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 التعاقب الوظيفيسياسة االحالل أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تمهيد

�� أداءها ع�� مجموعة من الوظائف الرئيسية واألساسية الهامة ، و�قوم ع�� تنفيذ هذه الوظائف مجموعة من ا�حاب  الشر�ات�عتمد 

باستقطاب الكوادر البشر�ة املؤهلة واملوهو�ة للعمل لد��ا ، و�عمل  لشر�اتالكفاءآت وا�خ��ات واملهارات القيادية املم��ة ، و��تم إدارة ا

ي ا�� ضعف �� قد يؤدمن األسباب ففقدان اي من هذه الكفاءات الي سبب ، وا�خ��ات تفاظ ��ذه الكفاءات هذه اإلدارات ع�� اإلح

ط ملثل هذه ا�حاالت بالعمل ع�� اعداد خلفاء محتمل�ن لشغل املناصب الرئيسية طخن تة اشركجب ع�� الية ، و�التا�� شركاألداء العام لل

ة باستخدام األساليب ا�حديثة �� إدارة رأس املال البشري ��دف إستمرار�ة شركال�امنة �� الاكتشاف املواهب والقيادية من خالل 

ة بداية ان تقوم بتحديد الوظائف الرئيسية واملهمة لد��ا ، ومن ثم العمل ع�� شركة ، فع�� الشركى املطلوب من األداء العام للاملستو 

الوظيفي ، ملا لإلحالل الوظيفي من دور �� املحافظة ع�� أو التعاقب حالل تخطيط املوارد البشر�ة كحجر أساس ومدخل لتخطيط اإل 

ة اتباع األسس العلمية �� اختيار املر�ح�ن لشغر الوظائف املهمة واملراكز القيادية شركة ، وع�� الشرك�ة توف�� الكفاءات املم��ة للاستمرار 

قيادية بديلة ، فعدم ادراك الوظيفي ��دف إعداد كوادر أو التعاقب ل ، وعل��ا ان �عمل �ش�ل مؤس��ي ومنظم عند وضع سياسات االحال

 . ة ألهمية االحالل الوظيفي يؤدي ا�� فقدا��ا لكث�� من املوظف�ن املؤهل�ن والقيادي�نشركال
 

 : الوظيفيأو التعاقب �عر�ف اإلحالل املادة االو�� :  
 

ارات وتزو�د هؤالء ا�خلفاء بامله الشركة�خلفاء املحتمل�ن للمناصب الرئيسية �� ع�� االوظيفي هو عملية التعرف أو التعاقب اإلحالل 

وا�خ��ات املناسبة لوظائفهم ا�حالية واملستقبلية بحيث يكونوا ع�� استعداد للقيام بأدوار قيادية جديدة ، و�كونوا مستعدين لشغل 

لبديل الذى �شغل أو ينوب عن ال�خص شاغل املنصب �� حال عملية ايجاد ال�خص ا فهو  .صب الرئيسسية عند ت�ليفهم بذلك املنا

   .غيابھ الي سبب �ان ، وعدم ترك املنصب شاغرا

 : الوظيفيأو التعاقب أهمية وأهداف اإلحالل املادة الثانية : 

�ن ة بحيث إذا غادر احد من املوظفشركلوظائف املهمة واملؤثرة �� الالوظيفي ا�� إيجاد موظف�ن بدالء لشاغري ا أو التعاقب ��دف االحالل

 ليقوم �عملھ دون أن ينعكس ذلك سلبا ع�� أداء العمل 
ً
تكمن اهمية اإلحالل الوظيفي �� تحديد ، و الرئيسي�ن يكون البديل جاهزا

رص التدر�ب بتوف�� فة شركملستو�ات القيادية ، وتقوم الاملوظف�ن ا�حاب الكفاءات واملهارات املم��ة ، والساع�ن لل��قية والوصول إ�� ا

 ، لهم ، و�عمل ع�� تطو�ر قدرا��م وتزو�دهم باملهارات القيادة واإلدار�ة ، وتوسيع آفاقهم ل��يئ��م لتو�� املسؤوليات القيادية مستقبال 

 م منة وا�حفاظ عل��شركالكفاءات املم��ة ا�� داخل الكذلك تكمن اهمية اإلحالل الوظيفي �� واستقطاب وجذب ا�حاب القدرات و 

 . خالل ايجاد مهام مش��كة ما ب�ن تخطيط املوارد البشر�ة واإلحالل الوظيفي
 

  التعاقب الوظيفياالحالل أو خطة املادة الثالثة : 
 

كنوع من أنواع التخطيط �عيد املدى والتأهب �� حالة فراغ الوظائف �� اإلدارة العليا أو ��  التعاقب الوظيفياالحالل أو خطة  �ستخدم

�٠٠٠٠٠٠  مديري اإلدارات – نواب الرئيس  –نواب أول الرئيس   -الرئيس التنفيذي :وظائف  مثل :اإلدارة الوسطي أو �� إدارة التشغيل

 �ش�ل مفا���� هذه الوظائف  فراغحدوث و ، ملا تحتو�ھ هذه املناصب من أهمية قصوى �� س�� أعمال وأ�شطة اإلدارة ع�� أكمل وجھ 

الزم ال ال�� ح�ن أن إحاللها من الداخل يوفر كث�� من الوقت وا�جهد وامل ،ةاضطراب شديد �� الشركؤدي ا�� قد ي إلي سبب من االسباب 

ملعرفة األ�خاص املؤهل�ن لشغل مناصب  السياساتبإعداد الشركة قوم تارت�ازا ع�� خطة التعاقب و  .الشركة  خارج�� حالة التعي�ن من 
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قيادية أو إشرافية �� املستقبل ل�ي �ستفيد الشركة من كوادرها البشر�ة الداخلية ع�� أكمل وجھ و�تم إحالل العامل�ن �� هذه الوظائف 

 . أخر�ن من خارج الشركة . �عي�ن أ�خاص ا�� من داخل الشركة دون ا�حاجة 
 

 التعاقب الوظيفي : أو االحالل أثار خطة املادة الرا�عة : 
 

كن أن يحدث �� بما يم قادة املستقبل حيث �عت�� عملية التعاقب الوظيفي أشبھ بالتنبؤ أثر كب�� �� اعداد و�ناء �خطة التعاقب الوظيفي 

نعكس سلبا ما يم،القيادية بالشركة فعدم التطبيق املبكر لعملية التعاقب الوظيفي ، يؤدى ا�� وجود فجوة كب��ة �� الوظائف  املستقبل .

واعطا��م ل ع�� رعاي��م وتطو�ر مهارا��م والعم أختيار الكوادر  ذات الكفاءة وا�خ��ة  ، ول�ى يكون هذا االثر فعال يجب آدا��ا الك��ع�� 

 . سليم لقادة املستقبل اتباع أحدث الطرق �� تقييم االداء والرصد واملتا�عة من أجل اختيار و   حر�ة االنطالق لالبت�ار واالبداع
 

 الوظيفيأو التعاقب اإلحالل  عملية املادة ا�خامسة : 

الوظيفي �� عملية منظمة تحدد اإلحتياجات املستقبلية للمر�ح�ن لشغل املراكز الرئيسية والقيادية حال ترك أو التعاقب خطة اإلحالل 

الكفاءات واملهارات املم��ة ، والذين لد��م ة الي سبب �ان ، وتتضمن تحديد املوظف�ن ا�حاب شركاغر��ا ا�حالي�ن العمل لدى الش

د وتحدي تحديد الوظائف الرئيسيةلعملية �� و�عت�� عملية تخطيط اإلحالل الوظيفي  . ام�انية ال��قية والوصول إ�� املستو�ات القيادية

 . يةالآلزمة للفرص الوظيفية املستقبلة ، وتحديد ا�خلفاء املحتمل�ن ومن ثم تقيمهم ليتم تزو�دهم باملهارات شركاألدوار املهمة �� ال

 : الوظيفي وفق اآل�يأو التعاقب وتتم عملية تخطيط اإلحالل 

 �� نمو الة ، وال�ي �عشركملهام الرئيسية واملهمة �� التحديد الوظائف وا .١
ً
 اساسيا

ً
 . ةشركت�� عامال

 . وتدر���م الكسا��م تلك املهارات وتنمي��اتحديد املهارات ال�ي يحتاجها املوظف�ن لشغل الوظائف الرئيسية املهمة  .٢

 .جعل ا�حاب الوظائف الرئيسية يدركون املهام والوظائف ال�ي تم تحض��هم وتنمية قدرا��م لشغلها .٣

 . تحديد الوقت الالزم إلعادة شغل الوظائف واملهام الرئيسية .٤

 . ة والعمل ع�� استمرار���م �� العملشركلاب الكفاءات �� �افة اقسام ااستمرار�ة البحث عن املوظف�ن املم��ين وا�ح .٥

 .املراجعة املستمرة �خطة اإلحالل الوظيفي ��دف التحس�ن املستمر .٦

 

 الوظيفيأو التعاقب نماذج تخطيط اإلحالل املادة السادسة : 

 : االستبداالت �� حاالت الطوارئ  -النموذج االول : التخطيط قص�� األجل 

سبب �ان، ة ، مثل ترك موظف كفؤ العمل الي شركحدث نتيجة تطور مفا�� داخل الالطارئة ال�ي تهذا النموذج يركز ع�� ا�حاجة 

 ووفق هذا النموذج عاد
ً
ة الن تذهب إ�� ا�خارج شركن �� كث�� من االحيان تضطر ال، ولك هاملء الفراغ من داخل الشركة ما تحاول إدارة ة

 . الوظيفةلشغل هذه وتأهيلھ لعدم وجود احد قد تم تدر�بھ 

 : إدارة املواهب -وذج الثا�ي : التخطيط طو�ل األجلمالن

وتقوم  ة املستقبلية ،شركضمن إطار اس��اتي�� الهداف الة ، و�تم اعتماد هذا النموذج شركركز ع�� ا�حاجة املستقبلية للهذا النموذج ي

و�متاز هذا النموذج . املر�ح�ن املحتمل�ن لشغل تلك الوظائفاإلدارة العليا بتحدد الوظائف واملراكز الرئيسية املهمة ، وتقوم بتحديد 

االحتفاظ و . ة �� املستقبلشركائف املهمة والآلزمة لنجاح التحدد املهام والوظ،و  ةشركمن كوادر ال والكفاءات اكتشاف وتحدد املواهبب

 . ة والوصول ا�� املراكز القيادية باملوظف�ن وتحف��هم لل��قي
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 : ا�جمع ب�ن التخطيط قص�� االجل وطو�ل االجل وذج الثالث :مالن

ة داخل راكز الرئيسية املهمة وتحديد الوظائف واملشركللتخطيط ل�حاجة املستقبلية لليتم �� هذا النموذج اعطاء اإلدارة العليا املجال 

صالحية ملء الفراغ والتحض�� ل�خالفة الطارئة لضمان عدم تأثر األعمال بفقدان املعرفة  الشركةة ع�� املدى الطو�ل ، ومنح إدارة شركال

 . أو عدم وجود املوظف�ن املهرة
 

 :الوظيفي  التعاقباالحالل أو مراحل إعداد خطة ة : السا�عاملادة 
 

  . س�� أ�شطة وأعمال الشركةأزمة كب��ة �� وال�ي �سبب غياب شاغر��ا ة، شرك�� الوالقيادية تحديد املناصب الرئيسية  .١

تصميم نموذج استبيان وتقييم للمر�ح�ن وتوزيعھ ع�� األ�خاص الذين تم تحديدهم إليجاد البديل املناسب لهم ومن ينوب ع��م،  .٢

ل ال�ي املخاطر واملشا�تحتوي نماذج االستبيان املعلومات ال�خصية، أهم املهام واملسئوليات املو�لة إليھ، واستبيان ُيو�ح أهم و 

يمكن أن تنشأ �� حال غيا��م عن العمل ألّيِ سبب �ان، وُ�طلب م��م ترشيح ال�خص املناسب لينوب ع��م و��جيل بياناتھ، وما 

و�ل إليھ، ثم يتم تقييم املر�ح �� ا�جوانب ال�خصية والصفات القيادية واملهارات الفنية إضا
ُ
ة ف�� أهم املهام واملسئوليات ال�ي ست

 إ�� أداء عملھ، وغ��ها لتحديد نقاط القوة والضعف لدى املر�ح إضافة إ�� الدورات ال�ي حصل عل��ا خالل الف��ة املاضية.

 يتم تحديد املر�ح�ن من خالل االستبيانات ال�ي حصلوا عل��ا. .٣

ل�ي شة وتحديد تللك املناصب الهامة املناقلالجتماع  �جنة ال��شيحات وامل�افآترئيس الشركة لبح��ا ودعوة ثم رفع خطة اإلحالل ل .٤

اإلدارة  لسجإ�� مُ  توصي��ا رفعو   تحديد األسماء املر�حة لتكون بديل لشاغر�ن تلك الوظائفو  يجب أن يوجد البديل املق��ح لها

 إلقرارها.

�ن مستعدين �� حالة غياب املسئولليكونوا ملر�ح�ن وتجه��هم للمهمة ا�جديدة.تأهيل او تدر�ب ل�عد اعتماد اإلحالل يتم إعداد خطة  .٥

 .أو تركهم للعمل

إعطاء املدراء إجازة لينوب ع��م األ�خاص الذين عمل أختبار للمر�ح�ن من خالل يمكن والتأهيل و�عد االن��اء من عملية التدر�ب  .٦

و�ل لهم، وإذا لم ينل املر�ح ر��ى 
ُ
ر، اإلدارة يتم استبعاده واستبدالھ بآختم ترشيحهم، و�تم ف��ا تقييم أدا��م ومدى نجاحهم فيما أ

 .ة فإنھ يمكن البحث خارجهاشركو�� حال لم يوجد البديل داخل ال
 

 للمناصب الرئيسية والقيادية  �� الشركة  . واملسؤولية ع�� قدر من الكفاءة وا�خ��ة   إيجاد بدالءطيع تسمن خالل اتباع تلك املراحل �
 

 النشر والنفاذ والتعديل ) ة : أح�ام ختامية  (ثامناملادة ال
 

 

  سياسة و�تم االل��ام والعمل ��ا من قبل الشركة ال هذه تطبق .١
ً
 مجلس اإلدارة  .  من اعتمادها تار�خ من اعتبارا

 قبل من مق��حة �عديالت أي عرض و�تم وال��شيحات، امل�افآت �جنة قبل من-ا�حاجة عند – دور�ة بصفة السياسة هذه مراجعة يتم .٢

 .العتمادها اإلدارة مجلس ع�� ال�جنة

 أي حال و�� ع��ا بديلة تكون  وال السعودية العر�ية اململكة �� التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة �� ورد ملا مكملةسياسة ال هذه �عد .٣

 .السائدة �� تكون  التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة فإن التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة و الالئحة �� ورد ما ب�ن �عارض

ــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 و�ا� التوفيق ،،    

 


