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اللوائح اخلاصة بتقييم كفاءة املوظفني 

نصت املادة )14( من نظام اخلدمة املدنية املعدل باملرسوم رقم 235 لسنة 2005م: على الرئيس املباشر 
تقييم أداء املوظفن الذين يرأس������هم وذلك فيما  عدا ش������اغلي الوظائف القيادية عن كل س������نة ميالدية 
منتهي������ة بتقدي������ر ممتاز أو جيد جدا أو جي������د أو ضعيف ثم يعرضه على من يليه في املس������ؤولية إلبداء 
رأيه وفي حالة اختالف رأي الرئيس������ن، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس املباشر يعرض 
التقرير على جلنة شئون املوظفن لتقدير درجة الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة 

بتقدير ضعيف. 
ونص������ت املادة )16( على أن: تقوم وحدة ش������ئون املوظفن بإبالغ املوظ������ف الذي قدم عنه تقرير بدرجة 
ضعيف بصورة من هذا التقرير، ويجوز له أن يتظلم منه أمام جلنة شئون املوظفن ويحق للموظف طلب 

سماع أقواله أمام اللجنة. ويضع مجلس اخلدمة املدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم. 
ونصت املادة )17( على أن: املوظف الذي يحصل على تقريرين نهائين متتالين بدرجة ضعيف يعرض 
أم������ره على وكيل الوزارة للنظر في توقيع إحدى العقوبات املنص������وص عليها في املادة )60( عدا عقوبة 

الفصل. فإذا حصل في السنة التالية على تقرير نهائي بدرجة ضعيف اعتبر مفصوال من اخلدمة. 
كم������ا نصت املادة )18( على أن: املوظف الذي يحصل على تقري������ر نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول 
عالوة دورية أو ترقية تس������تحق له، ويظل احلرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد 
على األقل. وال يجوز منحه العالوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند اس������تحقاقها قبل البت في 

التظلم املقدم منه. 
وتنفي������ذا لذل������ك أصدر مجلس اخلدمة املدنية قراره رقم 36 لس������نة 2006 بقواعد وأس������س وإجراءات 

ومواعيد تقييم أداء املوظفن.
وفيما يلي أهم األحكام التي اشتمل عليها القرار. 

أواًل: املدة التي يوضع عنها تقرير الكفاءة: 
يك������ون تقيي������م أداء املوظف عن كل س������نة ميالدي������ة تبدأ من يناي������ر وتنتهي في ديس������مبر، على أن يكون 
هناك تقييم كفاءة أولي أو نصف س������نوي، يضعه الرئيس املباش������ر عن أداء موظفيه خالل شهري يوليو 
وأغسطس، ثم يحيله للرئيس التالي له إن وجد ليبدي رأيه في املوظف عن تلك الفترة ثم يعيده للرئيس 
املباش������ر ليتابع أداء املوظف حت������ى نهاية التقييم، وال يترتب أي أثر على ه������ذا التقييم األولي وإمنا هو 
للرص������د والتوثيق إلمكانية الرجوع إليه من جانب الرئيس املباش������ر والرئيس التالي عند وضع التقرير 

النهائي عن مدة السنة. 
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وتخرج عن نطاق التقييم األولي احلالتني اآلتيتني: 
املوظ������ف الذي يوضع حتت االختبار خالل فترة التجربة ولم يكن قد ثبتت صالحيته قبل انتهاء    -1

مدة السنة )فترة التقييم األولى(.
من تعن أو يعاد تعيينه خالل سنة التقييم وقلت الفترة التي عمل فيها حتى نهاية شهر ديسمبر    -2

عن مائة يوم أو كان الزال خاضعا لفترة التجربة فال يجوز تقييم أدائه عن تلك الفترة. 
التقرير:  سنوية  · مبدأ 

 جتدر اإلش������ارة إلى حصول املوظف على تقرير امتياز في الس������نوات السابقة ال يعني أنه صاحب حق 
ف������ي احلصول على امتياز دائماً ألن ذلك يتعارض مع مبدأ س������نوية التقري������ر الذي يعني ضرورة قياس 
كفاءة األداء بكل عناصره س������نويا، ولو كان املوظف يس������تصحب دائماً تقرير كفاءته الس������ابقة ملا أو جب 
املشرع ضرورة قياس أدائه ووضع التقرير عنه سنويا ���� ويظل كل موظف مستصحبا تقديراته السابقة 
دائما س������واء كانت ممتازة أو ضعيفة، وهو ما يخالف طبائع األش������ياء والتغير الذي يطرأ على س������لوك 
املوظف وإجنازاته وكفاءته من عام آلخر، لذا اس������تلزم املش������رع وضع تقرير كفاءة عن املوظف س������نويا 
استظهارا لكفاءته واجتهاده وإجنازاته السنوية، وال يعيب التقرير اختالف درجه تقييم الكفاءة املقيم بها 
املوظف في أحد األعوام عن األعوام السابقة ما دام أن التقييم قائم على سببه الصحيح وغير مشوب 

باالنحراف أو إساءة استعمال السلطة.
سنة: عن  املدة  قلت  · إذا 

أضاف املش������رع حكما جدي������دا مفاده أنه يجوز تقييم كفاءة املوظف إذا لم تق������ل مدة أيام مزاولة العمل 
الفعلية خالل سنة التقييم عن مائة يوم متصلة أو متفرقة، أو لم تقل عن نصف عدد أيام النوبة للعاملن 
بهذا النظام خالل هذه الس������نة وذلك بعد اس������تبعاد مدد االنقطاع والوقف عن العمل واإلعارة والتفرغ 

واإلجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطالت الرسمية واجلمع والراحات.
ف������إذا قلت أيام عم������ل املوظف الفعلية عن مائة يوم أو أقل من نصف أي������ام النوبة خرج من نطاق تقييم 
املوظف������ن القائمن بأعباء وظائفه������م واعتد بتقرير آخر تقييم أداء نهائي وض������ع عنه مع مراعاة عدم 

االعتداء بأي تقرير غير فعلي وذلك في املجالن التالين: 
1- في مجال أعمال املادة )17( من نظام اخلدمة املدنية، والتي تضمنت عرض أمر املوظف الذي 
يحصل على تقريرين نهائين بأنه ضعيف خالل سنة على وكيل الوزارة للنظر في توقيع عقوبة 

عدا الفصل، فإذا حصل على تقرير ثالث بأنه ضعيف اعتبر مفصوال من اخلدمة من تاريخ 
اعتبار هذا التقرير نهائيا.

2- في مجال ترقية املوظف باالختيار.



WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œ≈
≈WO�öÝù«  UÝ«—b�« …—«œضوابط ولوائح العمل في إدارة الدراسات اإلسالمية40

ثانيًا: مراحل وضع تقييم الكفاءة:
أناط املشرع بالرئيس املباشر للموظف تقييم أدائه من خالل املتابعة املستمرة له باعتباره أكثر احتكاكا 
ب������ه وأدرى الن������اس بأدائه وذلك بوصف حالته أمام كل عنصر من عناص������ر منوذج تقييم الكفاءة ووضع 
الدرجة املس������تحقة أمام كل عنصر وحتديد التقرير الع������ام اللفظي مع بيان توصياته إن وجدت ويحيله 
إلى الرئيس التالي له قبل نهاية ش������هر يناير ليبدي رأيه خالل الس������بعة أيام األولى من شهر فبراير ثم 
يحيل النماذج إلى وحدة ش������ئون املوظفن فإذا لم يكن للرئيس املباش������ر رئيس تال له أحال النماذج إلى 

الوحدة مباشر.
حالة غياب الرئيس املباشر أو تعني رئيس جديد:

- إذا انتهت خدمة الرئيس املباشر أو نقل أو ندب كل الوقت أو غاب ألي سبب من األسباب ولم 
يكن قد انتهى من تقييم كفاءة موظفيه في املواعيد املقررة.

- إذا كان الرئيس املباشر معينا أو منقوال أو منتدبا حديثا على نحو ال ميكنه من احلكم على أداء 
املوظفن الذين برأسهم خالل املوعد احملدد إلجراء التقييم.

في هاتن احلالتن يحل الرئيس التالي محل الرئيس املباش������ر، فإذا لم يكن للرئيس املباشر رئيس تال 
حددت اجلهة من يحل محل الرئيس املباشر في عملية التقييم على أن يراعي أن يكون ممن لهم اتصال 
مس������تمر باملوظفن اخلاضعن لتقييم الكفاءة. ويتم معاملة هذه احلالة معاملة حالة عدم وجود رئيس 

تال للرئيس املباشر.

جلنة شئون املوظفني:
تقوم جلنة شئون املوظفن بتقدير درجة الكفاءة للموظفن في احلالتن التاليتن:

1- إذا اختلف رأي الرئيس املباشر والرئيس التالي له.
2- إذا لم يكن هناك رئيس تال للرئيس املباشر.

ويجب على جلنة شئون املوظفن االنتهاء من عملية التقييم في احلالتن قبل نهاية شهر فبراير.
· يعتبر تقييم األداء بتقرير ممتاز أو جيد جدا أو جيد نهائيا في احلالتن التاليتن:

1- إذا اتفق رأي الرئيس املباشر والرئيس التالي له على التقرير.
2- إذا كان التقرير قد وضع أو اعتمد من جلنة شئون املوظفن.

أم������ا تقييم األداء بتقري������ر ضعيف فال يعتبر نهائياً إال إذا انقضت مواعي������د التظلم دون تقدمي املوظف 
بتظلمه أو في حالة رفض التظلم من قبل جلنة شئون املوظفن.

· العبرة في اآلثار املترتبة على تقييم األداء بالتقرير اللفظي بغض النظر عن النسبة املئوية احلاصل 
عليها املوظف.

· يبدأ ترتيب اآلثار الوظيفية لتقييم الكفاءة من اليوم التالي لبداية س������نة التقييم اجلديد عدا الفصل 
من اخلدمة وفقا ألحكام املادة )17( من نظام اخلدمة املدنية الذي يترتب آثاره في إنهاء اخلدمة 

اعتبارا من صدور التقييم نهائيا على النحو السالف بيانه. 
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ثالثًا:  آثار تقييم الكفاءة: 
- حرمان املوظف الذي يقدم عنه تقرير كفاية مبرتبة جيد جداً من الترقية باالختبار.

- حرمان املوظف الذي يقدم عنه تقرير كفاية بدرجة ضعيف من أول عالوة دورية أو ترقية تستحق له. 
ويظ������ل احلرمان قائما إلى يحص������ل على تقرير نهائي بدرجة جيد على األقل، وال يجوز منحه العالوة 

الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم املقدم منه.
- املوظف الذي يقدم عنه تقريران في س������نتن متتاليتن مبرتبة ضعيف يعرض أمره على وكيل الوزارة 
لتوقيع أحد العقوبات عليه عدا عقوبة الفصل، فإذا وضع تقرير ثالث بأنه ضعيف يفصل من اخلدمة 

في اليوم التالي العتبار التقرير نهائي مع حفظ حقه في املعاش أو املكافأة. 




