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  / 6 /رقم  المرسوم التشريعي
  

  رئيس الجمھورية
  .بناًء على أحكام الدستور

  

  :ما يلي يرسم              

  الفصل األول                   
  تعاريف وأھداف

  :فتعاري - :أوالً 
ذا  يقصد بالتعابير - ١المادة  ا وردت في ھ ا ھو موضح بجانب  المرسوم التشريعياآلتية حيثم  م

  :كل منھا
ات اإلدارة : الجھات العامة  -أ  د وھيئ الوزارات واإلدارات العامة والجامعات والمعاھ

ي  ة ف رى المعرف ام األخ اع الع ات القط ة أو جھ ات العام ائر المؤسس ة وس المحلي
 .الدولةمن القانون األساسي للعاملين في / ١/المادة 

 .وزارة التعليم العالي: الوزارة  - ب 
  .وزير التعليم العالي: الوزير  - ج 
د  -د  دى : الموف ى إح الع إل دريب أو لالط ة أو للت ة للدراس ة علمي د ببعث ن يوف ل م ك

ة  ة الدول ى نفق ا عل ة السورية أو خارجھ الجامعات والمعاھد في الجمھورية العربي
 .أو على منحة أو بإجازة دراسية

 .اللجنة العليا للبعثات العلمية: االلجنة العلي -ھ
ات  - و ا: الجامع م  تالجامع ات رق يم الجامع انون تنظ ام ق عة ألحك ام / ٦/الخاض لع

٢٠٠٦ .  
ة -ز                 ة : اللجنة التنفيذي الي واللجن يم الع ة في وزارة التعل ات العلمي ة للبعث ة التنفيذي اللجن

م  ات رق يم الجامع انون تنظ ام ق عة ألحك ات الخاض ي الجامع ة ف ام / ٦/التنفيذي لع
٢٠٠٦ .  

  أھداف البعثات وأنواعھا -ثانياً 
اج تھدف البعثات العلمية إلى تزويد الجھا -٢المادة ت العامة باألطر العلمية والفنية والتقنية التي تحت

  .إليھا في مختلف نواحي االختصاص والمستويات
  :تكون البعثات علي نوعين من اإليفاد -٣المادة

  .إيفاد للدراسة والحصول على شھادة أو درجة علمية  - أ
ة   -  ب واحي التطبيقي ى الن دريب عل إيفاد لالطالع على التطورات العلمية الحديثة أو الت

ة المھمات  ات العلمي دخل في نطاق البعث أو العملية لكسب المھارة والمران، وال ت
ؤتمرات  ا حضور الم ة ومنھ ات العام ي الجھ املون ف ا الع د بھ ي يوف مية الت الرس

تالم الت ات اس ة أو مھم دوات المختلف ا والن د عليھ زات واألدوات المتعاق جھي
  ٠والتدريب على استعمالھا

  الفصل الثاني
  لجان البعثات ومھامھا



  ١٢من  ٢صفحة 

 

  :اللجنة العليا: أوالً
  :تتألف اللجنة العليا على النحو اآلتي -أ -٤المادة

ً   الوزير -   رئيسا
  عضواً   وزير التربية -
  عضواً   وزير المالية -
  عضواً   رئيس ھيئة التخطيط والتعاون الدولي -

  عضواً   رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه الوزير سنوياً بشكل دوري -
  عضواً   معاون الوزير -
  عضواً   رئيس االتحاد الوطني لطلبة سورية -

ة األعضاء وتتخذ قراراتھ إذايكون اجتماع اللجنة قانونياً  -ب ة عدد  احضره أكثري بأكثري
رئيس ،  ه ال ذي في ب ال رجح الجان وات ي اوي األص ال تس ي ح ا ، وف رين فيھ الحاض

  .ويتولى مدير البعثات العلمية في الوزارة أمانة سر اللجنة
د  -ج ـة عن ة المعني ات العام ين عن الجھ ا ممثل دعو لحضور اجتماعاتھ ة أن ي رئيس اللجن ل

ا ا، كم ـ من  النظر في تحديـد البعثات المخصصـة لھ ه أن يدعـو ـ بصورة استشارية ل
  ٠يراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون للمدعوين حق التصويت

  :تختص اللجنة العليا بما يأتي -٥المادة
ة   - أ ط التنمي ات خط ق متطلب ية وف ات الدراس ة البعث ة لسياس س العام ع األس وض

  . االقتصادية واالجتماعية في الدولة
ف   -  ب ي مختل ة ف ات العام ن الجھ ة م ل جھ نوياً لك ية س ات الدراس دد البعث د ع تحدي

ن  ة م ط التنمي ي خط ا ف ع لھ ا وض اً لم ة وفق تويات العلمي ات والمس االختصاص
 . مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانات موازنتھا العادية واالستثمارية

 . وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية  - ج
ل دراس -د   دة من قب ة والمع ات العلمي نوية للبعث رامج الس ذ الب ة بتنفي ارير المتعلق ة التق

اذ اإلجراءات  ة التخ ة التنفيذي وزارة بإشراف اللجن ي ال ة ف ات العلمي ة البعث مديري
  . الالزمة بشأنھا لالستفادة منھا عند وضع البرامج السنوية المقبلة

 ً   :اللجنة التنفيذية في الوزارة: ثانيا
  :تتألف اللجنة التنفيذية في الوزارة على النحو اآلتي -أ -٦ المادة

  رئيساً   معاون الوزير  -
  عضواً   مدير البعثات العلمية في الوزارة  -
  عضواً   مدير العالقات الثقافية في الوزارة -
  عضواً   مدير الشؤون القانونية في الوزارة -

  أعضاء  الوزيرثالثة من أعضاء الھيئة التدريسية يسميھم  - 
  عضواً   مدير التعاون العلمـي والفــني في ھيئة التخطيط والتعاون الدولي - 

  عضواً   ممثل عن االتحاد الوطني لطلبة سورية -
  عضواً   محاسب البعثات العلمية -

ل وتتخذ قراراتھ إذايكون اجتماع اللجنة قانونياً  –ب  ى األق  احضره أكثرية األعضاء عل
رجح الجانب  ا وفي حال تساوت األصوات ي بأكثرية عدد األعضاء الحاضرين فيھ
ذه  ة سر ھ ة أمان ات العلمي ة البعث املين في مديري ولى أحد الع رئيس، ويت ه ال الذي في

  . اللجنة
رى  -ج ن ي ة وم ات المعني ي الجھ ا ممثل ور اجتماعاتھ دعو لحض ة أن ي رئيس اللجن ل

  ٠يكون لھم حق التصويت االستعانة بھم من الخبراء دون أن 
  .تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسھا -د 

  :تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي -٧المادة 
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نوي   - أ ا الس د برنامجھ أن تحدي ة بش ات العام ن الجھ واردة م ات ال ة االقتراح دراس
ات  ع للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعث الدراسية لجمي

 .الجھات العامة وفقاً لما وضع لھا في خطط التنمية ورفعه إلى اللجنة العليا
ي   -  ب ة ف ا والداخل ة عليھ ور المعروض ايا واألم ي القض رارات ف دار الق إص

  .المرسوم التشريعياختصاصاتھا بموجب أحكام ھذا 
  :اللجنة التنفيذية في الجامعة: ثالثاً 

  : نفيذية في الجامعة منتتألف اللجنة الت -٨المادة 
ً   نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية  -   رئيسا
  عضواً   مدير التعاون الدولي في الجامعة -
  عضواً   محاسب الموفدين في الجامعة -
  عضواً   رئيس دائرة المعيدين في الجامعة -

  عضواً  ممثل عن فرع نقابة المعلمين يسميه رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة  -
  عضواً  ممثل عن االتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة يسميه المكتب اإلداري  -
  عضواً   مدير الشؤون القانونية في الجامعة  -
 أعضاء  ثالثة من أعضاء الھيئة التدريسية يسميھم رئيس الجامعة  -

  :يتختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأت -٩المادة
ة   - أ نوي دراس ا الس د برنامجھ ل تحدي ن أج ات م ن الكلي ا م واردة إليھ ات ال االقتراح

  .المتعلق بالمعيدين
ة في اختصاصھا   -  ب إصدار القرارات في القضايا واألمور المعروضة عليھا والداخل

  .المرسوم التشريعيبموجب أحكام ھذا 
عة قبل رفعھا للوزير من يصادق رئيس الجامعة على قرارات اللجنة التنفيذية في الجام -أ -١٠المادة

  .أجل اعتمادھا
 .تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية واللجان التنفيذية في الجامعات من الوزير -ب           
ام وفي  -أ -١١المادة على جميع الجھات العامة موافاة مديرية البعثات العلمية في الوزارة في كل ع

يلي ات تفص وزارة ببيان ددھا ال ي تح د الت ات المواعي ن البعث ا م من احتياجاتھ ة تتض
الدراسية واختصاصاتھا ودرجة كل منھا مع ذكر أسباب الحاجة إليھا، على أن تراعي 

  .في ذلك خطة التنمية في الدولة
ة حسب  -ب             ة المعني ات العام ع الجھ يق م ات بالتنس ذه االقتراح ة ھ ة التنفيذي درس اللجن ت

ة  ة في موازن ات المالي ذا اإلمكان ا بھ ع اقتراحاتھ ديھا وترف وافرة ل نح المت ات والم البعث
  .الشأن إلى اللجنة العليا إلقرارھا

ة من  -١٢المادة ة من الجھات العام ات الدراسية لكل جھ ام عدد البعث تقرر اللجنة العليا في كل ع
ة  راح اللجن ى اقت اء عل ة بن اً لخطط التنمي ة وفق مختلف االختصاصات والمستويات العلمي

ةالتنفيذية، ويحال البرنامج التنفيذي السنوي بعد إقراره من اللجنة العليا إلى   اللجنة التنفيذي
  .التخاذ إجراءات التنفيذ

  الفصل الثالث
  أسس البعثات العلمية وشروطھا

ادة ة  -١٣الم ي الدول امال ف اً أو ع ان موظف و ك ى ل ية حت ة الدراس ي المرشح للبعث وافر ف يجب أن يت
  :الشروط اآلتية

ل،  -أ ى األق ذ خمس سنوات عل ة السورية من أن يكون من مواطني الجمھورية العربي
لشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم ويستثنى من ھذا ا

  .٧/٤/٢٠١١تاريخ / ٤٩/التشريعي رقم 
 . غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة -ب
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 . على األقلشھادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلھا أن يكون حاصالً على -ج
ره أال  -د اوز عم ة و) ٢٢(يتج ھادة الثانوي ة الش نة لحمل ھادة ) ٢٤( س ة ش نة لحمل س

ط و د المتوس نوات و) ٢٦( المعھ ع س ام األرب ة بنظ ازة الجامعي ة اإلج نة لحمل  س
نوات و) ٢٧( س س ام الخم ة بنظ ازة الجامعي ة اإلج نة لحمل ة )٢٨( س نة لحمل س

ة الماجستير في مختلف ) ٣٠(اإلجازة الجامعية بنظام الست سنوات و  سنة لحمل
ة شھادات الدراسات ) ٣٢( شھادات واالختصاصات أو ما يعادل ھذه ال نة لحمل س

  .التخصصية العامة أو الفرعية الطبية
د -ھ  ل عن جي ى أساسھا ال يق أن و ،أن يكون حائزاً معدالً في الشھادة التي سيوفد عل

ل عن  في الشھادةعاماً يكون حائزاً معدالً  ى ٨٠الثانوية ال يق اد عل ان اإليف ٪ إذا ك
   .أساس الشھادة الثانوية

  .أن يكون أھالً لشغل الوظيفة المرشح إليھا وفق اإلعالن الذي تقدم إليه -و
ات الدراسية  -١٤المادة امج البعث ذ برن ا تنفي تم بموجبھ تقرر اللجنة التنفيذية األسس والشروط التي ي

ات ة البعث ا وتكلف مديري ة العلي ه اللجن ذي أقرت ة ال ه  العلمي ات تحدد في بإعداد إعالن بعث
  . الترشيح وموعدهأسس وشروط 

لكل بعثة بحسب  نتجري المفاضلة بين المرشحين النتقاء الناجحين األصالء واالحتياطيي -١٥المادة
  : العدد المحدد لھا على النحو اآلتي

ادة   - أ ي الم واردة ف روط ال توفوا الش ذين اس حون، ال ل المرش ب / ١٣/يسلس بحس
ة للترشيح، ويؤخذ من  مجموع درجاتھم أو معدالت تخرجھم في الشھادة المطلوب
اطيي الء واالحتي اجحين األص دد الن ذكور ع ل الم ة  نالتسلس ي حال ة وف ل بعث لك

التساوي في المعدالت يرجح صاحب المعدل األعلى في المواد االختصاصية وفي 
  .من كان مستواه في اللغة اإلنكليزية أفضلحال التساوي يرجح 

اً    -  ب دالً معين ات مع ول المرشحين للبعث ي شروط قب دد ف ة أن تح ة التنفيذي يحق للجن
ادة  ي الم وب ف ى المطل دل األدن ن المع ى م ة / ١٣/أعل روف البعث ت ظ إذا كان

 .واالختصاص تقتضي ذلك
ھادات  -ج دالت ش ين مع الي ب يم الع ي يضعھا مجلس التعل ة الت د الموازن د قواع تعتم

  .رى السورية وغير السوريةالجامعات والشھادات األخ
  الفصل الرابع

  المنح واإلجازات الدراسية
  :المنح: أوالً 

  :المنح التي تقدم للجمھورية العربية السورية ھي -١٦المادة 
منح للدراسة في جامعات ومعاھد بمختلف مستوياتھا معتمدة للحصول على شھادة   - أ

  . ت والمعيدينأو درجة علمية ويستفيد منھا الناجحون في إعالني البعثا
ر    -  ب ة وتنحص ة أو العملي ة أو الفني واحي العلمي ي الن دريب ف الع أو للت نح لالط م

ة التخطيط  ق ھيئ ة عن طري االستفادة منھا بالعاملين المؤصلين في الجھات العام
  .والتعاون الدولي

ة  -١٧المادة  دول العربي ال يجوز االستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنھا االتفاقيات الثقافية مع ال
تفادة من أي منحة  واألجنبية والمنظمات الدولية إال عن طريق الوزارة، وال يجوز االس

  .اطالعية أو تدريبية إال عن طريق ھيئة التخطيط والتعاون الدولي
ة على جميع  -١٨المادة دول العربي الجھات العامة أن تحيل المنح أياً كان نوعھا التي تقدم إليھا من ال

ى وزارة  أي شكل من األشكال إل ة أخرى وب ة أو أي جھ أو األجنبية أو المنظمات الدولي
  .التعليم العالي أو ھيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال

د ق -أ -١٩المادة ى يحيل الوزير المنح الدراسية بع وزارة أو إل ديريات المختصة في ال ى الم ا إل بولھ
الجامعات لتتخذ إجراءات اإليفاد عليھا وفق األحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة 
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  .المرسوم التشريعيفي ھذا 
يجوز  المرسوم التشريعيفي حال تعذر االستفادة من المنح الدراسية وفقاً ألحكام ھذا  -ب

ا وزير بن ن ال رار م نح بق ذه الم الي اإلعالن عن ھ يم الع ة مجلس التعل ى موافق ء عل
نھم  تم التفاضل بي ه وي يھم الشروط المحددة في وافر ف ه ممن تت بموجب إعالن يتقدم ل

اه  المرسوم التشريعيوفق األسس المعتمدة في ھذا  ة تج أي نفق على أال تلتزم الدولة ب
  .ولة بتعيينھمالذين يستفيدون من أحكام ھذا اإلعالن وال تلتزم الد

دولي  إذا كانت المنحة اطالعية -٢٠المادة أو تدريبية فيبت بأمرھا من قبل ھيئة التخطيط والتعاون ال
ي  واردة ف روط ال ق الش ا ووف ة وطبيعتھ وع المنح ة بحسب ن ات العام ى الجھ ا إل وتحيلھ
ا للترشيح الموضوعة  إعالن المنحة وبما ينسجم مع األنظمة واإلجراءات الواجب إتباعھ

 .من قبل رئاسة مجلس الوزراء
ا الجھات يجوز لھ -٢١المادة ي تطلبھ ة الت يئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبي

  .يث ال تزيد مدة المنحة على سنتينالعامة بح
  :اإلجازات الدراسية: ثانياً 

ي  -٢٢المادة  ة إجازة دراسية للدراسة ف دائمين السوريين في الجھات العام املين ال نح الع يجوز م
ور ات الس د والجامع ن المعاھ ى م ھادة أعل ى ش ول عل ة للحص ة أو األجنبي ية أو العربي

  . المرسوم التشريعيمن ھذا / ٣/الشھادة التي يحملونھا وفق ما ورد في المادة 
تحدد مدة اإلجازة الدراسية الممنوحة للدراسة للحصول على شھادة أو درجة علمية وفق  -٢٣المادة 

  .األحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية
ادة  وزير  -٢٤الم ن ال رار م ية بق ازات الدراس ة لإلج ة لجن ات العام ن الجھ ة م ل جھ ي ك ف ف تؤل

  .المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديھا للحصول على اإلجازات المذكورة
  :يجب أن تتوافر في طالب اإلجازة الدراسية الشروط اآلتية -٢٥المادة 

ام   - أ أن يكون مؤصالً، أو أن يمضي سنة على تعيينه بعد عودته من اإليفاد وفق أحك
 .إذا كان باألصل موظفاً أو عامالً  المرسوم التشريعيھذا 

ل أن يكون  -ب ي حاصالً على درجة اإلجازة على األقل وأال يق ه في الشھادة الت معدل
  .سيتابع دراسته على أساسھا عن جيد

 .غل الوظيفة المرشح أن يشغلھا بعد عودته من اإليفادأن يكون أھالً لش -ج
 .أن تكون الجھة التي يتبعھا طالب اإلجازة بحاجة إلى نوع الدراسة الذي سيقوم به -د 

ند  -ھ  ذي سيس أن تكون الدراسة التي سيقوم بھا وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل ال
 .إليه

ا في أن يبرز وثيقة من المعھد أو الجامعة ال -و ه فيھ تي سيتابع دراسته فيھا تثبت قبول
 .الوقت المحدد لإلجازة

أن يحصل على الشھادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل  -ز
  .لجنة فحص العاملين

تجاوزوا السن الذين يقتصر منح اإلجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجھات العامة  -٢٦المادة
وافر في  المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا األربعين من العمر ويجب أن تت

  : طالب اإلجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي
 . أال يقل معدله في الشھادة التي سيتابع دراسته على أساسھا عن جيد جداً   - أ
 .عمله جيد جداً  ون درجة كفاءته فيأن تك  -  ب

وافر  -٢٧المادة ات اإلجازة وتتحقق من ت ة في طلب ة العام ية في الجھ تنظر لجنة اإلجازات الدراس
وزير المختص  ى ال الً إل راً معل ع تقري ا ترف ى منحھ إذا وافقت عل الشروط المطلوبة فيھا ف

وزار ة في ال ة التنفيذي ى اللجن ا إل ذه بالجھة ليقرر الموافقة على اإلجازة وإحالتھ ة وتتخذ ھ
ذا  ة في ھ وافر الشروط المطلوب المرسوم اللجنة قرراھا النھائي بشأن اإلجازة في ضوء ت

  .التشريعي



  ١٢من  ٦صفحة 

 

ادة ة  -٢٨الم ة وموافق ة التنفيذي ن اللجن رار م ر بق دون أج أجر أو ب ية ب ازة الدراس اء اإلج وز إلغ يج
  .العامل الوزير المختص بناء على اقتراح معلل من الجھة العامة التي يعمل لديھا

  الفصل الخامس
  اللياقة الطبية للموفدين

املين  -٢٩المادة ة فحص الع اده أن يحصل من لجن ل صدور صك إيف اد قب يطلب من المرشح لإليف
على شھادة صحية تثبت سالمته من األمراض وسالمة حواسه وقابليته الجسدية التي تسمح 

  .سيسند إليهبدراسة االختصاص الموفد من أجله والقيام بالعمل الذي 
إذا كان بلد اإليفاد أو نوع الدراسة يتطلب شروطاً صحية معينة فال بد أن تتضمن الشھادة  -٣٠المادة

  . الصحية ما يشعر بتوافر ھذه الشروط في المرشح
  

إذا لم يتقدم المرشح لإليفاد بالشھادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك  -٣١المادة
ادة .اإليفاد ام الم ه أحك ق علي ذا ) ٧١(أما إذا كان الترشيح على منحة فتطب المرسوم من ھ

  .التشريعي
  الفصل السادس
  إصدار القرارات

  .دءاً من تاريخ اعتمادھا أو التاريخ الذي يحدد فيھا للتنفيذتنفذ قرارات اللجنة التنفيذية ب -٣٢المادة
وزير  -أ -٣٣المادة   تصدر قرارات اإليفاد ببعثة دراسية تنفيذاً لقرارات اللجنة التنفيذية بقرار من ال

  . سواء أكان الموفد طالباً أم من العاملين في الجھات العامة
تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح االطالعية أو التدريبية تنفيذاً لموافقة ھيئة  -ب          

  .التخطيط والتعاون الدولي عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجھة العامة
نح  -ج           رارات م ة ق ة العام ي الجھ ه ف وم مقام ن يق تص أو م وزير المخ ن ال در ع تص

  . الدراسية تنفيذاًَ◌ لقرارات اللجنة التنفيذية في الوزارة اإلجازة
ادة اد  -٣٤الم ي اإليف ھا صاحبة الحق ف لطة نفس ية وتنھى من الس ة دراس اد ببعث رارات اإليف دد ق تم

دكتوراه  ى شھادة ال د للحصول عل د سنة واحدة للموف دة التمدي األصلي على أال تتجاوز م
تي ى درجة الماجس ى درجة  روستة أشھر للحصول عل د للحصول عل وسنة واحدة للموف

  .اإلجازة
ة  -٣٥المادة  از المركزي للرقاب ال تخضع القرارات المشار إليھا في المواد السابقة للتأشير من الجھ

  .المالية
  الفصل السابع
  حقوق الموفد

ا  -٣٦المادة   ك في الحاالت التي نص عليھ ة وذل ال يجوز إنھاء اإليفاد إال بقرار من اللجنة التنفيذي
  . المرسوم التشريعيھذا 

ى أساسھا، ويتوجب  -أ -٣٧المادة إذا حصل الموفد على الشھادة التي أوفد من أجلھا يعين الموفد عل
المالئمة لشھادته فور وضعه تحت على الجھة التي أوفد لحسابھا أن تعينه في الوظيفة 
ذكورة أن تلحظ . تصرفھا من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة ة الم ى الجھ وعل

في مالكھا الوظائف الخاصة المالئمة لفئات الموفدين لحسابھا أو لمراتبھم ودرجاتھم ـ 
دءا من السنة المتوق ك ب ا وذل ي سيحصلون عليھ ة حسب الحال ـ وحسب الشھادة الت ع

  .النتھاء إيفادھم
ابھا  -ب       د لحس ي أوف ة الت ي الجھ د ف ين الموف اد لتعي وافر الشاغر أو االعتم دم ت ي حال ع ف

ھادته  ا ش ه إياھم ين تخول ة اللت ة والدرج ة أو المرتب ي الفئ ا ف ى مالكھ ين إضافة إل فيع
ا  ام في موازنتھ وفر الع ى حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من ال إل

وزارة أجر  ات في ال حين رصد االعتماد في موازنة تلك الجھة، وتتحمل موازنة البعث
ين  ة ب رة الواقع اء الفت ا أثن د من أجلھ ي أوف الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشھادة الت



  ١٢من  ٧صفحة 

 

ا  ة التي سيعين فيھ تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتھاء إجراءات تعيينه في الجھ
ى س ك عل د ذل ي وضع تحت على أال يزي ة الت دفع أجوره من الجھ دھا ت تة أشھر وبع

  .           تصرفھا
يم  -ج             انون تنظ ي ق ا ف ام المنصوص عليھ ق األحك ه وف تم تعيين داً في د معي ان الموف إذا ك

  .الجامعات والئحته التنفيذية
الجھة التي يعمل بھا على  إذا كان الموفد موظفاً أو عامالً قبل إيفاده وحاصالً على موافقة -٣٨المادة

د  اد وتع ل اإليف ا قب ي يعمل بھ ة الت اإليفاد فيظل أثناء مدة اإليفاد محتفظاً بوظيفته في الجھ
ع  ة والترفي ات االجتماعي اش أو التأمين ي المع ة وتحسب ف ة الفعلي ن الخدم اد م دة اإليف م

ي بموجب النظام المتبع في تلك الجھة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى  دة الت ة الجدي الجھ
ة  ب أنظم ه بموج ة علي ات المترتب ة االلتزام ذكور تأدي د الم ى الموف ابھا، وعل د لحس أوف

  .التأمين والمعاشات أو التأمينات االجتماعية عن مدة إيفاده وفقاً لألنظمة النافذة
دة  -٣٩المادة اده يحق للطالب الموفد الذي حصل على الشھادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب م إيف

ه  دة خدمت الل م أميني خ ع الت ذلك للمرج اً ب اً خطي دم طلب ى أن يق ة عل ة الفعلي ي الخدم ف
  الخاضعة للتأمين، ويترتب عليه دفع االلتزامات المقررة في القوانين النافذة 

إذا وصل الموفد أثناء مدة إيفاده في مالك جھته إلى فئة أو مرتبة أو درجة أعلى من الفئة  -٤٠المادة
ا في أو ا لمرتبة والدرجة التي سيعين فيھا حسب الشھادة التي حصل عليھا وأوفد من أجلھ

  .الجھة الموفد لحسابھا فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في الجھة الجديدة
ة أو  -٤١المادة ه في فئ ين في مالك جھت ه التعي ا تخول د من أجلھ ي أوف إذا تبين أن شھادة الموفد الت

ة مرتبة أو درجة أعلى  مما يخوله التعيين في مالك الجھة الموفد لحسابھا فيعين في  الجھ
  .الجديدة على أساس ما تخوله الشھادة المذكورة في جھته السابقة

ذلك  -٤٢المادة ه، وك اً ل اده حق دة إيف اء م د أثن تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليھا الموف
ن التي يتقرر إعفاؤه منھا أو التي ترد له بسبب الرسوم واألقساط الدراسية ورسوم االمتحا

  .تفوقه في الدراسة
تعود ملكية االختراعات التي يبتكرھا الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة  -٤٣المادة

ة  ة فني دره لجن اً تق اً مقطوع ة تعويضاً مالي ذه الحال نح في ھ له وللدولة وتسجل باسمه ويم
رار ا ق راع  يصدر بتأليفھ راءة االخت ات تسجيل ب ى نفق ا إضافة إل ة العلي يس اللجن من رئ

  .ويصرف ھذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في الوزارة
ه  اإلجازة أو يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة -أ -٤٤المادة  الدكتوراه أن يعود وعائلت

ى ن اد إلى الوطن كل سنتين ميالديتين عل دة اإليف ا وذلك خالل م اً وإياب ة ذھاب ة الدول فق
  .األساسية وتمديدھا

وطن من دون أن يتقاضى  -ب   ه لل ود وعائلت ابقة أن يع ة الس ر الحال ي غي د ف يجوز للموف
  . أجور السفر

ذا  -ج              الي لھ ام الم ي النظ ا ف ئة عنھ ة الناش وق المالي دتھا والحق ودة وم روط الع دد ش تح
  .التشريعيالمرسوم 

الذي يحصل على الشھادة المطلوبة منه ضمن مدة اإليفاد األساسية دون  -يمنح الموفد  -د    
رة  إضافة أي تمديد أو تجميد لھذه المدة، ويعود إلى الوطن ضمن المدة المحددة في الفق

ال األجر  مكافأة مالية تعادل المرسوم التشريعيمن ھذا ) ٤٥(من المادة / ھ/ ة أمث ثالث
داً لدرجة اإلجازة وا ان موف ا إذا ك ستة  لشھري المقطوع للشھادة التي سيعين بموجبھ

دكتوراه أو  داً لل ان موف ثالً إذا ك ا عشر م تير واثنت داً لدرجة الماجس ان موف ال إذا ك أمث
  .الماجستير والدكتوراه معاً، كما يمنح شھادة تقدير تعتمد من الوزير

  الفصل الثامن
  واجبات الموفد 

  :تترتب على الموفد الواجبات اآلتية -٤٥المادة 



  ١٢من  ٨صفحة 

 

  .القيام بموجبات اإليفاد في المواعيد المقررة لھا -أ
ه  -ب ة من متابعة دراسته من دون تقصير أو تھاون حتى يحصل على الشھادة المطلوب

 .أثناء المدة المحددة إليفاده
ة  -ج وانين وأنظم رام ق ا، واحت ا وأنظمتھ د بقوانينھ الده والتقي معة ب ى س ة عل المحافظ

 . البالد التي يوفد إليھا وتقاليدھا
ه  -د وم مقام افي أو من يق ل الملحق الثق ة من قب اإلجابة عن جميع المعلومات المطلوب

ى  ة في البعثة الرسمية للدولة؛ تقديم تقارير نصف سنوية عن سير دراسته إل الجھ
 . الموفدة

اً  -ھ  العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجھة الموفدة خالل مدة ستين يوم
دفاع عن  اريخ ال على األكثر من تاريخ انتھاء دراسته ونجاحه في الشھادة أو من ت

   .األطروحة التي سينال بموجبھا الشھادة المطلوبة التي أوفد من أجلھا
دون لالطالع      ا الموف م  وأم ي إداراتھ م ف ى عملھ ودوا إل يھم أن يع دريب فعل أو للت

  .خالل مدة خمسة عشر يوماً على األكثر من انتھاء مدة إيفادھم
  

  : يحظر على الموفد أثناء مدة اإليفاد ما يأتي -٤٦المادة
اد   - أ مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق أجر اإليف

ان من كان العمل ال  إذاالرسمي  ا اذا ك يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه، أم
د  ه بع ه بمزاولت يمكن أن يسمح ل ذه الدراسة ف ان نتيجة لھ مستلزمات دراسته أو ك

  . موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية
تناداً    -  ب ة اس ة التنفيذي ة مسبقة من اللجن تغيير نوع الدراسة أو اختصاصھا إال بموافق

 .إلى رأي الجھة الموفد لحسابھا بشرط أال يؤثر ذلك في مدة اإليفاد
 . تغيير بلد الدراسة إال بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية -ج

ه ضم -د  درس في اد تغيير الجامعة أو الكلية أو المعھد الذي ي د اإليف ع المحافظة (ن بل م
 .إال بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية) على االختصاص

  .مغادرة بلد اإليفاد إال بموافقة كل من المشرف الداخلي والخارجي واللجنة التنفيذية -ھ  
  .االنتساب إلى أي منظمة غير معترف بھا من الدولة -و

د  -أ-٤٧المادة يلتزم الموفد الذي حصل على الشھادة التي أوفد من أجلھا بالخدمة لدى الجھة التي أوف
  . لحسابھا

ة  -ب ة أو تدريبي ة دراسية أو إطالعي ذه البعث ة سواء أكانت ھ ال يجوز تعيين من أوفد ببعث
  .تزيد مدتھا على ستة أشھر إال لدى الجھة التي أوفد لصالحھا أو من قبلھا

ا  -ج ين فيھ ال يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليھم الفقرتان السابقتان من مالكاتھم المعين
ذا  ام ھ زامھم وفق أحك اء الت ي المرسوم التشريعي إلى أي مالك آخر إال بعد انتھ إال ف

  :الحالتين اآلتيتين
 .المعين فيھا ولم تعد بحاجة إلى خدماته الجھةإعادة ھيكلة  - ١
 .المرسوم التشريعيالمالية المترتبة بذمته وفق أحكام ھذا  تأدية االلتزامات - ٢

دين                  ي البن ذكورتين ف التين الم ي الح ل ف تم النق س ) ٢و١(وي يس مجل ن رئ رار م بق
  .الوزراء

ا -د رة  تحسب مدة الخدمة التي يلتزم بھ ام الفق د للدراسة وفق أحك ادة / أ/الموف ذه الم من ھ
ة  على أساس مثلي مدة اإليفاد على أال  تقل المدة عن خمس سنوات، وتحسب مدة خدم
العلم التي يقضيھا الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتھا وال تحسب مدة 

لكلي من أصل المدة التي يلتزم اإلعارة واالستيداع واإلجازة الخاصة بال أجر والندب ا
  . بخدمتھا

أداء  -أ -٤٨المادة ه ب ع كفيل ا م د فيھ ة يتعھ اد كفال ال يصدر قرار اإليفاد إال بعد أن يقدم المرشح لإليف
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  .المرسوم التشريعيجميع النفقات واألجور التي تترتب عليه بموجب أحكام ھذا 
ذا   - ب  ع  المرسوم التشريعيكفالة الموفد وفق أحكام ھ ل بالتضامن م زم الكفي تضامنية يلت

الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مھما تغير نوع الدراسة أو 
ة،  ددة للكفال ة مح د قيم م تحدي و ت ى ل ابھا حت د لحس ة الموف ده أو الجھ اد أو بل دة  اإليف م

  .المرسوم التشريعيھذا  ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتھاء التزام الموفد بموجب أحكام
تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفاالت المقبولة ودرجاتھا وحدودھا وأصول التصديق   -ج 

  .عليھا
ة  -٤٩المادة  ة المطلوب دم الكفال ذي ال يق ية ال يسقط حق المرشح لإليفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراس

ذا / ٤٨/منه بموجب المادة  اد  المرسوم التشريعيمن ھ ى في اإليف ان الترشيح عل وإذا ك
  .المرسوم التشريعيمن ھذا ) ٧١(منحة تطبق  عليه أحكام المادة 

ام  -أ -٥٠المادة  اده ويتخلف عن القي رار إيف ذي يصدر ق يسقط حق المرشح لإليفاد ببعثة دراسية ال
  .المرسوم التشريعيمن ھذا / ٤٥/من المادة / أ/بموجبات اإليفاد طبقاً لحكم الفقرة 

مرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن االلتحاق بمكان الدراسة عن الموعد أما ال -ب
ا فيسقط  المحدد ألسباب غير مبررة أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلھ
ا تسترد  دة ثالث سنوات، كم ة دراسية لم حقه في اإليفاد ويحرم من الترشيح ألي بعث

ادة منه جميع المبالغ التي تكون الجھة ا ذه الم م ھ ه، ويطبق حك د صرفتھا علي لمعنية ق
  .على الموفد بإجازة دراسية في الحاالت المماثلة

كان المرشح معيداً تنھى خدماته في الجامعة وتصفى  إذافي كل من الحالتين السابقتين  -ج
  .حقوقه التقاعدية وفق القوانين واألنظمة النافذة

ادة إذا كان الترشيح على منحة تطبق على  -د ام الم ذا ) ٧١(المرشح أحك المرسوم من ھ
  .التشريعي

ادة / ب/إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفاً بذلك أحكام الفقرة  -٥١المادة  من الم
  : يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد اآلتية/ ٤٥/
ام   - أ ن ع ر م اد أكث دة اإليف اء م د أثن ه إذا رسب الموف ذر تقبل دون ع د ب دراسي واح

ات  ع األجور والنفق ه بالتضامن بجمي ب وكفيل اده ويطال ة فينھى إيف ة التنفيذي اللجن
دة  رة للنجاح لم التي صرفت عليه؛ ويجوز للجنة تجميد وضعه ومنحه فرصة أخي
اده األساسي أو  اد ـ استمراراً إليف ه صفة اإليف ال تزيد على عام فإذا نجح أعيدت ل

رة  تمديداً له ه عن فت رق منحت ـ وإال أنھي إيفاده نھائياً وال يعطى الموفد أجره أو ف
 .التجميد وال تعد فترة التجميد ضمن فترة اإليفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية

ى   -  ب وبه عل يره ورس نوات تقص ة وزادت س ي الدراس ر ف د أو قص ب الموف إذا رس
اده  نصف المدة األساسية المحددة في قرار اإليفاد للحصول على الشھادة فينھى إيف

ات  ور والنفق عف األج رد ض امن ب ه بالتض ب وكفيل ذره ويطال ن ع ا يك مھم
 .المصروفة عليه فعالً أثناء إيفاده

رة    - ج اده وفق الفق ذي أنھي إيف د، ال ة الموف من / ب/يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالب
د وضعه لم ه وتجمي ات المصروفة علي األجور والنفق ادة، ب ذه الم ى ھ نة عل دة س

ى  ه الخاصة ويحصل عل ى نفقت ته عل ابع دراس اده ليت اء إيف اريخ إنھ ن ت ر م األكث
ة  ة الجھ زم بخدم ذه الشھادة يل ى ھ د حصوله عل ا وعن د من أجلھ الشھادة التي أوف
ل  ى أال تق ة عل ة الدول ى نفق ي درسھا عل دة الت ي الم الموفد لحسابھا لمدة تعادل مثل

ه األ ق علي دعن خمس سنوات، وتطب ى الموف ة عل ام المطبق ه عن . حك د نكول وعن
النكول ة ب ام المتعلق ه األحك ق علي ى . أداء الخدمة المذكورة تطب م يحصل عل وإذا ل

ور  عف األج ه بض ب وكفيل ذكورة يطال د الم دة التجمي اء م ة أثن ھادة المطلوب الش
  .والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده

د مدة اإليفاد األساسية للموفد بحسب نوع الدراسة يعود للجنة التنفيذية الحق في تحدي  -  د



  ١٢من  ١٠صفحة 

 

وء  ي ض أن ف ذا الش ة بھ ا المتعلق ي قراراتھ ر ف ادة النظ ا إع ق لھ ا ويح ودرجتھ
 .المعلومات التي تتوافر لديھا أثناء تلك المدة

ادة  د  -٥٢الم اد الموف اء إيف ة إنھ ة التنفيذي ية(للجن ازة دراس ية أو إج ة دراس ن ) ببعث ديھا م إذا ثبت ل
ق الغرض المقصود من  ة تحقي دم إمكاني التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبئ بع
ور  رد األج امن ب ه بالتض بب وكفيل ذا الس اده لھ ي إيف ذي أنھ د ال ب الموف اد ويطال اإليف

  .والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده
ى ) دراسية أو إجازة دراسيةببعثة (على اللجنة التنفيذية إنھاء إيفاد الموفــد  -٥٣المادة  ذي يسئ إل ال

ه  درس في ذي ي د ال سمعة بالده و يخالف قوانينھا وأنظمتھا في بلد اإليفاد أو يسئ إلى البل
رة  ام الفق ذلك أحك ا ب ده مخالف ه و تقالي الف أنظمت ادة / ج/و يخ ن الم ذا / ٤٥/م ن ھ م

ريعي وم التش ال األ المرس ة أمث رد ثالث امن ب ه بالتض ب وكفيل ات ، ويطال ور والنفق ج
  .المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده

ذاره ) ببعثة دراسية أو إجازة دراسية(للجنة التنفيذية إنھاء إيفاد الموفد  -٥٤المادة  د إن ع بع الذي يمتن
افي أو من  دة أو الملحق الثق ة الموف ل الجھ ة من قب ع المعلومات المطلوب ديم جمي عن تق

ذا  من/ ٤٥/من المادة / د/يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة  ھ
، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف األجور والنفقات المصروفة  المرسوم التشريعي
  .عليه أثناء مدة إيفاده

ام ) ببعثة دراسية أو إجازة دراسية ( للجنة التنفيذية إنھاء إيفاد الموفد  -٥٥المادة  ذي يخالف أحك ال
ا عن نطاق ويباشر  المرسوم التشريعيمن ھذا / ٤٦/من المادة / أ/الفقرة  عمال خارج

ذاره  د إن ك بع اد وذل ر اإليف افة ألج ر إض ى أج ول عل ربح أو الحص د ال ته بقص دراس
ه ، باالنقطاع عن العمل ات المصروفة علي ويطالب وكفيله بالتضامن برد األجور والنفق

  .أثناء مدة إيفاده
ادة  د  -٥٦الم اد الموف اء إيف ة إنھ ة التنفيذي ازة در(للجن ية أو إج ة دراس يةببعث وع ) اس ر ن ذي يغي ال

ام  ذلك أحك ا ب بقة مخالف ة مس دون موافق ا ب درس فيھ ي ي ة الت دھا أو الجامع الدراسة أو بل
رات  ادة ) د -ج-ب(الفق ن الم ذا / ٤٦/م ن ھ ريعيم وم التش ه  المرس ب وكفيل ويطال

  .بالتضامن برد ضعف األجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده
ا للجنة التنف -٥٧المادة  ة مخالف اد دون موافق د اإليف ادر بل ذي يغ ة دراسية ال د ببعث ان الموف ة حرم يذي

ذا / ٤٦/من المادة / ھ/بذلك أحكام الفقرة  ى  المرسوم التشريعيمن ھ ودة إل من حق الع
  . المرسوم التشريعيمن ھذا / ٤٤/الوطن على حساب الدولة بموجب المادة 

اء إي -٥٨المادة  ة إنھ ة التنفيذي د على اللجن اد الموف ة دراسية أو إجازة دراسية(ف ذي يخالف ) ببعث ال
رة  ام الفق ادة / و/أحك ة و / ٤٦/من الم ن الدول ا م رف بھ ر معت ة غي ى منظم وينتسب إل

  .يطالب و كفيله برد ثالثة أمثال األجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده
اد -٥٩المادة  ى  يطالب الموفد، الذي يحصل على مدة اإليف دم حصوله عل اده لع األساسية وينھى إيف

دة  اء م ه أثن ات المصروفة علي المؤھل العلمي، وكفيله بالتضامن بضعف األجور والنفق
  .اإليفاد

تم  المرسوم التشريعيفي حال مطالبة الموفد بإجازة دراسية بدون أجر وفق أحكام ھذا  -٦٠المادة  ي
وازي األجور ا ي دفعھا بم ى  حساب التعويضات التي ي داً عل و كان موف ي يتقاضاھا ل الت

  .أساس إجازة دراسية بأجر
ادة / ھـ/أحكام الفقرة ) ببعثة دراسية أو إجازة دراسية(إذا خالف الموفد  -٦١المادة  من / ٤٥/من الم

رد ضعف  المرسوم التشريعيھذا  يجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن ب
  .يه أثناء مدة إيفادهاألجور والنفقات المصروفة عل

ة  ي الحال ة ف ا بالمطالب ؤخر قرارھ د أن ت ب الموف ى طل اء عل ة بن ة التنفيذي ن للجن و يمك
ان ألسباب اضطرارية ، المشار إليھا لمدة ال  تزيد على ستة أشھر إذا رأت أن التأخر ك

وطن  ى ال د إل اد الموف ة إذا ع ادر بالمطالب ا الص ي قرارھ ة ط ة التنفيذي ن للجن ا يمك كم
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اء دراسته و اريخ انتھ وضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خالل ستة أشھر من ت
ا  ينال بموجبھ ي س ة الت ن األطروح دفاع ع اريخ ال ة أو ت ھادة المطلوب ي الش ه ف ونجاح

وفي جميع األحوال ال ترد النفقات المدفوعة فعال . الشھادة المطلوبة التي أوفد من أجلھا 
  .لمطالبةإلى خزينة الدولة عند إلغاء ا

ذا / ٤٧/إذا خالف الموفد أحكام المادة  -٦٢المادة  ة  المرسوم التشريعيمن ھ ونكل عن أداء الخدم
ا و نكل عن  ام بجزء منھ ا أو ق التي التزم بھا بعد حصوله على الشھادة الموفد من أجلھ
ور و  رد ضعف األج ه بالتضامن ب ه وكفيل ة مطالبت ة التنفيذي ى اللجن ا فيجب عل إتمامھ

  .قات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامهالنف
برد األجور والنفقات المصروفة عليه ) ببعثة دراسية أو إجازة دراسية(إذا طولب الموفد  -٦٣المادة 

الً ، أثناء مدة إيفاده أو ضعفھا ه فع ا صرف علي تم بحسب م سواء ، فإن حساب النفقات ي
ة أكان الصرف تم من قبل الجمھ ورية العربية السورية أم من غيرھا من الجھات العربي

  .أو األجنبية
ذا  -٦٤المادة ام ھ ة إذا خالف أحك ة أو تدريبي يعود للوزير المختص إنھاء إيفاد الموفد بمنحة اطالعي

  .المرسوم التشريعي
اده إطالعيةيطالب الموفد بمنحة  -٦٥المادة دة إيف اء م ه أثن ا أنفق علي إذا ، أو تدريبية بأداء ضعف م

ان  واء أك اد س دة اإليف ال م ة أمث ادل ثالث دة تع ة لم ر الدول ي دوائ ة ف ن أداء الخدم ل ع نك
ة أو  ا من الجھات العربي الصرف قد تم من قبل الجمھورية العربية السورية أم من غيرھ

  .األجنبية
  الفصل التاسع

  للبعثاتالقواعد المالية 
ادة ذا  -٦٦الم ام ھ دون بموجب أحك ه الموف ذي يعامل ب الي ال  المرسوم التشريعييصدر النظام الم

باالتفاق مع وزير المالية بناء على موافقة اللجنة ، بقرار من الوزير) بجميع أنواع اإليفاد(
  .العليا للبعثات

ادة ة -٦٧الم ات العلمي الي للبعث ام الم ام النظ ى أحك ا تبق رقم الصادر ب اريخ ) و/٦٤٤(لقرار ذي ال ت
ادة  ٢٦/١/٢٠٠٩ ام الم ا ألحك الي تطبيق وتعديالته سارية المفعول حتى صدور النظام الم

  . المرسوم التشريعيمن ھذا / ٦٦/
يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطالب الموفدين و غير الموفدين في الخارج ومعاملتھم  -٦٨المادة

راءات ة و اإلج ث اإلقام ن حي حية  م ة الص فر و الرعاي وازات الس ة و ج الجامعي
ة ات ، واالجتماعي ة البعث ذه المھم وم بھ افيون فتق ون ثق ا ملحق يس فيھ ي ل بالد الت ا في ال أم

  .الدبلوماسية للجمھورية العربية السورية المعتمدة في تلك البالد
  الفصل العاشر
  أحكام عامة 

  .التعويض العائلي عن الزوجتعامل الموفدة معاملة الموفد من حيث  -٦٩المادة
ة بالنسبة  -٧٠المادة ة التنفيذي وزارة صالحية اللجن يمارس مجلس المعھد في المعاھد العليا التابعة لل

  .للمعيدين
في حال عدم استكمال المرشح  المرسوم التشريعيمن ھذا / ٦٣/مع مراعاة أحكام المادة  -٧١المادة

ل مرور  اد قب اد أو استنكف عن اإليف أو الموفد على منحة، الذي تم قبوله، إجراءات اإليف
ى  ة إضافة إل ة المنح ه بالتضامن بنصف قيم ب وكفيل ية يطال اد األساس دة اإليف نصف م

  .األجور والتعويضات التي صرفت عليه
ذا  -٧٢المادة اذ ھ ل نف دون قب م  رسوم التشريعيالميبقى الموف ة رق ات العلمي انون البعث خاضعين لق

ام / ٢٠/ واد  ٢٠٠٤لع ام الم يھم أحك ق عل ذا ) ٦٩ -٦١ -٦٠ – ٥٩ -د/٤٤(وتطب ن ھ م
  .المرسوم التشريعي

ادة ادة  -٧٣الم ام الم ق أحك رقم / ١١/ال تطب ريعي ذي ال وم التش ن المرس ي / ٤٨٨/م ؤرخ ف الم
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بية في األجھزة ذات الطابع اإلداري فيما المتضمن تنظيم الشؤون المحاس ٢٦/١٢/٢٠٠٧
  .المرسوم التشريعييخالف أحكام ھذا 

القوات المسلحة  المرسوم التشريعيال تطبق أحكام ھذا  -٧٤المادة على البعثات العسكرية الخاصة ب
ام خاصة ي تخضع ألحك ن الت وى األم دورات . و ق نح وال ى الم ه عل ق أحكام ا ال تطب كم

  . والمھنية الخاصة بالمنظمات الشعبية و االطالعيةالتدريبية 
ة  المرسوم التشريعيتنھى جميع األحكام المخالفة لھذا  -٧٥المادة وانين واألنظم ا وردت في الق أينم

  .النافذة
     .في الجريدة الرسمية المرسوم التشريعيينشر ھذا  -٧٦المادة
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