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   بضه اهلل الزمحً الزحًه                                 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة 
 وزارة الخدمة المدنٌة    
 
 
 
 
 

 الئحة الترقٌات                            
                 

 بقرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم  صدرت                   
 هـ   وتم 11/3/1241وتارٌخ  (1/686)                 
  بخطاب دٌوان رئاسة مجلس الوزراء تبلٌغها                
 هـ19/6/1241تارٌخ  و / ر7/11911رقم                 
 وتم العمل بها اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة                 

 هـ 1244/ 1241                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 الشؤون القانونية                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           

 6664444ت/                                                                                                                                                                     
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 مقدمه                                    

 

 ٌقدما نأ الخدمة المدنٌة العامة لمجلسنة واألما وزارة الخدمة المدنٌةرٌس  
 بقرار الصادرة  ) الئحة الترقٌات ( للمختصٌن  وأصحاب الشأن والباحثٌن 
 بخطاب المبلػ 15/3/1421وتارٌخ  (1/686) مجلس الخدمة المدنٌة رقم 
 1هـ19/6/1421/ روتارٌخ 7/11911مجلس الوزراء رقم  رئاسة دٌوان 

 ة اإلصدارات التً دأبت الوزارة واألمانةوتأتً هذه الخطوة ضمن سلسل   
 والباحثٌن   على إصدارها إلتاحة الفرصة للمسؤولٌن  فً األجهزة الحكومٌة

 من اإلطالع على  اللوائح  والقرارات  الصادرة  من  مجلس وذوي العالقة
 الخدمة المدنٌة وذلك على شكل) مطبوعات مصؽرة ( وعلى شبكةاإلنترنت  
 تسهٌال للرجوع  إلٌها  عند الحاجة  خاصة  من قبل المختصٌن فً إدارات 
 1شئون الموظفٌن  
 وتشتمل هذه الالئحة على القواعد المنظمة للترقٌات  فً الخدمة المدنٌة      

   فوقالمراتب ماووالشروط المطلوبة لها سواء للمراتب من العاشرة فما دون أ
 واجب إتباعها عند النظر فً  ترقٌة الموظؾ ، وكذلك اإلجراءات ال العاشرة 

 1(11-12-13السٌما ما ٌتعلق بالمراتب ) 
 وفً الختام، نأ مل أن نكون قد وفقنا فً إخراج هذا المطبوع بالشكل الذي   

 1ٌرضً الجمٌع ، كما نأمل أن ٌتحقق به الهدؾ المنشود 
 وهللا ولً التوفٌق                             
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 المحتويات                              

 الصفحة   املىضىع                

املادة اليعامًة املتعلقة بالرتقًة يف ىعاو اخلدمة  -

 املدىًة 

         1 

وتاريخ    1/686قزار جملط اخلدمة املدىًة رقه  -

ٍـ املبلغ خبطاب ديىاٌ رئاصة جملط 15/3/1421

 ٍـ 19/6/1421/ ر وتاريخ7/11911الىسراء رقه 

         3 

 5           يضاحًة إمذكزة   - 

 6           الشزوط العامة للرتقًة  –وىل املادة األ -

 7           جزاءات الرتقًة إضىابط و –املادة الثاىًة  -

عنال الىظًفة اليت أحكاو مشاولة أ –املادة الثالثة  -

 1تته الرتقًة هلا 

          8 

جزاءات الشزوط والضىابط واإل –املادة الزابعة  -

 1( 13-12-11اخلاصة بالرتقًة للنزاتب )

          9 

ملحق يتضنً تعنًه وسارة اخلدمة املدىًة رقه  -

ٍـ بشأٌ تعلًنات 11/7/1421( وتاريخ 34111)

 1تطبًق الئحة الرتقًات 

         11  

عنال الىظًفة مبقزٍا وعدو أقزار املىظف مبشاولة إ

 تقل عً صية  و التكلًف خالل مدة الأاليقل 

         13 

اآلراء الصادرة  مً وسارة اخلدمة املدىًة على اإلصتفضارات الىاردة 

 1على ٍذه الالئحة 

         16 
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 الواردة  اتالمادة المتعلقة بالترقٌ                        
 بنظام الخدمة المدنٌة الصادر بالمرسوم الملكً                 

  هـ1397/ 11/7( وتارٌخ 49رقم ) م/                 
     

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

 

 

 -تنص المادة العاشرة من النظام على ما ٌلً :   
 

األحكتتام لىالوظتتائؾ الشتتاؼرة وفتتق تتتتم ترقٌتتة ونقتتل المتتوظفٌن إ - أ
التتتً تحتتددها قواعتتد التصتتنٌؾ بمتتا فتتً ذلتتك متتؤهالت وشتتروط 

 1شؽل الوظٌفة 
 1ال تكون الترقٌة نافذة قبل صدور القرار بها  - ب
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم                               
             

 /ر7/11911الرقم:               المملكة العربٌة السعودٌة
 هـ19/6/1241: ء               التارٌخدٌوان رئاسة مجلس الوزرا   

 
 () تعمٌم                            

 صاحب السمو الملكً ولً العهد ونائب رئٌس مجلس الوزراء
 حفظه هللا                            الحرس الوطنً ورئٌس    

  
 :  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 ابعث لسموكم الكرٌم طٌه نسخة من خطاب معالً وزٌر الخدمة المدنٌة   
 هـ8/6/1241/م خ وتارٌخ 217/241وعضو مجلس الخدمة المدنٌة رقم 

 مر السامً ن مجلس الخدمة المدنٌة قد بحث بناء على األألى إالمشار فٌه 
 هـ ما وجه مجلس الوزراء الموقر 3/6/1241وتارٌخ  8211/ب/7رقم 
 11ة النظر فً قواعد الخدمة المدنٌة وخاصة ما ٌتعلق بالترقٌات عادإمن 

 هـ المتضمن11/3/1241وتارٌخ  1/686واتخذ حٌال ذلك قراره رقم 
 -ٌلً : ما     

 وال : الموافقة على )الئحة الترقٌات ( بالصٌؽة المرفقة بالقرار أ
 هـ1241/1244ثانٌا : ٌعمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة 

 المدنٌة  لٌه مجلس الخدمةإ ىنتها وحٌث تمت الموافقة الكرٌمة على ما     
 1كمال الالزم بموجبهإمر بفأرجو تكرم سموكم باأل –بهذا الشأن   

 11طٌب تحٌاتً وتقدٌري أسموكم  اوتقبلو        

 

 بن فهد بن عبد العزٌز عبد العزٌز                                 
 رئٌس دٌوان رئاسة مجلس الوزراء                                 
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  بالغإنسخة لكل وزارة ومصلحة حكومٌة وعلى كل جهة -
 1و المرتبطة بها أالجهات التابعة لها   
 1مانة العامة لمجلس الخدمة المدنٌة نسخة لأل -

 
                             (4) 

 

 /م خ   457/421الملكة العربٌة السعودٌة               الرقم:
 هـ 8/6/1421المدنٌة                  التارٌخ:  مجلس الخدمة 

 العامة مانة األ    

 

 حفظه هللا صاحب السمو الملكً رئٌس دٌوان رئاسة مجلس الوزراء  
 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته:    
 نظار سموكم لمجلس الخدمة المدنٌة أن تعرض أل مانة العامةٌطٌب لأل

 هـ 15/3/1421) القرار( الذي اتخذه المجلس خالل اجتماعه بتارٌخ 
 هـ 1/6/1421وتارٌخ  6437/ب/7قم ً رلبرقأمر السامً المعتمد باأل

  -لً :ٌ وهو كما
 هـ 15/3/1421( وتارٌخ 1/686القرار رقم )    
    ---------------------------- 

 1ن مجلس الخدمة المدنٌة إ
 بناء على الفقرة )ب( من المادة )التاسعة( من نظام مجلس الخدمة المدنٌة الصادر           

 1هـ 11/7/1397( وتارٌخ 28بالمرسوم الملكً رقم )م/    
 هـ    المرفق3/6/1241وتارٌخ  8211/ب/ 7رقم  ًقمر السامً للبروبنا على األ      

 هـ بشأن3/6/1241وتارٌخ  1126مٌن العام لمجلس الوزراء رقم به خطاب معالً األ   
عادة النظر فً  قواعد الخدمة المدنٌة وخاصة ما ٌتعلق     إ من ما وجه به مجلس الوزراء  

 1بالترقٌات 
 ن اقترحتها وزارة الخدمة المدنٌة بخطابها رقملطالع على التعدٌالت التً سبق اإل وبعد  

 (  من11/3(  و )11/4(  و)11/1هـ  وعلى المواد  )13/11/1218وتارٌخ  1431/1
 ملة  التً قامت  بها    دنٌة  وذلك  ضمن  المراجعة  الشااللوائح التنفٌذٌة لنظام الخدمة الم 
 هذا السامٌة فً ذا للتوجٌهات  نفااالوزارة لمواد اللوائح التنفٌذٌة لنظام الخدمة المدنٌة  
 1لٌه إ سباب والمبررات المقترنة بعرض الوزارة المشارلألالشأن  

وتارٌخ  317/1طالع على ما تضمنه خطاب معالً وزٌر الخدمة المدنٌة رقم وبعد اإل   
 جراءات الترقٌات على مجلسإمن اقتراح عرض الجزء الخاص بقواعد و 44/3/1241

 التنفٌذٌةلمواد اللوائح ة مشروع المراجعة الشاملعن بقٌة الخدمة المدنٌة بشكل مستقل 
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 شأنها للحاجة الماسة لالستعجال فً ذلك الحتمالٌة استغراق بحث التعدٌالت  قرار صدارإل
  1الشاملة ومراجعتها لبعض الوقت  

 طالع المجلس على مرئٌات اللجنة التحضٌرٌة الواردة فً محضر التوصٌة رقمإوبعد    
 (  من اللوائح 11/3( و)11/4( و)11/1هـ  وعلى المواد )1/4/1241( وتارٌخ 1346)

 (  وتارٌخ 1التنفٌذٌة لنظام الخدمة المدنٌة  الصادرة  بقرار مجلس الخدمة المدنٌة  رقم  )
 وعلى قرارات مجلس 1جراءات الترقٌة   إهـ المتضمنة لقواعد   وشروط و47/7/1397

                                              (1) 

 هـ 49/6/1217( وتارٌخ 1/231هـ ورقم )18/8/1397( وتارٌخ 4الخدمة المدنٌة رقم )
 – 13 -14-11هـ المتضمنة لقواعد الترقٌة للمراتب 11/4/1219وتارٌخ  1/124ورقم 

عدم جواز نقل    -هـ المتضمن 16/11/1219وتارٌخ  1/188وعلى قرار المجلس رقم 
 قللى وظٌفة لخرى قبل مضً سنة على األإلٌها إالمرقى من الوظٌفة التً رقً الموظف 

 وعلى )الئحة التكلٌف ( المعتمدة بقرار 1عمال الوظٌفة المرقى لها من تارٌخ مزاولته أل
 تجٌز تكلٌف الموظف المرقى خالل السنةال هـ    التً 18/1/1241وتارٌخ  1/196رقم 

 1ل وظٌفة تقع خارج مقر الوظٌفة المرقى الٌهاعماأولى من تارٌخ ترقٌته باأل
 تنص  ًمن اللوائح التنفٌذٌة لنظام الخدمة المدنٌة الت( 6/1طالع على المادة )وبعد اإل   

 بالئحة ٌصدرها مجلس  (13-14-11تحدد مؤهالت وشروط شغل المراتب) ن )على ل
 عدتها لهـ التً 47/4/1241وتارٌخ 3196وعلى مذكرة العرض رقم  1(الخدمة المدنٌة

 المشتملة على عرض مفصل للمواد الحالٌة المنظمة للترقٌة سواء مانة العامة للمجلس األ
 وكذلك التعدٌالت التً اقترحتها وزارة  13-14-11و للمراتب لللمراتب ما دون العاشرة 

 خر ال ٌغٌر هً تعدٌالت بعضها شكلً وبعضها اآلالخدمة المدنٌة على بعض تلك المواد و
 المترتبة علىما ٌتعلق باحتساب نقاط المفاضلة ساسٌة المطبقة حالٌا سوى من القواعد األ

 ، والتأكٌد على مزاولة الموظف الفعلٌة لمهام الوظٌفة المرقىحضور الدورات التدرٌبٌة 
 1وضاع الوظٌفٌة تقل عن سنة بهدف استقرار األ لها فً مقرها مدة ال

 وصت بهلالمدنٌة حٌال تلك المواد وبما  واقتناعا من المجلس بما اقترحته وزارة الخدمة  
 ن هذه التعدٌالتللى إاللجنة التحضٌرٌة فً هذا الشأن المؤٌدة للتعدٌالت المقترحة ونظرا 

  منكال إجراءاتها وسوف تساعدالترقٌة ووالتطوٌر لعملٌات ستساهم بمزٌد من التنظٌم 
 جراءات الترقٌة وفقإجهزة الحكومٌة ووزارة الخدمة المدنٌة على القٌام بتنفٌذ قواعد واأل 

 -ٌلً: لى تحقٌق طموحات الموظف فً الترقٌة ٌقرر ماإكثر سهولة وٌسرا واقرب لسلوب ل

 1القرار  : الموافقة على )الئحة الترقٌات ( بالصٌغة المرفقة بهذاوالل   

 هللاإذن هـ ب1241/1244ٌعمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة القادمة  ثانٌا:   

 وتارٌخ ( 686/241س الخدمة المدنٌة رقم )وحٌث تمت الموافقة على محضر مجل       
 لٌه فً إالمشار  ًلبرقلمر السامً وذلك باأل1هـ المتضمن للقرار المنوه عنه 11/3/1241

 1صدر هذا الخطاب  
 بلٌغ هذا القرار لكافة الجهاتتتفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو ا العامة ترجو ةمانفان األ 

 هـ 1241/1244الحكومٌة للعمل بالالئحة المرفقة به اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة القادمة 
 س المشتمل على القرار المنوه عنه، وكاملوبرفقه صورة من محضر المجل   1ذن هللا إب
 1راق المتعلقة بالموضوع واأل 
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 1سموكم بقبول خالص تحٌاتً واحترامًوتفضلوا              

 وزٌر الخدمة المدنٌة                                                               
 وعضو مجلس الخدمة المدنٌة                                                        

 ٌز محمد بن علً الفا                                                              
          

                                            (6 ) 

 

                                   
 
 

 )الئحة الترقٌات(

 ٌضاحٌة :إمذكرة  

 طالع على القواعد المنظمة للترقٌات فً الخدمة المدنٌة والشروط رغبة فً تسهٌل اإل           
 جراءات و للمراتب ما بعد العاشرة وكذلك اإللالمطلوبة لها سواء للمراتب من العاشرة فما دون  

( فقد 13-14-11ٌتعلق بالمراتب ) فً ترقٌة الموظف السٌما ماإتباعها عند النظر الواجب 
 فراد هذا الموضوع بالئحة مستقلة سمٌت ) الئحة الترقٌات ( إي ؤر

ولى ( : منها عرضا للشروط العامة للترقٌة ، حٌث اشتملت على الشروط وتتضمن المادة )األ   
ٌجوز النظر فً  لى عرض  للحاالت التً الإضافة إالمطلوب توفرها فً المرشح للترقٌة  

 1ترقٌة الموظف خاللها
 تباعها إجراءات الترقٌة سواء تلك التً ٌجب إدة) الثانٌة ( على تحدٌد ضوابط وكما تشتمل الما 
 عداد قوائم بالموظفٌن الذٌن تتوفر فٌهم شروط الترقٌةإمن قبل الجهة المعنٌة بالترقٌة بدءا من  
 دارة شئون الموظفٌن عن إ،  ومسئولٌة لو مصلحة مستقلةثم تشكٌل لجنة للترقٌة فً كل وزارة  

 1جراءات والضوابط التً ٌتعٌن اتباعهالى اإلإضافة إ, جراء وانتهاء بتحدٌد المرشحإلهذا ا
،  حٌث اشتملت الترقٌة لهاحكام مزاولة لعمال الوظٌفة التً تتم لما المادة ) الثالثة( فتتضمن ل

 لتارٌخالتً ٌتم فٌها االستثناء من ذلك احاالت الفقرة )ل( منها على تحدٌد لتارٌخ نفاذ الترقٌة وال
 كما اشتملت الفقرة )ب( على لحكام االنقطاع عن االستمرار فً مزاولة الوظٌفة المرقى لها فً

 1مقرها  
جراءات الخاصة وتضمنت المادة ) الرابعة ( من الالئحة تحدٌدا للشروط والضوابط واإل        

المطلوب توافرها ( حٌث اشتملت الفقرة )ل(   منها على الشروط 13-14-11بالترقٌة للمراتب )
جراءات التً ٌتعٌن د( اإل -ج-فً المرشح للترقٌة ألي من هذه المراتب ، وحددت الفقرات  )ب

تباعها  للترقٌة  بما  فً ذلك  الخطوات التمهٌدٌة  التً تسبق  الترشٌح  سواء  من  قبل  الجهة إ
 المراجعة والتأكد  من  توفرها الجهة التً تتولى اعتبارو من وزارة الخدمة المدنٌة بلالحكومٌة 

 1الشروط المطلوبة فً المرشح للترقٌة 
                                    ***************** 
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 الالئحة

 
 المادة األولى:  
 

 : ترقٌة الموظف بالشروط التالٌةوز ٌج   
 1لٌها فعال إالوظٌفة المراد الترقٌة شغور  - ل

 ن تتوفر فً المرشح للترقٌة المؤهالت المطلوبة للوظٌفة التً ٌراد لن ٌرقىل -ب
 1فً دلٌل تصنٌف الوظائف  لٌها وفقا لما هو محددإ

 ةالتالٌة مباشرة للمرتبلٌها مصنفة فً المرتبة إلن تكون الوظٌفة المراد الترقٌة  -ج
 1التً ٌشغلها المرشح للترقٌة 

 التًقل فً المرتبة لربع سنوات على األلكمل للترقٌة قد  لن ٌكون المرشح -د
 : ةكمال هذه المدإٌشغلها ، وال تحتسب المدد التالٌة لغرض 

 1جازة االستثنائٌة مدة األ -1
 1قلٌمٌة و اإللعارة لغٌر المنظمات الدولٌة مدة اإل -4
ذا لم إ (جازة الدراسٌةو ) األلٌفاد للدراسة ( و ) اإلل( بتعاثإللد )مد -3

 1ٌتحقق الغرض من لي منها   
 1جازة رسمٌة لذا لم تحتسب إمدد الغٌاب  -2
 1ذا صدر بحقه عقوبة إكف الٌد  دةم -1

 التًلفعلٌة المستمرة ألعمال الوظٌفة خطٌا بالمزاولة الن ٌتعهد الموظف    -هـ 
 1 ٌرشح لها فً مقرها

 -ٌجوز النظر فً ترقٌة الموظف فً الحاالت التالٌة : وال
 ستةة تدرٌبٌة تزٌد عن ملحقا بدور ولو موفدا للدراسة ل ًثامبتع  ذا كانإ -1
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 1لشهر فً الداخل لو الخارج
 1و استثنائٌة لجازه دراسٌة لكان فً  ذاإ -4
فً  لو ٌجري التحقٌق معهمحاال للمحاكمة لو ذا كان مكفوف الٌد إ  -3

 1مانة و األلمور مخلة بالشرف لو لمور ذات عالقة بالوظٌفة العامة ل
 من الراتب مدة لو الحسم من العالوة  إذا كان قد عوقب بالحرمان  -2

 خمسة عشر ٌوما فأكثر متصلة لو متفرقة خالل السنة السابقة لتارٌخ 
 1النظر فً ترقٌته

 1مرضً وظٌفً بتقدٌر غٌر خٌرة تقوٌم لداء ذا اعد عنه فً السنة األإ -1            
 
 

                                        (8) 

 

 المادة الثانٌة :  

  
 جراءات التالٌة فً الترقٌة : تباع اإلإٌتعٌن     

 و رئٌس المصلحة المستقلة لجنة للترقٌةلتؤلف بقرار من الوزٌر المختص  - ل
الرئٌسٌٌن ٌتم اختٌارهم من داخل الجهة عضاء من المسئولٌن لمن ثالثة 

عضاء  من خارجها ، وفً حالة  كون الحكومٌة ، وٌجوز اختٌار بعض األ
 1ن ٌستبدل به غٌره مؤقتالعضائها ٌجب لالمرشح لحد 

 عداد  قوائم  بالموظفٌن إدارة شئون الموظفٌن فً كل جهة حكومٌة بإتقوم   -ب     

 لى الوظائف الشاغرة التً ٌتم اختٌار شغلهاإلترقٌة الذٌن تتوفر فٌهم شروط ا        
 دارٌة فً حكم هذه المادة تلك التًإلاوٌقصد بالجهة 11) عن طرٌق الترقٌة        
 (1)1تنظم مٌزانٌتها بفرع مستقل من فروع المٌزانٌة         

 علدىدارة شئون الموظفٌن التأكدد مدن صدحة القدوائم ودقتهدا واشدتمالها إوعلى          
الموظدف لشروط وٌكون مدٌر شدئون المدوظفٌن والموظفٌن جمٌعهم الذٌن تتوفر فٌهم ا

 1المختص مسئولٌن عن صحة المعلومات الواردة فٌها 

 و رئٌس المصلحة المستقلة     ل ٌتم بناء على موافقة من الوزٌر المختص      - ج
 التً ٌحددهالى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقٌات إالترشٌح للترقٌة 

 وعن طرٌق المسابقة لالمصلحة المستقلة رئٌس  والمختص ل الوزٌر               
                  ال تزٌد المفاضلة عن مرتٌن فً السنة المالٌة لالمرشحٌن على المفاضلة بٌن 

 موعدها باالتفاق بٌن وزارة الخدمة المدنٌة والجهة الحكومٌة ذات العالقة ٌتم تحدٌد    
 -:عناصر المفاضلة على النحو التالًوتكون           

 التدرٌب :   
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 قصى لنقاطه المكتسبة فً المرتبة )ست( نقاط لجمٌع الفئات ٌكون الحد األ           
 -:الوظٌفٌة تحتسب على النحو التالً        

 1دة(كل شهر تدرٌب فً الخبرات المباشرة للوظٌفة المؤهل لها ب)نقطة واح  -      
 ـو المقبولة للوظٌفة  المؤهل لها بلكل شهر تدرٌب  فً الخبرات  النظٌرة   -      

 , وٌراعىع فً حكم هذه المادة شهراسابٌلربعة ل)نصف نقطة ( وتعتبر كل          
 1احتساب نقاط التدرٌب لن ال تكون ضمن متطلبات شغل الوظٌفةفً          
         ----------------------- 

 هـ49/6/1243وتارٌخ  1/799( سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم 1)             
 وللغى عبارة )وتعتبر البلدٌات والمجمعات القروٌة فً المنطقة اإلدارٌة فرعا مستقال (                         

 حٌث لبعدت هذه العبارة من آخر هذه الفقرة والتً كانت موجودة عند صدورهذه                              
  1الالّئحة                      

 
                                           (9) 

 :داءاألتقوٌم  -4   

 خٌرتٌن اللتٌن ٌلٌهما ربع ( نقاط للسنتٌن األلقصى لنقاطه )ٌكون الحد األ       
التقوٌم ساس التقوٌم الذي بدرجة )ممتاز( نقطتان ولالترشٌح للترقٌة مباشرة على   

 1نصف نقطه  ، والتقوٌم الذي بدرجة )جٌد(ة( نقطه واحدالذي بدرجة )جٌد جدا
 

 قدمٌة : األ  -3 
 قصى لنقاطها )عشر( نقاط ، بحٌث تحتسب كل سنة خبرة ٌكون الحد األ      
 ربع نقطه ونصف للسنوات األ ةزائدة عن المدة المقررة للبقاء فً المرتب      
 تكون قد احتسبت ضمن  ونقطه واحده لكل سنة بعدها بشرط لن ال ولىاأل     
 1الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها      

 :  التعلٌم -2
  ًثنتالوظٌفة )دنى المطلوب لقصى لنقاطه الزائد عن الحد األٌكون الحد األ   
 : ة( نقطه تحتسب على النحو التالًعشر   

 ذا كانت فً طبٌعةإنقطه ونصف لكل سنة دراسٌة بعد الثانوٌة العامة  -ل       
 1ذا كانت فً غٌر طبٌعة العمل إونقطه واحدة  عمل الوظٌفة         

 1نصف نقطه عن كل سنة دراسٌة للمرحلة الثانوٌة فما دون   -ب       

 ترفع اللجنة للوزٌر المختص لو رئٌس المصلحة المستقلة بٌانا بالمرشحٌن  -د 

 لى وزارة الخدمة المدنٌة ، وتقوم وزارة الخدمة المدنٌةإللترقٌة وٌحٌله        
 ن  الترشٌح تم وفقا لألحكام النظامٌة، وٌجوز باالتفاق بٌنلبالتأكد من       
 ووزٌر الخدمة المدنٌة عدم المستقلة لمختص لو رئٌس المصلحة ا الوزٌر      
 1جراءبهذا اإل لتقٌدا      
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 المادة الثالثة :
 

 ٌجب على الموظف مزاولة لعمال الوظٌفة المرقى لها فً مقرها بصفة   -ل    
 ال من تارٌخ المزاولة الفعلٌة ألعمال الوظٌفة إتكون الترقٌة نافذة  فعلٌة وال      
 ةالمرقى لها بعد صدور قرار الترقٌة، واستثناء من ذلك تعتبر الترقٌة نافذ     
 : ر القرار بها فً الحاالت التالٌةمن تارٌخ صدو     

 سام لو بقرار من مجلس لو بأمر أمر ملكًترقٌة الموظف ب   -1
 1و مجلس الخدمة المدنٌةلالوزراء       

 1ذا كان الموظف منتدبا فً مهمة رسمٌة إ-4
 1فما دون  لشهرذا كان الموظف ملحقا بدورة تدرٌبٌة لمدة ستة إ- 3    
 1جازه رسمٌة لذا كان الموظف فً إ - 2              
 1قلٌمٌة إو لذا كان الموظف معارا لمنظمة دولٌة إ- 1              

                                          (11 ) 

 (1-2-3-4وٌشترط لنفاذ الترقٌة من تارٌخ صدور القرار بها فً الحاالت )     
 ولجازة و األلو التدرٌب للن تتم مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء االنتداب       
 1عارة اإل      

 لها فً مقرها مدة     عن مزاولة لعمال الوظٌفة المرقى  ذا انقطع الموظفإ -ب   
 و متقطعة دون عذر مقبول خالل مدة سنة من لثالثٌن ٌوما فأكثر متصلة          
 1لغاء الترقٌةإصاحب الصالحٌة قرارا ب فٌصدر –تارٌخ ترقٌته          

 تكلٌفه  بأعمال  وللى وظٌفة لخرى إٌجوز النظر فً نقل الموظف المرقى  ال  -ج  
 تقل عن سنة ى لها  قبل مضً مدة الوظٌفة  تقع خارج مقر الوظٌفة المرق        
 عمال الوظٌفة المرقى لها فً مقرها من تارٌخ مزاولته الفعلٌة المستمرة أل        
 و الغٌاب بدونلجازة االستثنائٌة لٌها مدة األإتحتسب ضمن الفترة المشار  وال      

 1راتب       

 المادة الرابعة :
 

 مع مراعاة ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط عامة للترقٌة  - ل
 -ٌلً :  ( ما13-14-11ٌشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب )

ن تكون الترقٌة للمرتبة التً تلً المرتبة التً ٌشغلها المرشح ل -1
 1مباشرة 

 قل فً المرتبة التًمضى مدة سنتٌن على األلن ٌكون المرشح قد ل -4
 1ا ٌشغله

 ربع  سنوات فً لتقل عن  ن تتوفر لدى المرشح  خبرة مناسبة الل  -3
 1طبٌعة عمل الوظٌفة                    

 و رئٌس المصلحة المستقلة بتشكٌل )فرٌق عمل( لٌقوم الوزٌر المختص  - ب
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 مؤقت، ٌختارهم  من  كبار موظفً الجهة الحكومٌة كلما دعت الحاجة         
 ( 13-14-11لى شغل لي من الوظائف الشاغرة المعتمدة فً المراتب )إ      
 ٌلً : تكون مهمته ما       
 جمٌع الموظفٌن الذٌن تنطبق علٌهم شروط الترقٌة للوظائفحصر  -1        

 1( 13-14-11المراد شغلها فً المراتب )           
 دائهم، ومن ثم ل مراجعة مؤهالت المرشحٌن ونشاطاتهم وتقارٌر -4        

 1ترتٌبهم حسب كفاءتهم لشغل هذه الوظائف             
 سبابل ترجٌح ترشٌح موظف معٌن لشغل كل وظٌفة شاغرة مع ذكر -3

  1الترجٌح
 وٌعد فرٌق العمل تقرٌرا بذلك ٌتم عرضه على الوزٌر المختص        

 1الختٌار من ٌراه من المرشحٌن لشغل الوظٌفة 
 

                              (11) 
 

 عداد تقرٌر عن المرشح وفق نموذج تعده وزارةإتقوم الجهة الحكومٌة ب  -ج       
 ، ثم ٌرسل ٌشتمل على بٌانات تعتمد من الوزٌر المختص  الخدمة المدنٌة            

 جراءات الترشٌح والمصادقة على النموذج إلوزارة الخدمة المدنٌة الستكمال        
 1من قبل وزٌر الخدمة المدنٌة         
 ( فتقوم وزارة الخدمة المدنٌة 13-14ذا كان الترشٌح ألي من المرتبتٌن )إ -د       

  برفع   -بعد التأكد من توفر الشروط النظامٌة المطلوبة لدى المرشح  -         
 1للوظٌفة المعد عنه للمقام السامً ألخذ الموافقة على شغله  التقرٌر         

 
 

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

 
 
 
 
 

 فٌما ٌلً التعامٌم واآلراء الصادرة على هذه الالئحة                  
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                                           (14) 

 

 التعامٌم الصادرة على الئحة الترقٌات                      
 
 
 11/7/1241( وتارٌخ32111صدر تعمٌم وزارة الخدمة المدنٌة رقم )   - 

 وتضمن ما ٌلً:     

 تعمٌم                                 
 

 المحترم1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111صاحب     
 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته :         

 هـ 1241/ 11/3( وتارٌخ 1/686إشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنٌة رقم )   
 المتضمن الموافقة على الئحة الترقٌات والمبلغ بتعمٌم صاحب السمو الملكً رئٌس  
 1هـ 19/6/1241/ ر وتارٌخ 7/11911دٌوان رئاسة مجلس الوزراء رقم  
 وقد كان الهدف من صدور هذه الالئحة  ،  مواكبة ما طرل على الوظٌفة العامة من  
 تطور فً المجال  و النوع و المستوى  ،  حٌث مرت الوظٌفة العامة  خالل العقود  
 النشاطات  واتجاه األعمال الوظٌفٌة  الثالثة بمراحل شملت المجال الوظٌفً  وتعدد 
 إلى التخصص، وقد صاحب ذلك تطور كبٌر فً مستوى كفاءة ومهارات الموظفٌن 
 1فً مجاالت التعلٌم والتدرٌب والتخصص فً الخبرة  

لذا فقد جاءت مواد الالئحة الجدٌدة لتعٌدد التدوازن بدٌن عناصدر المفاضدلة حٌدث        
 تحظى بوزن كبٌر ٌطغى فً بعض األحٌان على نقاط لوحظ لن نقاط التدرٌب كانت 

 التعلٌم واألقدمٌة مجتمعٌن  ،  وذلك  ما كان ٌتناسب ووضع تلك المرحلة من الحاجة 
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إلى رفع كفاءة الموظف من التدرٌب، لما الالئحة الجدٌدة فقدد لعطدت اهتمامدا بعنصدر 
فدً تقدوٌم األداء علدى األقدمٌة، كما فرقت بٌن التعلٌم الجامعً ومادون ذلك، وركزت 

السنتٌن األخٌدرتٌن اللتدٌن  ٌلٌهمدا  الترشدٌح للترقٌدة مباشدرة، كمدا لكددت الالئحدة علدى 
 لهمٌة مباشرة الموظف لمهام الوظٌفة المرقى لها باعتبار لن األساس  فً الترقٌة هو

لداء واجباتها و مسئولٌاتها لضمان استمرار لداء هدذه الواجبدات حسدب مقدر الوظدائف 
 للتنظٌم اإلداري السلٌم، ولضمان تحقٌق مبدل العدل وتكافؤ الفرص بٌن الموظفٌن وفقا

 1ألن الترقٌة تتم بٌن متنافسٌن ٌرغبون الترقٌة ولداء مهام الوظٌفة المتنافسٌن علٌها
 ورغبة فً الوصول إلى لفضل الطرق لتطبٌق ما تضمنته الالئحة الجدٌدة فنأمل 

 الترقٌات التعاون مع وزارة الخدمة المدنٌة و حث إدارات شئون الموظفٌن ولجان
 اتخاذ الترتٌبات التالٌة لتحقٌق ذلك، وهً : 

 تنفٌذا للبند ثانٌا من قرار مجلس الخدمة المدنٌة المشار إلٌه لنفا والمتضمن-1
 

                                    (13) 

 هـ 1241/1244لن ٌعمل بهذه الالئحة اعتبارا من بداٌة السنة المالٌة القادمة 
فسوف ٌنهى العمل بإجراءات وقواعد الترقٌة الحالٌدة بنهاٌدة السدنة  1بأذن هللا 

المالٌة الحالٌة ، ومن ثم ٌجب  لن ترد بٌانات  الترقٌة المعدة على ضوء مدواد 
وسوف  ٌتعذر النظر فً  1هـ 42/9/1241الالئحة الحالٌة قبل ٌوم األربعاء 

 1لي بٌانات ترد للوزارة بعد هذا التارٌخ ما لم تكن متفقة مع الالئحة الجدٌدة 
بنددداء علدددى مدددا ورد فدددً الفقدددرة )ج( مدددن المدددادة الثانٌدددة مدددن الالئحدددة  -4

 والمتضمنة
 لال تزٌد المفاضلة عن مرتٌن خالل السنة المالٌة ٌتم تحدٌدها باالتفاق بٌن   
 وزارة الخدمة المدنٌة والجهة ذات العالقة،فنأمل اقتراح فترتً الترقٌة التً 
 46/8/41ترونها مناسبة وإرسالها للوزارة فً موعد لقصاه ٌوم األربعاء  
لتتم مراجعتها وإجراء التنسدٌق الدالزم علدى ضدوء مدا تقترحده بقٌدة الجهدات  

لددٌكم فدً حالدة إجدراء الحكومٌة ، وسٌتم التنسٌق مع إدارة  شئون الموظفٌن 
لي  تعدٌل  على االقتدراح  وعلدى  إدارة  شدئون المدوظفٌن االلتدزام  بفترتدً 

 1المفاضلة التً ٌتفق علٌها ولن ٌنظر فً لٌة بٌانات مخالفة لها 
 على  إدارات شئون الموظفٌن لخذ التعهد الخطً وفقا  للنموذج  المرفق  -3

ٌدة المسدتمرة ألعمدال الوظٌفدة التدً على جمٌدع المرشدحٌن بالمزاولدة الفعل    
 ٌرشح لها فً مقرها وفقا لما نصت علٌه الفقرة )هـ(  من المادة األولى  من 
 الالّئحة واالهتمام و التأكٌد  على تطبٌق ما نصت علٌه الالئحة   فٌما ٌتعلق 

ج( مددن -بددذلك، واتخدداذ اإلجددراء النظددامً المنصددوص علٌدده فددً الفقددرتٌن )ب
 فً حالة عدم المباشرة  لو حالة طلب النقل  لو التكلٌف خاللالمادة الثالثة  

 1السنة األولى من تارٌخ الترقٌة 
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 التأكٌد على الموظفٌن المختصٌن عن إعداد بٌانات الترقٌة بمراعاة الدقة  -2
 فً احتساب نقاط عناصر المفاضلة وفقا لما نصت علٌه الالئحة بما فً      
 حدة  تالفٌا  لما قد  ٌحصل من لخطاء  تؤدي إلى ذلك لجزاء النقطة الوا     
 1تأخر بٌانات الترقٌة لو إعادتها إلى الجهات الحكومٌة دون البت فٌها      

االلتزام باستخدام) نموذج(  بٌان الترقٌة المرفق الدذي اعدد  وفقدا لالئحدة   -1
 1الجدٌدة، وسوف ٌتعذر دراسة لي نموذج مخالف لهذا النموذج الموحد 

 1وتقبلو تحٌاتً وتقدٌري 11شاكرٌن ومقدرٌن تعاونكم       
 

 وزٌر الخدمة المدنٌة                                                    

 ٌز علً الفابن  محمد                                                                                       

 
 
 

                            (12) 

 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                      

 

 إقرار()                             
 
 

لنندً لطلعدت علدى مدا ورد  1111111111111111لتعهد لندا الموظدف  
 فً 

الئحددة الترقٌددات مددن شددروط وإجددراءات ومنهددا لن ٌتعهددد الموظددف خطٌددا  
بالمزاولة الفعلٌة المستمرة ألعمال الوظٌفة التً ٌرشح لها فً مقرها، وإلغداء 

 قرار الترقٌة  فً حالة االنقطاع  بدون عذر مقبول مدة ثالثٌن ٌوما متصلة
خدالل مددة سدنة لو متقطعة عن مزاولة لعمال الوظٌفة المرقى لها فدً مقرهدا 

من تارٌخ الترقٌة وعددم جدواز النقدل إلدى وظٌفدة لخدرى، لو التكلٌدف بأعمدال 
 وظٌفة خارج مقر الوظٌفة المرقى لها قبل مضً مدة سنة من تارٌخ المباشرة

 1الفعلٌة 
 وبناء علٌه فأننً لتعهد بااللتزام بمزاولة مهام الوظٌفة التً سوف لرشح    

ً مقرها، وال ٌحق لً المطالبة بالنقل إلى وظٌفة لها مزاولة فعلٌة ومستمرة ف
 لخرى لوالتكلٌف خارج مقرالعمل خالل مدة سنة وإذا لتضح عدم مباشرتً



 

17 

 

 

 ألعمال الوظٌفة لو مخالفتً ألي بند من بنود الئحة الترقٌات فإننً عرضة 
 1للمساءلة إضافة إلى ما ٌترتب على ذلك من إلغاء قرار الترقٌة 

 1وعلى ذلك جرى التوقٌع   
 
 11111111111111111111111111111111111111111111111اسم الموظف  
 المرتبة)      ( رقمها          )         ( 111111111111111111111مسمى الوظٌفة   
     111111111111111111111111111111التوقٌع     

 

 
 قة الرئٌس ا لمباشر : مصاد                                     

 111111111111111111111111111مسمى الوظٌفة:                              
 111111111111111111111111األسم          :                                

   111111111111111111111111التوقٌع         :                               
       

                                (11) 
 

 اآلراء الصادرة  من وزارة الخدمة المدنٌة على اإلستفسارات     
 الواردة علىهذه الالئحة                   

 
 اإلستفادة من الخدمة السابقة وضمها للخدمة الجدٌدة عند الترقٌة: -

 مرة لخرى إلى وظٌفة بنفس مرتبة وظٌفتهموظف كان ٌشغل معٌنة ثم إستقال منها وعاد  -1 -س   
 السابقة وبفئتها فهل ٌستفٌد من خدمته السابقة على هذه المرتبة وضمها إلى خدمته الالحقه           
 عند الترقٌة لمرتبة لعلى؟            

 عاد للموظف  فً هذه الحالة الحق فً اإلستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته التً   -1 –ج   
 إلٌها مرة لخرى فً حالة الترقٌة لمرتبة لعلى سواء عن طرٌق المسابقة لو المفاضلة ألن             
 1تلك الخدمة تعتبر خدمة صحٌحة قضٌت على هذه المرتبة وال ٌمكن إهمالها             

 
 التنازل عن الترقٌة : -
 هل  ٌجوز تنازل الموظف  عن الترقٌة  التً حصل علٌها  سواء  عن طرٌق المفاضلة لو   – 4 -س  

 المسابقة وإذا كان الجواب باإلٌجاب فما الذي ٌترتب على ذلك؟            
 األصل لنه ال ٌجوز للموظف التنازل عن ترقٌته التً حصل علٌها سواء عن طرٌق المسابقة -4 –ج   

 لمفاضلة  بعد مباشرته العمل على الوظٌفة األعلى ألن التنازل لٌس حقاً له  ،  إنما ٌجوزلو ا             
 لجهة اإلدارة لن تلجأ للتنازل فً حالة تصحٌح وضع نظامً لووظٌفً لو متى رلت لن هناك              
 قرارالتنازل وسٌترتب على حالة إ1ظروف إضطرارٌة للموظف إستدعته للتنازل عن ترقٌته             
 -ماٌلً :             

 راتبه  براتبه الذي كان ٌتقاضاه علٌها  وٌسوى  ومرتبته السابقة إلى وظٌفته   ٌعاد -1
 1بالعالوة الدورٌة إذا كانت مستحقه      
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 نتٌجة الترقٌة إلى فً الراتب عن تلك الفترة   من زٌادة  ال ٌسترد منه ما صرف له -4
 ألنه قد لدى العمل المقابل  له  فً عودته الى مرتبته السابقة  ،المرتبة األعلى حتى     
 1تلك المرتبة ، ألن الراتب هو األجر المقررنظاماً  لهذا العمل      

 فً المرتبة المتنازل إلٌها  قبل التنازل  إلى وضعه السابق بالنسبة ألقدمٌته  ٌعود   – 3
 من الناحٌة النظامٌة ا حق إكتسبه الموظف ذلك لن هذه األقدمٌة ال ٌمكن إهدارها ألنه   
   1وال ٌجوز حرمانه منه إآل بنص صرٌح      
 لخرى إستحقاقه ال ٌمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان فً جهة  – 2

 لبدل الترحٌل الذي سبق لن صرف له إذا كان النقل نتٌجة الترقٌة ،ألن بدل الترحٌل     
 ب نظامً نتٌجة للنقل الفعلً للموظف وال ٌصرف له بدل ترحٌل آخرقد صرف بسب     
 1نتٌجة لتنازله عن الترقٌة      

 

 حصول ما ٌمنع من المباشرة :  -  
 موظف صدر قرار ترقٌته لثناء اإلجازة المرضٌة الممنوحة له ولكنه لم ٌباشر مهام الوظٌفة  -3-س       

 بعد صدورقرار ترقٌته بسبب وفاته لو عجزه الصحً قبل إنتهاء لجازته المرضٌة، فهل ٌمكن                
 إعتبار الترقٌة فً هذه الحالة نافذة من تارٌخ صدور القرار ؟               

 الموظف المرقى لثناء األجازة الرسمٌة تعتبر ترقٌته نافذة من تارٌخ صدورالقرار بها بشرط  – 3 -ج     
 ( من  2مباشرته لمهام الوظٌفة المرقى إلٌها بعد إنتهاء اإلجازة وذلك وفقاً )للمادة الثالثة فقرة/               
 لمباشرة بسبب الوفاة لو العجز الصحً فإنه الئحة الترقٌات ، إال لنه نظراً إلستحالة حصول ا               
  1ٌمكن إعتبار الترقٌة سارٌة من تارٌخ صدور القراربها                
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 شغور الوظٌفة التً تتم الترقٌة علٌها :   -     

 ورد فً الفقرة )ل( من المادة األولى من هذه الالئحة إشتراط شغور الوظٌفة شغورا فعلٌاً ، -2-س      
 فهل ٌعنى ذلك إلغاء الطرٌقة المركبة )لي التتابع( التً كان معموالً بها قبل صدورالالئحة ؟              

 الوظٌفة القصد منه لن تكون شاغرة عند ما ورد بالفقرة )ل( المشار إلٌها من إشتراط شغور  -2 -ج      
 الذي ال  –ولٌس حكماً   –إصدار قرار الترقٌة ، وجاء ذلك تأكٌداً على شغور الوظٌفة فعالً               
 ٌتم إال بعد صدور القراراإلداري القاضً بالترقٌة ومباشر الموظف للعمل ، اما اإلجراءات               
 لصدور القرار سواء من الجهة  لو من  وزارة الخدمة المدنٌة  فهً  من  عناصر و السابقة              
 إجراءات القرار اإلداري للترقٌة  ، وبالتالً ال ٌوجد  ما ٌمنع من اإلستمرار فً  إجراءات               
   به قبل  صدورالمفاضلة  والترشٌح  )بالتتابع( على الوظائف التً  تشغر كما كان معموالً               
 1الالئحة              

 عدم إحتساب مدة اإلعارة للترقٌة: -      
 هل ٌسري ما ورد بالفقرة )د( من المادة األولى من هذه  الالئحة التً تقضً بعدم  إحتساب  -1 -س       

 بعض المدد  ومنها مدة اإلعارة  لغٌر المنظمات الدولٌة  لو اإلقلٌمٌة  لغرض إكمال  المدة                   
 النظامٌة للترقٌةاألربع سنوات على مدة اإلعارة التً حصلت قبل تارٌخ  نفاذ هذه الالئحة؟                  

 هـ6/11/1241التً وقعت بعد نفاذ هذه الالئحة فً الٌسري هذا الحكم إالعلى مدد اإلعارة  -1-ج         
 هـ   تحتسب له مدة 6/11/1241فالموظف المعار لغٌر المنظمات الدولٌة  لو األقلٌمٌة  قبل                 
 1 اإلعارة ألغراض الترقٌة ، لما المدة الواقعة بعدها فال ٌجوز إحتسابها                

 :  الخاص بالمزاولة الفعلٌة لعمل الوظٌفة التوقٌع على التعهد  -    
 ماهو اإلجراء الذي ٌتخذ بحق الموظف الذي ٌرفض التوقٌع على التعهد الوارد فً الفقرة )هـ( -6 -س      

 من المادة األولى من هذه الالئحة ؟               
 لة رفض الموظف التوقٌع على التوقٌع على التعهد  ٌعتبر شرطاً من شروط الترقٌة  ، وفً حا -6 -ج      

 التعهد  فعلى رئٌسه المباشر مع لحد الموظفٌن إتخاذ محضر إلثبات رفضه للتوقٌع  و إرساله              



 

19 

 

 

 إلى إدارة شؤون الموظفٌن قبل تارٌخ المفاضلة وفً هذه الحالة ٌعتبر الموظف غٌر راغب فً               
 (  الخاص  بالموظفٌن 414/4الترقٌة وعلى لجنة الترقٌات إدراج  إسمه ضمن  نموذج رقم  )               
 1الذٌن ال ٌرغبون الترقٌة على الوظائف المدرجة فً المحضر              

 إدراج إسم من تنتهً إجازته اإلستثنائٌة  بالٌوم الذي تنتهً فٌه فترة المفاضلة: -    
 ورد فً عجز المادة األولى من الالئحة عدم جوازالنظر فً ترقٌة الموظف فً بعض الحاالت  -7-س      

 ومنها األجازة اإلستثنائٌة فإذا صادف نهاٌة هذه األجازة تارٌخ نهاٌة فترة المفاضلة لو بعده بٌوم              
 لو ٌومٌن فهل ٌجوزالنظرفً إدراج لسمه ضمن المؤهلٌن للترقٌة وترقٌته متى توفرت الشروط؟              

 النص واضح فً عدم جوازالنظرفً ترقٌة الموظف إذا كان فً لجازة إستثنائٌة ، لكن إذا صادف  -7-ج     
 مفاضلة فإنه ٌمكن إدراج إسمه ضمن المؤهلٌن   تارٌخ إنتهاء األجازة اإلستثنائٌة تارٌخ نهاٌة فترة ال            

 للترقٌة  ،  اما إذا تجاوز ذلك بٌوم لولكثر فالٌجوز إدراج إسمه ضمن محضر الترقٌات لمخالفته              
  1كما ٌنطبق هذا الحكم على بقٌة الحاالت األخرى الواردة بهذه المادة 1للمادة  األولى المشارإلٌها             

 :وكذلك المؤهالت الزائدة1المقصود بالخبرات المباشرة والنظٌرة فً التدرٌب  -   
 ماهو المقصود بالتدرٌب فً الخبرات المباشرة والتدرٌب فً الخبرات النظٌرة لو المقبولة  ،  -8 -س      

 وكٌف تحتسب بعض الدورات التً ال ٌتضح موقعها من لي من هذه الخبرات ؟                
 ( من المادة الثانٌة إحتساب كل شهر تدرٌب فً الخبرات المباشرة للوظٌفة1ورد فً الفقرة )ج/ -8 -ج      

 المؤهل لها الموظف ) بنقطة واحدة( وكل شهر تدرٌب فً الخبرات النظٌرة لو المقبولة بنصف                
 ( لشمولٌة هذه العبارة ولمرونة التعامل معها  نقطة ، وٌقصد بالخبرات فً هذه المادة )المجاالت              
 وبالتالً ٌتم إحتساب التدرٌب كنقاط للترقٌة وفقاً لماورد فً الجزء الخامس من1فً كل الحاالت               
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                                                   -( المتضمن ماٌلً: الوظائف المناسبة لهاالدورات وفئات دلٌل التصنٌف )             
 التدرٌب المحدد  كتدرٌب مباشر للوظٌفة ٌحتسب بنقطة واحدة على إعتبار لنه تدرٌب فً - ل

 1الخبرات المباشرة
 تدرٌب  التدرٌب المحدد كتدرٌب غٌر مباشر للوظٌفة ٌحتسب بنصف نقطة على إعتبار لنه - ب

 1فً الخبرات النظٌرة لو المقبولة 
 وٌسري ذلك على الدورات التدرٌبٌة الواردة فً األحكام المنظمة لقبول الدورات التدرٌبٌة بصفحة           
 1( من الجزء الرابع من دلٌل التصنٌف سواء ما كان منها مباشراً لو غٌر مباشر11)           
 من المادة الثانٌة إحتساب كل سنة دراسٌة بعد الثانوٌة العامة إذا  -2ج/   –رة ورد فً الفق  -9 -س          

 و)نقطة واحدة( إذا كانت فً غٌر طبٌعة  1كانت فً طبٌعة عمل الوظٌفة ) بنصف نقطة(                    
 العمل ، فكٌف ٌتم تحدٌد المؤهل الذي فً طبٌعة العمل ؟                   

 إن المؤهالت التً بطبٌعة العمل سبق  تحدٌدها  فً  دلٌل تصنٌف الوظائف  وبالتالً  ٌمكن  -9 -ج          
 األخذ بما ورد فً سالسل الفئات الوظٌفٌة بحٌث تعتبرالمؤهالت المحددة  للدخول باإلسم فً                  
 لترقٌة مؤهالت بطبٌعة العمل واحتساب سالسل الفئات الوظٌفٌة عند إحتساب النقاط لغرض ا                  
 كل سنة دراسٌة ) بنقطة ونصف ( وما عداها من مؤهالت مثل الجامعٌة المطلقة لو النظٌرة                  
  1تعتبر فً غٌر طبٌعة العمل وتحتسب كل سنة دراسٌة بنقطة واحدة                  

 معٌة  فً  بعض الكلٌات  ) خمس سنوات (  مثل كلٌة اإلدارة إذا كانت مدة  الدراسة الجا  -11 -س         
 اإلقتصادٌة فهل تحتسب نقاط التعلٌم ألغراض الترقٌة عن خمس سنوات لو لربع سنوات ؟                     

 ء من لحكام إحتساب السنوات الدراسٌة كخبرة عملٌة الواردة فً الجز  –ثالثاً    –إن البند   -11 -ج          
 تضمن إحتساب كل سنة دراسٌة فً المرحلة الجامعٌة  -67صفحة  –األول لدلٌل التصنٌف                    
 لوما ٌعادلها المنتهٌة بنجاح بما ٌعادل سنة خبرة ، دون تحدٌد سقف لعلى للسنوات الدراسٌة                    
 النص ٌبقى على إطالقه مالم ٌرد نص آخرٌقٌده ، وبالتالً التً ٌمكن إحتسابها ، وعلٌه فإن                     
تحتسب الشهادة الجامعٌة حسب مدة الدراسة فٌها سواء كانت لربع سنوات لوخمس                     

 1سنوات
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 : لو تعدٌل خطأ فً محضر الترقٌات1 التعدٌل فً الترشٌح للترقٌة -     
 فً حالة عدم موافقة  وزارة الخدمة المدنٌة على ترقٌة الموظف للوظٌفة المرشح لها من   -11 -س          

 قبل لجنة الترقٌات  ،  فهل ٌجوز تعدٌل ترقٌته لوظٌفة لخرى سواء من الوظائف المدرجة                      
 1الترقٌات بالجهة  فً المحضر لو غٌرها دون موافقة لجنة                     

 إن ترقٌة الموظف مرتبطة برلي لجنة الترقٌات بالجهة الحكومٌة  وموافقة وزارة الخدمة   - 11 -ج          
 المدنٌة على ذلك  ،  وبالتالً فإن لي تعدٌل على رلي لجنة الترقٌات البد  لن ٌكون بتأٌٌد                       
 شرط لن تكون الوظٌفة المطلوب ترقٌته علٌها من الوظائف الشاغرة المدرجة فً منها وب                      
 المحضر لو من الوظائف التً سوف تشغر عن موظف مرشح فً نفس المحضر ومن ثم                       
  1جهة الحكومٌةالتنسٌق مع وزارة الخدمة المدنٌة ألخذ مرئٌاتها فً رلي لجنة الترقٌات بال                      

 ماهو اإلجراءالمطلوب إتخاذه فً حالة رغبة الجهة الحكومٌة إعادة بٌان مفاضلة الترقٌة  – 14-س          
 لتصحٌح خطأ وقع فً البٌان لو إجراء تعدٌل فً نقاط بعض الموظفٌن بسبب عدم إدراج                       
 بعض المؤهالت  لو الدورات  ، وهل ٌمكن لمندوب الجهة  لو سكرتٌر اللجنة التعدٌل فً                       
 لي من عناصر الترقٌة لو النقاط لو رلي لجنة الترقٌات فً البٌان لثناء دراستها فً وزارة                     
 1الخدمة المدنٌة                      

 إ ن إعادة البٌان مناولة لمر غٌر وارد والٌتم إال بطلب رسمً من الجهة الحكومٌة ، لما –14 -ج           
 التصحٌح لو التعدٌل على لي من المعلومات التً لها عالقة بعناصر الترقٌة مثل المؤهالت                    
 العلمٌة  لو الدورات التدرٌبٌة  لو تقاوٌم األداء  فٌتم  من قبل لجنة الترقٌات التً  ٌنعقد لها                     
 اإلختصاص فً إجراء المفاضلة  وترشٌح  من تراه  ممن تتوفر لدٌه شروط شغل الوظٌفة                     
 وٌتم التصحٌح لو التعدٌل بإعداد بٌان جدٌد لومحضر                        1لة على ضوء محصلة نقاط المفاض                    
 إلحاقً ٌوضح فٌه رلي اللجنة بالجهة ، وٌقتصردورمندوب الجهة على إستكمال المعلومات                     
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 عن الموظف لو الوظٌفة لو المالحظة التً تبرز لثناء دراسة المحضر لكونه منسقاً                    
  1وهمزة وصل بٌن الجهة الحكومٌة ووزارة الخدمة المدنٌة                    

 تحدٌد تارٌخ المباشرة إذا صدر القرار فً عطلة رسمٌة:  -   
 قرار ترقٌته  ٌوم الخمٌس  وباشر مهام الوظٌفة المرقى علٌها  ٌومموظف  صدر   - 13-س             

 السبت التالً فما هو التارٌخ المحدد لنفاذ ترقٌته  ؟  هل هو تارٌخ القرار ام تارٌخ                               
 المباشرة الفعلٌة ؟                           

 فً الترقٌة  هو تارٌخ صدور القرار وذلك وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة التارٌخ المعتبر   -13 -ج             
 ( من الئحة الترقٌات على إعتبارلن الموظف كان فً عطلة رسمٌة وقد باشر 2الفقرة )                        
 1فور إنتهاء هذه األجازة                          

     
        

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