب هذا الحكم جوءاً ملن ملدة 
 ألغراض احتساب مدة اولتوام. يفاداإل

بنلاًء عللى تو لية مسلببة ملن السللطة المخت لة فلي المخت لة  يجلوو للجنلة -1 (24)مادة

ولمبررات قوية تقتن  بها اللجنة الموافقلة عللى اسلتمرار الموفلد  داريةالوحدة اإل
المتفوق في دراسته لموا لة الدراسة في المستو  اللذ  يعللو المسلتو  الموفلد 

 -ألجله وذلك في حالة توفر الشروط التالية:
ه وتفوقاً خالل مرحللة دراسلته السلابقة أن يكون الموفد قد اثبت جدار -أ

تؤكدها نتلائج تللك المرحللة وتؤيلدها وثلائق ومسلتندات تشلهد بتميلوه 
 ادره عن األسلتاذ المشلرف وإدارة المؤسسلة التعليميلة التلي يتلقلى 



دراسته فيها ومعمدة ملن البعثلة الدبلوماسلية للجمهوريلة أو ملن يقلوم 
 مقامها في البلد الموفد إليه.

الموفللد قللد ح للل علللى منحللة مجانيللة لموا لللة الدارسللة يكللون أن   -ب
مجال البحث الذ  يتناوله في دراسته ذو أن  نظير جدارته وتفوقه أو

 فائدة علمية متميوة أو غير مسبوقة.

أن يكللون الموفللد قللد قطلل  دراسللته فللي مللدة قياسللية تقللل عللن المللدة  - 
 المقررة لنفس المستو  الدراسي وبذات التخ ص النوعي.

مجال التخ ص المستهدف متكلامالً مل  مجلال التخ لص يكون أن  -د
 الذ  أوفد من اجله وو يتعارض معه.

يكون مجلال ومسلتو  التخ لص المسلتهدف يلبلي حاجلة حقيقيلة أن  -ه
 الموفد لم لحتها. داريةللوحدة اإل

أو يترتب على الموافقة للموفد إخالل بمبدأ تكلافؤ الفلرص أو إلحلاق  -و
يهللا تحميللل الحكومللة التوامللات الاللرر بحللق آخللرين أو سلليترتب عل

 إاافية يمكن تجنبها.
ي للدر الللووير المخللتص قللراراً بموا لللة الموفللد للدراسللة بعللد الح للول علللى  -2

يشللتمل القللرار بيانللاً بالحيثيللات أن  موافقللة مسللبقة مللن اللجنللة المخت للة علللى
 من هذا القانون.( 28) المادة أحكاموالمبررات التي استند عليها دون اإلخالل ب

مللن هللذا القللانون علللى الموفللد خللالل مللدة ( 35، 34، 33) المللواد أحكللامتسللر  -3
هلذه الملادة وتعتبلر هلذه الملدة جلوءاً ملن ملدة  أحكلامموا لته للدراسلة بموجلب 

 ألغراض احتساب مدة اولتوام. يفاداإل

 الباب اخلامس

 واجبات املوفد واحملظورات عليه

 الفصل األول

 واجبات املوفد

 -يلتوم بالواجبات اآلتية:أن  على الموفد
 السفر إلى بلد الدراسة والو ول إليه في الموعد المقرر. -1
التقللدم فللور و للوله إلللى بلللد الدراسللة لتسللجيل اسللمه وبياناتلله لللد  البعثللة  -2

وان يثبللت لللديها عنوانللاً ، الدبلوماسللية اليمنيللة المعتمللدة أو مللن يقللوم مقامهللا
 وااحاً يسهل اوت ال به عند الحاجة.

وفلي البرنلامج المقلرر  يفلاداولتحاق بالمؤسسلة التعليميلة المحلددة لله عنلد اإل -3
 والح ول منها على وثيقة تثبت ذلك وتاريخه.

إخطار البعثة الدبلوماسية اليمنية المعتمدة أو من يقوم مقامها في البلد الموفلد  -4
إليهلا  إليه بما يفيد التحاقه ببرنلامج الدراسلة مرفقلاً باإلخطلار الوثيقلة المشلار

واللجنلللة المخت لللة  داريلللةملللن هلللذه الملللادة إلبلللال  وحدتللله اإل( 3) بلللالفقرة
 من تاريخ السفر.أشهر  بمامونها خالل مدة أق اها ثالثة



أن يجد في دراسته وان يواظب على ذلك دون تق ير أو تهاون وان يكرس  -5
التح لليل العلمللي حتللى يح للل  جهللده ووقتلله للدراسللة المقللررة ويثللابر علللى

 هل الدراسي في المستو  والتخ ص الموفد ألجله.على المؤ

أن يحترم قوانين ونظلم ومعتقلدات البللد الموفلد إليله وان يحلافظ عللى سلمعة  -6
 الوطن ويتقيد بقوانينه ونظمه.

أن يوافي البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من يقوم مقامها في البللد  -7
ات المتعلقللة بسللير دراسللته الموفللد إليلله بنسللخ معمللدة مللن الوثللائق والمسللتند

والنتائج التي تح ل عليها بمجرد  دور أ  منهلا مل  نسلخ  لور ملن كلل 
واللجنللة التنفيذيللة المخت للة طللي تقريللر  داريللةذلللك وإرسللالها إلللى وحدتلله اإل

 ودون حاجة إلى متابعة أو طلب.أشهر  دور  منتظم كل ستة

لوماسلية المعتملدة أن يجيب علن اوستفسلارات التلي تقلدم إليله ملن البعثلة الدب -8
للجمهورية أو من يقوم مقامها في البلد الموفد إليه أو المقدمة إليه من وحدته 

اللجنة المخت لة حلول كلل ملا يتعللق بدراسلته وان يقلدم الوثلائق  أو داريةاإل
 والمستندات المؤيدة لذلك.

إخطار البعثة الدبلوماسية المعتملدة للجمهوريلة أو ملن يقلوم مقامهلا فلي البللد  -9
واللجنلة المخت لة فلوراً بلأ  تمييلر قلد يطلرأ  داريلةلموفد إليه أو وحدتله اإلا

نظام دراسته أو يؤثر على انتظامه فيه أو يتعارض م  ما هو محدد لله  على
وأولياتلله وان يرفللق باإلخطللار كافللة الوثللائق والمسللتندات  يفللادفللي قللرار اإل

 المتعلقة بذلك وان يقدم المعلومات المت لة بهذا الشأن.

 -يقدم قبل سفره تعهداً مكتوباً يلتوم بموجبه باولتوامات التالية:أن  على الموفد
بحيث و تتجاوو المهلة المحددة  يفادالعودة إلى الوطن بمجرد انتهاء مدة اإل -1

 أدناه:

 ه شهرين فأقل.إيفادكانت مدة كثر إذا أسبوع واحد على األ -أ
ن شهرين واقلل ملن مأكثر ه إيفادكانت مدة كثر إذا أسبوعين على األ -ب

 سنة.

 التي تويد عن سنة يفادلمدة اإلكثر شهر واحد على األ - 
عللن العللودة خللالل المهلللة  داريللةوفللي حالللة تللأخر موفللد الوحللدة اإل

 المحددة له يتحمل العقوبات المن وص عليها في هذا القانون.
ه لم لللحتها فللور عودتلله إلللى إيفللادالتقللدم إلللى الوحللدة التللي أوفللد أو حللول  -2

ان يا  نفسه تحت ت رفها ويقدم إليها كافلة الوثلائق والمسلتندات الوطن و
 التي تثبت استكماله للدراسة في التخ ص الذ  أوفد ألجله.

ه لم لحتها اعف المدة إيفادالتي أوفد أو حول  داريةالعمل لد  الوحدة اإل -3
 إيفللاددون اإلخللالل بللأ  التللوام بالخدمللة عللن أ   يفللادالتللي قاللاها فللي اإل

 سابق.
 وتجنلب المحظلورات المحلددة بالملادة( 33) أداء الواجبلات المحلددة بالملادة -4

 من هذا القانون.( 35)



أن يدف  للحكومة تعويااً مالياً يعادل مجموع النفقات والمبالغ التي  رفت  -5
ه بما في ذلك قيمة اومتياوات النقدية والعينية التلي تمتل  بهلا إيفادعليه فترة 

كانلت م لادر التمويلل داخليلة أو خارجيلة ويحلق سلواء  يفلادخالل فترة اإل
يتقلرر عليله  للحكومة اتخاذ كافة اإلجراءات التي تراها مناسبة وسترداد ما

دفعلله مللن تعوياللات نظيللر الخسللائر التللي قللد تللنجم عللن إخالللله بتعهداتلله 
 المحددة في هذه المادة.

 الفصل الثاني

 احملظورات

 يحظر على الموفد مايلي:
الدراسة أو المؤسسة التعليمية التي أوفلد إليهلا دون الح لول عللى تميير بلد  -1

 داريللةموافقللة مسللبقة مللن اللجنللة المخت للة بنللاًء علللى طلللب مللن وحدتلله اإل
 وألسباب ومبررات  حيحة ومؤكدة تقتن  بها اللجنة.

تمييللر مسللتو  الدراسللة أو مجللال التخ للص الللذ  أوفللد ألجللله مللا لللم يكللن  -2
 ة.بالتنسيق م  الجهة المبتعث

التخللللف علللن اولتحلللاق ببرنلللامج الدراسلللة وفلللي  اونقطلللاع علللن الدراسلللة أو -3
 المواعيد المحددة لذلك.

التخلف أو اومتناع عن موافاة البعثة الدبلوماسية المعتمدة للجمهورية أو من  -4
بالتقللارير الدوريللة  داريللةيقللوم مقامهللا فللي البلللد الموفللد إليلله أو وحدتلله اإل

 قة بسير دراسته ونتائجه خاللها.والوثائق والمستندات المتعل

 إخفاء أ  بيانات أو معلومات تتعلق بنظام الدراسة ونتائجه فيها. -5

تقللديم أ  بيانللات أو معلومللات مظللللة أو تقللديم وثللائق أو مسللتندات مللوورة  -6
 تتعلق ب ورة مباشرة أو غير مباشرة بحالته أو بواعه الدراسي.

منللاف لألخللالق أو اآلداب القيللام بللأ  نشللاط أو ممارسللة أ  فعللل أو سلللوك  -7
العامللة أو مباشللرة أ  عمللل يتعللارض ملل  واجباتلله أو التواماتلله كموفللد أو 

 يخر  عن األهداف واألغراض التي أوفد من اجلها.

 اولتحاق بأ  عمل سواء كان باجر أو بدون اجر ولو كان في أوقات الفلرا  -8
اونتهلاء منهلا كان من شأن ذلك التأثير سلبياً علي سير دراسته أو يلؤخر إذا 

 في موعدها أو قد يؤثر في قدرته على التح يل العلمي.

ممادرة البلد الموفد إليه إلى بلد آخر أو العودة إلى ارض الوطن خلالل فتلرة  -9
كان ذلك بإجاوة رسمية مقررة أو بترخيص رسمي من إدارة إذا  الدراسة إو

حالتين يجب وفي ال، المؤسسة التعليمية وألسباب ومبررات  حيحة وقاهرة
إخطار البعثة الدبلوماسية اليمنية أو من يقوم مقامها بذلك كما يجب عليه في 

التلاب  لهلا فلور و لوله  داريلةحالة عودته إلى اللوطن التقلدم إللى الوحلدة اإل
وإشللعارها بمبللررات العللودة وتقللديم الوثللائق والمسللتندات المؤيللدة لللذلك ملل  

 ها.تسليم سكرتارية اللجنة المخت ة نسخاً من



دعللي لللذلك أو اإلدوء بشللهادة إذا  اومتنللاع أو التخلللف عللن اإلدوء بشللهادته -10
 كاذبة.

 قبل انتهاء برنامج الدراسة الذ  أوفد ألجله. يفادإنهاء اإل -11

 .يفادالتخلف عن العودة إلى الوطن أو اومتناع عن العودة بعد انتهاء مدة اإل -12

 الباب السادس

 والعقوباتاحلقوق واالمتيازات واملخالفات 

 الفصل األول

 حقوق املوفد

 يفادمن هذا القانون يستحق الموفد خالل مدة اإل( 29) إلى( 22) المواد من أحكامم  مراعاة 

 -ما يلي:
، المقلررة يفلادالموفد في منحه دراسية على نفقة الحكوملة يلدف  لله نفقلات اإل -1

 على النحو المحدد أدناه: داريةكما يدف  راتب الموظف من وحدته اإل

يللدف  للله راتبلله األساسللي أشللهر  اقللل مللن ثالثللة يفللادإذا كانللت مللدة اإل -أ
 باإلاافة إلى جمي  البدوت.

يلدف  لله راتبله أشلهر  واقلل ملن سلتةأشلهر  ثالثة يفادإذا كانت مد اإل -ب
 األساسي باإلاافة إلى بدل التخر  وبدل غالء المعيشة.

يللدف  للله راتبلله األساسللي أشللهر  تةتويللد عللن سلل يفللادكانللت مللدة اإلإذا  - 
 باإلاافة إلى بدل التخر .

الموفد في منحله دراسلية عللى نفقلة جهلة مانحلة أخلر  يلدف  لله راتبله عللى  -2
ويحدد النظلام الملالي ملا يسلتحقه ، من هذه المادة( 1)النحو المحدد في الفقرة

 .يفادمن نفقات اإل
جامعيللة مللن حللق وفللي جميلل  األحللوال يسللتثنى الموظللف الموفللد للدراسللة ال

قلانون المعللم والمهلن  أحكلامدون اإلخالل ب يفادتقااي الراتب خالل مدة اإل
أ  قانون آخر وطبقاً للشروط والاوابط المحددة في تلك  أحكامالتعليمية أو 
 القوانين.

 

 الفصل الثاني

 متيازات املوفدا

فللي تللدخل فللي حسللاب الخدمللة التقاعديللة المللدة التللي يقالليها الموظللف موفللداً -1 (25)مادة
اوشلتراكات  يفاديستقط  من راتبه خالل مدة اإلأن  منحة أو إجاوة دراسية على

وبالنسللبة التللي ، الشللهرية المن للوص عليهللا فللي قللانون التأمينللات والمعاشللات
 يحددها القانون المذكور.

فإنه يشترط وحتساب  يفادلم يكن الموظف الموفد مستحقاً للراتب خالل مدة اإلإذا -2

كمدة خدمة تقاعدية لألغراض اللواردة بقلانون التأمينلات والمعاشلات  يفادمدة اإل



قيام الموفلد بسلداد اوشلتراكات المن لوص عليهلا بقلانون التأمينلات والمعاشلات 
وطبقاً للشلروط  يفادسنوية مساوية لمدة اإل دفعة واحدة أو على أقساط شهرية أو

 والاوابط التي يحددها القانون المذكور.
في احتساب مدة خدمة الموظف وغراض العالوة الدورية وفلي  يفاداإلتدخل مدة  -3

قدميللة ألغللراض الترفيلل  طبقللاً لشللروطهما المحللددة فللي التشللريعات حسللاب األ
 من هذا القانون.( 39، 38) المادتين أحكامالنافذة م  مراعاة 

و احتسلاب و تدخل المدد التالية في احتساب مدة خدملة الموظلف ألغلراض العلالوة الدوريلة أ
 اوقدمية ألغراض الترفي :

 التخلف عن الدراسة وفترات الرسوب. مدة اونقطاع أو -1
 ويستثنى من ذلك اإلجاوات األكاديمية والمراية.، مدة اإلجاوات الخا ة -2

المللدة التللي يقالليها الموظللف الموفللد بعيللداً عللن مواولللة العمللل فللي وحدتلله  -3
 .يفادبعد انتهاء مدة اإل داريةاإل

وا  تقدير مستو  كفاءة أداء الموظف الموفد في تقريره السلنو   يعتمد في-1 (26)مادة
علللى مللا يتكشللف عللن مسللتو  أدائلله الدراسللي خللالل السللنة المواللوع عنهللا 

 وذلك من واق  ما يرد في التقارير الدورية عن سير دراسته.، التقرير
يشلترط وسلتحقاق الموظلف الموفلد عالوتله الدوريلة علن أ  سلنة دراسلية تسلليم  -2

ثائق والمستندات التي تثبت التحاقه ببرنامج الدراسة وانتظامله فيله ومسلتو  الو
 أدائه خالل السنة.

ويجوو عنلد ، ه األساسيةإيفاديحظر شمل وظيفة الموظف الموفد خالل فترة  -1 (27)مادة
سلنتين  يفلادكانلت ملدة اإلإذا  الارورة شملها على سبيل اإلنابة وب ورة مؤقتة

الموظللف الموفللد سللواء بللالتوظيف عليهللا أو كمللا يحظللر اسللتمالل درجللة ، فأقللل
 النقل إليها. بالترفي  أو

هللذا القللانون فيحللتفظ للله  حكللامأوفللد الموظللف للدراسللة بللدون راتللب طبقللاً ألإذا  -2
وو يجللوو تنويلهللا أو إسللقاطها داريللة، بدرجتلله الوظيفيللة فللي ميوانيللة وحدتلله اإل

كما يظل اسمه ، لمخت ةه المحددة بالقرار ال ادر من السلطة اإيفادخالل فترة 
 ودرجته التذكارية ثابتين في كشف الرواتب دون م رف مالي.

ملكلاً  يفلادتكون اوختراعات التي يتو ل الموفد إلى ابتكارهلا خلالل ملدة اإل -1 (28)مادة
وإذا كللان ، لله وتسلجل بلراءة اوختللراع باسلمه مقرونلة باسللم الجمهوريلة اليمنيلة

ملكاً لدوللة الجمهوريلة اليمنيلة ويملنح لالختراع  لة بالشؤون العسكرية فيكون 
 احب اوختراع تعويااً عادوً تقلدر لجنلة فنيلة خا لة ي لدر بتشلكيلها قلرار 

 من الووير بالتشاور م  ووير الدفاع.
 تكون الجوائو المالية التي يح ل عليها الموفد أثناء دراسته حقاً من حقوقه. -2

ً  ( 42) مادة عرض الووير بالتشاور م   بناًء على يفادخا اً لإ تا  اللجنة العليا نظاماً ماليا

الخدملة المدنيلة والتأمينلات حلول ، الماليلة، التخطليط والتنميلة، ووارات الخارجية
تكاليف المعيشة في دول ومنلاطق العلالم المختلفلة وي لدر هلذا النظلام بقلرار ملن 

 -يتامن النظام التالي:أن  رئيس مجلس الووراء على



المعياريللة للموفللدين علللى نفقللة الحكومللة ومللا يسللتحقه  فللاديتحديللد نفقللات اإل -1
كلان ملا تتكفلل بله الجهلة المانحلة إذا  الموفد على نفقة أ  جهة مانحة أخلر 

 المعيارية. يفاديقل عن نفقات اإل
تحديد التوامات الحكومة فيما يتعللق بالرعايلة ال لحية للموفلدين وشلروطها  -2

 و البلد الموفد إليه متكفالً بذلك.واوابطها عندما و تكون الجهة المانحة أ

مللن أكثر ه األساسللية أربلل  سللنوات فللإيفللاداسللتحقاق الموفللد الللذ  تكللون مللدة  -3
م اريف السفر م  تحديد شروط استحقاقها في حاللة رغبتله العلودة لويلارة 

 .يفادالوطن في منت ف مدة اإل
ل جثمانله إللى مسلقط تتحمل الحكومة في حالة وفاة الموفد خالل فترة دراسته نفقات حفلظ ونقل

مواسلاة ألسلرته أشلهر  ه علن أربعلةإيفلادكما تقوم ب رف ما يعادل نفقات ، رأسه
التشريعات  حكامكان موظفاً طبقاً ألإذا  وو يخل ذلك بدف  ما تستحقه أسرة الموفد

 النافذة.

 الفصل الثالث

 املخالفات والعقوبات

أو اللجنة المخت ة إيقاف  لرف الحقلوق واومتيلاوات الماليلة المقلررة  داريةيحق للوحدة اإل
 -للموفد في إحد  الحاوت التالية :

 من هذا القانون.( 33) عند تق يره في واجب من واجباته المحددة بالمادة-1
( 35) الملادة أحكلامعند قيامه بممارسلة أ  فعلل أو سللوك محظلور بمقتالى -2

 من هذا القانون.
( 1) بالمخالفة لتعهده حسب الفقلرة يفادتخلف عن العودة بعد انتهاء مدة اإلإذا -3

 من هذا القانون.( 34) من المادة
ويجوو للووارة بناء على علرض السللطة المخت لة فلي اللووارة أو الوحلدة 

إطالق ما أوقف  لرفه فلي حاللة قيلام الموفلد بت لحيح مخالفتله أو  داريةاإل
ت ال لحيحة التلي تقتنل  بهلا السللطة المخت لة عند تقديم األسباب والمبلررا

أشلهر  بموجب وثائق ومستندات مؤيدة ومعتملدة خلالل ملدة و تتجلاوو ثالثلة
( 35، 34، 33) المواد أحكاممن تاريخ  دور قرار اإليقاف وبما ويخالف 

 من هذا القانون.
الحقلللوق  أو اللجنلللة المخت لللة حرملللان الموفلللد جوئيلللاً أو كليلللاً ملللن داريلللةيحلللق للوحلللدة اإل

 -واومتياوات المقررة في إحد  الحاوت التالية:
ملللن تلللاريخ توقيللل  عقوبلللة إيقلللاف  لللرف الحقلللوق أشلللهر  انقالللاء ثالثلللة -1

واومتيللاوات الماليللة دون قيللام الموفللد بت للحيح المخالفللة أو تقللديم الوثللائق 
 والمستندات المشار إليها في المادة السابقة خالل المدة المحددة.

وفد قد ح ل على الحقوق واومتيلاوات كلهلا أو بعالها دون المأن  إذا تبين -2
 وجه حق.

إذا رسب في اوختبار خالل ف لين دراسيين متتالين أو لسنة دراسية واحدة  -3
 حكللاموتحللدد الالئحللة التنفيذيللة األ، مللن مللدة الدراسللة أو دون عللذر مقبللول



فللي الجامعللات  الخا للة بحللاوت رسللوب الموفللدين الللذين يتلقللون دراسللتهم
 حكللامكمللا تحللدد الالئحللة األ، لمعاهللد التللي تأخللذ بنظللام السللاعات المعتمللدةوا

 الخا ة بشروط التمديد لفر ة أخر  وشروطها ومدتها.

تخلللف أو امتنلل  عللن دخللول اوختبللار نتيجللة تق للير أو تهللاون أو أبللد  إذا  -4
 سباباً أو مبررات غير  حيحة أو غير مقبولة.أبشأن ذلك 

ف الحقوق واومتياوات التي تقرر حرمانله وفي جمي  األحوال ويجوو  ر
كما و يجوو إعادة  رف ملا ، منها وللمدة التي حددها القرار ال ادر بذلك

يستحقه قانوناً إو بعد التأكد من ووال األسلباب التلي أدت إللى إ لدار قلرار 
 الحرمان.

و يحلللول تطبيلللق عقوبلللة إيقلللاف  لللرف الحقلللوق واومتيلللاوات الماليلللة أو  -1 (29)مادة
أو اللجنللة المخت للة بمسللاءلة الموفللد  داريللةمنهللا دون حللق الوحللدة اإلالحرمللان 

بتوقيل  أ   داريلةكما و يخل توقي  العقوبة اإل، وتوقي  العقوبة التأديبية المناسبة
تتللوفر بشللأنها  إداريللةعقوبللة اشللد فللي حالللة ارتبللاط المخالفللة بمخالفللات ماليللة أو 

 التشريعات النافذة. حكامقرائن أو أدلة مادية تجرم مرتكبها طبقاً أل
تبللين مللن خللالل التحقيللق وجللود شللبهة ارتكللاب جريمللة جنائيللة وجللب احالللة إذا  -2

القاللية لجهللة اوخت للاص وسللتكمال التحقيللق فيهللا وفقللاً لإجللراءات القانونيللة 
 المقررة في هذا الشأن.
 ً  داريلةوحدتله اإلتلأخر علن العلودة والتقلدم للعملل فلي إذا  يعتبر الموظف الموفد مستقيالً حكملا

 الملادة أحكلامملن انتهلاء المهللة المحلددة لعودتله بموجلب أشلهر  بعد انقااء ثالثة
سباباً تقتن  بها الوحلدة أقدم مبررات و إذا  من هذا القانون وتقط  هذه المدة( 34)

 وتوافق عليها اللجنة المخت ة قبل انقااء المدة المحددة بهذه المادة علىدارية اإل
 اونقطاع من إجاوته السنوية.تخ م مدة أن 

 -في إحد  الحاوت التالية: يفاديتم إلماء اإل ( 48) مادة
إذا تبين من خالل التقارير الدورية المقدمة عن سير دراسة الموفد اسلتمرار  -1

ملن ( 5) تق يره أو تهاونه في أداء الواجب الموفد ألجله طبقاً لنص الفقلرة
 من هذا القانون.( 33) المادة

وتبلين ملن  يفلادرر رسوبه في اوختبار لسنتين دراسيتين خالل ملدة اإلإذا تك -2
خالل التقارير الواردة عن سيرة دراسته عدم قدرته على موا لة الدراسلة 

 المدة المتبقية له من مدة الدراسة تويد عن ن ف المدة األ لية.أن  أو

 إذا تعرض ل عوبات  حية تمنعه من موا لة الدراسة الموفد ألجلها. -3

 إذا أعلن انه شخص غير مرغوب فيه في البلد الموفد إليه. -4

بعلد انتهلاء  داريلةإذا امتن  أو رفض العلودة إللى ارض اللوطن أو وحدتله اإل -5
 دراسته.

إذا غادر مكان دراسته دون ترخيص من المؤسسة التعليمية أو للم يعلد إليهلا  -6
 وتجاووت مدة انقطاعه عنها ستة أشهر.

 انتهاء برنامج الدراسة.ه قبل إيفادإذا انهي  -7



قللرار ملن اللجنللة المخت للة بنللاء  يفللادوفلي جميلل  الحللاوت ي لدر بإلمللاء اإل
على اقتلراح ملن اللووير المخلتص أو الجهلة المانحلة أو البعثلة الدبلوماسلية 

 التي ترعى م لحة الموفد في البلد الموفد إليه.
خت لة فلي أملر مطالبتله بتسلديد اللجنلة الم ه بنفسه دون سبب مقبول تتولىإيفادكل موفد يلمي 

بملا فلي ذللك م لاريف السلفر  يفلادجمي  النفقات التي  رفت عليله أثنلاء ملدة اإل
وو يخل ذللك بسلداد يفاد، والرواتب والبدوت التي استمر  رفها له خالل مدة اإل

التعويض المناسب اللذ  تحلدده اللجنلة علن الملدة التلي انقطل  فيهلا الموظلف علن 
كمللا يحللق للجنللة المخت للة إحالتلله للجهللات المعنيللة فللي يفللاد، إلالعمللل خللالل مللدة ا

 الدولة وتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة.

 الباب السابع

 عامة وختامية أحكام

 الفصل األول

 العامة حكاماأل

إذا ح ل الموفد على المؤهل الدراسي الذ  أوفلد ملن اجلله وجلب عليله العلودة فلوراً والتقلدم 
ه لم لللحتها إيفللادأو الجهللة التللاب  لهللا أو التللي حللول  داريللةاإل بوثائقلله إلللى وحدتلله

لحاقلله بالوظيفللة التللي الالومللة إل وعلللى السلللطة المخت للة فيهللا اتخللاذ اإلجللراءات
 تتناسب م  تخ  ه.

أخلر  وجلب تنفيلذ  إداريلةإللى وحلدة  يفلادإذا اقتات الم لحة نقل الموفد بعد عودتله ملن اإل
إليهلا ملدة مسلاوية للملدة المتبقيلة عليله فلي الجهلة  تعهده بالعمل في الجهة المنقلول

 سابق. إيفادذلك بأ  التوام آخر بالخدمة عن أ   لالمنقول منها وو يخ
تتللولى كللل لجنللة مللن اللجللان التنفيذيللة فللي حللدود اخت ا للها البللت فللي طلبللات  ( 52) مادة

يللة الللراغبين باولتحللاق للدراسللة علللى نفقللتهم الخا للة طبقللاً لإجللراءات النظام
الموظلف براتلب أو بلدون  إيفادويجوو لها الموافقة على ، المحددة في هذا القانون

التلاب  لهلا وفلق الشلروط والالوابط  داريلةراتب بناًء على تو ية من الوحلدة اإل
التي تحددها الالئحلة التنفيذيلة لهلذا القلانون وفلي جميل  األحلوال يشلترط للموافقلة 

يلللة بعللدم مطللالبتهم الحكومللة أو تحميلهللا أ  اسللتيفاء الاللمانات الكف يفللادعلللى اإل
 .يفادنفقات خالل مدة اإل

 الفصل الثاني

 ختامية أحكام

ر لد اوعتملادات الماليلة الالوملة لمقابللة اولتواملات المقلررة وتقلوم  إداريلةتتولى كل وحدة 
هلذا القلانون وفلي إطلار  حكلامالحكومة بتمطية ما يترتب عليها من التلوام طبقلاً أل

 .داريةالمواونة السنوية للوحدة اإل
المختلفلة بوحلدة  داريلةالمعتمدة للدراسلة فلي اللووارة وفلي الوحلدات اإل يفادتربط مواونات اإل

 يتم إنشاؤها في الووارة بالتشاور م  ووارة المالية. يفادمحاسبية خا ة باإل



الثقافيلللة أو ملللن يقلللوم بمهامهلللا فلللي البعثلللات الدبلوماسلللية  تتلللولى الملحقيلللات -1 (30)مادة
فلي الخلار  تسلجيل الموفلدين فلي بللدان اعتمادهلا ومتابعلة  المعتمدة للجمهوريلة

سير دراستهم وتقديم كافة أشكال الرعاية والتسهيالت الالومة لهم ورف  تقلارير 
 عللن مسللتو  أدائهللم وتح لليلهم ومللد  تقيللدهمأشللهر  دوريللة منتظمللة كللل سللتة

 هذا القانون إلى اللجان المخت ة باإلشراف عليهم عبر الووارة. أحكامب
تلتللوم كافللة المؤسسللات التعليميللة داخللل الجمهوريللة برفلل  تقللارير عللن الموفللدين  -2

 الذين يتلقون دراستهم فيها إلى اللجنة المخت ة باإلشراف عليهم مباشرة.
مهورية دون الح ول عللى موافقلة أ  موظف في منحه دراسية خار  الج إيفاديحظر مطلقاً 

أ  موظلف أو طاللب فلي منحله  إيفلادكما يحظر كلياً ، مسبقة من اللجنة المخت ة
دراسية خار  الجمهورية على نفقة الحكومة في المستويات أو التخ  ات التلي 

ويسلتثنى ، تتوفر مثيالتها بالجامعات والمعاهد والكليات المتاحة داخل الجمهوريلة
فللي مللنح أو مقاعللد مجانيللة مقدمللة للجمهوريللة فللي إطللار  يفللاداإلمللن هللذا الحظللر 

عالقللات التعللاون الثنللائي أو اسللتمالل لعللون فنللي مقللدم للجمهوريللة وفللي حللدودها 
 تكون الحاجة إليها ووالت قائمة.أن  شريطة

والجهلات المخت لة بتنسليق العلون الفنلي والعالقلات الثنائيلة بلين  داريةعلى كافة الوحدات اإل
يللة والللدول الشللقيقة وال للديقة والمنظمللات والهيئللات العربيللة واألجنبيللة الجمهور

الخدمللة المدنيللة ، واإلقليميللة والدوليللة وعلللى األخللص ووارات التخطلليط والتنميللة
أخذ رأ  اللجنة العليا والتشاور والتنسيق م  الووارة في ، والخارجية، والتأمينات

ذات ال لة بقالايا التأهيلل قبلل  كل ما يتعلق بمشاري  اوتفاقيات والبروتوكووت
أهللداف هللذه اوتفاقيللات تخللدم أهللداف التأهيللل ملل  دعوتهللا أن  إبرامهللا للتحقللق مللن

للتنسيق في المباحثات وعنلد عقلد أ  اتفاقيلات أخلر  وبروتوكلووت تت لل بهلذا 
المستفيدة وموافاة اللووارة بنسلخة ملن  داريةالشأن جنباً إلى جنب م  الوحدات اإل

 قيق األغراض الواردة بهذا القانون.كل منها لتح
تللربط الملحقيللات الثقافيللة إداريللاً وماليللا بللالووارة وتللنظم الالئحللة التنفيذيللة لهللذا القللانون مهللام 

 الملحقيات الثقافية وشروط التعيين فيها.
تختص الووارة بإعداد مشاري  البروتوكووت واوتفاقيات التلي تلدخل فلي نطلاق اخت ا لها 

وقي  عليها م  الجهات المخت ة في الدول الشلقيقة وال لديقة عبلر ومناقشتها والت
 القنوات الرسمية.

تخللتص الللووارة بمناقشللة وإقللرار ترشلليحات الللدول ال للديقة اللمن المللنح  -1 (31)مادة
المقدمة لتلك الدول وفقاً لشروط القبول المعمول بها في الجامعات اليمنية والبت 

 مل بالمثل.في اوستثناءات المطلوبة وفقاً لمبدأ التعا
يقبللل الطللالب الوافللدون مللن الللدول الشللقيقة وال للديقة بموجللب البروتوكللووت  -2

واوتفاقيات المبرمة م  اللدول فلي الجامعلات اليمنيلة وفقلاً للتوويل  المعتملد ملن 
الووارة بناًء على ترشيحات معتمدة من الجهات المخت ة فلي اللدول المرشلحة 

 للطالب.



الدول الشقيقة وال لديقة خلار  إطلار البروتوكلووت  يقبل الطالب الوافدون من -3
واوتفاقيللات ملل  حكوملللاتهم بنظللام الرسللوم المقلللررة مللن الكليللات والجامعلللات 

 الحكومية.
تتللولى الللووارة اإلشللراف علللى تنفيللذ التوامللات بالدنللا أمللام الللدول الشللقيقة وال للديقة وفقللاً 

عة الجهات ذات العالقة لن وص البروتوكووت الموقعة وبرامجها التنفيذية ومتاب
 لتقييم مستو  التنفيذ.

على نفقة الحكومة أل  موفلد عللى نفقلة جهلة  يفادو يجوو بأ  حال من األحوال تمديد مدة اإل
أو منظمللة أو حكومللة خارجيللة لللم ينلله دراسللته خللالل مللدة المنحللة مهمللا كانللت 

 األسباب.
الووراء بناًء على عرض الووير  ت در الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس

 وبعد موافقة مجلس الووراء.
م بشلأن البعثلات والملنح واإلجلاوات 1999لسلنة ( 10) يلمى القرار الجمهلور  بالقلانون رقلم

 هذا القانون. أحكامالدراسية والتدريبية وأ  نص يتعارض م  
 يعمل بهذا القانون من تاريخ  دوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 
 بصنعاء –برئاسة الجمهورية صدر 

 هـ1424/محـــــرم/2بتاريخ
 م2003/مـــــــارس/5الموافق 
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