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 ملدة الاتحادية الجهة خارج املوظف تدريب الى الاحتياج حال في املناسب التدريب نمط او اسلوب هو ما -1

  ؟ اسبوعين

 وفي نفسها الاتحادية الجهة داخل البرنامج هذا يطبق ان يمكن حيث الوظيفي الظل اسلوب الحالة هذا في يتبع: الاجابة

 القطاع غير خارجية جهات هنا واملقصود  خارجية جهات لدى او الاتحادية للحكومة تابعة اخرى  اتحادية جهات

 . الامارات دولة ضمن الاتحادي

 

 من سكرتارية مهارات تطوير: مثال الوظيفية؟ الكفاءة نفس تطوير بهدف التدريب أشكال تنوع املمكن من هل -2

 . الوظيفي الظل برنامج و التدريبية الدورة خالل

 هذه في املالية التكلفة مراعاة يتم ان يفضل ولكن املهارة نفس لتطوير التدريب اشكال تتنوع ان املمكن من نعم: الاجابة

 الاستفادة عدم حال في تدريبية لدورة الترشيح ثم ومن الوظيفي الظل مثل املكلفة غير التدريب بأشكال والبدء الحالة

 . البرنامج من

 

  املوظف؟ استقالة حالة في التدريب رسوم استقطاع الية ماهي -3

 باالستقطاع الخاصة الاجراءات توضح تم بالنظام الخاص الاجراءات دليل في 3-1-3 رقم النموذج بحسب: الاجابة

 دليل بحسب اعتماده يتم ثم ومن الرواتب وقسم املختصة التدريب ادارة طريف عن يتم التفاصيل احتساب بالتفصيل،

 الالزم القرار اصدار يفوضه من او املختص للوزير يجوز  حيث الاتحادية، بالجهة والادارية املالية الصالحيات تفويض

 .باالستقطاع

 

 هل يجوز تدريب املوظف الذي الزال في فترة الاختبار ؟  -4

يجوز اذا اقتضت مصلحة العمل وفي اضيق الحدود شريطة موافقة الادارة العليا للتدريب وقبل انتهاء فترة  الاجابة :

 .الاختبار

 

حضور الدورة  ون املوظففي حال لم يتمكن  الادارة املستفيدة من التدريب من املخصصات املالية هل تحتفظ -5

 بناء علي تعليمات الادارة التابع لها املوظف ؟ التدريبية

 ىعل نعم تحتفظ الادارة بتكاليف املقدرة للبرنامج التدريبي شريطة تقديم اشعار خطى يتضمن الغاء الحضور  الاجابة : 

املعنية بالتدريب بتسجيل موظف بديل  الادارة علي ان تسعى قبل موعد البرنامج ايام على الاقلخمسة ان يقدم قبل 
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وفي حال عدم تقديم اشعار بذلك ولم يتمكن من تسجيل موظف بديل يتم استقطاع تكلفة التدريب من موازنة التدريب 

 .الخاصة بتلك الادارة

 

الغاء املوظف مشاركته في احدى الدورات وماهي الاجراءات املتبعة في مثل هذه  ماهي الاثار املترتبة في حالة -6

 الحاالت ؟

واذا لم يتمكن   عنه ايام عمل من موعد البرنامج وعليه ان يحضر بديال خمسةيقدم املوظف اشعارا خطيا فبل الاجابة : 

لم يقدم  واذا  نة التدريب الخاصة بتلك الادارة ،ولم يخطر الادارة املعنية بالتدريب يتم خصم تكاليف البرنامج من مواز 

 .اسباب مقنعة يحرم املوظف ستة اشهر من التدريب

 

دة رسوم التدريب في عدم الوفاء بمتطلبات الدورة التدريبة ومخالفة اللوائح والشروط اهل يتحمل املوظف اع -7

 الالزمة ؟

الجهة أو املوظف بذلك يحق للوزارة  يقمصرفت له واذا لم  التينعم على الوظف اعادة كافة التكاليف  الاجابة :

 .الحكومية استرداد تكاليف الدورة خصما من راتب املوظف

 

 رسوم وتكاليف الدورة التدريبية في حالة استقالته من الجهة الحكومية ؟ بإعادةهل يطالب املوظف  -8

يتم اعادة تكاليف ورسوم الدورة التدريبية في حالة تقديم املوظف استقالته قبل ستة اشهر علي اخر دورة الاجابة : 

 حضرها ويحق خصم تلك النفقات من راتبه الشهري اومن مكافأة نهاية خدمته ويتم الخصم علي اساس تناسبي 

 . بية التي تقل عن خمس الاف درهميويعفي املوظف من نفقات الدورات التدر 

 جزء منها لظروف يقدرها. ويجوز للوزير اعفاء املوظف املستقيل من اعادة نفقات البرامج او الدورات التدريبية او

 

وورش العمل  هل يتطلب من الوظف املستقيل اعادة رسوم نفقات املشاركة والحضور في الندوات واملؤتمرات  -9

 ؟  القصيرة

 املوظف من تلك النفقات . يعفي الاجابة :

 

بالتدريب في  هل تصرف مكافأة نقدية في حالة التدريب الداخلي للموظف ذو الكفاءة والخبرة العالية واملكلف -11

 صات معينة ؟ااختص
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التنسيق مع  بعد فأة نقدية وفق اسس يتم تحديدها من الادارة العلياايجوز للوزير منح املدرب الداخلي مك الاجابة :

 .ووزارة املاليةالحكومية البشرية  تحادية للمواردالهيئة الا
 

 

 ؟ التدريب نظام في والتطوير املذكورة التدريب اشكال كافة بتطبيق الحكومية والجهات الوزارات تلزم هل  -11

والتطوير املذكورة في نظام التدريب رات والجهات الحكومية بتطبيق كافة أشكال التدريب انعم تلتزم الوز   الاجابة : 

رات والجهات الاتحادية وفقا لخطط التدريب املوضوعة من من قبل الوزا والتطويرتحديد أشكال التدريب  يتمو 

 قبلها.

 

 ؟ كبير بينهما تشابه هناك نرى   حيث الوظيفي التدوير وبرنامج  الوظيفي الظل برنامج  بين الفرق  هو ما -12

مؤهل ومتخصص ذو التدريب يقوم املوظف بموجبه مرافقة موظف اشكال هو شكل من الظل الوظيفي  الاجابة :

كفاءة عالية كظل خالل مهامه اليومية لالستفادة من خبرته في العمل اما الدوران الوظيفي هو ايضا شكل من أشكال 

التدريب يتم بموجبه تدوير املوظف على الاقسام والادارات التابعة لجهة العمل للقيام بمهام محددة إلثراء خبرته حول 

 ي تؤديها جهة العمل .املهام الوظيفية والخدمات الت

 

 اعداده تم الذي للموظف الوظيفي التعاقب برنامج تطبيق حالة في محددة فترة او زمني برنامج هناك هل   -13

 ؟ الحكومية هةجال أو الوزارة في واملهمة ألاعلى الوظيفة ليحل أو يشغل وتأهيله

 أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في طور إعداد سياسة التعاقب الوظيفي. الاجابة: 

 

 برنامج,,, ؟  مستقبال وظيفته لشغل تأهيله يتم الذي البديل باملوظف الحالي خطار املوظف ا يتم وهل  -14

  الوظيفي التعاقب

 إعداد سياسة التعاقب الوظيفي.أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في طور الاجابة : 

 

 , هل هناك التدريبية الدورة من الاستفادة ومدى للموظف التدريبي الاثر قياس علي التدريب نظام يركز   -15

 او الداخلي او الخارجي املدرب مستوي  قياسو  تقييم خالله من بالتدريب املعنية الادارات تستطيع معينة معايير

 ؟  التدريب اشكال من شكل اي تطبيق حالة في

ال يوجد معايير لتقييم وقياس مستوى املدرب الخارجي او الداخلي أو أي شكل من أشكال التدريب بل تقوم الاجابة: 

 كل جهة اتحادية تحديد املعايير  التي ترها املناسبة لها .  
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تأهيل املوظف املرافق له ما هي الشروط الالزمة املفروضة علي املرشد املوظف ذو الكفاءة والتي تلزمه في  -16

 خبراته وكفاءته وفق برنامج الظل الوظيفي؟ن لالستفادة م

 الاجابة : 

 أن يكون قد أمض ى في وظيفته أكثر من عام . -

 " يلبي التوقعات " خالل آخر مراجعة لألداء .أن يكون قد حقق على ألاقل نتيجة  -

 اليه .أن تتوافر لديه القدرات الالزمة للقيام باملهمة املوكلة  -

 

 هل تصرف مكافأة للمرشد من خالل برنامج الظل الوظيفي اسوة باملدرب الداخلي ؟  -17

 برنامج الظل الوظيفيلرشد للموظف امل صرف مكافأة يتمال الاجابة : 

 

 

كيف يكون هناك تنسيق وتوافق بين اعداد املوازنة للخطة التدريبية وبين اعداد امليزانية العامة للجهة   -18

 س/ ابريل حيث امليزانية تم اعتمادها ؟ر الحكومية ومناقشتها مع وزارة املالية, ما دامت الخطة تعد في شهر ما

 الاجابة : 

 

تطبيق البرامج التدريبية املحددة بحسب خطة التدريب الاستمرار في  2113يتم في الربع ألاول من عام  -

ويتم الصرف من امليزانية املعتمدة للجهة وهي مبلغ  2112والتطوير املعتمدة للجهة الاتحادية لعام 

 درهم.  511,111

يتم التعديل على خطة التدريب بحسب مخرجات نظام إدارة ألاداء وألاولويات  2113في نهاية ابريل من عام  -

طط التدريب الفردية للموظفين ونتائج تقرير الاحتياجات التدريبية للموظفين وذلك عن طريق اعتماد في خ

 ويتم متابعة تطبيق البرامج التدريبية بحسب الخطة املعدلة.  2113خطط التدريب والتطوير الجديدة لعام 

يتم ادراج مبلغ 
درهم  800,000

في ميزانية 
التدريب المطلوبة 

  2013لعام  

تقرير فجوات األداء  من 
خالل مخرجات نظام إدارة 

 األداء للموظفين

تقرير تحديد االحتياجات 
التدريبية لسد الفجوات 
في اداء الموظفين , 

 800,000تتطلب الخطة 
درهم لتنفيذ البرامج 

 المطلوبة

ميزانية التدريب 
المعتمدة لعام  

مبلغ  2012
500,000 

 درهم

مخرجات دورة أداء 
تتطلب مبلغ  2012  

درهم  800,000
لسد الفجوات 

المطلوبة في أداء 
 الموظفين
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والتي ستساهم في سد  2114لعام  يتم ادراج املبلغ املطلوب مليزانية التدريب والتطوير  2113في بداية مايو  -

 درهم.  811,111فجوات ألاداء للموظفين بالجهة الاتحادية وهو 

درهم للتدريب لعام  811,111يتم اعتماد موازنة الجهات الاتحادية ويتم رصد مبلغ  2113في شهر سبتمبر  -

2114  . 

يتم تطبيق الاستمرار في تطبيق الخطط التدريبية املطلوبة بحسب ألاولويات املحددة  2114في بداية عام  -

 درهم.  811,111وهي مبلغ  2114من ميزانية  2113مسبقا لعام 

يتم التعديل على خطة التدريب بحسب مخرجات نظام ادارة الاداء  2114في نهاية شهر ابريل من عام  -

 وتقرير الاحتياجات التدريبية, وتستمر الدورة. 

 

 

بية يت التدر اهل الرؤساء املباشرين مؤهلين في الجهات الحكومية بحيث يكونوا قادرين علي تحليل الاحتياج  -19

 ف والقوة ؟للموظفين ومع نقاط الضع

 تفي الجهات الاتحادية القدرة على تحديد الاحتياجا املباشرين الرؤساء من صميم عمل ومسؤولياتالاجابة : 

 بهم.الخاصة     I.D.P    ) )ريب والتطوير الفرديةدخطة الت تهم على وضعالتدريبية  للموظفين املشرفين عليهم ومساعد

 

  فى حال رغبة املؤسسة فى القيام بإعارة موظفها أو إرساله ملؤسسة أخري كي يكتسب بعض املهارات ولفترة  -21

تزيد عن الشهر .. ومع استمرار راتبه الشهري من املؤسسة .. فهل هذا جائز وهل هذا يسمي باإلعارة وما هي 

 الطريقة؟

من  33من كون إلاعارة تعتبر وفقا لنظام التدريب والتطوير شكل من أشكال التدريب الا أن املادة بالرغم الاجابة : 

الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية قد اشترطت أن يحصل املعار على راتبة إلاجمالي وإجازاته زمخصصاته 

نتهائها وبالتالي فان ما تم طرحه فى السؤوال أعاله ال ألاخري من الجهة املعر اليها اعتبارا من تاريخ بدء إلاعارة وحتي ا

يتوافق مع احكام القانون والالئحة م حيث أن إعارة املوظف مع استمرار جهة عمله بصرف رواتبه ومخصصاته 

املالية الا أن القانون أجاز فى هذه الحالة الندب التطويري كشكل من أشكال التدريب املعتمدة حيث يجوز ندب 

فى جهة اتحادية أخري وفى هذه الحالة يتقاض ي املوظف املنتدب راتبه من جهة عمله ألاصلية شريطة املوظف 

 من الالئحة التنفيذية. 33إلالتزام بالشروط والضوابط الخري املحددة فى املادة 

 

ج هل يجوز إضافة بعض الدورات الداخلية التي ستقوم بها املؤسسة من أجل إرساء ثقافة مؤسسية لنموذ -21

تحديد إلاحتياجات التدريبية للموظف وماذا إن فاقت الدورات ساعاته التدريبية ؟ علما بأن معظم هذه 

 الدورات تكون غير مكلفة كونها مجانية.
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بما أن الدورات إلاضافية مجانية وال يترتب عليها تكلفة مالية إضافية خارج نطاق ما هو محدد لها أصال الاجابة : 

 فإنه ال يوجد ما يمنع من ذلك.

 

 فى نموذج الخطة التدريبية هناك تصنيف لألنشطة رئيس ي وداعم .. فما املقصود بهذا التصنيف؟ -22

الرئيس ي هو املرتبط بطبيعة مهام وعمل املوظف الرئيسية أم الداعم فهو النشاط املرتبط بطبيعة عمل الاجابة : 

 املوظف بطريقة غير مباشرة.

 

 ي؟ما املقصود بعشرة أيام فى السنة للمدرب الداخل -23

هي الفترة التي أجاز النظام فيها لجهة العمل أن تقوم بتفريغ املدرب الداخلي من مهام عمله ألاصلية للقيام الاجابة : 

 بأعمال التدريب الداخلي وهي تبدأ من يوم ولغاية عشرة أيام قابلة للتمديد بحد أقص ي عشرون يوم فى السنة.

 

 محترف اعتماد الوزارة له ؟ هل يعتبر حضور وحصول املدرب الداخلي على شهادة مدرب -24

اشترط النظام وجود الكفاءة والخبرة لدى املوظف املوظف بغض النظر عن حصوله على شهادة مدرب الاجابة : 

 محترف

 

 هل هناك عدد معين من الدورات للمدرب الداخلي أو عدد أيام ال يتجاوزها فى التدريب ؟ -25

 يوم خالل السنة 02تم تحديدها فى النظام بحد أقص ي عدد الاجابة : 

 

 املكافأة املادية يرجي توضيح اكثر وما هو املبلغ املعقول؟ -26

لم يحدد النظام قيمة املكافأة املالية حيث أن منحها من عدمه صالحية جوازيه للوزير ولغايات تنظيمة الاجابة : 

ام تصرف فى نهاية العام بعد إلانتهاء من مرحلة تقييم ألاداء السنوي للموظفين حيث يتم اخذ عملية التدريب التي ق

 بها املدرب الداخلي بعين إلاعتبار من قبل الرئيس املباشر عند اجراء التقييم النهائي ألداءه.

 

 فى حالة رغبة املوظف فى عقد ورش لجامعات مثال هل تعتبر من أيامه التدريبية؟ -27

ري يجب ان موضوع تقديم فصول تدريبية من قبل مدرب داخلي فى الجهة إلاتحادية أو فى جهة اتحادية أخالاجابة : 

أن تكون مدروسة ومدرجة ضمن خطة التدريب والتطوير ووفق الشروط واملتطلبات والعناصر املحددة فى النظام 

وليس بشكل عشوائي اوغير منضبط وبالتالي فإن رغبة املوظف فى القاء املحاضرات فى احدي الجامعات ال يدخل 

 ضمن مفهوم املدرب الداخلي بل ضمن التعاون وما شابه ذلك.
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 هل يجوز منح املتدربيين شهادات باسم الوزارة؟ -28

ال يوجد ما يمنع من قيام الجهة إلاتحادية بمنح املتدربين شهادات باسمها تتضمن حضور املتدربين لشكل الاجابة : 

 تدريبي كنوع من التحفيز املعنوي وبنفس الوقت توثيق ألاشكال التدريبية التي حصل عليها املوظف.

 

 


