
 التخطي يف الرتقية 
املسار الوظيفي للموظف احلكومي ، ملا يستتبعها  يفتعترب الرتقية من ضمن أهم األحداث اليت تؤثر 

هذا اإلجراء ذو مكانه بالنسبة للموظف  املادية ، وملا كان األدبية و من الناحية إجيابي تغيريمن 

دولة يف آن واحد فقد أحاطه املنظم السعودي مبجموعة من اإلجراءات خشية أن يتحول األمر لنوع للو

من احملاباة تضيع على أثره حقوق العباد ويتسلل إىل هذه املراتب من ليس هلا بأهل ، وملا كان هذا 

ءاته ثم السبيل اإلجراء ذو بال وأهمية فقد أردنا أن نسلط عليه الضوء من حيث ماهيته وشروطه وإجرا

إىل عودة احلقوق إىل أهلها يف حالة أن حادت اجلهة اإلدارية عن مسلكها القويم وإبتغت طريق غري 

 .الذي رمسه له النظام لذا كان عنوان هذا البحث التخطي يف الرتقية وطرق معاجلته

 :الرتقيةتعريف : أواًل

وى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم هي نقل املوظف من وظيفته احلالية اىل وظيفة أخرى يف مست

رواتب املوظفني العام حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكرب ويتمتع مبا يقابل ذلك من مزايا 

 . مادية أو أدبية

يف  والسلطة سؤوليةاملعلى من حيث ألتولي وظائف ذات مستوى  وأصلحهمويتم اختيار أكفا العاملني 

 . التنظيم االداري وفقًا لضوابط نظاميه حمددة مسبقًا

 

 :شروط الرتقية : ثانيًا 

شروط الرتقية واليت متى توافرت يف هـ يف مادتها األوىل  2412الصادرة يف عام  اتحددت الئحة الرتقي

 :املتقدم هلا أصبح أهاًل للرتقية وهي 

املتعارف عليه أنه ال جيوز ترقية موظف بدون  أإذا أن املبد ، شغور الوظيفة املراد الرتقية إليها فعاًلــ 2

 .وجود وظيفة شاغرة حتى ولو توافرت فيه بقية الشروط 

للوظيفة اليت يراد أن يرقى إليها وفقًا ملا هو حمدد يف  املطلوبةأن تتوفر يف املرشح للرتقية املؤهالت ـــ 1

 .الوظائفدليل تصنيف 

 . د الرتقية اليها مصنفة يف املرتبة التالية مباشرة اليت يشغلها املرشح للرتقيةأن تكون الوظيفة املرا ــ 3

سب املدة تحت سنوات على االقل يف املرتبة اليت يشغلها وال أن يكون املرشح للرتقية قد أكمل أربعــ 4

  : التالية لغرض إكمال هذه املدة

 . مدة االجازة االستثنائية -



 .ت الدولية أو االقليميةمدة االعارة لغري املنظما   -

 . إذا مل يتحقق الغرض من أي منها الدراسية جازةأو األ أو  االيفاد للدراسة االبتعاث مدد -

 . مدد الغياب إذا مل حتسب إجازة رمسية -

 . ه عقوبةقمدة كف اليد إذا صدر حب -

 . اولة الفعلية املستمرة ألعمال الوظيفة اليت يرشح هلازأن يتعهد املوظف خطيًا بامل ــ 5

 :التاليةجيوز النظر يف ترقية املوظف يف احلاالت  وال

اذا كان مبتعثًا أو موفدًا للدراسة أو للحقًا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر يف الداخل أو  -

 . اخلارج

 . إذا كان يف اجازة دراسية أو استثنائية -

يد أو حمااًل للمحاكمة أو جيرى التحقيق معه يف أمور ذات عالقة بالوظيفة اذا كان مكفوف ال -

 . العامه أو امور خملة بالشرف أو األمانة

 فأكثراذا كان قد عوقب باحلرمان من العالوة أو احلسم من الراتب مدة مخسة عشر يومًا  -

 . متصلة أو متفرقة خالل السنة السابقة لتاريخ النظر يف ترقيته

وفقًا ملا ورد يف املادة األوىل . عنه يف السنة االخرية تقويم أداء وظيفي بتقدير غري مرضي  إذا أعد -

 . من الئحة الرتقيات

 :إجراءات الرتقية : ثالثًا 

نظمت الئحة الرتقيات يف مادتها الثانية اإلجراءات اليت من الضروري على اجلهة اإلدارية إتباعها 

سواًء كانت هذه اإلجراءات متطلبة من اجلهة املختصة أو من ديوان بغرض إمتام إجراءات الرتقية 

 :اخلدمة املدنية 

 : يف اجلهات احلكومية - أ  

تؤلف بقرار من الوزير املختص أو رئيس املصلحة املستقلة جلنة للرتقية من ثالث أعضاء من  -

بعض األعضاء من  الرئيسيني يتم اختيارهم من داخل اجلهة احلكومية وجيوز اختيار املسئولني

 . غريه مؤقتًاب ويف حالة كون املرشح للرتقية أحد أعضائها جيب أن يستبدل، خارجها 

دارية بععداد قوائم باملوظفني الذين توفر فيهم شروط اإلتقوم ادارة شئون املوظفني يف جهة  -

ة االدارية الرتقية إىل الوظائف الشاغرة اليت يتم اختيار شغلها عن طريق الرتقية ويقصد باجله

يف حكم هذه املادة تلك اليت تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع امليزانية وتعترب البلديات 



واجملمعات القروية يف املنطقة االدارية الواحدة جهة ادارية واحدة وجترى هلم املفاضلة من قبل 

 . اجلهة االدارية اليت تشرف عليها مباشرة يف كل منطقة

أكد من صحة القوائم ودقتها واشتماهلا على املوظفني مجيعهم تاملوظفني ال شؤونعلى إدارة  -

عن صحة  مسئولنيويكون مدير شؤون املوظفني واملوظف املختص  ،الذين تتوفر فيهم الشروط 

 .املعلومات الواردة فيها

يتم بناًء على موافقة الوزير املختص أو رئيس املصلحة الرتشيح للرتقية إىل الوظائف الشاغرة  -

من قبل جلنة الرتقيات اليت حيددها الوزير املختص أو رئيس املصلحة املستقلة عن طريق 

املفاضلة بني املرشحني على أال تزيد املفاضلة مرتني يف السنه املالية يتم حتديد موعدها 

فاق بني وزارة اخلدمة املدنية واجلهة احلكومية ذات العالقة كما جيوز اتباع أسلوب باالت

املسابقة لغرض الرتقية مبوافقة الوزير املختص ، واملقصود باملفاضلة ترتيب املوظفني املؤهلني 

للرتقية على أساس التفوق بالنقاط نتيجة ما حصل عليه كل منهم من نقاط يف عناصر 

 : يةاملفاضلة التال

 نقاط حبيث حتتسب على (  6)املرتبـة    ن احلد األقصى لنقاطه املكتسبة يفالتدريب ويكو

 :النحو التالي

  (نقطة واحدة) كل شهر تدريب يف اخلربة املباشرة للوظيفة املؤهل هلا 

  ( نصف نقطة ) كل شهر تدريب يف اخلربات النظرية أو املقبولة للوظيفة املؤهل هلا

أسابيع يف حكم املادة شهرًا ويراعى يف احتساب التدريب أن يكون  وتعترب كل اربعة

 . ضمن متطلبات الوظيفة

 نقاط للسنتني االخريتني اللتني يليهما (  4) أقصى لنقاطه ويكون احلد األ  تقويم األداء

جيد )نقطتان ، و( ممتاز ) الرتشيح للرتقية مباشرة وحتسب على أساس التقويم الذي بدرجة 

 . نصف نقطة( جيد )و هقطة واحدبن (جدًا

 نقاط حبيث حتتسب كل سنة خربة زائدة عن ( 21)يكون احلد األقصى لنقاطها  :األقدمية

املدة املقررة للبقاء يف املرتبة بنقطة ونصف للسنوات األربع نقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط 

 . ضمن سنوات اخلربة املطلوبة للمرتبة املرشح هلا احتسبتأن تكون قد 

    نقطة حبيث حتتسب عن كل سنة دراسية بعد ( 21)التعليم ويكون احلد األقصى لنقاطه

الثانوية العامة بنقطة ونصف إذا كانت يف طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة يف غري طبيعة 

أما املقصود . نقطة صفبنالعمل كما حتتسب عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون 



إجراء اختبار حتريري أو شفوي أو كليهما من قبل جلنة الرتقيات ويرتب  باملسابقة فهو

عليها ويرشح للوظائف الشاغرة احلاصلون على  االناجحون على أساس الدرجات اليت حصلو

 .أساس األول ثم الذي يليه

 بعد استكمال تعبئة البيانات باملرشحني للرتقية يتم رفها للوزير املختص العتماد إحالتها اىل 

 .وزارة اخلدمة املدنية للتأشري مبا يفيد أن الرتشيح مت وفقًا لألحكام النظامية

  : يف وزارة اخلدمة املدنية ــــب 

حتال البيانات إلدارة املراجعة السابقة والرتقيات بوزارة اخلدمة املدنية لتقوم باملراجعة األولية وفقًا ــــ 2

  :للخطوات التالية

 سلفًا  املفاضلة ومطابقته للفرتة احملددة التأكد من حتديد تاريخ. 

 التأكد من تواقيع أعضاء جلنة الرتقيات . 

  ارة يف احملضر على سجالت زالوبالتأكد من مطابقة مسميات الوظائف الشاغرة واملشغولة

  .الوزارة

  مع احملاضر اليت تضم أمساء املوظفني الذين ال 525/3  و 515/1التأكد من إرفاق النماذج 

 . تنطبق عليهم شروط شغلها بون الرتقية على الوظائف املطروحة للرتشيح أو الذين اليرغ

مراجعة نقاط املوظفني الواردة أمساؤهم يف احملاضر والتأكد من صحتها وفقًا ملا نصت علية املادة ــ 1

 . الثانية من الئحة الرتقيات

ية واخلربات العملية وفقًا ملا ورد بدليل التأكد من سالمة الرتشيح من حيث توافر املؤهالت العلم ـ3 

 . تصنيف الوظائف ومن حيث التفوق بالنقاط وفقًا ملا ورد بالئحة الرتقيات

 . بالوزارة ثم تعاد جلهتها سئولنياملاعتماد صحة الرتشيح من قبل  ــ 4

يف حالة وجود مالحظة على احملضر وتعذر استكماله أثناء دراسة احملضر يعاد للجهة ويوضح هلا رأي  ــ5

 . الوزارة

  : يف اجلهة احلكومية مرة آخرى ـــ  جـ

ؤون املوظفني بعصدار قرار ترقية من متت املوافقة على ترقيته وإبالغه بصورة من القرار شتقوم إدارة ـــ 2

وكذلك تزود وزارة اخلدمة املدنية بصورة من  .إليهااملرقى  تهوإلدارليت يعمل بها وكذا إبالغ إدارته ا

قرار الرتقية انطالقًا من اختصاصها يف حفظ سجالت املوظفني مبا يكفل تكامل املعلومات عن كل 

 .منهمواحد 



لرتقية نافذة تكون ا على املوظف مباشرة أعمال الوظيفة املرقى هلا يف مقرها بصفة فعلية وال جيبــ 1

 : إال من تاريخ املباشرة الفعلية فيما عدا احلاالت التالية فتكون الرتقية من تاريخ صدور القرار

 ترقية املوظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من جملس الوزراء أو جملس اخلدمة املدنية . 

 ذا كان املوظف منتدبًا يف مهمة رمسيةإ . 

 ذا كان املوظف ملحقًا بدورة تدريبية ملدة ستة أشهر فما دونإ . 

 إذا كان املوظف يف إجازة رمسية . 

  إذا كان املوظف معارًا ملنظمة دولية أو اقليمية 

مزاولة املوظف السابقة عدا احلالة األوىل ، ويشرتط لنفاذ الرتقية من تاريخ صدور القرار يف احلاالت 

ه أو تدريبه أو إجازته أو إعارته وإذا انقطع املوظف عن أعمال الوظيفة يف مقرها لعمله بعد انتهاء انتداب

مدة ثالثني يومًا متصلة أو منقطعة دون عذر مقبول خالل مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب 

 . الصالحية قرار بعلغاء الرتقية

ه بأعمال تقع خارج مقر الوظيفة جيوز النظر يف نقل املوظف املرقى إىل وظيفة آخرى أو تكليف الــ 3

املرقى  الوظيفةعلية املستمرة ألعمال فتقل عن سنة من تاريخ مباشرته ال املرقى إليها قبل مضي مدة ال

 . هلا يف مقرها وال حتتسب ضمن الفرتة املشار إليها مدة اإلجازة االستثنائية أو الغياب بدو راتب

  

 :التخطي يف الرتقية وسبل معاجلته : رابعًا

يتضح مما أسلفنا وما نصت عليه الئحة الرتقيات الشروط واإلجراءات الالزمة واملتطلبة إلجراء 

الرتقية على حنو صحيح ونظامي وقد وضع املنظم هذه الشروط واملتطلبات رغبة منه أن تتخذ اجلهة 

بنفسها يف هذا الشأن عن احملاباة وخلق نوع من الشفافية أمام  اإلدارية مسلكًا قوميًا يف الرتقيات نائية

 .ذوي الشأن خللق الطمأنينة بني املوظف وجهته اليت يعمل بها 

حتيد جهة اإلدارة بقصد أو بدون قصد عن املسلك القويم بل ولكن األمر قد ال جيري على هذه الوترية 

ستحق ، فكان من الضروري خلق رقابة على قرار وختطي من يبأن تقوم برتقية من ال يستحق أو إغفال 

اجلهة اإلدارية املعيب عن طريق القضاء يف حالة أن رفضت اجلهة اإلدارية سحب قرارها املعيب بعد 

 :التظلم إليها لذا فعننا سنتطرق بعذن اهلل هلذه املوضوع من خالل املراحل التالية 

 : مصدرة القرارــ مرحلة التظلم إىل اجلهة 2



ة اإلدارية بالرتقية ختتطهم اجله الذينتطلب نظام املرافعات أمام ديوان املظامل أن يقوم ذو الشأن 

العلم به بعبالغ  تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحققبالتظلم إىل اجلهة اإلدارية يف خالل ستني يوم من 

     ،                .ذوي الشأن أو بنشره يف اجلريدة الرمسية إذا تعذر اإلبالغ

من تاريخ تقدميه، وإذا صدر القرار بالرفض  وعلى اجلهة اإلدارية أن تبت يف التظلم خالل تسعني يومًا

يومًا على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه مبثابة صدور  وجب أن يكون مسببًا ، ويعترب مضي تسعني

 . قرار برفضه

  .                                              :ــ التظلم إىل ديوان اخلدمة املدنية  1

تعترب الرتقية من ضمن  القرارات املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية واليت تطلب النظام التظلم مرة ثانية 

التظلم أمام اجلهة  رفعإىل ديوان اخلدمة املدنية قبل رفع الدعوى أمام ديوان املظامل لذا يتعني 

بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعني يومًا  مًا من تاريخ العلمستني يواملذكورة خالل 

 .                                             دون البت فيه احملددة للجهة اإلدارية

وإذا صدر  ،يومًا من تاريخ تقدميه  وعلى الديوان العام للخدمة املدنية أن يبت يف التظلم خالل ستني

أو مضت املدة احملددة له دون البت فيه جاز رفع  لديوان العام للخدمة املدنية برفض التظلمقرار ا

يومًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستني  الدعوى إىل ديوان املظامل خالل تسعني

 املدنية برفض التظلموجيب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة  ،البت يف التظلم  يومًا املذكورة دون

 .مسببًا

اجلهة اإلدارية بتنفيذه خالل  وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة املدنية لصاحل املتظلم ومل تقم

 .املدةديوان املظامل خالل الستني يومًا التالية هلذه  ثالثني يومًا من تاريخ إبالغه جاز رفع الدعوى إىل

 :رفع دعوى إلغاء أمام احملكمة اإلدارية بديوان املظامل  ــ3

والعدول عنه قبل  املعيب أراد املنظم من خالل التظلم إمام اجلهة اإلدارية إعطائها فرصة لسحب قرارها

ذات القرار فيكون الولوج إىل القضاء أمر  على اجلهة اإلداريةرفع األمر إىل القضاء ولكن متى أصرت 

 . قرار اجلهة اإلدارية املعيبمن حتمي للمتضرر 



بأن تقدم أمام احملكمة اإلدارية  ، وترفع دعوى اإللغاء بنفس الكيفية اليت ترفع بها الدعوى العادية

بديوان املظامل الذي يقع يف نطاقه اجلهة اإلدارية مصدرة القرار ، وتنظر احملكمة يف الدعوى وتتأكد 

 .يف التظلم املسبق ومن ثم مناقشة املوضوع لشكلي املتمثل اإلجراء ا استيفائهامن 

 

 هذا وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا حممد 

 

 مستشار قانوني 
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