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 منشور 

 قواعد ومعايري شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي باخلارج (  )  بشأن 

****** 

ليتم تطبيقهاا   بناء على تعليمات معاىل الوزير بشأن وضع قواعد ومعايري شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي باخلارج

  -فقد تقرر ما يلى: يف هذا الشأن 2016لسنة  312رقم ومبناسبة صدور القرار الوزاري  اعتبارًا من االعالنات القادمة ،
 

 توفر فيمن يرتشح  لشغل إحدى وظائف التمثيل العمالي باخلارج ما يلي::جيب أن ت اليتأوال : الشروط العامة 

 ( سبعة ومخسني سنة ميالدية.57عند اإلعالن عن )  سنالأال يزيد    (1

 ستةالتكون  أال تقل مدة خدمته عن تسع سنوات سابقة على تاريخ االعالن، على أن   (2

 .متصلةسنوات األخرية خدمة فعلية 

سنوات ثالث يف تقارير الكفاية عن الـعلى األقل  "كفء  " على تقدير حاصاًلأن يكون    (3

 األخرية.

 اقبل التقدم لشغل الوظيفة، ما مل يكن قد مت حموه ةتأديبي اتوقع عليه جزاءأال يكون قد  (4

 القانونية املعمول بهايف هذا الشأن.  ضوابطوفقًا لل

 وفقًا للمستويات الوظيفية الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي أن تنطبق عليه شروط الوظيفة، (5

، أو ممن العمالي باخلارجأال يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف يف مكاتب التمثيل  (6

 تنطبق عليه نص املادة الثانية عشر من هذا القرار.

بدرجة   ) درجة إتقان اللغة اإلجنليزية( كلغة أجنبية TOFELأن يكون حاصال على شهادة  (7

اميديست أو من مركز   اجلامعة األمريكية( درجة، وسارية، صادرة من  400ال تقل عن )

AMIDEAST أومستشار ، } إذا كان التقدم لشغل وظيفة، املسلحة للغات أو من معهد القوات 

بدولة أجنبية، أو اجادة اللغة  األساسية للدولة األجنبية املرتشح عليها، ويتم ، {ملحق عمالي }

حتديد مستوى اجادة اللغة األجنبية مبعهد القوات املسلحة للغات، واالملام باللغة اإلجنليزية 

 للدول العربية .  للمتقدمني

 اجتياز االختبار التحريري الذى يتم إعداده مبعرفة اللجنة املشار إليها يف املـادة الثانية من هذا القرار . (8

 من معهد القوات املسلحة للحاسبات. اختبار احلاسب األىل اجتياز (9

 احلصول على تقدير الئق من معهد القوات املسلحة للعلوم السلوكية. (10
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 لشغل إحدى وظائف التمثيل العمالي باخلارج ما يلي::  للمتقدمني للرتشح شروط اخلاصةثانيا :  ال

 –إيطاليا  –جنيف  }بكل من {مستشار عمالي ) أ (  }دمني لشغل وظيفة قبالنسبة للمت (1

أو  ،{مدير عام قيادي  } يشرتط يف املتقدم أن يكون من شاغلي درجة {العراق  –جدة  –اليونان 

، وفى حالة عدم اجتياز أى من املتقدمني لالختبار يتم النزول إىل {شخصية  كبري باحثني }

  {أوىل ختصصية }درجة ال

غري بباقى املكاتب العمالية  {مستشار عمالي  }وظيفة دمني لشغلقبالنسبة للمت (2

كبري  } املذكورة بالبند السابق من هذه املادة فيشرتط أن يكون املتقدم من شاغلي درجة

 .{األولـى التخصصية  } و الدرجةأ {باحثني 

يشرتط أن يكون املتقدم  من شاغلي  {ملحق عمالي} وظيفة دمني لشغلقبالنسبة للمت (3

 .{الثانية التخصـصية  } الدرجة

يشرتط أن يكون املتقدم من  {مساعد ملحق إداري  } وظيفة دمني لشغلقبالنسبة للمت (4

أو  طةمحلة املؤهالت املتوس من{ ، الثالثة الثانية، أوكبري كتاب ، أو األوىل أو }شاغلي الدرجة 

 .فوق املتوسطة 

 

 -:: االختبارات ثالثا

الدول العربية أو  يفموحد لكافة الوظائف املعلن عنها، سواًء   حتريريجيرى اختبار  -

(، وتعقد االختبارات يف  عماليملحق  –مستشار األجنبية، أو عند تنوع الوظائف ) 

 -امليعاد واملكان الذى حتدده  جلنة االختيار، مع مراعاة ما يلى:

 يكون االختبار باللغة االجنليزية أو اللغة األجنبية للدول األجنبية املعلن عنها، -

، %70 ال تقل عن مستشار عماىلتكون نسبة النجاح للمتقدمني للندب على وظيفة  -

 .%60 ال تقل عن  ملحق عماىلالنجاح للمتقدمني لوظيفة  ونسبة

جترى اختبارات احلاسب اآلىل التحريرية والعملية لغري احلاصلني على الشهادة الدولية  -

، فى معهد القوات املسلحة للحاسبات، وال تضاف درجاتها إىل  ( ICDL )لقيادة احلاسب األلي

 درجات االختبارين التحريري والشفوي  .

اختبار مبعهد العلوم السلوكية للقوات املسلحة، وال تضاف درجاتها إىل درجات  جيرى -

االختبارين التحريري والشفوي ، على أن يتم أخذ نتيجة هذا االختبار فى االعتبار عند 

 التقييم.
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 -باخلارج : العمالي: األوراق املطلوبة للتقدم للندب على وظيفة مبكاتب التمثيل رابعا

 للمتقدم  موضحًا بها اإلجنازات اليت حققها خالل سنوات خدمته.  الذاتيةالسرية بيان  - أ

بيان حالة وظيفية معتمد، موضحًا به الدرجة الوظيفية، واملؤهالت العلمية، وتاريخ  - ب

، واجلزاءات التأديبية إن وجدت، ودرجة تقارير حتاق باخلدمة، واإلجازات اخلاصةاال

 األخرية.الكفاية عن السنوات الثالثة 

، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة TOEFLشهادة قياس درجة إتقان اللغة اإلجنليزية   - ت

من هذا أواًل طبقًا لنص الفقرة السابعة والتاسعة من ـ إن وجدت ـ   ICDLاحلاسب اآللي 

  .املنشور

 شهادة من معهد القوات املسلحة للعلوم السلوكية. - ث
 

 -: مدة الندب : خامسًا

ملحـــق عمالي،  ) مستشار عمالي،تكون مـدة الندب لوظائف التمثيل العمالي باخلارج  -

سنة ميالدية، جتدد لسنة أخرى كحد أقصى ملدة ندبه لوظائف  ملحق إداري ( مساعد

 التمثيل العمالي باخلارج.

يكون التجديد بقرار من الوزير املختص بعد دراسة ملف شاغل الوظيفة وما قام به من  -

 خالل فرتة ندبه ، وما قدمه من إجنازات . الأعم

 

 -: شروط التجديد: سادسا

تقريرًا عن إجنازاته، وذلك قبل نهاية  باخلارجيقدم شاغل وظيفة التمثيل العمالي جيب أن 

، دارة املركزية للعالقات اخلارجية، ويرسل التقرير اىل رئيس اإلعلى األكثر بشهرين مدة ندبه

 الوزير على أن يتضمن التقرير ما يلي :لعرضه على السيد 

 .مت توفريها طبقًا لتشريعات العمل بالدولة فرص العمل اليت  (1

 مشاكل العمالة املصرية بالدولة اليت يعمل بها، وما قام حبله منها. يتضمن بيان  (2

 لصعوبات اليت واجهته، واإلجراءات اليت اختذها بشأنها .ا (3

 العمل بالدولة اليت يعمل بها.األحباث اليت أعدها يف جمال سوق  (4
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 -: انهاء الندب: سابعا

إذا ثبت خمالفته مقتضيات الواجب  اخلارج،بوظائف التمثيل العمالي  شاغلي ندب ينهى

 إهماله يف أداء مهام وظيفته رغم إنذاره كتابة بذلك . أو الوظيفي ،أو تكرر خمالفته أو  تقصريه

 

 -: حاالت خاصة : ثامنا

قيام املكتب بوظائفه  عدم يهاظروف طارئة أو استثنائية يف الدولة املضيفة، ترتب علإذا وقعت  **

وكانت املدة املتبقية يف ندبه ال تقل عن ، املعتادة، وعودة أي من أعضائه اىل مجهورية مصر العربية

 ،سنة

 تية : اخليارات اآل أحد يكون له (1

مدة الندب بأحد مكاتب التمثيل العمالي الشاغرة، واحلصول على  باقيالتنازل عن استكمال   -أ

 .مع توقيعه على اقرار بذلكأشهر بواقع اخلارج،  ) ثالثة (تعويض عن ذلك يعادل راتب 

يف اخلارج خالل فرتة ال  املناظرة ندب بأحد مكاتب التمثيل العماليالاستكمال مدة  -ب

 . الندبقرار انهاء جتاوز سنتني، تبدأ من تاريخ 

 

يف حالة خلو وظيفة مماثلة يف مكتب متثيل عمالي بعد الفرتة البينية املنصوص عليها  (2

من هذه املادة، يكون له احلق يف التقدم للرتشيح ألحدى الوظائف فقرة ) ب (  ( 1) يف البند 

ندبه املماثلة لوظيفته يف اإلعالن اجلديد، ويف حالة اجتيازه االختبارات املعدة لذلك، يتم 

 لشغل الوظيفة للمدة املتبقية له فقط من الوظيفة السابقة.
 

يف حالة ترشيح أي من املتقدمني إلحدى الوظائف الشاغرة مبكاتب التمثيل العمالي، وحالت    **

بينه وبني استالم عمله ظروف ال دخل له بها مثل غلق املكتب العمالي أو حدوث اضطرابات 

لوظيفة باخلارج، جيوز إعادة ترشيحه ألقرب وظيفة يتم بدولة مقر ا أزمات سياسية أو

 شغرها يف أي من املكاتب العمالية االخرى متى توافرت فيه شروطها.

وفى حالة تزاحم املرشحني يكون األولوية لألعلى يف درجة االختبار، وعند تساوى الدرجات 

 رب سنا .يكون الرتشيح وفقا لألقدمية، وعند التساوي يف األقدمية يرجح األك


