
    

             
  

  المملكة العربیة السعودیة 
     وزارة الخدمة المدنیة 

  
  
  
  
  

  الئحة الترقیات                            
                 

   بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم صدرت                  
  ھـ   وتم ١٥/٣/١٤٢١ریخ  وتا)١/٦٨٦                 (

    بخطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء                تبلیغھا
  ھـ١٩/٦/١٤٢١تاریخ   ور/ ٧/١١٩٠٠                رقم 

                  وتم العمل بھا اعتبارا من بدایة السنة المالیة 
 ھـ ١٤٢٢/ ١٤٢١                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                               
  الشؤون القانونية                                                                                                                              

 
  ٤٠٢٦٦٦٦/ ت                                                                                                                                                                    

  
  
  
  



    

                                    
 
   يقدمان أالخدمة المدنية نة العامة لمجلسماواأل وزارة الخدمة المدنيةريس  

   بقرارالصادرة  )الئحة الترقيات (  صحاب الشأن والباحثينأو  للمختصين 
  طاب بخالمبلغ ١٥/٣/١٤٢١ وتاريخ )١/٦٨٦(  مجلس الخدمة المدنية رقم

  ٠هـ١٩/٦/١٤٢١روتاريخ / ٧/١١٩٠٠رقم  مجلس الوزراء رئاسة ديوان 
  مانةدأبت الوزارة واأل صدارات التياإل ضمن سلسلة تي هذه الخطوة وتأ  

  والباحثين    في األجهزة الحكومية للمسؤولين تاحة الفرصةصدارها إلإعلى 
  مجلس من   الصادرة والقرارات   اللوائح  طالع علىمن اإل وذوي العالقة
   وعلى شبكةاإلنترنت )مطبوعات مصغرة ( شكل وذلك على  الخدمة المدنية

  داراتإ من قبل المختصين في  خاصة عند الحاجة  ليها إ  تسهيال للرجوع 
  ٠ شئون الموظفين 

  في الخدمة المدنية    وتشتمل هذه الالئحة على القواعد المنظمة للترقيات    
   فوقالمراتب ماو أاء للمراتب من العاشرة فما دونوالشروط المطلوبة لها سو

  ترقية الموظف  تباعها عند النظر في إجراءات الواجب ، وكذلك اإل العاشرة 
  ٠)١١- ١٢- ١٣( السيما ما يتعلق بالمراتب 

  بالشكل الذي المطبوع خراج هذا إ، نأ مل أن نكون قد وفقنا في   وفي الختام
  ٠ق به الهدف المنشود يرضي الجميع ، كما نأمل أن يتحق

                              واهللا ولي التوفيق 
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   الواردة اتالمادة المتعلقة بالترقي                        
  الصادر بالمرسوم الملكي                 بنظام الخدمة المدنية 

   هـ١٣٩٧/ ١٠/٧وتاريخ ) ٤٩/م(                  رقم 
      

        ============================       
 
 

  -:يلي  تنص المادة العاشرة من النظام على ما   
 

حكام األلىالوظائف الشاغرة وفق إتتم ترقية ونقل الموظفين   - أ
وشروط قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهالت التي تحددها 

  ٠شغل الوظيفة 
  ٠تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها  ال  -  ب
  
  

  
  



    

  
                                   

  
  
  

                                 )٣(  
  
  
  
  

                                 بسم اهللا الرحمن الرحيم
              

  ر/٧/١١٩٠٠:               الرقمالمملكة العربية السعودية
  هـ١٩/٦/١٤٢١: ء               التاريخ   ديوان رئاسة مجلس الوزرا

  
  )تعميم                       (      

  صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
   حفظه اهللا                           الحرس الوطني  ورئيس   

   
  : السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ابعث لسموكم الكريم طيه نسخة من خطاب معالي وزير الخدمة المدنية   
  هـ٨/٦/١٤٢١م خ وتاريخ /٤٥٧/٤٢١ضو مجلس الخدمة المدنية رقم وع

  مر السامي ن مجلس الخدمة المدنية قد بحث بناء على األألى إالمشار فيه 
  هـ ما وجه مجلس الوزراء الموقر ٣/٦/١٤٢٠ وتاريخ ٨٤٥١/ب/٧رقم 
  ٠٠عادة النظر في قواعد الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بالترقيات إمن 
  هـ المتضمن١٥/٣/١٤٢١ وتاريخ ١/٦٨٦ حيال ذلك قراره رقم واتخذ
  - :يلي  ما    
  بالصيغة المرفقة بالقرار ) الئحة الترقيات (الموافقة على : وال أ

  هـ١٤٢١/١٤٢٢يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداية السنة المالية : ثانيا 
  المدنية  خدمةليه مجلس الإ ىنتها      وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما

  ٠كمال الالزم بموجبهإمر ب فأرجو تكرم سموكم باأل–  بهذا الشأن 
  ٠٠طيب تحياتي وتقديري أ سموكم ا        وتقبلو

  



    

  بن فهد بن عبد العزيز   عبد العزيز                               
   رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء                               

  
   بالغإكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة نسخة ل-
  ٠و المرتبطة بها أالجهات التابعة لها   
  ٠مانة العامة لمجلس الخدمة المدنية  نسخة لأل-
  

                             )٤(  

  
    م خ /٤٥٧/٤٢١:الملكة العربية السعودية               الرقم

  هـ ٨/٦/١٤٢١:   التاريخ                المدنية  الخدمة مجلس
 العامة مانة     األ

 
  حفظه اهللا صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء  

  
  :    السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  نظار سموكم مانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض أليطيب لأل
  هـ ١٥/٣/١٤٢١الذي اتخذه المجلس خالل اجتماعه بتاريخ ) القرار( 

  هـ ١/٦/١٤٢١ وتاريخ ٦٤٣٧/ب/٧قم ي رلبرقأمر السامي المعتمد باأل
   - :لي  يوهو كما

  هـ ١٥/٣/١٤٢١وتاريخ ) ١/٦٨٦(    القرار رقم 
    - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- -  

  ٠ن مجلس الخدمة المدنیة إ
  ة المدنیة الصادر من نظام مجلس الخدم) التاسعة(من المادة ) ب(  بناء على الفقرة         

  ٠ھـ ١٠/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ٤٨/م( بالمرسوم الملكي رقم    
   المرفقـ   ھ٣/٦/١٤٢٠ وتاریخ ٨٤٥١/ ب/٧رقم  يقمر السامي ألبر      وبنا على األ

  بشأنھـ ٣/٦/١٤٢٠ وتاریخ ١٥٤٦مین العام لمجلس الوزراء رقم بھ خطاب معالي األ   
     قواعد الخدمة المدنیة وخاصة ما یتعلق   النظر فيعادةإ من ما وجھ بھ مجلس الوزراء  

  ٠بالترقیات 
  ن اقترحتھا وزارة الخدمة المدنیة بخطابھا رقمأطالع على التعدیالت التي سبق اإل   وبعد
  من)  ١٠/٣( و)  ١٠/٢(و)  ١٠/١(ھـ  وعلى المواد  ١٣/١٠/١٤١٨ وتاریخ ١٢٣١/١

  بھا     ملة  التي قامت   وذلك  ضمن  المراجعة  الشادنیة اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة الم
  ھذا السامیة في ذا للتوجیھات  نفاا لمواد اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة  الوزارة

  ٠لیھ  إسباب والمبررات المقترنة بعرض الوزارة المشار الشأن لأل



    

 وتاریخ ٣٠٧/١نیة رقم طالع على ما تضمنھ خطاب معالي وزیر الخدمة المد   وبعد اإل
  جراءات الترقیات على مجلسإ من اقتراح عرض الجزء الخاص بقواعد و٢٢/٣/١٤٢٠

  التنفیذیةلمواد اللوائح  مشروع المراجعة الشاملةعن بقیة الخدمة المدنیة بشكل مستقل 
  شأنھا للحاجة الماسة لالستعجال في ذلك الحتمالیة استغراق بحث التعدیالت  قرار صدارإل
   ٠لشاملة ومراجعتھا لبعض الوقت  ا

  طالع المجلس على مرئیات اللجنة التحضیریة الواردة في محضر التوصیة رقمإ   وبعد 
  من اللوائح )  ١٠/٣(و) ١٠/٢(و) ١٠/١(ھـ  وعلى المواد ٥/٢/١٤٢١وتاریخ ) ١٣٢٦(

   وتاریخ  )١(رقم   بقرار مجلس الخدمة المدنیة   التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة  الصادرة
  وعلى قرارات مجلس ٠جراءات الترقیة   إالمتضمنة لقواعد   وشروط وھـ ٢٧/٧/١٣٩٧

                                              )٥(  
  ھـ ٢٩/٦/١٤١٧وتاریخ ) ١/٤٣٥(ورقم ھـ ١٨/٨/١٣٩٧وتاریخ ) ٢(الخدمة المدنیة رقم 

  – ١٣ -١٢-١١ الترقیة للمراتب ھـ المتضمنة لقواعد١٥/٢/١٤١٩ وتاریخ ١/٥٤٢ورقم 
   عدم جواز نقل - ھـ المتضمن ١٦/١٠/١٤١٩ وتاریخ ١/٥٨٨وعلى قرار المجلس رقم 

  قللى وظیفة أخرى قبل مضي سنة على األإلیھا إالموظف المرقى من الوظیفة التي رقي 
  راربقالمعتمدة ) الئحة التكلیف ( وعلى ٠عمال الوظیفة المرقى لھا من تاریخ مزاولتھ أل

  تجیز تكلیف الموظف المرقى خالل السنةال ھـ    التي ١٨/١/١٤٢٠ وتاریخ ١/٥٩٦رقم 
  ٠عمال وظیفة تقع خارج مقر الوظیفة المرقى الیھاأولى من تاریخ ترقیتھ باأل

   تنص يمن اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة الت) ٦/١(طالع على المادة    وبعد اإل
   بالئحة یصدرھا مجلس )١٣- ١٢-١١( وشروط شغل المراتب تحدد مؤھالت(ن على أ

  عدتھا أھـ التي ٢٧/٢/١٤٢١وتاریخ ٣١٩٦رقم  وعلى مذكرة العرض ٠)الخدمة المدنیة
  المشتملة على عرض مفصل للمواد الحالیة المنظمة للترقیة سواء مانة العامة للمجلس األ

  عدیالت التي اقترحتھا وزارة  وكذلك الت١٣-١٢-١١و للمراتب أللمراتب ما دون العاشرة 
  ال یغیر خر الخدمة المدنیة على بعض تلك المواد وھي تعدیالت بعضھا شكلي وبعضھا اآل

  المترتبة علىما یتعلق باحتساب نقاط المفاضلة ساسیة المطبقة حالیا سوى من القواعد األ
  لوظیفة المرقى، والتأكید على مزاولة الموظف الفعلیة لمھام ا حضور الدورات التدریبیة

  ٠وضاع الوظیفیة تقل عن سنة بھدف استقرار األ لھا في مقرھا مدة ال
  وصت بھأالمدنیة حیال تلك المواد وبما    واقتناعا من المجلس بما اقترحتھ وزارة الخدمة

  ن ھذه التعدیالتألى إاللجنة التحضیریة في ھذا الشأن المؤیدة للتعدیالت المقترحة ونظرا 
   كال منإجراءاتھا وسوف تساعدالترقیة ووالتطویر لعملیات  من التنظیم ستساھم بمزید

  جراءات الترقیة وفقإجھزة الحكومیة ووزارة الخدمة المدنیة على القیام بتنفیذ قواعد و األ
  -:یلي لى تحقیق طموحات الموظف في الترقیة یقرر ماإكثر سھولة ویسرا واقرب أسلوب أ

  ٠القرار  بالصیغة المرفقة بھذا) ة الترقیات الئح(الموافقة على : والأ   
  ذن اهللاإھـ ب١٤٢١/١٤٢٢یعمل بھذه الالئحة اعتبارا من بدایة السنة المالیة القادمة  :  ثانیا 

  وتاریخ ) ٦٨٦/٤٢١(س الخدمة المدنیة رقم        وحیث تمت الموافقة على محضر مجل
  لیھ في إ المشار يلبرقأمر السامي وذلك باأل٠ھـ المتضمن للقرار المنوه عنھ ١٥/٣/١٤٢١

  ٠ صدر ھذا الخطاب 
  بلیغ ھذا القرار لكافة الجھاتتتفضل سموكم باتخاذ ما ترونھ نحو ا  العامة ترجوةمان فان األ



    

  ھـ ١٤٢١/١٤٢٢الحكومیة للعمل بالالئحة المرفقة بھ اعتبارا من بدایة السنة المالیة القادمة 
  س المشتمل على القرار المنوه عنھ، وكاملضر المجل   وبرفقھ صورة من مح٠ذن اهللا إب

  ٠وراق المتعلقة بالموضوع  األ
  ٠سموكم بقبول خالص تحیاتي واحترامي             وتفضلوا 

                                                                وزیر الخدمة المدنیة 
               وعضو مجلس الخدمة المدنیة                                           

  یز                                                               محمد بن علي الفا
           

                                      )٦ (  
  

  )الئحة الترقیات(                                  
  
  
  
  :یضاحیة إكرة مذ 

  طالع على القواعد المنظمة للترقیات في الخدمة المدنیة والشروط  رغبة في تسھیل اإل          
  جراءات وكذلك اإل بعد العاشرة و للمراتب ماأ المطلوبة لھا سواء للمراتب من العاشرة فما دون 

فقد ) ١٣-١٢-١١(یتعلق بالمراتب  في ترقیة الموظف السیما ماإتباعھا عند النظر الواجب 
  ) الئحة الترقیات ( مستقلة سمیت اد ھذا الموضوع بالئحة فرإي ؤر

منھا عرضا للشروط العامة للترقیة ، حیث اشتملت على الشروط ) : ولى األ(   وتتضمن المادة 
یجوز النظر في  للحاالت التي ال لى عرض إضافة إالمطلوب توفرھا في المرشح للترقیة  

  ٠ترقیة الموظف خاللھا
  تباعھا إجراءات الترقیة سواء تلك التي یجب إعلى تحدید ضوابط و) الثانیة ( المادة كما تشتمل 

  عداد قوائم بالموظفین الذین تتوفر فیھم شروط الترقیةإمن   من قبل الجھة المعنیة بالترقیة بدءا
  دارة شئون الموظفین عن إومسئولیة  ، أو مصلحة مستقلة ثم تشكیل لجنة للترقیة في كل وزارة 

  ٠جراءات والضوابط التي یتعین اتباعھالى اإلإضافة إ، جراء وانتھاء بتحدید المرشحھذا اإل
 حیث اشتملت  ،الترقیة لھا حكام مزاولة أعمال الوظیفة التي تتمأفتتضمن ) الثالثة ( ما المادةأ

  اریخالتي یتم فیھا االستثناء من ذلك التحاالت على تحدید لتاریخ نفاذ الترقیة والمنھا ) أ(الفقرة 
  على أحكام االنقطاع عن االستمرار في مزاولة الوظیفة المرقى لھا في) ب(كما اشتملت الفقرة 

  ٠ مقرھا 
جراءات الخاصة من الالئحة تحدیدا للشروط والضوابط واإل) الرابعة (         وتضمنت المادة 

مطلوب توافرھا منھا على الشروط ال)   أ(حیث اشتملت الفقرة ) ١٣-١٢-١١(بالترقیة للمراتب 
جراءات التي یتعین اإل)  د-ج- ب(، وحددت الفقرات  في المرشح للترقیة ألي من ھذه المراتب 

تباعھا  للترقیة  بما  في ذلك  الخطوات التمھیدیة  التي تسبق  الترشیح  سواء  من  قبل  الجھة إ
  اجعة والتأكد  من  توفرھا الجھة التي تتولى المراعتبارو من وزارة الخدمة المدنیة بأالحكومیة 



    

  ٠الشروط المطلوبة في المرشح للترقیة 
*****************                                      

  
  
  
  
  
  
  

                                               )٧(  

   الالئحة                                          
  
  
  : ولىالمادة األ 

  : لموظف بالشروط التالیةوز ترقیة ا   یج
  ٠لیھا فعال إالوظیفة المراد الترقیة شغور   - أ

  ن تتوفر في المرشح للترقیة المؤھالت المطلوبة للوظیفة التي یراد أن یرقى أ -ب
  ٠في دلیل تصنیف الوظائف  لیھا وفقا لما ھو محددإ     

  ةبلیة مباشرة للمرتالمرتبة التا لیھا مصنفة فيإ أن تكون الوظیفة المراد الترقیة -ج   
  ٠       التي یشغلھا المرشح للترقیة 

  التيقل في المرتبة أربع سنوات على األأكمل  للترقیة قد  أن یكون المرشح-   د
   :   ةكمال ھذه المدإ      یشغلھا ، وال تحتسب المدد التالیة لغرض 

  ٠جازة االستثنائیة مدة األ -١
 ٠قلیمیة و اإلأعارة لغیر المنظمات الدولیة  مدة اإل -٢
ذا لم إ )جازة الدراسیة األ (وأ) یفاد للدراسة  اإل (وأ) بتعاثإلأ( مدد  -٣

 ٠  یتحقق الغرض من أي منھا 
 ٠جازة رسمیة ألم تحتسب  ذاإ مدد الغیاب  -٤
 ٠ذا صدر بحقھ عقوبة إ كف الید دة م -٥

  التي لفعلیة المستمرة ألعمال الوظیفة خطیا بالمزاولة اأن یتعھد الموظف    -   ھـ 
  ٠          یرشح لھا في مقرھا 

   -:یجوز النظر في ترقیة الموظف في الحاالت التالیة         وال
  ستة ة تدریبیة تزید عن ملحقا بدور وأو موفدا للدراسة أ ًثا مبتع ذا كانإ -١           

  ٠       أشھر في الداخل أو الخارج       
  ٠ة و استثنائیأجازه دراسیة أكان في  ذاإ -٢



    

 في أو یجري التحقیق معھمحاال للمحاكمة أو ذا كان مكفوف الید إ  -٣
 ٠مانة و األأمور مخلة بالشرف أو أمور ذات عالقة بالوظیفة العامة أ
 من الراتب مدة أو الحسم  من العالوة إذا كان قد عوقب بالحرمان  -٤

  خمسة عشر یوما فأكثر متصلة أو متفرقة خالل السنة السابقة لتاریخ 
  ٠ظر في ترقیتھالن

  ٠مرضي  وظیفي بتقدیر غیرخیرة تقویم أداء ذا اعد عنھ في السنة األإ -٥            
  
  

                                        )٨(  

  : المادة الثانیة  
   

  : جراءات التالیة في الترقیة تباع اإلإ    یتعین 
  تقلة لجنة للترقیةو رئیس المصلحة المسأتؤلف بقرار من الوزیر المختص   - أ

من داخل الجھة  عضاء من المسئولین الرئیسیین یتم اختیارھمأمن ثالثة 
حالة  كون  من خارجھا ، وفي  عضاءالحكومیة ، ویجوز اختیار بعض األ

  ٠ن یستبدل بھ غیره مؤقتاأعضائھا یجب أالمرشح أحد 
  ئم  بالموظفین عداد  قواإدارة شئون الموظفین في كل جھة حكومیة بإ  تقوم - ب    

  لى الوظائف الشاغرة التي یتم اختیار شغلھاإ        الذین تتوفر فیھم شروط الترقیة 
  داریة في حكم ھذه المادة تلك التيإلاویقصد بالجھة ٠٠ (        عن طریق الترقیة

  )١(٠میزانیتھا بفرع مستقل من فروع المیزانیة         تنظم 
  وظفین التأكد من صحة القوائم ودقتھا واشتمالھا على دارة شئون المإ         وعلى 

         الموظفین جمیعھم الذین تتوفر فیھم الشروط ویكون مدیر شئون الموظفین و
  ٠       الموظف المختص مسئولین عن صحة المعلومات الواردة فیھا 

  و رئیس المصلحة المستقلة     أ      یتم بناء على موافقة من الوزیر المختص  - ج
  لى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقیات التي یحددھاإالترشیح للترقیة 

   وعن طریق المسابقة أالمصلحة المستقلة  رئیس و المختص أالوزیر               
                 ال تزید المفاضلة عن مرتین في السنة المالیة أالمرشحین على           المفاضلة بین 

  موعدھا باالتفاق بین وزارة الخدمة المدنیة والجھة الحكومیة ذات العالقة یتم تحدید    
  -:عناصر المفاضلة على النحو التالي          وتكون 

  :التدریب    
  نقاط لجمیع الفئات ) ست(قصى لنقاطھ المكتسبة في المرتبة            یكون الحد األ

  -:الوظیفیة تحتسب على النحو التالي        
  ٠)نقطة واحدة(  كل شھر تدریب في الخبرات المباشرة للوظیفة المؤھل لھا ب-      



    

  و المقبولة للوظیفة  المؤھل لھا  بأ  كل شھر تدریب  في الخبرات  النظیرة -      
  ویراعى، ع في حكم ھذه المادة شھراسابیأربعة أوتعتبر كل ) نصف نقطة        (  

  ٠ضمن متطلبات شغل الوظیفة  تكون  الیب أناحتساب نقاط التدر         في 
         -----------------------  

  ھـ٢٩/٦/١٤٢٣ وتاریخ ١/٧٩٩سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ١(      
  )داریة فرعا مستقال ي المنطقة اإلفوتعتبر البلدیات والمجمعات القرویة (لغى عبارة أ        و

      ھذه فقرة والتي كانت موجودة عند صدورخر ھذه الآ من دت ھذه العبارةبعأحیث             
   ٠ئحة             الّال

                                           )٩(  

  :داءاأل تقویم -٢   
  یلیھما  خیرتین اللتین نقاط للسنتین األ) ربع أ(لنقاطھ قصى        یكون الحد األ
  نقطتان و ) ممتاز (ساس التقویم الذي بدرجة أباشرة على   الترشیح للترقیة م

  )جید(، والتقویم الذي بدرجة ةنقطھ واحد) جداجید (  التقویم الذي بدرجة 
  ٠  نصف نقطھ 

  : قدمیة   األ-٣ 
  ، بحیث تحتسب كل سنة خبرة نقاط ) عشر (قصى لنقاطھا       یكون الحد األ

  ربع  نقطھ ونصف للسنوات األة في المرتب      زائدة عن المدة المقررة للبقاء
  تكون قد احتسبت ضمن   ونقطھ واحده لكل سنة بعدھا بشرط أن الولى     األ

  ٠     الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لھا 
  :   التعلیم-٤

   يثنت ا(دنى المطلوب للوظیفة قصى لنقاطھ الزائد عن الحد األ   یكون الحد األ
  : ب على النحو التالينقطھ تحتس) ة    عشر
  ذا كانت في طبیعةإ نقطھ ونصف لكل سنة دراسیة بعد الثانویة العامة -       أ

  ٠ذا كانت في غیر طبیعة العمل إ         عمل الوظیفة  ونقطھ واحدة 
  ٠  نصف نقطھ عن كل سنة دراسیة للمرحلة الثانویة فما دون -   ب    
  ئیس المصلحة المستقلة بیانا بالمرشحین  ترفع اللجنة للوزیر المختص أو ر-د 
  وزارة الخدمة المدنیة ، وتقوم  وزارة الخدمة المدنیةلى إ   للترقیة ویحیلھ     

  ن  الترشیح  تم  وفقا لألحكام النظامیة ، ویجوز باالتفاق بینأ      بالتأكد  من 
  یة عدم ووزیر الخدمة المدنلمختص أو رئیس المصلحة المستقلة ا       الوزیر

  ٠جراء بھذا اإل لتقیدا      
  :المادة الثالثة 

    یجب على الموظف مزاولة أعمال الوظیفة المرقى لھا في مقرھا بصفة -أ    
  الفعلیة ألعمال الوظیفة ال من تاریخ المزاولة إتكون الترقیة نافذة   فعلیة وال     



    

  ةذلك تعتبر الترقیة نافذ     المرقى لھا بعد صدور قرار الترقیة ، واستثناء من 
  : ر القرار بھا في الحاالت التالیة     من تاریخ صدو

   سام أو بقرار من مجلسأو بأمر أمر ملكيترقیة الموظف ب   -١
  ٠و مجلس الخدمة المدنیةأ  الوزراء     

  ٠ذا كان الموظف منتدبا في مھمة رسمیة إ-٢
 ٠ة اشھر فما دون ذا كان الموظف ملحقا بدورة تدریبیة لمدة ستإ- ٣    
 ٠جازه رسمیة أذا كان الموظف في إ - ٤              
  ٠قلیمیة إو أذا كان الموظف معارا لمنظمة دولیة إ- ٥              

                                          )١٠ (  
  )٥-٤-٣-٢(     ویشترط لنفاذ الترقیة من تاریخ صدور القرار بھا في الحاالت 

  وأجازة و األأو التدریب أ أن تتم مزاولة الموظف لعملھ بعد انتھاء االنتداب      
  ٠عارة       اإل

  لھا في مقرھا مدة      عن مزاولة أعمال الوظیفة المرقى ذا انقطع الموظفإ -  ب 
  و متقطعة دون عذر مقبول خالل مدة سنة من أ         ثالثین یوما فأكثر متصلة 

  ٠لغاء الترقیةإ صاحب الصالحیة قرارا ب فیصدر–قیتھ تر         تاریخ 
  تكلیفھ  بأعمال  وألى وظیفة أخرى إیجوز النظر في نقل الموظف المرقى    ال-  ج

  تقل عن سنة         وظیفة  تقع خارج مقر الوظیفة المرقى لھا  قبل مضي مدة ال
  لمرقى لھا في مقرھا عمال الوظیفة ا        من تاریخ مزاولتھ الفعلیة المستمرة أل

  و الغیاب بدونأجازة االستثنائیة لیھا مدة األإتحتسب ضمن الفترة المشار        وال
  ٠       راتب

  :المادة الرابعة 
  تضمنتھ المواد السابقة من شروط وضوابط عامة للترقیة مع مراعاة ما   - أ

  -: یلي  ما) ١٣-١٢-١١(یشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب 
كون الترقیة للمرتبة التي تلي المرتبة التي یشغلھا المرشح ن تأ -١

  ٠مباشرة 
 قل في المرتبة التيمضى مدة سنتین على األأن یكون المرشح قد أ -٢

  ٠یشغلھا 
  ربع  سنوات في أتقل عن  ن تتوفر لدى المرشح  خبرة مناسبة الأ  -٣

  ٠طبیعة عمل الوظیفة                    
  ) فریق عمل(یس المصلحة المستقلة بتشكیل و رئأیقوم الوزیر المختص   - ب

         مؤقت ، یختارھم  من  كبار موظفي الجھة الحكومیة كلما دعت الحاجة  
  ) ١٣-١٢-١١(لى شغل أي من الوظائف الشاغرة المعتمدة في المراتب إ      

  : یلي       تكون مھمتھ ما 
  جمیع الموظفین الذین تنطبق علیھم شروط الترقیة للوظائف حصر -١        



    

  ٠) ١٣-١٢-١١(           المراد شغلھا في المراتب 
  دائھم ، ومن ثم  أالمرشحین ونشاطاتھم وتقاریر مؤھالت  مراجعة-٢        

  ٠             ترتیبھم حسب كفاءتھم لشغل ھذه الوظائف
 سباب أ شاغرة مع ذكرترجیح ترشیح موظف معین لشغل كل وظیفة -٣

   ٠الترجیح
         ویعد فریق العمل تقریرا بذلك یتم عرضھ على الوزیر المختص 

  ٠الختیار من یراه من المرشحین لشغل الوظیفة 
                              )١١(  

  
   وزارة تعدهعداد تقریر عن المرشح وفق نموذجإ  تقوم الجھة الحكومیة ب-       ج
  ، ثم یرسل یشتمل على بیانات تعتمد من الوزیر المختص  خدمة المدنیة ال           

  جراءات الترشیح والمصادقة على النموذج إ       لوزارة الخدمة المدنیة الستكمال 
  ٠        من قبل وزیر الخدمة المدنیة 

  دنیة فتقوم وزارة الخدمة الم) ١٣-١٢(ذا كان الترشیح ألي من المرتبتین إ -       د
   برفع   - من توفر الشروط النظامیة المطلوبة لدى المرشح التأكد  بعد-         
  ٠على شغلھ للوظیفة  المعد عنھ للمقام السامي ألخذ الموافقة التقریر         

  
  

**************************                                
*********                                **************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  

                                     )١٢(  
  

  التعامیم الصادرة على الئحة الترقیات                      
  
  
  ١٠/٧/١٤٢١وتاریخ) ٣٤٠٠٠( تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم    صدر- 

  :  یلي    وتضمن ما
  

  عمیم                                 ت
  

  المحترم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     صاحب
  :         السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

  ھـ ١٤٢١/ ١٥/٣وتاریخ ) ١/٦٨٦(لى قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم إشارة إ   
  بتعمیم صاحب السمو الملكي رئیس مبلغ ل المتضمن الموافقة على الئحة الترقیات وا

  ٠ھـ ١٩/٦/١٤٢١ر وتاریخ / ٧/١١٩٠٠ دیوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 
  الوظیفة العامة من مواكبة ما طرأ على  ،   الالئحةمن صدور ھذه  وقد كان الھدف 
  خالل العقود  الوظیفة العامة ،  حیث مرت   المستوى النوع و  و  تطور في المجال

  عمال الوظیفیة واتجاه األ   وتعدد النشاطات راحل شملت المجال الوظیفيالثة بم الث
  في مستوى كفاءة ومھارات الموظفین لى التخصص، وقد صاحب ذلك تطور كبیرإ 

  ٠مجاالت التعلیم والتدریب والتخصص في الخبرة  في 
 حی ث  جاءت مواد الالئحة الجدیدة لتعید التوازن ب ین عناص ر المفاض لة           لذا فقد         

  حیان على نقاط ن نقاط التدریب كانت تحظى بوزن كبیر یطغى في بعض األألوحظ 
   من الحاجة  كان یتناسب ووضع تلك المرحلة ما ،  وذلك  قدمیة مجتمعینالتعلیم واأل

عطت اھتمام ا بعن صر   أما الالئحة الجدیدة فقد أ، إلى رفع كفاءة الموظف من التدریب    
داء عل ى  ، وركزت في تقویم األعلیم الجامعي ومادون ذلك الت، كما فرقت بین     قدمیةاأل



    

ك دت الالئح ة عل ى      أ الترش یح للترقی ة مباش رة، كم ا           یلیھم ا  خیرتین اللتین   السنتین األ 
  في الترقیة ھو  ساسن األأعتبار اھمیة مباشرة الموظف لمھام الوظیفة المرقى لھا بأ

مق ر الوظ ائف   ح سب  ه الواجبات داء ھذأستمرار  الیاتھا لضمان   ئومس جباتھا و أداء وا 
  ولضمان تحقیق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص بین الموظفین داري السلیم،وفقا للتنظیم اإل

  ٠داء مھام الوظیفة المتنافسین علیھاأتتم بین متنافسین یرغبون الترقیة وألن الترقیة 
  

                                       )١٣(  
  
  
  

  ى أفضل الطرق لتطبیق ما تضمنتھ الالئحة الجدیدة فنأمللإ   ورغبة في الوصول 
  دارات شئون الموظفین ولجان الترقیات التعاون مع وزارة الخدمة المدنیة وإحث 

  : ، وھي ت التالیة لتحقیق ذلكلترتیباااتخاذ 
 نفا والمتضمنألیھ إتنفیذا للبند ثانیا من قرار مجلس الخدمة المدنیة المشار -١
  ھـ ١٤٢١/١٤٢٢من بدایة السنة المالیة القادمة  الالئحة اعتبارابھذه ن یعمل أ

جراءات وقواعد الترقیة الحالیة بنھایة ال سنة      إ فسوف ینھى العمل ب    ٠بأذن اهللا   
 مواد وءالترقیة المعدة على ض ن ترد بیانات أ  المالیة الحالیة ، ومن ثم یجب   

ف ي   یتعذر النظر ف  وسو٠ھـ ٢٤/٩/١٤٢١ربعاء الالئحة الحالیة قبل یوم األ  
  ٠لم تكن متفقة مع الالئحة الجدیدة  ترد للوزارة بعد ھذا التاریخ ماأي بیانات 

 من المادة الثانیة من الالئحة والمتضمنة) ج(ورد في الفقرة  بناء على ما -٢
  تزید المفاضلة عن مرتین خالل السنة المالیة یتم تحدیدھا باالتفاق بین  الأ  

  مل اقتراح فترتي الترقیة التيأة والجھة ذات العالقة،فنالخدمة المدنی ارة وز
  ٢٦/٨/٢١ربعاء قصاه یوم األأرسالھا للوزارة في موعد إ ترونھا مناسبة و

 تقترح ھ بقی ة الجھ ات    وء م ا  التنسیق الالزم عل ى ض       إجراء مراجعتھا و  لتتم 
ج راء  إشئون الموظفین لدیكم في حال ة       دارة  إالحكومیة ، وسیتم التنسیق مع      

دارة  ش ئون الم وظفین االلت زام  بفترت ي     إأي  تعدیل  على االقتراح  وعل ى    
  ٠یة بیانات مخالفة لھا أالتي یتفق علیھا ولن ینظر في  المفاضلة

   المرفق   للنموذج خذ التعھد الخطي وفقاأدارات شئون الموظفین إ  على -٣
الت ي   لوظیف ة عم ال ا     على جمیع المرشحین بالمزاول ة الفعلی ة الم ستمرة أل    

   من  األولى من المادة  )ھـ( نصت علیھ الفقرة یرشح لھا في مقرھا وفقا لما
  فیما یتعلق    على تطبیق ما نصت علیھ الالئحة التأكید  حة واالھتمام ولّالئا

م ن   )ج-ب( ج راء النظ امي المن صوص علی ھ ف ي الفق رتین      ، واتخ اذ اإل  بذلك
  أو التكلیف خالل   أو حالة طلب النقل في حالة عدم المباشرة  المادة الثالثة

  ٠ولى من تاریخ الترقیة السنة األ



    

  الدقة عداد بیانات الترقیة بمراعاة إ التأكید على الموظفین المختصین عن -٤
       في احتساب نقاط عناصر المفاضلة وفقا لما نصت علیھ الالئحة بما في 

  لى إتؤدي   خطاءأ من  یحصل لما قد  تالفیا  أجزاء النقطة الواحدة      ذلك
  ٠لى الجھات الحكومیة دون البت فیھا إعادتھا إو أ     تأخر بیانات الترقیة 

 وفق ا لالئح ة     بیان الترقیة المرفق الذي اعد  )  نموذج (ستخداما  االلتزام ب   -٥
  ٠، وسوف یتعذر دراسة أي نموذج مخالف لھذا النموذج الموحد ةالجدید

  ٠وتقبلو تحیاتي وتقدیري ٠٠عاونكم       شاكرین ومقدرین ت
  الخدمة المدنیة وزیر                                                    

  یز علي الفان  بمحمد                  ) ١٤(                          
                                        بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  )إقرار (                            
  
  

  ورد في  نني أطلعت على ماأ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نا الموظف أتعھد أ 
خطی   ا  یتعھ  د الموظ  ف   ج   راءات ومنھ  ا أن إو  الئح  ة الترقی  ات م  ن ش  روط    

ء لغ ا إ، وف ي مقرھ ا    عمال الوظیفة التي یرشح لھا    المستمرة أل  فعلیةبالمزاولة ال 
  متصلةیوما  ثالثین بول مدةبدون عذر مق  في حالة االنقطاع قرار الترقیة 

خ الل م دة س نة      قطعة عن مزاولة أعمال الوظیفة المرقى لھ ا ف ي مقرھ ا           تأو م 
أعم ال  و التكلی ف ب أخ رى،  أل ى وظیف ة   إمن ت اریخ الترقی ة وع دم ج واز النق ل       

  المباشرةالوظیفة المرقى لھا قبل مضي مدة سنة من تاریخ وظیفة خارج مقر 
  ٠الفعلیة 

  التي سوف أرشح   بااللتزام بمزاولة مھام الوظیفةي أتعھدعلیھ فأنن  وبناء  
 وظیف ة   لىإفي مقرھا، وال یحق لي المطالبة بالنقل         لھا مزاولة فعلیة ومستمرة   

  مباشرتيعدم أتضح  ذاإوالعمل خالل مدة سنة أخرى أوالتكلیف خارج مقر
  ضةفإنني عربنود الئحة الترقیات  ي بند منو مخالفتي ألأالوظیفة  عمال أل

  ٠لغاء قرار الترقیة إیترتب على ذلك من  لى ماإضافة إللمساءلة 
  ٠  وعلى ذلك جرى التوقیع 

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  اسم الموظف

   (         )رقمھا          (      ) المرتبة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  مسمى الوظیفة 



    

      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     التوقیع
  
  

  : لمباشر    مصادقة الرئیس ا                                   
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ :  مسمى الوظیفة                           

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    :سم          األ                            

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   :    التوقیع                                 
        

                                )١٥(  
  

  اآلراء الصادرة  من وزارة الخدمة المدنیة على اإلستفسارات     
 الواردة علىھذه الالئحة                   

  
  :یةاإلستفادة من الخدمة السابقة وضمھا للخدمة الجدیدة عند الترق -

  موظف كان یشغل معینة ثم إستقال منھا وعاد مرة أخرى إلى وظیفة بنفس مرتبة وظیفتھ -١ -س   
             السابقة وبفئتھا فھل یستفید من خدمتھ السابقة على ھذه المرتبة وضمھا إلى خدمتھ الالحقھ

             عند الترقیة لمرتبة أعلى؟ 
  حق في اإلستفادة من خدمتھ السابقة على نفس مرتبتھ التي عاد ال في ھذه الحالة    للموظف-١ –ج   

               إلیھا مرة أخرى في حالة الترقیة لمرتبة أعلى سواء عن طریق المسابقة أو المفاضلة ألن
  ٠             تلك الخدمة تعتبر خدمة صحیحة قضیت على ھذه المرتبة وال یمكن إھمالھا

  
  :التنازل عن الترقیة  -

  و أیجوز تنازل الموظف  عن الترقیة  التي حصل علیھا  سواء  عن طریق المفاضلة  ھل   – ٢ -  س
              المسابقة وإذا كان الجواب باإلیجاب فما الذي یترتب على ذلك؟

   األصل أنھ ال یجوز للموظف التنازل عن ترقیتھ التي حصل علیھا سواء عن طریق المسابقة-٢ –  ج 
      أو المفاضلة  بعد مباشرتھ العمل على الوظیفة األعلى ألن التنازل لیس حقًا لھ  ،  إنما یجوز         

               لجھة اإلدارة أن تلجأ للتنازل في حالة تصحیح وضع نظامي أووظیفي أو متى رأت أن ھناك 
  ى حالة إقرارالتنازل وسیترتب عل٠ترقیتھ             ظروف إضطراریة للموظف إستدعتھ للتنازل عن 

  -:             مایلي 
  راتبھ  ویسوى  براتبھ الذي كان یتقاضاه علیھا ومرتبتھ السابقة  إلى وظیفتھ  یعاد -١

  ٠بالعالوة الدوریة إذا كانت مستحقھ      
 نتیجة الترقیة إلى  في الراتب عن تلك الفترة   من زیادة ال یسترد منھ ما صرف لھ -٢

  في  لھ  ألنھ قد أدى العمل المقابل ى حتى عودتھ الى مرتبتھ السابقة  ،المرتبة األعل    
  ٠تلك المرتبة ، ألن الراتب ھو األجر المقررنظامًا  لھذا العمل      

  المتنازل إلیھا  قبل التنازلفي المرتبة   وضعھ السابق بالنسبة ألقدمیتھ  إلى یعود   – ٣
  من الناحیة النظامیة ا ألنھا حق إكتسبھ الموظف ذلك أن ھذه األقدمیة ال یمكن إھدارھ   
    ٠وال یجوز حرمانھ منھ إآل بنص صریح      
  أخرى إستحقاقھ  ال یمنع من عودة الموظف إلى مقر عملھ السابق إذا كان في جھة – ٤

  ق أن صرف لھ إذا كان النقل نتیجة الترقیة ،ألن بدل الترحیلب     لبدل الترحیل الذي س



    

  آخررف بسبب نظامي نتیجة للنقل الفعلي للموظف وال یصرف لھ بدل ترحیل      قد ص
  ٠     نتیجة لتنازلھ عن الترقیة 

  
  : حصول ما یمنع من المباشرة  -   

   صدر قرار ترقیتھ أثناء اإلجازة المرضیة الممنوحة لھ ولكنھ لم یباشر مھام الوظیفة  موظف- ٣-       س 
   قیتھ بسبب وفاتھ أو عجزه الصحي قبل إنتھاء أجازتھ المرضیة، فھل یمكن               بعد صدورقرار تر

                إعتبار الترقیة في ھذه الحالة نافذة من تاریخ صدور القرار ؟ 
   الموظف المرقى أثناء األجازة الرسمیة تعتبر ترقیتھ نافذة من تاریخ صدورالقرار بھا بشرط – ٣ -ج     

  من )  ٤/للمادة الثالثة فقرة(شرتھ لمھام الوظیفة المرقى إلیھا بعد إنتھاء اإلجازة وذلك وفقًا                مبا
  نظرًا إلستحالة حصول المباشرة بسبب الوفاة أو العجز الصحي فإنھ                الئحة الترقیات ، إال أنھ 

   ٠ھا                یمكن إعتبار الترقیة ساریة من تاریخ صدور القرارب
  

                                                           )١٦(  
  

  :  شغور الوظیفة التي تتم الترقیة علیھا  -     
   فعلیًا ،من المادة األولى من ھذه الالئحة إشتراط شغور الوظیفة شغورا) أ( ورد في الفقرة - ٤-       س

  التي كان معموًال بھا قبل صدورالالئحة ؟ ) أي التتابع(مركبة              فھل یعنى ذلك إلغاء الطریقة ال
  المشار إلیھا من إشتراط شغور الوظیفة القصد منھ أن تكون شاغرة عند ) أ(ورد بالفقرة   ما- ٤ -ج      

   الذي ال –ولیس حكمًا   –              إصدار قرار الترقیة ، وجاء ذلك تأكیدًا على شغور الوظیفة فعًال 
  للعمل ، اما اإلجراءات اإلداري القاضي بالترقیة ومباشر الموظف إال بعد صدور القرار             یتم  

                السابقة لصدور القرار سواء من الجھة  أو من  وزارة الخدمة المدنیة  فھي  من  عناصر و
  د  ما یمنع من اإلستمرار في  إجراءات               إجراءات القرار اإلداري للترقیة  ، وبالتالي ال یوج

  على الوظائف التي  تشغر كما كان معموًال  بھ قبل  صدور) بالتتابع(              المفاضلة  والترشیح  
  ٠              الالئحة

  :عدم إحتساب مدة اإلعارة للترقیة -       
   إحتساب   الالئحة التي تقضي بعدم ن ھذهمن المادة األولى م) د(ھل یسري ما ورد بالفقرة  -٥ -        س

   المدة   لغیر المنظمات الدولیة  أو اإلقلیمیة  لغرض إكمال                   بعض المدد  ومنھا مدة اإلعارة
   نفاذ ھذه الالئحة؟                   النظامیة للترقیةاألربع سنوات على مدة اإلعارة التي حصلت قبل تاریخ

  ھـ٦/١٠/١٤٢١ الیسري ھذا الحكم إالعلى مدد اإلعارة التي وقعت بعد نفاذ ھذه الالئحة في -٥-ج         
  ھـ   تحتسب لھ مدة ٦/١٠/١٤٢١ قبل األقلیمیة  وأ    فالموظف المعار لغیر المنظمات الدولیة              

  ٠ وز إحتسابھا                اإلعارة ألغراض الترقیة ، أما المدة الواقعة بعدھا فال یج
    :التوقیع على التعھد الخاص بالمزاولة الفعلیة لعمل الوظیفة  -    

  )ھـ( ماھو اإلجراء الذي یتخذ بحق الموظف الذي یرفض التوقیع على التعھد الوارد في الفقرة - ٦ -       س
                 من المادة األولى من ھذه الالئحة ؟

    یعتبر شرطًا من شروط الترقیة  ، وفي حالة رفض الموظف التوقیع على  التوقیع على التعھد- ٦ -ج      
  تخاذ محضر إلثبات رفضھ للتوقیع  و إرسالھإ              التعھد  فعلى رئیسھ المباشر مع أحد الموظفین 

  ب في               إلى إدارة شؤون الموظفین قبل تاریخ المفاضلة وفي ھذه الحالة یعتبر الموظف غیر راغ
  الخاص  بالموظفین )  ٢٥٢/٢(               الترقیة وعلى لجنة الترقیات إدراج  إسمھ ضمن  نموذج رقم  

  ٠الذین ال یرغبون الترقیة على الوظائف المدرجة في المحضر              
  : إدراج إسم من تنتھي إجازتھ اإلستثنائیة  بالیوم الذي تنتھي فیھ فترة المفاضلة-    
   ورد في عجز المادة األولى من الالئحة عدم جوازالنظر في ترقیة الموظف في بعض الحاالت - ٧-     س  

  أو بعده بیوم  ومنھا األجازة اإلستثنائیة فإذا صادف نھایة ھذه األجازة تاریخ نھایة فترة المفاضلة             
  ھلین للترقیة وترقیتھ متى توفرت الشروط؟              أو یومین فھل یجوزالنظرفي إدراج أسمھ ضمن المؤ



    

   النص واضح في عدم جوازالنظرفي ترقیة الموظف إذا كان في أجازة إستثنائیة ، لكن إذا صادف -٧-ج     
  فترة المفاضلة فإنھ یمكن إدراج إسمھ ضمن المؤھلین   تاریخ إنتھاء األجازة اإلستثنائیة تاریخ نھایة             

  لترقیة  ،  اما إذا تجاوز ذلك بیوم أوأكثر فالیجوز إدراج إسمھ ضمن محضر الترقیات لمخالفتھ              ل
   ٠ كما ینطبق ھذا الحكم على بقیة الحاالت األخرى الواردة بھذه المادة٠            للمادة  األولى المشارإلیھا 

  :ؤھالت الزائدةالمكذلك و٠ المقصود بالخبرات المباشرة والنظیرة في التدریب -   
   ماھو المقصود بالتدریب في الخبرات المباشرة والتدریب في الخبرات النظیرة أو المقبولة  ، - ٨ - س      

                  وكیف تحتسب بعض الدورات التي ال یتضح موقعھا من أي من ھذه الخبرات ؟
  ھر تدریب في الخبرات المباشرة للوظیفةمن المادة الثانیة إحتساب كل ش) ١/ج( ورد في الفقرة - ٨ -      ج

    وكل شھر تدریب في الخبرات النظیرة أو المقبولة بنصف )واحدة بنقطة(               المؤھل لھا الموظف 
  لشمولیة ھذه العبارة ولمرونة التعامل معھا ) المجاالت (              نقطة ، ویقصد بالخبرات في ھذه المادة 

  وبالتالي یتم إحتساب التدریب كنقاط للترقیة وفقًا لماورد في الجزء الخامس من٠ كل الحاالت               في
  

                                                            )١٧(  
                                                  -:المتضمن مایلي ) الدورات وفئات الوظائف المناسبة لھا(         دلیل التصنیف     

  التدریب المحدد  كتدریب مباشر للوظیفة یحتسب بنقطة واحدة على إعتبار أنھ تدریب في  - أ
  ٠الخبرات المباشرة

  التدریب المحدد كتدریب غیر مباشر للوظیفة یحتسب بنصف نقطة على إعتبار أنھ تدریب  - ب
  ٠في الخبرات النظیرة أو المقبولة 

  على الدورات التدریبیة الواردة في األحكام المنظمة لقبول الدورات التدریبیة بصفحة           ویسري ذلك 
  ٠منھا مباشرًا أو غیر مباشرمن الجزء الرابع من دلیل التصنیف سواء ما كان ) ١١           (
  ة العامة إذا  من المادة الثانیة إحتساب كل سنة دراسیة بعد الثانوی-٤/   ج–  ورد في الفقرة - ٩ -          س

  إذا كانت في غیر طبیعة ) نقطة واحدة( و٠) بنصف نقطة(                    كانت في طبیعة عمل الوظیفة 
                     العمل ، فكیف یتم تحدید المؤھل الذي في طبیعة العمل ؟

   یمكن   الوظائف  وبالتاليدلیل تصنیف   إن المؤھالت التي بطبیعة العمل سبق  تحدیدھا  في- ٩ -ج          
  في للدخول باإلسم  المؤھالت المحددةالسل الفئات الوظیفیة بحیث تعتبر                  األخذ بما ورد في س

                    سالسل الفئات الوظیفیة عند إحتساب النقاط لغرض الترقیة مؤھالت بطبیعة العمل واحتساب 
  وما عداھا من مؤھالت مثل الجامعیة المطلقة أو النظیرة) بنقطة ونصف ( سیة                   كل سنة درا

   ٠                  تعتبر في غیر طبیعة العمل وتحتسب كل سنة دراسیة بنقطة واحدة
  مثل كلیة اإلدارة )  خمس سنوات (  الدراسة الجامعیة  في  بعض الكلیات    إذا كانت مدة -١٠ -         س

              اإلقتصادیة فھل تحتسب نقاط التعلیم ألغراض الترقیة عن خمس سنوات أو أربع سنوات ؟         
  من أحكام إحتساب السنوات الدراسیة كخبرة عملیة الواردة في الجزء   – ثالثًا   –  إن البند -١٠ -          ج

   كل سنة دراسیة في المرحلة الجامعیة  تضمن إحتساب- ٦٧ صفحة –                   األول لدلیل التصنیف 
                      أوما یعادلھا المنتھیة بنجاح بما یعادل سنة خبرة ، دون تحدید سقف أعلى للسنوات الدراسیة

  یقیده ، وبالتالي نص آخر                    التي یمكن إحتسابھا ، وعلیھ فإن النص یبقى على إطالقھ مالم یرد 
  ٠          تحتسب الشھادة الجامعیة حسب مدة الدراسة فیھا سواء كانت أربع سنوات أوخمس سنوات          

   :أو تعدیل خطأ في محضر الترقیات٠  التعدیل في الترشیح للترقیة-     
   وزارة الخدمة المدنیة على ترقیة الموظف للوظیفة المرشح لھا من  في حالة عدم موافقة  -١١ -          س

  فھل یجوز تعدیل ترقیتھ لوظیفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة   ،                     قبل لجنة الترقیات  
  ٠                     في المحضر أو غیرھا دون موافقة لجنة الترقیات بالجھة 

  فقة وزارة الخدمة  وموا   إن ترقیة الموظف مرتبطة برأي لجنة الترقیات بالجھة الحكومیة- ١١ -          ج
  على ذلك  ،  وبالتالي فإن أي تعدیل على رأي لجنة الترقیات البد  أن یكون بتأیید                       المدنیة 

                        منھا وبشرط أن تكون الوظیفة المطلوب ترقیتھ علیھا من الوظائف الشاغرة المدرجة في 
  أو من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم                       المحضر 



    

   ٠                      التنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة ألخذ مرئیاتھا في رأي لجنة الترقیات بالجھة الحكومیة
  ضلة الترقیة ماھو اإلجراءالمطلوب إتخاذه في حالة رغبة الجھة الحكومیة إعادة بیان مفا – ١٢-س          

                        لتصحیح خطأ وقع في البیان أو إجراء تعدیل في نقاط بعض الموظفین بسبب عدم إدراج 
                        بعض المؤھالت  أو الدورات  ، وھل یمكن لمندوب الجھة  أو سكرتیر اللجنة التعدیل في 

  و النقاط أو رأي لجنة الترقیات في البیان أثناء دراستھا في وزارة                     أي من عناصر الترقیة أ
  ٠                     الخدمة المدنیة 

   إ ن إعادة البیان مناولة أمر غیر وارد والیتم إال بطلب رسمي من الجھة الحكومیة ، أما–١٢ - ج           
  مات التي لھا عالقة بعناصر الترقیة مثل المؤھالتو التعدیل على أي من المعلوأ                    التصحیح 

  ینعقد لھا  من قبل لجنة الترقیات التي   فیتم   أو تقاویم األداء  أو الدورات التدریبیة                     العلمیة
    ممن تتوفر لدیھ شروط شغل الوظیفة  من تراه وترشیح                     اإلختصاص في إجراء المفاضلة 

 ویتم التصحیح أو التعدیل بإعداد بیان جدید أومحضر                       ٠                    على ضوء محصلة نقاط المفاضلة 
  یوضح فیھ رأي اللجنة بالجھة ، ویقتصردورمندوب الجھة على إستكمال المعلومات إلحاقي                     

                                                                )١٨(  
                     عن الموظف أو الوظیفة أو المالحظة التي تبرز أثناء دراسة المحضر لكونھ منسقًا 

   ٠                   وھمزة وصل بین الجھة الحكومیة ووزارة الخدمة المدنیة 
  : یةتحدید تاریخ المباشرة إذا صدر القرار في عطلة رسم -   

    موظف  صدر قرار ترقیتھ  یوم الخمیس  وباشر مھام الوظیفة المرقى علیھا  یوم- ١٣-             س
                           السبت التالي فما ھو التاریخ المحدد لنفاذ ترقیتھ  ؟  ھل ھو تاریخ القرار ام تاریخ      

                            المباشرة الفعلیة ؟ 
    التاریخ المعتبر في الترقیة  ھو تاریخ صدور القرار وذلك وفقًا لما ورد بالمادة الثالثة - ١٣ -             ج 

  من الئحة الترقیات على إعتبارأن الموظف كان في عطلة رسمیة وقد باشر ) ٤(                        الفقرة 
  ٠                         فور إنتھاء ھذه األجازة 

      
         

  
  

               
   

  
  
  
  
  

  
  

      
  


