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ية الالئحة التنفيذية للموارد البشر
( :47)المادة 

عد 
ُ
قيةت   والتطور للتقدموسيلةالتر

عد ول أدائه،بمستوىوترتبطللموظفالوظيف 
ُ
 استحقاقا األحوالمنحالبأيت

 
.موظفيهاتجاهالحكوميةلجهةاعىلملزما

( :48)المادة 

يجوز ترقية الموظف  ة)-أ وط اآلتية( للمرتبة العاشر :فما دون بالشر

. 
ا
قية إليها فعل شغور الوظيفة المراد التر 1.

أن.   تتوفر 2
 
قيةالمرشحف اتالمؤهالتللتر   للوظيفةالمطلوبةوالختر

 أنيراد التر
ر
 إليها يرف

 
  محدد هو لما وفقا

 
  ظائفالو تصنيفف

 
.المدنيةالخدمةف

(للمهنالموحد السعوديالتصنيفحسب)

قية.   يشغلها المرشح للتر
ة للمرتبة التر   المرتبة التالية مباشر

 
قية إليها مصنفة ف أن تكون الوظيفة المراد التر 3.

 إليها
ر
  يراد أن يرف

ة المطلوبة للوظيفة التر ل تحتسب المدد اآلتية لغرض إكمال مدة الختر :-ب

مدة اإلجازة الستثنائية. 1.

مدة اإلعارة لغتر الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات اإلقليمية أو الدولية. 2.

مدة البتعاث أو اإليفاد أو اإلجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها. 3.

مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية. 4.

مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة. 5.
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( :49)المادة 

  ال يجوز 
 
  الحالت اآلتيةترقيةالنظر ف

 
:الموظف ف

 للدراسة
 
 أو موفدا

 
إذا كان مبتعثا  بدورة تدريبية تزيد عىل ، -أ

 
  الداخل أو الخارج( ستة)أو ملحقا

 
.أشهر ف

  إجازة دراسية أو استثنائية
 
إذا كان ف .-ب

ة واألخالق   أمور ذات عالقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن الستر
 
 للمحاكمة ف

ا
إذا كان مكفوف اليد، أو محاال .-ج

إذا كان قد عوقب بالحرمان من العالوة أو الحسم من الراتب مدة   فأكتر متصلة أو متفرقة خالل السنة السابقة لتاري    خ ا( خمسة عشر )-د
 
  ترقيتهيوما

 
.لنظر ف

  السنة 
 
إذا أعد عنه ف ة-ه   بتقدير أقل من األختر

.أو ما يعادله( جيد)تقويم أداء وظيف 

(:50)المادة 

وطمنالالئحةمن(49)و(48)المادتانتضمنتهما مراعاةمع ةالحادية)المراتبمنأليالموظفترقيةيجوز وضوابط،شر ةالثانيةأو عشر لثةالثاأو عشر
ة ةلديهتوافرتإذا (عشر   سنتير  عنتقلل مناسبةختر

 
  المرتبةف

.يشغلهاالتر
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( :51)المادة 

يةالموارد إدارةتتوىل   البشر
 
قياتعمليةوتنفيذ إدارةمسؤوليةالحكوميةالجهةف  التر

 
وطتوافر منللتحققميلز ما وتتخذ ،لديهاالمتبعةلإلجراءاتوفقا شر

قيةوضوابط قية،المرشحلدىالتر .لذلكالالزمةالنظاميةالمتطلباتواستكمالللتر

( :52)المادة 

تكون وطلديهمتتوفر الذينالموظفير  بير  المفاضلة-أ قيةشر  التر
 
  األداءتقويملنتائجوفقا

ةللسنةالوظيف  أو جميعإىلإضافة،رئيس  فاضلةمكمعيار األختر
:اثنير  معيارينعنالمستخدمةالمفاضلةمعايتر عدد يقلأل عىلاآلتية،المعايتر بعض

  حققها المرشح.
المبادرات واإلنجازات التر 1.

  حصل عليها المرشح.
برامج التطوير والتدريب التر 2.

نتائج المقابلة الشخصية لتقويم المرشح. 3.

نتائج اختبار المفاضلة بير  المرشحير  . 4.

يتم يةالموارد وزارةمعوبالتفاقالمختص،الوزير يراهما وفقالمرجحوالعنص أوزانها وتحديد المالئمةالمعايتر اختيار -ب   الجتماعية،ميةوالتنالبشر
 
مرةكلف

.تعديلهاأو وأوزانها المفاضلةمعايتر اختيار فيها يتم

م تلتر    واألوزانالمعايتر بإعالنالحكوميةالجهة-ج
العنص تحديد الناإلع يشملأنعىلالمفاضلة،عناإلعالنقبلوذلكالُمفاضلة،خاللستستخدمالتر

  الُمرجح
 
.المرشحير  بير  التساويحالةف
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ف   األقدميةتكوناختياره،تمالذيالمرجحالعنص تطبيقبعد التساويحال-د

 
 التعيير  تاري    خف

 
 عنصا

 
 مرجحا

 
  محسوبا

  ،(السنة/الشهر/اليوم):كاآلتر
 
وف

 الجهةفتختار التساوياستمر حال
 
نصا

ُ
 ع

 
.المتساوينبير  للمفاضلةآخر مرجحا

( :53)المادة 

وطمنالالئحةمن(49)و(48)المادتانتضمنتهما مراعاةمع  يراهمنترشيحالالئحةمن(52)المادةتضمنتهمما استثناءا المختصللوزير وضوابط،شر
 
مناسبا

  الشاغرةالوظائفمنأيلشغل
 
ةالرابعة)المرتبتير  ف ةالخامسةأو عشر ةمدةلديهتوافرتإذا (عشر   النحو عىلختر

:اآلتر

المرتبة ةالرابعة-أ طعشر ةلشغلها يتوافر أنيشتر   سنواتأرب  ععنتقلل مناسبةختر
 
ةالثانيةالمرتبتير  منأيف ةثةالثالأو عشر يعادلهما ما أو كليهما أو عشر

  
 
.األخرىالوظيفيةالمالسف

المرتبة ةالخامسة-ب طعشر ةلشغلها يتوافر أنيشتر   سنواتأرب  ععنتقلل مناسبةختر
 
ةالثالثةالمرتبتير  منأيف ةعةالرابأو عشر ما أو كليهما أو عشر

  يعادلهما 
 
.األخرىالوظيفيةالسالمف

يةالموارد إدارةوتقوم   البشر
 
وطتوافر منللتحققيلزمما باتخاذ الحكوميةالجهةف قيةوضوابطشر المطلوبالوظيفةلشغلترشيحهتمالذيالمرشحلدىالتر

قيةإجراءاتواستكمالإليها،ترقيته .التر

ية الالئحة التنفيذية للموارد البشر



6

:(55)المادة

قيةعىلتمضلمما الموظفترقيةيجوزل  .األقلعىلسنتانالسابقةالستثنائيةالتر

( :56)المادة 

قيةعىلتمضلمما استثنائيةترقيةالموظفترقيةيجوزل  .األقلعىلسنوات(ثالث)السابقةالستثنائيةالتر

( :57)المادة 

.الواحدةالسنةخاللترقيةمنأكتر بير  الجمعيجوزل 

( :58)المادة 

قيةقرار يصدر    الجهةمنالتر
،صالحيةتملكالتر قيةوتكونالتعيير  .رجع  بأثر تكونول بها،القرار صدور تاري    خمننافذةالتر
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  الجامعة 
 
معايتر المفاضلة المحددة ف

ي –العنرص األول 
%( :30نسبة المعيار )تقييم األداء الوظيف 

ي 
 
%( :30نسبة المعيار )المبادرات واإلنجازات –العنرص الثان

رمن وزن المعياالنسبة
 أو ما يعادلهاممتاز 

 
ما يعادلهاجيد أو أو ما يعادلهاجيدجدا

100%75%60%

ارمن وزن المعيالنسبة

اح مبادرة يقها بعد تطباقتر
فع تم تحقيق وفر مالي أو ر 
*كفاءة أداء الجهة

التطوعية األعمال 
ةالمجتمعيوالمشاركة

عىلالحصول 
تمت   شهادة

100%80%20%

قيات بعنوان االطالع يرجى )*(  ي التر
 
شادي لمفاضلة المبادرات ف ي للحصول عىل الدليل االستر

 
ون يد االلكتر .هـ1443/03/06يــــخ بتار والمرسل ( تعميم آلية المبادرات واالنجازات)عىل التى
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ي حصل عليها المرشح –العنرص الثالث 
%( :40نسبة المعيار )برامج التطوير والتدريب التر

امجنوع خاصحكومي دولي الوصفالتى

برامج اعتماد منتهية 
اجتيازباختبار

  ماد واعتالمشاري    عوإدارةللماليير  سكوبا برنامجالحص المثالسبيلعىل
أخصات 

يةللموارد التنفيذيةالالئحة *.البشر


%40%60%80النسبة وزن المعيار

تتضمنبرامج تدريب ل 
اختبار اجتياز

  السنة
 
-بحد أقىص يتم احتساب برنامجير  ف

-%30%40النسبة وزن المعيار

  
  بحد أقىص يتم احتساب برامج التعلم الذاتر

  السنة لكل مرشحبرنامج20إثرات 
 
--.ف

-%1-النسبة وزن المعيار

عمل البرنامج التدريب عىل رأس
والتوجيه بتقدير ممتاز

يةوارد الممنوتعتمد تراجع،المباشر الرئيسقبلمنوضعها يتمتطوير خطة البشر
**.الحكوميةالجهةلدى

--

-%50-النسبة وزن المعيار

عمل البرنامج التدريب عىل رأس
 
 
والتوجيه بتقدير جيدجدا

يةوارد الممنوتعتمد تراجع،المباشر الرئيسقبلمنوضعها يتمتطوير خطة البشر
**.الحكوميةالجهةلدى

--

-%25-النسبة وزن المعيار

.برامج تدريب*
.ربرامج تطوي**

مصطلحات هامة 
:التدريب

 عـــــــــن 
 
وهـــــــــو عبـــــــــارة

مجموعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 
ي 
النشــــــــــــاطات الــــــــــــتر
ي ت ه

 
يــــــل تســــــاهم ف

األفـــــــراد مـــــــن أجـــــــل 
.االقيام بعمٍل م

:التطوير
 عــــــــــــن 

 
هــــــــــــو عبــــــــــــارة

مجموعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 
المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   
والمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
ي 
المســـــــتحد ة الـــــــتر
ل تــــــــــتم  ضــــــــــافتها  
ي تــــــ

م المعرفــــــة الــــــتر
التــــــــــــــــدر  عليهـــــــــــــــــا 

 
 
.مسبقا

ي التعلم 
ر
:الذان

.هاراتائق والمعلومات والمالمجهود الذي يبذله الفرد من تلقاء نفسه لتهيئة المواقف التعليمية  واختيار مصادر التعلم المختلفة لتعلم بعض الحق نه 

  الجامعة 
 
معايتر المفاضلة المحددة ف
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 عند التساوي يتم تطبيق العنارص المرجحة كالتالي:

يةللموارد التنفيذيةالالئحةمن(د)الفقرة(52)المادةعليهنصتما حسب   "عىلالبشر
 
تكوناختياره،متالذيالمرجحالعنص تطبيقبعد التساويحالف

  األقدمية
 
 التعيير  تاري    خف

 
 عنصا

 
 مرجحا

 
  محسوبا

  ،(السنة/الشهر/اليوم):كاآلتر
 
نص الجهةفتختار التساوياستمر حالوف

ُ
 ع

 
 ا

 
بير  للمفاضلةآخر مرجحا

."المتساوين

  بمعت  
 
  المرشحير  تساويحالف

 
تيبحسبالمرجحةالعناص تطبيقيتمالنقاطمجموعف   التر

:اآلتر

يتم.   األعىلترشيح1
 
  األداءتقييمدرجةف

.الوظيف 

ينظر .   القدميةإىل2
 
.(سنة/شهر/يوم)التعيير  تاري    خف

ينظر . .(المجتمعيةوالمشاركةالتطوعيةالعمال)واإلنجازاتالمبادراتإىل3

  الجامعة 
 
معايتر المفاضلة المحددة ف
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قيات ي التر
 
 يضاحات حول معايت  المفاضلة ف

ي .
تقييم األداء الوظيف  1:

  للعام السابق من تاري    خ اإلعالن
.يتم إرفاق تقييم األداء الوظيف 

ي حققها المرشح.
المبادرات واإلنجازات التر 2:

المشاركات المجتمعية  ( : األعمال التطوعية)-أ

منالصادرةالتطوعيةاألعمالاحتسابيتم)*(:

المنصة. افتحتالتطوع  للعملالوطنية1 يةالموارد وزارةإشر .الجتماعيةوالتنميةالبشر

منصة. افتحتالصح  التطوع2 .الصحةوزارةإشر

يةالموارد منللموافقةطلبرفعالموظفيلزمل :مالحظة)*(  وذلكالتطوع  بالعملالبدءعىلالبشر
 
.ه 1443/09/16تاري    خمناعتبارا

 قيات (.خدمات الموظفير  ) بعد النتهاء من العمل التطوع  يجب إرفاق شهادة اإلنجاز مبير  فيه تاري    خ إنجاز العمل وذلك عتر نظام التر

الجهةمنإنجاز بشهادةمعتمد واحدتطوع  عملعىلالحصولعند المعيار وزنمن%80كاملةالنسبةعىلالموظفيحصل  
طيشول فيهاتطوعالتر تر

.الدرجةلحتسابمعينةساعاتعدد أو تطوعيةاألعمالمنعدد 

ي حققها الموظف
المبادرات واإلنجازات التر  -:

  ورد ما حسبالعنص هذا معالتعامليتم
 
عتر عليهالطالعادراتمببتقديمللراغبير  ويمكنالجامعةمنسوتر  جميععىلتعميمهتموالذيالرشاديالدليلف

ية،الموارد عمادةموقع اتالمبادرةتقديمواليةالمبادراتقبولمعايتر يشملحيثالبشر .للتقديمالمتاحةوالفتر
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قيات ي التر
 
 يضاحات حول معايت  المفاضلة ف

ي حصل عليها المرشح.
برامج التطوير والتدريب التر 3:

ي التدريبيةالدوراتالحتسا المعتمدةالجهات
:هي الجامعةحددتها والتر

.العامةاإلدارةمعهد•

.األداءعىلوالرقابةالماليةللمراجعةالسعوديالمركز •

.القانونيي   للمحاسبي   العامةالهيئة•

يةالموارد عمادة• .بالجامعةالبشر

ي المستمر والتعليمالمتجمعخدمةعمادة•
 
.السعوديةالجامعاتف

.اإلداريةللتنميةالعربيةالمنظمة•

ي للتدريبالعامةالمؤسسة•
ي التقت 

.والمهت 

.للمهندسي   السعوديةالهيئة•

.والصناعيةالتجاريةالغر •

:مالحظة

  التدريببرامجإىلبالنسبة
  برنامجي   احتسابيتماجتيازاختبار تضمنال التر

 
.أقىصكحد فقطالسنةف

ي 
ر
  : وبرامج التعليم الذان

ي )يتم احتساب برامج التعليم الذاتر
 
ي السنة20معهد اإلدارة العامة فقط بحد أقىص من قبل المنفذة (   ران

 
.دورة ف



ي ــةعمادة الموارد البشر

اهللتـمت بـحمد 


