إنهاء اخلدمة

االستفسار :ما املقصود بعبارة (السنة السابقة إلصدار القرار) الواردة يف املادة ( )2/10من الئحة انتهاء
ً
ً
اخلدمة حول غياب املوظف ملدة مخسة عشر يوما متصلة أو ثالثني يوما متفرقة بالسنة
جلواز إنهاء خدمته؟

الــرأي :املقصود بالسنة السابقة إلصدار القرار الواردة يف هذه املادة هي السنة السابقة على
صدور قرار اجلهة اإلدارية بإنهاء اخلدمة وليس املقصود بذلك السنة اهلجرية أو املالية.
االستفسار :موظف أحيل للتحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ومل يصدر قرار بكف يده عن
العمل فما مدى نظامية طي قيده يف حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع؟

الــرأي :مادام أن املوظف متت إحالته للتحقيق ومل يصدر قرار بكف يده فإنه يف حالة
انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع ميكن إنهاء خدماته لالنقطاع وفقاً للمادة ()2/10
من الئحة انتهاء اخلدمة وال مينع ذلك استمرار التحقيق معه وفقاً لنظام تأديب املوظفني.
االستفسار :موظف تقدم بطلب االستقالة من العمل ومت تأجيلها من قبل صاحب الصالحية فمىت
يعترب يف حكم املستقبل؟

الــرأي :تضمنت املادة (/1د) من الئحة إنتهاء اخلدمة اخطار املوظف من قبل صاحب
الصالحية بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ملدة ال تزيد عن ()90
يوماً من التاريخ احملدد باالستقالة وبذلك يعترب املوظف يف حكم املستقيل بعد مضي
هذه املدة.
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االستفسار :هل ميكن قبول استقالة املوظف املبتعث للدراسة يف اخلارج إذا مل يكمل دراسته بنجاح؟
وهل يعامل املتدرب معاملة املبتعث للدارسة يف هذا اجلانب؟

الــرأي :إذا ابتعث املوظف للدراسة يف اخلارج فال ميكن قبول استقالته سواء جنح يف دراسته
أو مل ينجح إال بعد أن يؤدي ما عليه من التزام للدولة سواء بدفع التكاليف اليت صرفت
عليه أو باخلدمة مدة تعادل مدة البعثة وفقاً ملا تقضي به املادة ( )25من أحكام ابتعاث
املوظفني خبالف ما إذا ابتعث املوظف للتدريب وفق الئحة التدريب ألن التدريب يعترب
جزء من واجبات الوظيفة فال يلزم املوظف باخلدمة بالدولة مدة تعادل مدة التدريب مما
ميكن معه قبول استقالته إذا مل يكن مطالب ًا خبدمة لغرض آخر غري مدة التدريب.
االستفسار :موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي املؤهل واملسابقة ،أنهيت خدمته على أساس
ً
عدم الصالحية وفقا للمادة ( )17من الئحة انتهاء اخلدمة ،هل يطالب بإمضاء فرتة حظر
معينة قبل التقدم بطلب العودة إىل اخلدمة احلكومية؟

الــرأي :املوظف الذي تنهى خدمته على أساس عدم الصالحية وذلك من قبل السلطة املختصة
وفقاً هلذه املادة ال ميكن اعتباره منقطعاً عن العمل حتى تسري عليه القواعد املقررة يف
هذا الشأن ،كما ال يعترب فصله ألسباب تأديبية ،إذا مل يكن فصله هلذا السبب،
كما أنه ال يعامل باألحكام اخلاصة باملوظف الذي تنهى خدمته لعدم الصالحية يف فرتة
التجربة إذا مل يكن يف فرتة التجربة واليت يلزم هلا مضي سنة إلمكانية العودة ،وبذلك
فإنه ال يوجد ما مينع التقدم بطلب العودة للخدمة دون اشرتاط مضي مدة معينة متى
توفرت لديه شروط ومؤهالت الوظيفة اليت يتقدم هلا.
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االستفسار :يف حالة غياب املوظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل حتتسب أيام
ً
الغياب التي عوقب عنها ضمن أيام الغياب التي جيوز لإلدارة طي قيد املوظف وفقا
للمادة ( )2/10من الئحة انتهاء اخلدمة؟

الــرأي :إن صدور العقوبة التأديبية على املوظف بسبب غيابه عن العمل ال يلغي احتساب أيام
الغياب ضن املدة املقررة جلواز طي قيده بسبب االنقطاع عن العمل استنادًا هلذه املادة.
االستفسار :ما مدى إمكانية احتساب ساعات التأخر أو االنصراف قبل نهاية الدوام ضمن أيام االنقطاع
التي جيوز عند توفرها طي قيد املوظف؟

الــرأي :إن ساعات الغياب سواء كانت يف بداية الدوام أو أثناءه أو قبل نهايته اليت يتم
جتميعها وتبلغ سبع ساعات ال تعترب أيام غياب وال تدخل يف أيام الغياب املنصوص عليها
باملادة ( )10من الئحة إنتهاء اخلدمة ألن هذه املادة نصت على أيام الغياب فقط دون
ساعات الغياب والتأخر.
ً

االستفسار :موظف فصل من اخلدمة بناء على حكم نهائي من ديوان املظامل بإدانته جبرمية التزوير
واحلكم عليه بالسجن والغرامة ،فهل يتأثر قرار الفصل بقبول ديوان املظامل لطلب إعادة
النظر يف احلكم النهائي؟

الرأي :طاملا أن إنهاء خدمته مت وفقاً للمادة (/12أ )3/من الئحة انتهاء اخلدمة بعد صدور
حكم نهائي باإلدانة والعقوبة يف جرمية تزويرفإن قرار الفصل من اخلدمة يعد
صحيحاً نظاماً وال يتأثر بقبول طلب إعادة النظر يف هذا احلكم.
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االستفسار :موظف بعد احالته على التقاعد لبلوغ السن النظامية صدر حبقه حكم نهائي من ديوان
املظامل بإدانته جبرميتي التزوير واالستعمال ومل تكف يده عن العمل لعدم علم جهته
بالقضية ،فكيف تتم معاجلة وضعه؟

الرأي :ال توجد مالحظة على قرار إحالته على التقاعد طاملا مل يتم ايقافه على ذمة القضية
ومل تكف يده وامنا كان على رأس العمل حتى تاريخ بلوغه السن النظامية للتقاعد،
وجيوز مسائلته تأديبياً بعد انتهاء خدمته وفق ًا للمادة ( )33من نظام تأديب املوظفني.
االستفسار :كيفية معاجلة وضع موظف احيل على التقاعد لبلوغ السن النظامية بقرار من جهة عمله
واستمر على رأس العمل بطريقة التعاقد مبكافأة إلنهاء ما لديه من أعمال وتسليم ما
بعهدته ويف هذه االثناء صدر من اجلهة املختصة قرار بتمديد خدمته ملدة سنتني اعتبارا
ً
من تاريخ احالته للتقاعد لبلوغه السن النظامية ،علما أنه مل ينقطع عن عمله ومل يصرف
له معاش تقاعدي؟

الرأي :املوظف يف هذه احلالة يستحق الرواتب والعالوات ومجيع املزايا املالية من تاريخ متديد
خدمته على أن يتم استعادة ما صرف له من مكافأة لقاء تسليم ما بعهدته.
االستفسار :من هي اجلهة املختصة باملوافقة على طلب التقاعد املبكر لشاغلي املرتبتني اخلامسة
عشرة والرابعة عشرة ؟

الرأي :اجلهة املختصة باملوافقة على طلب التقاعد املبكر لشاغلي املرتبتني (الرابعة عشرة
واخلامسة عشرة) هي اجلهة اليت متلك حق التعيني (جملس الوزراء) إذا بلغت
خدماتهم عشرين سنة ومل تتجاوز مخساً وعشرين سنة ،أما إذا بلغت خدماتهم مخساً
وعشرين سنة فأكثر فإن إحالتهم على التقاعد املبكر يكون بقرار من الوزير
املختص أو رئيس املصلحة املستقلة بعد استئذان املقام السامي وفقا للمادة ( )4من
الئحة انتهاء اخلدمة.
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االستفسار :موظف حصل مبوافقة جهة عمله على منحه دراسية لدراسة املاجستري والدكتوراه من
احدى شركات القطاع العام وبعد انتهاء الدراسة تقدم بطلب احالته على التقاعد املبكر
لكون خدماته تزيد عن ستة وعشرين سنة ورفضت جهة عمله الطلب حبجة مطالبته
خبدمة إلزامية ،فما مدى نظامية رفض الطلب ؟

الرأي :املوظف يف هذه احلالة مطالب باخلدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه واعادة ما صرف عليه
عن املدة املتبقية من اخلدمة ألن املنحة الدراسية يف األساس خمصصة للجهة
احلكومية وليس للموظف وقد مت االستفادة منها بإحلا املوظف فيها.
االستفسار :ما مدى نظامية قيام اجلهة احلكومية بإيقاف املستحقات التقاعدية للموظف لديها إذا
كانت خدماته تزيد عن مخسة وعشرين سنة وقد صدر حبقه حكم نهائي من ديوان املظامل
يقضي بإدانته جبرمية االختالس ومعاقبته عن ذلك مع رد املبلغ املختلس مما دفع جبهة
عمله إىل عدم اخالء طرفه لعدم سداده املبلغ املطالب بإعادته؟

الرأي :طاملا أن خدمته احملتسبة يف التقاعد تزيد عن مخسة وعشرين سنة وهذه املدة يربط
عنها معاشاً تقاعدياً أياً كان سبب انهاء اخلدمة طبقا لنظام التقاعد املدني فإنه ال
يوجد مستند نظامي جييز للجهة عدم استكمال اجراءات حتقيق خدماته وتسوية
مستحقاته ،على أن يراعى اشعار املؤسسة العامة للتقاعد مبا عليه من مطالبات
مالية.
ً
االستفسار :ما مدى امكانية معاملة املستخدم وفقا للمادة ( )30من الئحة احلقوق واملزايا املالية وذلك
من أجل ابقاءه ملدة شهرين من تاريخ إحالته على التقاعد حىت يتم إجياد بديل له؟

الرأي :عدم امكانية معاملته مبوجب هذه املادة ألن تطبيقها يقتصر على حالة ابقاء املوظف
لتسليم ما بعهدته وليس لغرض اجياد بديل له.
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االستفسار :ما مدى امكانية إلغاء قرار الفصل من اخلدمة النقطاع املوظف عن العمل بعد أن ثبت أن
االنقطاع كان بسبب املرض؟

الرأي :يشرتط طبقاً للمادة ( )2/10من الئحة إنتهاء اخلدمة لصحة قرار إنهاء اخلدمة أن
يكون انقطاع املوظف دون عذر مشروع ،فإذا ثبت مبوجب تقرير طيب مرضه خالل
فرتة االنقطاع فإن ذلك يعد عذراً مشروعاً لالنقطاع عن العمل ومينع جهة عمله من
إعمال صالحيتها بإنهاء خدمته وبالتالي يلغى قرار الفصل.
االستفسار :ما مدى امكانية تعديل قرار إنهاء خدمة املوظف النقطاعه عن العمل إىل اإلحالة على
التقاعد املبكر لالستفادة من خدمته لغرض صرف املعاش التقاعدي ؟

الرأي :ميكن النظر يف تعديل القرار إىل اإلحالة على التقاعد املبكر إذا كان املوظف مل
يستلم مكافأة من صندو التقاعد مقابل خدمته ،اما إذا كان قد أستلم هذه
املكافأة فإن وضعه قد أستقر وانتهت عالقته بالصندو وال ميكن النظر يف تعديل
قرار إنهاء خدمته.
االستفسار :موظف اطلق سراحه من احلبس االحتياطي على ذمة احدى القضايا إىل حني البت يف
ّ
موضوعه من قبل القضاء ،هل ميكن من عمله أو تكف يده ؟

الرأي :األصل أن يباشر املوظف يف هذه احلالة مهام عمله بعد اطال سراحه إال إذا رأى
الوزير املختص أو هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تتطلب كف يده عن العمل
استنادًا إىل الصالحيات املقررة هلما مبوجب املادة ( )43من نظام تأديب املوظفني.
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ً
ً
االستفسار :كيفية معاجلة وضع موظف فصل من اخلدمة بقوة النظام لصدور حكما موجبا لذلك ومن
ً
ثم عدلت احملكمة عن هذا احلكم وأصدرت حكما آخر غري موجب للفصل ؟

الرأي :يعامل يف هذه احلالة وفقا للمادة (/12ب) من الئحة انتهاء اخلدمة حبيث يعرض امره
على اجلهة املختصة باحملاكمة التأديبية لتقرر اجلزاء التأدييب املناسب حبقه.
االستفسار :موظف صدر حبقه حكم شرعي يقضي بسجنه ملدة ثالث سنوات واستمر بالعمل حىت
ً
صدور توجيه اإلمارة بإنفاذ ما تقرر حبقه شرعا ،ما هو التاريخ املعترب إلنهاء خدمته؟

الرأي :يفصل املوظف يف هذه احلالة بقوة النظام استنادا للمادة (/12أ )4/من الئحة انتهاء
اخلدمة وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يكون فيه احلكم نهائياً وواجب النفاذ ،أما
الفرتة اليت أمضاها بالعمل من تاريخ احلكم النهائي حتى صدور قرارجهة عمله
بالفصل فيعترب يف حكم املوظف الفعلي ويعامل وفقاً ملا نصت عليه املادة (/8أ) من
هذه الالئحة.
االستفسار :مستخدم أمضى ( )28سنة يف اخلدمة ومن ثم مت تثبيته على وظيفة مشمولة بسلم
رواتب املوظفني العام ،فهل ميكن إحالته على التقاعد املبكر قبل مضي سنة من تثبيته؟

الرأي :طاملا أن خدماته احملتسبة يف التقاعد بلغت ( )28سنة فأكثر وغري مطالب يف األساس
بسنة جتربة جديدة يف الوظيفة املثبت عليها ،فإنه ميكن إحالته على التقاعد طبق ًا
لنظام التقاعد املدني.
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