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بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

الئحة الترقيات
صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
( )686/1وتاريخ 1421/3/15هـ وتم
تبليغها بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم /11900 /7ر و تاريخ 1421/6/19هـ
وتم العمل بها اعتبارا من بداية السنة المالية
1422/1421هـ
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مقدمة
يسر وزارة الخدمة المدنية واألمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن يقدما للمختصيي وأحيبا
الشأن والباحثي (الئبة الترقيات) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنيية رقي( ( )686/1وتياري
1421/3/15هيييل المبليييب بخويييا دييييلان رئارييية مجليييس اليييلزرا رقييي( /11900/7ر وتييياري
1421/6/19هل.
وتأتي هذه الخولة ضم رلسلة اإلحدارات التي دأبت اللزارة واألمانية لليإ دحيدارها إلتاحية
الفرحية للمسيوولي يييي األة يلة البةلميية والبيياحثي والوة العاقية مي اإللييائ لليإ اللييلائ
والقيرارات الصيادرة مي مجليس الخدمية المدنييية واللي لليإ اييةص (موبلليات مصي رة) وللييإ
ابةة اإلنترنت تس ياً للرةلئ دلي ا لند الباةية ااحية مي قبيص المختصيي ييي ددارات ايوون
الملظفي .
وتشتمص هذه الائبة للإ القلالد المنظمة للترقييات ييي الخدمية المدنيية والشيرول الموللبية ل يا
رلا للمراتب مي العاايرة يميا دون أو المراتيب ميا ييلش العاايرة وجيذل اإلةيرا ات اللاةيب
دتبال ا لند النظر يي ترقية الملظف ال ريما ما يتعلق بالمراتب (.)11-12-13
ويي الختام نأمص أن نةلن قد ويقنا يي داراج هيذا الموبيلئ بالشيةص اليذة يرضيي الجميي جميا
نأمص أن يتبقق به ال دف المنشلد .
وهللا ولي التوفيق
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المحتويات
الملضلئ
المادة النظامية المتعلقة بالترقية يي نظام الخدمة المدنية قرار مجلس الخدمة المدنية رق(  686/1وتياري 1421/3/15هيل المبليببخوييييا ديييييلان رئاريييية مجلييييس الييييلزرا رقيييي( /11900/7ر وتيييياري
1421/6/19هل
مذجرة ديضاحيةالمادة األولإ – الشرول العامة للترقيةالمادة الثانية – ضلابط ودةرا ات الترقيةالمادة الثالثة – أحةام ملاولة ألمال اللظيفة التي تت( الترقية ل االميييادة الرابعييية – الشيييرول والضيييلابط واإلةيييرا ات الخاحييية بالترقييييةللمراتب ()13-12-11
ملبيييق يتضيييم تعميييي( وزارة الخدمييية المدنيييية رقييي( ( )34000وتييياري1421/7/10هل بشأن تعليمات توبيق الئبة الترقيات
دقييرار الملظييف بملاوليية ألمييال اللظيفيية بمقرهييا ولييدم النقييص أو التةليييفاال مدة ال تقص ل رنة
اآلرا الصادرة م وزارة الخدمة المدنية للإ االرتفسارات اللاردة للإهذه الائبة
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المادة المتعلقة بالترقيات الواردة بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)49/
وتاريخ 1397/7/10هـ

تنص المادة العاارة م النظام للإ ما يلي-:
أ-تت( ترقية ونقص الملظفي دلإ اللظائف الشاغرة ويق األحةام التي تبددها قلالد التصينيف بميا
يي الل موهات وارول ا ص اللظيفة.
-ال تةلن الترقية نايذة قبص حدور القرار ب ا.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الرقم/11900/7 :ر
التاريخ1421/6/19:هـ

المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء

(تعميم)
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني
حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
أبعث لسملج( الةري( ليه نسخة م اوا معالي وزيير الخدمية المدنيية ولضيل مجليس الخدمية
المدنية رق(  /421/457م خ وتاري 1421/6/8هل المشار ييه دلإ أن مجلس الخدمة المدنيية قيد
ببث بنا للإ األمر السامي رق(  8451/ /7وتاري 1420/6/3هيل ميا وةيه مجليس اليلزرا
الملقر م دلادة النظر يي قلالد الخدمة المدنية وااحة ما يتعلق بالترقيات ..واتخيذ حييال اللي
قراره رق(  686/1وتاري 1421/3/15هل المتضم ما يلي:
أوالً :الملايقة للإ (الئبة الترقيات) بالصي ة المريقة بالقرار.
ثانياً :يعمص ب ذه الائبة التبياراً مي بدايية السينة الماليية 1422/1421هيل وحييث تميت الملايقية
الةريميية للييإ مييا انت ييإ دليييه مجلييس الخدميية المدنييية ب ييذا الشييأن – يييأرةل تةييرم رييملج( بيياألمر
بإجمال الازم بملةبه.
وتقبللا رملج( أليب تبياتي وتقديرة..
لبد العليل ب ي د ب لبد العليل
رئيس ديلان رئارة مجلس اللزرا

-

نسخة لةص وزارة ومصلبة حةلمية وللإ جص ة ة دباغ الج ات التابعة ل ا أو المرتبوة ب ا.

-نسخة لألمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية.
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الرقم /421/745خ م
التاريخ 1421/6/8هـ

المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية
األمانة العامة

حفظه هللا

صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
يويييب لألمانيية العاميية لمجلييس الخدميية المدنييية أن تعيير( ألنظييار رييملج( (القييرار) الييذة اتخييذه
المجلس اال اةتماله بتاري 1421/3/15هل المعتمد باألمر السامي البرقي رقي( 6437/ /7
وتاري 1421/6/1هل وهل جما يلي:
القرار رق( ( )686/1وتاري 1421/3/15هل
----------------------------دن مجلس الخدمة المدنية.
بنا لليإ الفقيرة ( ) مي الميادة (التاريعة) مي نظيام مجليس الخدمية المدنيية الصيادر بالمرريلم
الملةي رق( (م )48/وتاري 1397/7/10هل.
وبنييا للييإ األميير السييامي البرقييي رقيي(  8451/ /7وتيياري 1420/6/3هييل المريييق بييه اوييا
معالي األمي العام لمجلس اللزرا رق(  1546وتاري 1420/6/3هل بشأن ميا وةيه بيه مجليس
اللزرا م دلادة النظر يي قلالد الخدمة المدنية وااحة ما يتعلق بالترقيات.
وبعييد اإللييائ للييإ التعييديات التييي رييبق أن اقترحت ييا وزارة الخدميية المدنييية بخواب ييا رقيي(
 1/1231وتيياري 1418/10/13هييل وللييإ المييلاد ( )1/10و ( )2/10و( )3/10ميي اللييلائ
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والل ضم المراةعة الشاملة التي قامت ب ا اللزارة لملاد الللائ
التنفيذييية لنظييام الخدميية المدنييية دنفيياالاً للتلةي ييات السييامية يييي هييذا الشييأن لألرييبا والمبييررات
المقترنة بعر( اللزارة المشار دليه.
وبعييد اإللييائ للييإ مييا تضييمنه اوييا معييالي وزييير الخدميية المدنييية رقيي(  1/307وتيياري
 1420/3/22م اقترح لر( الجل الخاص بقلالد ودةرا ات الترقيات للإ مجليس الخدمية
المدنية بشةص مستقص لي بقيية مشيروئ المراةعية الشياملة لميلاد الليلائ التنفيذيية إلحيدار قيرار
اأن ا للباةة المارة لارتعجال يي الل الحتمالية ارت راش ببث التعديات الشياملة ومراةعت يا
لبعض اللقت.
وبعييد دلييائ المجلييس للييإ مرئيييات اللجنيية التبضيييرية الييلاردة يييي مبضيير التلحييية رقيي(
( )1326وتيييياري 1421/2/5هييييل وللييييإ المييييلاد ( )1/10و ( )2/10و( )3/10ميييي اللييييلائ
التنفيذيييية لنظيييام الخدمييية المدنيييية الصيييادرة بقيييرار مجليييس الخدمييية المدنيييية رقييي( ( )1وتييياري
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1397/7/27هل المتضيمنة لقلاليد وايرول ودةيرا ات الترقيية .ولليإ قيرارات مجليس الخدمية
المدنيييية رقييي( ( )2وتييياري 1397/8/18هيييل ورقييي( ( )435/1وتييياري 1417/6/29هيييل ورقييي(
( )542/1وتاري 1419/2/15هل المتضمنة لقلالد الترقيية للمراتيب  13-12-11ولليإ قيرار
المجلس رق( ( )588/1وتاري 1419/10/16هل المتضم – لدم ةيلاز نقيص الملظيف المرقيإ
م اللظيفة التيي رقيي دلي يا دليإ وظيفية أايرم قبيص مضيي رينة لليإ األقيص مي تياري ملاولتيه
أللمال اللظيفة المرقإ ل ا .وللإ (الئبة التةليف) الصادرة بقرار مجلس الخدمة رق(
( )596/1وتاري 1420/1/18هل التي ال تجيل تةليف الملظف المرقإ اال السنة األولإ مي
تاري ترقيته بألمال وظيفته تق اارج مقر اللظيفة المرقإ دلي ا.
وبعد اإللائ للإ المادة ( )1/6م الللائ التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تينص لليإ أن
(تبدد موهات وارول ا ص المراتب ( )13-12-11بائبة يصدرها مجليس الخدمية المدنيية).
وللإ مذجرة العر( رق(  3196وتياري 1421/2/27هيل التيي أليدت ا األمانية العامية للمجليس
المشتملة للإ لر( مفصص للملاد البالية المنظمية للترقيية ريلا للمراتيب ميا دون العاايرة أو
للمراتييب  13-12-11وجييذل التعييديات التييي اقترحت ييا وزارة الخدميية المدنييية للييإ بعييض تلي
الملاد وهي تعديات بعض ا اةلي وبعض ا اآلار ال ي يير مي القلاليد األراريية الموبقية حالييا ً
رلم ما يتعلق باحتسا نقال المفاضلة المترتبة للإ حضلر اليدورات التدريبيية والتأجييد لليإ
ملاولة الملظف الفعلية لم ام اللظيفة المرقإ ل ا يي مقرها مدة ال تقص ل رينة ب يدف اريتقرار
األوضائ اللظيفية.
واقتنالا ً م المجلس بما اقترحته وزارة الخدمة المدنية حيال تل الميلاد وبميا أوحيت بيه اللجنية
التبضييرية يييي هيذا الشييأن الموييدة للتعييديات المقترحيية ونظيراً دلييإ أن هيذه التعييديات رتسيياه(
بمليييد ميي التنظييي( والتوييلير لعمليييات الترقييية ودةرا ات ييا ورييلف تسييالد جيياً ميي األة ييلة
البةلمية ووزارة الخدمة المدنية للإ القييام بتنفييذ قلاليد ودةيرا ات الترقيية وييق أريلل أجثير
ر للة ويسراً وأقر دلإ تبقيق لملحات الملظف يي الترقية يقرر ما يلي:
أوالً :الملايقة للإ (الئبة الترقيات) بالصي ة المريقة ب ذا القرار.
ثانيا ً :يعمص ب ذه الائبة التباراً م بداية السنة المالية القادمة 1422/1421هيل بيإالن و وحييث
تميت الملايقية لليإ مبضير مجلييس الخدمية المدنيية رقي( ( )421/686وتياري 1421/3/15هييل
المتضم للقرار المنله لنه .والل باألمر السامي البرقي المشار دليه يي حدر هذا الخوا .
يإن األمانة العامة ترةل تفضص رملج( باتخياال ميا ترونيه نبيل تبلييب هيذا القيرار لةايية الج يات
البةلمة للعمص بالائبة المريقة به التباراً م بداية السنة المالية القادمية 1422/1421هيل بيإالن
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و .وبريقييه حييلرة م ي مبضيير المجلييس المشييتمص للييإ القييرار المنييله لنييه وجامييص األوراش
المتعلقة بالملضلئ.
وتفضللا رملج( بقبلل االص تبياتي واحترامي.

وزير الخدمة المدنية
ولضل مجلس الخدمة المدنية
مبمد ب للي الفايل
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(الئحة الترقيات)
مذكرة إيضاحية:
رغبيية يييي تس ي يص اإللييائ للييإ القلالييد المنظميية للترقيييات يييي الخدميية المدنييية والشييرول
الموللبة ل ا رلا للمراتب م العاارة يما دون أو للمراتب ما بعيد العاايرة وجيذل اإلةيرا ات
اللاةب دتبال يا لنيد النظير ييي ترقيية الملظيف ال رييما ميا يتعليق بالمراتيب ( )13-12-11يقيد
رؤة ديراد هذا الملضلئ بائبة مستقلة رميت (الئبة الترقيات).
وتتضم المادة (األولإ) :من ا لرضا ً للشرول العامة للترقيات حيث اايتملت لليإ الشيرول
المولل تليرها يي المرا للترقية دضاية دلإ لر( للباالت التي ال يجيلز النظير ييي ترقيية
الملظف اال ا.
جما تشتمص المادة (الثانية) للإ تبديد ضلابط ودةرا ات الترقية رلا تل التي يجيب دتبال يا
م قبص الج ة المعنية بالترقية بد اً م دلداد قلائ( بالملظفي الذي تتلير يي ( ارول الترقية ثي(
تشةيص لجنة للترقية يي جص وزارة أو مصلبة مستقلة ومسئللية ددارة اوون الملظفي لي هيذا
اإلةرا وانت ا بتبديد المرا دضاية دلإ اإلةرا ات والضلابط التي يتعي دتبال ا.
أما المادة (الثالثة) يتتضم أحةام ملاولة ألمال اللظيفية التيي تيت( الترقيية ل يا حييث اايتملت
الفقرة (أ) من ا للإ تبديد لتاري نفاال الترقية والباالت التي يت( يي يا االريتثنا مي اللي التياري
جما ااتملت الفقرة ( ) للإ أحةام االنقوائ ل االرتمرار يي ملاولة اللظيفية المرقيإ ل يا ييي
مقرها.
وتضمنت المادة (الرابعة) م الائبة تبديداً للشرول والضلابط واإلةيرا ات الخاحية بالترقيية
للمراتييب ( )13-12-11حيييث ااييتملت الفقييرة (أ) من ييا للييإ الشييرول المولييل تلايرهييا يييي
المرايي للترقييية ألة ميي هييذه المراتييب وحييددت الفقييرات ( -ج-د) اإلةييرا ات التييي يتعييي
دتبال ييا للترقييية بمييا يييي الل ي الخوييلات التم يدييية التييي تسييبق التراييي رييلا م ي قبييص الج يية
البةلمية أو م وزارة الخدمة المدنية بالتبارهيا الج ية التيي تتيللإ المراةعية والتأجيد مي تيلير
الشرول الموللبة يي المرا للترقية.
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(الالئحة)
المادة األولى:
يجلز ترقية الملظف بالشرول التالية:
أ -ا لر اللظيفة المراد الترقية دلي ا يعاً.
 أن تتلير يي المرا للترقية الموهات الموللبة لللظيفة التي ييراد أن يرقيإ دلي يا ويقيا ً لمياهل مبدد يي دليص تصنيف اللظائف.
ةل -أن تةلن اللظيفة المراد الترقية دلي ا مصنفة يي المرتبة التالية مباايرة للمرتبية التيي يشي ل ا
المرا للترقية.
د -أن يةييلن المرا ي للترقييية قييد أجمييص أرب ي ريينلات للييإ األقييص يييي المرتبيية التييي يش ي ل ا وال
تبتسب المدد التالية ل ر( دجمال هذه المدة(:)
 -1مدة اإلةازة االرتثنائية.
 -2مدد اإللارة ل ير المنظمات الدولية أو اإلقليمية.
 -3مدد االبتعاث أو اإلةازة الدرارية دالا ل( يتبقق ال ر( م أة من ا.
 -4ميدة اإليفيياد للدراريية دالا ليي( يتبقيق ال يير( من ييا دال دالا جييان قيد أن ييإ الدراريية المن جييية
األجاديمييية وليي( يتبييق لييه رييلم الررييالة الببثييية وباايير العمييص قبييص حصييلله للييإ الموهييص
العلمي ودالا ل( يتبقق ال ر( م اإليفياد بعيد ترقيية الملظيف الملييد تضياف ميدة اإليفياد
جاملة للإ المدة المبددة للترقية للمرتبة التي تلي ا.
 -5مدد ال يا دالا ل( تبتسب دةازة ررمية.
 -6مدة جف اليد دالا حدر ببقه لقلبة.
هيل -أن يتع ييد الملظييف اوييا ً بالملاوليية الفعلييية المسييتمرة أللمييال اللظيفيية التييي يراي ل ييا يييي
مقرها.
وال يجوز النظر في ترقية الموظف في الحاالت التالية:
 -1دالا جان مبتعثا ً أو مليداً للدرارة أو ملبقا ً بدورة تدريبية تلييد لي ريتة أاي ر ييي اليدااص
أو الخارج.
 -2دالا جان يي دةازة درارية أو ارتثنائية.
 -3دالا جييان مةفييلف اليييد أو مبيياال للمباجميية أو يجييرة التبقيييق معييه يييي أمييلر الات لاقيية
باللظيفية العامة أو أملر مخلة بالشرف أو األمانة.
( )عدلت الفقرة (د) من المادة األولى بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1937/1وتاريخ 1436/2/9هـ.
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 -4دالا جان قد للقب بالبرمان م العاوة أو البس( م الراتب مدة امسة لشر يلما ييأجثر
متصلة أو متفرقة اال السنة السابقة لتاري النظر يي ترقيته.
 -5دالا ألد لنه يي السنة األايرة تقلي( أدا وظيفي بتقدير غير مرضي.
المادة الثانية:
يتعي دتبائ اإلةرا ات التالية يي الترقية:
أ -تولف بقرار م اللزير المختص أو رئيسي المصلبة المستقلة لجنة للترقية م ثاثية ألضيا
ميي المسييوولي الرئيسيييي يييت( ااتييياره( ميي دااييص الج يية البةلمييية ويجييلز ااتيييار بعييض
األلضا م اارة ا ويي حالة جلن المرا أحد ألضائ ا يجب أن يستبدل به غيره موقتا ً.
 تقلم ددارة اوون الملظفي يي جص ة ة حةلميية بإليداد قيلائ( بيالملظفي اليذي تتيلير ييي (ارول الترقية دلإ اللظائف الشاغرة التي يت( ااتيار ا ل ا ل لريق الترقية ( ..ويقصيد بالج ية
اإلدارية يي حة( هذه المادة تل التي تنظ( ميلانيت ا بري مستقص م يروئ الميلانية(.)
وللإ ددارة اوون الملظفي التأجد م حبة القلائ( ودقت ا وااتمال ا للإ الملظفي ةمعي (
الييذي تتييلير يييي ( الشييرول ويةييلن مييدير اييوون المييلظفي والملظييف المخييتص مسييوولي ل ي
حبة المعللمات اللاردة يي ا.
ةل -يت( بنا للإ ملايقة م اللزير المختص أو رئييس المصيلبة المسيتقلة الترايي للترقيية دليإ
اللظييائف الشيياغرة م ي قبييص لجنيية الترقيييات التييي يبييددها الييلزير المخييتص أو رئيييس المصييلبة
المستقلة ل لريق المسابقة أو المفاضلة بي المرابي للإ أال تليد المفاضيلة لي ميرتي ييي
السنة المالية يت( تبديد مللدها باالتفاش بي وزارة الخدمة المدنية والج ة البةلمية الات العاقية
وتةلن لناحر المفاضلة للإ النبل التالي(التدريب تقلي( األدا اللظيفي االقدمية التعلي()
وتقييلم وزارة الخدميية المدنييية بتبديييد نقييال جييص مي العناحيير المشييار دلي ييا والبييد األللييإ للنقييال
وتعديص الل ويقا ً للمت يرات التي تورأ لليإ اللظيفية العامية لليإ أن ال تتجياوز نقيال (األقدميية)
يي المرتبة ثماني لشرة ( )18بدالً م ( )10نقال والل للإ النبل التالي )1(:
 نقوة واحد ل جص رنة م السنلات االرب االولإ. نقوة ونصف ل جص رنة م السنلات م الخامسة وحتإ الثامنة. -نقوتان ل جص رنة م السنلات م التارعة الإ الثانية لشرة.

( )سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  799/1وتاريخ 1423/6/29هـ وألغى عبارة (وتعتبر البلديات والمجمعات القروية فـ

المنطقة اإلدارية فرعاً مستقالً) حيث أبعدت هذه العبارة من آخر هذه الفقرة والت كانت موجودة عند صدور هذه الالئحة.

) ) 1تم تعديل الفقرة (ج) من المادة الثانية من الئحة الترقيات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1399/1وتاريخ 430/3/3هـ
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 -1التدريب:
يةلن البد األقصإ لنقاله المةتسبة يي المرتبة (رت) نقال لجمي الفئات اللظيفية تبتسب لليإ
النبل التالي:
جص ا ر تدريب يي الخبرات المباارة لللظيفة الموهص ل ا بل (نقوة واحدة).
جص ا ر تدريب يي الخبرات النظيرة أو المقبللة لللظيفية الموهيص ل يا بيل (نصيف نقوية) وتعتبير
جيص أربعيية أرييابي يييي حةي( هييذه المييادة اي راً ويرالييإ ييي احتسييا نقييال التييدريب أن ال تةييلن
ضم متولبات ا ص اللظيفة.
 -2تقويم األداء:
يةلن البد األقصإ لنقاله (أرب ) نقال للسنتي األايرتي اللتي يلي ميا الترايي للترقيية مباايرة
للإ أراس التقلي( الذة بدرةة (ممتاز) نقوتيان والتقيلي( اليذة بدرةية (ةييد ةيداً) نقوية واحيدة
والتقلي( الذة بدرةة (ةيد) نصف نقوة.
 -3األقدمية:
يةلن البد األقصإ لنقال ا (لشر) نقال ببيث تبتسب جص رنة ابرة زائيدة لي الميدة المقيررة
للبقا يي المرتبة نقوة ونصف للسنلات األرب األولإ ونقوية واحيدة لةيص رينة بعيدها بشيرل أن
ال تةلن قد احتسبت ضم الخبرة الموللبة للمرتبة المرا ل ا.
 -4التعليم:
يةييلن البييد األقصييإ لنقالييه اللائييدة ل ي البييد األدنييإ المولييل لللظيفيية (اثنتييي لشييرة) نقويية
تبتسب للإ النبل التالي:
أ -نقويية ونصييف لةييص ريينة درارييية بعييد الثانلييية العاميية دالا جانييت يييي لبيعيية لمييص اللظيفيية
ونقوة واحدة دالا جانت يي غير لبيعة العمص.
 نصف نقوة ل جص رنة درارية للمرحلة الثانلية يما دون.د -تري اللجنة لللزير المختص أو رئييس المصيلبة المسيتقلة بيانيا ً بالمرايبي للترقيية ويبيليه
دلإ وزارة الخدمة المدنية وتقلم وزارة الخدمة المدنية بالتأجد م أن التراي ت( ويقيا ً لألحةيام
النظامية ويجيلز باالتفياش بيي اليلزير المخيتص أو رئييس المصيلبة المسيتقلة ووزيير الخدمية
المدنية لدم التقيد ب ذا اإلةرا .
المادة الثالثة:
أ -يجب للإ الملظف ملاولة ألمال اللظيفة المرقإ ل ا ييي مقرهيا بصيفة يعليية وال تةيلن
الترقية نايذة دال م تاري الملاولة الفعلية أللمال اللظيفة المرقإ ل يا بعيد حيدور قيرار
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الترقية وارتثنا م الل تعتبر الترقية ناييذة مي تياري حيدور القيرار ب يا ييي البياالت
التالية(:)
 -1ترقية الملظف بأمر ملةي أو بيأمر ريام أو بقيرار مي مجليس اليلزرا أو مجليس الخدمية
المدنية.
 -2دالا جان الملظف لضلاً يي أحيد المجيالس التيي تةيلن العضيلية يي يا بيأمر ملةيي أو أمير
رام أو قرار م مجلس اللزرا أو مجلس الخدمة المدنية.
 -3دالا جان الملظف منتدبا ً يي م مة ررمية.
 -4دالا جان الملظف ملبقا ً بدورة تدريبية لمدة "رتة أا ر يما دون".
 -5دالا جان الملظف يي دةازة ررمية.
 -6دالا جان الملظف معاراً لمنظمة دولية أو دقليمية.
 دالا انقو الملظف ل ملاولة ألمال اللظيفة المرقإ ل ا يي مقرهيا ميدة ثاثيي يلميا ً ييأجثرمتصييلة أو متقوعييية دون لييذر مقبيييلل اييال ميييدة ريينة مييي تيياري ترقيتيييه – ييصييدر حييياحب
الصاحية قراراً بإل ا الترقية.
ج -ال يجييلز النظيير يييي نقييص الملظييف المرقييإ دلييإ وظيفيية أاييرم أو تةليفييه بألمييال وظيفيية تقي
اييارج مقيير اللظيفيية المرقييإ ل ييا قبييص مضييي مييدة ال تقييص ل ي ريينة م ي تيياري ملاولتييه الفعلييية
المسييتمرة أللمييال اللظيفيية المرقييإ ل ييا يييي مقرهييا وال تبتسييب ض يم الفتييرة المشييار دلي ييا مييدة
اإلةازة االرتثنائية أو ال يا بدون راتب.
المادة الرابعة:
أ -م مرالاة ما تضيمنته الميلاد السيابقة مي ايرول وضيلابط لامية للترقيية يشيترل لشي ص
اللظائف المعتمدة بالمراتب ( )13-12-11ما يلي:
 -1أن تةلن الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يش ل ا المرا مباارة.
 -2أن يةلن المرا قد أمضإ مدة رنتي للإ األقص يي المرتبة التي يش ل ا.
 -3أن تتلير لدم المرا ابرة مناربة ال تقص ل أربعة رنلات يي لبيعة لمص اللظيفة.
 يقلم اللزير المختص أو رئيس المصيلبة المسيتقلة بتشيةيص (يرييق لميص) موقيت يختياره(م جبار ملظفي الج ة البةلمية جلما دلت الباةة دلإ ا ص أة م اللظائف الشاغرة المعتمدة
يي المراتب ( )13-12-11تةلن م مته ما يلي:
 -1حصيير ةميي المييلظفي الييذي تنوبييق للييي ( اييرول الترقييية لللظييائف المييراد اي ل ا يييي
المراتب (.)13-12-11
( )عدلت الفقرة (أ) من المادة الثالثة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1678/1وتاريخ 1433/3/29هـ.
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 -2مراةعة موهات المرابي ونشالات ( وتقارير أدائ ( ومي ثي( تيرتيب ( حسيب جفيا ت (
لش ص هذه اللظائف.
 -3ترةي تراي ملظف معي لش ص جص وظيفة ااغرة م الجر أربا الترةي .
ويعييد يريييق العمييص تقريييراً بييذل يييت( لرضييه للييإ الييلزير المخييتص الاتيييار م ي يييراه م ي
المرابي لش ص اللظيفة.
ج -تقييلم الج يية البةلمييية بإلييداد تقرييير ل ي المرا ي ويييق نمييلالج تعييده وزارة الخدميية المدنييية
يشييتمص للييإ بيانييات تعتمييد م ي الييلزير المخييتص ثيي( يررييص لييلزارة الخدميية المدنييية الرييتةمال
دةرا ات التراي والمصادقة للإ النملالج م قبص وزير الخدمة المدنية.
د -دالا جان التراي ألة مي الميرتبتي ( )13-12يتقيلم وزارة الخدمية المدنيية – بعيد التأجيد مي
تلاير الشرول النظامية الموللبية ليدم المراي – بريي التقريير المعيد لنيه للمقيام السيامي ألايذ
الملايقة للإ ا له لللظيفة.
*********************************
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التعامي( الصادرة للإ الئبة الترقيات

حدر تعمي( وزارة الخدمة المدنية رق( ( )34000وتاري 1421/7/10هل وتضم ما يلي:تعمي(
حاحب..................................................................................................المبترم
السام للية( ورحمة و وبرجاته
داييارة دليييإ قييرار مجليييس الخدميية المدنيييية رقيي( ( )686/1وتييياري 1421/3/15هييل المتضيييم
الملايقة للإ الئبة الترقيات والمبلب بتعمي( حاحب السمل الملةيي رئييس دييلان رئارية مجليس
اللزرا رق( /11900/7ر وتاري 1421/6/19هل.
وقد جيان ال يدف مي حيدور هيذه الائبية ملاجبية ميا ليرأ لليإ اللظيفية العامية مي تويلر ييي
المجييال والنييلئ والمسييتلم حيييث مييرت اللظيفيية العاميية اييال العقييلد الثاثيية بمراحييص اييملت
المجال اليلظيفي وتعيدد النشيالات واتجياه األلميال اللظيفيية دليإ التخصيص وقيد حياحب اللي
تولر جبير يي مستلم جفا ة وم ارات الملظفي يي مجاالت التعلي( والتيدريب والتخصيص ييي
الخبرة.
لذا يقد ةيا ت ميلاد الائبية الجدييدة لتعييد التيلازن بيي لناحير المفاضيلة حييث ليلح أن نقيال
التييدريب جانيييت تبظيييإ بيييلزن جبيييير يو يييإ يييي بعيييض األحييييان لليييإ نقيييال التعليييي( واألقدميييية
مجتمعي والل ما جان يتنارب ووضي تلي المرحلية مي الباةية دليإ ريي جفيا ة الملظيف مي
التييدريب أمييا الائبيية الجديييدة يقييد ألوييت اهتمام يا ً بعنصيير األقدمييية جمييا يرقييت بييي التعلييي(
الجامعي وما دون الل ورجلت يي تقلي( األدا لليإ السينتي األاييرتي اللتيي يلي ميا الترايي
للترقييية مبااييرة جمييا أجييدت الائبيية للييإ أهمييية مبااييرة الملظييف لم ييام اللظيفيية المرقييإ ل ييا
بالتبيييار أن األرييياس ييييي الترقيييية هيييل أدا واةبات يييا ومسيييئلليات ا لضيييمان اريييتمرار أدا هيييذه
اللاةبات حسب مقر اللظائف ويقا ً للتنظيي( اإلدارة السيلي( ولضيمان تبقييق مبيدأ العيدل وتةيايو
الفييرص بيييي المييلظفي ألن الترقيييية تييت( بيييي متنايسييي يرغبيييلن الترقييية وأدا م يييام اللظيفييية
المتنايسي للي ا.
ورغبة يي اللحلل دلإ أيضيص الويرش لتوبييق ميا تضيمنته الائبية الجدييدة ينأميص حيث ددارات
اييوون المييلظفي ولجييان الترقيييات التعيياون مي وزارة الخدميية المدنييية واتخيياال الترتيبييات التالييية
لتبقيق الل وهي:
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 -1تنفيذاً للبند ثانيا ً م قرار مجلس الخدمة المدنية المشار دليه آنفا ً والمتضيم أن يعميص ب يذه
الائبة التباراً مي بدايية السينة الماليية القادمية 1422/1421هيل بيإالن و .يسيلف ين يإ
العمص بإةرا ات وقلالد الترقية البالية بن اية السنة المالية البالية وم ث( يجب أن تيرد
بيانات الترقية المعدة للإ ضل ملاد الائبة البالية قبص يلم األربعيا 1421/9/24هيل.
ورلف يتعيذر النظير ييي أة بيانيات تيرد لليلزارة بعيد هيذا التياري ميا لي( تةي متفقية مي
الائبة الجديدة.
 -2بنييا للييإ مييا ورد يييي الفقييرة (ج) م ي المييادة الثانييية م ي الائبيية والمتضييمنة أال تليييد
المفاضلة ل مرتي اال السنة المالية ييت( تبدييدها باالتفياش بيي وزارة الخدمية المدنيية
والج ة الات العاقة ينأمص اقتراح يترتي الترقية التيي ترون يا مناريبة ودرريال ا لليلزارة
ييي مللييد أقصيياه يييلم األربعييا 1421/8/26هيل لتييت( مراةعت ييا ودةييرا التنسيييق الييازم
للإ ضل ما تقترحه بقية الج ات البةلمية وريت( التنسييق مي ددارة ايوون الميلظفي
لييدية( يييي حاليية دةييرا أة تعييديص للييإ االقتييراح وللييإ ددارة اييوون المييلظفي االلتييلام
بفترتي المفاضلة التي يتفق للي ا ول ينظر يي أية بيانات مخالفة ل ا.
 -3للييإ ددارات اييوون المييلظفي أاييذ التع ييد الخوييي ويق يا ً للنمييلالج المريييق للييإ ةمي ي
المرابي بالملاولة الفعلية المستمرة أللمال اللظيفة التي يرا ل ا يي مقرهيا ويقيا ً لميا
نصت لليه الفقرة (هل) م المادة األوليإ مي الائبية واالهتميام والتأجييد لليإ توبييق ميا
نصييت لليييه الائبيية ييمييا يتعلييق بييذل واتخيياال اإلةييرا النظييامي المنصييلص لليييه يييي
الفقرتي ( -ج) م المادة الثالثة يي حالة لدم المباايرة أو حالية لليب النقيص أو التةلييف
اال السنة األولإ م تاري الترقية.
 -4التأجيد للإ الميلظفي المختصيي لي دليداد بيانيات الترقيية بمرالياة الدقية ييي احتسيا
نقال لناحر المفاضلة ويقا ً لما نصيت للييه الائبية بميا ييي اللي أةيلا النقوية اللاحيدة
تاييا ً لما قد يبصص مي أاويا تيودة دليإ تيأار بيانيات الترقيية أو دلادت يا دليإ الج يات
البةلمية دون البت يي ا.
 -5االلتلام بارتخدام (نملالج) بيان الترقيية المرييق اليذة أليد ويقيا ً لائبية الجدييدة وريلف
يتعذر درارة أة نملالج مخالف ل ذا النملالج الملحد.
ااجري ومقدري تعاونة( ..وتقبللا تبياتي وتقديرة.

وزير الخدمة المدنية
مبمد ب للي الفايل
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بس( و الرحم الرحي(
(دقرار)
أتع د أنا الملظف .......................أنني أللعيت لليإ ميا ورد ييي الئبية الترقييات مي ايرول
ودةييرا ات ومن ييا أن يتع ييد الملظييف اوي يا ً بالملاوليية الفعلييية المسييتمرة أللمييال اللظيفيية التييي
يرا ل ا يي مقرها ودل ا قرار الترقية يي حالة االنقويائ بيدون ليذر مقبيلل ميدة ثاثيي يلميا ً
متصلة أو متقوعة ل ملاولة ألمال اللظيفة المرقيإ ل يا ييي مقرهيا ايال ميدة رينة مي تياري
الترقييية ولييدم ةييلاز النقييص دلييإ وظيفيية أاييرم أو التةليييف بألمييال وظيفيية اييارج مقيير اللظيفيية
المرقإ ل ا قبص مضي مدة رنة م تاري المباارة الفعلية.
وبنييا لليييه يييأنني أتع ييد بييااللتلام بملاوليية م ييام اللظيفيية التييي رييلف أرا ي ل ييا ملاوليية يعلييية
ومستمرة يي مقرها وال يبق لي الموالبة بالنقص دلإ وظيفة أارم أو التةليف اارج مقر العميص
اال مدة رينة ودالا اتضي ليدم مباايرتي أللميال اللظيفية أو مخيالفتي ألة بنيد مي بنيلد الئبية
الترقيات يإنني لرضة للمسا لة دضاية دلإ ما يترتب للإ الل م دل ا قرار الترقية.
وللإ الل ةرم التلقي 0
ار( الملظف......................................:
مسمإ اللظيفة ..................:المرتبة ( ) رقم ا ( )
التلقي ............................................:
مصادقة الرئيس المباار:
مسمإ اللظيفة.................................:
االر(...........................................:
التلقي ..........................................:
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اآلرا الصادرة م وزارة الخدمة المدنية للإ اإلرتفسارات
اللاردة للإ هذه الائبة
 اإلرتفادة م الخدمة السابقة وضم ا للخدمة الجديدة لند الترقية:س -1ملظف جان يش ص وظيفة معينة ث( ارتقال من ا ولاد ميرة أايرم دليإ وظيفية بينفس مرتبية
وظيفتييه السييابقة وبفئت ييا ي ييص يسييتفيد مي ادمتييه السييابقة للييإ هييذه المرتبيية وضييم ا دلييإ ادمتييه
الاحقة لند الترقية لمرتبة أللإ؟
ج -1للملظف يي هذه البالة البق يي االرتفادة م ادمتيه السيابقة لليإ نفيس مرتبتيه التيي لياد
دلي ا مرة أارم يي حالة الترقية لمرتبية ألليإ ريلا لي لرييق المسيابقة أو المفاضيلة ألن تلي
الخدمة تعتبر ادمة حبيبة قضيت للإ هذه المرتبة وال يمة دهمال ا.
 التنازل ل الترقية:س -2هص يجلز تنيازل الملظيف لي الترقيية التيي حصيص للي يا ريلا لي لرييق المفاضيلة أو
المسابقة ودالا جان الجلا باإليجا يما الذة يترتب للإ الل ؟
ج -2األحييص أنييه ال يجييلز للملظييف التنييازل ل ي ترقيتييه التييي حصييص للي ييا رييلا ل ي لريييق
المسابقة أو المفاضيلة بعيد مباايرته العميص لليإ اللظيفية األلليإ ألن التنيازل لييس حقيا ً ليه دنميا
يجلز لج ة اإلدارة أن تلجأ للتنازل ييي حالية تصيبي وضي نظيامي أو وظيفيي أو متيإ رأت أن
هنيياظ ظييروف اضييورارية للملظييف ارييتدلته للتنييازل لي ترقيتييه وريييترتب للييإ حاليية دقييرار
التنازل ما يلي:
 -1يعاد دلإ وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذة جان يتقاضياه للي يا ويسيلة راتبيه بيالعاوة
الدورية دالا جانت مستبقة.
 -2ال يسترد منه ما حرف له م زيادة يي الراتب ل تل الفترة نتيجة الترقية دليإ المرتبية
األللإ حتإ للدته دلإ مرتبته السيابقة ألنيه قيد أدم العميص المقابيص ليه ييي تلي المرتبية
ألن الراتب هل األةر المقرر نظاما ً ل ذا العمص.
 -3يعلد دلإ وضعه السابق بالنسبة ألقدميتيه ييي المرتبية المتنيازل دلي يا قبيص التنيازل اللي أن
هذه األقدمية ال يمة دهدارها ألن ا حق اجتسبه الملظيف مي الناحيية النظاميية وال يجيلز
حرمانه منه دال بنص حري .
 -4ال يمني مي لييلدة الملظييف دلييإ مقيير لملييه السييابق دالا جييان يييي ة يية أاييرم ارييتبقاقه لبييدل
الترحيص الذة ربق أن حرف له دالا جان النقص نتيجة الترقية ألن بدل الترحيص قد حيرف بسيبب
نظامي نتيجة للنقص الفعلي للملظف وال يصرف له بدل ترحيص آار نتيجة لتنازله ل الترقية.
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 حصلل ما يمن م المباارة:س -3ملظييف حييدر قييرار ترقيتييه أثنييا اإلةييازة المرضييية الممنلحيية لييه ولةنييه ليي( يباايير م ييام
اللظيفة بعد حدور قيرار ترقيتيه بسيبب وياتيه أو لجيله الصيبي قبيص انت يا دةازتيه المرضيية
ي ص يمة التبار الترقية يي هذه البالة نايذة م تاري حدور القرار؟
ج -3الملظف المرقإ أثنيا اإلةيازة الرريمية تعتبير ترقيتيه ناييذة مي تياري حيدور القيرار ب يا
بشرل مباارته لم ام اللظيفة المرقإ دلي ا بعد انت ا اإلةازة والل ويقا ً (للميادة الثالثية يقيرة)4/
م الئبة الترقيات دال أنه نظراً الرتبالة حصلل المباارة بسبب اللياة أو العجل الصيبي يإنيه
يمة التبار الترقية رارية م تاري حدور القرار ب ا.
 ا لر اللظيفة التي تت( الترقية للي ا:س -4ورد يي الفقرة (أ) م المادة األولإ م هذه الائبة ااترال ا لر اللظيفة اي لراً يعلييا ً
ي ص يعني الل دل ا الوريقة المرجبة (أة التتاب ) التي جان معملالً ب ا قبص حدور الائبة؟
ج -4ما ورد بالفقرة (أ) المشار دلي ا م ااترال ا لر اللظيفة القصد منه أن تةلن ااغرة لنيد
دحدار قرار الترقية وةا الل تأجيداً للإ ا لر اللظيفة يعاً – وليس حةما ً – اليذة ال ييت( دال
بعد حدور القرار اإلدارة القاضيي بالترقيية ومباايرة الملظيف العميص أميا اإلةيرا ات السيابقة
لصدور القرار رلا م الج ة أو م وزارة الخدمة المدنية ي ي م لناحر ودةيرا ات القيرار
اإلدارة للترقييية وبالتييالي ال يلةييد مييا يمن ي م ي االرييتمرار يييي دةييرا ات المفاضييلة والتراييي
(بالتتاب ) للإ اللظائف التي تش ر جما جان معملالً به قبص حدور الائبة.

 لدم احتسا مدة اإللارة للترقية:س -5هص يسرة ما ورد بالفقرة (د) م المادة األولإ م هذه الائبة التي تقضي بعيدم احتسيا
بعض المدد ومن ا مدة اإللارة ل ير المنظمات الدولية أو اإلقليمية ل ير( دجميال الميدة النظاميية
للترقية ألرب رنلات للإ مدة اإللارة التي حصلت قبص تاري نفاال هذه الائبة؟
ج -5ال يسيييرة هيييذا البةييي( دال لليييإ ميييدد اإلليييارة التيييي وقعيييت بعيييد نفييياال هيييذه الائبييية ييييي
1421/10/6هييل يييالملظف المعييار ل ييير المنظمييات الدولييية أو اإلقليمييية قبييص 1421/10/6هييل
تبتسب له مدة اإللارة ألغرا( الترقية أما المدة اللاقعة بعدها يا يجلز احتساب ا.
التلقي للإ التع د الخاص بالملاولة الفعلية لعمص اللظيفة:س -6ما هل اإلةرا الذة يتخذ ببق الملظف الذة يريض التلقي للإ التع د اللارد يي الفقيرة
(هل) م المادة األولإ م هذه الائبة؟
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ج -6التلقي لليإ التع يد يعتبير ايرلا ً مي ايرول الترقيية وييي حالية رييض الملظيف التلقيي
للإ التع د يعلإ رئيسه المباار م أحد الملظفي اتخاال مبضر إلثبات ريضه للتلقيي ودررياله
دلإ ددارة اوون الملظفي قبص تاري المفاضلة ويي هذه البالة يعتبير الملظيف غيير راغيب ييي
الترقية وللإ لجنة الترقيات ددراج ارمه ضم نملالج رق( ( )2/252الخياص بيالملظفي اليذي
ال يرغبلن الترقية للإ اللظائف المدرةة يي المبضر.
 ددراج ار( م تنت ي دةازته االرتثنائية باليلم الذة تنت ي ييه يترة المفاضلة:س -7ورد يي لجل المادة األولإ مي الائبية ليدم ةيلاز النظير ييي ترقيية الملظيف ييي بعيض
الباالت ومن ا اإلةازة االرتثنائية يإالا حادف ن اية هذه اإلةازة تياري ن ايية يتيرة المفاضيلة أو
بعييده بيييلم أو يييلمي ي ييص يجييلز النظيير يييي ددراج ارييمه ضييم المييوهلي للترقييية وترقيتييه متييإ
تليرت الشرول؟
ج -7النص واض يي لدم ةلاز النظر يي ترقية الملظف دالا جان يي دةازة اريتثنائية لةي دالا
حييادف تيياري انت ييا اإلةييازة االرييتثنائية تيياري ن اييية يتييرة المفاضييلة يإنييه يمة ي ددراج ارييمه
ضم الموهلي للترقية أما دالا تجاوز اللي بييلم أو أجثير ييا يجيلز ددراج اريمه ضيم مبضير
الترقيات لمخالفته للمادة األولإ المشار دلي ا .جما ينوبيق هيذا البةي( لليإ بقيية البياالت األايرم
اللاردة ب ذه المادة.
 المقصلد بالخبرات المباارة والنظيرة يي التدريب .وجذل الموهات اللائدة:س -8مييا هييل المقصييلد بالتييدريب يييي الخبييرات المبااييرة والتييدريب يييي الخبييرات النظيييرة أو
المقبللة وجيف تبتسب بعض الدورات التي ال يتض ملقع ا م أة م هذه الخبرات؟
ج -8ورد يي الفقرة (ج )1/مي الميادة الثانيية احتسيا جيص اي ر تيدريب ييي الخبيرات المباايرة
لللظيفة الموهص ل ا الملظف (بنقوة واحدة) وجص ا ر تدريب ييي الخبيرات النظييرة أو المقبللية
بنصف نقوة ويقصد بالخبرات يي هذه المادة (المجاالت) لشمللية هذه العبارة ولمرونة التعامص
مع ييا يييي جييص البيياالت .وبالتييالي يييت( احتسييا التييدريب جنقييال للترقييية ويق يا ً لمييا ورد يييي الجييل
الخامس م دليص التصنيف (الدورات ويئات اللظائف المناربة ل ا) المتضم ما يلي:
أ -التدريب المبدد جتدريب مباار لللظيفة يبتسب بنقوة واحدة للإ التبار أنه تيدريب ييي
الخبرات المباارة.
 التييدريب المبييدد جتييدريب غييير مباايير لللظيفيية يبتسييب بنصييف نقويية للييإ التبييار أنييهتدريب يي الخبرات النظيرة أو المقبللة.
ويسييرة الل ي للييإ الييدورات التدريبييية الييلاردة يييي األحةييام المنظميية لقبييلل الييدورات التدريبييية
بصفبة ( )11م الجل الراب م دليص التصنيف رلا ما جان من ا مبااراً أو غير مباار.
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س -9ورد يي الفقرة – ج -4/م المادة الثانية احتسا جيص رينة دراريية بعيد الثانليية العامية دالا
جانت يي لبيعة لمص اللظيفة (بنصف نقوة) .و(نقوة واحدة) دالا جانيت ييي غيير لبيعية العميص
يةيف يت( تبديد الموهص الذة يي لبيعة العمص؟
ج -9دن الموهات التي بوبيعة العمص ريبق تبدييدها ييي دلييص تصينيف اللظيائف وبالتيالي يمةي
األاذ بما ورد يي راريص الفئيات اللظيفيية ببييث تعتبير الميوهات المبيددة لليدالل باالري( ييي
رارص الفئات اللظيفية لنيد احتسيا النقيال ل ير( الترقيية ميوهات بوبيعية العميص واحتسيا
جص رنة درارية (بنقوة ونصف) وما لداها م موهات مثص الجامعية المولقة أو النظيرة تعتبير
يي غير لبيعة العمص وتبتسب جص رنة درارية بنقوة واحدة.
س -10دالا جانييت مييدة الدراريية الجامعييية يييي بعييض الةليييات (امييس ريينلات) مثييص جلييية اإلدارة
االقتصادية ي ص تبتسب نقال التعلي( ألغرا( الترقية ل امس رنلات أو أرب رنلات؟
ج -10دن البند – ثالثا ً – م أحةام احتسا السنلات الدرارية جخبيرة لمليية اليلاردة ييي الجيل
األول لدليص التصنيف – حفبة  -67تضم احتسا جيص رينة دراريية ييي المرحلية الجامعيية أو
ما يعادل ا المنت ية بنجاح بما يعادل رنة ابيرة دون تبدييد ريقف ألليإ للسينلات الدراريية التيي
يمة احتساب ا ولليه يإن النص يبقإ للإ دلاقه ما ل( يرد نيص آاير يقييده وبالتيالي تبتسيب
الش ادة الجامعية حسب مدة الدرارة يي ا رلا جانت أرب رنلات أو امس رنلات.
التعديص يي التراي للترقية .أو تعديص اوأ يي مبضر الترقيات:س -11يي حالة لدم ملايقة وزارة الخدمة المدنية للإ ترقية الملظف لللظيفة المرا ل يا مي
قبيص لجنية الترقيييات ي يص يجيلز تعييديص ترقيتيه للظيفية أاييرم ريلا مي اللظييائف المدرةية يييي
المبضر أو غيرها دون ملايقة لجنة الترقيات بالج ة.
ج -11دن ترقية الملظف مرتبوة برأة لجنة الترقيات بالج ة البةلميية وملايقية وزارة الخدمية
المدنييية للييإ اللي وبالتييالي يييإن أة تعييديص للييإ رأة لجنيية الترقيييات البييد أن يةييلن بتأييييد من ييا
وبشرل أن تةلن اللظيفة المولل ترقيته للي ا م اللظائف الشاغرة المدرةة يي المبضير أو
م اللظائف التي رلف تش ر ل ملظف مرا يي نفس المبضر وم ث( التنسييق مي وزارة
الخدمة المدنية ألاذ مرئيات ا يي رأة لجنة الترقيات بالج ة البةلمية.
س -12مييا هييل اإلةييرا المولييل اتخييااله يييي حالية رغبيية الج يية البةلمييية دلييادة بيييان مفاضييلة
الترقية لتصبي اوأ وق يي البيان أو دةرا تعديص يي نقال بعض الملظفي بسيبب ليدم ددراج
بعض الموهات أو الدورات وهص يمةي لمنيدو الج ية أو ريةرتير اللجنية التعيديص ييي أة مي
لناحيير الترقييية أو النقييال أو رأة لجنيية الترقيييات يييي البيييان أثنييا درارييت ا يييي وزارة الخدميية
المدنية.
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ج-12دن دلادة البيان مناولة أمر غير وارد و ال يت( دال بولب ررمي مي الج ية البةلميية أميا
التصييبي أو التعييديص للييي أة مي المعللمييات التييي ل ييا لاقيية بعناحيير الترقييية مثييص المييوهات
العلميييية أو اليييدورات التدريبيييية أو تقييياوي( األدا يييييت( مييي قبيييص لجنييية الترقييييات التيييي ينعقيييد ل يييا
االاتصاص يي دةرا المفاضلة وتراي م تراه مم تتلير لديه الشرول اي ص اللظيفيية لليي
ضل مبصلة نقال المفاضيلة  .وييت( التصيبي أو التعيديص بإليداد بييان ةدييد أو مبضير دلبياقي
يلض ييه رأة اللجنة بالج ة ويقتصر دور مندو الج ة للي ارتةمال المعللمات
ل الملظف أو اللظيفية أو الماحظة التي تبرز أثنا درارة المبضر وهميل وحيص بيي الج ية
البةلمية ووزارة الخدمة المدنية.
 تبديد تاري المباارة دالا حدر القرار يي لولة ررمية:س -13ملظف حدر قرار ترقيته يلم الخمييس وبااير م يام اللظيفية المرقيإ للي يا ييلم السيبت
التالي يما هل التاري المبدد لنفاال ترقيته؟ هص هل تاري القرار أم تاري المباارة الفعلية؟
ج -13التاري المعتبير ييي الترقيية هيل تياري حيدور القيرار واللي ويقيا ً لميا ورد بالميادة الثالثية
الفقرة ( )4م الئبة الترقييات لليإ التبيار أن الملظيف جيان ييي لولية رريمية وقيد بااير ييلر
انت ا هذه اإلةازة.

( حدثت هذه الالئحة بتاريخ 1437/03/01هـ)
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