التعيني والرتقية والنقل

االستفسار :هل يعترب حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة متنع من االشرتاك يف املسابقات الوظيفية؟

الــرأي :عدم استحقاق الراتب عن املدة احملكوم بها بالسجن ال يعترب عقوبة تأديبية متنع من
اشرتاك املوظف يف املسابقات الوظيفية وإمنا هو ناتج عن عدم قيام احملكوم عليه
بالعمل واستنادًا للمادة ( )21من نظام اخلدمة املدنية.

االستفسار :موظف كان يشغل وظيفة معينة ثم استقال من هذه الوظيفة وعاد مرة أخرى إىل وظيفة
بنفس مرتبة وظيفته السابقة وبفئتها فهل يستفيد من خدمته السابقة على هذه املرتبة
وضمها إىل خدمته الالحقة يف حالة رغبته االشرتاك يف املسابقات الوظيفية للمرتبة األعلى
أو الرتقية إليها؟

الــرأي :للموظف يف هذه احلالة احلق يف االستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته اليت
عاد إليها مرة أخرى يف حالة رغبته يف الرتقية إىل مرتبة أعلى سواء عن طريق املفاضلة أو
املسابقة ألن تلك اخلدمة تعترب خدمة صحيحة قضيت على هذه املرتبة وال ميكن
إهماهلا.

االستفسار :هل جيوز تعيني العسكري املفصول من اخلدمة العسكرية لغيابه قبل مضي سنة على ذلك
الفصل يف وظيفة مدنية؟

الــرأي :جيوز تعيني العسكري املفصول لغيابه يف وظيفة مدنية ولو مل ميض مدة معينة على
فصله ألنه ال يوجد يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية فرتة حظر نظامية على
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العسكري قبل عودته للخدمة ولكن يشرتط لذلك إحضار وثيقة فصل من جهته
السابقة بعدم املمانعة يف تعيينه.

االستفسار :مدى أحقية املوظف يف دخول املسابقة الوظيفية التي يعلن عنها لشغل وظائف باإلدارات
التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول امليزانية؟

الــرأي :جيب أن تكون الوظيفة اليت يسابق عليها املوظف يف اجلهة اإلدارية اليت يتبعها
واملنظمة ميزانيتها بفرع مستقل من فروع امليزانية وال يسري هذا الشرط على من تتوفر
لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة.
ّ
االستفسار :موظف عين يف وظيفة وباشر العمل ملدة يومني ثم انقطع عن العمل هل تعترب له هذه
املباشرة وتنهى خدمته لالنقطاع وخيضع بعد ذلك لفرتة حظر؟

الــرأي :إن املباشرة تعين يف حد ذاتها استقرار املوظف يف تأدية واجبات ومهام الوظيفة،
واملوظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومني ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره
ورغبته يف املباشرة وبالتالي يعترب يف حكم من مل يباشر ويعترب قرار تعيينه كأن مل
يكن.

االستفسار :ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟

الــرأي :عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة ملخالفة ذلك ألحكام
املادتني ( )21( ،)20من الئحة التعيني يف الوظائف العامة.
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االستفسار :موظف أنهيت خدمته من قبل جهة عمله لثبوت عدم صالحيته للعمل خالل فرتة
ً
التجربة ثم رأت بعد ذلك إعادته إىل وظيفة أخرى قبل مضي سنة استنادا للمادة (/22ب) من
الئحة التعيني يف الوظائف العامة فما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي :إذا فصل املوظف يف سنة التجربة لعدم الصالحية فإن القرار يعترب صحيحاً ومرتب ًا
آلثاره وال جتوز إعادة املوظف لوظيفة أخرى قبل مضي سنة من انتهاء خدمته وفق ًا
حلكم املادة ( )23من الئحة التعيني يف الوظائف العامة ،أما ما ورد يف املادة (/22ب)
من هذه الالئحة من خيار للجهة بني النقل لوظيفة أخرى أو الفصل فإنه يكون هلا اخليار
ابتداء فإذا اختارت اجلهة الفصل فليس هلا بعد ذلك النقل.

االستفسار :ما مدى إمكانية اعتبار التعيني بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة؟

الــرأي :تقضي املادة ( )15من الئحة التعيني يف الوظائف العامة بأنه ال جيوز مباشرة الشخص
لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه ال جيوز تكليف الشخص
بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيني كما أن قرار التعيني ال يسري بأثر
رجعي.

االستفسار :موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غري مستثناة وجنح يف
ً
مسابقتها فهل يلزم بالبقاء مدة أربع سنوات يف الوظيفة املستثناة طبقا للمادة ()2/3
من الئحة النقل والتي تقضي بعدم جواز نقل املوظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إىل
وظيفة غري مستثناة إال بعد مضي أربع سنوات من تاريخ شغله إياها؟

الــرأي :إن اشرتاط مضي أربع سنوات يف الوظيفية املستثناة خاص حبالة النقل منها إىل وظيفة
غري مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غري مستثناة
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فال يلزم بذلك ألنه يعترب تعييناً وليس نقالً وال يشرتط سوى مضي سنتني يف الوظيفة اليت
يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة.

االستفسار :من صدر قرار تعيينه على إحدى الوظائف ولكنه مل يباشر مهام عمله نتيجة احلكم عليه
حبد شرعي ،فكيف يعاجل وضعه؟

الــرأي :إن من مل يباشر مهام الوظيفة املعني عليها بعد صدور قرار تعيينه ال يكتسب صفة
املوظف العام ،فإن حكم عليه حبد شرعي فقد اختل شرط من شروط التعيني املطلوب
توافرها وفقاً للمادة (/4و) من نظام اخلدمة املدنية وهو شرط عدم احملكومية بإحدى
احلدود الشرعية ما مل ميض ثالث سنوات على انتهاء تنفيذ احلد الشرعي.
االستفسار :هل خيضع املعني على وظيفة دارس لسنة جتربة بعد إكماله الربنامج الدراسي عند
تعيينه على وظيفة ثابتة بامليزانية؟

الــرأي :خيضع الدارس يف هذه احلالة لسنة التجربة عند التحاقه بالوظيفة.

االستفسار :موظف يف املرتبة اخلامسة سابق على املرتبة السادسة وعني عليها بعد جناحه ومل يباشر
مهامها لتمتعه بإجازة عادية تقدم أثنائها للمرتبة السابعة وجنح فيها وصدر قرار
ً
تعيينه على املرتبة السادسة اعتبارا من تاريخ مباشرته عملها بعد إجازته ،هل ميكن
إلغاء قرار تعيينه على املرتبة وتثبيته على املرتبة السابعة؟

الــرأي :طاملا أن املذكور ال يزال يتمتع بإجازته العادية ومل يباشر مهام املرتبة السادسة فإنه
من املمكن إلغاء القرار السابق القاضي بتعيينه على املرتبة السادسة ومن ثم تثبيته على
املرتبة السابعة اليت جنح يف مسابقتها.
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ً
االستفسار :موظف فصل قبل ( )15عاما بسبب قضية رشوة هل ميكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟

الــرأي :نصت املادتني (13و )14من نظام مكافحة الرشوة على فصل املوظف املدان يف أي من
قضايا الرشوة وعدم عودته إال بعد مخس سنوات وبعد موافقة جملس الوزراء ،وهذا
حكم عام وعليه فال جيوز إعادة مثل هذا الشخص إىل الوظيفة العامة إال بعد موافقة
جملس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.

االستفسار :موظف أعريت خدمته جلهة خاصة وقد أرسلته تلك اجلهة للواليات املتحدة األمريكية يف
دورة تدريبية يف جمال ختصصه هل حتتسب له هذه الدورة يف جهة عمله األصلية من أجل
املسابقة الوظيفية؟

الــرأي :ليس هناك ما مينع من احتساب الدورة لغرض املسابقة طبقاً لنظام اخلدمة املدنية إذا
كان التدريب يف طبيعة عمل الوظيفة األصلية على أن يكون االحتساب يف حدود املدة
اليت جيوز احتسابها.

االستفسار :هل جيوز للموظف املبتعث للدراسة يف اخلارج الدخول يف املسابقات املعقودة للتعيني؟

الــرأي :ال جيوز للموظف املبتعث الدخول يف املسابقات املعقودة للتعيني استنادا للمادة ()2/16
من الئحة التعيني يف الوظائف العامة.
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ً
االستفسار :موطن مل يكمل سبعة عشر عاما من العمر فهل يسمح له باالشرتاك يف املسابقات
الوظيفية املعقودة للتعيني؟

الرأي :يعترب تاريخ احتساب اكمال السن النظامية للتعيني (سبعة عشر) عاماً هو أخر يوم
للقبول يف املسابقة قياساً على ما هو معمول به يف احتساب اخلربات إذ يكون احلد
األقصى الحتساب جمموع اخلربة هو أخر يوم لقبول طلبات التوظيف.

االستفسار :مستخدم توفرت لديه مؤهالت املرتبة األوىل وبعد تعيينه عليها رفض املباشرة ويرغب
البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي :تقضي املادة ( )8من نظام اخلدمة املدنية بأن (املوظف الذي ال يباشر مهام وظيفته
دون عذر مشروع خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه قرار التعيني يلغى قرار تعيينه
ويعترب كأن مل يكن) لذا فإن من اجلائز بقاؤه كمستخدم إذا مل يباشر مهام وظيفته
اجلديدة خالل مخسة عشر يوم ًا من تاريخ إبالغه قرار التعيني باملرتبة األوىل.

االستفسار :هل يطالب املستخدم املثبت على وظيفة مشمولة بسلم رواتب املوظفني العام مبوجب
األمر السامي رقم (/8442م ب) وتاريخ 1426/6/25هـ بسنة جتربة جديدة.

الرأي :املستخدم املعني مبوجب هذا األمر غري مطالب بسنة جتربة جديدة إذا كان قد أمضى
هذه السنة على الوظيفة السابقة لكونه يف األساس خيضع لنظام اخلدمة املدنية
ولوائحه التنفيذية فيما مل يرد به نص بالئحة املستخدمني.
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االستفسا ر :هل جيوز تنازل املوظف عن الرتقية التي حصل عليها سواء عن طريق املفاضلة أو املسابقة
وما الذي يرتتب على ذلك؟

الــرأي :األصل أنه ال جيوز للموظف التنازل عن ترقيته اليت حصل عليها عن طريق املفاضلة أو
املسابقة بعد مباشرته العمل ألن التنازل ليس حقاً للموظف ،ولكن جيوز لإلدارة أن
تطرق التنازل يف حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف
اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته ،ويف هذه احلالة وهي إقرار التنازل
يرتتب على ذلك اآلتي:
 .1يعاد إىل وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه
بالعالوة الدورية إذا كانت مستحقة.
 . 2ال يسرتد منه ما صرف له من زيادة يف الراتب نتيجة للرتقية إىل املرتبة األعلى حتى
عودته إىل مرتبته السابقة ،ألنه قد أدى العمل املقابل له من تلك املرتبة ،ذلك ألن
الراتب

هو

األجر

املقرر

نظاماً

هلذا

العمل.

 .3يعود إىل وضعه السابق بالنسبة ألقدميته يف املرتبة املتنازل إليها قبل التنازل ذلك
أن هذه األقدمية ال ميكن إهدارها ألنها حق اكتسبه املوظف من الناحية النظامية،
وال جيوز حرمانه منه إال بنص صريح.
 .4ال مينع من عودة املوظف إىل مقر عمله السابق إذا كان يف جهة أخرى استحقاقه
لبدل الرتحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الرتقية ،ألن بدل الرتحيل قد
صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف وال يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة
لتنازله عن الرتقية.
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االستفسار :هل يتطلب لرتقية املستخدم من مرتبة إىل مرتبة أعلى مضى أربع سنوات يف املرتبة
التي يشغلها املستخدم؟

الــرأي :ال يشرتط لرتقية املستخدم من مرتبة إىل مرتبة مضى مدى معينة يف املرتبة اليت
يشغلها استناداً للمادة السادسة من الئحة املستخدمني اليت مل تشرتط مضي مدى معينة
لرتقية املستخدم على أنه جيب أن تتوفر يف املستخدم عند الرتقية املؤهالت املطلوبة
للوظيفة.

االستفسار :موظف صدر قرار ترقيته أثناء اإلجازة املرضية املمنوحة له ولكنه مل يباشر مهام الوظيفة
املرقى إليها للوفاة أو العجز الصحي قبل انتهاء إجازته املرضية ،فهل ميكن اعتبار الرتقية
يف هذه احلالة نافذة من تاريخ صدور القرار؟

الــرأي :املوظف املرقي أثناء اإلجازة الرمسية تعترب ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها
شريطة مباشرته ملهام الوظيفة املرقى إليها بعد انتهاء اإلجازة وذلك وفقاً للمادة الثالثة
الفقرة رقم (/3أ )4/من الئحة الرتقيات ،إال أنه نظراً الستحالة حصول املباشرة حلصول
الوفاة أو العجز الصحي فإنه ميكن اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار بها.

ً
ً
االستفسار :ورد يف الفقرة (/1أ) من الئحة الرتقيات اشرتاط شغور الوظيفة شغورا فعليا ،فهل يعني
ً
ذلك إلغاء الطريقة املركبة (التتابع) التي كان معموال بها قبل صدور الالئحة؟

الــرأي :إن ما ورد يف هذه املادة من اشرتاط (شغور الوظيفة) القصد منه أن تكون شاغرة
عند إصدار قرار الرتقية ،وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعالً -وليس
حكماً  -الذي ال يتم إال بعد صدور القرار اإلداري القاضي بالرتقية ومباشرة املوظف،
أما اإلجراءات السابقة لصدور القرار سواء من اجلهة أو من وزارة اخلدمة املدنية فهي من
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عناصر القرار اإلداري للرتقية وبالتالي ال يوجد ما مينع من االستمرار يف إجراءات
املفاضلة والرتشيح (بالتتابع) على الوظائف اليت تشغر كما كان معموالً به قبل صدور
الالئحة.

االستفسار :ما هو اإلجراء الذي جيب اختاذه حبق املوظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد يف
املادة (/1هـ) من الئحة الرتقيات؟

الــرأي :إن ما ورد يف هذه املادة بأن يتعهد املوظف خطياً باملزاولة املستمرة ألعمال الوظيفة
اليت يرشح هلا يف مقرها أصبح شرطاً من شروط الرتقية ،ويف حالة رفض املوظف
التوقيع على التعهد فعلى رئيسه املباشر مبشاركة أحد املوظفني اختاذ حمضر إلثبات
رفضه التوقيع وإرساله إىل إدارة شؤون املوظفني قبل تاريخ املفاضلة ويف هذه احلالة يعترب
املوظف غري راغب الرتقية وعلى جلنة الرتقية إدراج امسه ضمن منوذج رقم ()2/252
اخلاص بأمساء املوظفني الذين ال يرغبون الرتقية على الوظائف املدرجة يف احملضر.

االستفسار :ورد يف عجز املادة ( )1من الئحة الرتقيات عدم جواز النظر يف ترقية املوظف يف بعض
احلاالت ومنها اإلجازة االستثنائية فإذا صادف نهاية اإلجازة تاريخ نهاية فرتة املفاضلة أو
بعده بيوم أو يومني فهل جيوز النظر يف ترقية املوظف وإدراج امسه ضمن املؤهلني
للرتقية؟

الــرأي :النص واضح يف عدم جواز النظر يف ترقية املوظف إذا كان يف إجازة استثنائية دون
تفريق بني من كان يف نهاية اإلجازة أو يف أوهلا ،إال أنه جيوز إدراج اسم املوظف مع
املؤهلني للرتقية إذا صادف تاريخ نهاية فرتة املفاضلة تاريخ نهاية اإلجازة االستثنائية ،أما
إذا جتاوز ذلك بيوم أو أكثر فال يدرج امسه ملخالفة ذلك للنص فاملوظف املمنوح إجازة
دليل اآلراء النظامية 1436هـ

استثنائية وكان نهاية اإلجازة مثالً يوم  3/30وتاريخ إقفال احملضر يف نفس التاريخ
فيدرج امسه يف احملضر ،أما إذا كانت نهاية اإلجازة يف  4/1وما بعده فال يدرج امسه
وينطبق ذلك على بقية احلاالت الواردة يف عجز املادة ( )1من الالئحة.

االستفسار :ما هو املقصود بالتدريب يف اخلربات املباشرة والتدريب يف اخلربات النظرية أو املقبولة،
وكيف حتتسب بعض الدورات التي ال يتضح موقعها من أي من هذه اخلربات؟

الــرأي :ورد يف املادة (/2ج )1/من الئحة الرتقيات احتساب كل شهر تدريب يف اخلربات
املباشرة للوظيفة املؤهل هلا املوظف بنقطة واحدة وكل شهر تدريب يف اخلربات النظرية
أو املقبولة بنصف نقطة ،ويقصد باخلربات يف هذه املادة (اجملاالت) لشمولية هذه العبارة
وملرونة التعامل معها يف كل احلاالت ،وبالتالي يتم احتساب التدريب كنقاط للرتقية
وفقاً ملا ورد يف اجلز اخلامس (الدورات التدريبية وفئات الوظائف املناسبة هلا) من دليل
تصنيف الوظائف وفقاً للتالي:
أ .التدريب احملدد كتدريب مباشر للوظيفة حيتسب بنقطة واحدة على اعتبار أنه تدريب
يف اخلربات املباشرة.
ب .التدريب احملدد كتدريب غري مباشر للوظيفة حيتسب بنصف نقطة على اعتبار أنه
تدريب يف اخلربات النظرية أو املقبولة.
ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة يف األحكام املنظمة لقبول الدورات
التدريبية ص( ) 11من اجلزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غري
مباشر.
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االستفسار :ورد يف املادة (/2ج )4/من الئحة الرتقيات احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا
كانت يف طبيعة عمل الوظيفة بنقطة ونصف .ونقطة واحدة إذا كانت يف غري طبيعة
العمل ،فكيف يتم حتديد املؤهل الذي يف طبيعة العمل؟

الــرأي :إن املؤهالت اليت بطبيعة العمل سبق حتديدها يف دليل تصنيف الوظائف وبالتالي
ميكن األخذ مبا ورد يف سالسل الفئات الوظيفية حبيث تعترب املؤهالت احملددة للدخول
باالسم يف سالسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الرتقية مؤهالت بطبيعة
العمل واحتساب كل سنة دراسية بنقطة ونصف وما عداها من مؤهالت مثل اجلامعية
املطلقة أو النظرية تعترب يف غري طبيعة العمل وحتتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة.

االستفسار :إذا كانت مدة الدراسة اجلامعية يف بعض الكليات (مخس سنوات) مثل كلية اإلدارة
الصناعية فهل حتتسب نقاط التعليم ألغراض الرتقية عن مخس سنوات أو أربع سنوات؟

الــرأي :إن البند (ثالثاً) من أحكام احتساب السنوات الدراسية كخربة عملية الواردة يف
اجلزء األول لدليل التصنيف ص( )67تضمن احتساب كل سنة دراسية يف املرحلة
اجلامعية أو ما يعادهلا املنتهية بنجاح مبا يعادل سنة خربة ،دون حتديد سقف أعلى
للسنوات الدراسية اليت ميكن احتسابها وعليه فإن النص يبقى على إطالقه ما مل يرد
نص نظامي يقيده ،وبالتالي حتتسب الشهادة اجلامعية حسب مدة الدراسة فيها سواء
كانت أربع سنوات أو مخس سنوات.
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االستفسار :يف حالة عدم موافقة وزارة اخلدمة املدنية على ترقية املوظف للوظيفة املرشح هلا من قبل
جلنة الرتقيات يف اجلهة احلكومية ،فهل جيوز تعديل ترقيته لوظيفة أخرى سواء من
الوظائف املدرجة يف احملضر أو غريها دون موافقة جلنة الرتقيات باجلهة ؟

الــرأي :إن ترقية املوظف مرتبطة برأي جلنة الرتقيات باجلهة احلكومية وموافقة وزارة
اخلدمة املدنية على ذلك ،وبالتالي فإن أي تعديل على رأي جلنة الرتقيات البد أن يكون
بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة املطلوب ترقيته عليها من الوظائف الشاغرة
املدرجة يف احملضر أو من الوظائف اليت سوف تشغر عن موظف مرشح يف نفس احملضر
ومن ثم التنسيق مع وزارة اخلدمة املدنية ألخذ مرئياتها يف رأي جلنة الرتقيات باجلهة
احلكومية.

االستفسار :ما هو اإلجراء املطلوب اختاذه يف حالة رغبة اجلهة احلكومية إعادة بيان مفاضلة الرتقية
لتصحيح خطأ وقع يف البيان أو إجراء تعديل يف نقاط بعض املوظفني بسبب عدم إدراج
بعض املؤهالت أو الدورات ،وهل ميكن ملندوب اجلهة أو سكرتري اللجنة التعديل يف أي من
عناصر الرتقية أو النقاط أو رأي جلنة الرتقيات يف البيان أثناء دراستها يف وزارة اخلدمة
املدنية؟

الــرأي :إن إعادة البيان مناولة أمر غري وارد وال يتم إال بطلب رمسي من اجلهة احلكومية،
أما إجراء التصحيح أو التعديل على أي معلومات هلا عالقة بعناصر الرتقية مثل املؤهالت
العلمية أو الدورات التدريبية أو تقاويم األداء فيتم من قبل جلنة الرتقيات اليت ينعقد هلا
االختصاص يف إجراء املفاضلة وترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة
على ضوء حمصلة نقاط املفاضلة ويتم التصحيح أو التعديل بإعداد بيان جديدة أو إعادة
حمضر إحلاقي يوضح فيه رأي اللجنة ،ويقتصر دور مندوب اجلهة على استكمال
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املعلومات عن املوظف أو الوظيفة أو املالحظات اليت تربز أثناء دراسة احملضر لكونه
منسقاً وهمزة وصل بني اجلهة احلكومية ووزارة اخلدمة املدنية.

االستفسار :موظف كان يشغل املرتبة اخلامسة وأمضى بها ستة أشهر ثم ترك العمل وبعد ذلك عاد
للخدمة على املرتبة الرابعة ،مىت ميكن ترقيته إىل املرتبة اخلامسة وهل حتتسب خدمته
السابقة على املرتبة اخلامسة عند املفاضلة؟

الــرأي :يشرتط للرتقية أن يكون املرشح قد أكمل أربع سنوات على األقل يف املرتبة اليت
يشغلها فإذا توفر ذلك فإنه يستحق الرتقية ولو كان بعض هذه األربع سنوات من خدمته
على املرتبة الرابعة وبعضها اآلخر على املرتبة اخلامسة وحتتسب له اخلربة على املرتبة
اخلامسة لغرض الرتقية ألنها تعترب خدمة صحيحة يف نفس طبيعة العمل ال مينع من
احتسابها أنها قضيت على مرتبة أعلى مع مالحظة عدم احتسابها له أقدمية على املرتبة
اخلامسة حتى ال تتكرر االستفادة من هذه اخلربة لغرضني.

االستفسار :موظف صدر قرار ترقيته أثناء العطلة االسبوعية وباشر مهام الوظيفة املرقى عليها يف
أول يوم عمل ،فما هو التاريخ احملدد لنفاذ ترقيته؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من
تاريخ املباشرة الفعلية؟

الــرأي :تكون الرتقية يف هذه احلالة نافذة اعتباراً من تاريخ صدور القرار استثناءً وفقاً ملا
ورد باملادة ( )4/3من الئحة الرتقيات على اعتبار أن املوظف كان يف إجازة رمسية أثناء
صدور قرار ترقيته وباشر مهام الوظيفة املرقى إليها بعد انتهاء اإلجازة.
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االستفسار :ما مدى إمكانية النظر يف ترقية موظف انتهت بعثته قبل إقفال حمضر الرتقيات وباشر
ً
العمل بعد إقفال احملضر خالل مدة األربعني يوما املنصوص عليها باملادة ( )24من أحكام
ابتعاث املوظفني ؟

الرأي :مادام أن بعثته قد انتهت قبل تاريخ إقفال حمضر الرتقيات فإنه مل يعد مبتعثاً وبالتالي
ال يوجد ما مينع من النظر يف ترقيته إذا توافرت بقية الشروط النظامية املقررة
للرتقية.

االستفسار :موظف منح إجازة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من خارج اململكة فهل حتتسب
مدة هذه اإلجازة ضمن املدة املطلوبة للرتقية قبل معادلة املؤهل من اجلهة املختصة؟

الرأي :ان احتساب مدة اإلجازة الدراسية ألغراض الرتقية مشروط بأن يتحقق الغرض منها
من خالل احلصول على معادلة اجلهة املختصة للمؤهل فإذا مل تتم معادلة املؤهل فإنها
ال حتتسب مدة هذه اإلجازة ضمن املدة املطلوبة للرتقية.

االستفسار :ما مدى االستفادة من اخلدمة املكتسبة على برامج التشغيل لغرض الرتقية ضمن سلم
رواتب املوظفني العام؟

الرأي :ميكن قبول اخلدمة على برامج التشغيل لغرض الرتقية كخربة عامة وذلك بضمها
إىل اخلدمة الرمسية عند إجراء املفاضلة.
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االستفسار :ما املقصود بالسنتني األخريتني التي حتتسب على أساسها نقاط املفاضلة لعنصر تقويم
األداء الوظيفي لغرض الرتقية؟

الرأي :املقصود بالسنتني األخريتني هي السنتني السابقتني إلعداد حمضر الرتقيات.
االستفسار :موظف أحيل للتحقيق أثناء إجراء املفاضلة لغرض الرتقية ثم صدر حكم ديوان املظامل
بعدم ادانته مبا نسب إليه فهل ميكن النظر يف ترقيته؟

الرأي :مادام أنه يف التاريخ احملدد للمفاضلة كان حماالً للتحقيق فال جيوز النظر يف ترقيته
استناداً للمادة ( )3/1من الئحة الرتقيات ،أما بعد صدور حكم ديوان املظامل بعدم
اإلدانة فإنه ميكن النظر يف ترقيته وادراج امسه ضمن املؤهلني للرتقية يف أول حمضر
ترقيات يلي صدور احلكم النهائي.
االستفسار :ما مدى امكانية ترقية موظف يشغل وظيفة مميزة ومل يكمل بها ست سنوات على
وظيفة غري مميزة يتوفر لديه مؤهل شغلها؟

الرأي :ميكن ترقية املوظف يف هذه احلالة ولو مل يكمل مدة ست سنوات على شغله لوظيفة
مميزة طاملا توفر لديه املؤهل العلمي الكايف بذاته وفقاً للقواعد الواردة بدليل
تصنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية.
االستفسار :ما مدى امكانية مفاضلة موظف مع غريه من املوظفني للرتقية على الوظائف الشاغرة يف
املدينة التي يوجد بها مقر عمله األصلي إذا كانت رغبته املكانية حمصورة يف احملافظات
القريبة من مقر عمله؟

الرأي :ان احملافظات القريبة جداً من مقر عمل املوظف تنبئ عن رغبته يف الرتقية داخل مقر
عمله وبالتالي ميكن مفاضلته على هذه الوظائف.
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االستفسار :ما مدى احتساب شهادة الثانوية التجارية كنقاط تعليم زائد لغرض الرتقية على وظيفة
مراقب انشاءات باملرتبة الثامنة؟

الرأي :يعد مؤهل املعهد الثانوي التجاري هو احلد العلمي األدنى املطلوب لشغل الوظائف
املصنفة هلذه الفئات.

االستفسار :ما هو التاريخ املعترب لنفاذ الرتقية إذا متت ترقية موظف أثناء متتعه بإجازة عادية
تنتهي بإحالته على التقاعد لبلوغ السن النظامية؟

الرأي :تعترب الرتقية نافذة يف هذه احلالة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بها الستحالة مباشرة
العمل بعد انتهاء اإلجازة إلنهاء خدمة املوظف بإحالته على التقاعد لبلوغ السن
النظامية.
االستفسار :ما مدى تطبيق احلظر املنصوص عليه باملادة ( )3من الئحة الرتقيات بعدم جواز نقل
املوظف أو تكليفه قبل مضي مدة ال تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية واملستمرة
ألعمال الوظيفة املرقى هلا إذا كان النقل أو التكليف جلهة حكومية أخرى؟

الرأي :احلظر املنصوص عليه بهذه املادة يقتصر على حالة النقل أو التكليف خالل السنة
األوىل من الرتقية داخل اجلهاز احلكومي الذي يعمل به املوظف وبالتالي ال مانع
من النظر يف النقل أو التكليف خارج اجلهاز نفسه ألن ذلك لن يؤثر على
مصلحة العمل متى رأت اجلهة املوافقة على النقل أو التكليف.
االستفسار :هل جيوز نقل املوظف من الوظيفة التي يشغلها إىل وظيفة أخرى يف اجلهة التي يعمل
بها قبل مضي سنة على األقل من تاريخ ترقيته؟

الرأي :جيوز نقله يف هذه احلالة إذا كانت هناك ضرورة هلذا النقل وبعد أخذ موافقة وزارة
اخلدمة املدنية على النقل استناد للمادة ( )1/3من الئحة النقل.
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االستفسار  :ما مدى جواز نقل موظف من وظيفة يصرف هلا بدل طبيعة عمل إىل وظيفة أخرى مع
استمراره يف أداء عمل الوظيفة املنقول منها؟

الرأي :هذا اإلجراء غري صحيح نظاماً ألن املوظف مل يباشر عمل الوظيفة املنقول إليها
باالضافة إىل ما ترتب على هذا النقل من حرمانه من البدل الذي كان يتقاضاه
بسبب فقدانه شرط اإلثبات على الوظيفة املشمولة بالبدل.
االستفسار :ما مدى امكانية نقل موظف إىل وظيفة غري موجودة باهليكل التنظيمي للجهة؟

الرأي :ان مفهوم النقل الوارد يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية هو النقل من وظيفة
إىل أخرى وهذا يعين وجود وظيفة مناسبة ضمن تشكيالت الوظائف املعتمدة
لدى اجلهة أما إذا مل توجد وظيفة من األساس فإن قرار النقل غري صحيح
نظاماً.
االستفسار :ما مدى جواز نقل املوظف أثناء فرتة التجربة إىل وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة
الوظيفة التي يشغلها وذلك مبوجب مؤهله العلمي؟

الــرأي :جيوز تعيني املوظف أثناء فرتة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى مبوجب املؤهل
العلمي الذي حيمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله وخيضع يف هذه احلالة
لفرتة جتربة جديدة.

االستفسار :هل جيوز نقل املوظف أو تكليفه خالل السنة األوىل لرتقيته؟

الــرأي :ال جيوز نقل املوظف أو تكليفه خالل السنة األوىل من مباشرته الفعلية ألعمال
الوظيفة املرقى هلا يف مقرها استنادا للمادة (/3ج) من الئحة الرتقيات.
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االستفسار :موظف اشرتك يف مسابقة وظيفة وبعد جناحه رشح على وظيفة (كاتب شفرة) وهي من
الوظائف املستثناة ولكنه مل يباشر علمها وباشر أعمال وظيفة أخرى غري مستثناة وطلب
مرجعه نقله إىل هذه الوظيفة مع أن الوظيفة التي رشح عليها من الوظائف املستثناة،
فما مدى جواز ذلك؟

الــرأي :ال يوجد ما مينع من النقل يف هذه احلالة ألن املوظف مل يستفد من ميزة االستثناء
للوظيفة وإمنا رشح عليها عن طريق جناحه يف املسابقة ولكن البد يف هذه احلالة أو
مثلها أخذ موافقة الوزارة على التعيني على الوظيفة األخرى إذا كانت الوظيفة اليت
ترغب اجلهة اإلدارية يف تعيينه عليها ختتلف فئتها عن الوظيفة املرشح عليها.

االستفسار :ما مدى إمكانية نقل العسكري إىل وظيفة مدنية؟

الــرأي :ال جيوز نقل خدمات من يشغل وظيفة عسكرية إىل وظيفة مدنية وإمنا جيوز بعد
إنهاء خدمته يف السلك العسكري أن يتقدم للتعيني يف إحدى الوظائف اخلاضعة لنظام
اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية وذلك بالطرق النظامية.

االستفسار :ما مدى إمكانية نقل املوظف مكفوف اليد من وظيفة (أمني صندوق) إىل وظيفة (مأمور
عهده) داخل اجلهة احلكومية التي يعمل بها؟

الــرأي :ال يوجد مانع نظام من نقل املوظف مكفوف اليد إذا كان اهلدف من ذلك حتقيق
مصلحة العمل.
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