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(قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على الالئحة )
-----------------------------------------------------

المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
األمانة العامة

القرار رقم61 :
التاريخ6911/2/61:هـ

إن مجلس الخدمة المدنية 0
بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة الصادر بالمرسوم
الملكيير رقييم (م)81/وتيياريخ 6917/7/60هييـ وعلييى المييادة ( )91ميين نظييام الخدميية
المدنية الصادر بالمرسوم الملكر رقم (م )81/وتاريخ6917/7/60هـ 0
وبعد اإلطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم ( )1وتاريخ
6911/6/7هـ المعدة حول الموضوع0
يقرر ما يلر:
الموافقة على الئحة التدريب بالصيغة المرافقة لهذا القرار0
نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية

فهد بن عبد العزيز

الئحة التدريب
6/28
يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفر الدولة إلى درجة تمكنهم
من أداء واجبات العمل على وجه أفضل ،وذلك عن طريق حضور دورات
تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة فر أحد األجهزة
العامة والخاصة سواء فر الداخل أو فر الخارج0

2/98
على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقر التدريب كل فر مجال
إختصاصه ،ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب فر البرامج
التر تقضر طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب 0

9/98
تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون
فر ذلك مع جهات التدريب المختصة 0

8/98
تشكل فر (وزارة الخدمة المدنية ) لجنة تعنى بشئون التدريب تسمى (لجنة
التدريب ) على النحو التالر)2()6( -:
رئيسا
 -6وزيرالخدمة المدنية
عضوا
 -2مدير عام معهد اإلدارة العامة
عضوا
 -9وكيل وزارة التخطيط
عضوا
 -8وكيل وزارة التعليم العالر
عضوا
 -5أمين عام مجلس القوي العاملة (يالحظ أن هذا المجلس قد ألغر مؤخرا)
عضوا
 -1نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفنر والتدريب المهنر
عضوا
 -7مدير عام اإلدارة المركزية للتنظيم واإلدارة بوزارة المالية
وللجنة أن تستعين بمن ترى اإلستعانة بهم من المختصين 0

5/98
تختص لجنة التدريب بما يلر-:
أ -رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين 0
ب -التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها
----------------------------------( )6عدل مسمى رئيس الديوان إلى وزير الخدمة المدنية بناء على األمر الملكر رقم
( أ )21/وتاريخ 6820/9/6هـ الذي أنشأ وزارة الخدمة المدنية وتعيين وزيرا لها 0
( )2هذه اللجنة شكلت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  100وتاريخ6808/2/8هـ
() 6

ودراسة مدى استفادة األجهزة الحكومية منها0
ج -قبول أو رفض طلبات االبتعاث للتدريب فر الخارج مهما كانت مدة التدريب 0
د -تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث فر الخارج 0
هـ  -الموافقة على قبول منح التدريب 0

1/98
تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريبا ،وكل ما اقتضت
الحاجة ذلك ويعتبر إجتماعها صحيحا بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من
بينهم الرئيس أو من ينيبه وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين  ،وفر حالة
التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس0

7/98
ال يجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين إال بعد موافقة لجنة التدريب ،كما ال يجوز
قيام أي أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة فر
أجهزة التدريب المركزية فر الداخل أو كان بإ مكان هذه األجهزة الداخلية إقامة
مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية 0

1/98
تحييال إلييى لجنيية التييدريب جميييع الميينح التيير تتلقاهييا الجهييات الحكومييية ميين جهييات
أجنبية 0

1/98
ال يجوز اإلبتعاث للتدريب فر الخارج فر دورات أو برامج لها مثيل فير اليداخل أو
بإ مكان أجهزة التدريب فر الداخل تقديمها مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج ،إالا فر
الحاالت التر ترى لجنة التدريب إستثناءها لمبررات كافية 0
60/98
ال يجوز االبتعاث للخارج لتعلم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد فر الداخل تفر بهذا
الغرض0

66/98
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب فر الخارج ما يلر:
أ -أن يكون قد أمضى فر الخدمة الحكومية مدة ال تقل عن سنة إال إذا كان هناك
مبررات كافية لحاالت ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط 0
ب -أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها 0
ج -أن يلم باللغة التر تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من االستفادة منها خالل المدة
المحددة للدورة 0
د -أن يكون للدورة عالقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به 0
هـ  -حصول الموظف على قبول من جهة التدريب 0
()2

62/98
يصدر قرار االبتعاث للتدريب فر الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة
لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار فترة التدريب بحيث تبدأ خالل السبعة األيام
السابقة على تاريخ بدء الدورة ،أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب و تنتهر خالل
السبعة األيام التالية لتاريخ إنتهاء الدورة 0

69/98

ال يجوز تمديد فترة اإلبتعاث للتدريب فر الخارج أكثير مين الميدة المحيددة إالا بعيد
موافقة رئيس لجنة التدريب 0

68/98
ال يجييوز للموظييف المبتعييث للتييدريب فيير الخييارج تغيييير جهيية التييدريب أو البرنييامج
المقرر إالا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب 0
65/98
يصرف للموظف المبتعث للتدريب فر الخارج أيا كان المؤهل الذي يحمله ما
يعادل بدل االنتداب عن الثالثين يوما األولى  ،ويصرف له فر المدة الزائدة
المكافأة الشهرية التر تصرف للطالب المبتعث للدراسة فر المرحلة الجامعية فر
نفس البلد وذلك باإلضافة إلى راتبه الشهري0

61/98
يصرف للموظف المبتعث للتدريب فر الخارج المخصصات التر تصرف
للموظييف المبتعييث للدراسيية فيير المرحليية الجامعييية إذا كانييت مييدة التييدريب سييتة أشييهر
فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك 0

67/98
فيير حاليية إبتعيياث الموظييف للتييدريب فيير الخييارج بنيياء علييى منحيية ال تصييرف لييه
المخصصات المنصوص عليها فر المادتين ( )61-65إالا إذا كانت المنحة أقل منها
فيصرف له الفرق 0

61/98
تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات عالج مبتعثيها للتدريب فر الخارج
على أن يعامل من حيث نفقات العالج معاملة الطالب المبتعث للدراسة 0

61/98
يبدأ صرف إستحقاقات الموظف المبتعث للتدريب فر الخارج من تاريخ توجهه إلى
مقر التدريب على أن ال يسبق الموعد المحيدد لبيدء فتيرة التيدريب المنصيوص عليهيا
فر قرار ابتعاثه 0
()9

20/98
يصرف للموظف المبتعث للتدريب فر الخارج لسنة فأكثر إذا اجتياز اليدورة التدريبيية
بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه 0

26/98
يجييوز للجهيية الحكومييية إلغيياء إبتعيياث الموظييف للتييدريب فيير الخييارج إذا اقتضييت
المصلحة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة لإللغاء 0ويجوز للجنة
التدريب أن تقررعدم احتساب الفترة التر يبقيها الموظف فر التدريب لغرض الترقية
أو المسابقة ،كما يجوز لها أن تقرر إسيتعادة ميا صيرف ليه مين بيدالت ومخصصيات
أثناء التدريب ،وذلك فر حالة إخالليه بواجبيات التيدريب أوكيان سيبب إنتهياء التيدريب
بأمرعائد إليه )6( 0

22/98
يتولى الملحقون التعليميون فر الخارج اإلشراف على الموظفين الذين يتدربون فر
مناطق اختصاصهم 0

29/98
يصرف للموظف الموفد للتدريب فر الداخل فر بلد غير البلد الذي يعمل فيه
 0/0 600مائه فر المائه من راتبه الشهري باإلضافة إلى راتبه)9()2(0

28/98
يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة
شهرية تعادل  0/0 90ثالثين فر المائة من راتبه الشهري )8(0
------------------------------------( )6صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 726وتاريخ 6802/7/8هـ بإضافة النص األخير إلى
هذه المادة 0
( - )2صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية – وزارة الخدمة المنية حاليا -رقم  96وتاريخ
6806/1/1هـ بتحديد المسافة التر يصرف عنها البدل بما اليقل عن  50كيلو مترا0
( - )9يمكن مالحظة أنه سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  816/6وتاريخ
6861/9/8هـ بإ ستمرارصرف البدل المقرر بمقدار(  )0/0 600من الراتب الشهري
للموظف الموفد للتدريب فر الداخل فر غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثالثة األشهر
األولى فقط ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك 0كما ال يصرف للموفد بدل النقل اإلضافر
أو بدل الترحيل 0
( )8صييدر قييرار مجلييس الخدميية المدنييية رقييم  816 /6لسيينة 6861المشييارإليه أعيياله متضييمنا
إلغاء هذه المكافأة  ،وبالتالر فإن المتدرب فر البلد التر بها مقر عمله ال يصرف له شرء0
()8

25/98
يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية فر الداخل بدل تنقالت إضافر شهري بقدر بدل
التنقالت الشهري المستحق لمرتبته 0

21/98
إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية
أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب 0
27/98
على الجهة القائمة بتدريب الموظفين فر الداخل أن تخطر الجهات التابع لها
المتدرب بتقارير عنهم عند إنتهاء تدريبهم0

21/98
ال يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إال بعذر مقبول 0

21/98
أ -يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يوما
( )10بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب فر مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل
نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته)6(0
ب -تؤمن للموظف المبتعث للتدريب فر الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة
إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا )2(0

90/98
يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق
فر دورات التدريب فر الداخل 0وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر
متفوقا)9( 0

96/98
تتحمل الجهة التر يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة فر هذه
الالئحة 0

92/98
تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة 0

------------------------------

( )1سبق أن صدر قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  832واتريخ 1022/7/82هـ مبنح املتدرب يف الداخل يف غري مقر عمله بدل
إنتداب يف حدود ستة أايم للذهاب ملقرالدورة والعودة منها ملقرعمله 2
( )8التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذترة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م للمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ در ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا رت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قة ملرملب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2
( )9تييم تخفيييض مكافييأة التفييوق بموجييب قييرار مجلييس الخدميية المدنييية المشييارإليه أعيياله رقييم 816 /6لسيينة 6861هييـ لتصييبح
(نصف شهر ) بدال من شهر 0
()5

قرارات وأوامر وتعليمات وآراء صادرة حول هذه الالئحة
أوال /القرارات والتعليمات
 - 6دفع الرسوم لجهات التدريب التر تتطلب رسوم معينة:
----------------------------------------------- صدر األمر السامر رقم /9ب 61117/وتاريخ 6865/66/8هـ بالموافقية عليى قييام الجهيات الحكومييةباالستمرار فر دفع الرسيوم للجامعيات السيعودية فير حالية القييام بدراسيات وخيدمات علميية  ،وكيذلك دفيع
الرسوم للمركز العربر للدراسات األمنيية ( جامعية نيايف للعليوم األمنيية/حالييا ) باعتبارهيا منظمية عربيية
متخصصة تتقاضى مثل هذه الرسوم من الملتحقين بها من جميع الدول العربية دون تمييز 0

 -2د فع رسوم التدريب لبعض الجهات التدريبية فر داخل المملكة :
سبق أن صدر قرار لجنة وإبتعاث موظفر الخدمة المدنية رقم ( /61/625ت ب) وتاريخ 6861/9/22هـ
فر إجتماعها رقم ( )620المنعقد فر 6861/9/22هـ حيث قررما يلر-:
أوال – يمكن دفع رسوم التدريب لمراكز خدمة المجتمع  ،اكاديمية نايف ( أي جامعة نيايف للعليوم األمنيية
سواء وافقت اللجنة على إلتحاق الموظفين بها أولم توافق 0
ثانيييا  :يشييترط لييدفع رسييوم التييدريب لقيياء اإللتحيياق فيير البييرامج التدريبييية التيير ينفييذها القطيياع الخيياص
والغرف التجارية أخذ موافقة اللجنة المسبقة على إلحاق الموظفين بهذه البرامج0

 -9كيفية معاملة التربويين عند التحاقهم بدورة تدريبية:
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  786وتاريخ 6809/1/9هـ بمعاملة الموظف التربويعند التحاقه بدورة تدريبية من الناحية المالية بالمادتين  29/98و 28/98من الئحة التدريب 0

 -8تطبيق الئحة التدريب على من يتدربون بالجامعات السعودية :
 صدر قرار مجلس الوزراء رقم  6688وتاريخ 6911/1/21هـ بتطبيق الئحة التدريب على الموظفينالذين يتلقون تدريبهم فر جامعات المملكة والتر يتفق بشأنها مع وزارة المعارف (وزارة التربية والتعليم -
حاليا )0

 -5مكافأة أعضاء لجنة التدريب :
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  125وتاريخ 6808 / 1 / 7هـ ويقضر بصرف مكافأ ة لرئيسوأعضاء وسكرتير لجنة التدريب قدرها  900لاير عن كل جلسة أثناء الدوام و 500لاير إذا كان الحضور
خارج الدوام وبحد أقصى قدره ( )6500فر السنة

 -1تحمل الدولة لرسوم تأشيرات الدخول للدول االخرى أوتكاليف الفحص الطبر :
 صدر قرار مجلس الخدمية المدنيية رقيم  6600 /6وتياريخ  6821/1/62هيـ المبليب بخطياب سيمو رئييسديوان رئاسة مجلس اليوزراء رقيم /90151ب وتياريخ 6827/7/7هيـ ونيص عليى ان ( تتحميل الجهية التير
يتبعها الموظف عند إنتدابه خيارج المملكية لحضيور دورات تدريبيية أو ألداء مهمية رسيمية الرسيوم المطلوبية
للسفر مثل – رسوم التأشيرات – وضريبة المطارات – والفحص الطبر – متى تطلب السفر للبلد مقر المهمة
أيا منها 0
 -7عدم ضم زوجات المبتعثين للتدريب الى البعثات التعليمية
 صدر االمر السامر رقم  /1079ر وتاريخ 6801/5/69هـ بعدم السماح بضيم زوجيات المبتعثيين للتيدريبللبعثات التعليمية ألنه غالبا ماتكون الدورات التدريبيه أقل مدة من الدراسة0
-----
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المكافآت والبدالت والمخصصات
التر تصرف للموظف المبتعث للتدريب فر الخارج
حسب األمر السامر رقم  61156فر 6806/1/21هـ
المكافآت والبدالت
والمخصصات
6

الراتب الشهري مع جميع البدالت
عدا بدل المناطق النائية

بدل إنتداب
2
مكافأة شهرية وتحسب بعد الثالثين
9
يوما االولى
بدل كتب
8
بدل مالبس
5
 1مكافأة شهر لقاء نقل االمتعة والكتب
للموظف المبتعث للتدريب لسنة
فأكثراذا اجتاز الدورة بنجاح
 7بدل طباعة االوراق والتقارير
 1بدل عالج لألعزب
 1بدل عالج لمن معه زوجته
 60تذاكر اإلركاب
 66فر حالة كون مدة التدريب أكثر من
ستة أشهر فإن الموظف الذي
يصطحب معه زوجته وأوالده
يستحق المخصصات التالية -:

اذا كانت مدة التدريب  1أشهر
فأكثر
يصرف الراتب كامال من قبل عمله
بعد حسم التقاعد وتضاف له البدالت
عدا بدل المناطق النائية
عن الثالثين يوما االولى
بلدان فئة اولى | بلدان فئة ثانية
 9250لاير(*) |  2000لاير
 6700لاير |  6200لاير
8000لاير سنويا| 2000لاير سنويا
|  2000لاير
9250لاير
|
|
 9000لاير
 8000لاير
 1000لاير
تذكرة اركاب ذهابا وإيابا
إ -تذاكرإركاب للزوجة واالوالد
ب -صرف 0/0 50خمسين بالمائة
لمن تقيم معه زوجته0
ج -صرف مايعادل  0/0 25من
المكافأة الشهرية لكل طفل على
االيتجاوز  0/0 50من المكافأة
الشهرية
د 2000 -لاير لكل ولد كبدل عالج
هـ  -تتحمل الدولة مصاريف العالج
لالمراض الطارئة والمزمنة
والمستعصية وحاالت الحمل والوالدة
والحضانة للطفل حسب قرار مجلس
الوزراءرقم  58فر 6805/9/25هـ

اذا كانت مدة التدريب أقل من 1
أشهر
يصرف الراتب كامال من قبل عمله بعد
حسم التقاعد وتضاف له البدالت عدا
بدل المناطق النائية
عن الثالثين يوما االولى
| بلدان فئة ثانية
بلدان فئةأولى
|  6100لاير
2100لاير
 150لاير لمرة فقط | 100لاير لمرة
2000لاير لمرة | 6000لاير لمرة

 6500لاير
 2000لاير
تذكرة إركاب ذهابا وإيابا

 هذا ماورد باألمر السامر الكريم رقم  /1911م ب وتاريخ 6827/62/29هـ وذلك حسبما ورد باألمر السامر رقم /5012م ب وتاريخ 6827/7/66هـ القاضر بالموافقة على التوصية المرفوعة من اللجنة المشكلة لدراسة األوضاع المالية للمبتعثين
فر الخارج والتر تقر بموجبها حسب التوجيه الكريم زيادة المكافأة الشهرية بنسبة  0/0 65مع تثبيت جميع مخصصات
المبتعثين فر الخارج فر الدول التر تأثر المبتعثون بها بتذبذب سعر صرف اللاير مقابل عمالتها حسب متوسط سعر الصرف
للخمس سنوات الماضية من  2000م إلى 2005م
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ضرورةأخذ موافقة لجنة التدريب واإلبتعاث قبل تنفيذ الدورات التدريبية التر تزيد على 68يوما

ورد بخطاب سمو رئيس ديوان رئاسية مجليس اليوزراء رقيم  /21191ب وتياريخ 6827/1/21هيـ المبليب
بموجبه قرار مجلس الوزراء رقيم ( )650وتياريخ 6827/1/26هيـ وفير آخيره إليى أن مجليس اليوزراء قيد
إطلييع خييالل جلسييته المنعقييدة بتيياريخ 6827/1/26هييـ علييى المحضيير رقييم ( )859وتيياريخ 6821/62/90هييـ
المعييد فيير هيئيية الخبييراء وعلييى توصييية اللجنيية العاميية لمجلييس الييوزراء المتخييذة فيير هييذا الشييأن ووجييه بتبليييب
الجهات المعنية بمايلر  :من ذلك ماورد بالفقرة ( ( – )2أخيذ موافقية لجنية تيدريب وإبتعياث ميوظفر الخدمية
المدنية قبل تنفيذ الدورات التدريبية التير تزييد عليى أربعية عشير يوميا  ،واإلبتعياث للحصيول عليى الدراسيات
العليا ) 0

--------------------------------------

(

اثنيا)

اآلراء الصادرة على الئحة التدريب
صرف مكافأة التدريب للمنقطع عن التدريب عن المدة التر أمضاها فر التدريب0

س : -1 -م ااد م ااحق ق ا ا

د ق وظ اامل ق ااحي قق ااأث قء ف ااا تدر ااد ا ا

قلمكد أ ق ري مبوج تحكدم الئ ة قق حي

قق ااحي

؟.

ج : -1 -إن املوظف إذا ألتحق بالدورة وانقطع عنها فإنها يستتحق املاافت ة املقت رة
مبوجتتتئ ة حتتتر التتتتدريئ عتتتق الاتتتاة التتتف ط تتتا ا

التتتتدريئ فقتت وة

حتتسئ الااة لألغ اض الوظياير لعدم إكمال الربنامج بنجاح.
عدم ص ف مااف ة عمل إضا للمتدرب أثناء فاة التدريئ0
س : -2 -هل ميار ق وظامل ق ع ال قل احي
إذق مشل قق حي
ج: -2 -

ا ق اديج مكد اأ ما قق مال ق

مفلة قق يح ققرمسية ؟

ة يص ف للموظف املبتعث للتتدريئ

اخلتار ماافت ة عتق فتاة دريبت

أثناء األجازة ال مسير والف ص ف ملتق يالتف بالعمتل ايفضتا
العطل ال مسير ألن
بحل ققر ل ق

دا قلم حي 0

ادا

ذه احلالر خي ع لقواعد التدريئ.

أيتام

س: -3 -

مد محق ق ا
بد

د ق و اح قل احي

ادا

جاديج م ار مملا قعاحل ققر ال ق

د ة إىل يقتع ققأث صرف برسعة  1/1 111قلثالدة تشهر قألوىل1
()8

ج  : -3 -تاارا ققر اار توال م ا لاارقي ةلااد ق حمااة ق حءيااة يل ا ( )191/1وتاادي
1118/3/1ها ملى ( إ مرقي صرف ققعحل ق رصوص ملي ا ق ادة ()23/31
م ققالئ ة مب حقي  1/1 111م ققرقت ققشهرث قلموظمل ق و ح قل احي
ا ققحقجل ا بلح غا ققعلاح ققاأث مال يا وذقاث قلثالداة تشاهر قألوىل
د ا ولاامل صاار ب ااح ذقااث

مااد ال صاارف ق ا بااحل ء اال إ اادا تو بااحل

ترحيل ) 1
س : -4 -هل س ق ق حي ةقجل ق ح رة ققيت مل بهد بحل تر الت إ دا شهرث
حسا مااد ءصااه مليا ق اادة ( )22/31ما ققالئ اة ب ااح تل ا إقكااد مكد ااأ
قق حي
ج-1 -

ق رصوص مليهد ا ق دة ( )21/31؟.

 :إن بدل النقل ايفضا للموظف املتدرب طد نصت علي املادة ( )52/44متق
ة حر التدريئ وفق ًا ملا يلي ( يص ف ملق يلحق بدورة
دريبيتتر

التتدادل بتتدل تتنقشه إضتتا بتته ل بقتتدر بتتدل التتتنقشه ال تته ل

املستحق مل بت ).
وبالتالي فإن املتدرب

دادتل اململاتر

بلتد غتب البلتد التذل يعمتل فيت

طتتد أوطاتتت عنت استتئ طت ار التتي اخلدمتتر املدنيتتر امل تتار إليت

الت أل

السابق 0أما بالنسبر للمتدرب دادل البلد الذل يقع فيت ماتان عملت فلت
ينص الق ار على عدم ص ف  ،ولذلك ف ن ذه املادة الف أط ه صت ف ة
زالتتت طا متتر ايتتث ا يلاهتتا طت ار التتي اخلدمتتر املدنيتتر الستتابق التتذك
وبالتالي استم ار أاقيت هلذا البدل.
املسافاه احملددة يفستحقاق بدل التدريئ0

س : -2 -ها اال ق سا ااد دت ق ا احة قالء ا ااحق ققا ااوقية ب ما ااي ققا ااو قي يل ا ا 12/33
وتدي 1113/3/28ها و أقث قق مي قق دقي ق وق دص بدحلدالت ققيت
صرف يهد بحل قق حيل ققوقية بد ادة  2/22ما ققالئ اة قق رريأ اة وهاو
قق م ااي يلا ا ( )12/23ا 1112/2/21ه ا ا وقق ااأث ح ااحة ق س ااد دت ب ا ا 22 /
يلو م ق ا ققفر ق سرل  ،و 11
و 12

يلو م ق ا ققفر غا ق سارل ،

يلااو ما ق قلفاار ققااومر ققاايت التصاال إقيهااد ققساايديقت 1هاال تفعااق

ملى حدقة ق حي ا غ م ر ممل ؟.
ج-2 -

 :إن ما

من التعميمني امل تار إليهمتا ي تمل االتر املتتدرب دتار املدينتر

الف يعمل بها0
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مكد أ قق رو ا قق حي

:

س : -3 -مد محق إقزقمية قحلصاول ملاى توصاية جهاة قق احي
ق دة ( )31/31م الئ ة قق احي

ق رصاوص مليهاد ا

مراح حصاول ق وظامل ملاى قق راو وهال

شا ا ف ي ااا لا ا ما ا جه ااة ق ااحي إىل جه ااة قق ااحي

بش ااأل إص ااحقي

قق وصية بصرف ق كد أ ؟.
ج: -3 -

ستتتبق وصتتتدر عتتتق التتتوزارة عمتتتي بنتتتر التتتتدريئ واةبتعتتتا رطتت ()40
 8491/2/59ت مت مناً ال واب احملتددة للمتاتوطني املنصتول عليهتا
املادة ( )40/44مق الش حر وحتت الاق ة ( )1مق ذه ال واب نتص علتى
أن طت ار متتنا ماافت ة التاتتوق يصتتدر متتق التتوزي أو الت يي امل تتتص بنتتاء
على وصير جهر التدريئ.
وعلى ذلك فإن وصير جهر التدريئ أساستير

متنا تذه املاافت ة ايتث

أن جهر التدريئ ي امل تصر بتحديد املتاوق وفقاً لل واب الف

تمنها

التعمي السابق ايفبتارة إليت  .ويتستاول

تذا إن كانتت تذه التوصتير

صدر مق جهر التدريئ فور إنتهاء املتدرب مق ب ناا
التدرييب أم بناء على دطاب مق م جعت يطلتئ فيت متق جهتر التتدريئ حتديتد
ما إذا كان املتدرب متاوط ًا دشل فاة التدريئ و وصى بصت ف املاافت ة
ل أم ة0
س : -2 -مدهي ققكيرية ققيت دمل بهد ق حي مدقيد م ةوي تحي عية جز مرهاد ا
ةقجل ق ملكة وجز مرهد ا جديج ق ملكة؟.
ج: -2 -

يت معاملر املتدرب مالياً

ذه احلالر على الوج التالي :

 -ابزء الذل

الدادل يعامل مالي ًا معاملر املتدرب

الدادل.

 -ابزء الذل

اخلار يعامل مالي ًا معاملر املتدرب

اخلار .

اساب بداير ونهاير التدريئ:
س : -8 -مد هو قق دي
ج-8 -

 :ورد

ق

رب ا حسد

بحق ة قق حي

ا ق ديج وءهد

؟.

املتتادة ( )85/44متتق ة حتتر التتتدريئ حتديتتد بدايتتر فتتاة التتتدريئ

اخلار ونهايتهتا ييتث بتدأ دتشل الستبعر األيتام الستابقر علتى تاريد بتدء
التتدورة أو تتاريد احل تتور إا مق ت التتتدريئ و نتهتتي دتتشل الستتبعر األيتتام
التالير لتاريد إنتهاء الدورة.
وعلى ذلك فإن بدايتر التدورة ونهايتهتا حتتدد متق تاريد ماتادرة املوظتف إا
مقت التتتدريئ وعود ت منت علتتى أن اتتون املاتتادرة والعتتودة دتتشل الستتبعر
األيام السابقر على بدء الدورة واأليام التالير ةنتها ها.
()80

و تتذا يعتته أن ت لتتيي بال ت ورة إاتستتاب بدايتتر التتدورة طبتتل أستتبو متتق
بدايتها وبعد أستبو متق نهايتهتا ألن تذه تو احلتد األطصتى التذل ة توز
جتاوزه عنتد حتديتد بدايتر التتدريئ ونهايتت  ،وابهتر ايفداريتر حتتدد املتدة
التتف اتاجهتتا املتتتدرب للوصتتول والعتتودة متتق التتتدريئ استتئ بعتتد البلتتد
املُتدرب فيها وط ب .

وما ذك أعشه يقتص على ص ف املزايا املالير  ،أمتا غتب ذلتك فيقتصت
حتديد اةستاادة مق الدورة

احلدود الاعلير هلتا والتف حتتدد متق ابهتر

الف ولت دريب .
كياير معاملر املتدرب املبتعث
س: -9 -

االر سا ه دار ماان التدريئ

يمل ت م دملة موظمل مع ل قل حي
قق حي يب رره جديج ق ح رة ققيت
قق حي

ج-9 -

جديج ق ملكة وتفلا برءدةا
ا كمدل م فلعادت

ح بهد ققربءادم

بدقربءدم ؟.

 :طاملا أن مقت ياه إكمال الربنامج تطلئ ستا املتتدرب متق املدينتر التف
بها مق التدريئ إا مدينر أد ى فإن يؤمق ل وسيلر النقل املناسبر مبتا
ذلك ذاك إركاب إن ااتا إليها وذلك إا املاان الذل يتطلب ب نتامج
التدريئ.

التقوي املعترب

املعاملر املالير للمتدرب :

س : -11 -هاال ت دماال ققااحويقت قق حي عيااة ققاايت ع اال إقيهااد ق وظاامل ا ق ااديج م ا
حياال ق زق ااد ق دقيااة ملااى ت اادس قألشااهر ق يالة ااة

صاارف تااأق ر إي ااد

أل رقة قأل ر وغ ذقث  ،تم دمل ملى ت دس قألشهر قهلرجر ة ؟.
ج : -11 -الذل يؤدذ ب عند ااتساب مدة الدورة وما يا ئ على ذلك متق مزايتا تو
قتتوي أم القتت ى كمتتا ورد

نتتتص املتتتادة ( )8/40متتق اللتتتوا ا التنايذيتتتر

لنظام اخلدمر املدنير .فإذا كانت مدة الدورة زيد عتق ستتر أبته بتقتوي
أم القت ى فإن ت يص ت ف للموظتتف تتذاك إركتتاب ألفت اد عا لت ت

االتتر

متتت ت افقته لتتت ت وفقتتت ت ًا لقتتت ت ار التتتتتي اخلدمتتتتتر املدنيتتتتتر رطتتت ت ()514
 8400/7/50ت.
قحلدقة ققيت ال حت س
س -11

يهد

قق حي

مرح قق لية وق سدب ة :

مدهو مرهوم ققرا ققوقية ا ق دة ( )21/31ما الئ اة قق احي

 ،وق

ادف

إىل هااأه ق اادة ب اارقي ةلااد ق حمااة ق حءيااة يل ا ( )221ا 1112/2/1ها ا

وق

م ( .......وجيو قلرجرة قق حي

ب يهد ق وظمل ا قق حي

تل ت ري محم إح سد ققر

ققيت

قكرض قق لية تو ق سدب ة  .....قخل )؟.
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ج : -11 -إن النص امل ار إلي أعطى بنر التدريئ صشاير النظ
املتتدة التتف مااهتتا املوظتتف

عدم ااتساب

التتتدريئ ك تتربة لألغتت اض الوظيايتتر ،

ييث ياون للجنر التدريئ أن قت ر عتدم ااتستاب متدة التتدريئ لات ض
الاطيتتر أو املستتابقر وذلتتك

االتتر إدتتشل املتتتدرب بواجبتتاه التتتدريئ  ،أو

كان ستبئ انتهتاء التتدريئ بت م عا تد إليت  ،مبتا
املدة الف مااهتا املوظتف

ذلتك عتدم ااتستاب

التتدريئ ضتمق املتدة الشزمتر للبقتاء بامل بتر

لا ض الاطير أو املسابقر.
صرف ق زق د ق دقية قلم حي تدرد قألجد قت وقق فل ققرمسية:
س : -12 -م ااد م ااحق ق ا

د ق وظ اامل ق ااحي

كر اادت وب ااحالت قق ااحي

ما

اا

إجد قت قألميدة ققيت ت ا تدرد مح برءدم ققحوي .
ج : -12 -يستتتحق املوظتتف املتتتدرب مااف ت ه وبتتدةه التتتدريئ عتتق فتتاة أجتتازاه
األعيتتاد ألن لتتك األجتتازاه كاب تتا متتق األجتتازاه ال مسيتتر تتددل ضتتمق
فاة التدريئ إذا وطعت دشهلا كما و احلال بالنسبر لشنتداب على أن
امل جتتع

حتديتتد فتتاة التتتدريئ تتو الق ت ار الصتتادر باملوافقتتر علتتى ا تتور

املوظتتف لربنتتامج التتتدريئ  ،و اتتون الاتتاة احملتتددة

الق ت ار ب كملتتها

فاة دريئ باض النظ عما ياون طد ختللها مق إجازاه رمسير.
طبيق ة حر التدريئ على املست دمني واملعينني على بند األجور:
س : -13 -مد محق إمكدءية تفعياق تحكادم الئ اة تاحي

ق اوظر ملاى ق سا حم

وقق ماادل ق ياار ملااى برااح قألجااوي ا حدقااة قحلدجااة إىل إحلاادله بااحويقت
تحي عية؟.

ج : -13 -أ-

تتنص املتتادة ( )9متتق ة حتتر املستتت دمني علتتى أن ( يص ت ف ل تتاغلي

وظا ف املست دمني البدةه واملااف ه والتعوي اه واملزايا الف ص ف
ل اغلي امل بر األوا مق نظام اخلدمر املدنير  ......اخل.
كما تنص املتادة ( )84متق ة حتر املستت دمني علتى أنت ( فيمتا ا نظمت
املتتتتواد الستتتتابقر ستت ت ل طواعتتتتد نظتتتتام اخلدمتتتتر املدنيتتتتر ولوا حتت ت علتتتتى
املست دمني ).
ب-

تتنص املتتادة ( )88متتق ة حتتر املعيتتنني علتتى بنتتد األجتتور علتتى أن (

يعامل املعينون على بند األجور مق ايث ساعاه العمل وايفجازاه والعطتل
ال مسيتتتر والبتتتدةه مبتتتا فيهتتتا بتتتدل النقتتتل والعتتتشوة ايفضتتتافير واملاافتت ة
الت جيعير والتدريئ طبق ًا ملا و مق ر ل اغلي وظا ف املست دمني ).
()85

وعلى ضوء النصول املتقدمر فإن ة حر التدريئ س ل علتى املستت دمني
والعمال املعينني على بند األجور متى ما تواف ه لتديه ال تواب احملتددة
لتتذلك  ،وناتتق تتدريئ املستتت دمني والعمتتال املعيتتنني علتتى بنتتد األجتتور
اال طبيعر عمله أو

لل فع مق مستوا

االر ال غبر إا إعداد

و وجيهه جملاةه عمل جديدة.
 أما العمال املعينون علتى بنتد الوظتا ف املؤطتتر والعمتال املعينتون علتىبند الت ايل والعمال املعينون طبقاً لنظام العمل والعمال فليي

القواعتد

التتف تتنظ وضتتع تتذه الاتتتاه إاالتتر إا ة حتتر التتتدريئ كمتتا ة ت تتمق
القواعتتد التتف يعتتاملون بهتتا أااام تاً داصتتر بالتتتدريئ وبالتتتالي ة طبتتق
عليه ة حر التدريئ إة إذا وجد نص دال يق رذلك.
نظي احلقوق املالير للمتدرب
س: -11 -

يمل

اال مني الساق والطعام أو أاد ما:

تفعيق لرقيث جلرة قق حي

بشأل حس ءسعة ( ) %21م

ق كد أ ءظ تاأم ققساك وققف ادم وحسا ( )%31ءظا تاأم ققساك  ،و
( )%21ءظ تأم ققف دم م مكد أ ق ع ل ققشهر ة وذقث م

ققثالد

ومد قألوىل م قق احي

بحل قالء حق إذق

ا ق اديج ققايت صارف مرهاد ماد ادةل

دءه مح قق حي

ج : -11 -إن وضتتع طاعتتدة حتا ت

تلل م دالد

ومد تو ت ثر ؟.

تتذا املوضتتو ة قتص ت فق ت علتتى املتتتدرب

اخلار ملدة ثشثني يوماً ف طل وإمنا
مد  .إذ أن املتدرب سوف يعامل

مل التدريئ

اخلار مهما كانتت

ال ه األول معاملر املنتدب متق ايتث

املااف ة مهما كانت مدة دريبير.
الاق ة األدبة متق املتادة

ولذا فإن ط ارل اللجنر ة يتعارضان مع ما ورد

( )5/55مق الش حر التنايذير لنظام اخلدمتر املدنيتر التف تنص علتى عتدم
جواز مني الساق والطعام للمنتتدب

ماتل تذه

اخلتار  ،ألن املنتع

اخلتار

احلاةه دال باملنتدب ملهمر رمسير  ،وة ي تمل ذلتك املتتدرب

 ،وإذا كانتتت املتتادة ( )82/44متتق ة حتتر التتتدريئ نصتتت علتتى أن يص ت ف
للموظف املبتعث للتدريئ

اخلتار متا يعتادل بتدل اةنتتداب عتق التاشثني

يوماً األوا فإن ذلك ة يعته أن املتتدرب

تذه الاتاة

بتتتل إن األمت ت ة يتعتتتدى قتتتدي املاافت ت ة التتتف يستتتتحقها

اات املنتتدب
تتتذه الاتتتاة

مبااف ة املنتدب.
وعلي فإن طت ارل اللجنتر امل تار إليهمتا يعتتربان ستاريا املاعتول علتى
فاة التدريئ

يتع

اخلار مبا فيها فاة الاشثني يوماً األوا  ،فإذا
()84

مت ت مني الستتاق والطعتتام للمتتتدرب اس ت متتا يعتتادل ( )%20متتق املااف ت ة
ال ه ير املعتتادة مبتا فيهتا فتاة التاشثني يومت ًا األوا واست متق ماافت ة
ذه الااة بقدر احلست متق ماافت ة بقيتر أبته التتدريئ دون النظت إا
كتتون املتتتدرب يتقاضتتى متتا يعتتادل بتتدل اةنتتتداب

تتذه الاتتاة ألن تتذه

املااف ت ة ليستتت تتي األصتتل وإمنتتا األصتتل تتو متتا يتقاضتتاه م تق مااف ت ة
عتتادل ماافتت ة الطالتتئ املبتعتتث للدراستتر

امل التتر ابامعيتتر  ،و تتذه

املااف ة ي األصل الف

تئ أن ينظت إليت

ت مني الستاق والطعتام

أو أاد ما.
إستحقاق املزايا املالير للمتدرب ولو ا يوفق بإجتياز الربنامج بنجاح:
س: -12 -

د ق وظمل ق حي ققأث مل و ق بدقررجدح ا برءدم

مد محق ق

ققحوي قق حي عية قلمزق د ق دقية ققوقية ا الئ ة قق حي

؟

ج : -12 -املوظف املوفد أو املبتعث للتدريئ الذل ألتحق بدورة دريبيتر وواظتئ علتى
نهايتتر التتدورة ا يوفتتق بالنجتتاح  ،فاتتي تتذه احلالتتر

ا تتور ا ولان ت

وبعد اطتنا ابهر ايفدارير الف يعمتل فيهتا املوظتف بوجا تر األستباب التف
ورده هلا مق جهر التدريئ بعدم جناا
للتقاري املنصول عليها

املادة ( )57/44مق ة حر التدريئ  ،فإن ليي نتا

مانعت ًا متتق استتتحقاق املوظتتف املتتتدرب
املنصول عليها

الدورة وفقاً
التتدادل أو اخلتتار للمزايتتا املاليتتر

ة حر التدريئ دتشل متدة التدورة ألن اةستتحقاق هلتذه

املااف ت ه وامل صصتتاه غتتب م ت وح بالنجتتاح
عتتدم استتتاادة املوظتتف متتق التتتدريئ

التتتدريئ متتع مشاظتتر

اجملتتاةه الوظيايتتر لعتتدم إجتيتتاز

ب نامج الدورة بنجاح.
عدم ص ف مااف ة التاوق للمتدرب
س: -13 -

اخلار :

مااد مااحق إمكدءيااة صاارف مكد ااأ ترااو قلموظاامل ق ع اال قل ااحي

ا

ق ديج ق د ترول وحصوق ملى ت ح ر مم د ا ققربءدم قق حي يب ؟.
ج : -13 -ا ي د

ة حر التدريئ الصادرة بق ار التي اخلدمتر املدنيتر رطت ()81

 8419/5/59تتتت متتتا
للتدريئ

يتتتز صت ت ف ماافت ت ة اتتتوق للموظتتتف املبتعتتتث

ا خلتار لقتاء اوطت

الربنتامج املبتعتث متق أجلت  .ومتا ورد

املادة ( )40/44مق الش حر و دال باملوظف املتدرب

الدادل ألن ذلك

يعتتتتترب ااتتت مقيتتتتد غتتتتب مطلتتتتق و عمتتتتي بنتتتتر التتتتتدريئ رطتتت ()40
 8491/2/59تتتت طتتتد

تتتمق ال تتتواب التتتف مبوجبهتتتا يستتتتحق املتتتتدرب

مااف ت ة التاتتوق وا تط ت ق ةستتتحقاق املتاتتوق

اخلتتار للمااف ت ة ،

اتى وإن كان ناك وصير مق جهر التدريئ بذلك.
()84

مااف ة التاوق ل ص ف لدوراه اللار ايفجنليزير:
س: -12 -

هاال ميك ا صاارف مكد ااأ ترااو قلموظاامل ققااأث ح اار برءدةااد ا
ققلكة ق جنليز ة ا ققحقجل وحصل ملى ت ح ر مم د ؟.

ج-12 -

 :إن املوظف املتاوق

ب نامج اللار ايفجنليزير ة ص ف ل مااف ة التاوق

املنصول عليها

املتادة ( )40/44متق ة حتر التتدريئ لقتاء اصتول علتى

قدي ممتاز ما ا اق طبيعتر عمتل املتتدرب هلتا عشطتر مبابت ة بربنتامج
اللار ك ن اون وظيات ماج لاتر أو متدرس لاتر إجنليزيتر وذلتك وفقت ًا
ملا ورد
قق حي

ضواب ص ف املااف ة الواردة بالسياسر العامر للتدريئ.

ا غ ةدل قق مل:

س: -18 -

م ااد م ااحق إمكدءي ااة ت ااحي

موظ اامل ا ة اادالت ال ك ااول ب

ااهد ا

عي ة ممل ققوظيرة ق ثعه مليهد ؟.
ج-18 -

 :إن دريئ املوظف

ااةه عمل خمتلار وة يتعلتق بع تها بطبيعتر عمتل

الوظيار أم ليي لت اات

ة حتر التتدريئ ومتق ثت فتش يعتد أمت غتب

جا ز دصوص ًا إذا كان التتدريئ علتى لاتر متق اللاتاه احليتر أو غتب ذلتك
مق اجملاةه أو إعداده لعمل معني  ،وعلى ضوء ذلك فإن

ئ

التا يق بني أم يق :
 - 8مق نااير املعاملر املالير للمتدرب  ،فإن متى ربتحت ابهتر ايفداريتر
أاتتد املتتوظاني يفبتعاثت للتتتدريئ ومت احلصتتول علتتى طت ار موافقتتر بنتتر
التدريئ على ذلك فإن املوظف

ذه احلالر يعامل متق الناايتر املاليتر

وفقاً لش حر التدريئ عق املدة الف إستا طها التدريئ فعشً.

 - 5مق نااير ايفستتاادة متق التتدريئ
ئ أن ياون التدريئ

فإنر
ياتتق

اتال ( املستابقر أو املااضتلر )

اال طبيعتر عمتل الوظياتر  ،فتإذا ا

طبيعتتر عمتتل الوظياتتر فإن ت ة اتستتئ ل ت استتبما ورد بتتدليل

التصنيف.
كياير معاملر املوظف الذل يعمل باخلار عند التدريئ

:

ياامل دماال ق وظاامل ققااأث ماال جااديج ق ملكااة ا حدقااة قق دل ا

س: -19 -
بدق حي
ج-19 -

ةقجل تو جديج ققحوقة ققيت يهد م ر ممل ؟.

 :يت ذلك على التاصيل اآل ي:
عنتتد التحتتاق املوظتتف التتذل يعمتتل

- 8

املدينتتر التتف بهتتا

اخلتتار بالتتتدريئ

مق عمل يعامل معاملر املوظف امللتحق بالتدريئ دادل مق عمل
()82

وفقاً لش حر التدريئ.
 - 5عند التحاق املوظف الذل يعمل دار اململار بالتدريئ دار مق عمل
دادل الدولر الف يعمل فيها املوظف يعامل معاملر املوظف امللتحق بالتدريئ دار
مق عمل وفقاً لش حر التدريئ.

 - 4عند التحاق املوظف الذل يعمل

اخلار للتدريئ دار الدولر التف يعمتل

فيها يعامل معاملر املوظف امللتحق بالتدريئ دار اململار وفقاً لش حر التدريئ.
ص ف البدةه أثناء فاة التدريئ:
س: -21 -

مد محق إمكدءية صرف ققعاحالت ق اري قلموظامل قدراد

ا

تحي عا

ا ققحقجل توق ديج ؟
ج: -21 -

صف

يع البدةه املق رة للموظف املتتدرب

التدادل أواخلتار

ايث أن التدريئ يعترب جزءاً مق واجباه العمل النظامير إنطشطاً متق نتص
املادة ( )44مق نظام اخلدمر املدنير ويستانى متق ذلتك بتدل املنتاطق النا يتر
فص ف يتوطف على مزاولر العمل مباان وليي بطبيعت .
إركاب املتدرب:

س: -21 -

مد هي ققحيجة ق احة

ي اد ق وظامل ق ع ال قل احي

ا ق اديج

؟.
ج-21 -

:

نصت املادة ( )7/57مق اللوا ا التنايذير لنظتام اخلدمتر املدنيتر علتى

أن ياون ايفركاب بالطا ة وفق الدرجاه اآل ير :
(أ)

درجر أوا ملوظاي امل بر العاب ة فما فوق.

(ب) درجر سيااير ملا عدا ذلك مق املوظاني.
و تتتذا التتتنص عتتتام وي تتتمل

يتتتع تتتذاك ايفركتتتاب التتتف صتت ف وفتتتق

أااتتام نظتتام اخلدمتتر املدنيتتر ولوا ح ت مبتتا

ذلتتك التتتذاك املستتتحقر

اخلتار وعا لتت

االتر مت افقته لت طبقت ًا

للموظف املبتعتث للتتدريئ

لل تتتواب املنصتتتول عليهتتتا بقت ت ار التتتي اخلدمتتتر املدنيتتتر رطت ت 514
 8400/1/50تتت وذلتتك ألن التتتدريئ جتتزء متتق واجبتتاه الوظياتتر فيتتددل
التتنص العتتام املتتنظ لص ت ف التتتذاك .و تتو خيتلتتف
املبتعث( للدراسر)

اخلار الذل يت إركاب

ذلتتك عتتق إركتتاب

الدرجر الستيااير مهمتا

كانت م بت 0

()81

كياير معاملر املتدرب أثناء م ض :
س: -22 -

يمل دمل ق وظامل ق احي ا ققاحقجل تو ق اديج ا حدقاة إصادب
مبرض تدرد

تحي ع وحصوق ملى إجد مر ية ؟

ج : -22 -التدريئ يعترب مق واجباه الوظيار ستواء كتان ذلتك

دادتل اململاتر أو

دارجها ومتى أصيئ املوظتف املوفتد أو املبتعتث للتتدريئ مبت ض وأدى إا
انقطاع عق التدريئ واصتل علتى أجتازة م ضتير مبوجتئ قتاري طبيتر ،
فتإن تذه الاتاة عتترب أجتازة م ضتير ويعامتل املوظتف

تذه احلالتر علتتى

ضتتوء إج ت اءاه (ة حتتر قتتاري متتنا األجتتازاه امل ضتتير) ويستتتحق املتتتدرب
املااف ه وامل صصاه املق رة دشل ذه الااة ب ح أن يعود يفكمتال
التتدورة بعتتد إنتهتتاء األجتتازة امل ضتتير  ،أمتتا إذا كانتتت التتدورة نتهتتي دتتشل
فاة ايفجازة امل ضتير فإنت ة يستتحق ماافت ه وخمصصتاه التتدريئ إة
عق الااة الف ط ا ا فعشً
ء ل ق حي جالل
س: -23 -

قق حي

مق وظيار إا أد ى:

مااد مااحق جااوق ء اال ق وظاامل ق و ااح تو ق ع اال قل ااحي
تجرق جالل

ج-23 -

التدريئ.
إىل وظيرااة

ح ويه برءدم تحي يب ؟.

 :ليي ناك ما ننع مق إماانير نقل املوظف املبتعتث للتتدريئ متق وظياتر
إا أد ى دادل ابهر ايفدارير أو مق جهر إا جهر أد ى أثناء فاة إبتعاث
أو إيااده للتدريئ.

احلس على املتدرب لاياب أو د ه:
مااد مااحق ءظدميااة حس ا ت اادم ققكيااد م ا ققرقت ا وققعااحالت ومكد اارت

س: -21 -
قق حي

ملى ق وظمل ق حي ققأث أجر و كيا ما ب اي ت ادم برءادم

ققحوي قق حي عية ؟.
ج: 21 -

إذا د أو غاب املوظف املتدرب عق بعض أيام التدورة التدريبيتر فإنت يتت
اس أيام الاياب مق ال ا ئ والبدةه ومااف ة التدريئ وفقاً لنص املتادة
( )58/57مق اللوا ا التنايذير لنظام اخلدمر املدنير وكذلك ط ار التي
الوزراء رط 8114

 8494/9/57ت والذل نتص علتى أنت إذا است را تئ

املوظف عق األيام الف ايبها اس ال ا ئ وكافتر متا يستتل متق عتشواه
وبدةه لأليام الف ايبها.
ص ف املزايا املالير للمتدرب أثناء أجازة الاصل التدرييب :
س: -22 -

مااد مااحق ق ا
الئ ة قق حي

د ق وظاامل ق ااحي قلمكد اارت وققعااحالت ققااوقية ا

تدرد إجد ققرصل قق حي يب ؟.
()12

ج-22 -

 :يستتتحق املوظتتف املتتتدرب للمااف ت ه وامل صصتتاه والبتتدةه املنصتتول
عليهتتا

الش حتتر دتتشل إجتتازة الاصتتل التتتدرييب  ،ذلتتك أن لتتك ايفجتتازة

عتتترب جتتزءًا متتق فتتاة التتتدريئ فلتتو ة قتتدي ابهتتر املستتؤولر عتتق التتتدريئ
أل ميتتتر وضت ت ورة لتتتك ايفجتتتازة لتجديتتتد ن تتتاح املتتتتدربني ل طبتتتال علتتتى
اقيقتتر األمت عتتترب جتتزءًا متتق فتتاة ب نتتامج

التتتدريئ  ،ملتتا ط ر هتتا فهتتي

التدريئ إضافر إا وطوعها ضمق متدة التتدريئ ايتث ا اتق

نهايتت

وا يالف املوظف أثناء ا بالعودة إا عمل .
جتزئة ققحوي إىل صول:
س: -23 -

مد محق جوق قح سد

صل م

صاول برءادم ققاحوي قق حي عياة إذق

دل ققربءدم ةزت إىل صول تحي عية ؟.
ج : -23 -إذا كتتان ب نتتامج التتدورة التدريبيتتر اتتزأ إا فصتتول دريبيتتر فتتش

تتوز

ااتستتاب متتدة أل فصتتل متتق فصتتول تتذا الربنتتامج متتا ا يامتتل املتتتدرب
يع فصول الربنامج املق ر و تازه بنجاح.
كياير ص ف املستحقاه املالير للمتدرب املبتعث:
س: -22 -

صرف ق

يمل

دلدت ق وظمل ق ع ل قل حي

وهل تصرف وي صحوي قق رقي ؟ تم تصرف ب ح قء هد قق حي

ا ق ديج ؟
؟ وهال فدقا

ق ااحي ب ااح ق سا رحقت ققال مااة بدقرسااعة قعااحل ققك ا و عدمااة قألويق
وبحل قق الج وغ هد م ق صصدت ؟.
ج-22 -

 :ة يوجتتتد أيتتتر بت ت وح لصت ت ف املاافت ت ه وخمصصتتتاه املوظتتتف املبتعتتتث
للتدريئ

اخلار عدا ما ورد

املادة ( )89/44مق ة حتر التتدريئ التف

اح أة يسبق الص ف املوعد احملدد لااة التدريئ املنصول عليهتا
ط ار اةبتعا .

كمتتا أنت ة ي تتاح للصت ف قتتدي أل مستتتنداه لعتتدم التتنص علتتى تتذا
ال ح.
أمتتا بالنستتبر لوطتتتت صتت ف تتذه املاافتت ه وامل صصتتاه فإنهتتا ختتلتتتف
يستتئ ادتتتشف طبيعتتر تتذه امل صصتتاه ايتتث جنتتد أن بع تتها ناتتق
ص ف مق وطت ابتداء السا الاعلي مال مااف ة ما يعتادل بتدل اةنتتداب
عق ال ه األول متق التتدريئ إذا كانتت متدة التدورة زيتد علتى ال ته أو
للمتتدة احملتتددة للتتدورة إذا كانتتت متتد ها أطتتل متتق ال تته  ،بينمتتا التتبعض
اآلد يص ف أثناء التدريئ و اذا  ..........اخل .
()81

كياير معاملر الزوجر واألوةد :
مد ماحق مشاول وج وتوالة ق وظراة ق ع ثاة قل احي

س: -28 -

اح

ا ة تشاهر

أ ثر قعحل قق الج وق كد أ ققشهر ة حس جحول ق صصدت ؟.
ج : - 28 -الزوجر املبتعار ستحق ما يستحق الزو املبتعث للتتدريئ ملتدة ستتر أبته
ف كا مق خمصصاه للزو واألوةد استنادًا لناي النصول الف عطتي
الزو

ذا احلق وطد ادد ابدول الوارد بالصاحر ( )7أعشه مايت ص ف

ش.
للمتدرب وعا لت ماص ً
ققحويقت قق ومو ة :
س: -29 -

ي اامل دم اال ق وظ اامل ق ل ااق بدق ااحوي قالقزقمي ااة قلمع ااث قق اايت
تررأهد ب ي مؤ سدت قق لي قق دقي ؟.

ج-29 -

 :عترب الدورة امل ار إليهتا متق طبيتل التدوراه التوعويتر التف ة تددل ضتمق
ماهتتوم التتتدريئ امل تتمول بش حتتر التتتدريئ ولتتذلك يعامتتل املوظتتف امللتحتتق
بهتتذه التتدورة التتف قتتام دتتار املدينتتر التتف بهتتا مق ت العمتتل وفق تاً لقواعتتد
ايفنتداب.

التدريئ

سنر التج بر:
هاال جيااو قق ااد ق وظاامل ا اارة قق رجربااة بااحوي تحي عيااة بدقااحقجل

س: -31 -
وا

حدقة جوق ذقث هل حت س مح ققحوي م

م

ج : -31 -ة يوجتتتد متتتا ننتتتع نظامت ت ًا متتتق التحتتتاق املوظتتتف

رة قق رجربة ؟.
ستتتنر التج بتتتر بإاتتتدى

الدوراه التدريبير الف قام ب اتد م اكتز أو معا تد التتدريئ بالتدادل ،
وحتتسئ فاة التتدريئ متق ضتمق ستنر التج بتر باعتبتار أن التتدريئ يعتترب
جتتزءًا متتق واجبتتاه الوظياتتر 0أمتتا
ة حر التدريئ مق طواعد
يرية م دملة ق حي ا مكدل لر
س: -31 -

اخلتتار فيجتتئ مشاظتتر متتا ورد

ذا ال ن0
م حيل بحل ققر ل :

هل صرف قلموظمل ق حي بحل ء ل ق دا إذق
ه ااو م اار قق م اال تو مك اادل مل ااق ب ا إذق
ققرمسي وهل ك قحلك إذق

ج-31 -

دل قق حي

اادل قق ااحي

دل مكدل قق حي
ا اادمدت قق م اال

ب ح ققحوقم ققرمسي ؟

 :نص املادة ( )52/44مق ة حتر التتدريئ علتى صت ف بتدل نقتل إضتا بته ل بقتدر
بتتدل النقتتل املستتتحق مل بتتر املوظتتف و تتذه املتتادة جتتاءه مطلقتتر واملطلتتق يبقتتى علتتى
إطشطتت والتتتدريئ جتتزء متتق واجبتتاه الوظياتتر ويصتت ف للمتتتدرب متتا نصتتت عليتت
الش حر باض النظ عق ماان التدريئ وسواء كان التدريئ دتار وطتت العمتل أو
ستتاعاه العمتتل ب ت ح أن ياتتون ماتتان التتتدريئ

ابهتتاه التتف وافق تت أو

وافق عليها بنر التدريئ.
()89

صرف ق صصدت قلمحة قق ص
مد محق إ

س: -32 -

:
د ق وظمل ق ع ل قل حي

ا ق ديج قحوي تحي عياة

محتهد تلل م شهر تو ت ثر قلمكد رت وق صصدت ق ري ح تحي
م

ة تشهر؟.

تلل

ج-32 -

 :املوظتتتف املبتعتتتث

اخلتتتار يستتتتحق عتتتق التتتاشثني يومتت ًا األوا متتتق فتتتاة

التدريئ ما يعادل بدل اةنتداب وفق ًا للمادة ( )82/44مق ة حر التدريئ ،
وإذا كانت مدة الدورة أطل مق ذلك فإن ة يستتحق بتدل اةنتتداب إة عتق
أيام التدريئ احملددة

ط ار اةبتعا .

أما بالنسبر لنصف امل صصاه فإن يستحقها باةضافر لبدل اةنتداب متا
دام أن فاة التدريئ أطل مق ستر أبه  ،اتى ولو نقصتت لتك الاتاة عتق
التتاشثني يومتاً  ،وذلتتك وفقتاً للمتتادة ( )81/44متتق ة حتتر التتتدريئ  ،والتتف
جاءه مطلقر

املدة الف أطل مق ستر أبه وا ات ق بتني التاشثني يومت ًا

األوا وغب ا  ،وإمنا ال يء الذل ة يص ف إة بعتد التاشثني يومتاً األوا
فهي املااف ة ال ه ير فق .
الاياير الف ناق بها معاملتراملوظف التذل نتنتع عتق التتدريئ التذل حتتدده جهتتر
اةدارير ل فع كاايت أوينقطع عن مق لقاء ناس دون مربر0
س -44 -متتا ي الايايتتر التتف يعامتتل بهتتا املوظتتف التتذل نتنتتع عتتق التتتدريئ التتذل
ادد ل مق طبل ابهر اةدارير الف يتبعها أو ينقطتع عنت متق لقتاء ناست
طبل إستامال ؟
  -44درس ذا املوضو بوزارة اخلدمر املدنير بناء على استاسار إاتدى ابهتاهاحلاومير وأنتهى رأل الوزارة إا أن التدريئ يهدف

اد ذا ت إا رفتع

كااير املوظف بدرجر متانت متق أداء واجبا ت العمليتر علتى وجت أف تل
و تتذا ماأكتتده علي ت املتتادة  8/44متتق ة حتتر التتتدريئ  ،وحتقيقتت ًا هلتتذه
األ داف عد التتدريئ جتزءًا متق واجبتاه العمتل النظاميتر طبقت ًا للمتادة 44
مق نظام اخلدمر املدنير  ،واملوظف

ذه احلالر مطالتئ بتنايتذ األوامت

الصتتادرة إلي ت متتق رحستتا استتئ ما ق تتي ب ت ة حتتر الواجبتتاه وذلتتك
ادود النظ والتعليماه  ،وبذلك فتإن إمتنتا املوظتف عتق ايفلتحتاق بتدورة
دريبير هدف إا رفع كاايت

أداء عمل أو إنقطاع عن بتدون ستبئ

م ت ت و يعتتتد إدتتتش ًة بواجبتتتاه عملت ت بإعتبتتتار التتتتدريئ جتتتزءًا متتتق تتتذه
الواجبتتاه التتف يتحقتتق منهتتا مصتتلحر للعمتتل  ،ويستتتوجئ

تتذه احلالتتر

مساءلت مق النااير الت ديبير ومعاطبت بعتد ثبتوه عتدم م ت وعير إمتناعت
أو إنقطاع عق الدورة مبا يتناسئ مع ذلك اسئ نظام ديتئ املتوظاني 0
(صدر رأل الوزارة
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