
 

  :لجنة شئون الموظفين -

استحدثت أنظمة الخدمة المدنية لجان اصطمح عمى تسميتيا "لجان شئون الموظفين" تنشأ في كل وحدة 
إدارية روعي في تشكيميا تمثيل جميع قطاعات العمل في كل وحده إدارية وتمارس ىذه المجان أعماليا 

وتعرض عمييا كل ما يتصل بموظفي الوحدة أو طبقًا ألحكام القوانين والموائح المحددة الختصاصاتيا، 
نظام سير العمل بيا فتقوم بدراستيا واتخاذ القرارات الالزمة بشأنيا أو رفع التوصيات واالقتراحات لمسمطة 

 المختصة التخاذ القرار المناسب.

ر من فقضت بأن تشكل بقرا كيفية تشكيل ىذه المجان( من نظام الخدمة المدنية :5وقد بينت المادة )
الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجية الحكومية من أربعة أعضاء عمى 
األقل من كبار موظفييا ورئيس وحدة شئون الموظفين الذي يجوز لو في حال تشكيل أكثر من لجنة لشئون 

عمى األعضاء درجة وفي الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة لعضوية المجنة وتكون رئاسة المجنة أل
حالة التساوي في الدرجة يتولى الرئاسة األقدم في الدرجة ويتولى رئيس وحدة شئون الموظفين أو من 

 يفوضو أمانة سر المجنة.

 :االختصاصات -

 كما حددت تمك المادة اختصاصات ىذه المجان عمى سبيل الحصر وىي كما يمي: 

 اعتماد تقارير الكفاءة.     .1

 البت في التظممات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتيم بدرجة ضعيف.      .2

 اقتراح ترقية الموظف باالختيار.      .3

 اقتراح منح العالوات التشجيعية.      .4

 إبداء الرأي فيما يحال إلييا من الوزير.      .5

( إلى السمطة 6،7،8البنود ) وترفع المجنة اقتراحاتيا فيما يتعمق باختصاصاتيا المنصوص عمييا في
 المختصة العتمادىا أو تعديميا أو رفضيا ويكون قرارىا نيائيًا .



ومن ىذا النص يتضح أن لمجنة شئون الموظفين اختصاصين تقريريين أي أن سمطة المجنة فييما ىي 
 سمطة اتخاذ القرار النيائي فييا وىما:

 اعتماد تقارير الكفاءة .     .1

 في التظممات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتيم بدرجة ضعيف.البت       .2

أما اختصاصاتيا األخرى فإنيا تقتصر سمطتيا فييا عمى مجرد االقتراح أو إبداء الرأي ألن اتخاذ القرار  
مع  ينعقد لمسمطة المختصة باتخاذه وليا أن تأخذ أو ال تأخذ باقتراح المجنة أو تعديمو بما تراه مالئمًا ،

مالحظة أنو ال يجوز ليذه السمطة اتخاذ القرار قبل أن ترفع المجنة إلييا اقتراحاتيا فإذا صدر القرار قبل 
اقتراح المجنة كان القرار معيبًا بعيب مخالفة إجراء جوىري استمزمو القانون ، وذلك فيما يتعمق باختصاصي 

تيار ومنح العالوات التشجيعية أي اقتراح المجنة ( الخاصين بالترقية باالخ6،7المجنة المحددين بالبندين )
فيما يتعمق بيذين االختصاصين وجوبي قبل إصدار القرار، أما فيما يتعمق باالختصاص المنصوص عميو 
بالبند الخامس بشأن إبداء الرأي في المسائل التي تحال إلى المجنة من الوزير فيو اختصاص جوازي أي 

عمى صدور قرارات بشأن ىذه المسائل قبل أن تبدي المجنة أي رأى أو غير وجوبي، ومن ثم ال يترتب 
اقتراح بشأنيا أي بطالن أو مخالفة، ومن ثم يجوز اتخاذ القرار دون إحالة الموضوع أصاًل إلى المجنة فإن 

 رأى الوزير إحالتو إلييا فال يستوجب ذلك إرجاء إصدار القرار انتظارًا إلبداء رأييا فيو.

( اإلجراءات والقواعد التي تحكم عمل المجنة من حيث 63( حتى );5لمواد من )وقد بينت ا 
صدار قراراتيا.  اجتماعاتيا وا 

بعد االنتياء من ىذا الموضوع فإننا نتعرض اآلن لموضوع تقييم كفاءة الموظفين لما لو من أثر بالغ 
مى نتائج التقييم ترقيتيم ومنحيم بالنسبة لمستقبل الموظفين وخاصة فيما يتعمق بتمك الحقوق ، إذ يتوقف ع

العالوات الدورية والتشجيعية، كما تؤثر ىذه النتيجة في اختيارىم لموظائف القيادية أو اإلشرافية، أو عمى 
العكس قد تكون النتيجة ذات آثار سمبية عند الحصول عمى تقرير ضعيف، فتبدأ ىذه اآلثار بالحرمان من 

 إنياء الخدمة.  تصل إلى حد العالوة الدورية أو الترقية، وقد

 

 تقييــــم كفــــاءة المىظفــــــــــــين : أولا 

( من نظام الخدمة المدنية عمى أنو "عمى الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين 47نصت المادة )
 مرة عمى األقل في السنة، وأن يقدم تقريرًا عن – الذين يرأسيم ، وذلك فيما عدا الوظائف القيادية



الموظف الذي يرى أنو ممتاز أو ضعيف وأسباب االمتياز أو الضعف ثم يعرضو عمى من يميو في 
رسالو إلى شئون الموظفين خالل سبعة أيام من عرضو عميو.  المسئولية إلبداء رأيو ومالحظاتو وا 

 ويعتبر جيدًا من لم يقدم عنو تقرير وفقًا لمفقرة السابقة".

ام عمى أنو " عمى وحدة شئون الموظفين تنظيم عرض التقارير ( من ذات النظ48ونصت المادة )
عمى لجنة شئون الموظفين ، وعمى المجنة أن تنظر في اعتمادىا خالل أربعة شيور من تاريخ ورودىا 

 إلى وحدة شئون الموظفين .

 ويعتبر التقرير الذي ال تعتمده المجنة كأن لم يكن".

 من ىذين النصين يتضح ما يمي:

       طاق سريان التقييم :ن 

 ال يخضع شاغموا مجموعة الوظائف القيادية لنظام تقييم الكفاءة ويخضع لو باقي الموظفين.

       : ميعاد التقييم 

نظام الخدمة المدنية أن يحدد موعدًا لتقديم التقرير وىو أمر يتفق والمنطق حيث لم يعد   لم يشأ
التقرير سنويًا كما كان في السابق إذ أجاز أن يكون ألكثر من مرة في السنة، وىكذا أصبح ىذا النظام 

دىا الجية الحكومية مرنًا من ىذه الناحية عن ذي قبل، فيوضع التقرير بعد انقضاء الفترة التي تحد
والتي ال تقل عن سنة، وليذا يمكن القول أن لمجية الحكومية أن تخضع موظفييا لنظام تقييم الكفاءة 
كل ستة شيور مثاًل أو أكثر أو أقل بحسب ما تراه مناسبًا ومحققًا لمغرض من ىذا النظام ، سواء أكان 

ى سائر الموظفين الخاضعين بطبيعة ىذا التعدد قاصرًا عمى مجموعة معينة من موظفييا أم عم
قد رأى توجيو  >:>4( لسنة >5األحوال ليذا النظام. إال أن ديوان الخدمة المدنية في تعميمو رقم )

الجيات الحكومية إلى مراعاة االنتياء من تقييم الموظفين واعتماد التقارير من لجنة شئون الموظفين 
يمكن تنفيذ ما تقضي بو المواد السابق اإلشارة إلييا )من  قبل أول يناير أو أول يوليو من كل عام حتى

 من نظام الخدمة المدنية(. >4إلى  47

ولقد أكد الديوان في البند رابعًا من تعميمو المشار إليو إلى أنو يجوز وضع أكثر من تقرير عن 
ح أيضًا أن وأوض 3;>4( لسنة ;الموظف خالل السنة الميالدية الواحدة وكرر ىذا في تعميمو رقم )



لموزير بصفتو الرئيس اإلداري األعمى أن يصدر قرارًا يحدد بموجبو مدة زمنية معينة تفصل بين تقديم 
 التقرير عن الموظف وبين تقديم تقرير آخر عنو.

       : إجــراءات التقييـــم 

تقرير نيائي السمطات المختصة بتقييم الكفاءة واإلجراءات التي تتخذىا في ىذا المجال لوضع 
 عن الموظف ىي:

 الرئيس المباشـر :       . أ

لكون الرئيس المباشر لمموظف ىو األكثر احتكاكًا بو وعمى دراية تامة بعممو وسموكو فقد أوجبت 
( من نظام الخدمة المدنية تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسيم وان يقدم تقريرًا عن 47عميو المادة )

ممتاز أو ضعيف وأسباب االمتياز أو الضعف، وبطبيعة الحال يختمف الرئيس الموظف الذي يرى أنو 
المباشر باختالف موقع العمل فقد يكون مراقبًا أو مديرًا ، وال شك في أن تسبيب التقرير يسيل أحكام 

 الرقابة عمى الرئيس المباشر.

 الرئيس األعـمى :   . ب

صر عمى الرئيس المباشر بل يشترك معو من يميو ولعدالة التقييم فقد تعددت السمطة بحيث لن تقت
( آنفة الذكر عمى الرئيس المباشر أن يعرض التقرير عمى من يميو 47في المسئولية، فأوجبت المادة )

في المسئولية إلبداء رأيو ومالحظاتو عميو، وغالبًا ما يختمف ىذا المسئول باختالف موقع العمل فقد 
 مساعد أو مديرًا. يكون وكيل وزارة أو وكيل وزارة

 ج. لجنة شئون الموظفين :

( أيضًا عمى من يمي الرئيس المباشر في المسئولية إرسال التقرير إلى وحدة 47أوجبت المادة )
( فإنو عمى وحدة شئون 48شئون الموظفين خالل سبعة أيام من عرضو عميو، وطبقًا لممادة )

فين، وعمى المجنة أن تنظر في اعتمادىا خالل الموظفين تنظيم عرض التقارير عمى لجنة شئون الموظ
 أربعة شيور من تاريخ ورودىا إلى وحدة شئون الموظفين.

( التقرير الذي لم تعتمده المجنة كأن لم يكن ومؤدي ىذه الفقرة 48وتعتبر الفقرة الثانية من المادة )
( من 47ة الثانية من المادة )بطبيعة الحال اعتبار الموظف جيدًا عماًل بالقرينة التي استحدثتيا الفقر 

 نظام الخدمة المدنية.



       : شـــكل التقــــــرير 

ن كان مقتضى تسبيب التقرير أن يكون التقرير مكتوبًا ، إال أن المشرع لم يشأن من جية أخرى  وا 
ق( إلزام الجيات الخاضعة ألحكامو بنموذج معين لتقييم الكفاءة عمى خالف الوضع في القانون )الساب

( في فقرتيا الثانية منو توجب كتابة التقارير عمى النموذج الذي يضعو ديوان 67حيث كانت المادة )
الخدمة المدنية وتجاوبًا العتبارات المرونة بين الجيات الحكومية المختمفة، وبين الوظائف المعتمدة في 

بنموذج أصاًل وخشية اإلغراق في الجية الحكومية الواحدة التي قد تستدعي تنوع النماذج أو عدم التقيد 
في الفقرة أواًل منو عمى أن لكل جية حكومية  >:>4/>5الشكمية، فقد أكد الديوان في تعميمو رقم 

وضع نموذج التقرير الذي يالئميا، كما أن ليا عدم وضع نموذج معين ، وفي ىذه الحالة يكتفي 
 بالشكل.  أو الجوىر وليس بإعداد مذكرة في ىذا الشأن، وىكذا فإن العبرة بالمضمون

       : مراتب التقييم 

تتعدد مراتب التقييم وفقًا لنظرة المشرع لممستويات المختمفة لتقييم كفاءة الموظفين، فقد تصل إلى 
 خمس مراتب ، وقد تكون أكثر أو أقل.

الخدمة ولتخفيف العبء عن الجيات اإلدارية المختمفة ولمتفرغ لمميام األصمية فقد جعميا نظام 
 المدنية ثالث مراتب ىي "ضعيف"، "جيد"، "ممتاز".

ولممزيد من التخفيف استحدث المشرع قرينة مؤداىا أن من لم يقدم عنو تقرير يعتبر "جيدًا"، بحيث 
 يكتفي بوضع تقرير عن "الضعيف"، و "الممتاز" فقط أما الجيد فال يوضع عنو تقرير.

خدمة المدنية فقد جاء في البند ثالثًا من تعميم الديوان رقم وتأكيدًا لالتجاه الذي استحدثو نظام ال
أنو ال يوضع التقرير عن الموظف بمنحو درجة معينة من مائة درجة ، كما كان يقضي  >:>4/>5

 بذلك القانون )السابق( .

                 : التقارير بين العالنيت والسريت 

أن  – أوليما الكفاءة االختيار بين أحد أسموبينمن األمور التي تثور بصدد وضع نظام تقييم 
 .وثانييما أن تكون سرية ،تكون التقارير عالنية

ولقد وقع اختيار المشرع عمى نظام وسط بين ىذين النظامين فجعل األصل في التقارير السرية، 
ة عمى تقييم واالستثناء في حالة راعي فييا أن العالنية تشكل ضمانًا لمموظف لخطورة اآلثار المترتب



( من نظام الخدمة المدنية عمى وحدة شئون الموظفين أن 49كفاءتو بتقدير ضعيف، فأوجبت المادة )
تقوم بإبالغ الموظف الذي قدم عنو تقرير بأنو ضعيف بصورة من ىذا التقرير خالل سبعة أيام من 

 اعتماده من لجنة شئون الموظفين.

لموظفين عمى إبالغ الموظف بتقريره كي يكون عمى والمقصود من ىذا الميعاد حث وحدة شئون ا
 بينة من أمره في أسرع وقت.

                 : التظلم من التقرير 

( سالفة الذكر لمموظف الذي قدم عنو تقرير بأنو ضعيف أن يتظمم إلى لجنة 49أجازت المادة )
 شئون الموظفين خالل عشرين يومًا من إبالغو بصورة من ىذا التقرير.

وأوجبت الفقرة الثانية من تمك المادة عمى لجنة شئون الموظفين أن تنظر في التظمم خالل ثالثين 
 يومًا من تقديمو إلى وحدة شئون الموظفين ، فإذا قررت قبولو اعتبر الموظف كأن لم يقدم عنو تقرير.

ف وتحقيقيا إذا سماع أقوال الموظ  وأجازت الفقرة األخيرة من ىذه المادة لمجنة عند نظر التظمم
 رأت لزومًا لذلك.

وال يخفى أن فوات ميعاد العشرين يومًأ الجائز لمموظف أن يتظمم خالليا يترتب عميو سقوط حقو 
في التظمم ، أما إذا قدم التظمم في الميعاد ، وقررت لجنة شئون الموظفين رفضو اعتبر التقرير نيائيًا 

س من ذلك إذا قبمتو " اعتبر الموظف" كأن لم يقدم عنو من تاريخ اعتماد المجنة لمتقرير، وعمى العك
( فيعتبر الموظف في ىذه الحالة 47تقرير، وبالتالي يتم إعمال القرينة القانونية التي استحدثتيا المادة )

 "جيدًا".

       : تطبيقاث 

الوصول  ما المقصود بالرئيس الذي يمي الرئيس المباشر، وىل ىو الرئيس التالي مباشرة دون   -
 لمرئيس الثالث الذي يرأس االثنين، وىل لو تعديل التقرير المقدم من الرئيس المباشر؟

ثم عرضو عمى من يميو في المسئولية فقط   ( فوضت الرئيس المباشر في وضع التقرير،47المادة )   -
ويقتصر  -، بحكم اتصاليما المستمر بالمرؤوسين واإلشراف عمييم ورقابتيم دون الرئيس الثالث

دور من يمي الرئيس المباشر في المسئولية عمى إبداء رأيو ومالحظاتو عمى التقرير فقط دون 
 تعديمو.



ىل من سمطة لجنة شئون الموظفين تعديل التقرير المعروض عمييا من ممتاز إلى ضعيف أو          -
 من ضعيف إلى ممتاز؟

التقرير أو عدم اعتماده سواء كان بتقدير ضعيف سمطة لجنة شئون الموظفين تقتصر عمى اعتماد    -
 أو ممتاز وفي حالة عدم اعتماده يعتبر كأن لم يكن أي يعتبر التقرير جيد حكمًا.

                 : تقييم كفاءة المىظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم 

لكونيم منتدبين أو ىناك بعض الموظفين ال يقومون بأعباء وظائفيم بالجيات التابعين ليا أما 
معارين أو مكمفين بأداء الخدمة اإللزامية أو في بعثة أو إجازة دراسية أو موقوفين عن العمل أو في 

ومن ثم فقد أصدر الديوان تعميمو رقم   -لمدة تزيد عمى السنة ويتعذر تقييم كفاءتيم  – إجازات خاصة
رد فيما يمي الحاالت التي شمميا ( وسنو :>/9،7>/5، 8>/47، ;;/49ثم عدل بالتعاميم ) 4;/9

 وكيفية تقييم أدائيا حسب آخر التعديالت :

حاالت اإليفاد في بعثة أو إجازة دراسية أو إعارة إذا كانت طبيعة عمل الموظف في  األولى :
الجية المستعيرة تتفق مع وظيفتو األصمية، وكذلك حالة الندب فإن تقييم الكفاءة 

 يكون عمى النحو التالي:

يكون تقييم  – الموفدون في بعثات أو إجازات دراسية والمعارون إذا كانت طبيعة العمل واحدة   -
كفاءتيم من اختصاص جياتيم األصمية عن طريق االسترشاد بالتقارير التي ترد ليا عنيم من 

 الديوان أو الجية التي يحددىا ومن الجية المستعيرة في حالة اإلعارة.

تكون الجيات المنتدبون إلييا ىي الجيات المختصة بوضع التقرير إذا  – خرىالمنتدبون لجيات أ   -
كان الندب لمدة سنة فأكثر، أما إذا كان الندب أقل من سنة فتكون الجية التي قضى بيا الموظف 

 المدة األطول ىي المختصة بوضع التقرير.

واإلعارة إذا كانت طبيعة عمل الموظف حاالت أداء الخدمة اإللزامية واإلجازة المرضية،  الثانية :
في الجية المستعيرة ال تتفق مع وظيفتو األصمية، وكذلك حاالت األسرى والمفقودين 
من الموظفين، ووالدات وزوجات األسرى والمفقودين من الموظفات الالتي منحن 

 ( .6>/4اإلجازة الخاصة لرعاية األسرة وفقًا لقرار مجمس الخدمة المدنية رقم )



سري في شأن الموظف في ىذه الحاالت أخر تقييم لكفاءتو حدث قبل وجوده فييا، فإذا كان ي
/نظام ( بشأنو أي عدم فصمو من الخدمة :4التقرير بتقدير "ضعيف" روعي عدم سريان أحكام المادة )

د عودتو مع حرمانو من العالوة الدورية أو الترقية باألقدمية إلى أن يقدم عنو تقرير بتقدير "جيد" بع
 لوظيفتو.

حاالت اإلجازة الخاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج )بمرتب أو بنصف مرتب( ،  الثالثة :
وكذلك اإلجازة الخاصة لرعاية األسرة أو مزاولة األعمال وفقًا لقرار مجمس الخدمة 

( والوقف عن العمل واجازة مرافق 4;/43المعدل بالقرار رقم ) >:/46المدنية رقم 
 يض لمعالج بالخارج.مر 

تقييم الكفاءة واستبعاد قرينة اعتبار  ألحكامال يخضع الموظف الموجود في أي من ىذه الحاالت 
الموظف جيدا وبالتالي ال يستحق العالوة الدورية أو الترقية باألقدمية التي يحل موعدىا بعد سنة أما 

مراعاة أن الموظف الموقوف ال يجوز التي تحل قبل سنة فأنو يستحقيا إذا حل موعدىا خالليا، مع 
/نظام( ، وكذلك من وقعت عميو عقوبات تأديبية أثناء المدد التي ال :9ترقيتو خالل مدة الوقف )م 

 >4،;4/نظام( والحاصل عمى تقرير "ضعيف" وفقًا لممادتين );9تجوز الترقية خالليا وفقًا لممادة )
 /نظام( .

 نوردها فيما يلي:وهناك حاالت تخرج عن نطاق التعميم 

 الفرار من الخدمة اإللزامية :         -

يعامل الموظف المجند الفار من الخدمة اإللزامية بالنسبة لمعالوة الدورية والترقية باألقدمية معاممة 
الموظف المنقطع عن عممو إذا زادت مدة فراره عن الحد األقصى المنصوص عميو وفقًا لما ورد 

 .9>>4لسنة  5بتعميم الديوان رقم 

 المصرح لو بإجازة تفرغ : -

إذا زادت إجازة التفرغ عمى سنة يعتبر الموظف بمثابة جيد في خصوص العالوة الدورية 
 (.3;/46( من قرار مجمس الخدمة المدنية رقم )8والترقية باألقدمية وفقًأ لممادة )

                 آثــــــار تقييـــــــم الكفـــــــــــــاءة 



كما سبق القول فإن آثار تقييم الكفاءة تمس مستقبل وحياة الموظف الوظيفية وخاصة فيما يتعمق 
بالحقوق المقررة لو مثل الترقية والعالوات الدورية والتشجيعية سواء بالمنح أو الحرمان ، وقد تصل ىذه 

و الفصل من الخدمة، وذلك اآلثار إلى حد توقيع إحدى العقوبات التأديبية والتي قد تبمغ الحد األقصى وى
 ( من نظام الخدمة المدنية .>4،;4،:4وفقًا لما ورد في المواد )


