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 تقديم طلب التذاكر مبدة ال تقل عن شهرين من تاريخ السفر 
 عن طريق بوابة سفري الطلبه

https://safeer.moe.gov.sa 

 املوافقه على اإلجازة من املؤسسة التعليمية تغطي فرتة اإلجازه •
 املوافقة على اإلجازة من املشرف الدراسي بامللحقية الثقافية  •
 أو املوافقة على الرحلة العلمية أو حضور مؤمتر أو ندوة أو دورة تدريبية من قبل جهة اإلبتعاث•
 يف حال إنهاء البعثه جيب أن يكون لديك طلب إنهاء بعثة وارد للمشرف الدراسي•

 وكالة السفر >رئيس قسم التذاكر    >موظف التذاكر    >املشرف الدراسي   >املبتعث 

 أيام عمل و يتم إرسال النتيجة على الربيد اإللكرتوني للطالب 7أيام إىل  5من 

 التواصل مع وكالة السفر لدينا يف مانشيسرت  
 (01612252626)على اهلاتف 

 متى أقدم التذكرة و كيف ؟

 ماملسوغات املطلوبة؟

 ما هو مسار الطلب ؟

 مدة عمل الطلب ؟

 كيفية استالم التذكرة ؟

 إرشادات قسم التذاكر



 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعميم معالي الوزير للملحقيات الثقافية خبصوص احلجز املبكر وضرورة االلتزام والتقيد مبا يليحسب 
 .و يتم احلجز له مبوجبه( شهرين)حيدد الطالب تاريخ سفره بوقت كاف ال يقل عن •
وبناء عليه ميكن  . يف حال تأخر الطالب عن احلجز املبكر يتم احلجز له على القيمة األقل دون التقيد خبط سري معني •

للملحقية ان تقوم بإصدار أمر اإلركاب قبل تاريخ اإلستحقاق النظامي والفعلي على أال يصرف للمستفيد إال يف تاريخ 
 شهرينلذا نأمل االطالع والتقيد به وترتيب حجوزاتكم وتقديم طلباتكم قبل موعد السفر بفرتة ال تقل عن . إستحقاقه

 
 (إجازة سنوية)طلب تذكرة 

 :  اإلركاب وفق الشروط التالية جيب أن يكون لدى املبتعث طلب إجازة مقبول لفرتة السفر قبل التقدم بطلب أمر 
من تاريخ أول وصول له ملقر البعثه أو من آخر عوده له من ( حد أدنى تسعة أشهر ) أن يكون قد أمضى سنة دراسية كاملة •

 .اإلجازة السنوية 
 .أن ال تقل املدة املتبقية لنهاية البعثة عن ستة أشهر  من تاريخ السفر •

 هام جدًا
نأمل قراءة تعليمات التذاكر املوضحة أدناه وذلك ملعرفة شروط االستحقاق واملسوغات املطلوبة قبل 

التقديم حيث الحظت امللحقية كثرة الطلبات الواردة غري املستحقة نظاما وما يتبعها من تواصل مع 
املوظفني واملسؤولني ومطالبات وإحلاح ، مما يؤدي أحيانًا لكثرة الضغط على قنوات التواصل والتأخري يف 
تنفيذ الطلبات املستحقة نظاما ، وإن أي طلب غري مستحق سوف يكتفى برفضه وتوضيح ذلك للطالب  
: مرة واحدة ، ونأمل الرجوع للموقع وقراءة التعليمات وااللتزام بها شاكرين لكم تعاونكم واهلل حيفظكم   

 إرشادات قسم التذاكر



 (ندوة أو املؤمترحضور )طلب تذكرة 
جيب أن يكون لدى املبتعث موافقة على طلب التنقالت العلمية من قبل اجلهة املختصة و ان يكون متواجد داخل مقر البعثة، كما ان 

 .تذاكر التنقالت العلمية تصرف للمبتعث فقط من دون العائلة و للمبتعثة و حمرمها فقط
 

 (الرحلة العلمية)طلب تذكرة 
 .يصرف امر اركاب للمبتعث و املرافقني بعد حصوله على موافقة من اجلهة املختصة على طلب الرحلة العلمية

 
 (تغيري اجلامعة)طلب تذكرة 

 .للحصول على التذكرة جيب ان يكون لدى املبتعث موافقة على تغيري اجلامعة من قبل اجلهة املختصة
 

 ( (  ال قّدر اهلل)الوالدين أو األبناء وفاة أحد )طلب تذكرة 
وعند حيث يتم صرف تذكرة ذهاب وعودة , خالل اوقات الدوام الرمسي ميكن للطالب التقديم على الطلب ليتم قبوله باسرع وقت 

 .العودة جيب تزويد امللحقية بصورة من شهادة الوفاة
 .على رقم الطوارئ اما اذا كانت احلالة خارج اوقات الدوام الرمسي نرجو التواصل 

 
 :تذكرة ولي امر الطالب من ذوي اإلعاقةخبصوص 

 :  يف حال رغبته يف زيارة ابنه وفق الشروط التالية  –او من ينيبه  –يصرف لولي أمر الطالب من ذوي اإلعاقة املبتعث إىل اخلارج 
  .ابتعاث الطالب يف مقر بعثته مدة ال تقل عن سنةأن ميضي على •
  .تكون إجازته خالل العطلة الصيفيةأن •
 .مينح اإلركاب ملرافق واحد فقط هو ولي أمر الطالب أو من ينيبهأن •

 

 إرشادات قسم التذاكر



 :طلب تذكرة إنهاء البعثة 
حيصل عليها الطالب بعد إنتهاء بعثته وتصدر بعد املوافقة على طلب إنهاء البعثة بسبب التخرج أو طلب ( باجتاه واحد إىل اململكة)

 .إنهاء البعثة ألسباب أخرى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خبصوص تذاكر الدارسيني على حسابهم اخلاص تعليمات 
مبا ال يتجاوز ثالث مرات خالل املرحلة ( ذهابًا وايابًا)تصرف التذاكر مرة كل سنتني اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالدراسة •

 .الدراسية الواحدة 
من مقر الدراسة اىل اململكة تصرف اذا خترج من احدى املؤسسات التعليمية املوصى بها و ( ذهابًا فقط ) بالنسبة لتذاكر السفر •

 .عليه ان يتقدم بطلب التذاكر يف حدود ثالثة شهور من التخرج 

 تعليمات هامة جدًا 
سواء صدرت التذاكر كتذاكر سنوية أو كتذاكر للرحلة العلمية أو غريها ، جيب على املبتعث االلتزام مبواعيد السفر احملددة  

، وإن عدم االلتزام باملواعيد والتأخر عن مباشرة الدراسة أو عدم  ( سفري الطلبة)ٍواليت وافقت عليها امللحقية يف النظام اإللكرتوني 
يف ملف املبتعث ، مع خماطبة جهة االبتعاث  ( إنذار)عودة أحد املرافقني املسجلني يف ملف املبتعث يرتتب عليه إيقاف الصرف وإضافة 

نأمل مالحظة أنه حتى يف حال عدم استحقاقكم للتذاكر السنوية ورغبتكم السفر . لتطبيق التعليمات املعتمدة يف هذه احلاالت
على حسابكم اخلاص فإنه جيب تقديم طلب إجازة عرب البوابة وتوضيح رغبتكم يف مغادرة مقر البعثة مبا ال يتعارض مع برناجمكم  

الدراسي وحتديد املدة حسب التعليمات يف طلب اإلجازة، وتأمل امللحقية من اجلميع االلتزام بالتعليمات حتى ال تضطر امللحقية 
.واهلل املوفق. الختاذ هذه اإلجراءات  

.التعليمللمبتعث حسب اللوائح الصادرة من وزارة ” التذاكر“ويتم إصدار أوامر اإلركاب   

 إرشادات قسم التذاكر



 إرشادات تعويض التذاكر

 إرشادات قسم التذاكر



 (ذهاب و عوده ) تقديم طلب التعويض بعد استخدام التذكرة 
مشريًا إىل رقم طلب حضور الرحلة العلمية أو املؤمتر أو الندوة  (طلب تعويض ) عن طريق بوابة سفري الطلبه 

 يف خانة مالحظات الطلب 
https://safeer.moe.gov.sa 

 .التذكرة ويف حال كانت التذكرة إلكرتونية ُيكتفى بصورة منها •
 .إيصال الدفع •
 ( .الرحلة العلمية ، املؤمتر أو الندوه ) صور من شهادات احلضور للحاالت •
 ( .ال قّدر اهلل ) صورة من شهادة الوفاة يف حالة تذكرة الوفاة الوفاة •
 أختام الدخول و اخلروج بنفس تواريخ التذكرة املطلوب التعويض عنها •

 قسم املالية  >موظف التذاكر    >املبتعث 

 يوم عمل 15أيام إىل  10من 

متى أقدم  طلب تعويض عن 
 التذكرة ؟

 ماملسوغات املطلوبة؟

 ما هو مسار الطلب ؟

 مدة عمل الطلب ؟

 إرشادات تعويض التذاكر



 :ضوابط التعويض
 تكون التذكرة مستحقة نظامًاأن •
رسوم تغيري مواعيد أو  الشحن الزائدعدم احتساب تكاليف احلجوزات أو )يتم التعويض وفقا للقيمة الفعلية للتذكرة أن •

 ..(…الرحالت وغريها 
 ( .للرحالت العلمية ، الندوة أو املؤمتر  ، اإلجازات السنوية) خالل البعثة مرة واحدة فقط التعويض يتم •
يف جمال طريانها وأن يكون السفر قد مت عن املبتعث أن يكون السفر قد مت على اخلطوط السعودية إذا كان خط سري الطالب •

 .ممكن طريق أقصر خط سري 
 .املستحقه نظامًا تكون التذكرة على الدرجة ان •
 . السري من مقر االبتعاث إىل اململكة ذهابا و عودة من اململكة إىل مقر اإلبتعاث  خط ن يبدأ جيب أ•
 .إرفاق ما يفيد من وكالة السفر بعدم توفر حجوزات وقت تقديم الطلب و وأن تكون اإلفادة قبل تاريخ السفر بشهر على األقل •

 

 إرشادات تعويض التذاكر

 انتهى ،،


