التعليمات المعدلة لتعليمات االستعانة بالخبراء والمدربين والمحاضرين
الصادرة استنادا ً ألحكام المادة (/12ب) من نظام معهد اإلدارة العامة
المادة (:)1

المادة (:)2

تسمممممم التمممممم الستعانة مممممماءلسالمممممممعاامحلضممممممات س ل ست مممممم ضة ل ست ا مممممم ل ممممممم ل
ماهمممممم لسالس ملستااممممممممحلتسمممممم حل2021لستصمممممممال ملض مممممم لست مممممممالمل ممممممم ل12ل/ب)ل
ممممممم لمهمممممماةلماهمممممم لسالس ملستاامممممممحل مممممم ل102لتسمممممم حل2019ل ا ممممممملضهممممممالممممممم ل
تا خلإ س تا.ل
كممممم للتنكن ممممماءل ستا ممممما سءلستعاتةمممممحلتةل مممممال لءل ممممم لتممممم الستعانة ممممماءلست امممممام ل
ست صصحلتهالسلماا،لمالت لت للستق حلعنالغة لذتك:ل
المعهد :لماه لسإللس ملستاامح.ل
الرئيس :ل ئةسلل سللست محلست مةح.ل
المدير العام:لم لعاةلست اه .ل
ل ض مممممما لستقمممممم سءل لممممممم لم مممممم ل
المدددددددير المعندددددد :ل ممممممم لم ممممممحلستعمممممم
ستقةمممممممالسءلست ك مةمممممممحل لمممممممم لست سلممممممماءل سالع ممممممما سءل ستنقممممممما سءلستان ةمممممممحل
ست سءل لست اه ل تس لمقعضالست ال.ل
لجندددددددة األلددددددد ر وبدددددددد الخددددددددمات:ل ستنج مممممممحلست مممممممكنحلض ممممممم لستكممممممماةلست مممممممالمل
) /10لم لمهاةلست اه .ل
لجندددة الءدددراء المحليدددة:لستنج مممحلست مممكنحل ممم لست اهممم لض ممم لستكممماةلست مممالمل ) /72ل
م لمهاةل ل28لتس حل2019لمهاةلست ع اءلست ك مةح.لل
ممممممم ل ممممممم ل لعن ممممممم ل ل
الخبيدددددددر:ل شممممممم الذ لل س مممممممحل ست ممممممماةل م ممممممم ملض
ع ن لماة .ل
المددددرب:لصمممات لست ممم مل سامعصممماللستممم ل نمممكلما مممحلس لمهممما ملس لم ممم مل ممم ل
مجمماللماممة ل ممع لسالممعاامحلضممللتع جةمم لست م سميل ستمم يلستع ةممحل تقمم لستمم ع لستج مم ل
سا شال لتن ا ة .ل
المحاضدددر/المتحد :لست مممعال لست صمممةحلستااممممحلستممم ل مممع لسالمممعاامحلضمممللت ا ممماءل
.ل
لست ماميلستع
ستع ثل لمجاللماة ل
الباحث :لصمممات لست مل سامعصممماللست ل عنكلست اا هل ست ها سءل ت لتق لل
ست ا حلست لمل ع لسالعاامحلضللإلع سللست ثل ست سلاءلستع ل لتالست اه .ل
المءدددرل العلمددد :ل صمممات لسامعصمممالل ممم لمجممماللمامممة لستممم ل مممع لسالمممعاامحلضممملل
.ل
ت ا اءلتص ة ل لتط ل لتقةة لض ماميلت
الم لددد :ل صمممات لست ممم مل سامعصمممالل ممم لمجممماللمامممة لستممم ل مممع لسالمممعاامحلضممملل
.ل
لست ماميلستع
تعق لست ع لستج ل سإل شال لتن ا ة ل
الميسدددر:لم مممعال عنمممكلمهممما سءلسلس ملستجنسممماءل ست ج عممماءل ممم لستا مممملض مممال
ك لم لستع صملستالست عائيلست غ ضحل س صاللست ان ماءلض كمللنسل م ه .ل
البرندددامل التددددريب :لمج عمممحلمممم لست اممما هل ست هممما سءل ساتجاتممماءلستعممم لتهممم هل
ستممممالض مممما لستقمممم سءلتكجا ممممحلماة ممممحل لمج عممممحلممممم لستكجا مممماء،لسضعمممم س لممممم لت نةمممممل
ل سمعها لض تنحلستعقةة .ل
ساتعةاجلستع

المـادة (:)3
المادة (:)4

المادة (:)5

قاعددددددة البياندددددات:ل لمممممجملستكع مممممم ل عضممممم لضةامممممماءلست ممممم ضة ل تصممممم ةجه ل قمممممال
تن اا ة لست اع مل لست اه ل ستع حلست س احلت لل لسئه ل معائيلتقةة ه .ل
تسمممم ل تكمممماةلتمممم الستعانة مممماءلعنممممال ةممممولتممممااءلسالممممعاامحلضات مممم بل ست ةمممم ل
ست ا /ست ع ثل ست ةس ل ست لل ست هلستان ل ست اتث.ل
ل م هجةمممحل
ل ست سممما لستعممم
ممممولم سعمممامل تكممماةلست مممالمل )9لمممم لتانة ممماءلستعممم
تسجةمل سعع اللست ضة لت ىلست اه ،لتع لسالعاامحلضات بل قاًلت ال ن :ل
أ.ل تكممم للسا ت مممحل ممم لسمعةممما لست ممم بلتن سمممجنة لعنمممال اعممم ملضةامممماءلست ممم ضة ل إلل
تمممم ل عمممم ل ممممع لسالممممعاامحلض مممم بلممممم لممممما جل اعمممم ملست ةاممممماءل ست ط قممممحلعنممممةه ل
ست اا ة لست اع ملت ىلست اه ل قلصالتةاءلست لستااة.ل
ب.لتكمم للست جا ممنحلضاامعةمما لمممالضممة لست مم ضة لعنممال اعمم ملست ةاممماءل قمماًلت عطن مماءل
ست مممماميل معمممائيلست جا مممنحلست عضممم حلضع سمممة لهالهمممحلمممم ضة ل تممم ت ل صمممةمل ه مممة ل
ض ا لمولضةاللسألل اب.
ج.ل مممع لستعاا ممم لممممولست ممم بلستممم ل مممولعنةمممللسامعةممما لمممم لممممالللم ممم ذجلماممم لتهممم ال
ست ا حل ولم ل ملست لستااةل لم ل ج ل.ل
لتن ممم بلستممم لتممم لستعاا ممم لماممملل
د.ل تصممم هلست كا مممءءلتقممما لت جةممم لست مممماميلستعممم
سلمممع السلتن مممم نلست ة ممممحل ممم لم مممم ذجلستاقمممم ل قممممالألتكممماةلستع مممم ااءلست ا ممممحل مممم ل
ست اه .ل
ع لسالعاامحلضات ة لتن ا اءلستعاتةح:
أ.ل تطمم ل سعمم سللست قائممم لستع ةممحل ت كة هممال مممع نلعنممالممم ل مممع لسالممعاامحلضممملل
مال ن :ل
.1ل لل ك للت للم مل لتص ة ل تط لست قائ لستع ةح.ل
ل مممم لسلمممممال جضمممممل لل
. 2ل للال قممممملستع صممممةملستان مممم لعمممم لل ممممحلست كممممات
ك للم لت نحلل حلست ع سا.ل
. 3لت ممم للسألتامممابلت ا ممماءلسإلعممم سلل لستعطممم ل لستع كمممة لعنمممالست قائممم لستع ةمممحل
قممممماًلت ممممم ذجلستاقممممم لتسممممم ل صمممممالتةاءلست ممممم س لست صممممم للعنةهمممممال ممممم لمهممممماةل
ست ع اءلست ك مةحلست ا للضل.ل
ب.لممممولم سعمممامل ة مممحلستعاا ممم ل مممع لستعاا ممم لممممالضمممة لست ةممم ل ست اهممم ل قممماًلتصمممالتةاءل
ستعاا لم ل ملست لستااةل لم ل ج للض ا ًللعناللت سة لتج حلسأل .ل

ج.لعنممممالستمممم غ لم ممممال لل مممم لستجقمممم مل ل ل)ل مممم ل ممممع لسالممممعاامحلضممممات ة لممممم لممممما جل
ست اه ل تس لتا علل قاًلت ال ن :ل
. 1ل مم للم مم لس لغا ممحلماصممحلتاللممعاامحلض ةمم لممم لممما جلست اهمم ل ذتممكلضع سمممة ل
م لست لست ا ل م س قحلست لستااة.
لستا م.ل
.2ل للتعجقلمؤتالءل مها سءلست ة لست سللسالعاامحلضللمولم
ممم ل
. 3ل للالتقمممملم ممم ملمممم للمممةع لسالمممعاامحلضمممللعممم لهالهمممحللممم سءل ممم لمجمممسلست
عنالسأل م.ل

المادة (:)6

المادة (:)7

المادة (:)8

المادة (:)9

د.ل مممع لستعاا ممم لممممولمممم للمممةع لسالمممعاامحلضمممللمممم لمممما جلست اهممم لت ا ممماءلم ممم لملتسممم ل
ستكمماةلستجقمم مل لجل)لممم لتمم الست ممالمل مم لصممالتةاءلست مم لستامماةلمممولم سعممامل ة ممحل
ستعاا ممممم ل ت ممممم للساتامممممابل مممممقلستصمممممالتةاءلست تمممممحلتممممملل ممممم لمهممممماةلست مممممع اءل
ست ك مةممحلست ا مم للضمملل مممال مم لعمم لستصممالتةاءلت ممولستممالستمم ئةسلات مماذلستقمم س ل
ست ال لض أمها.ل
 .تن اه لسالعاامحلضجهاءلمع صصحلما ةحلتنقةاةلض هاةل لتالست اه ل تس لست هاةل
ست ا اءلست لمل لمهاةللست اه .ل
ب .ت ا اءلتط ةقلستكاةلستجق مل )لم لت الستجق ملتع ولسا س سءلست ص للعنةهال ل
مهاةلست ع اءلست ك مةحلست ا للضلل ع لص هل ة حلستاق لتنجهحلسالع ا حلستع ل
ع لستعاا لماهالتس ل تكاةلستع ااءلست ا ح.ل
ستكاةلعامح:ل
ممماءل
أ.ل عضممم لستاقممم لست ممم ةلممممولستجهممماءلست ا ةمممحلمطممما لستا مممملست طنممم ب،لست
ست طن ضممممح،لسإلنمممما لست م مممم لتنع جةمممم ،لعمممم لللمممماعاءلستا ممممم،ل ممممحلشمممم نل ل تكمممماةل
ماصمممحلضاإل ممما حلستمممالت ممم ل ة مممحلضممم للست ممم ماءلست اع ممم لتنسممماعحلست ستممم م،لس لستةممم ةل
ست ست ل لتالل اللستعاا لعنال لا ل م .ل
ممماءلضاممم لسامعهممما لمممم لت جةممم لمطممما لستا مممملست طنممم بلمممم ل ممممل
ب.ل مممع لسلمممعالةلست
مممحلستطات مممحل مممقلم ممم ذجل اممم لتهممماذالست ا مممحل لتسممم ل تكممماةلمهممماةلست مممع اءل
ست
ست ك مةحلست ا للضل.ل
ج.ل مممع لستعسمممابل ة مممحلست كا مممأمل لضممم للست ممم ماءل قممماًلتسممماعاءلستا مممملستجانةمممحلعنمممال
سللالتعجمممما سلستسمممماع اءلست مممم لمل مممم لم مممم ذجلستاقمممم لست مممما لستةمممملل مممم لست ممممالمل مممم ل
/4ج).ل
د.ل ال جمممم سلتج ئممممحلمطمممما لستا ممممملست ستمممم لع مممم لسالممممعاامحلضات مممم بل  /لست ةمممم /ل
ستجهحلسلع ا حلإالض س قحلست ئةس.ل
ه.ل جمممم سلسالممممعاامحلض ممممكملم اشمممم لضات ا مممم /لست ةمممم /لست ع ث/ست مممم هلستان مممم ل
/ست اتممثلضق م س لممم لست م لستامماةلض مما لعنممالت سممة لممم لست م لست ا مم ل لضق م س لممم ل
ست ئةسلضع سة لست لستااة،ل ل لم لست ااءلستعاتةح:ل
.1لتق لست محلض كملمجام .
. 2لسلل كممم للست ع ممم ثل لست ةسممم لش صمممةحل لممم ةحلعاممممحل عاممم لننممم لم ماتمممللمممم ل
مالللتج حلست س .ل
.3ل ه لتا حلنا ئحل لمن حل ل تلسم ل صة .ل
تط ممممقلستةممممحلسلممممع سجلستامممم الم اشمممم ملضألممممن بلست ا صممممحلست مممم لمل لستعنمممم ل
ستممم س لمل ممم لمهممماةلست مممع اءلست ك مةمممحللست ا ممم للضمممللت ا ممماءلتط ةمممقلستكممماةلتممم ال
ستعانة اء.ل
للتعق م ل
م لتمماللت م لسالممعاامحلضأت م لم م ج لست اه م لم م لت م ه لستق م ملعنممالستع م
لممممما جل مممماءلستمممم سةلست لمممم ل ةممممع لم ممممللمكا ممممأملماتةممممحل قمممملا ًلل
ممممم ماءلستعمممم
تعانة اءلم حلست كا ءءل ست س لت ج لست محلست مةح.ل

المادة (:)10

ممم لتممماللتممم لسالمممعاامحلض سمممقلتن ممم سميلستع ةمممحلمممم لمممما جلست اهممم لضقممم س لمممم ل
ست مم لستامماةلض مما لعنممالت سممة لست مم لست ا مم ل ةممع لم ممللمكا ممأملماتةممحل قمملا ًلتع سممة ل
تج حلسأل ل تس لمالت العنةللستع ااءلست ا ح.

المادة (:)11

ل سالع مممما سءلممممم لممممما جلماهمممم لسالس ملستاامممممحل
تن ممممالتانة مممماءلمكا ممممءءلستعمممم
ستصمممال ملض قعضمممالست مممالمل /14ب)لمممم لمهممماةلماهممم لسالس ملستااممممحل ممم ل )72لتسممم حل
.2012ل

ل
ل
ل

