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موظف ــ خدمة مدنية ــ حقوق وظيفية ــ فروقات الرواتب ــ تنازل.

قرار مجل�ض الخدمة المدنية رقم )814/1( وتاريخ 1423/8/20هــ.  

المدعي تم ت�سنيفه على �سلم الوظائف ال�سحية و يطلب منح راتب الدرجة الذي يلي 
راتبه عندما كان على �سلم الموظفين العام ــ موافقة المدعي على نقله مع نق�سان 
راتبه ــ ت�سمن قرار مجل�ض الخدمة المدنية رقم )814/1( في 1423هــ جواز تنازل 
اللوائح  اأو  المدنية  الخدمة  اأنظمة  في  المقررة  البدلت  اأو  المزايا  عن  الموظف 
والقرارات المكملة لها ــ اإن تنازل المدعي كان مطلقًا فال ي�سح دفعه باأن وقع على 

التنازل معتقدًا اأن جميع زمالئه عوملوا بمثل ما عومل به ــ اثره: رف�ض الدعوى.

به  تقدم  فيما  فيها-  الحكم  �سدار  لإ الالزم  بالقدر  ــ  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 
المدعي من لئحة ادعائه، وما اأفاد به اأمام الدائرة بقوله: اإنني اأحد من�سوبي وزارة 
الوظائف  لئحة  على  ت�سنيفي  تم  وقد  الم�ست�سفيات،  اإدارة  دبلوم  واأحمل  ال�سحة 

رقم الق�سية 1/3511/ق لعام 1426هــ
رقم الحكم االبتدائي 67/د/ف/8 لعام 1427هــ

رقم حكم التدقيق 661/ت/1 لعام 1427هــ
تاريخ الجل�سة 1427/11/27هــ
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براتب  ولــى  الأ الدرجة  الخام�ض  بالم�ستوى  طبية(  �سجالت  )فني  با�سم  ال�سحية 
الدرجة  ال�سابعة  المرتبة  في  كنت  الت�سنيف  وقبل  ريــاًل،   )7520( قدره  اأ�سا�سي 
الخام�سة ع�سرة براتب قدره )8310( ريالت، اأي اأنه انخف�ض راتبي بمقدار )790( 
علمًا  اإن�سافي  يتم  فلم  المدنية  الخدمة  ووزارة  ال�سحة  لوزارة  تظلمت  وقد  ريالً، 
باأن لي زمالء تم ت�سنيفهم بدرجات تعادل اأو تزيد على رواتبهم ال�سابقة، فاأطلب 
تاريخ  من  ابتداًء  ذلك  الخام�ض،  الم�ستوى  من  الرابعة  الدرجة  بمنحي  اإن�سافي 
المبا�سرة  بعد الت�سنيف في 1425/11/14هــ، وقد اأجابت الجهة باأن المدعي كان 
ي�سغل وظيفة مدقق �سوؤون الموظفين على المرتبة ال�سابعة، وقد �سدر قرار مجل�ض 
 )832/1( رقم  وقــراره  1423/8/20هــــــ  وتاريخ   )816/1( رقم  المدنية  الخدمة 
وتاريخ 1423/10/17هــ، فتم ت�سكيل فريق عمل مكون من: بع�ض المخت�سين من 
وزارة ال�سحة، ووزارة الخدمة المدنية، ب�ساأن تنفيذ قراري مجل�ض الخدمة المدنية 
الم�سار اإليهما، وتم عمل مح�سر بما تو�سل اإليه فريق العمل، حيث تم تق�سيم الحالت 
المراد ت�سنيفها اإلى الالئحة ال�سحية من قبل فريق العمل اإلى �ست  فئات يقع المذكور 
�سمن الفئة الخام�سة وهم: الموظفون الذين يحملون موؤهالت علمية متخ�س�سة في 
المراد  الوظائف  مع طبيعة  متجان�سة  وظائف خبراتها غير  وي�سغلون  العمل  طبيعة 
النقل لها، وهوؤلء يتم نقلهم بموجب التاأهيل العلمي فقط؛ لعدم تجان�ض الخبرات؛ 
ما يترتب عليه نق�ض في رواتب هذه الفئة، اإل اأنه في حالة وجود قرارات تكليف في 
طبيعة عمل الوظيفة المراد النقل لها فاإنه يمكن قبول تلك الخبرات، بعد التاأكد من 
قرارات التكليف ونماذج العمل حتى �سدور لئحة تكليف بتاريخ 1420/3/6هــ التي 
ل يمكن قبول اأي تكليف بعد �سدورها، ما لم يكن م�سجاًل بوزارة الخدمة المدنية 
جراء الذي تعامل به فريق العمل مع حالة  �سمن ال�سوابط الخا�سة بذلك، وهو الإ
المذكور حيث تم قبول خبراته بموجب التكاليف والم�ساهد ونماذج العمل المرفوعة 
من جهة عمله حتى �سدور لئحة التكليف في 1420/3/6هــ. كما اأن المذكور وافق 
على الت�سنيف وتم نقله اإلى الالئحة ال�سحية في حينه، ولم يبد اعترا�سه وبا�سر 
ت�سمنه  وما  للموظف،  ملزم  غير  الالئحة  على  والت�سنيف  النقل  باأن  علمًا  العمل، 
خطاب وكيل الوزارة الم�ساعد للمراجعة والدرا�سات المكلف من اأخذ موافقة خطية 
قبل اإ�سدار القرار لمن �سيترتب على نقلهم نق�ض في الراتب، وبما اأن المذكور قد 

موظف ــ خدمة مدنية ــ حقوق وظيفية ــ فروقات الرواتب ــ تنازل.

قرار مجل�ض الخدمة المدنية رقم )814/1( وتاريخ 1423/8/20هــ.  

المدعي تم ت�سنيفه على �سلم الوظائف ال�سحية و يطلب منح راتب الدرجة الذي يلي 
راتبه عندما كان على �سلم الموظفين العام ــ موافقة المدعي على نقله مع نق�سان 
راتبه ــ ت�سمن قرار مجل�ض الخدمة المدنية رقم )814/1( في 1423هــ جواز تنازل 
اللوائح  اأو  المدنية  الخدمة  اأنظمة  في  المقررة  البدلت  اأو  المزايا  عن  الموظف 
والقرارات المكملة لها ــ اإن تنازل المدعي كان مطلقًا فال ي�سح دفعه باأن وقع على 

التنازل معتقدًا اأن جميع زمالئه عوملوا بمثل ما عومل به ــ اثره: رف�ض الدعوى.

به  تقدم  فيما  فيها-  الحكم  �سدار  لإ الالزم  بالقدر  ــ  الدعوى  هذه  وقائع  تتح�سل 
المدعي من لئحة ادعائه، وما اأفاد به اأمام الدائرة بقوله: اإنني اأحد من�سوبي وزارة 
الوظائف  لئحة  على  ت�سنيفي  تم  وقد  الم�ست�سفيات،  اإدارة  دبلوم  واأحمل  ال�سحة 
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تطلب  وبالتالي  القرار،  اإ�سدار  قبل  موافقته  اأبدى  قد  اأنه  يعني  فهذا  العمل  با�سر 
الوزارة رف�ض الدعوى. وقد رد المدعي باأن الجهة عللت عدم احت�ساب التكليف بعد 
1420/3/6هــ باأنه لعدم ت�سجيله بوزارة الخدمة المدنية علمًا باأن المادة ال�ساد�سة 
اأي  الالئحة  لهذه  المخالف  التكليف  يرتب  )ل  اأنه  على  ن�ست  التكليف  لئحة  من 
تزويد  الحكومية  الجهات  وعلى  الالئحة  اأو هذه  النظام  يرتبها  التي  ثار  الآ اأثر من 
اأن  يت�سح  ومنها  تمديده(  اأو  التكليف  قــرارات  من  ب�سورة  المدنية  الخدمة  وزارة 
م�سوؤولية الت�سجيل وتزويد القرارات تقع على الجهة، ولي�ست على الموظف. اأما ما 
يخ�ض التوقيع على النقل مع نق�سان الراتب فقال المدعي: اإني وقعت واثقًا من اأن 
جميع المنقولين عوملوا المعاملة نف�سها، مفيدًا باأنه بعد اأن تبين له اأن البع�ض لم 
ينق�ض من راتبهم ال�سابق اأقام دعواه الحالية، وقد ردت الجهة باأن على المدعي اأن 
باأن المرفق مع مذكرة  اأن زمالءه لم يعاملوا بمثل معاملته، فاأجاب المدعي  يثبت 
الجهة المدعى عليها الموؤرخة 1426/10/26هــ يثبت ذلك. وقد طلبت الدائرة من 
الطرفين تقديم �سورة من قرارات تكليف المدعي بعد تاريخ 1420/3/6هــ، وبيان 
تكليف  قرارات  على  تعثر  لم  باأنها  الجهة  فاأجابت  التكليف  لالئحة  مخالفتها  وجه 
للمدعي بعد هذا التاريخ، واأي�سًا اأفاد وكيل المدعي باأن موكله لم يعثر على �سيء، 
اإل اأنه اأفاد باأن قرارات التكليف ال�سابقة ل تزال �سارية، واكتفى الطرفان بما تقدم، 

فاأ�سدرت الدائرة حكمها التالي:

اإلى منحه راتب الدرجة الذي يلي راتبه عندما  اإن المدعي يهدف من دعواه  حيث 
ا�ستحقاقه لذلك، فيما تطلب الجهة  العام على �سند من  الموظفين  كان على �سلم 
رف�ض الدعوى لتطبيقها النظام بحقه لتوقيعه اإقرارًا على موافقته على نق�سان راتبه 
قبل اإ�سدار قرار تحويله اإلى لئحة الوظائف ال�سحية؛ لذا فاإن الخت�سا�ض بنظر 
الدعوى ينعقد لديوان المظالم، وفقًا لما ورد بالمادة )1/8/اأ( من نظامه ال�سادر 
بالمر�سوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1402/7/17هــ باعتبار اأن مو�سوعها مطالبة 
بحق مقرر في نظام الخدمة المدنية ولوائحه، كما اأن الخت�سا�ض النوعي والمكاني 
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قائم لهذه الدائرة بموجب قرارات رئي�ض الديوان المنظمة للدوائر واخت�سا�ساتها. 
وحيث با�سر المدعي عمله على لئحة الوظائف ال�سحية بتاريخ 1425/11/14هــ 
كما  به  جهته  طالب  وحيث  التاريخ،  ذلك  منذ  ن�ساأ  قد  به  يطالب  الــذي  حقه  فــاإن 
بتاريخ 1426/8/21هــ،  اأقام دعواه هذه  المدنية ثم  اأمام وزارة الخدمة  به  طالب 
اأمام  جراءات  اأحكام المادة الثانية من قواعد المرافعات والإ فاإنه بذلك قد راعى 
المدعي  فاإن  المو�سوع  ال�سكل. وفي  المظالم فتكون دعواه مقبولة من حيث  ديوان 
كان ي�سغل وظيفة مدقق بالمرتبة ال�سابعة الدرجة الخام�سة ع�سرة بوزارة ال�سحة 
وراتبه )8310( ثمانية اآلف وثالثمائة وع�سرة ريالت، ونظرًا اإلى كونه يحمل دبلوم 
لوظيفة  ور�سح  ال�سحية  الوظائف  ت�سنيفه على لئحة  تم  فقد  الم�ست�سفيات  اإدارة 
ولى براتب قدره )7520( �سبعة  فني �سجالت طبية بالم�ستوى الخام�ض الدرجة الأ
نقله  قــرار  اإ�ــســدار  قبل  مــر  الأ عليه  عر�ض  وقــد  ــاًل،  ري وع�سرون  وخم�سمائة  اآلف 
فوافق على النقل مع نق�سان الراتب، وهذا ما اأقر به في مذكرته المقدمة بجل�سة 
1426/11/3هــ؛ وبالتالي فاإنه قد تنازل عن فروقات الراتب، وهذا اأمر راجع اإليه، 
وتاريخ   )814/1( رقم  المدنية  الخدمة  مجل�ض  قــرار  ذلك  مثل  ب�ساأن  �سدر  وقد 
المقررة  البدلت  اأو  المزايا  عن  الموظف  تنازل  جواز  المت�سمن  1423/8/20هــــــ 
في اأنظمة الخدمة المدنية اأو اللوائح والقرارات المكملة لها. ومن ثم فاإن المدعي 
بتنازله قد اأ�سقط حقه في الفرق على افترا�ض ثبوته له بموجب تعليمات الت�سنيف 
تنازل  بما  لمطالبته  وجه  فال  ثم  ومن  الجديد،  بو�سعه  ور�سي  الخبرة،  واحت�ساب 
عنه، وتكتفي الدائرة بهذا التنازل عن بحث مدى اأحقية المدعي بالفروقات بموجب 
حقية. ول ينال من ذلك ما دفع به المدعي من  التعليمات، لقيام الم�سقط في حال الأ
اأنه وقع على التنازل، معتقدًا اأن جميع زمالئه عوملوا بمثل ما عومل به، اإذ ذلك دفع 
غير مقبول في ظل كون تنازله مطلقًا دون تقييد منه بذلك القيد عند التوقيع، وهو 
مر الذي لم يثبته المدعي. فلذلك ــ وبعد درا�سة الق�سية والتاأمل ــ حكمت الدائرة  الأ
باحلكم التايل:رف�ض الدعوى املقامة مــن/..... �سد وزارة ال�سحة. واهلل املوفق 

والهادي اإىل �سواء ال�سبيل، 
و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

تطلب  وبالتالي  القرار،  اإ�سدار  قبل  موافقته  اأبدى  قد  اأنه  يعني  فهذا  العمل  با�سر 
الوزارة رف�ض الدعوى. وقد رد المدعي باأن الجهة عللت عدم احت�ساب التكليف بعد 
1420/3/6هــ باأنه لعدم ت�سجيله بوزارة الخدمة المدنية علمًا باأن المادة ال�ساد�سة 
اأي  الالئحة  لهذه  المخالف  التكليف  يرتب  )ل  اأنه  على  ن�ست  التكليف  لئحة  من 
تزويد  الحكومية  الجهات  وعلى  الالئحة  اأو هذه  النظام  يرتبها  التي  ثار  الآ اأثر من 
اأن  يت�سح  ومنها  تمديده(  اأو  التكليف  قــرارات  من  ب�سورة  المدنية  الخدمة  وزارة 
م�سوؤولية الت�سجيل وتزويد القرارات تقع على الجهة، ولي�ست على الموظف. اأما ما 
يخ�ض التوقيع على النقل مع نق�سان الراتب فقال المدعي: اإني وقعت واثقًا من اأن 
جميع المنقولين عوملوا المعاملة نف�سها، مفيدًا باأنه بعد اأن تبين له اأن البع�ض لم 
ينق�ض من راتبهم ال�سابق اأقام دعواه الحالية، وقد ردت الجهة باأن على المدعي اأن 
باأن المرفق مع مذكرة  اأن زمالءه لم يعاملوا بمثل معاملته، فاأجاب المدعي  يثبت 
الجهة المدعى عليها الموؤرخة 1426/10/26هــ يثبت ذلك. وقد طلبت الدائرة من 
الطرفين تقديم �سورة من قرارات تكليف المدعي بعد تاريخ 1420/3/6هــ، وبيان 
تكليف  قرارات  على  تعثر  لم  باأنها  الجهة  فاأجابت  التكليف  لالئحة  مخالفتها  وجه 
للمدعي بعد هذا التاريخ، واأي�سًا اأفاد وكيل المدعي باأن موكله لم يعثر على �سيء، 
اإل اأنه اأفاد باأن قرارات التكليف ال�سابقة ل تزال �سارية، واكتفى الطرفان بما تقدم، 

فاأ�سدرت الدائرة حكمها التالي:

اإلى منحه راتب الدرجة الذي يلي راتبه عندما  اإن المدعي يهدف من دعواه  حيث 
ا�ستحقاقه لذلك، فيما تطلب الجهة  العام على �سند من  الموظفين  كان على �سلم 
رف�ض الدعوى لتطبيقها النظام بحقه لتوقيعه اإقرارًا على موافقته على نق�سان راتبه 
قبل اإ�سدار قرار تحويله اإلى لئحة الوظائف ال�سحية؛ لذا فاإن الخت�سا�ض بنظر 
الدعوى ينعقد لديوان المظالم، وفقًا لما ورد بالمادة )1/8/اأ( من نظامه ال�سادر 
بالمر�سوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1402/7/17هــ باعتبار اأن مو�سوعها مطالبة 
بحق مقرر في نظام الخدمة المدنية ولوائحه، كما اأن الخت�سا�ض النوعي والمكاني 
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موظف ــ خدمة مدنية ــ حقوق وظيفية ــ بدل عمل فـي العيادة النف�سية ــ العربة 
فـي �سرف البدل.

قرار مجل�ض الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 1400/11/14هــ.  

دارية التي يعمل لديها ب�سرف بدل نف�سية له ــ العبرة  المدعي يطلب اإلزام الجهة الإ
في قرار مجل�ض الخدمة المدنية رقم 366 في مكان العمل وطبيعة الوظيفة الممنوح 
عنها البدل وما يعتري القائم عليها من ظروف ومخاطر جعلته م�ستحقًا للبدل، ولم 
�سباب ول يمكن  لفاظ ل بخ�سو�ض الأ ياأِت باعتبار مالك الوظيفة ــ العبرة بعموم الأ
تقييد  نه ل يمكن  لأ اآنفًا،  اإليها  الم�سار  والرواتب  الت�سنيف  تقييدها بخطاب مدير 
داة ذاتها التي ورد بها ــ القرار المانح للبدل �سدر عن جهة اأعلى من  المطلق اإل بالأ
الجهة التي قيدته فال يعتد بالتقييدالعبرة في �سرف البدل باأداء الموظف واجبات 
الفترة  البدل عن  لزام ب�سرف  الإ اأثره:  ــ  فعلية  البدل ب�سفة  لها  وظيفته خ�س�ض 

النظامية.

حكمت الهيئة: بتاأييد احلكم رقم 67/د/ف/8 لعام 1427هــ ال�سادر فـي الدعوى 
إليه من ق�ساء. وباهلل تعاىل التوفيق. رقم 1/3511/ق لعام 1426هــ فيما انتهى ا

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.




