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 التدريب واالبتعاث

االستفسار: هل حتتسب اخلدمة التي يقضيها املوظف على بند املشاريع املقطوعة لغرض إكمال مدة 
 اخلدمة املطلوب توافرها البتعاث املوظف للدراسة يف اخلارج؟

لفظ عام يشمل مجيع  أحكام ابتعاث املوظفنيمن  (6)الــرأي: لفظ اخلدمة الواردة يف املادة 

من خيدم يف الدولة حتت أي تنظيم معني يسمح بالتعيني مادامت هذه اخلدمة احلكومية 

قد متت بعد احلصول على املؤهل العلمي احملدد للبعثة وال يقتصر األمر على من خيدم 

 . التنفيذية وفقًا لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه

 

ملتدرب الذي انقطع أثناء فرتة التدريب للمكافأة املقررة االستفسار: ما مدى استحقاق املوظف ا
 مبوجب أحكام الئحة التدريب؟

الــرأي: إن املوظف إذا التحق بالدورة وانقطع عنها فإنه يستحق املكافأة املقررة مبوجب الئحة 

التدريب عن الفرتة اليت قضاها يف التدريب فقط وال حتتسب الفرتة لألغراض الوظيفية 

 ال الربنامج بنجاح.لعدم إكم

  

االستفسار: هل مينح املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج مكافأة عن العمل اإلضايف إذا مشل التدريب 
 ؟عطلة العيد الرمسية

الــرأي: ال يستفيد املوظف املبتعث للخارج للتدريب إذا ختلل فرتة التدريب إجازة رمسية من 

ايف يف أيام العطل الرمسية ألنه يف هذه احلالة املكافأة املقررة ملن يكلف بالعمل اإلض

 خيضع لقواعد التدريب.
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االستفسار: ما مدى استحقاق املوفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل باإلضافة إىل بدل االنتداب 
 ؟هـ20/7/1400يف  (283)املقرر له مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم 

اخلدمة املدنية املشار إليه اعترب تلك الفرتة انتدابًا فإنه يصرف الــرأي: مادام قرار جملس 

للموفد ما يصرف للمنتدب من بدل االنتداب وبدل النقل هلذه األيام الرتباط البدلني معًا 

 . الئحة احلقوق واملزايا املالية( من 6وفق املادة )

 

 االستفسار:
هـ على 4/3/1418( وتاريخ 1/491رقم ). تنص الفقرة أوالً من قرار جملس اخلدمة املدنية 1

أنه )ال يصرف للموظف املتدرب بدل نقل إضايف أو بدل ترحيل( فهل املقصود هو إيقاف 
 صرف بدل النقل أثناء فرتة التدريب أم بعد الثالثة أشهر؟

 . هل يستحق املتدرب بالداخل بدل تنقالت إضايف شهري حسب ما نصت عليه املادة2                   
بعد أن مت إلغاء مكافأة التدريب املنصوص عليها يف املادة التدريب ( من الئحة 34/25)
 (؟34/24)

( من الئحة 34/25الــرأي: إن بدل النقل اإلضايف للموظف املتدرب قد نص عليه يف املادة )

التدريب وفقًا ملا يلي )يصرف ملن يلحق بدورة تدريبية يف الداخل بدل تنقالت إضايف 

بقدر بدل التنقالت الشهري املستحق ملرتبته(. وحيث أن الفقرة أواًل من قرار شهري 

جملس اخلدمة املدنية املشار إليه قد نص يف عجزها )... وال يصرف له بدل نقل إضايف أو 

بدل ترحيل( فإن النص على ذلك النحو قد ورد مطلقًا مما يعين عدم استحقاق املتدرب 

فيه هلذا البدل مطلقًا حيث مل يشر يف القرار إىل أنه ال  يف بلد غري البلد الذي يعمل

يصرف له البدل بعد الثالثة األشهر األوىل، أما بالنسبة للمتدرب داخل البلد الذي يقع 

فيه مكان عمله فلم ينص القرار على عدم صرف البدل املشار إليه له، وأن املادة اليت 
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جملس اخلدمة املدنية السابق الذكر أقرت صرفه الزالت قائمة حيث مل يلغها قرار 

 وبالتالي استمرار أحقيته هلذا البدل. 

 

( يف 23/45رقم ) وزارة اخلدمة املدنيةم ياالستفسار: هل املسافات احملددة لالنتداب بتعم
 هـ تنطبق على املتدرب؟24/5/1407

 املتدرب. هـ ينطبق أيضًا على24/5/1407( يف 23/45الــرأي: إن ما تضمنه التعميم رقم )

  

( 34/30االستفسار: ما مدى إلزامية احلصول على توصية جهة التدريب املنصوص عليها يف املادة )
من الئحة التدريب عند حصول املوظف على التفوق وهل يشرتط رفع طلب من جهة 

 املتدرب إىل جهة التدريب بشأن إصدار التوصية بصرف املكافأة؟

( يف 30تعميم جلنة التدريب واالبتعاث رقم ) دمة املدنيةوزارة اخلالــرأي: سبق وصدر عن 

( 34/30هـ متضمنًا الضوابط احملددة للمتفوقني املنصوص عليها يف املادة )29/5/1398

( من هذه الضوابط نص على أن قرار منح مكافأة التفوق 8من الالئحة وحتت الفقرة )

وعلى ذلك فإن ، التدريب ختص بناء على توصية جهةيصدر من الوزير أو الرئيس امل

توصية جهة التدريب أساسية يف منح هذه املكافأة حيث أن جهة التدريب هي املختصة 

ويتساوى يف  ،نها التعميم السابق اإلشارة إليهبتحديد املتفوق وفقًا للضوابط اليت تضم

هذا إن كانت هذه التوصية تصدر من جهة التدريب فور انتهاء املتدرب من برناجمه 

درييب أم بناء على خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهة التدريب حتديد ما إذا كان الت

وبالتالي يستحق املكافأة أم ( من الئحة التدريب 40/30)املتدرب متفوقًا وفقًا لنص املادة 

 .ال
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الكيفية التي يعامل بها املتدرب ماليًا عن دورة تدريبية جزء منها يف الداخل ي االستفسار: ما ه
 زء يف اخلارج؟وج

 الوجه التالي:الــرأي: يتم معاملة املتدرب ماليًا يف هذه احلالة على 

 رب يف الداخل.يعامل ماليًا معاملة املتد اململكة داخلاجلزء الذي يف  -

 يعامل ماليًا معاملة املتدرب يف اخلارج.  اململكة  خارجاجلزء الذي يف  -

 

 ونهايته؟اململكة  االستفسار: ما هو التاريخ املعترب يف حساب فرتة بداية التدريب يف خارج 

( من الئحة التدريب حتديد بداية فرتة التدريب يف اخلارج 34/12الــرأي: ورد يف املادة )

ونهايتها حبيث تبدأ خالل السبعة األيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ احلضور 

مقر التدريب وتنتهي خالل السبعة األيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة. وعلى ذلك فإن إىل 

بداية الدورة ونهايتها حتدد من تاريخ مغادرة املوظف إىل مقر التدريب وعودته منه على أن 

بدء الدورة والتالية  تكون املغادرة والعودة خالل السبعة األيام السابقة على

 أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة قبل أسبو  من بدايتها وبعد وهذا يعين،النتهائها

ند حتديد بداية أسبو  من نهايتها ألن هذه هو احلد األقصى الذي ال جيوز جتاوزه ع

يقتصر على صرف املزايا املالية، أما غري ذلك فيقتصر  انفًاوما ذكر ، التدريب ونهايته

 د الفعلية هلا.حتديد االستفادة من الدورة يف احلدو
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االستفسار: كيف تتم معاملة موظف مبتعث للتدريب خارج اململكة وتطلب برناجمه التدريبي سفره 
 ؟خارج املدينة التي يعقد بها الربنامج الستكمال متطلبات التدريب بالربنامج

ر الــرأي: طاملا أن مقتضيات إكمال الربنامج تتطلب سفر املتدرب من املدينة اليت بها مق

التدريب إىل مدينة أخرى فإنه بالتالي يستحق تذاكر أركاب إىل املكان الذي يتطلبه 

 التدريب. 

 

بدورة مدتها ستة أشهر  اململكة  االستفسار: ما مدى استحقاق موظف ابتعث للتدريب يف خارج
ميالدية لصرف تذاكر إركاب ألفراد أسرته على اعتبار أن الدورة تزيد عن ستة أشهر 

 هجرية؟

ب على ذلك من مزايا هو تقويم أم تالــرأي: الذي يؤخذ به عند احتساب مدة الدورة وما يرت

( من اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية. فإذا 40/1القرى كما ورد يف نص املادة )

دورة تزيد عن ستة أشهر بتقويم أم القرى فإنه يستحق صرف تذاكر الكانت مدة 

 هـ.20/7/1400( يف 283فقًا لقرار جملس اخلدمة املدنية رقم )إركاب ألفراد عائلته و

  

بقرار جملس اخلدمة املدنية  املعدلة( من الئحة التدريب 34/21مفهوم نص املادة ) ما هواالستفسار: 
 ؟هـ4/7/1402( يف 721رقم )

 جلنة التدريب صالحية النظر يف عدم احتساب املدة اليت مكثها نص املادة الــرأي: أعطى

املوظف يف التدريب كخربة لألغراض الوظيفية، حبيث يكون للجنة التدريب أن تقرر 

عدم احتساب مدة التدريب لغرض الرتقية أو املسابقة وذلك يف حالة إخالل املتدرب 

بواجبات التدريب، أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد إليه، مبا يف ذلك عدم 
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 التدريب ضمن املدة الالزمة للبقاء باملرتبة لغرض احتساب املدة اليت مكثها املوظف يف

 الرتقية.

  

االستفسار: ما مدى استحقاق املوظف املتدرب ملكافآت وبدالت التدريب عن فرتة إجازات األعياد التي 
 تقع أثناء مدة برنامج الدورة؟

ألن تلك الــرأي: يستحق املوظف املتدرب مكافآت وبدالت التدريب عن فرتة إجازات األعياد 

اإلجازات كغريها من اإلجازات الرمسية تدخل ضمن فرتة التدريب إذا وقعت خالهلا، 

كما هو احلال بالنسبة لالنتداب على أن املرجع يف حتديد فرتة التدريب هو القرار 

الصادر باملوافقة على حضور املوظف لربنامج التدريب، وتكون الفرتة احملددة يف القرار 

 يب بغض النظر عما يكون قد ختللها من إجازات رمسية.بأكملها فرتة تدر

 

االستفسار: ما مدى إمكانية تطبيق أحكام الئحة تدريب املوظفني على املستخدمني والعمال املعينني 
 على بند األجور يف حالة احلاجة إىل إحلاقهم بدورات تدريبية؟

لشاغلي وظائف املستخدمني ( من الئحة املستخدمني على أن )يصرف 9الــرأي: تنص املادة )

م البدالت واملكافآت والتعويضات واملزايا اليت تصرف لشاغلي املرتبة األوىل من نظا

( من الئحة املستخدمني على أنه )فيما مل 14املادة ) كما تنص، اخلدمة املدنية...إخل

 ،دنية ولوائحه على املستخدمني(تنظمه املواد السابقة تسري قواعد نظام اخلدمة امل

( من الئحة املعينني على بند األجور على أن )يعامل املعينون على بند 11تنص املادة )و

األجور من حيث ساعات العمل واإلجازات والعطل الرمسية والبدالت مبا فيها بدل النقل 

مقرر لشاغلي وظائف والعالوة اإلضافية واملكافأة التشجيعية والتدريب طبقًا ملا هو 

وعلى ضوء النصوص املتقدمة فإن الئحة التدريب تسري على املستخدمني  ،املستخدمني(
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والعمال املعينني على بند األجور متى ما توافرت لديهم الضوابط احملددة لذلك، وميكن 

تدريب املستخدمني والعمال املعينني على بند األجور للرفع من مستواهم يف جمال طبيعة 

 هم وتوجيههم جملاالت عمل جديدة.عملهم أو يف حالة الرغبة إىل إعداد

 

%( من املكافأة نظري تأمني 50االستفسار: كيف يتم تطبيق قراري جلنة التدريب بشأن حسم نسبة )
%( نظري تأمني الطعام من مكافأة 20%( نظري تأمني السكن، و)30السكن والطعام وحسم )

يب يف اخلارج التي يصرف املبتعث الشهرية وذلك عن فرتة الثالثني يومًا األوىل من التدر
 عنها ما يعادل بدل االنتداب إذا كانت مدة التدريب أقل من ثالثني يومًا أو أكثر؟ 

الــرأي: إن وضع قاعدة حتكم هذا املوضو  ال تقتصر فقط على املتدرب يف اخلارج ملدة 

سوف  هما كانت مدته. إذ أن املتدربوإمنا تشمل التدريب يف اخلارج م ثالثني يومًا فأقل

ولذا ، ملكافأة مهما كانت مدة تدريبيةيعامل يف الشهر األول معاملة املنتدب من حيث ا

الئحة ( من 7فإن قراري اللجنة ال يتعارضان مع ما ورد يف الفقرة األخرية من املادة )

اليت تنص على عدم جواز تأمني السكن والطعام للمنتدب يف  احلقوق واملزايا املالية

نع يف مثل هذه احلاالت خاص باملنتدب ملهمة رمسية، وال يشمل ذلك اخلارج، ألن امل

( من الئحة التدريب نصت على أن يصرف 34/15املتدرب يف اخلارج، وإذا كانت املادة )

للموظف املبتعث للتدريب يف اخلارج ما يعادل بدل االنتداب عن الثالثني يومًا األوىل فإن 

رتة يف حكم املنتدب بل إن األمر ال يتعدى تقدير ذلك ال يعين أن املتدرب يف هذه الف

وعليه فإن قراري اللجنة املشار ، يف هذه الفرتة مبكافأة املنتدب املكافأة اليت يستحقها

إليهما يعتربان ساريا املفعول على مجيع فرتة التدريب يف اخلارج مبا فيها فرتة الثالثني 

%( من 50لمتدرب حيسم ما يعادل )يومًا األوىل، فإذا مت تأمني السكن والطعام ل

املكافأة الشهرية املعتادة مبا فيها فرتة الثالثني يومًا األوىل وحيسم من مكافأة هذه 

الفرتة بقدر احلسم من مكافأة بقية أشهر التدريب دون النظر إىل كون املتدرب 

ل وإمنا يتقاضي ما يعادل بدل االنتداب يف هذه الفرتة ألن هذه املكافأة ليست هي األص
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األصل هو ما يتقاضاه من مكافأة تعادل مكافأة الطالب املبتعث للدراسة يف املرحلة 

اجلامعية، وهذه املكافأة هي األصل اليت جيب أن ينظر إليه يف تأمني السكن والطعام 

 أو أحدهما.

  

لتدريبية االستفسار: ما مدى استحقاق املوظف املتدرب الذي مل يوفق بالنجاح يف برنامج الدورة ا
 للمزايا املالية الواردة يف الئحة التدريب؟

الــرأي: املوظف املوفد أو املبتعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها 

ولكنه يف نهاية الدورة مل يوفق بالنجاح، ففي هذه احلالة وبعد اقتنا  اجلهة اإلدارية 

 وردت هلا من جهة التدريب بعدم اجاحه يف اليت يعمل فيها املوظف بوجاهة األسباب اليت

( من الئحة التدريب، فإنه ليس 34/27الدورة وفقًا للتقارير املنصوص عليها يف املادة )

هنا مانعًا من استحقاق املوظف املتدرب يف الداخل أو اخلارج للمزايا املالية املنصوص 

ذه املكافآت واملخصصات عليها يف الئحة التدريب خالل مدة الدورة ألن االستحقاق هل

غري مشروط بالنجاح يف التدريب مع مالحظة عدم استفادة املوظف من التدريب يف 

 اجملاالت الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح.

  

لقاء تفوقه اململكة  االستفسار: ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف املبتعث للتدريب  خارج
 ممتاز يف الربنامج التدريبي؟وحصوله على تقدير 

الــرأي: مل يرد يف الئحة التدريب ما جييز صرف مكافأة تفوق للموظف املبتعث للتدريب يف 

( من الالئحة 34/30اخلارج لقاء تفوقه يف الربنامج املبتعث من أجله. وما ورد يف املادة )

طلق وتعميم جلنة هو خاص باملوظف املتدرب يف الداخل ألن ذلك يعترب حكم مقيد غري م

هـ قد تضمن الضوابط اليت مبوجبها يستحق املتدرب 29/5/1398( يف 30التدريب رقم )
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مكافأة التفوق ومل تتطرق الستحقاق املتفوق يف اخلارج للمكافأة، حتى وإن كان 

 هناك توصية من جهة التدريب بذلك. 

 

تدريب وبعده احملددة كمسافة طريق االستفسار: ما هي الكيفية التي يتم خالهلا توزيع أيام قبل ال
 هـ؟ 20/7/1400( وتاريخ 283وفقًا ملا ورد بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم )

الــرأي: بإمكان اجلهة تقدير احلد الذي ميكن املتدرب من الذهاب إىل مكان التدريب 

ر العمل والعودة إىل مقر عمله على أن ال يتجاوز الستة األيام، وأن تكون املسافة بني مق

وزارة اخلدمة املدنية ومكان التدريب تتمشى مع املسافات الواردة يف التعميم الصادر من 

 هـ.12/9/1407( يف 46/41برقم )

  

 داخل اململكة االستفسار: هل ميكن صرف مكافأة تفوق للموظف الذي حضر برناجمًا يف اللغة اإلجنليزية 
 وحصل على تقدير ممتاز؟ 

املتفوق يف برنامج اللغة اإلاجليزية ال يستحق أن يصرف له مكافأة التفوق  الــرأي: إن املوظف

( من الئحة التدريب لقاء حصوله على تقدير ممتاز ما 34/30املنصوص عليها يف املادة )

مل تكن طبيعة عمل وظيفة املتدرب هلا عالقة مباشرة بربنامج اللغة كأن تكون وظيفته 

دة ة وذلك وفقًا ملا ورد يف ضوابط صرف املكافأة الوارمرتجم لغة أو مدرس لغة إاجليزي

 بالسياسة العامة للتدريب.
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االستفسار: ما مدى إمكانية تدريب موظف يف جماالت ال تكون بعضها يف طبيعة عمل الوظيفة املثبت 
 عليها؟

طبيعة عمل الوظيفة أمر يف بعضها  وظف يف جماالت خمتلفة وال تكونالــرأي: إن تدريب امل

يس له حكم يف الئحة التدريب ومن ثم فال يعد ممنوعًا خصوصًا إذا كان التدريب ل

لك فإنه جيب التفريق على لغة من اللغات احلية أو غري ذلك من اجملاالت، وعلى ضوء ذ

 :بني أمرين

. املعاملة املالية للمتدرب، فإذا رشحت اجلهة اإلدارية موظفها البتعاثه للتدريب ومت 1     

على موافقة جلنة التدريب على ذلك فإن املوظف يف هذه احلالة يعامل من احلصول 

 استغرقها التدريب.الناحية املالية وفقًا لالئحة التدريب عن املدة اليت 

الوظائف  ورد بدليل تصنيف حمكوم مبا. االستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية 2     

 .يف اخلدمة املدنية

  

امل املوظف الذي يعمل خارج اململكة يف حالة التحاقه بالتدريب داخل أو خارج االستفسار: كيف يع
 الدولة التي فيها مقر عمله؟

. عند التحاق املوظف الذي يعمل يف اخلارج بالتدريب يف املدينة اليت بها مقر عمله 1الــرأي: 

 يب.مقر عمله وفقًا لالئحة التدر يعامل معاملة املوظف امللتحق بالتدريب داخل

. عند التحاق املوظف الذي يعمل خارج اململكة بالتدريب خارج مقر عمله داخل الدولة 2     

مقر عمله وفقًا  اليت يعمل فيها املوظف يعامل معاملة املوظف امللتحق بالتدريب خارج

 لالئحة التدريب.
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 بها نقر عمله ارج للتدريب خارج الدولة اليت . عند التحاق املوظف الذي يعمل يف اخل3     

 يعامل معاملة املوظف امللتحق بالتدريب خارج اململكة وفقًا لالئحة التدريب.

  

 االستفسار: ما مدى إمكانية صرف البدالت املقررة للموظف املتدرب يف الداخل واخلارج؟ 

الــرأي: جيوز صرف البدالت املقررة للموظف املتدرب يف الداخل واخلارج حيث أن التدريب 

( من نظام اخلدمة 34جزءًا من واجبات العمل النظامية انطالقًا من نص املادة )يعترب 

املدنية ويستثنى من ذلك بدل املناطق النائية فصرفه مرتبط مبكان العمل وليس 

 بطبيعته.

  

 االستفسار: ما هي الدرجة املستحقة إلركاب املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج؟

على أن يكون اإلركاب بالطائرة  الئحة احلقوق واملزايا املاليةن ( م42الــرأي: نصت املادة )

 اآلتية:وفق الدرجات 

 وظفي املرتبة العاشرة فما فوق.( درجة أوىل مل )أ      

 ياحية ملا عدا ذلك من املوظفني.( درجة س )ب      

اليت تصرف وفق أحكام نظام اخلدمة  وهذا النص عام ويشمل مجيع تذاكر اإلركاب      

املدنية ولوائحه مبا يف ذلك التذاكر املستحقة للموظف املبتعث للتدريب يف اخلارج 

وعائلته يف حالة مرافقتهم له طبقًا للضوابط املنصوص عليها بقرار جملس اخلدمة املدنية 

فيدخل يف هـ وذلك ألن التدريب جزء من واجبات الوظيفة 20/7/1400يف  (283)رقم 

 النص العام املنظم لصرف التذاكر.
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يف يعامل املوظف املتدرب يف الداخل أو اخلارج يف حالة إصابته مبرض وحصوله على كاالستفسار:  
 إجازة مرضية؟

و خارجها ومتى الــرأي: التدريب يعترب من واجبات الوظيفة سواء كان ذلك يف داخل اململكة أ

املبتعث للتدريب مبرض وأدى إىل انقطاعه عن التدريب وحصل د أو أصيب املوظف املوف

على إجازة مرضية مبوجب تقارير طبية، فإن هذه الفرتة تعترب إجازة مرضية ويعامل 

املوظف يف هذه احلالة على ضوء إجراءات الئحة تقارير منح اإلجازات املرضية ويستحق 

ة بشرط أن يعود إلكمال الدورة املتدرب املكافآت واملخصصات املقررة خالل هذه الفرت

بعد انتهاء اإلجازة املرضية، أما إذا كانت الدورة تنتهي خالل فرتة اإلجازة املرضية فإنه 

 ال يستحق مكافآت وخمصصات التدريب إال عن الفرتة اليت قضاها فعاًل يف التدريب.

  

 فرتة حضوره برنامج تدريبي؟ االستفسار: ما مدى جواز نقل املوظف املوفد أو املبتعث للتدريب خالل 

الــرأي: ليس هناك ما مينع من نقل املوظف املبتعث للتدريب من وظيفة إىل أخرى داخل اجلهة 

 اإلدارية أو من جهة إىل جهة أخرى. 

 

نظامية حسم أيام الغياب من الراتب والبدالت ومكافآت التدريب على املوظف  ىاالستفسار: ما مد
 غيب عن بعض أيام برنامج الدورة التدريبية؟ املتدرب الذي يتأخر ويت

الــرأي: إذا تأخر أو غاب املوظف املتدرب عن بعض أيام الدورة التدريبية فإنه يتم حسم أيام 

الئحة احلقوق ( من 55الغياب من الراتب والبدالت واملكافآت التدريبية وفقًا لنص املادة )

هـ والذي نص 27/9/1394يف  (1864)م وكذلك قرار جملس الوزراء رق واملزايا املالية

على أنه إذا حسم راتب املوظف عن األيام اليت تغيبها حسم الراتب وكافة ما يستلم من 

 عالوات وبدالت لأليام اليت تغيبها.
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االستفسار: ما مدى استحقاق املوظف املوفد للتدريب يف الداخل للمزايا املالية التي نصت عليها  
 لة قيام جهة التدريب بتأمني السكن فقط؟ الئحة التدريب يف حا

الــرأي: إن قيام جهة التدريب يف الداخل بتأمني السكن فقط للموظف املوفد للتدريب ال يؤثر 

فيما يصرف له من مزايا مالية وليس يف النظام أو الالئحة ما جييز إنقاص املزايا املالية 

 يف حالة تأمني السكن للموفد للتدريب يف الداخل. 

 

االستفسار: ما مدى استحقاق املوظف املتدرب للمكافآت والبدالت الواردة يف الئحة التدريب أثناء 
 إجازة الفصل التدريبي؟ 

الــرأي: يستحق املوظف املتدرب للمكافآت واملخصصات والبدالت املنصوص عليها يف 

ن فرتة التدريب، الالئحة خالل إجازة الفصل التدرييب، ذلك إن تلك اإلجازة تعترب جزءًا م

يد نشاط دفلوال تقدير اجلهة املسؤولة عن التدريب ألهمية وضرورة تلك اإلجازة لتج

املتدربني لإلقبال على التدريب، ملا قررتها فهي يف حقيقة األمر تعترب جزءًا من فرتة 

برنامج التدريب إضافة إىل وقوعها ضمن مدة التدريب حيث مل تكن يف نهايته ومل 

 ف أثناءها بالعودة إىل عمله. يكلف املوظ

 

االستفسار: ما مدى جواز احتساب فصل من فصول برنامج الدورة التدريبية إذا كان الربنامج جمزأ 
 إىل فصول تدريبية؟

الــرأي: إذا كان برنامج الدورة التدريبية جمزأ إىل فصول تدريبية فال جيوز احتساب مدة أي 

يكمل املتدرب مجيع فصول الربنامج املقرر وجيتازه فصل من فصول هذا الربنامج ما مل 

 بنجاح.
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 ؟االستفسار: ما مدى احتساب إجازة فرتة األعياد ضمن فرتة التدريب 

الــرأي: إجازة األعياد كغريها من اإلجازات الرمسية تدخل ضمن فرتة التدريب إذا وقعت 

خالهلا، كما هو احلال بالنسبة لالنتداب، على أن املرجع يف حتديد فرتة التدريب هو 

القرار الصادر باملوافقة على التدريب وتكون الفرتة احملددة يف القرار بأكملها فرتة 

 ما قد يكون ختللها من إجازات رمسية. تدريب بغض النظر ع

 

االستفسار: كيفية صرف استحقاقات املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج وهل تصرف فور صدور 
لالزمة االقرار؟ أم تصرف بعد انتهاء التدريب وهل يطالب املتدرب بتقديم املستندات 

 خصصات؟بالنسبة لبدل الكتب وطباعة األوراق وبدل العالج وغريها من امل

الــرأي: ال يوجد أية شروط لصرف املكافآت وخمصصات املوظف املبتعث للتدريب يف 

( من الئحة التدريب اليت تشرتط أال يسبق الصرف 34/19اخلارج عدا ما ورد يف املادة )

كما أنه ال يشرتط  املوعد احملدد لفرتة التدريب املنصوص عليها يف قرار االبتعاث.

أما بالنسبة لوقت صرف هذه ، ص على هذا الشرطالن دات لعدمللصرف تقديم أي مستن

املكافآت واملخصصات فإنها ختتلف حبسب اختالف طبيعة هذه املخصصات حيث اجد 

أن بعضها ميكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافأة ما يعادل بدل 

ى الشهر أو للمدة االنتداب عن الشهر األول من التدريب إذا كانت مدة الدورة تزيد عل

احملددة للدورة إذا كانت مدتها أقل من الشهر، بينما البعض اآلخر يصرف أثناء 

 التدريب، وهكذا... إخل.
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االستفسار: ما مدى مشول زوج وأوالد املوظفة املبتعثة للتدريب ملدة ستة أشهر فأكثر لبدل العالج 
 واملكافأة الشهرية حسب جدول املخصصات؟

جة املبتعثة تستحق ما يستحقه الزوج املبتعث للتدريب ملدة ستة أشهر فأكثر من الــرأي: الزو

 خمصصات للزوج واألوالد استنادًا لنفس النصوص اليت تعطي الزوج هذا احلق.

  

االستفسار: موظف أنهيت بعثته قبل حصوله على املؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله مما 

له احلصول على املؤهل العلمي،  لى طلبه ليتسنىتطلب معه منحه إجازات رمسية بناء ع

 املوظفني ( من أحكام ابتعاث24ا مدى استفادته يف هذه احلالة مما ورد يف املادة )م

 املتضمنة إعطاء املوظف املبتعث مهلة بعد انتهاء دراسته وقبل مباشرته العمل؟

الــرأي: عدم استفادة املوظف يف هذه احلالة من نص املادة املشار إليها وذلك خلصوصية هذا 

النص ملن كان على رأس البعثة وحصل على املؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله يف 

 الوقت احملدد لذلك. 

 

لذي مت انتهاء على املوظف ا املوظفني ( من أحكام ابتعاث24االستفسار: هل جيوز تطبيق نص املادة )
 بعثته بسبب ظروفه الصحية؟

الــرأي: مفهوم انتهاء الدراسة ورد يف املادة املشار إليها على سبيل العموم وبالتالي ميكن 

 تطبيق املادة على هذه احلالة. 
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االستفسار: كيف يعامل املوظف امللتحق بالدورة اإللزامية للمبتعثني التي تنفذها بعض مؤسسات 
 يل؟التعليم العا

الــرأي: تعترب الدورة املشار إليها من قبيل الدورات التوعوية اليت ال تدخل ضمن مفهوم 

التدريب املشمول بالئحة التدريب، ولذلك يعامل املوظف امللتحق بهذه الدورة اليت تقام 

 خارج املدينة اليت بها مقر العمل وفقًا لضوابط االنتداب.

  

هاء بعثة املوظف ومباشرته لعمل وظيفته والتي مدتها )شهر( االستفسار: يف الفرتة ما بني انت
ماذا يصرف  املوظفني ابتعاث أحكام( من 24للعودة )وعشرة أيام( للمباشرة وفق املادة )

 للموظف؟ الراتب كامالً أم نصفه وهل تصرف املخصصات الدراسية؟

ن قبل جهة عمله على الــرأي: يصرف للموظف عن الفرتة املشار إليها راتبه كاماًل وذلك م

على رأس العمل ويوقف عنه خمصصات االبتعاث نظرًا النتهاء عالقته  ًاأساس أنه موظف

 بالبعثة. 

 

االستفسار: ما مدى إمكانية صرف بدل الرحالت العلمية للمبتعثني للدراسة يف اخلارج يف حالة 
 تأمني السكن والطعام أو املواصالت أو كالهما؟

هـ وقرار وزير الرتبية 19/11/1390( وتاريخ 1112لقرار جملس الوزراء رقم )الــرأي: استنادًا 

هـ فإنه مل يرد يف نصهما ما يفيد 13/4/1393( وتاريخ 32/1/1351/30والتعليم رقم )

، والطعام أو املواصالت أو كالهمااخلصم من هذا البدل يف حالة تأمني السكن 

ت العلمية يف حالة تأمني السكن وانطالقًا من ذلك فإنه ميكن صرف بدل الرحال

والطعام أو املواصالت أوكالهما لعدم وجود نص يقضي باقتطا  جزء منه عند تأمني 

 ذلك.
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االستفسار: هل جيوز التحاق املوظف يف سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل ويف حالة جواز ذلك هل  
 حتتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة؟

ما مينع نظامًا من التحاق املوظف يف سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية  الــرأي: ال يوجد

اليت تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل، وحتتسب فرتة التدريب من ضمن 

سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعترب جزءًا من واجبات الوظيفة مع مالحظة ما ورد يف 

 ة للتدريب يف اخلارج.الئحة التدريب من قواعد بالنسب

  

االستفسار: موظف ابتعث للدراسة إال أنه عاد قبل حتقيقه الغرض الذي ابتعث من أجله ويرغب يف 
ترك العمل قبل اخلدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه حيث أن له خدمة سابقة قبل البعثة ما مدى 

 ملدة االبتعاث؟ جواز احتساب تلك املدة لغرض إكمال مدة اخلدمة اإللزامية املعادلة

الــرأي: يلزم املبتعث بعد عودته من البعثة باخلدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه وال تغين عن ذلك 

مدة اخلدمة اليت أداها قبل االبتعاث مهما طالت وال تقبل استقالته قبل اسرتداد ما أنفق 

تغيب دون رد ما ، وإذا املوظفني ابتعاث أحكام( من 25عليه أثناء االبتعاث وفقًا للمادة )

 أنفق عليه فإنه يطوى قيده من تاريخ غيابه وتشعر اجلهات املختصة بذلك. 

 

االستفسار: ما مدى جواز احتساب املدة املسموح بها للذهاب إىل مقر التدريب والعودة منه ضمن 
 د احتسابها كخربة مضاعفة؟ نمدة التدريب ع

ريب على فرتة التدريب فقط، أما الفرتة الــرأي: وردت النصوص صرحية يف اقتصار مدة التد

ح للمتدرب فيها التغيب عن العمل وهي ما مسدورة والالحقة هلا اليت يالسابقة على بدء ال

يقتضيه التدريب من استعداد للسفر إىل مقر التدريب أو الرجو  منه فال حتتسب ضمن 

 مدة التدريب الفعلية. 



  
          

 
 

 
 هـ1436دليل اآلراء النظامية 

نقل إضايف إذا كان مكان التدريب هو مقر العمل أو االستفسار: هل يصرف للموظف املتدرب بدل 
مكان ملحق به إذا كان التدريب يف ساعات العمل الرمسي وهل يتغري احلكم إذا كان 

 التدريب بعد الدوام الرمسي؟ 

( من الئحة التدريب على صرف بدل نقل إضايف شهري بقدر بدل 34/25الــرأي: تنص املادة )

ظف وهذه املادة جاءت مطلقة واملطلق يبقى على إطالقه النقل املستحق ملرتبة املو

والتدريب جزء من واجبات الوظيفة ويصرف للمتدرب ما نصت عليه الالئحة بغض النظر 

عن مكان التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل أو يف ساعات العمل بشرط 

 ب.أن يكون مكان التدريب يف اجلهات اليت توافق عليها جلنة التدري

  

االستفسار: ما مدى استحقاق املوظف املبتعث للتدريب يف اخلارج لدورة تدريبية مدتها أقل من شهر 
 أو أكثر للمكافآت واملخصصات املقررة ملدة تدريب أقل من ستة أشهر؟

الــرأي: املوظف املبتعث يف اخلارج يستحق عن الثالثني يومًا األوىل من فرتة التدريب ما يعادل 

( من الئحة التدريب، وإذا كانت مدة الدورة أقل من 34/15تداب وفقًا للمادة )بدل االن

أما ، ر االبتعاثذلك فإنه ال يستحق بدل االنتداب إال عن أيام التدريب احملددة يف قرا

بالنسبة لنصف املخصصات فإنه يستحقها باإلضافة لبدل االنتداب مادام أن فرتة التدريب 

وذلك وفقًا للمادة  ،ة عن الثالثني يومًاو نقصت تلك الفرتأقل من ستة أشهر، حتى ول

( من الئحة التدريب، واليت جاءت مطلقة يف املدة اليت أقل من ستة أشهر، ومل 34/16)

تفرق بني الثالثني يومًا األوىل وغريها، وإمنا الشيء الذي ال يصرف إال بعد الثالثني يومًا 

 األوىل فهي املكافأة الشهرية فقط.
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االستفسار: ما مدى امكانية السماح للموظف بإكمال دراسته العليا داخل اململكة أو خارجها عن 
 طريق االنتساب، وهل مينح إجازة أداء االمتحان إذا التحق بالدراسة؟

الرأي: ال يوجد ما ينظم كيفية السماح للموظف باالنتساب للدراسة يف الداخل أو اخلارج، 

وعلى هذا األساس إذا اشرتطت اجلهة التعليمية موافقة جهة عمل املوظف على 

االنتساب أو تقدم املوظف جلهته بطلب املوافقة على ذلك، فإن تقدير ذلك يعود للجهة 

( 9نح إجازة أداء االمتحان الدراسي فقدأعطت املادة )مبا حيقق مصلحة العمل، أما م

ه إلجازة بشرط أن يقدم ما يثبت أدائمن الئحة اإلجازات احلق للموظف يف هذه ا

 لالمتحان ومدته.

 

( من الئحة االيفاد للدراسة بالداخل األطباء من اكمال مدة سنتني 2/4االستفسار: استثنت املادة )
ية كشرط لإليفاد، فهل يشمل هذااالستثناء الطبيب على األقل يف اخلدمة احلكوم

 البيطري؟

الرأي: االستثناء الوارد بهذه املادة يشمل األطباء البشريني وغريهم من البيطريني إلطالق 

 النص وعمومه ولعدم وجود ما يقيده أو يقصره على األطباء البشريني.

 

( من أحكام ابتعاث 29وجب املادة )االستفسار: موظف منح بعد انتهاء البعثة إجازة دراسية مب
املوظفني لعدم املوافقة على متديد البعثة، فهل تلغى هذه اإلجازة إذا متت املوافقة الحقًا 

 على التمديد؟

الرأي: طاملا صدر قرار جلنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية باملوافقة على متديد بعثته 

ازة اليت منحت له لغرض إكمال دراسته فإن البعثة تعترب مستمرة وال حمل لإلج

 وبالتالي ميكن إلغاءها.


