
 

 

 يصهحح ادلىاَئ وانُقم انثحزي
 الئحح انتدرية
 انفصم األول
 إحكاو عايح

 )1ادج ــي(
 انتعزيفاخ

الواردة بها المعانً المقابلة لها ما  األلفاظ هذه الالئحة ٌقصد بالعبارات و إحكامتطبٌق  يف        

 :لم ٌدل السٌاق خالف ذلك 

تإثر ومهارات  إمكانٌات وإكسابهمكفائتهم ورفع  اإلفراد إعدادهو عملٌة  -: درٌب تال -

 سد النقص الكمً والنوعً فً حٌاتهم العامة والوظٌفٌة . إلىاٌجابٌا  فً سلوكهم ٌإدي 

المخطط العام السنوي الذي تعده المصلحة لغرض تنمٌة وتطوٌر  -: الخطة التدرٌبٌة  -

 .  أدائهاالقوى العاملة بها والرفع من كفاءة 

 مصلحة الموانئ والنقل البحري  -: المصلحة  -

 مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة بالمصلحة . -: المكتب  -

 وزار الموصالت  -:  الوزارة -

 اللجنة العلٌا للتدرٌب بالمصلحة . -:  لجنة التدرٌب -

ٌناء بالتقسٌمات ماو مدٌر المكتب او مدٌر ال  اإلدارةهو مدٌر  -الرئٌس المباشر : -

 كل التنظٌمً بالمصلحة .بالهٌ اإلدارٌة

 )2 ادجــي (
 انتدرية َطاق

هذه الالئحة على جمٌع العاملٌن بالمصلحة ممن تسري علٌهم الئحة شئون  إحكام يسري

( من هذه 1العاملٌن بالمصلحة وعلى المتدربٌن طبقًا للتعرٌف الوارد بشؤنهم فً المادة )

 الالئحة .

 )3يادج (
 تطاقح انتدرية

لكل منتسب للمصلحة ملف تدرٌب تحفظ به كافة الوثائق والبٌانات والمعلومات  ينشأ    

بطاقة التدرٌب التى تحتوي على الدورات التدرٌبٌة المتحصل الخاصة بالتدرٌب بما فً ذلك 

 علٌها والدورات التدرٌبٌة الواجب الحصول علٌها وفقا لطبٌعة العمل . 



 (4)يادج 

 انتدرية أهداف
 -إلى تحقٌق ما ٌلً :التدرٌب يهدف 

من خالل االهتمام بالعنصر البشري وتحسٌن  أهدافهامساعدة المصلحة فً تحقٌق  -1

 وتطوٌر مستواه .

 العمل بجودة عالٌة وسرعة اقتصادٌة . أداءضمان  -2

 خفض معدل دوران العمل والتقلٌل من الحوادث . -3

وخفض معدالت  تاجٌةواإلنالمساعدة على زٌادة المعلومات بما ٌإدي الى زٌادة اإلنتاج  -4

للمواد والمعدات بسبب اإلهمال او سوء االستعمال الناتج عن نقص  واألعطالالتلف 

 التدرٌب والتؤهٌل . 

رفع الروح المعنوٌة للمتدرب وتحفٌزهم وتشجٌعهم على العمل ٌإدي الى المساهمة فً  -5

 زٌادة اإلنتاج واالنتماء الى المصلحة . 

 (5)يادج 
 شزوط وضىاتظ انتدرية

 في من يرشح لمتدريب مايمي . يشرتط        
 أن يكون من موظفي المصمحة وفقًا لممالك الوظيفي المعتمد . (1
من ىذا الشرط كل من  ىتنفيذ البرنامج التدريبي ويستثن إثناءعام  55اال يزيد عمره عن  (2

يكمف بحضور الندوات والمؤتمرات وحمقات النقاش او من يصدر بشأنو قرار من رئيس 
 صمحة .الم

 اال تقل درجة التقدير العام في تقريره السنوي خالل السنتين األخيرتين عن جيد . (3
 وظيفتو او الوظيفة المرشح ليا . إعمالأن يتفق البرنامج التدريبي وطبيعة  (4
أن تتوفر في المرشح الشروط الالزمة لمتدريب من الناحية العممية والصحية  (5

 والتخصصية.
 لممتدرب من قبل الرئيس المباشر .أن يتم الترشيح المبدئي  (6
أن يكون المرشح ذو خمق حسن ويتمتع بسموك جيد واال يكون قد تم توقيع ايو عقوبات  (7

او جزاءات بموجب الئحة الجزاءات بالمصمحة او ايو إحكام قضائية مخمة بالشرف 
يكن قد مضي عمي العقوبة المدة  واألخالق العامة من قبل المحاكم الميبية مالم

 المنصوص عمييا او رد اليو اعتباره وفقًا لمتشريعات النافذة .
 
 
 



 انفصم انثاَي
 اخلطح انتدريثيح

 

 (6يادج ) 
 إعداد اخلطح انتدريثيح

إعداد الخطة التدرٌبٌة للمصلحة من قبل مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة  يتم      

 بالتنسٌق مع لجان التدرٌب الفرعٌة ومنسقً التدرٌب باإلدارات وفقا لما ٌلً : 

 االقتراحات الواردة من الموانئ واإلدارات والمكاتب . -1

 نتائج الدراسات والتحالٌل لخطط التدرٌب السابقة . -2

ى خطة المصلحة فً المشروعات والبرامج الجدٌدة المزمع تنفٌذها لتتم االعتماد عل -3

 الموائمة بٌن برامج التدرٌب والتنفٌذ .

التوصٌات والقرارات الصادرة عن المنظمات والهٌئات الدولٌة واإلقلٌمٌة والمإتمرات  -4

 والندوات والمعارض وورش العمل .

والمراكز واألكادٌمٌات االطالع على برامج التدرٌب وورش العمل للشركات  -5

 المتخصصة واختٌار ما ٌناسب طبٌعة عمل وأهداف المصلحة .

 (7يادج )
 عُاصز اخلطح

 خطة التدريب السنوية مايمي :ـ إعدادعند  يرعي      
 ـ المؤائمة بين برامج التدريب المحمية التى يتم تنفيذىا داخل المصمحة او خارجيا مع برامج 1

 عائد ممكن من االستفادة العممية والغنية لممتدرب .بما يضمن تحقيق اكبر  التدريب الخارجية
ـ تحديد اليدف من التدريب ونوعو وجية التدريب وشروط االلتحاق بو والساعات التدريبية  2

 المطموبة .
 ــ تحديد عدد المرشحين لمتدريب بما يتوافق و الميزانية المعتمدة لمتدريب . 3
خطة التدريب  إعدادتقييم شامل وكامل عن خطط التدريب السابقة لالستفادة منيا عن  إعدادـ  4

 التالية .
 (8يادج )

 اعتًاد اخلطح
مقترح الخطة التدرٌبٌة إلى لجنة التدرٌب لالطالع والدراسة واالعتماد ومن تم إحالته حيال      

 لوزارة الموصالت لالعتماد . 

 



 
 انفصم انثانث

 انتدريةييشاَيح 
 

 (9)يادج  
 تدايح وَهايح ييشاَيح انتدرية

 ي بنيايتيا .ميزانية التدريب مع بداية السنة المالية لممصمحة وتنتي تبدءا     
 (11)يادج 

 اقرتاذ ييشاَيح انتدرية
الجهة المختصة تالتذرية داخل المصلذة وضع مقتزح الميزانية التقذيزية للتذرية  تتويل    

 المصلذة للميزانية العامة . وإعذادالخطة التذريثية تما يتىافق  علً ضؤ
 

 (11يادج )
 عُاصز ييشاَيح انتدرية

 مايمي :ـميزانية التدريب  تنظيم
 

التً ستقىم تتنفيذ داخل وخارج ليثيا والمقزر دفعها للجهات  ةتكاليف الذورات التذريثي (1
 هذه الذورات .

المثالغ المالية المقزر دفعها للمتذرب كذىافز ومكافآت ومصزوفات وفقًا إلدكام هذه  (2
 واللىائخ والتشزيعات المذلية األخزي.الالئذة  

 لها عالقة تالعملية التذريثية . أخزٌاية مصزوفات  (3

 
 انفصم انزاتع

 تُفيذ اخلطح انتدريثيح
 (12يادج )

 جلُح انتدرية تادلصهحح
 

بقرار من وزٌر الموصالت أو من له صالحٌاته لجنة التدرٌب بالمصلحة عل  تشكم      

 النحو التالً 

 رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري                           رئٌسا  -1

 مدٌر إدارة الشئون اإلدارٌة والمالٌة                              عضوا -2

 عضوا                   مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة    مدٌر  -3

 مدٌر مكتب الشئون القانونٌة والعالقات الدولٌة                  عضوا -4



 مندوب أو أكثر عن اإلدارات والمكاتب                           عضوا  -5

 عضوامندوب عن الموانئ التجارٌة والنفطٌة                            -6

 وللجنة الحق االستعانة بمن تراه مناسبا فً سبٌل أداء مهامها 

 
 (13يادج)

 اختصاصاخ جلُح انتدرية
 تختص لجنة التدرٌب بما ٌلً : 

 اقتراح سٌاسات التدرٌب الداخلٌة والخارجٌة . -1

 اقتراح الموازنة الالزمة للتدرٌب . -2

 متطلبات الوظٌفة . التحدٌد العددي والنوعً لمن ٌقترح تدرٌبهم سنوٌا على ضوء -3

 دراسة واعتماد برامج التدرٌب والتقارٌر الدورٌة حول تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة . -4

 اقتراح إصدار او تعدٌل اللوائح المنظمة للتدرٌب . -5

 (14يادج)
 اختًاعاخ جلُح انتدرية

صحٌحة بحضور  ااجتماعاتهوتعتبر  أشهركل ثالثة  األقلتجتمع لجنة التدرٌب مرة على     

 . أعضائهانصف  أوتجتمع استثنائٌا بدعوة من رئٌسها  أن, وٌجوز  أعضائها أغلبٌة

 (15يادج )
 جلاٌ انتدرية تادلىاَئ

 التالً:صالحٌاته لجان فرعٌة بالموانئ على النحو  أو منتشكل بقرار من رئٌس المصلحة  

 رئٌسا                                                  مدٌر المٌناء    -1

 عضوا                      والمالٌة      اإلدارٌةرئٌس قسم الشئون  -2

 عضوا                              رئٌس مكتب الشئون القانونٌة     -3

 عضوا                                   المسئول عن التدرٌب        -4

 عضوا                   والمكاتب      األقسامعن  أكثر أومندوب  -5

 

 (16يادج)
 اختصاصاخ جلاٌ انتدرية تادلىاَئ

 تختص لجان التدرٌب الفرعٌة بالموانئ بما ٌلً :    

التنسٌق مع لجنة التدرٌب بالمصلحة ومكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة فً كل ما  -1

 والخارجٌة.برامج التدرٌب الداخلٌة  إنجاحمن شانه المساهمة فً 

 اقتراح خطة التدرٌب للمٌناء  -2



اقتراح العناصر المناسبة المرشحة للتدرٌب الداخلً والخارجً وفقا للضوابط العامة  -3

 المكتب . أوللجنة التدرٌب  وإحالتها

 حدود المٌناء الجغرافٌة . إطاروالمتابعة لبرامج التدرٌب المقامة فً  اإلشراف -4

 تكلف بها من المصلحة . أخرىموضوعات  أي -5

 (17ج ياد)
 يُسقي انتدرية تاإلداراخ وادلكاتة

 ذات أو المكتب اإلدارةوالمكاتب بالمصلحة منسق لبرامجها التدرٌبٌة بتولً  اإلداراتتختار     

 المهام الموكلة للجان التدرٌب الفرعٌة بالموانئ .

 (18يادج )
 اختًاعاخ انتدرية انعايح

تعقد لجنة التدرٌب بالمصلحة ولجان التدرٌب الفرعٌة بالموانئ ومنسقً التدرٌب باإلدارات     

والمكاتب اجتماعات دورٌة كل أربعة أشهر لمناقشة الخطة التدرٌبٌة العامة وكافة األمور 

المتعلقة بالتدرٌب وٌجوز أن تعقد اجتماعات طارئة أو استثنائٌة كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

  رئٌس لجنة التدرٌب أو نصف األعضاء .  بطلب من

 (19)يادج 
 تُفيذ اخلطح انتدريثيح

تباشر المصلحة تنفٌذ خطتها التدرٌبٌة بعد اعتمادها من الوزارة وتفوٌضها بالمخصصات       

 المالٌة عن طرٌق مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة وفقا لما ٌلً :

الداخلٌة والخارجٌة وٌتم تحدٌد حصة المشاركة لكل تدرس لجنة التدرٌب الدورات البرامج  -1

 مٌناء وإدارة ومكتب دون تحدٌد األسماء .

ٌعمل المكتب على اختٌار أفضل العروض الفنٌة والمالٌة من خالل اتصاله بالشركات  -2

والمراكز والمعاهد المسجلة بالمصلحة ومعرفة السٌرة الذاتٌة للمدرب وٌتم االتفاق على 

 ورة .مكان وزمان الد

ٌعلن المكتب من خالل وسائل االتصاالت المتاحة عن الدورات التدرٌبٌة المزمع تنفٌذها  -3

 بفترة زمنٌة ال تقل عن شهر قبل موعد التنفٌذ وٌشمل اإلعالن ما ٌلً :

 اسم البرنامج التدرٌبً . - أ

 المدة الزمنٌة للبرنامج . - ب

 مكان زمان التنفٌذ . - ت

 اسم الجهة المنفذة . - ث

 ج .محتوٌات البرنام - ج

 شروط وضوابط االلتحاق . - ح

 العدد المطلوب من كل جهة . - خ

ٌتم عرض األسماء المرشحة لحضور الدورة على لجنة التدرٌب مرفقة بكامل البٌانات وفقا  -4

 للنموذج المعتمد من المصلحة وتختار لجنة التدرٌب قائمة األسماء النهائٌة .



ة سواء أكانت داخلٌة أو خارجٌة ٌقوم المكتب بتمام اإلجراءات اإلدارٌة الخاصة بكل دور -5

 بعد إصدار قرارات التكلٌف أو اإلٌفاد والتؤكد من التفوٌضات المالٌة الالزمة .

ٌقوم المكتب بمتابعة تنفٌذ البرنامج التدرٌبً مع الجهة المنفذة وٌقدم تقرٌره إلى لجنة  -6

 التدرٌب حول الدورة والمتدربٌن .

 لمعتمد من المصلحة لتقٌٌم الدورة وٌشمل :ٌقوم كل متدرب بتعبئة نموذج التقٌٌم ا -7

 المادة العلمٌة . - أ

 كفاءة المدرب . - ب

 التنظٌم والتنسٌق . - ت

 االقتراحات . - ث

 انثاَي انثاب
 انتدرية أَىاع

 األولانفصم 
 انتدرية انداخهي

 (21)يادج )
 ادلقصىد تانتدرية انداخهي

 

من الوحدات التعلٌمٌة او التدرٌبٌة داخل لٌبٌا  ٌقصد بالتدرٌب الداخلً إلحاق المتدرب بؤى    

سواء كان ذلك داخل المصلحة وموانئها او اٌه جهة تدرٌبٌة  او تعلٌمٌة معتمدة او كان ذلك 

بوحدة خدمٌة متخصصة وذلك بقصد رفع الكفاءة واكتساب المهارات الفنٌة او المهنٌة او 

 التدرٌب اثاء العمل الرسمً او خارجه .سواء كان اإلدارٌة التى تزٌد من قدرته اإلنتاجٌة 

 (21يادج )
 انتدرية إثُاء انعًم

 
المعتمدة الذي ٌتم إثناء ٌقصد بالتدرٌب إثناء العمل هو التدرٌب المنظم وفقاً للخطة التدرٌبٌة     

 ساعات العمل سواء كان داخل المصلحة او خارجها .

 (22يادج )
 ادلانيح نهًتدرب إثُاء انعًم  ادلعايهح

 

 العمل ماٌلً :ـ إثناءٌمنح المتدرب      

 مرتبه كامالً وفق التشرٌعات النافذة . (1



 ) عشرون ساعة تدرٌب(. أسبوعٌادٌنار  55مكافؤة التدرٌب بواقع  (2

 األدوات الالزمة لتنفٌذ برنامج التدرٌب . (3

 (23يادج )
 انعًم خارجانتدرية 

 
من عمله وٌتم داخل ٌقصد بالتدرٌب خارج العمل هو التدرٌب الذي ٌتفرغ له المتدرب      

 المصلحة او خارجها بهدف تطوٌر العامل وتنمٌة مهاراته ؟

 ( 24يادج )
 انعًم ادلعايهح ادلانيح نهًتدرب خارج

 
 ٌمنح المتدرب خارج العمل المزاٌا اآلتٌة :ـ      

 عات النافذة .المرتب  كامالً وفقا للتشرٌ (1

 ساعة تدرٌبٌة ( . 25دٌنار أسبوعٌا ) التقل عن  55مكافؤة مالٌة بقٌمة  (2

إمكانٌة توفٌر اإلقامة والمواصالت لمن ٌبعد مقر سكناهم عن موقع التدرٌب مسافة  (3

 كم . 85التقل عن 

 صرف عالوة السفر والمبٌت وفقاً للتشرٌعات النافذة . (4

 خري داخلٌا وخارجٌاً أولوٌة الحصول على دورات تدرٌبٌة أ (5

 (25يادج )
 انتدرية انتأهيهي

 

العامل وتؤهٌلٌه لشغل وظٌفة شاغرة بالمالك الوظٌفً  إعدادٌقصد بالتدرٌب التؤهٌلً     

 المعتمدة او لتغطٌة احتٌاجات المصلحة وفق معطٌات معنٌة .

 
 (26مادة )

 انتدرية و انتطىيز انذاتي 
 

ٌقصد بالتطوٌر الذاتً تنمٌة المهارات واإلمكانٌات العلمٌة العملٌة للعاملٌن فً مجال       

أنشطة المصلحة بشرط توفر الشروط المطلوبة وذلك عن طرٌق االنتساب للمدارس والجامعات 

 والمعاهد والدورات التدرٌبٌة بما الٌتعارض وسٌر العمل .

 

 



 

 

 (27مادة )

 تانتدرية وانتطىيز انذاتيشزوط االنتحاق 
 

 ٌشترط فٌمن تتم له الموافقة لاللتحاق ببرامج التطوٌر الذاتً ماٌلً :ـ      

 ـ أن ٌكون من موظفً المصلحة وفقا للمالك الوظٌفً المعتمد .1

 المصلحة . وأنشطةـ أن ٌكون مجال التعلٌم او التدرٌب ٌتناسب 2

 ر ورئٌس المصلحة بالخصوص .ـ ضرورة الحصول على موافقة الرئٌس المباش3

 ـ عدم تؤثٌر برنامج التعلٌم او التدرٌب علً سٌر العمل .4

 ـ عدم تؤثٌر العمل المكلف به  الموظف ببرنامج التعلٌم او التدرٌب .5

السنوٌة للسنوات الثالثة األخٌرة ال تقل  هـ أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك وأن ٌكون تقارٌر6

 عن جٌد .

 (28مادة )

 نهًُتسة يف تزَايح انتطىيز انذاتيايا اندوراخ شادل
 

 ٌمنح المنتسب لبرامج التطوٌر الذاتً ماٌلً :ـ      

 ـ إجازة بمرتب تغطً فترة االمتحانات .1

ـ إجازة بمرتب تغطً اٌام السفر لالمتحانات والتسجٌل اذا كان مقر التعلٌم او التدرٌب ٌبعد  2

 اإلقامة االعتٌادٌة للمنتسب . عن موقع العمل او

ـٌجوز منح المنتسب تفرغ جزئً ال ٌوفر على سٌر العمل ٌقدره الرئٌس المباشر وٌتعمد من  3

 رئٌس المصلحة .

 ـ ٌجوز منح المنتسب مصارٌف التنقل لغرض اداء االمتحانات والتسجٌل . 4

ى درجة النجاح بتقدٌر قٌمة مصارٌف التعلٌم او التدرٌب بشرط الحصول عل ـ ٌجوز استرداد5

الٌقل عن جٌد جداً واستفادة المصلحة من هذا البرنامج بناءاً على تقدٌر اإلدارة المختصة وجهة 

 التدرٌب ولجنة التدرٌب  واعتماد الرئٌس بالمصلحة.

 

 



 

 (29يادج )
 انُدواخ واحلهقاخ اندراسيح

 
المراكز  أوالمؤسسات  أوالييئات  أومع غيرىا من المعاىد  يجوز لممصمحة منفردة باالشتراك

المتخصصة إقامة حمقات دراسية أو تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات في مجاالت نشاط  البحثة
المصمحة . ويتولي إدارة ىذه الندوات والحمقات فريق عمل من المصمحة أو من خارجيا ممن 

جية المنظمة والجية المختصة تتوفر فييم الكفاءة والمقدرة وذلك نظير مكافأة مالية تقترحيا ال
كما يجوز لممصمحة االتفاق مع خبراء تدريب او بالتدريب يتم الموافقة عمييا واعتماد من رئيس 

المحاضرات والعروض في الحمقات الدراسية والندوات  لقاءطبيعي او اعتباري الاستشاريين بكل 
 رئيس المصمحة .نيا ويتعمدىا والمقاءات والمؤتمرات وذلك نظير مكافأة مالية يتفق معيم بشأ

 

 انفصم انثاَي
 انتدرية اخلارخي

 
 (31)مادة 

 انتدرية اخلارخي
 

التعلٌمٌة المعتمدة  ٌقصد بالتدرٌب الخارجً التحاق الموظف بؤي من الوحدات التدرٌبٌة او      

 خارج البالد بقصد رقع الكفاءة واكتساب الخبرة وصقل المهارة والتؤهٌل لزٌادة قدرته اإلنتاجٌة.

 (31) مادة

 شزوط االنتحاق تانتدرية اخلارخي
 

 ٌشترط لمن ٌتم ترشحٌه لحضور دورة خارجٌة ماٌلً :ـ      

 تمد .أن ٌكون من موظفً المصلحة وفقاً للمالك الوظٌفً المع (1

 أن ٌكون قد امضً مدة عمل التقل عن سنتٌن عمل بالمصلحة . (2

أن الٌكون قد رشح لدورة تدرٌبٌة داخلٌة او خارجٌة ولم ٌنجح فٌها خالل الثالث سنوات  (3

 األخٌرة .

 أن ٌكون تقرٌره السنوي للسنوات الثالثة األخٌرة الٌقل عن جٌد . (4

 تماد من رئٌس المصلحة .أن ٌتم ترشٌحه من قبل الرئٌس المباشر وٌتم االع (5

 أن تتوفر فٌه الشروط او المواصفات المطلوبة لاللتحاق بالدورة . (6



 

 (32) مادة

 ادلشايا ادلًُىحح نهًتدرب تاخلارج
 :ـ اآلتيةيمنح المتدرب الموفد لمتدريب الخارجي المزايا    

يوم ويتم منح المتدرب ربع  99كانت مدة الدورة اقل من  مرتبو كاماًل وفق التشريعات اذا (1
 المرتب األساسي اذا زادت المدة عن ذلك .

 صرف عالوة السفر واإليفاد وفقًا لمتشريعات النافذة . (2
 اصطحاب المتدرب في الخارج ألسرتو وفقًا لمتشريعات النافذة . (3
 . صرف تذكرة سفر لممرفق لممتدربة بشرط ان يكون محارميا شرعاً  (4
 صرف عالوة الكتب واألدوات الدراسية المساعدة وفقًا لمتشريعات النافذة . (5
 صرف تكميف العالج بالخارج وفقًا لمتشريعات النافذة . (6

 

 (33)مادة 

 انتدرية انتطىيزي انذاتي 
 

ٌقصد بالتدرٌب التطوٌري الذاتً الخارجً تنمٌة المهارات واإلمكانٌات العلمٌة والعملٌة         

للعاملٌن فً مختلف مجاالت أنشطة المصلحة بشرط توفر الشروط المطلوبة وذلك عن طرٌق 

 للجامعات والمعاهد والدورات خارج لٌبٌا بما الٌتعارض وسٌر العمل .

 

 (34)مادة

 تانتدرية انتطىيزي انذاتي اخلارخيشزوط االنتحاق 
 

ٌشرط فً من تتم له الموافقة على االلتحاق بالتدرٌب التطوٌري الذاتً خارج لٌبٌا         

 ماٌلً:ـ

 أن ٌكون من موظفً المصلحة وفقاً للمالك الوظٌفً المعتمد . (1

 أن ٌكون مجال التعلٌم او التدرٌب ٌتناسب او نشطة المصلحة . (2

 موافقة الرئٌس المباشر واعتماد رئٌس المصلحة بالخصوص .ضرورة الحصول على  (3

 أن ال ٌإثر برنامج التدرٌب او التعلٌم على أداء الموظف وسٌر العمل . (4

أن ٌكون تحسب السٌرة والسلوك وأن ٌكون تقرٌره السنوٌة للسنوات الثالثة األخٌرة  (5

 الٌقل عن جٌد .

 

 



 (35)مادة

 انتدرية انتطىيزي انذاتي اخلارخيادلشايا ادلًُىحح نهًُتسة نربايح 
 

 ٌمنح المنتسب لبرامج التطوٌري الذاتً  خارج لٌبٌا ماٌلً :ـ      

 ـ إجازة بمرتب تغطً فترة االمتحانات .1

ـ إجازة بمرتب تغطً اٌام السفر والتسجٌل اما لم تكن طرٌقة التدرٌب التتطلب ذلك )التدرٌب  2

 عن بعد(  .

 االمتحانات والتسجٌل . أداءنتسب مصارٌف التنقل لغرض ـ ٌجوز للمصلحة منح الم 3

ـ ٌجوز للمنتسب استرداد مصارٌف التعلٌم او التدرٌب بشرط الحصول على درجة النجاح 5

بتقدٌر الٌقل عن جٌد جداً واستفادة المصلحة من هذا البرنامج بناءاً على تقدٌر اإلدارة المختصة 

 الرئٌس بالمصلحة لذلك .وجهة التدرٌب ولجنة التدرٌب  واعتماد 

 انثانثانفصم 
 انتدرية إلعزاض االنتحاق تادلصهحح

 
 (36)مادة 

 انتدرية إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
ٌقصد بالتدرٌب إلغراض االلتحاق بالمصلحة هو توفٌر فرصة المعرفة والتعلٌم التى تتعلق     

بنشاط المصلحة وتخصصاتها خالل الفترة زمنٌة محدداً سواء كان هذا التدرٌب نظرٌاً او عملٌاً 

او كان ٌجمع بٌنهما وذلك لمن تم قبوله للعمل بالمصلحة وتقتضً متطلبات وطبٌعة الوظائف 

 تى سٌشغلونها مثل هذا التدرٌب .ال

 (73مادة )

 شزوط انقثىل يف انتدرية إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
 ٌشترط فً من ٌتم قبوله لمثل هذا النوع من التدرٌب ماٌلً :ـ

 أن ٌكون ممن تم اختٌارهم لاللتحاق بالعمل فً المصلحة . (1

 كانت الدورة تتطلب ذلك . أن ٌجتاز االمتحانات المقررة لقبول المتدربٌن بنجاح اذا (2

 تثبت لٌاقته الصحٌة  لنوعٌة التدرٌب فً المجال المرشح له . (3

 أن ٌكون حاصالً على المإهالت العلمٌة المطلوبة لاللتحاق اذا تطلبت الدورة ذلك . (4

 أن ٌتم ترشٌحه لاللتحاق بالدورة من قبل احد الجهات المخوله بذلك . (5

 

 



 (74مادة )

 تصًيى نهدوراخ انتدرية

ٌقوم مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة بتصمٌم الدورات التدرٌبٌة إلغراض االلتحاق       

بالمصلحة بالتنسٌق مع اإلدارات المختصة والعمل على تنفٌذها وٌتم تحدٌد المدة الزمنٌة وكذلك 

 طرٌقة األداء واالمتحانات .
 (75مادة )

 اعتًاد َتائح اندوراخ
ٌجري وفقاً للطرق المعتادة وتعتمد  رٌكون اجتٌاز الدورة بنجاح بموجب امتحان او اختبا       

 النتائج من ورئٌس المصلحة او من ٌفوضه فً ذلك .

 (04)مادة 

 واخثاخ ادلتدرب إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
 ي :ـ ٌجب على المتدرب ألغراض االلتحاف بالمصلحة بما ٌل   

تدرٌب وفقاً إلحكام هذه الالئحة وأن ٌلتزم بكافة إحكامها خالل مدة اإلقرار بقبول ال (1

 التدرٌب .

االلتزام بالعمل مع المصلحة بعد اجتٌاز الدورة بنجاح وذلك لمدة التقل عن خمس  (2

 سنوات .

المواظبة على حضور الدورة وإتباع التعلٌمات وتنفٌذ األوامر المتعلقة بالتدرٌب  (3

 واألجهزة المستعملة إثناء التدرٌب .والمحافظة على المعدات 

 عدم الجمع بٌن العمل الذي ٌتدرب علٌه وبٌن عمل آخر طوال فترة تدرٌبٌة . (4
 

 (41مادة )

 يشايا اندوراخ إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
 تعمل المصلحة على تقدٌم المزاٌا التالٌة للتدرب إثناء الدورة وبعدها هى:ـ   

 المكافؤة المتفق علٌها وفقاً التشرٌعات . المرتب او (1

 ساعة تدرٌبٌة. 25دٌنار أسبوعٌا  بواقع  الٌقل عن  55مكافؤة مالٌة بقٌمة  (2

إمكانٌة توفٌر اإلقامة والمواصالت لمن ٌبعد موقع سكناهم عن مقر التدرٌب بمسافة  (3

 كم  عن موقع التدرٌب. 85التقل من 

 لمن ٌجتاز الدورة بنجاح . تؤكٌد الحصول على فرصة العمل بالمصلحة (4

 أولوٌة الحصول على دورات تدرٌبٌة أخرى للمتفوقٌن فً الدورة . (5
6)  

 



 انثاب انثانث
 ختاييح إحكاو

 األولانفصم 
 انىاخثاخ ,,,, ادلشايا ,,,,,, انعقىتاخ

 (42يادج )
 إقزارحتزيز 

 

على المتدرب أن ٌحرر إقرارا قبل قٌامه بالدورة ٌفٌد بؤنه قد أحذ علماً بما نصت علٌه هذه     

 الالئحة وأنه ٌقبل تطبٌق بنودها فً كل األحوال .

 (43يادج )
 انىاخثاخ انعايح نهًتدرب

 هذه الالئحة ٌتوجب على المتدرب ماٌلً :ـ إحكاموجب ٌ   

 المواظبة على حضور الدورة كاملة . (1

 أن ٌكون حسن السٌر ة والسلوك من الزمالء والمدرب وجهة التدرٌب . (2

احترام اللوائح والنظم والعادات والتقالٌد واالٌسئ إلى سمعة المصلحة والدولة سواء  (3

 كان التدرٌب محلٌاً او خارجًٌا .

موافقة جهة التدرٌب واعتماد رئٌس كان اال ب عدم االنقطاع عن التدرٌب الى سبب  (4

 المصلحة .

 العمل فً الجهة التى ٌتدرب فٌها . إسرارالمحافظة على  (5

بموافقة كتابٌة من جهة  إالللتدرٌب وعدم التمدٌد او تغٌٌر المسار التقٌد بالمدة المحددة  (6

 التدرٌب واعتماد رئٌس المصلحة .

 (44يادج )
 انىاخثاخ تعد اَتهاء اندورج

 

للدورات الداخلٌة وخالل مدة ال بالمصلحة مباشرة أن ٌعود الستالم عمله  على المتدرب (1

 تزٌد عن ثالثة أٌم للدورات الخارجٌة .

على المتدرب أن ٌقوم بتعبئة النماذج المطلوبة بعد انتهاء الدورة ومنها تقرٌر عن  (2

 الدورة والتسوٌة المالٌة وما ٌتم طلبه من جهة التدرٌب .

الخارج  أن ٌعملوا على على المتدربٌن اللذٌن حضورا الدورات التدرٌبٌة فً الداخل او  (3

تنمٌة مهارات زمالئهم العاملٌن معهم على ضإ ما اكتسبوه من معلومات وخبرات 

 باطالعهم على المحاضرات والنماذج والمعلومات من خالل حلقات نقاش خاصة .

 



 (45)يادج 
 ادلشايا تعد اختياس اندوراخ

 

 ٌمنح كل من ٌجتاز الدورات التدرٌبٌة بنجاح ماٌلً :ـ  

 األولوٌة فً شغل الوظائف الشاغرة بالمصلحة بما ٌتناسب ونوع التدرٌب الذي تلفاه. (1

 األولوٌة فً الدورات التدرٌبٌة المتقدمة . (2

 األولوٌة فً منح السلف اإلعانات وفقا للتشرٌعات النافذة . (3

 األولوٌة فً المكافآت والترقٌات التشجٌعٌة . (4

 (46يادج )
 وتعدِ انعقىتاخ انعايح إثُاء انتدرية

 

 ٌتم تطبٌق العقوبات واإلحكام المذكورة أدناه بحسب األحوال وهً :ـ  

 % من مدة الدورة 25عدم صرف عالوة التدرٌب اذا كانت نسبة الغٌاب قد تجاوزت  ـ 1

ـ خصم اٌام الغٌاب عن الدورة من المرتب الشهري اذا كان توقٌت الدورة إثناء ساعات  2

 العمل.

رة كاملة من المرتب الشهري اذا لم ٌستطٌع المتدرب اجتٌاز الدورة ـ خصم مصروفات الدو 3

 % من مدة الدورة .25بنجاح وكانت نسبة الغٌاب قد تجاوزت 

التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة لمدة سنة لمن امتنع عن  األنشطةـ الحرمان من المشاركة فً  4

 منظمة لسٌر العمل .حضور الدورة المرشح لها دون عذر مقبول ووفقًا للضوابط ال

ـ ـ الحرمان من المشاركة فً األنشطة التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة لمدة سنة لمن اخل  5

% 51بالنظام العام وأساء الى سمعة المصلحة او الدولة او تغٌب عن المشاركة بنسبة تجاوزت 

 من مدة الدورة دون عذر مقبول وفقًا للضوابط المنظمة لسٌر العمل .

لحرمان من المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة بالداخل والخارج لمدة سنتٌن لمن تم انهاء ـ ـ ا 6

 تدرٌبهم ألسباب إخالل المتدرب بؤحد الشروط والضوابط المنصوص علٌها فً هذه الالئحة.

 امتنع عن حضور الدورة المرشح لها دون عذر مقبول ووفقاً للضوابط المنظمة لسٌر العمل .

 

 

 

 



 انثاَيانفصم 
 إَهاء وإنغاء وتأخيم انربايح انتدريثيح

 (47يادج )
 حاالخ إَهاء انتدرية تانداخم

 

 ٌتم إنهاء تدرٌب الملتحقٌن باألنشطة التدرٌبٌة بالداخل فً الحاالت اآلتٌة :ـ    

 ـ اذا تم فصل المتدرب من قبل الجهة التى تقوم بالتدرٌب .1

 بسمعة المصلحة او الدولة ٌعاقب علٌه القانون .ـ اذا ارتكب المتدرب فعال مشٌناً ٌضر  2

ـ اذا لم ٌتمكن المتدرب من مواصلة التدرٌب ألسباب صحٌة على أن ٌتم دعم ذلك بتقرٌر  3

 طبً معتمد من الجهة المخولة بذلك .

 ـ اذا تم فصل المتدرب من العمل ألٌه أسباب وظٌفٌة . 4

اكم اللٌبٌة الرتكابه جنحة او جناٌة مخلة ـ اذا صدر حكم قضائً ضد المتدرب من قبل المح 5

 بالشرف .

 (48يادج )
 انتدرية تاخلارج حاالخ إَهاء

 

 ٌتم إنهاء تدرٌب الملتحقٌن باألنشطة التدرٌبٌة بالخارج فً الحاالت اآلتٌة :ـ    

 تم فصل المتدرب من قبل الجهة التى تقوم بالتدرٌب . إذاـ 1

 ارتكب المتدرب فعال مشٌناً ٌضر بسمعة المصلحة او الدولة ٌعاقب علٌه القانون . إذاـ  2

لم ٌتمكن المتدرب من مواصلة التدرٌب ألسباب صحٌة على أن ٌتم دعم ذلك بتقرٌر  إذاـ  3

 طبً معتمد من الجهة المسئولة عن تمثل الدولة اللٌبٌة فً بلد التدرٌب  .

 ال الدورة دون موافقة المصلحة .قام  المتدرب بتغٌٌر مج إذاـ  4

او  وامتنع عن ذلك أسبابٌه الطلبت المصلحة من المتدرب العودة الى ارض الوطن  إذاـ  5

 تؤخر عن الموعد المحدد للعودة بدون مبرر تقبله المصلحة .

 ـ  إذا تم فصل المتدرب من العمل ألٌه أسباب وظٌفٌة . 6

قبل المحاكم اللٌبٌة او المحاكم الدولة التى ٌتم فٌها ـ إذا صدر حكم قضائً ضد المتدرب من  7

 التدرٌب .

 ـ  إذا استنفد المدة المقررة للتدرٌب ما لم ٌتم    من قبل المصلحة  8



 (49يادج )
 انتشاو ادلتدرب تزد انُفقاخ

 

الخارج بترجٌع النفقات التى صرفت علٌه خالل مدة التدرٌب  ٌلتزم المتدرب بالداخل او    

 بطرٌقة االستقطاع من مرتبه او مقاضاته اذا دعت الضرورة لذلك فً الحاالت التالٌة :ـ

 ـ إذا تم إنهاء الدورة بسبب إخالل المتدرب بؤحد الشروط .1

 لحة .ـ إذا امتنع المتدرب عن أداء االمتحان المقرر بدون عذر تقبله المص 2

% من مدة 25ٌستطٌع المتدرب اجتٌاز الدورة بنجاح وكانت نسبة غٌابه قد تجاوزت ـ إذا لم  3

 الدورة .

 بعمله بعد إنهاء فترة الدورة وادي ذلك الى فصله عن العمل .المتدرب  لم ٌلتحق  ـ إذا 4

 ذلك .مصلحة طلبت ال تدرب علٌها اذا التًلم ٌلتحق بالعمل الذي ٌوافق مجال الدورة  ـ إذا 5

 (51يادج )
 تعديم انربايح انتدريثيح

 

ٌجوز بقرار من رئٌس المصلحة تعدٌل مكان وزمان البرامج التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة     

مهما كانت الجهة التى أصدرت القرار وذلك بما ال ٌتعارض مع طبٌعة الدورة ومحتوٌاتها او 

 للحضور . ةأهدافها وقائمة األسماء المرشح

 (51يادج )
 متديد اندورج

 

ٌجوز بقرار من رئٌس المصلحة تمدٌد فترة التدرٌب فً الداخل والخارج اذا اقتضت     

مصلحة العمل ذلك على أن ٌراعً فً التمدٌد المدة المقررة لبرنامج التدرٌب ومراعاة 

 التشرٌعات النافذة بالخصوص .

 ( 52)يادج 
 تأخيم او إنغاء انربايح انتدريثيح

 

البرامج التدرٌبٌة اذا اقتضت الحاجة الى ذلك وٌتم بناء على  إلغاءلمصلحة الحق فً تؤجٌل او ل  

 اقترح الجهة المختص بالتدرٌب وموافقة واعتماد رئٌس المصلحة .

 

 



 

 انفصم انثانث
 عقىد انتدرية

 (53يادج )
 عقد انتدرية يع ادلتدرب

بالتنسيق مع اإلدارات والمكاتب والموانئ المختصة بالتدريب في المصمحة تقوم الجية    
و ب يحدد نوع التدريب وطبيعتو وزمانالمختصة بإعداد نموذج لعقد تدريب بين المصمحة والمتدر 

والشروط الخاصة بع اليتم قبول المتدرب اال بعد توقيعو عمى العقد معتمدًا من قبل ومكان 
 ه الالئحة .الرئيس المباشر يعتبر ىذا العقد جزء اليتجزاء من ىذ

 (54يادج )
 يع خهاخ انتدريةعقد انتدرية 

تقوم المصمحة بإعداد عقد لمتدريب بينيا وبين الجيات التي ستقوم بالتدريب يتم تحديد نوع    
التدريب ومكانو وزمانو وقيمتو المالية والشروط والضوابط المنظمة لو وأن  صراحة عمى التزام 

يحوز الطرفين وتحديد واجباتيما وحقوقيما وفقًا لمتشريعات النافذة وما يتم االتفاق عميو ، و 
االكتفاء برسائل التكميف الصادرة عن رئيس المصمحة والمواجية لجية التدريب واعتبراىا عقداً 

حكامو .  بين الطرفين تحدد والتشريعات النافذة بنوده وا 

 (55) يادج
 ادلدرتنيعقد انتدرية يع 

م تصدر رسائل تكميف لممدربين والخبراء بصفتي أويجوز المصمحة أن تبرم عقود تدريب    
 اإلفرادتصف عمييا ىذه الالئحة بما في ذلك  التيالطبيعية لتولي تنفيذ اى من البرامج التدريبية 

 وفقًا لما يمي :ـ اإلفراديتبعون المصمحة وظيفيا ويتم تحديد المعاممة المالية ليوالء  الذين

ية وطريقة ـ المدربون من خارج المصمحة يتم االتفاق بين الطرفين عمى تحديد القيمة المال 1
 الدفع.



ـ المدربون من داخل المصمحة يتم االتفاق عمى سريان التشريعات المحمية لتحديد قيمة ساعة  2
التدريب لحممة المؤىالت الجامعية أو ما يعادليا فما فوق كما يجوز لممصمحة عند الضرورة إبرام 

 الفنية والمالية . اتفاق خاص بين الطرفين يحد ضوابط التعامل يخضع الختيار أفضل العروض

ـ يتقاضي المدربون من داخل المصمحة نصف القيمة التي حددتيا التشريعات إذا تم التدريب  3
 إثناء ساعات الدوام الرسمي .

 (56يادج )
 انسزياٌ

تسري إحكام القوانين والقرارات والموائح الصادرة عن الدولة الميبية فيما لم يرد بو نص صريح    
 في ىذه الالئحة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



  



 

 تشكل بقرار من وزٌر الموصالت أو من له صالحٌاته لجنة التدرٌب بالمصلحة عل النحو التالً 

 رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري                           رئٌسا  -7

 عضوا        مدٌر إدارة الشئون اإلدارٌة والمالٌة                       -8

 مدٌر مكتب مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة               عضوا  -9

 مدٌر مكتب الشئون القانونٌة والعالقات الدولٌة                  عضوا -15

 مندوب أو أكثر عن اإلدارات والمكاتب                           عضوا  -11

 عضوا                مندوب عن الموانئ التجارٌة والنفطٌة            -12

 وللجنة الحق االستعانة بمن تراه مناسبا فً سبٌل أداء مهامها 

 (5)يادج 
 اختصاصاخ جلُح انتدرية

 تختص لجنة التدرٌب بما ٌلً : 

 اقتراح سٌاسات التدرٌب الداخلٌة والخارجٌة . -6

 اقتراح الموازنة الالزمة للتدرٌب . -7

 م سنوٌا على ضوء متطلبات الوظٌفة .التحدٌد العددي والنوعً لمن ٌقترح تدرٌبه -8

 دراسة واعتماد برامج التدرٌب والتقارٌر الدورٌة حول تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة . -9

 اقتراح إصدار او تعدٌل اللوائح المنظمة للتدرٌب . -15

 

 (6)يادج 
 اختًاعاخ جلُح انتدرية

صحٌحة بحضور  اتجتمع لجنة التدرٌب مرة على األقل كل ثالثة أشهر وتعتبر اجتماعاته    

 أغلبٌة أعضائها , وٌجوز أن تجتمع استثنائٌا بدعوة من رئٌسها أو نصف أعضائها .

 

 

 

 (7)يادج 
 جلاٌ انتدرية تادلىاَئ

 تشكل بقرار من رئٌس المصلحة أو من صالحٌاته لجان فرعٌة بالموانئ على النحو التالً: 

 مدٌر المٌناء                                                    رئٌسا  -6

 رئٌس قسم الشئون اإلدارٌة والمالٌة                          عضوا  -7



 رئٌس مكتب الشئون القانونٌة                                 عضوا  -8

 عضوا     المسئول عن التدرٌب                                      -9

 مندوب أو أكثر عن األقسام والمكاتب                       عضوا  -15

 

 (8)يادج 
 اختصاصاخ جلاٌ انتدرية تادلىاَئ

 تختص لجان التدرٌب الفرعٌة بالموانئ بما ٌلً :    

التنسٌق مع لجنة التدرٌب بالمصلحة ومكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة فً كل ما  -6

 فً إنجاح برامج التدرٌب الداخلٌة والخارجٌة.من شانه المساهمة 

 اقتراح خطة التدرٌب للمٌناء  -7

اقتراح العناصر المناسبة المرشحة للتدرٌب الداخلً والخارجً وفقا للضوابط العامة  -8

 وإحالتها للجنة التدرٌب أو المكتب .

 اإلشراف والمتابعة لبرامج التدرٌب المقامة فً إطار حدود المٌناء الجغرافٌة . -9

 موضوعات أخرى تكلف بها من المصلحة . أي -15

 (9)يادج 
 يُسقي انتدرية تاإلداراخ وادلكاتة

تختار اإلدارات والمكاتب بالمصلحة منسق لبرامجها التدرٌبٌة بتولً اإلدارة أو المكتب ذات     

 المهام الموكلة للجان التدرٌب الفرعٌة بالموانئ .

 (11)يادج 
 اختًاعاخ انتدرية انعايح

تعقد لجنة التدرٌب بالمصلحة ولجان التدرٌب الفرعٌة بالموانئ ومنسقً التدرٌب باإلدارات     

والمكاتب اجتماعات دورٌة كل أربعة أشهر لمناقشة الخطة التدرٌبٌة العامة وكافة األمور 

المتعلقة بالتدرٌب وٌجوز أن تعقد اجتماعات طارئة أو استثنائٌة كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

  ب من رئٌس لجنة التدرٌب أو نصف األعضاء . بطل

 

 

 (11)يادج 
 إعداد اخلطح انتدريثيح

ٌتم إعداد الخطة التدرٌبٌة للمصلحة من قبل مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة بالتنسٌق       

 مع لجان التدرٌب الفرعٌة ومنسقً التدرٌب باإلدارات وفقا لما ٌلً : 

 الموانئ واإلدارات والمكاتب .االقتراحات الواردة من  -6

 نتائج الدراسات والتحالٌل لخطط التدرٌب السابقة . -7



االعتماد على خطة المصلحة فً المشروعات والبرامج الجدٌدة المزمع تنفٌذها لتتم  -8

 الموائمة بٌن برامج التدرٌب والتنفٌذ .

والمإتمرات  التوصٌات والقرارات الصادرة عن المنظمات والهٌئات الدولٌة واإلقلٌمٌة -9

 والندوات والمعارض وورش العمل .

االطالع على برامج التدرٌب وورش العمل للشركات والمراكز واألكادٌمٌات  -15

 المتخصصة واختٌار ما ٌناسب طبٌعة عمل وأهداف المصلحة .

 (12)يادج 
 اعتًاد اخلطح انتدريثيح

دراسة واالعتماد ومن تم إحالته ٌحال مقترح الخطة التدرٌبٌة إلى لجنة التدرٌب لالطالع وال     

 لوزارة الموصالت لالعتماد . 

 (13)يادج 
 تُفيذ اخلطح انتدريثيح

تباشر المصلحة تنفٌذ خطتها التدرٌبٌة بعد اعتمادها من الوزارة وتفوٌضها بالمخصصات       

 المالٌة عن طرٌق مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة وفقا لما ٌلً :

ب الدورات البرامج الداخلٌة والخارجٌة وٌتم تحدٌد حصة المشاركة لكل تدرس لجنة التدرٌ -8

 مٌناء وإدارة ومكتب دون تحدٌد األسماء .

ٌعمل المكتب على اختٌار أفضل العروض الفنٌة والمالٌة من خالل اتصاله بالشركات  -9

على والمراكز والمعاهد المسجلة بالمصلحة ومعرفة السٌرة الذاتٌة للمدرب وٌتم االتفاق 

 مكان وزمان الدورة .

ٌعلن المكتب من خالل وسائل االتصاالت المتاحة عن الدورات التدرٌبٌة المزمع تنفٌذها  -15

 بفترة زمنٌة ال تقل عن شهر قبل موعد التنفٌذ وٌشمل اإلعالن ما ٌلً :

 اسم البرنامج التدرٌبً . - د

 المدة الزمنٌة للبرنامج . - ذ

 مكان زمان التنفٌذ . - ر

 . اسم الجهة المنفذة - ز

 محتوٌات البرنامج . - س

 شروط وضوابط االلتحاق . - ش

 العدد المطلوب من كل جهة . - ص

ٌتم عرض األسماء المرشحة لحضور الدورة على لجنة التدرٌب مرفقة بكامل البٌانات  -11

 وفقا للنموذج المعتمد من المصلحة وتختار لجنة التدرٌب قائمة األسماء النهائٌة .

رٌة الخاصة بكل دورة سواء أكانت داخلٌة أو ٌقوم المكتب بتمام اإلجراءات اإلدا -12

 خارجٌة بعد إصدار قرارات التكلٌف أو اإلٌفاد والتؤكد من التفوٌضات المالٌة الالزمة .

ٌقوم المكتب بمتابعة تنفٌذ البرنامج التدرٌبً مع الجهة المنفذة وٌقدم تقرٌره إلى لجنة  -13

 التدرٌب حول الدورة والمتدربٌن .

 ئة نموذج التقٌٌم المعتمد من المصلحة لتقٌٌم الدورة وٌشمل :ٌقوم كل متدرب بتعب -14



 المادة العلمٌة . - ج

 كفاءة المدرب . - ح

 التنظٌم والتنسٌق . - خ

 االقتراحات . - د

 

 انفصم انثاَي
 انداخهي انتدرية

 (14)يادج )
 انداخهي أَىاع انتدرية

 

 ٌقسم التدرٌب الداخلً وفقاً إلحكام  هذه الالئحة إلً أربعة أنواع وهى :ـ   

 التدرٌب إلغراض االلتحاق بالعمل . (1

 التدرٌب المحلً إلغراض رفع الكفاءة والتطوٌر والتؤهٌل . (2

 التدرٌب إلغراض التطوٌر الذاتً المحلً. (3

 

 

 (51) مادة 

 انتدرية إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
ٌقصد بالتدرٌب إلغراض االلتحاق بالمصلحة هو توفٌر فرصة المعرفة والتعلٌم التى تتعلق     

بنشاط المصلحة وتخصصاتها خالل الفترة زمنٌة محدداً سواء كان هذا التدرٌب نظرٌاً او عملٌاً 

او كان ٌجمع بٌنهما وذلك لمن تم قبوله للعمل بالمصلحة وتقتضً متطلبات وطبٌعة الوظائف 

 تى سٌشغلونها مثل هذا التدرٌب .ال

 

 

 

 

 (52مادة )

 شزوط انقثىل يف انتدرية إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
 ٌشترط فً من ٌتم قبوله لمثل هذا النوع من التدرٌب ماٌلً :ـ



 أن ٌكون ممن تم اختٌارهم لاللتحاق بالعمل فً المصلحة . (6

 كانت الدورة تتطلب ذلك . أن ٌجتاز االمتحانات المقررة لقبول المتدربٌن بنجاح اذا (7

 تثبت لٌاقته الصحٌة  لنوعٌة التدرٌب فً المجال المرشح له . (8

 أن ٌكون حاصالً على المإهالت العلمٌة المطلوبة لاللتحاق اذا تطلبت الدورة ذلك . (9

 أن ٌتم ترشٌحه لاللتحاق بالدورة من قبل احد الجهات المخوله بذلك . (15

 (53مادة )

 تصًيى نهدوراخ انتدرية

ٌقوم مكتب تنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة بتصمٌم الدورات التدرٌبٌة إلغراض االلتحاق       

بالمصلحة بالتنسٌق مع اإلدارات المختصة والعمل على تنفٌذها وٌتم تحدٌد المدة الزمنٌة وكذلك 

 طرٌقة األداء واالمتحانات .
 (54مادة )

 اعتًاد َتائح اندوراخ
ٌجري وفقاً للطرق المعتادة وتعتمد  رٌكون اجتٌاز الدورة بنجاح بموجب امتحان او اختبا       

 النتائج من ورئٌس المصلحة او من ٌفوضه فً ذلك .

 (55)مادة 

 واخثاخ ادلتدرب إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
 ٌجب على المتدرب ألغراض االلتحاف بالمصلحة بما ٌلً :ـ   

درٌب وفقاً إلحكام هذه الالئحة وأن ٌلتزم بكافة إحكامها خالل مدة اإلقرار بقبول الت (5

 التدرٌب .

االلتزام بالعمل مع المصلحة بعد اجتٌاز الدورة بنجاح وذلك لمدة التقل عن خمس  (6

 سنوات .

المواظبة على حضور الدورة وإتباع التعلٌمات وتنفٌذ األوامر المتعلقة بالتدرٌب  (7

 جهزة المستعملة إثناء التدرٌب .والمحافظة على المعدات واأل

 عدم الجمع بٌن العمل الذي ٌتدرب علٌه وبٌن عمل آخر طوال فترة تدرٌبٌة . (8
 

 (21مادة )

 يشايا اندوراخ إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
 تعمل المصلحة على تقدٌم المزاٌا التالٌة للتدرب إثناء الدورة وبعدها هى:ـ   

 المكافؤة المتفق علٌها وفقاً التشرٌعات . المرتب او (7

 ساعة تدرٌبٌة. 25دٌنار أسبوعٌا  بواقع  الٌقل عن  55مكافؤة مالٌة بقٌمة  (8



إمكانٌة توفٌر اإلقامة والمواصالت لمن ٌبعد موقع سكناهم عن مقر التدرٌب بمسافة  (9

 كم  عن موقع التدرٌب. 85التقل من 

 لمن ٌجتاز الدورة بنجاح . تؤكٌد الحصول على فرصة العمل بالمصلحة (15

 أولوٌة الحصول على دورات تدرٌبٌة أخرى للمتفوقٌن فً الدورة . (11
12)  

 (21مادة )

 يشايا اندوراخ إلغزاض االنتحاق تادلصهحح
ة او التعلٌمٌة المعتمدة التدرٌبٌٌقصد بالتدرٌب المحلً إلحاق الموظف بؤى من الوحدات       

 ة او منهٌة او إدارٌة تزٌد من قدرته اإلنتاجٌة .بقصد رقع كفاءته وإكسابه مهارات فنٌ

 (22مادة )

 انتدرية إثُاء انعًم
ٌقصد بالتدرٌب إثناء العمل تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة المعتمدة بالخطة إثناء ساعات الدوام       

الرسمً سواء كان ذلك بصفة مستمرة او منقطعة والى فترة من الفترات داخل التقسٌمات 

 لمصلحة .اإلدارٌة ل

 (23)مادة

 وسائم انتدرية
نوفر الموانئ واإلدارات والمكاتب المختلفة بالمصلحة بالتنسٌق مع جهة التدرٌب الوسائل       

واإلشادات الالزمة لضمان استمرار التدرٌب  ثناء العمل داخل مواقع المصلحة بما ٌضمن 

ت للمتدربٌن تبادل المعرفة والمواقع بٌن العاملٌن المصلحة بقصد اإلفادة من التدرٌب إثناء ساعا

 العمل .

 (24مادة )

 انتدرية خارج انعًم 
ٌقصد بالتدرٌب خارج العمل الذي له المتدرب جزئٌاً او كلٌاً وٌتم داخل المصلحة وخارجها       

وفقاً للخطة التدرٌبٌة المعتمدة وٌهدف الى تطوٌر ال   وتنمٌة مهاراته ورفع كفاءته او تؤهٌله 

 لشغل وظٌفة أخري .

 

 
 

 

 

  



 

 : إحكاو عايحانفصم األول 

 

 ( تعزيفاخ .1يادج )

 انتدرية . أهداف( 2يادج )

 ( تطاقح انتدرية .3يادج )

 ( جلُح انتدرية .4يادج )

 ( اختصاصاخ جلُح انتدرية .5يادج )

 ( اختًاعاخ جلُح انتدرية.6يادج )

 ( جلاٌ انتدرية انفزعيح .7يادج )

 ( اختصاصاخ جلاٌ انتدرية انفزعيح .8يادج )

 يُسقي انتدرية .( 9يادج )

 ( االختًاع انعاو نهتدرية .15يادج )

 اخلطح انتدريثيح . إعداد( 11يادج )

 ( اعتًاد اخلطح انتدريثيح .12يادج )

 ( تُفيذ اخلطح انتدريثيح .13يادج )



  



 انثاَي االختًاعحمضز 

 يقرتذ الئحح انتدرية إعدادنهدُح 
 

على قرار السٌد / رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم  بناءا       

مقترح  الئحة  إعدادم( بتشكٌل لجنة متخصصة تتولً 2114لسنة  53)

 .التدرٌب بالمصلحة 

م بحضور جمٌع أعضائها 29/12/2114اللجنة ٌوم االثنٌن  اجتمعت    

 صباحًا وناقشت ماٌلً :ـ 11.11على تمام الساعة 

تبادل اآلراء والمقترحات بٌن رئٌس اللجنة واألعضاء االتفاق على  (1

 الى حٌن إعداد المقترح األولً لالئحة.

تجمٌع مالحظات الموانئ واإلدارات والمكاتب بشكل رسمً او  (2

 الالئحة . حشفهً لالستفادة منها عند إعداد مقتر

 اعتماد مقترح دلٌل الالئحة المرفق . (3

ادم بدعوة من رئٌس اللجنة االتفاق على تحدٌد موعد االجتماع الق (4

 عند االنتهاء من المسودة المقترح .

 صباحًا . 55:44انتهي االجتماع على تمام الساعة                  

 والســـــ عليكن ــــــــــالم

 

 تىقيعاخ األعضاء
 

 حمًد ادلشوغي         فىسيح حمًد انثىسيفي أميٍحمًد امحد راشد         



 


