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 9111 لسنة المهني التدريب عقد تنظيم تعليمات

 3194 صفحة 3414 رقم الرسمية الجريدة عدد في 1999-99-91 بتاريخ ةمنشور

  1999-99-91 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 9111تعليمات تنظيم عقد التدريب المهني لسنة 

 9116( لسنة 8( من قانون العمل رقم )66صادرة استنادا ألحكام الفقرة )ب( من المادة )

 وتعديالته

 )9المادة )

اعتبارا من تارٌخ نشرها وٌعمل بها ( 9999تعلٌمات تنظٌم عقد التدرٌب المهنً لسنة تسمى هذه التعلٌمات )

 . فً الجرٌدة الرسمٌة

 )2المادة )

دناه ما لم تدل أالتعلٌمات المعانً المخصصة لها  ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه

 :ؾ ذلكالقرٌنة على خال

 . : مإسسة التدرٌب المهنًالمإسسة

 .دارة المإسسةإ: مجلس المجلس

 .: مراكز التدرٌب المهنً والمعاهد التابعة للمإسسةالمراكز

 .: مدٌر عام المإسسةالمدٌر العام

 .و المعهد التابع للمإسسةأز و المركأقلٌم : مدٌر اإلالمدٌر

و تشرؾ على تنفٌذها أالتدرٌبٌة التً تنفذها المإسسة  جحد البرامؤ: الشخص الطبٌعً الملتحق بالمتدرب

 . ( والتدرٌب المتوسط والتدرٌب القصٌرالتلمذة المهنٌةتشمل التعلٌم الثانوي التطبٌقً )و

تدرٌبا عملٌاً  والتً ٌتلقى المتدرب من خاللها : المنشآت المختلفة التابعة للقطاعٌن العام والخاصموقع العمل

 . هفً مجال تخصص

و موقع عمل ٌمكن استخدامه فً تدرٌب متدربً أة ؤو معنوي ٌمتلك منشأ: كل شخص طبٌعً صاحب العمل

 . المإسسة
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و تشرؾ على انعقادها ضمن جداول أورات التً تعقدها المإسسة ج والد: مجموعة البرامالبرامج التدرٌبٌة

 . المدربة والمإهلةزمنٌة محددة لتلبٌة احتٌاجات السوق المحلً من القوى العاملة 

 . ي برنامج تدرٌبً بنجاحأالمتدرب بعد استكماله لمتطلبات  : وثٌقة رسمٌة ٌحصل علٌهاالشهادة

لتنظٌم العالقة  و وصٌهأمره أو ولً أطً ٌبرمه صاحب العمل مع المتدرب : اتفاق خعقد التدرٌب المهنً

 . ت المإسسةسس المنصوص علٌها فً قانون العمل وتعلٌمابٌنهما وفقاً لأل

: اتفاق خطً تبرمه المإسسة مع صاحب العمل لتنظٌم وتحدٌد دور كل منهما فً العملٌة اتفاقٌة التدرٌب

 . التدرٌبٌة فً ضوء التعلٌمات المعمول بها فً المإسسة

 )3المادة )

 . ٌكمل السادسة عشرة من عمره االلتحاق بالبرامج التدرٌبٌة للتدرٌب المتوسط والقصٌرا. ال ٌجوز لمن لم 

ذا كان حدثاً فٌنوب إما أره التعاقد بنفسه مع صاحب العمل تم الثامنة عشرة من عمأب. ٌتولى المتدرب الذي 

 . و وصٌهأعنه ولٌه 

 )4المادة )

و تشرؾ أمج التدرٌبً الذي تنفذه المإسسة تبعا لطبٌعة البرنا مهنًتحدد مدة التدرٌب فً عقد التدرٌب ال

 . على تنفٌذه

 )5المادة )

 : ٌتمثل دور ومسإولٌة صاحب العمل فً العملٌة التدرٌبٌة فٌما ٌلً

سس وفقاً لأل مكانات التدرٌبٌة الالزمة لتنفٌذ البرنامج التدرٌبً فً موقع العمل. توفٌر التسهٌالت واإلأ

 . والمعاٌٌر المتبعة والمعتمدة من المإسسة

لتحاق بالبرامج التدرٌبٌة المختلفة وفقاً للشروط المعمول بها اركة فً اختٌار المتدربٌن عند اإلب. المش

 . بموجب التعلٌمات الصادرة عن المإسسة

 . فً المإسسة ج. المشاركة فً تصمٌم وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة وفقاً لما هو معمول به

 . داء بالنسبة للمتدربٌناأل د. المشاركة فً تقوٌم

ثناء التدرٌب العملً المٌدانً لهم فً موقع ألمتدربٌن من حٌث الحضور والؽٌاب هـ. الرصد والتوثٌق لدوام ا

 . العمل
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المإسسة والعقد سس التً تحددها ٌدها المحددة وفقاً للمعاٌٌر واألو. صرؾ المبالػ المالٌة للمتدربٌن فً مواع

 . المبرم بٌنهما

دارة المإسسة فً بداٌة كل عام إجندة الدوام التً تصدرها جازات المقررة لهم وفقاً ألز. منح المتدربٌن اإل

 . دراسً

و أو المراكز أدارة المإسسة إمكن مع أربٌن وتفهمها والتعاون لحلها ما ح. المشاركة فً حل مشاكل المتد

 . قلٌمو اإلأالمعهد 

ي هنً للمتدرب والمساهمة فً نقله ألو مرض مأصابة عمل إث ولٌة فً حال حدوسعافات األجراء اإلإط. 

بالغ إالتنسٌق معها وتمكٌن المإسسة من وللعالج بعد إبالغ إدارة المإسسة فورا بالحادث و مستشفى أمركز 

 . الالزمة بهذا الخصوص إجراءاتهامٌن بالحادث التخاذ ؤشركة الت

 )6المادة )

ٌكون عقد التدرٌب الموقع بٌن المتدرب وصاحب العمل واتفاقٌة التدرٌب الموقعة بٌن المإسسة وصاحب 

 . الملحقٌن بهذه التعلٌمات 2و 9العمل وفقاً للنموذجٌن 

 وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني
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 عقد تدريب مهني

 : فٌما بٌن

 (صاحب العملا بعد بـ )............ ٌعرؾ فٌم..: السٌد / السادة ............................ولالفرٌق األ

و أالتلمٌذ المتدرب ............ ٌعرؾ فٌما بعد بـ ): السٌد / ....................................الفرٌق الثانً

 (.مره او وصٌهأولً 

( تخصص                                 حد المتدربٌن المسجلٌن فً برنامج ) أٌعتبر ن الفرٌق الثانً أحٌث 

/ التابع لمإسسة التدرٌب المهنً وٌرؼب فً تمضٌة فترة ( لدى مركز التدرٌب المهنً                      ) 

 )                   (. ( وموقعه                   ول الذي ٌمتلك )المٌدانً والعملً لدى الفرٌق األ تدرٌبه

شراؾ مإسسة إاً للبنود التالٌة وتحت عاله وبالتراضً على تحقٌق ذلك وفقأفقد اتفق الفرٌقان المتعاقدان 

 : التدرٌب المهنً

 . ساسً من بنودهأمعه كبند  أمنه وتقر أهذا العقد جزءا ال ٌتجز بر مقدمةتعت .9

( ضمن برنامج               ٌقبل الفرٌق الثانً بموجب هذا العقد بوضعه كتلمٌذ متدرب فً مهنة ) .2

 . هذه المهنة عمالأول لقاء ذلك بتدرٌبه على كافة ( وٌتعهد الفرٌق األ                   )

( شهر ابتداء من تارٌخ                         أ. تكون فترة التدرٌب مستمرة ومنظمة ولمدة تقدٌرٌة ) .3

 . / / / / ولؽاٌة

نه من إف )أ(ذا لم ٌحقق التلمٌذ المتدرب المستوى المطلوب تحقٌقه عند نهاٌة الفترة المذكورة فً الفقرة إب. 

ول لٌتٌح للفرٌق الثانً تحقٌق المستوى األ( شهرا بموافقة الفرٌق            الممكن تجدٌد هذا العقد لمدة ) 

 .تً تمنحها مإسسة التدرٌب المهنًالمطلوب لنٌل الشهادة ال

 ( دٌنارا         ٌتقاضى التلمٌذ المتدرب من صاحب العمل خالل فترة تدرٌبه مبلؽاً شهرٌاً مقداره )أ. . 4

والتدرٌب المتوسط و)         ( دٌنارا شهرٌا فً السنة الثانٌة السنة األولى لبرنامج التلمذة المهنٌة فً 

 كامالً خالل فترة الخبرة ٌعادل امثالهم من العاملٌن لدٌه فً موقع العمل وال وأجرالبرنامج التلمذة المهنٌة 

 . تحسب اٌام الؽٌاب ؼٌر المشروع من ضمنه

تفاق على قٌمة المبلػ الذي ٌستحقه المتدرب ضمن تنسٌق مباشر ما بٌن ما برامج التدرٌب القصٌر فٌتم اإلا

 . المركز وصاحب العمل

( فلساً عن كل شهر           عاله مبلؽاً وقدره ) أخصص للتلمٌذ المتدرب المبٌن ب. ٌقتطع من المبلػ الم

كتوفٌر فً حالة توفر صندوق توفٌر لدى صاحب العمل وٌدفع له هذا المبلػ فً نهاٌة فترة البرنامج 

 . التدرٌبً
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مإسسة  . ٌتلقى التلمٌذ المتدرب المهارات العملٌة والمواد النظرٌة المساندة حسب المنهاج الذي تقرره5

التدرٌب المهنً للبرنامج التدرٌبً وضمن نظام التدرٌب بالوحدات التدرٌبٌة المتكاملة وتمنح شهادة صادرة 

عن مإسسة التدرٌب المهنً للتلمٌذ المتدرب الذي ٌحقق متطلبات النجاح المعتمدة لدى المإسسة حسب نظام 

 . التدرٌب المعتمد لدٌها

ي من أة التنسٌق المسبق مع المإسسة فً حد الفرٌقٌن شرٌطألى طلب نهاء عقد التدرٌب بناء عإ. ٌجوز 6

 : الحاالت التالٌة

 . نظمة الصادرة بموجبهو األأحكام قانون العمل ي مخالفة ألأحدهما أتكب ذا ارإا. 

 . حدهما بواجباته وفقاً لشروط هذا العقدأذا لم ٌقم إب. 

 . حد الفرٌقٌنأرادة إة عن سباب خارجا استحال تنفٌذ شروط هذا العقد ألذإج. 

لٌه صعوبة على إنتقال خر ٌشكل اإلآلى مكان إل مكان التدرٌب المحدد فً العقد ذا نقل صاحب العمإد. 

لى إلسبب بعد مضً شهر واحد على نقله ن ٌحتج بهذا اأو ٌضر بمصلحته وال ٌجوز للمتدرب أالمتدرب 

 . مكان التدرٌب الجدٌد

و صحته وثبت ذلك بتقرٌر طبً معتمد من وزارة أب فً العمل ٌهدد سالمته ذا كان استمرار المتدرإهـ. 

حتى تارٌخ تركه  4من البند  أله وفق الفقرة ً المبلػ المستحق ول للفرٌق الثانوٌدفع الفرٌق األ الصحة

 .4التدرٌب وكذلك ٌدفع له المبلػ المقتطع وفق الفقرة ب من البند 

ال ستتخذ إلى المركز المعنً وإول دون الرجوع تدرٌبه لدى الفرٌق األ ن ٌلؽًأ. ال ٌجوز للفرٌق الثانً 7

 . جراءات الالزمة حسب التعلٌمات المتبعة فً المإسسةبحقه اإل

جندة الدوام والعطل الصادرة عن مإسسة أجازات وعطل حسب إول للفرٌق الثانً . ٌمنح الفرٌق األ8

 . التدرٌب المهنً

مراض أات العمل وصابإن ؤمٌن المعتمدة بشؤمبرم ما بٌن المإسسة وشركة التمٌن الؤحكام عقد التأ. تسري 9

 . المهنة على الفرٌق الثانً

 الفرٌق الثانً                                                         ولالفرٌق األ            

 التارٌخ                                                                 التارٌخ             
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 2نموذج رقم 

 اتفاقية تدريب مهني

 : فٌما بٌن

 ............................................ : مإسسة التدرٌب المهنً ممثلة بمدٌر مركزولالفرٌق األ

 . / السادة .................................................. صاحب العمل: السٌدرٌق الثانًالف

ولدٌه الرؼبة فً تدرٌب عدد من المتدربٌن )محال، مصنعا، مشؽال،......( حٌث أن الفرٌق الثانً ٌملك 
تفاق ( فقد تم اإل            ( تخصص )              فً برنامج )  التدرٌب المهنًالمسجلٌن فً مإسسة 

 : عاله على تحقٌق ذلك وفقاً لما ٌلًأً فٌما بٌن الفرٌقٌن المتعاقدٌن بالتراض

 . ساسً من بنودهاأمعها كبند  أمنها وتقر أقدمة هذه االتفاقٌة جزءا ال ٌتجزتعتبر م .9
 )                  (. ( متدرباً ضمن برنامج            رٌق الثانً بتدرٌب )ٌقوم الف .2
مكانٌات الالزمة والمطلوبة لتنفٌذ البرنامج التدرٌبً فرٌق الثانً توفٌر التسهٌالت واإلعلى ال .3

 . للمتدربٌن
و المدربٌن ألفنٌٌن ا ومتابعة تقدم المتدربٌن من خالل ٌقوم الفرٌق الثانً بالمشاركة فً تدرٌب .4

 ا(ن وجدوإالمتفرؼٌن )
ولى فً دنى لمتدربً السنة األٌكون الحد األبلػ للمتدربٌن بحٌث ٌقوم الفرٌق الثانً بصرؾ م .5

( دٌنارا شهرٌاً ولمتدربً السنة الثانٌة                   برنامجً التلمذة المهنٌة والتدرٌب المتوسط )
مثالهم من أكامالً خالل فترة الخبرة ٌعادل  جراأ( دٌنارا و              فً برنامج التلمذة المهنٌة ) 

 .عاملٌن لدٌهال
جازات للمتدربٌن وتقدٌمها للمركز خطٌاً عند الثانً برصد الؽٌاب والحضور واإل ٌقوم الفرٌق .6

 . الطلب
 . جندة الدوام التً تصدرها المإسسةأجازات حسب إٌمنح الفرٌق الثانً المتدربٌن  .7
( ٌوما                ولى والثانٌة لدى الفرٌق الثانً ) وم المتدرب خالل سنتً التدرٌب األٌدا .8

كملة متطلبات البرنامج ي من المراكز لتأسبوع ٌتفرغ المتدرب للدوام فً ٌام األأاسبوعٌا وباقً 
 . لدى الفرٌق الثانً ما فترة الخبرة فٌكون دوامه كامالً أالتدرٌبً 

ل المتعلقة بالتدرٌب والمتدربٌن ي من المراكز فً حل المشاكأدارة إٌقوم الفرٌق الثانً بالتنسٌق مع  .9

 . جراء بحق المتدربٌنإي أالتخاذ و أ
م وتهٌئتهم مهنٌاً خالل فترة عدادهإن ٌتم أل الفرٌق الثانً بالمتدربٌن بعد وٌزود الفرٌق األ .91

 .سٌسؤالت
 الفرٌق الثانً                                            الفرٌق االول                     

 التارٌخ                                                      التارٌخ                    

 


