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  مقدمـــة : 
  

مساهمة في تحقيق التنمية كفيلة للفي إطار توجهات الهيئة العامة لالستثمار الرامية إلى اتخاذ السبل ال
، وٕايمانا منها بأهمية وضرورة تأهيل الكوادر القيادية ذات التأهيل العلمي والعملي المتميز ودورها العلمية

مية المتالحقة في ، السيما في ظل المتغيرات العالمية واالقليير وتطبيق الخطط التنموية للدولةفي تطو 
  .مناخ سوق العمل

  
شك مجاًال فإن تنمية وتطوير القدرات والطاقات البشرية من كوادرنا الوطنية للا ال يدع كما وأنه مم

نولوجي بجوانبه التقنية بالمستوى الذي يحقق لها المقدرة على فهم واستيعاب التطور المعرفي والتك
ظهور والتي الشك بيعد أحد أوجه االستثمار الحقيقية ، ا إمكانية التعامل االيجابي معها، ويوفر لهالمتعددة

  .عوائدها في المستقبل القريب
  

  واستكماال لدور الهيئة في المساهمة في تنمية القيادات الوطنية والمتمثل في برنامجها التدريبي
  ، تعلن الهيئة العامة لالستثمار عن مبادرة1994يب الخريجيين الجدد منذ عام لتأهيل وتدر 

  هـادة الماجستير في إدارة األعمـاليل شـة سنويًا لنـدراسي ةمنح نيعشر تقديم في جديدة تتمثل 
)Master of Business Administration وى أكاديمي معتمدة وعريقة ذات مست عالمية) من جامعات

  . يعال
  

  ولقد تم إصدار هذه الالئحة لتضم القواعد المنظمة لإليفاد في المنح المقدمة .
  

  واهللا ولي التوفيق ،
 
 

  
  
  
  
  
  



3 

  
  ولالفصل األ 

  

  الغرض من المنحة 
  

) من إحدى   MBAالهدف من المنحة هو الحصول على شهادة الماجستير في إدارة األعمال (
  .من قبل الهيئة العامة لالستثمار الجامعات المدرجة بالقائمة المعتمدة

  
ناء الكوادر ، لبية المستقبلية للدولةويدخل ذلك ضمن برامج تطوير القدرات المحلية في إطار الخطة التنمو 

  المستهدفة ويظهر الهدف من المنحة فيما يلي : 
  

إيجاد قيادات وكوادر كويتية قادرة على التأقلم مع المتغيرات المتالحقة في مجال إدارة األعمال،  - 1
 .تخدام األساليب التقنية المتطورةومواكبة التحديات في المجال المهني باس

  
تتوافر  يمؤسسات تعليمية ذات مستوى أكاديمي عال إتاحة الفرصة لتلك الكوادر لالنخراط في - 2

فيها طرق التعليم ووسائل التدريب التقني المتميز للحصول على التأهيل العلمي والخبرة الالزمة 
 .خ المؤسسات المالية واالستثماريةللمعايشة والتفاعل مع منا

 

اف التنموية المستقبلية المساهمة في بناء القدرات الوطنية القادرة على تطوير وتحقيق األهد - 3
 للدولة.

 

 .ثمار في الطاقات البشرية الوطنيةتعزيز الدور المنشود للهيئة العامة لالستثمار في االست - 4
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  الفصل الثاني
  

  تكوين لجنة المنحة واختصاصاتها
  

لجنة من ثالثة عامة لالستثمار، وتتكون التشكل لجنة المنح الدراسية بقرار يصدره العضو المنتدب للهيئة ال
  : أعضاء، وتختص اللجنة باألمور التالية

  
من أجل الحصول على درجة  ةإعتماد قائمة الجامعات الموفد إليها مرشحو المنحة للدراس .1

  ).1وفق الضوابط الواردة في ملحق رقم ( )  MBAالماجستير في إدارة األعمال (
المرشحين ممن وصية باختيار ، ورفع التبات المتقدمين للحصول على المنحةالنظر في طل .2

لة الدراسة وتحقيق الهدف ، والذين تتوخى فيهم المقدرة على مواصتنطبق عليهم الشروط
 . المنشود

 .ردة والخاصة بمتابعة طالب المنحةاإلطالع ومناقشة التقارير الدراسية الوا .3

ضح المو النظر في طلبات تجديد مدة المنحة أو وقفها وفقًا للحد األقصى المسموح به و  .4
 .بالفصل السادس من هذه الالئحة

 .نحة في حالة تعثر الطالب دراسياً التوصية بسحب الم .5

 .سة العامة للمنحة وتحديد غاياتهارسم وتنسيق السيا .6

المنتدب للهيئة العامة النظر في الموضوعات ذات االختصاص والتي يحيلها إليها العضو  .7
 .لالستثمار

 .، واإلقرار الذي يتعهد به المرشحمحتويات طلب التقدم للمنحةإعداد  .8

 .ما يلزم نحو نشره بالصحف اليومية، واإليعاز التخاذ صياغة اإلعالن الخاص بالمنحة .9

التوجيه نحو اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلجراءات المرشحين ممن يقع عليهم االختيار بالحصول  .10
 على المنحة. 

المسؤول عن ادارة التدريب، فيما  –فيذي تعتمد توصيات لجنة المنح الدراسية من المدير التن .11
  .عدا االستثناءات من الالئحة يتم اعتمادها من العضو المنتدب

 
 
 
 

  



5 

  الفصل الثالث
  

  مدة المنحة
  

ــًا لمــدة البرنــامج الدراســي الموضــح فــي الحــد األقصــى  رســالة للمــدة ســنتان، وتحســب بــدايتها ونهايتهــا وفق
  القبول.

  

  الفصل الرابع
  

  تقدم وااللتحاق بالمنحةشروط ال( أ ) 
  

  :تقدمين للحصول على المنحة ما يلييشترط في الم
  أن يكون المتقدم كويتي الجنسية. .1
حاصل على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة بالقائمة المعتمدة من قبل الهيئة العامة  .2

 ).  MBAلالستثمار، للدراسة لنيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال (

ى المتقدم للحصول على منحة الهيئة العامة لإلستثمار تقديم مستند يثبت فيه تاريخ بداية مراسلة عل .3
 لجامعة المعتمدة عند تقديم الطلب.ا

لن يتم قبول الطلبات المقدمة للحصول على ماجستير إدارة األعمال في البرامج المشتركة بين  .4
 .Dual Degreeالجامعات 

وليس برنامج  MBAه برنامج ماجستير إدارة األعمال األكاديمي أن يكون البرنامج المسجل ب .5
 .EMBAماجستير إدارة األعمال للتنفيذيين 

من أي  MBA في ادارة األعمال أن ال يكون حاصال على منحه دراسية لنيل شهادة الماجستير .6
 جهة أخرى.

 التفرغ التام للدراسة المنتظمة في الجامعة. .7

 من بداية الفصل الدراسي. شهرينوبة قبل استكمال تقديم األوراق المطل .8

 .MBA ادارة األعمالأن ال يكون قد سبق للمتقدم الحصول على شهادة الماجستير في  .9

 .600تقل نتيجة اإلختبار عن  على أن ال  GMATاجتياز المتقدم اختبار .10
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   مشاركة موظفي الهيئة في برنامج المنح الدراسية( ب ) 
  

  امة لالستثمار المشاركة بالبرنامج وفقًا للشروط التالية:يحق لموظفي الهيئة الع
  

 يحق للموظف المشاركة في البرنامج بعد مرور سنة على تاريخ تعيينه في الهيئة. .1

 يشترط حصول الموظف على موافقة المسئول المباشر ومدير القطاع. .2

 يمنح الموظف إجازة بدون راتب لمدة أقصاها سنتين للحصول على الشهادة. .3

 امل الموظف أثناء الدراسة وفقًا لالئحة المنح المعتمدة من الهيئة.يع .4
  

  الخامسالفصل 
  حقوق طالب المنحة وواجباتهم

  

إن الهدف الرئيسي من وراء تقديم المزايا المالية لطالب المنحة هو توفير الجو الالزم له لكي يتفرغ بشكل 
لشهادة الحصول على أفضل النتائج لنيل ا، ومن ثم رجو، ليحقق مستوى التحصيل المإلى دراسته كلي

  العلمية الموفد من أجلها.
وتؤكد المخصصات المالية التي يحصل عليها طالب المنحة ذلك الهدف وتتمثل تلك المخصصات في 

  البنود التالية: 
  

  :من قبل الهيئة العامة لالستثمار قبل سفره للدراسةالمخصصات المالية التي تصرف للمبعوث 
  مخصصات طلبة جدد ينراتب شهر : 

 750  سفر تذكرة د.ك: بدل 

 500بدل كتب : 

 500 د.ك: بدل حاسب آلي 
  

  :أثناء المنحةمن قبل المكاتب الثقافية في الخارج المخصصات المالية التي تصرف للمبعوث 
 1,500  ًد.ك: بدل معيشة شهريا 

 500  دة الدراسة فيها سنتانتصرف للطالب مع بداية العام الدراسي للمنح التي مد.ك: بدل كتب 

 750 الدراسة فيها سنتان للطالب مع بداية العام الدراسي للمنح التي مدة تصرف : د.ك: بدل سفر
 المواد المقررة خالل السنة الدراسية األولىالطالب اجتياز  وبشرط

 50  في حالة طلب المبعوثد.ك: بدل اشتراك في مجالت علمية ويصرف لمرة واحدة  
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  :بعد التخرجلمالية التي تصرف للمبعوث المخصصات ا
 .راتب شهرين بحيث ال يتعدى المدة الممنوحة له 

 ) د.ك) بدل تذكرة سفر. 750مبلغ 

 ) د.ك) بدل تكاليف شحن األمتعة الخاصة. 200مبلغ  
  

ة ورسوم االمتحانات يتتكفل الهيئة العامة لالستثمار بكافة رسوم التسجيل والمصاريف الدراس .1
شريطة تسليم نسخة من الرسالة إلى   MBAأبحاث ورسالة الطالب لنيل شهادة ونفقات طباعة

  .مة لالستثمارالهيئة العا
تتعهد الهيئة العامة لالستثمار بضمان تسجيل طالب المنحة ببرنامج الرعاية الصحية تحت مظلة  .2

  .، ليتمتع بنظام التأمين الصحيلسفارة دولة الكويت ببلد اإليفادالمكتب الثقافي 
سمح لطالب المنحة المشاركة بحضور مؤتمر علمي أو رحلة علمية في مجال التخصص وذلك ي .3

، الب على توصية المشرف في الجامعة، شريطة حصول الطلمرة واحدة فقط طول فترة الدراسة
، وعلى أن يقوم رحلة، والهيئة العامة لالستثماروموافقة كل من الجهة المنظمة للمؤتمر أو ال

ي المؤتمر أو الرحلة العلمية.  ة فـتقرير يوضح فيه مدى استفادته من المشارك الطالب بتقديم
تتحمل الهيئة العامة لالستثمار رسوم االشتراك في المؤتمر داخل المدينة التي يدرس فيها و 

تذكرة سفر ذهاب وعودة يصرف له المبعوث وفي حالة انعقاد المؤتمر أو الرحلة خارج المدينة 
د.ك) على أال يتجاوز المبلغ  120بدل نقدي يومي بقيمة (احية ويصرف له على الدرجة السي

  د.ك). 1000(

 التالية: الضوابطوفق Exchange Program لطلبة المنح الدراسية المشاركة ببرنامج  يسمح .4

 الئحـة الجامعـات  ضـمنتكون الجامعـة  بشرط أنللطالب المشاركـة في البرنامج  يسمح
 .لالستثمار المعتمدة للهيئة العامة

  يشتـرط حصــول الطالـب علـى موافقــة الهيئـة قبـل التقـدم للبرنـامج وكـذلك ابـالغ المكتـب
 بالتسجيل.في بلد اإليفاد الثقافي 

 للمشاركة بالبرنامج (رسوم الجامعة، تذاكر سفر،  اي تكاليف اضافية ال تتحمل الهيئة
  التخرج من الجامعة.إذا كان البرنامج اختياري وليس ضمن متطلبات  مستحقات كتب)

 

  .ل والمحدد من الجامعة المسجل بهاعلى الطالب االلتزام بالعبء الدراسي الكام .5
ب على حضور الدراسة وأن يكون ن يواظحة في المدة المقررة لها وأعلى الطالب أن يتم المن .6

 .ين البلد الموفد إليهمحمود السيرة وأن يحترم ويراعي قوان

ستثمار مع طلب إيقاف المنحة أو تمديدها الى الهيئة العامة لإلالب التقدم رسميا بطعلى ال .7
واليجوز للطالب القيام بأي إجراء مع أي جهة أكاديمية أو غيرها قبل ، األسباب الداعية لذلك

  . موافقة الهيئة العامة لإلستثمار الحصول على
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  دساالفصل الس
  سحب المنحة ووقفها وتمديدها

  

سحب المنحة وفي هذه  مة لالستثمار، بناء على توصية لجنة المنحة،لمنتدب للهيئة العاللعضو ا .1
  .ين ذكر األسباب التي دعت إلى ذلكالحاله فإنه يتع

يجوز وقف أو تمديد المنحة لمدة سنة (متصلة أو متقطعة) كحد أقصى بقرار يصدره العضو  .2
وينظر في مدى استحقاق ، تثمار بناء على توصية لجنة المنح الدراسيةالمنتدب للهيئة العامة لالس

   المزايا المالية للطالب خالل وقف المنحة أو تمديدها.

ألكاديمي التقدم للحصول على منحة يحق للمبعوث المفصول من الجامعة بسبب تدني مستواه اال .3
   أخرى.

  
  سابعالالفصل 

  الجزاءات
  

هيئة العامة أجلها فإن لل "في حالة تعثر الطالب دراسيًا وعدم حصوله على الدرجة العلمية الموفد من
من تكلفة المصروفات التي تحملتها خالل فترة المنحة  %50لالستثمار كامل الحق بالمطالبة بـاسترداد 

وعلى المبعوث االلتزام بجميع ضوابط واجراءات المنحة الواردة في ملحق  غير شاملة تكلفة بدل المعيشة.
افة االلتزامات المالية متى ما تعذر عليه االستمرار وللجنة أن توصي بإعفاء الطالب من ك  ).2رقم (

في دراسته ألسباب صحية معتمدة من المجلس الطلبي العام في الكويت، كما تسقط كافة االلتزامات 
المالية في حالة وفاة الطالب.  وللجنة المنح الدراسية الصالحية في النظر في الحاالت األخرى وٕاعطاء 

 الة".التوصيات المناسبة لكل ح
  

  لثامنالفصل ا
  

. أما فيما لم يرد لشأنه نص خاص في هذه الالئحة فيخضع كام هذه الالئحة على طالب المنحةتسري أح
  والقوانين المعدلة والمنظمة له. 1979لسنة  15لألحكام والقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية رقم 
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  التاسع الفصل

بناء على توصية لجنة المنحة تعديل أو إضافة بعض عامة لالستثمار المنتدب للهيئة اليجوز للعضو 
 .لها البنود لهذه الالئحة وكذلك إصدار التفسيرات الالزمة

  
  
  

  )1ملحق رقم (
  اختيار الجامعات المعتمدة

  

يتم اختيار قائمة الجامعات المعتمدة لدى الهيئة العامة لالستثمار لدراسة ماجستير إدارة األعمال وفق 
  ضوابط التالية:ال

  جامعة وفق تصنيف فايننشال تايمز لبرنامج ماجستير إدارة األعمال  20يتم اعتماد أفضل
MBA (Global MBA Ranking) 2009/2010- 7/12.  وفق قرار اللجنة التنفيذية رقم. 

  عدم ادراج أي جامعة ال تشترط اجتياز اختبارGMAT  كشرط للقبول.  وفي حالة حذف أحد
  ن القائمة يتم إدراج الجامعة التالية في التصنيف.الجامعات م
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  )2ملحق رقم (
  الضوابط والجزاءات

  
  واجبات طالب المنحة الدراسية

 يتعهد الطالب باالطالع على الئحة تنظيم اإليفاد وااللتزام بما جاء فيها. .1
 ي الخارج.أن يكون الطالب محمود السيرة والسلوك ويحافظ على سمعة بالده ف .2
 التفرغ التام للدراسة وعدم مباشرة أي عمل آخر طوال فترة المنحة الدراسية. .3
 االلتزام بقوانين الهجرة والقوانين األخرى في بلد اإليفاد. .4
 احترام قوانين ونظم البلد الموفد إليها والتقيد بنظم ولوائح الجامعة التي يدرس بها. .5
 افي فور وصوله لبلد اإليفاد وتزويدهم بعنوانه وأرقام هواتفه.التزام الطالب بالتواصل مع المكتب الثق .6
 التزام الطالب بعمل التفويض الالزم للمكتب الثقافي لدى الجامعة لمتابعة الطالب أكاديميًا. .7
االلتــزام بتزويــد المكتــب الثقــافي بالخطــة الدراســية فــي بدايــة دراســته األكاديميــة وبمــا يفيــد التحاقــه بالدراســة  .8

 راسي وبنتائج اختباراته في نهاية كل فصل دراسي.لكل فصل د
علــى الطالــب االلتــزام بالتواصــل مــع الهيئــة العامــة لالســتثمار طــوال فتــرة المنحــة الدراســية وتزويــد الهيئــة  .9

بنسخة من التقريـر األكـاديمي الصـادر مـن الجامعـة عنـد نهايـة كـل فصـل دراسـي وكـذلك االلتـزام بإخطـار 
 الب أي صعوبات خالل فترة الدراسة.الهيئة في حال مواجهة الط

يلتــزم الطالــب بمتابعــة الدراســة فــي مقــر الجامعــة الموفــد إليهــا وعــدم تغييــر الخطــة الدراســية دون موافقــة  .10
 الهيئة.

 يلتزم الطالب بإبالغ المكتب الثقافي والهيئة في حالة حصوله على إنذار من الجامعة مع ذكر األسباب. .11
ن الدراســة إال ألســباب خارجــة عــن إرادة الطالــب وبعــد مخاطبــة وموافقــة عــدم وقــف القيــد أو االنقطــاع عــ .12

 الهيئة العامة لالستثمار والمكتب الثقافي في بلد اإليفاد.  
التزام الطالب المتخرج بعدم مغادرة مقر دراسته إال بعد استكمال جميع المتطلبات الدراسـية للتخـرج وٕانهـاء  .13

 انونية أمام الجهات الرسمية في بلد اإليفاد.التزاماته الشخصية والمالية والقجميع 
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على طالب البعثـة وولـي أمـره التوقيـع علـى إقـرار التعهـد المقـدم مـن الهيئـة العامـة لالسـتثمار بـااللتزام بـرد  .14
غيـر شـاملة بـدل  المنحـةمن تكلفـة المصـروفات التـي تحملتهـا الهيئـة العامـة لالسـتثمار خـالل فتـرة  50%

 الب أو انسحابه من المنحة الدراسية.في حالة فصل الط المعيشة

  
  الجزاءات

على الطالب االلتزام بكافة البنود الواردة في الئحة تنظيم اإليفـاد واللـوائح والقـوانين فـي الجامعـة وبلـد اإليفـاد، وفـي 
  .حال اخالل الطالب بأحد هذه البنود فإن للجنة المنح الدراسية الحق في إقرار العقوبات التأديبية المناسبة

  العقوبات التأديبية:
 التنبيه كتابة .1
 اإلنذار .2
 حرمان الطالب من المشاركة في مؤتمر  .3
 حرمان الطالب من مكافأة التخرج .4
 سحب المنحة الدراسية .5

  إلغاء وسحب المنحة الدراسية
  تسحب المنحة الدراسية في الحاالت التالية:

 إذا تم فصل الطالب من الجامعة. .1
 ة في الئحة تنظيم اإليفاد.إذا أخل الطالب بالبنود الوارد .2
إذا أثبتــت إدانــة الطالــب فــي قضــية أو تهمــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو أي نــوع مــن أنــواع  .3

  الجرائم من قبل السلطات المختصة في بلد اإليفاد.

  


