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ص الُملخ    

 القانون الخاص : ، ماجستير في عباد وليد مبارك الشمالي

 .2019 مايو

 النظام القانوني لحق العامل القطري في مكافأة نهاية الخدمة  العنوان:  

 الدكتور محمد عمار غزالالمشرف على الرسالة:  

تناولت هذه الرسالة موضوع النظام القانوني لحق العامل القطري في مكافأة نهاية الخدمة،  

مل القطري الخاضع  و المشكلة القانونية التي تحاول الرسالة اإلجابة عنها هي ما مدى أحقية العا

لقانون العمل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وباألخص إذا كان يخضع لقانون التقاعد و  

 . المعاشات

من قانون العمل وقانون    56للتداخل الذي قد يحدث بين نص المادة    ا  وذلك نظر    وتأتي هذه المشكلة

ا يؤثر على تطبيقها في النزاعات  حول تفسير المادة مم ا  التقاعد و المعاشات مما يشكل خالف 

المختلفة، ولوجود مواد في قانون التقاعد و المعاشات تنص على أحقية العامل القطري بمكافأة  

 نهاية الخدمة مما قد يؤثر بدوره على قانون العمل.  

ن، استعرض في المبحث  يأساسي  فصلينلإلجابة على هذا التساؤل قسم الباحث الرسالة إلى  

اق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وفقا  لقانون العمل وذلك بتقديم نبذة عامة عن األول استحق

مكافأة نهاية الخدمة وطبيعتها القانونية ثم بعد ذلك التطرق لشروط استحقاقها في قانون العمل ،  

دمة  عرض الباحث لتأثير قانون التقاعد و المعاشات على مكافأة نهاية الختثم في المبحث الثاني 

في قانون العمل ، حيث أعطى لمحة عامة عن قانون التقاعد و المعاشات ثم تطرق للمواد التي  

، وفي   23و المادة   -قبل إلغاءها – مكرر 23عالجت مكافأة نهاية الخدمة وهي نص المادة 
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كما   كال المبحثين تناول الباحث القوانين ذات الصلة مع القيام بتحليلها ونقدها إذا لزم األمر ، 

 المحاكم القطرية ذات الصلة وقام بتحليلها ونقدها بالقدر الذي يخدم الرسالة.    أحكامعرض الباحث  

والهدف من هذه الرسالة هو تقييم النصوص المنظمة الستحقاق العامل القطري لمكافأة  

ي  نهاية الخدمة في ظل النظام القانوني الحالي ، وذلك بغية تطويرها بهدف االستفادة منها ف

 .   المستقبل
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 شكر وتقدير
وفقني ألتم الرسالة    بأنهداني إلى موضوع الرسالة ، وسجدت هلل شكرا     هلل شكرا  بأنسجدت  

وحتى   ، وسجدت هلل شكرا  الذي سخر لي من يأخذ بيدي ويعينني من بداية مسيرتي األكاديمية

إتمام الرسالة ، فلوالك ربي ما أنجزت وال وصلت إلى ما أنا عليه اآلن فالحمدهلل على نعمه و  

 إحسانه.  

ان كانا معي منذ بداية  وأتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى والدي أمي وأبي اللذ 

 الطريق مرورا  بمرحلة الماجستير ووصوال  إلى نهاية الرسالة. 

كلمات الشكر و الثناء كلها مهما كثرت لن توفيهما حقهما فشكرا  لكم على ما قدمتم ، كما أتوجه   

بالشكر والعرفان إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة من إخوتي وزمالئي سواء كان بحرف  

و بكلمة أو بجملة أو بفكرة ، فدعمكم المتواصل لي كان بمثابة الحافز الذي يدفعني إلى البذل و  أ

 العطاء .  

وأخص بالشكر واإلمتنان أستاذي الدكتور محمد عمار تركمانية غزال الذي شرفني بقبوله  

ا الحالية ،  اإلشراف على هذه الرسالة ، و الذي ساهم بتوجيهاته القيمة في إبراز الرسالة بصورته

و الذي كان بمثابة المرشد لي في حالة الشك و الغموض ، فشكرا  لك على ما قدمت وأسأل هللا  

   أن يبارك في علمك وأن ينفعك وينفع بك .    
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 مقدمة  

أول قانون ينظم عالقة العمل في القطاع الخاص في دولة قطر هو قانون  بداية نشير إلى أن

، و المالحظ على القانون السابق أنه صدر في فترة كانت دولة قطر   1962لسنة  3العمل رقم 

لمجتمع  وضع  ل  ا  البريطاني وكانت حديثة عهد كدولة وبالتالي جاء هذا القانون انعكاس  اإلنتداب تحت  

ن وغير القطريين ، ومن األمور التي فرق فيها  ييه التفرقة بين العاملين القطريآن ذاك ، فنالحظ عل 

القانون السابق هي أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة ، فبالنسبة للعامل القطري يستحقها بنص  

يستحقها إذا كان منصوص عليها بموجب عقد  ف  قطري   أما العامل الغير  24القانون وتحديدا  المادة  

 . مل المبرم بينه وبين المؤسسة التي يعمل لديها الع

منه على عدم   27في المادة    نصأنه    1962و المالحظ على قانون العمل الصادر سنة   

التزام رب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة إذا كان يقدم للعامل "فائدة إضافية أكبر" من مكافأة  

نهاية الخدمة ، وعلى الرغم من التعديالت التي أجريت على القانون إال أن هذه المادة ظلت كما  

 هي ولم تسبب أية إشكال في التطبيق.  

و الذي ألغى قانون العمل السابق الصادر   2004قانون العمل الحالي سنة  عندما صدر  و 

من القانون الملغي ، نقل مضمونها مع اختالف في   27، يالحظ أن نص المادة  1962سنة 

من قانون العمل الحالي ، ومع تبني لمشرع القطري لنظام   56بعض األمور إلى نص المادة 

 2004و التعديل الذي أجري عليه في  2002لسنة  24رقم  التقاعد و المعاشات بموجب القانون 

أدى هذا إلى خلق نوع من التداخل بين  ، من القانون  23مكرر وتعديل المادة  23بإضافة المادة 

إذ أصبح لدينا أكثر  منه و قانون التقاعد و المعاشات ،    56كل من قانون العمل وباألخص المادة  
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مدى أحقية العامل القطري في   وهو ، ان ذات الموضوع من نص في تشريعين مختلفين يعالج

 الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا كان خاضع لقانون التقاعد و المعاشات.  

 أهمية البحث -أواًل 

تكمن أهمية البحث في أنه جاء ليعالج مشكلة قانونية موجودة في الواقع العملي تتمثل في  

نون العمل ، والذي يخضع أيضا  لقانون التقاعد و المعاشات  مدى أحقية العامل القطري الخاضع لقا

  قد  جهات العمل الخاصةبعض بصرف مكافأة نهاية الخدمة له عند انتهاء خدمته ، حيث أن 

حول هذا الشأن وتستعمله كذريعة لحرمان العامل   من قانون العمل  56تستغل غموض نص المادة  

ون التقاعد و المعاشات، و الجانب اآلخر من المسألة  وفقا  لقان ا  القطري بحجة أنه يستحق معاش 

سارية   -23و المادة  -ها ئقبل إلغا  –مكرر 23هو أن قانون التقاعد و المعاشات في المادة 

نصتا على استحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة مما قد يحدث معه نوع من    -المفعول

التداخل بين القانونين ، وباألخص إذا علمنا أن قانون العمل هو المعني بتنظيم عالقة العمل 

  د و المعاشات فهو ال يعن وتحديد حقوق و التزامات كل من العامل وجهة العمل ، أما قانون التقاع

بتنظيم عالقة العمل بقدر ما يهتم بتحديد كيفية وحاالت استحقاق المعاش ودور الهيئة العامة  

 للتقاعد و التأمينات االجتماعية في هذا الشأن.  

كما أن أهمية هذا البحث تأتي من قلة المراجع التي كتبت فيه و المعنية بالقانون القطري  

ن في المستقبل االسترشاد فيه فيما يتعلق بمكافأة  ييمكن للقانوني   ا  ث أن يقدم مرجع، لذلك حاول الباح

 للعامل القطري.   الخدمة نهاية
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 حدود البحث -ثانياً 

يقوم الباحث في هذه الرسالة ببحث مدى أحقية العامل القطري الخاضع لقانون العمل والذي يخضع  

  العامل ، فحدود البحث هي  على مكافأة نهاية الخدمةالحصول    أيضا  لقانون التقاعد و المعاشات في

يدخل في ال وبالتالي  وقانون التقاعد والمعاشات في ذات الوقت،  القطري الخاضع لقانون العمل

ال يشمل البحث  ،كما العامل القطري الذي يعمل في جهة ال تخضع لقانون العمل نطاق البحث 

د و المعاشات ألن خضوع العامل القطري للقانون العامل القطري الذي ال يخضع لقانون التقاع

األخير هو الذي يؤدي إلى إثارة تساؤل استحقاقه للمكافأة نهاية الخدمة من عدمه ، كما أن البحث  

ولن يتعرض لمسائل أخرى في   للمكافأة العامل القطري بمسألة استحقاق فقط  سوف يكون متعلق

مكافأة نهاية الخدمة، وإن كان الباحث في المبحث األول من الرسالة سوف يعطي لمحة عامة عن 

مكافأة نهاية الخدمة بهدف تكوين تصور واضح لدى القارئ عن مكافأة نهاية الخدمة ولمنع  

حث الثاني من الرسالة بالنسبة  اختالطها مع ما قد يشتبه بها ، و األمر نفسه قام به الباحث في المب 

لقانون التقاعد و المعاشات حيث خصص المطلب األول لتقديم لمحة عامة عن قانون التقاعد و 

المعاشات وذلك ليكون لدى القارئ فكرة واضحة عن دور قانون التقاعد و المعاشات وتمييزه عن 

 ما قد يختلط به.  

 صعوبات البحث -ثالثاً 

قلة المراجع القانونية المتخصصة في مسألة مكافأة   يتمثل في أكثر تحدي واجه الباحث

نهاية الخدمة في القانون القطري ، حيث أن الباحث لم يعثر إال على مرجعين األول للدكتور فاروق 

بحث منشور في   –األباصيري وهو )حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري 

  – دولة قطر  – وزارة العدل  – مركز الدراسات القانونية و القضائية  –المجلة القانونية القضائية 
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(  والثاني للقاضي أحمد منصور محمد علي 2016ديسمبر  -العدد الثاني ، السنة العاشرة  

 2004لسنة  14)الدليل العملي في المطالبات و الدعاوى العمالية في ضوء قانون العمل رقم 

  – المكتب الفني  –ز و االستئناف بدولة قطر و األحكام العربية وتعديالته و أحكام محكمة التميي

 .( 2014الطبعة األولى   –محكمة التمييز 

مرجع واحد وهو من إعداد  على  إال    فلم يقف الباحث  أما بالنسبة لقانون التقاعد والمعاشات  

بشان  2002ة لسن 24الدكتور فرج محمد البوشي واألستاذة هيا فهد البوعينين )شرح القانون رقم 

  – ية القانونية بوزارة العدل ئالصادر من مركز الدراسات القضا –التقاعد و المعاشات وتعديالته 

جمع  ، لذلك حاول الباحث في المبحث الثاني المتعلق بقانون التقاعد والمعاشات 1(2018سنة 

  ى المقابالت وال ننسمن مصادر مختلفة كالمواقع االلكترونية أو الندوات المسجلة و  محتوى الرسالة  

 و األحكام القضائية)إن وجدت(.   ذات الصلة طبعا  نصوص القانون 

 إشكالية البحث -رابعاً 

اإلشكالية القانونية التي تحاول هذه الرسالة معالجتها هي مدى أحقية العامل القطري  

لى مكافأة  الخاضع لقانون العمل ، و الذي يخضع أيضا  لقانون التقاعد و المعاشات في الحصول ع

األول: هل مجرد خضوع العامل القطري   مهمان سؤاالننهاية الخدمة ، ويتفرع عن هذه اإلشكالية 

 56وفقا  لنص المادة  المستحقة  لقانون التقاعد و المعاشات يكفي لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة  

للمعاش؟ ، السؤال الثاني : ما هو الدور الذي يلعبه   ا  من قانون العمل أم يجب أن يكون مستحق 

 

 23المرجع تضمن فقط شرح نصوص دون التعليق عليها أو إضافة أحكام قضائية إليها ، كما أنه عندما قام بإيراد المادة  1
من  117مكر وهي الملغية قام بشرحها ولكن ذلك باستخدام المادة  23اعتبرها ملغية في حين أنها سارية المفعول و المادة 

 لذلك لم يستطع الباحث االستفادة بشكل كبير من هذا المرجع.   2016لسنة  15قانون الموارد البشرية رقم 
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على استحقاق   23و المادة  –قبل إلغائها  –مكرر  23قانون التقاعد و المعاشات وتحديدا المادة 

 العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة؟   

 منهج البحث  -خامساً 

نهج أصلي ، حيث أن  لإلجابة على اإلشكالية السابقة استعمل الباحث المنهج التحليل كم

الباحث تعرض للنصوص القانونية بالتحليل و والنقد لبيان أوجه القوة أو القصور فيها ، كما أن  

الباحث لم يقتصر على مجرد تحليل نصوص القانون وإنما قام بتحليل األحكام القضائية بهدف  

أيضا  المنهج المقارن   استنتاج توجه المحكمة مع تقييمه ونقده إذا لزم األمر ، واستعمل الباحث

كمنهج فرعي كلما دعت إليه الحاجة ، وذلك بهدف االسترشاد بتوجه معين أو حكم معين لدى  

 خر.  آ مشرع 

 تقسيم البحث -سادسًا 

لمعالجة إشكالية البحث المتمثلة في مدى استحقاق العامل القطري الخاضع لقانون العمل  

  تثار عاشات لمكافأة نهاية الخدمة ، وبما أن المشكلة ، و الذي يخضع أيضا  لقانون التقاعد و الم

اية الخدمة وإحداهما يؤثر على  بالنسبة لقانونين في كل منهما شروط مختلفة الستحقاق مكافأة نه 

نونين بشكل  خر ، فإن الباحث عالج استحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة في كال القا اآل 

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا  لقانون   من الرسالة سيكون عن  األول  منفصل ، حيث أن الفصل

المعاشات على مكافأة نهاية الخدمة في قانون  فهو تأثير قانون التقاعد و الثاني    الفصلالعمل ، أما  

 .  العمل
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 األول فصلال

 استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل القطري 

 تمهيد وتقسيم:

سوف يتناول الباحث استحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة في   الفصلفي هذا 

  فيوما نتج عن تفسيرها من خالف انعكس  56قانون العمل ، وذلك في ظل غموض المادة 

مكافأة نهاية الخدمة هي حق للعامل  تطبيقها على النزاعات التي تعرض أمام المحاكم ، و 

أيضَا التزام على صاحب العمل   ي، وه20042لسنة ( 14منصوص عليه في قانون العمل رقم )

يلزم بسداده للعامل بعد انتهاء الخدمة ، ولكن حتى يلزم رب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة  

( و 54في المادتين ) ا  عليها قانون العمل ، وذلك تحديد  هناك شروط يجب أن تتوافر منصوص 

تحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا  لقانون العمل  ( من قانون العمل، وقبل الدخول في شروط اس 56)

بمكافأة نهاية الخدمة من خالل بيان تعريفها وطبيعتها القانونية وتمييزها عن ما   التعريف، يجب  

ثاني ، وعلى هذا سوف  مبحث قد يختلط بها ، ثم بعد ذلك سوف نتعرض لشروط استحقاقها في 

 و التالي:  يكون تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النح

 األول: ماهية مكافأة نهاية الخدمة    بحث الم

 الثاني: شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بحث الم

 

 

مأخوذ من موقع الميزان   6/7/2004نشر تاريخ   - 9العدد  –الجريدة الرسمية  2
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3961&language=ar – أخر زيارة له في تاريخ  

26/3/2019  
 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3961&language=ar
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 األول  بحثالم

 ماهية مكافأة نهاية الخدمة 

في الحديث عن ماهية مكافأة نهاية الخدمة سوف نقوم ببيان تعريفها في التشريع إن وجد  

  ا  سوف نتعرض للطبيعة القانونية للمكافأة وما إذا كانت تعتبر أجر ثم الفقه ثم القضاء ، وبعد ذلك 

ترجيح بين ما سبق ، وأخيرا  سوف نقوم  المع  ص خاق    ح أو  ا  مبلغ تأمين وأ ا  تعويض  أو ا  إضافي

بتمييزها عن ما قد يختلط بها كاألجر ، المعاش التقاعدي و مبلغ التأمين ، وذلك في ثالثة أفرع  

 كما سيأتي. 

 األول  مطلبال

 تعريف مكافأة نهاية الخدمة مع بيان أهميتها

قانون العمل القطري في المادة األولى الخاصةةةةةةةةةةةة بالتعريفات أورد تعريفات عدة ، لكنه لم 

لمكافأة نهاية الخدمة، وإنما اكتفى بتنظيم شةةةةروط اسةةةةتحقاقها وشةةةةروط الحرمان  ا  خاصةةةة   ا  يورد تعريف

، 20023( لسةةنة 22منها ، و األمر كذلك يقال بالنسةةبة لقانون التقاعد و المعاشةةات القطري رقم )

حيةث أن قةانون التقةاعةد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات في المةادة األولى الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة بةالتعةاريف أورد تعريفةا  لكلمة 

وإنمةا لكثرة   ا  صةةةةةةةةةةةةةةةد بهةا "مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة" ، فهو في حقيقةة األمر لم يورد تعريفة )المكةافةأة( وق

اسةةةةةةةتعمال مصةةةةةةةطلح مكافأة نهاية الخدمة أراد أن يختصةةةةةةةرها بكلمة "مكافأة" ، خالصةةةةةةةة القول أن 

 

مأخوذ من موقع الميزان  – 6/10/2002تاريخ النشر  – 10العدد  –الجريدة الرسمية  3
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar –  ة له في تاريخأخر زيار  

26/3/2019  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
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لها منعا    ا  المشةةةةةةةةةةةةةةرع القطري لم يقم بتعريف مكافأة نهاية الخدمة ، ومن األفضةةةةةةةةةةةةةةل أن يورد تعريف

 باألجر كما سيأتي بيانه.  الختالطها

أما بالنسةةةةةةةةةةةةبة لتعريف مكافأة نهاية الخدمة في القضةةةةةةةةةةةةاء ، فإن القضةةةةةةةةةةةةاء القطري لم يقم 

لذلك  فلم يقف الباحث على تعريف لمكافأة نهاية الخدمة في القضةةةةةةةةةةةاء القطري،    بتعريف المكافأة

 مكافأة نهاية الخدمة"   تم اللجوء إلى القضةةاء المقارن وتحديدا  القضةةاء المصةةةري ، و األخير بقوله

التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضةةافي يعطى للعامل بمناسةةبة انتهاء عمله لديه وتعتبر بحسةةب 

األصةةةةةةةل تبرعا من صةةةةةةةاحب العمل فال يلتزم بصةةةةةةةرفها إال إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في 

،  و  4رة وثابتة" الالئحة الداخلية للمنشةةةةةةأة أو إذا جرى العرف على صةةةةةةرفها بصةةةةةةفة عامة ومسةةةةةةتم

المالحظ في التعريف السةةةةةةابق أنه اعتبرها منحة من رب العمل للعامل حيث أنه ال يلزم بإعطائها 

إال إذا نص عليها العقد أو الئحة المنشةةأة أو عرف المهنة ، فكأن الحكم السةةابق اشةةترط للحصةةول 

عرف على منحها ، متجاهال  على المكافأة النص عليها إما في العقد أو الئحة المنشأة أو جريان ال

( لسةةةةةةةةةةةةةةنةة 137بةذلةك أن قةانون العمةل المصةةةةةةةةةةةةةةري المعمول بةه في ذلةك الوقةت وهو القةانون رقم )

على أحقية العامل في المكافأة في مدة   755نص في  المادة   بشةةةةأن إصةةةةدار قانون العمل1981

ن االجتماعي الخدمة بعد سةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةتين وبشةةةةةةةةةةرط  أن ال يكون تكون له حقوق وفقا  لقانون التأمي

، فالسةةةةةةةةؤال هنا هل تجاهلت المحكمة هذا النص ، أم أن 1975لسةةةةةةةةنة   79الصةةةةةةةةادر بقانون رقم 

 

 53- مكتب فني 9-5-2002 - تاريخ الجلسة - قضائية 71 لسنة 323 - الطعن رقم -  مدني -محكمة النقض  4
مأخوذ من موقع قوانين الشرق   – 620رقم الصفحة  - 2رقم الجزء 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=305663&H=&HM=0#383368 -   أخر زيارة له في
  26/3/2019تاريخ 

هر عن كل سنة من السنوات يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شتنص على "  5
الخمس األولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وذلك إذا لم تكن له حقوق من هذه المدة وفقا  لتأمين 

 "1975لسنة  79الشيخوخة. والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين االجتماعي الصادر بقانون رقم 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=305663&H=&HM=0#383368
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المطعون ضةةةةده )العامل( لم تتوافر فيه الشةةةةروط المنصةةةةوص عليها في قانون العمل لذلك اعتبرت 

يرجح المحكمةةة أن مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة في هةةذه الحةةالةةة تكون تبرعيةةة وال تلتزم بهةةا جهةةة العمةةل؟ 

الباحث أن يكون األخير هو السةةةةةةةةةةةةةةبب الذي جعل المحكمة تعتبر أن المكافأة تبرعية حتى ولو لم 

 تصرح به المحكمة. 

أما بالنسةةةةةبة للفقه فإنه يعرف المكافأة بأنها "التزام على عاتق صةةةةةاحب العمل بموجبه يدفع للعامل 

سةةةواء أكان العقد محدد المدة أو   مبلغا  من النقود يتناسةةةب مع خدمته، وذلك عند انتهاء عقد العمل

، ويالحظ على التعريف السابق أنه قام بتعريف مكافأة نهاية الخدمة على أنها   6غير محدد المدة" 

، والتعريف 7مبلغ من النقود يعطى للعامل عند انتهاء عقد العمل ألي سةةةةةةبب من أسةةةةةةباب االنتهاء

بالفعل تعطى للعامل عند انتهاء عقد   السةةةةةةةابق محل نظر ذلك ألن مكافأة نهاية الخدمة وإن كانت

العمةل إال أن هةذا ليس في جميع الحةاالت فنهةاك حةاالت يتم إنهةاء عقةد العمةل ويحرم العةامةل من 

مكافأة نهاية الخدمة ، كما أن هذا التعريف ال يشةير من قريب أو بعيد إلى إمكانية أن يخصةم من 

لغ من المةال ولم يقم بسةةةةةةةةةةةةةةداد بلرب العمةل بممكةافةأة نهةايةة الخةادمةة في حةال إذا كةان العةامةل مةدين 

مع تنظيم المشةةةةةةةةةةةةةةرع ، لةذلةك يمكن القول أن هةذا التعريف ال يتفق   8وانتهى عقةد عملةه  للةدينكةامةل 

  .نهاية الخدمة ، حتى وإن كان األخير لم يقم بتعريفها بشكل صريح القطري لمكافأة 

 

مكافأة  نهاية الخدمة في القانون   –انظر في هذا التعريف وتعريفات أخرى في الوليد محمد أحمد عبدالكريم عابدون   6
التاريخ   – 46، العدد  18السنة   -السودان  –وزارة العدل  –بحث منشور في مجلة العدل  –السوداني و السعودي 
 170ص  – 2016الميالدي شهر أبريل 

  170ص  – المرجع السابق 7
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من قانون العمل  بنصه على "  54عالج المشرع القطري هذه الحالة في نص المادة  8

 من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل"
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لقةةانون للعةةامةةل على رب ويعرف البعض مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة بةةأنهةةا " حق مةةالي جعلةةه ا

العمل بشةروط محددة، يقتضةي أن يدفع األول للثاني عند انتهاء خدمته أو لمن يعولهم مبلغا  نقديا  

دفعة واحدة، يالحظ في تحديد مقدارها مدة الخدمة و سةةةةةةةةةةةبب انتهاؤها و الراتب الشةةةةةةةةةةةهري األخير 

األول حيةث أنةه يفهم من ، ويالحظ على التعريف السةةةةةةةةةةةةةةةابق أنةه تالفى عيوب التعريف   9للعةامةل" 

عبارة " يالحظ في تحديد مقدارها مدة الخدمة و سةبب انتهاؤها ...." أن سةبب انتهاء الخدمة يؤخذ 

في عين االعتبار عند تقدير مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي يتصةةةور أن يحرم العامل إذا كان سةةةبب 

انون أو أن يتم االنتقاص منها انتهاء الخدمة غير مشةةةةةةةةروع أو إحدى الحاالت التي نص عليها الق

، لكن يعةاب على هةذا التعريف مةا أورده من أن رب العمةل يقوم بةدفع مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة للعةامل 

( 55)أو من يعولهم ، حيث أن هذا الحكم لم يقم بتنظيمه المشةرع القطري ، وإنما نص في المادة  

على أن في حالة وفاة العامل فإن رب العمل يودع خزينة المحكمة مسةةةةةتحقات العامل مضةةةةةافا   10

إليهةا مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة  في خزينةة المحكمةة ، وسةةةةةةةةةةةةةةتقوم بعةدهةا المحكمةة بتوزيعهةا على ورثةة 

العةامةل ، وبةالتةالي هةذا التعريف ال يتفق مع تنظيم المشةةةةةةةةةةةةةةرع القطري ألحكةام مكةافةأة نهةايةة الخةدمة 

كان األخير حيةا  أما إن كان المشةةةةةةةةةةةةةةرع في قانون العمةل يلزم رب العمةل بدفع المكةافأة للعةامل إذا  فة 

 

الشريعة و  بحث منشور في حولية كلية  –زكاة مكافأة نهاية الخدمة و الراتب التقاعدي  –الدكتور محمد نعيم ياسين  9
 143ص  – 1996العدد الرابع عشر سنة  –جامعة قطر  –القانون و الدراسات اإلسالمية 

إذا توفي العامل أثناء الخدمة، أيا  كان سبب الوفاة، وجب على صاحب العمل أن يودع خزينة المحكمة  تنص على "  10
جر، أو مستحقات أخرى للعامل مضافا  إليها المختصة خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما  من تاريخ الوفاة أي أ

مكافأة نهاية الخدمة، وعلى أن يتضمن محضر اإليداع تقريرا  مفصال  يبين فيه كيفية حساب المبالغ المشار إليها وأن يوافي 
 .اإلدارة بنسخة من هذا التقرير

عة اإلسالمية أو قانون األحوال الشخصية وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقا  ألحكام الشري
المعمول به في بلد المورث. وإذا انقضت ثالث سنوات على تاريخ اإليداع دون أن ُيعرف المستحق للمبالغ المودعة وجب 

 "على المحكمة إحالتها إلى الخزينة العامة للدولة
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لورثةة العةامةل بعةد أن يودعهةا رب العمةل في خزينة  بةالةدفعفةإن المحكمةة هي التي سةةةةةةةةةةةةةةتقوم   يةا  متوف

 المحكمة. 

مشةةةةةةةةةةةةةةرع لمكةافةأة نهةايةة الخةدمةة و الةذي يتفق مع تنظيم الا   ويمكن القول أن انسةةةةةةةةةةةةةةب تعريفة 

القطري لها هو ما عرفه البعض بأنها "مبلغا  من المال يتحدد في ضوء أخر راتب يتقاضاه العامل 

وعدد سةةةةةنوات الخدمة التي قضةةةةةاها لدى صةةةةةاحب العمل ، وعلى أن يلتزم صةةةةةاحب العمل بأدائها 

للعةامةل حين انتهةاء عقةد العمةل أو العالقةة العمةاليةة، بين الطرفين، كةل ذلةك مةا لم يحةدث سةةةةةةةةةةةةةةبةب 

التعريف السةةةةةةةةابق على  ، ويالحظ    11يحدده القانون لحرمان العامل من هذه المكافأة كليا  أو جزئيا " 

يتفق مع تنظيم المشةةةةةرع القطري لمكافأة نهاية الخدمة كما أنه نص على أن رب العمل يدفعها   هأن

حرمةان للعةامةل ولم يةذكر أن رب العمةل يةدفعهةا لورثةة العةامةل ، عالوة على أنةه نص على إمكةانيةة 

العةةامةل منهةةا جزئيةةا  وكليةةا   وهو بةالفعةةل كةذلةك فةالمشةةةةةةةةةةةةةةرع القطري نص على حةاالت معينةةة يجوز 

حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة كليا  ، وبالنسبة للحرمان الجزئي فيمكن القول أن المقصود 

 هنا هو قيام رب العمل بخصم المبالغ التي تكون مستحقة له تجاه العامل.

همية مكافأة نهاية الخدمة فإنها تلعب دور كبير في تحفيز العمال في القطاع وبالنسةةةةةبة أل 

ألنه و االسةةتمرار فيه أطول مدة ممكنة  الخاص، ذلك أنها تشةةجع العامل على االنخراط في العمل  

، فكلما زادت مدة الخدمة   12كما سةةةةةةةةبق أن تم بيانه مدة خدمة العامل لها تأثير على مبلغ المكافأة

مكافأة نهاية الخدمة والعكس صةةةةةةحيح إذا قلت المدة قلت مكافأة نهاية الخدمة ، كما أنها زاد مبلغ  

 

بحث محكم ومنشور في  –بين الجدوى و الجدية مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي  –جمال فاخر النكاس  11
 56ص  – 1996تاريخ ديسمبر  4، العدد  20المجلد  –مجلة الحقوق )الكويت( 

االلتزامات التبادلية بين صاحب العمل و العامل في ظل نظام العمل السعودي وفقا  ألخر  –الدكتور خالد حسن أحمد  12
ه و الجزاءات المترتبة على مخالفتها )دراسة 5/6/1436وتاريخ  46رقم م/ تعديالت تمت عليه الصادرة بالمرسوم الملكي

  165ص–م 2016 –ه 1437الطبعة األولى  –مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع  –مقارنة( 
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عند انتهاء عقده يسةةةةةةةةةد به حاجته لحين العثور على   وذلك بتوفير مبلغ من المال له  العامل  تحمي

، والفرض هنا أن العامل عمل مدة معينة في جهة ما ثم تقرر إنهاء خدمته لسبب ال 13عمل جديد

ه فيةه ، والزال العةامةل يسةةةةةةةةةةةةةةتطيع العمةل ، ولكن حتى ال يبقى العةامةل مةدة زمنيةة قةد تكون دخةل لة 

طويلة أو قصةةةةةةةةةةةةةةيرة بدون دخل مالي فإن مكافأة نهاية الخدمة تغطي العامل فترة بحثه عن وظيفة 

أخرى يتكسةةةةةةةةةةةةةةب منهةا ، أما إذا قرر العةامل أن يتقةاعد فإن مكةافأة نهةاية الخةدمة قد ال تكون كافية 

نه مدة زمنية طويلة في هذه الحالة فإن من األفضةل أن يحصةل على معاش ، ويفضةل وضةع لتأمي

الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية   بإمكانيةشةةةةةةةةةةةروط و ضةةةةةةةةةةةوابط محددة للسةةةةةةةةةةةماح للعامل القطري  

الخدمة. بعد أن اسةةةةةةةةةةةتعرضةةةةةةةةةةةنا التعاريف التي قيل بها من أجل تعريف مكافأة نهاية الخدمة يبقى 

لطبيعةة القةانونيةة لمكةافةأة نهةايةة الخةدمةة؟  ومةا هو األثر المترتةب على تحةديد تسةةةةةةةةةةةةةةاؤل هو مةا هي ا

 المطلبالطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة؟ كل هذه األسةةةةةةةئلة سةةةةةةةوف نقوم باإلجابة عليها في 

 التالي. 

 الثاني  مطلبال

 الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة 

في تحةديد النظةام القةانوني الذي القةانونيةة لمكةافأة نهةاية الخةدمة  تكمن أهميةة تحةديد الطبيعةة  

وقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية   سةةةةةيطبق في حال لم توجد نصةةةةةوص تحكم المسةةةةةألة،

لمكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة، فةةالبعض يعتبرهةةا جزء من األجر ، والبعض األخر يعتبرهةةا نوع من أنواع 

لتعويض يةةدفع للعةةامةةل بعةةد انتهةةاء خةةدمتةةه ، واعتبرهةةا البعض اآلخر نوع من أنواع التةةأمين وهنةةاك ا

 

  165ص  –المرجع السابق  13
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رأي أخر يعتبرها حق من نوع خاص، سوف نقوم في هذا الفرع بمناقشة هذه اآلراء و الترجيح من 

 بينها، مع بيان وجهة المشرع القطري في هذا الشأن وذلك كما سيأتي. 

 األجر:  مكافأة نهاية الخدمة جزء من –َل الرأي األو

من أجر العامل مؤجل الدفع ، يخصم منه   وفقا  لهذا الرأي فإن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر جزء  

، حيث يعتبر هذا  14  ويدفع له عند نهاية خدمته بالمنشأة بدال  أن يحصل على راتب مرتفع سنويا  

لعمل بالمنشأة وبالتالي تعتبر المكافأة جزء من   الرأي األساس القانوني لمكافأة نهاية الخدمة هو ا

مستحقات العامل وتدخل ضمن المفهوم الواسع لألجر فال يقتصر مفهوم األجر على المبلغ  

، ويبرر هذا الرأي توجهه باعتبار   15  المالي الذي يتقاضاه العامل لكي يعول نقسه ويعول أسرته

ن اشترط الستحقاق المكافأة قضاء مدة معينة  من األجر بأن القانو  مكافأة نهاية الخدمة جزء  

، فالعامل كلما قضى فترة أطول في العمل زادت   16بالمنشأة بناء عليها قد تزيد أو تنقص المكافأة 

قيمة المكافأة وكلما قضى فترة أقل تقل المكافأة، وهذا كله مرهون بأن ال يكون العامل قد ارتكب  

لخدمة، ويضيف هذا الرأي تبرير أخر مفاده أن األجر  مخالفة تبرر حرمانه من مكافأة نهاية ا 

المتخذ أساسا  الحتساب المكافأة هو نفسه األجر الذي يتقاضاه العامل أثناء خدمته مما يدل على  

  .17أن ما كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته من آجر في حقيقته ال يمثل جميع آجره 

 

ين العمل و الفقه و القضاء  النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة في قوان –الدكتور أحمد شوقي محمد عبدالرحمن  14
 7فقرة   13ص  –بدون دار نشر  –بدون تاريخ نشر  –المصري و الفرنسي 

  7فقرة  13ص   -المرجع السابق  15
 150ص  –مرجع سابق  –الدكتور محمد نعيم ياسين  16
  150ص  –المرجع السابق  17
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ي عندما قام بتعريف األجر في قانون ويمكن إضةةافة حجة أخرى مفادها أن القانون القطر 

نص على أنه "األجر األسةةةةةةاسةةةةةةي مضةةةةةةافا  إليه جميع العالوات و البدالت و المكاف ت ،  18  العمل

التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسةةةةةةةةةةةةةبته، آيا  كان نوعها وطريقة احتسةةةةةةةةةةةةةابها" و المالحظ أن 

لألجر لذلك قد   ا  واسةةةةةةةةع  ا  لكنه أورد تعريفالمشةةةةةةةةرع القطري لم يورد تعريف لمكافأة نهاية الخدمة ، و 

يتصةةةةةةةور أن يقول قائل أن عبارة " جميع العالوات و البدالت و المكاف ت التي تدفع للعامل مقابل 

العمل أو بمناسةةةةةبته" يدخل ضةةةةةمنها مكافأة نهاية الخدمة ألنها نوع من المكافأة تدفع للعامل مقابل 

أن هذا الرأي تعرض للنقد   ، على الرغم من وجاهة الحجج السةابقة إال 19عمله بالمنشةأة مدة معينة  

 من عدة أوجه. 

من أجر العامل السةةةتحقها العامل   الوجه األول هو أنه لو كانت مكافأة نهاية الخدمة جزء  

 ن، ولكن نجد أ 20هافي جميع حاالت انتهاء عقده باعتبارها حقا  مكتسةةةةةةةةةةةةةبا  له ال يجوز حرمانه من

مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، وذلةك إذا  هةانالمشةةةةةةةةةةةةةةرع القطري في حةاالت محةددة أجةاز حرمةان العةامةل م

من قانون العمل القطري ، فجواز حرمان  61ارتكب إحدى الحاالت المنصةةةوص عليها في المادة  

من األجر فةاألخير ال يجوز حرمةان العةامةل منةه  العةامةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ينفي كونهةا جزء  

  .ا القانون ، وإن كان يجوز االنتقاص منه وفقا  للضوابط التي حدده

 

 المادة األولى من قانون العمل القطري  18
 31/85)طعن بالتمييز رقم  20/1/1986محكمة التمييز الكويتية في حكم لها صادر بتاريخ وتطبيقا لهذا الرأي قضت  19

عمالي( بأن " مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته ، ومن طبيعة خاصة نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر ال  
هذا الحكم مشار إليه عند  جمال  –القانون" يجوز مخالفته ، واألصل في هذه المكافأة أنها أجر إضافي و التزام أوجبه 

، ويالحظ على الحكم السابق أنه اعتبر المكافأة حق قائم بذاته ولكنه   17هامش  66ص  –مرجع سابق  –فاخر النكاس 
في نفس الوقت اعتبرها أجر إضافي لذلك يطرح السؤال هنا هل هي حق قائم بذاته أم هي أجر إضافي ؟ فتوجه المحكمة 

 م السابق لم يكن واضحا  في الحك
وزارة  –مجلة العدل  –مكافأة نهاية الخدمة في القانون السوداني و السعودي  -الوليد محمد أحمد عبدالكريم عابدون  20

 173ص  – 2016تاريخ أبريل  – 46العدد  18المجلد  –السودان  –العدل 



  

   

15 

 

الوجةه الثةاني من النقةد الةذي تعرض لةه هةذا الرأي كةان ينصةةةةةةةةةةةةةةةب على األجر الةذي يتخةذ 

أسةةةاسةةةا  الحتسةةةاب المكافأة ، حيث أن النقد يتمثل في أن مكافأة نهاية الخدمة تحسةةةب على أسةةةاس 

 أخر آجر كان يتقاضةةةةةةةةةةةاه العامل قبل انتهاء خدمته في حين أنه لو كانت المكافأة جزء من األجر

،  21لكان الواجب أن يتخذ األجر الفعلي للعامل الذي كان يتقاضةةةةةةةةاه أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةا  الحتسةةةةةةةةاب المكافأة 

،   23و األجر األسةةةةةاسةةةةةي  22ويالحظ في هذا الصةةةةةدد أن المشةةةةةرع القطري يفرق بين كل من األجر

من قانون العمل  54ويجعل األخير هو األسةةةةةةةةةةاس في احتسةةةةةةةةةةاب المكافأة وذلك وفقا  لنص المادة  

 .القطري 

لوجةةه الثةةالةةث الةةذي تم االعتراض على هةةذا الرأي متمثةةل في أن األجر كةةالتزام قةةانوني وا

فةاألجر مقةابةل العمةل ولكن هنةاك حةاالت ال يعمةل فيهةا  ،يكون مقةابةل مةا قةام بةه العةامةل من عمةل 

، ومن أمثلتها حالة اإلجازة القانونية حيث   24العامل ومع ذلك يسةةةةةةةةةةتحق عنها مكافأة نهاية الخدمة

مل ال يعمل أثناء إجازته ومع ذلك تحسةةةةب هذه المدة ضةةةةمن مدة الخدمة ،  وذلك اسةةةةتناداَ أن العا

إلى تعريف الخدمة المسةةةةةةةةةةتمرة الذي أورده المشةةةةةةةةةةرع القطري في المادة األولى من قانون العمل و 

الذي يشةةةةةةةمل " اإلجازات أو الغياب المصةةةةةةةرح بها قانونا  أو اتفاقا ، أو في حاالت توقف العمل في 

 شأة لسبب ال دخل إلرادة العامل فيه" . المن

 

 150ص  –مرجع سابق  –الدكتور محمد نعيم ياسين  21
األجر األساسي مضافا  إليه جميع العالوات والبدالت والمكاف ت، عرفته المادة األولى من قانون العمل القطري بأنه "  22

 التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أيا  كان نوعها وطريقة حسابها"
عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من معدل ما يدفع إلى العامل عرفته المادة األولى من قانون العمل القطري بأنه "  23

 الزمن أو على أساس القطعة أو اإلنتاج، ويشمل العالوة السنوية دون غيرها" 
  10فقرة  17ص  –مرجع سابق  –الدكتور أحمد شوقي محمد عبدالرحمن  24
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أما بالنسةةةةةةةةبة للحجة القائلة بأن تعريف األجر في القانون القطري هو تعريف واسةةةةةةةةع يتصةةةةةةةةور أن 

يدخل ضةةةمنها مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه يمكن الرد على هذه الشةةةبهة أن المشةةةرع القطري وإن لم 

ه نظمها بأحكام خاصةة تختلف عن أحكام األجر، يورد تعريفا  خاصةا  بمكافأة نهاية الخدمة ، إال أن

فلو اعتبرنا أن المكافأة جزء من األجر لما احتاج المشةةةةةةةةةةرع إلى نصةةةةةةةةةةوص خاصةةةةةةةةةةة ولكان اكتفى 

 منفصةةال    ا  بنصةةوص األجر ، ولكن توجه المشةةرع القطري بتنظيم المكافأة يدل على أنه يعتبرها أمر 

النتقادات السةةةةةابقة تم هجر الرأي القائل بأن عن األجر ولم يرد أن يسةةةةةقط عليها حكمه ، ونتيجة ل

 المكافأة تعتبر جزء من أجر العامل.

 مكافأة نهاية الخدمة تعويض للعامل:   –الرأي الثاني 

للعامل عن الضةةةةةرر المادي  ا  يذهب هذا الرأي إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر تعويضةةةةة 

فأصةةةةةةةةةحاب هذا االتجاه   ،25صةةةةةةةةةاحب العملاألدبي الذي لحق العامل نتيجة انتهاء خدمته لدى   و

يرون أن مكافأة نهاية الخدمة تهدف بشةةةةةكل أسةةةةةاسةةةةةي إلى جبر الضةةةةةرر الذي لحق بالعامل نتيجة 

ولكن هذا الرأي لم يسةةلم من سةةهام النقد التي وجهت له  ،26خروجه من عمله و انقطاع مورد رزقه

امل حتى يسةةةأل صةةةاحب ، فمن جهة يشةةةترط السةةةتحقاق التعويض ارتكاب خطأ يسةةةبب ضةةةررا  للع

العمةةل عن التعويض ولكن على الرغم من ذلةةك هنةةاك حةةاالت قةةد ينتهي فيهةةا عقةةد العمةةل دون أن 

يكون هناك خطأ من جانب صةةةةةةةةةةةاحب العمل كما لو انتهى عقد العمل بانتهاء مدته إذا كان العقد 

كما  لعمل فيه،، فالحالة األخيرة انتهى عقد العمل ولكن لسةةةةةبب ال دخل إلرادة رب ا27محدد المدة  

أنه بالنسةبة لركن الضةرر فإنه قد يتصةور أن يتم إنهاء عقد العمل وال يلحق بالعامل أي ضةرر بل 

 

 174ص  –مرجع سابق  –الوليد محمد أحمد عبدالكريم عابدون  25
 152ص  –ع سابق مرج –الدكتور محمد نعيم ياسين  26
 33ص  -مرجع سابق –الدكتور أحمد شوقي محمد عبدالرحمن  27
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على العكس قد يكون هو المسةةةةةةةةتفيد من ذلك كما في حالة ما إذا تم إنهاء عقد العامل وعثر على 

ن خطةأ و ، فةالمالحظ أن أركةان التعويض م  28وظيفةة أخرى بمرتةب أعلى من وظيفتةه السةةةةةةةةةةةةةةةابقةة

ضةةةةرر ال تتوفر بالنسةةةةبة السةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة، كما أن الهدف من مكافأة نهاية الخدمة 

ليس جبر الضةةةةةةةةرر كما هو الحال في التعويض ، وإنما الهدف منها مكافأة العامل الذي أمضةةةةةةةى 

تب على يعينه على اإلنفاق بعد تركه للعمل، ويتر   ا  مدة معينة لدى صةةةةةاحب العمل وتوفير له مبلغ

كون مكافأة نهاية الخدمة ال تهدف إلى جبر الضرر إلى جواز الجمع بين المكافأة وما قد يستحقه 

 . 29مشكلة عدم جواز الجمع بين تعويضين عن فعل واحد تثارالعامل من تعويضات فال 

قد يؤدي  ا  وتجدر اإلشةةةةةةةارة إلى أن اعتناق الرأي الذي يعتبر مكافأة نهاية الخدمة تعويضةةةةةةة 

مع حرمانه   ا  تعسةةفي تيجة غير عادلة، إذ أنه قد يتصةةور قيام رب العمل بفصةةل العامل فصةةال  إلى ن

من جميع حقوقه ، ثم بعد ذلك يقوم العامل باللجوء إلى القضةةةةةةاء لكي يعيد له حقوقه التي سةةةةةةلبت 

من قانون العمل القطري و التي حدد صةةالحيات المحكمة في  64منه ، حينها تدخل نص المادة  

ين لها أن فصل العامل كان تعسفيا  وهي إما " إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل حال تب

العةامل  ا  واسةةةةةةةةةةةةةةتحقةاقةه األجر عن الفترة التي ُحرم فيهةا من العمةل تنفيةذا  لهةذا الجزاء، أو تعويضةةةةةةةةةةةةةة 

نتيجة  تعويضةةةةةا  مناسةةةةةبا ، ويدخل في تقدير التعويض األجر والمزايا األخرى التي ُحرم منها العامل

إلى النص السةةابق فإنه يجوز للقاضةةي أن يحكم للعامل بالتعويض يأخذ   ا  ، فاسةةتناد  "30هذا الفصةةل

 

  174ص  –مرجع سابق  –، وأنظر أيضا  الوليد محمد أحمد عبدالكريم عابدون  3ص  –المرجع السابق  28
  15فقرة  73ص  –مرجع سابق  –جمال فاخر النكاس  29
كلمة "اللجنة" بكلمة " المحكمة" حيث ألغيت األخيرة وذلك بسبب تم استبدال  64تجدر اإلشارة إلى أنه في نص المادة  30

الذي استحدث لجنة يطلق عليها لجنة فض و  2017لسنة  13بموجب القانون رقم  2004لسنة  14تعديل قانون العمل رقم 
لتعديل جعل من هذه المنازعات العمالية وجعل مقرها في وزارة التنمية اإلدارية و العمل و الشؤون االجتماعية ، حيث أن ا

اللجنة تحل محل محاكم أول درجة في المنازعات العمالية ، فكأنه أعطى هذه اللجنة االختصاص القضائي بحيث جعلت 
قراراتها بمثابة حكم أول درجة ، على الرغم من ذلك إال أنه تجدر اإلشارة إلى أنه قد يفهم من النص اللجنة هي وحدها  
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فيه بعين االعتبار المزايا التي حرم منها العامل نتيجة لهذا الفصةل ، في هذه الحالة لو اعتبرنا أن 

لكان العامل استحق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة و  ا  مكافأة نهاية الخدمة تعويض

على الضةوابط التي وضةعها المشةرع ، ولما اسةتحق   الذي يقدره القاضةي وفق سةلطته التقديرية بناء  

  .مكافأة نهاية الخدمة ألننا سوف نكون أمام تعويضين عن فعل واحد وهذا ال يجوز 

فإنه في هذه الحالة يجيز للعامل أن يحصةةةةل على  ا  أما القول بأن المكافأة ليسةةةةت تعويضةةةة 

تعويض عالوة على مكافأة نهاية الخدمة التي قد يكون حرم منها ، ولعل ما يؤكد أن مكافأة نهاية 

الخدمة ليسةةةةةةت تعويض ما ذهبت إليه أحد أحكام المحكمة العليا في مصةةةةةةر بقولها " حق المكافأة 

طبيعتهما فمكافأة العامل عن مدة خدمته التزام وحق التعويض حقان مختلفين في أسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةهما و 

مصةدره المباشةر القانون فهي بهذا تعتبر نوع من األجر اإلضةافي أوجب قانون عقد العمل الفردي 

منه دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصةةةير من  32في المادة   1944لسةةةنة   41رقم 

أما التعويض فهو مقابل   –في األحوال المقررة قانونا   جانبه فال يجوز حرمانه من هذه المكافأة إال 

الضةةةرر الذي يصةةةيب العامل جزاء فصةةةله بغير مبرر مناطه سةةةوء اسةةةتعمال الحق وترتب الضةةةرر 

، فالحكم السةةابق يشةةير بوضةةوح إلى أن كل من مكافأة نهاية الخدمة و  31يدور معه وجودا  وعدما " 

يعة ، ونتيجة لالنتقادات السةةةةةةةةةابقة فإن هذا الرأي التعويض أمران مختلفان في األسةةةةةةةةةاس وفي الطب

 أصبح ضعيف ولم يعد يؤخذ به . 

 

، ألن التعديل حذف عبارة المحكمة وحل محلها اللجنة  64المنصوص عليها في المادة  القادرة على توقيع الجزاءات
وبالتالي قد يقول قائل أن محاكم االستئناف ال يمكنها توقيع هذا الجزاء ألنها ال تدخل ضمن مفهوم للجنة ، لذلك كان من 

يفهم أحد من النص السابق أنه قاصر على  األفضل أن يتم النص على أن "للمحكمة أو اللجنة بحسب األحوال"  حتى ال 
 اللجنة فقط .   

نسخة مخصصة لطلبة الفرقة الثالثة   –الوجيز في قانون العمل  –هذا الحكم منقول من الدكتور أحمد حسن البرعي   31
 742ص  – 2003طبعة سنة  –دار النهضة العربية  –بكليات الحقوق 



  

   

19 

 

 مكافأة نهاية الخدمة نوع من التأمين: –الرأي الثالث 

،  حيث يرى أصةةةةحاب هذا 32من التأمين ا  يرى البعض أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر نوع

االجتمةاعي الذي يعين العةامل على أعبةاء الرأي أن مكةافأة نهةاية الخةدمة هي نوع من أنواع التةأمين  

الحياة بعد تركه العمل لدى رب عمل معين،ومن وجهة نظر هذا الرأي أن هذا الذي يفسةةةةةةةةةةةةر عدم 

جواز الجمع بين مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة و المعةاش حيةث أنهمةا من طبيعةة واحةدة فال يتةأتى الجمع 

بقوله    56ون العمل القطري في المادة  ، ولعل ما يؤكد التبرير السةةةةةابق ما نص عليه قان33بينهما  

" ال يلزم صةةةةاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشةةةةابه يكفل للعامل فائدة أكبر من 

من هذا القانون، بدفع هذه المكافأة  )54 (مكافأة نهاية الخدمة التي يسةةتحقها بموجب أحكام المادة

حيث أنه يفهم من النص السةةةةابق   "باإلضةةةةافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضةةةةى النظام المشةةةةار إليه

   34أنه في حال كان رب العمل يوفر ميزة أفضل للعامل فإنه ال يلزم بمنحه المكافأة.

ه لم يسةةةلم من النقد حيث أنه أحد أركان عقد التأمين هو قسةةةط غير أن الرأي السةةةابق بدور 

التأمين الذي يلتزم المؤمن عليه بدفعه للمؤمن ولو فرضةةةنا أن رب العمل هو المؤمن و أن العامل 

هو المؤمن عليةةه فةةإن األخير ال يقوم بةةدفع قسةةةةةةةةةةةةةةط التةةأمين الةةذي يمثةةل أحةةد أركةةان عقةةد التةةأمين 

، كما أن مقتضةةةةةةةةةةةةى كون   35فأة نوع من التأمين الختالل أحد أركانهوبالتالي ال يمكن اعتبار المكا

وهو في  –مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة مبلغ تةأمين يفيةد أنهةا تسةةةةةةةةةةةةةةتحق بمجرد تحقق الخطر المؤمن منةه 

 

مجلة جامعة الملك سعود )العلوم  –نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي جدوى مكافأة  –رزق بن مقبول الريس  32
شرح قانون  –، و انظر أيضا   الدكتور محمد لبيب شنب  281ص  – 2004تاريخ  – 2العدد  16المجلد  –اإلدارية( 

 478ص  – 1976الطبعة الثالثة  –القاهرة  –شارع عبدالخالق ثروت  32 –دار النهضة العربية  –العمل 
  24فقرة  36 –مرجع سابق  –الدكتور أحمد شوقي محمد عبدالرحمن  33
 سوف نتعرض الحقا  إن شاء هللا لتفسير محكمة االستئناف القطري لهذه المادة وكيف وسعت من تفسيرها  34
 153 -مرجع سابق  –الدكتور محمد نعيم ياسين  35

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51848&LawID=3961&language=ar
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في جميع الحةةاالت حيةةث أنةةه قةد  ا  ولكن هةةذا ليس صةةةةةةةةةةةةةةحيحةة  -هةةذه الحةةالةةة انتهةةاء خةةدمةةة العةةامةةل 

  .36الت المحددة التي نص عليها قانون العمليتصور حرمان العامل منها في بعض الحا

أمةا فيمةا يتعلق بةالحجةة القةائلةة أن مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة تعتبر نوع من التةأمين وبةالتةالي ال 

فهةذا الكالم يرد عليةه بةأن في بعض أنواع  ا  يتصةةةةةةةةةةةةةةور الجمع بينهةا وبين المعةاش الةذي يعتبر تةأمينة 

التأمين يتصةةةةةةةةةةةور الجمع بين أكثر من تأمين وهذا ما يعرف بتأمين األشةةةةةةةةةةةخاص الذي يهدف إلى 

،  37من أخطار تهدد وجوده ، أو صةةةةةحته أو سةةةةةالمة أعضةةةةةائه  له تأمين ما قد يتعرض له المؤمن

قود التةأمين على خطر واحةد و حيةث أن في هةذا النوع من التةأمين ليس هنةاك مةا يمنع من تعةدد ع

الجمع بين مبةةالغ التةةأمين النةةاتجةةة عن هةةذه العقود ذلةةك ألن مثةةل هةةذا التةةأمين ليس لةةه الصةةةةةةةةةةةةةةفةةة 

التعويضةةةية مما يترتب عليه عدم اشةةةتراط وجود تناسةةةب بين مبلغ التأمين ومقدار ما يلحق المؤمن 

 الخدمة  افأة نهاية. وفي هذا الصةةةةةةدد يرى الباحث أنه على فرض صةةةةةةحة تكييف مك38من أضةةةةةةرار

بةأنهةا تةأمين فةإنهةا تعتبر نوع من أنواع التةأمين على األشةةةةةةةةةةةةةةخةاص وبةالتةالي ليس هنةاك مةا يمنع من 

 الجمع بينها وبين المعاش ألن طبيعة التأمين من األشخاص تسمح بهذا الجمع.

 مكافأة نهاية الخدمة حق خاص: –الرأي الرابع 

لم تسةةةةةةلم اآلراء السةةةةةةابقة التي قيلت في تكييف مكافأة نهاية الخدمة من النقد ، لذلك ظهر 

رأي آخر يرى أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر حق خاص، ومسةةةةةةةةةةةةةتقل عن غيره من الحقوق، حيث 

 

 153ص  –المرجع السابق  36
  2017طبعة  –جامعة قطر  –كلية القانون  -عقد التأمين في القانون المدني القطري  –الدكتور حسن حسين البراوي  37
 129ص  –
 272ص  –المرجع السابق  38
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أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق خاص فرضةةةةةةةةةةةته قوانين العمل على   39يرى أصةةةةةةةةةةةحاب هذا الرأي

احتسةةةابها وحاالت   يةوكيف  اانون نفسةةةه هو الذي تكفل بتحديد شةةةروط اسةةةتحقاقهأرباب العمل، و الق

، فالقانون تولى تنظيم مكافأة نهاية الخدمة بنصةةةةةةةةةةوص آمرة ال   ااالنتقاص منه  كيفيةالحرمان منه  

يجوز لألفراد االتفةاق على مةا يخةالفهةا إال في حةالةة منح مزيةد من الحقوق للعةامةل أو التخفيف من 

قاقها ، وتأسةيسةا  على ما سةبق يمكن القول أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق قانوني الشةروط السةتح

يجد مصةةةةةةةةدره في القانون، وتعتبر أحكامه أحكام آمرة ال يجوز للعقد أو الالئحة الداخلية للمنشةةةةةةةةأة 

،  ولعل ما يؤكد صةةةةةةحة الرأي السةةةةةةابق ما ذهبت إليه محكمة التمييز الكويتية في حكم 40مخالفتها

أن "مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شةةةةروط اسةةةةتحقاقه على وجه آمر لها من 

 . 41ال تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه" 

ويرى البةةاحةةث أن الرأي األخير هو الرأي األقرب إلى الصةةةةةةةةةةةةةةواب ذلةةك أن مكةةافةةأة نهةةايةةة 

ألن األجر يكون  آخر ، فمن جهةةة ال يمكن اعتبةةارهةةا أجرا   الخةةدمةةة ال يمكن تقريبهةةا من أي نظةةام

ه، في حين أن المكافأة مقابل العمل وال يتصةةةةةةةةةةةور حرمان العامل منه وإن كان يمكن االنتقاص من

تمنح للعامل لكن يمكن حرمانه منها إذا توافرت حاالت الحرمان منها أو إذا منح ميزة  األصةةةةةةةةةةةةةل 

ما أن مكافأة نهاية الخدمة ليسةةةت تعويض فهي ال تهدف أفضةةةل كما لو كان يسةةةتحق المعاش ، ك

 

، وانظر أيضا  الوليد محمد أحمد عبدالكريم  174ص  –مرجع سابق  –الدكتور خالد حسن أحمد انظر في هذا الرأي  39
  153 –مرجع سابق  –، وانظر أيضا  الدكتور محمد نعيم ياسين  175ص  –ق مرجع ساب –عابدون 

بحث منشور في المجلة  –حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري  –الدكتور فاروق األباصيري  40
 -الثاني ، السنة العاشرة   العدد –دولة قطر  –وزارة العدل  –مركز الدراسات القانونية و القضائية  –القانونية القضائية 

  28فقرة  30ص  – 2016ديسمبر 
 – 31المكتب الفني  – 7/4/2003تاريخ الجلسة  –قضائية  23لسنة  – 125الطعن رقم  –محكمة التمييز الكويتية  41

تمام في  4/7/2018تمت زيارة الموقع في تاريخ   –مأخوذ من موقع قوانين الشرق  – 289رقم الصفحة  – 2رقم الجزء 
  PM 5:41الساعة 
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إلى جبر الضةةةةرر بل إن هناك حاالت ال يتصةةةةور وقوع الضةةةةرر أو الخطأ فيها ومع ذلك تسةةةةتحق 

إذا اسةةةةةةةةةةةةةةتعمةل العةامةل حقةه في إنهةاء العقةد بةإرادتةه   الحةاالتمكةافةأة نهةايةة الخةدمةة  ومن أمثلةة هةذه 

من قةةانون العمةةل  49المةةدة وذلةةك وفقةةا  لنص المةةادة المنفردة حةةالةةة مةةا إذا كةةان العقةةد غير محةةدد 

ذلك أن طبيعة العالقة بين العامل ورب العمل هي   ا  القطري ، أما السةةةةةةةةةبب في عدم اعتبارها تأمين

عقد عمل ال عقد تأمين ، كما أن العامل ال يقوم بدفع قسةةةةةةةةةةةط التأمين  والذي يعد أحد أركان عقد 

النتفاء أحد أركانه ، أما سةةةةةةةةةبب اعتبارها   ا  التأمين األمر الذي ينفي كون مكافأة نهاية الخدمة تأمين

ريد الذي خصةةةها به المشةةةرع ، فهو الذي نظمها في نص المادة حق قانوني خاص فهو التنظيم الف

ووضةةةةةع الحد األدنى لها وحدد أسةةةةةس احتسةةةةةابها ، وحدد حاالت الحرمان منها والتي ترد على  54

من قانون العمل القطري، كما أن القانون قد منح مكافأة  6142سةبيل الحصةر كما في نص المادة  

 

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في   على أنه " 61تنص المادة  42
 :الحاالت التالية

 .إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم وثائقا  أو شهادات مزورة 1 -
عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل اإلدارة بالحادث  إذا ارتكب العامل خطأ نشأت 2-

 .خالل مدة ال تجاوز نهاية يوم العمل التالي من علمه بوقوعه
إذا خالف العامل، أكثر من مرة، التعليمات الخاصة بالمحافظة على سالمة العمال والمنشأة، رغم إنذاره كتابة، وبشرط   3 -

 .التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر أن تكون تلك
إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد العمل أو بموجب القانون، رغم توجيه إنذار   4 - 

 .كتابي إليه
 .إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها 5 - 

 .بين أو تحت تأثير مخدر إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر -  6
 .إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه 7 - 
 .إذا تكرر اعتداء العامل على زمالئه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا   8 - 
خمسة عشر يوما  متقطعة خالل إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو  9 - 
 .السنة

 ".إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة 10 - 
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من قةةةانون العمةةةل  543ون األخرى وذلةةةك بموجةةةب المةةةادة يتقةةةدم على الةةةدي ا  نهةةةايةةةة الخةةةدمةةةة امتيةةةاز 

 القطري.

وتجدر اإلشةةةةةةةةةةةةةارة في هذا الصةةةةةةةةةةةةةدد أن مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل القطري وإن 

 3في ظل قانون العمل الحالي، إال أنها في ظل قانون العمل السةةابق رقم   ا  يقانون  ا  كانت تعتبر حق

 ا  قانوني   ا  انب ، فهي بالنسةةةةةبة للقطريين كانت تعتبر حقلم تكن كذلك بالنسةةةةةبة لألج 441962لسةةةةةنة  

من قانون العمل الملغي ، ولكن بالنسةةبة للعمال األجانب  24مصةةدره القانون وتحديدا  نص المادة  

ال يسةةةةةةةةةةةةةةتحقةه العةامةل األجنبي إال إذا نص عليةه في العقةد، وهةذا مةا عبرت  ا  عقةدية   ا  كةانةت تعتبر حقة 

(على أي عامل: أ  24المادة)ال تسةةةري أحكام   -لملغي بقولها " من قانون العمل ا 25عن المادة  

يكون أجنبيا ويعمل لدى مؤسسة وطنية، وفي هذه الحالة يطبق  -....... ، ج   -..... ،  ب   -

المبرم بين الطرفين"، حيث المالحظ من النص السةةةةةةةةةةةةةةابق أنه في حالة ما إذا كان العامل   االتفاق

، ولعل ما يؤكد الرأي 45ويعمل في مؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةة وطنية فإن المطبق هو العقد المبرم بينهم    ا  أجنبي

حيث تتلخص وقائع الدعوى  46السةةةةةةةةةةةةةةابق ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية في أحد أحكامها  

ن كان يعمل كسةةةةةةةةائق لدى المطعون ضةةةةةةةةدها ، وقامت األخيرة بإنهاء عقد عمله في في أن الطاع

، مما حدا بالطاعن إلى إقامة دعوى يطالب فيها بكامل مسةةتحقاته من بينها مكافأة  2004مارس 

 

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال على أن "  5تنص المادة  43
 " .على جميع الديون األخرى، بما فيها ديون الدولةصاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة 

 -مأخوذ من موقع الميزان   1/1/1962نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   44
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2599&language=ar  - ه في تاريخ  أخر زيارة ل

26/3/2019  
 وما بعدها  18ص  –مرجع سابق  –الدكتور فاروق األباصيري  45
مجموعة  – 2008جلسة األول من يناير  –تمييز مدني  2007لسنة  57الطعن رقم  –محكمة التمييز القطرية  46

السنة الرابعة من يناير   –بمحكمة التمييز األحكام الصادرة عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها 
 14ص  –محكمة التمييز  –المكتب الفني  – 2008إلى ديسمبر  2008

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39492&LawID=2599&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39492&LawID=2599&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39492&LawID=2599&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2599&language=ar
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نهاية الخدمة، محكمة أول درجة رفضت الدعوى ، أما محكمة االستئناف  حكمت بإلزام المطعون 

لدى الطاعن  حكم االسةةةةةةةةةتئناف قبوال    ثالثة وثمانون رياال ( ، فلم يلقف و ضةةةةةةةةةدها بمبلغ )سةةةةةةةةةتة آال 

 فطعن عليه بالتمييز. 

أمام محكمة التمييز أثار الطاعن مسةةةةةةةةألة أن حكم محكمة االسةةةةةةةةتئناف لم يقم باحتسةةةةةةةةاب 

و الذي  2004لسةةةةةنة   14من قانون العمل رقم  54و  4مكافأة نهاية الخدمة وفقا  لنص المادتين  

القةانون المعمول بةه وقةت النزاع ، والتي تعةد أحكةامةه آمرة ال يجوز مخةالفتهةا وبةالتةالي مةا كةان هو 

ورد فيه هو الذي يحكم شةةةةةةروط اسةةةةةةتحقاق الطاعن للمكافأة ،  رفضةةةةةةت محكمة التمييز هذا النعي 

وسةةةةةببت ذلك بقولها " إذ كان الثابت من األوراق أن عقد العمل بين الطاعن والمطعون ضةةةةةدها قد 

بإصةةةةةدار قانون  2004( لسةةةةةنة  14وانتهى العمل به في تاريخ سةةةةةابق على نفاذ القانون رقم )ُأبرم  

، ومن ثم فال انطباق ألحكام هذا القانون عليه ، وإنما  6/1/2005العمل المعمول به اعتبارا  من 

منه على  (24) والذي نص في المادة   1963( لسنة  3يسرى في شأنه قانون العمل السابق رقم )

باإلضةةةةةافة إلى أي مبلغ يكون مسةةةةةتحقا  للعامل عند انتهاء خدمته يجب على صةةةةةاحب العمل  أن " 

أن يؤدى مكةافةأة نهةايةة خةدمةة للعةامةل التي تنتهي مةدة خةدمتةه بعةد العمةل بهةذا القةانون ، وتكون مةدة 

( من ذات القانون على أن " ال 25هذه الخدمة سنة مستمرة على األقل ...." ، ونص في المادة )

( على أي عامل أ...... ب....... ج.. يكون أجنبيا  ويعمل لدى مؤسسة 24ى أحكام المادة )تسر 

وطنية وفى هذه الحالة خاص،االتفاق المبرم بين الطرفين " ، مؤداه أن شةةةةةةةةةةرط اسةةةةةةةةةةتحقاق العامل 

األجنبي الذي يعمل لدى مؤسةةةةةةسةةةةةةة قطرية مكافأة عند انتهاء خدمته لديها هو أن يكون عقد عمله 

ن نصا  يقرر هذا الحق له ، وكان الذي ال خالف عليه بين المتخاصمين خلو عقد العمل قد تضم

في تقاضةةةةةةةةةةةى مكافأة عند نهاية   –وهو غير قطري   –المبرم بينهما من نص على أحقية الطاعن  

وعلى مةا قرره  –خةدمتةه ، فةإن طلةب الطةاعن الحكم لةه بمكةافةأة نهةايةة خةدمةة عن عمةل بةدأ وانتهى 
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قبل صةةدور قانون العمل الجديد يكون غير مسةةتند إلى صةةحيح القانون   –دعواه   الطاعن بصةةحيفة

".  

فالحكم السةةةةةةةةةابق يفهم منه بشةةةةةةةةةكل واضةةةةةةةةةح أن مكافأة نهاية الخدمة في ظل قانون العمل 

بالنسةةبة للعامل األجنبي  ال يسةةتحقها إال إذا نص عليه صةةراحة في العقد  ا  عقدي  ا  السةةابق كانت حق

لعقد من النص على اسةةةةةةةةةتحقاق المكافأة فإن العامل األجنبي ال يسةةةةةةةةةتحقها ، ، أما في حالة خلو ا

وحسةةةةنا  فعل المشةةةةرع القطري في قانون العمل الجديد بأن وحد المراكز وجعل مكافأة نهاية الخدمة 

تبريرا  لهذه الوجهة يتمثل في أن   47، ويسةةةةةةةوق البعض   ا  أجنبي وأ  ا  كان مواطن  موحدة للجميع سةةةةةةةواء  

دولة قطر تسةةعى إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناتجة عن انضةةمامها لالتفاقيات الدولية في مجال 

الخاصةة بالقضةاء على  1958لسةنة   111حقوق العمال ، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

. 6/6/1976صادقت عليها دولة قطر بتاريخ   جميع أشكال التمييز في االستخدام والمهنة و التي

بعد أن تعرضةةةةةةةةةةةةةةنا للطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة ورجحنا كونها حق خاص ، وجب علينا 

 التالي.  مطلبد يختلط بها من نظم وذلك في الأن نقوم بتمييزها عن ما ق

 الثالث  مطلبال

 تمييز مكافأة نهاية الخدمة عما قد يختلط بها

بيعة خاصةةةةةةةةةةةةةة، تكفل السةةةةةةةةةةةةةابق أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر حق ذو ط  المطلبفي    نابي    

نطةاقهةا ومداها ، وعلى الرغم ممةا سةةةةةةةةةةةةةةبق إال أنه قد يحةدث خلط بينهةا وبين األجر   القةانون بتحةديد

، كما أنها قد تختلط مع المعاش   ا  إضةةةةةةةافي  ا  وتحديدا  ألن مصةةةةةةةدرهما واحد ولوجود رأي يعتبرها أجر 

وهو مبلغ مالي يسةتحقه المتقاعد إذا اسةتوفى شةروط معينة ، كما أنه قد يحصةل خلط بين المكافأة 

 

  3فقرة  14 –مرجع سابق  –الدكتور فاروق األباصيري  47
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ومبلغ التأمين تحديدا عند من اسةةتحسةةن القول بأن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر تأمين ، لذلك سةةوف 

 نبحث هذه المسائل الثالثة على التوالي. 

 مييز بين مكافأة نهاية الخدمة واألجر: الت –أواًل 

عرف قانون العمل القطري في المادة األولى منه األجر بأنه " األجر األسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي مضةةةةةةةةةةةافا  إليه جميع 

والبدالت والمكاف ت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسةةةةةةةةةبته، أيا  كان نوعها وطريقة العالوات 

رفه قانون العمل في المادة ذاتها بأنه "معدل ما يدفع وبالنسةةةةبة لألجر األسةةةةاسةةةةي فقد ع  "حسةةةةابها

إلى العةامل عن العمةل الذي يؤديه في مدة معينةة من الزمن أو على أسةةةةةةةةةةةةةةاس القطعةة أو اإلنتةاج، 

ويشةةةةمل العالوة السةةةةنوية دون غيرها"، ويالحظ من قراءة التعريفين أن المشةةةةرع كأنما قصةةةةر مفهوم 

نقد ، حيث أنه لم يصةةةرح بأن األجر يمكن أن يكون عينيا  األجر في القانون القطري على مجرد ال

بدال من النقد ، وهذا بخالف المشةةرع المصةةري مثال  الذي عرف األجر بأنه " كل ما يحصةةل عليه 

حيث يالحظ أن المشرع المصري نص صراحة  48العامل لقاء عمله، ثابتا  أو متغيرا ، نقدا  أو عينا " 

 . عينية   من النقود أو ميزة   ا  ل مبلغجر العامأعلى إمكانية أن يكون 

ولعةل مةا يةدعم حجةة أن األجر في القةانون القطري يةأخةذ صةةةةةةةةةةةةةةورة النقةد هو أن المشةةةةةةةةةةةةةةرع 

من قةةانون العمةةل عنةةدمةةا عةةدد الجزاءات التي يمكن أن توقع على العةةامةةل  59القطري في المةةادة 

العمل مع أجر مخفض  ذكر منها الخصم من األجر لمدة ال تزيد على خمسة أيام  أو الوقف عن

أو دون أجر فيمكن اسةةةةةةةةةتنتاج من هذه الجزاءات أن األجر في القانون القطري يأخذ صةةةةةةةةةورة النقد 

 ولو كان عينا  لما كان باإلمكان الخصةةةةةةم منه أو تخفيضةةةةةةه، خالصةةةةةةة القول أن األجر في القانون 

كان نوعها وطريقة   أو تعددت، فالباحث يرى أن عبارة " آيا   هالقطري هو النقد وإن اختلفت صةةةةةةةةةةور 

 

 البند )ج( 1المادة  2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  48
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حسابها"  الواردة في تعريف األجر المقصود منها هي الصور النقدية لألجر كالعمولة أو البدل أو 

 الهبات وغيرها، وبالنسبة للمزايا العينية يمكن أن تضاف إلى النقد لكن ال تحل محله. 

إن كةةانةةت ويلعةةب األجر دور كبير في حيةةاة العةةامةةل مثلةةه مثةةل مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة ، فةة 

األخيرة تهةةدف إلى بةةث الطمةةأنينةةة و الراحةةة في نفس العةةامةةل بعةةد أن يخرج من عملةةه حيةةث أنهةةا 

توفر لةه مورد رزق ، فةإن األجر لةه أهميتةه التي ال يمكن ألحةد أن ينكرهةا ، حيةث أنةه قةد يكون إما 

على   ا  المصةةةةةةةةةةةةةدر الوحيد أو األسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةي لدخل العامل و الذي يوفر له حياة كريمة ويجعله قادر 

لهذا السةةةةةبب ولما لألجر من أهمية نجد أن المشةةةةةرع القطري أفرد تنظيم   49النهوض بأعباء الحياة،

دقيق من حيةث طريقةة تحةديةده وكيفيةة الوفةاء بةه ، وأحةاطةه بضةةةةةةةةةةةةةةمةانةات حتى ال يحرم منةه العةامةل 

% 50. منها أنه لم يجز أن يتجاوز مجموع ما يقتطع من  أجر العامل وفاء لديونه نسةةةةةبة    50كليا  

، فةةالمشةةةةةةةةةةةةةةرع في هةةذا الحكم يقةةدر أنةةه قةةد يكون أجر العةةامةةل دخلةةه الوحيةةد وأنةه 51من مجموع أجره

ليس على العامل فحسةةةب بل قد ينسةةةحب هذا الضةةةرر على  ا  بجواز اقتطاع كل أجر العامل ضةةةرر 

 عائلته ، وهذا نوع من العقاب الجماعي توخاه المشرع. 

قد يحصةةةةةةةل خلط فيما   هو مبلغ من المال ، فإنبما أن كل من األجر و مكافأة نهاية الخدمة ه

 منها على سبيل المثال:  عدةبينهم فهم يشتركون في أمور 

كةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة و األجر هو عبةارة عن مبلغ نقةدي يةدفع للعةامةل ويشةةةةةةةةةةةةةةكةل التزام 

أن األجر في القةانون القطري قةد يكون كلةه  52على عةاتق رب العمةل ، وإن كةان يرى البعض 

 

ص   – 2017طبعة  –جامعة قطر  –كلية القانون  –القطري الوافي في قانون العمل  –الدكتور علي حسين نجيده  49
369 

 وما بعدها  370ص  –مرجع سابق  –لمزيد من التفصيل راجع الدكتور علي حسين نجيده  50
 من قانون العمل القطري  70نص المادة  51
 397ص  –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيده  52
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حدوثها في الواقع العملي ، ولكن يرى الباحث أن األجر في  نادرعينا  وإن كانت هذه الصورة  

وال يمكن أن يكون إال كذلك، والسبب في ذلك أن تعريف األجر   ا  القانون القطري هو دائما نقد

إذا كان أجر العامل عينا  ال نقدا  فإنه   هاقتصةةةةر على النقد وإن تعددت صةةةةوره ، عالوة على أن

صةةةعوبة عند حسةةةاب مكافأة نهاية الخدمة المسةةةتحقة ، إذ كيف سةةةيقوم العامل بتحديد   تثارقد 

، 53مسةةكن يسةةكن فيه أو كسةةاء يصةةرف له  كان أجره عينا  كأن يكون مثال    األجر األسةةاسةةي إذا

على العامل االمتياز المقرر بنص كما أن القول بأن أجر العامل كله قد يكون عينا  قد يضيع  

من قةانون العمةل القطري حيةث أن األخير يقتصةةةةةةةةةةةةةةر على "المبةالغ" فةإذا كةان األجر  5المةادة  

عينةا  فةإنةه لن يةدخةل تحةت مفهوم المبةالغ ،  لةذلةك يرى البةاحةث أن أجر العةامةل دائمةا يجةب أن 

 نقد. يكون نقدا  وال يمنع أن يكون بجانب النقد مزايا عينية تدخل مع ال

من قةةانون  5كةةل من مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة و األجر لهمةةا دين امتيةةاز مقرر بنص المةةادة  إن

العمةل، والسةةةةةةةةةةةةةةبةب في ذلةك أن كةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة و األجر يةدخالن في عموم اللفظ 

"المبالغ المسةةةةةةةةةةةتحقة للعامل أو ورثته" ، وبموجب هذا االمتياز فهما يتقدمان على جميع أموال 

لعمل المنقولة و الثابتة وجميع الديون األخرى بما فيها ديون الدولة المسةةةةةةةةتحقة لها صةةةةةةةةاحب ا

 7قبل رب العمل، وعلى خالف اآلمر بالنسةةةةةبة للتشةةةةةريع المصةةةةةري الذي قرر في نص المادة  

من قانون العمل دين امتياز ولكن جعله يأتي في مرتبة بعد المصةةةةروفات القضةةةةائية و المبالغ 

لعامة ، ولكنه عاد وجعل األجر له امتياز مقدم على المصروفات القضائية المستحقة للخزانة ا

فعل المشةةةةةةةةةةةةرع القطري بأن جعل كل المبالغ   ا  و المبالغ المسةةةةةةةةةةةةتحقة للخزانة العامة ، وحسةةةةةةةةةةةةن

 

 397ص  –المرجع السابق  53
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المسةتحقة للعامل تتمتع بدين امتياز حيث أنه بذلك قد وسةع من الحماية القانونية للعامل كونه 

 ة التعاقدية.الطرف الضعيف في العالق

كةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة و األجر بةاعتبةارهمةا من الحقوق المقررة للعةامةل تجةاه رب العمةل  .1

وهي مدة سةةةةةةةنة من   54يخضةةةةةةةعان لنفس مدة التقادم التي قررها قانون العمل في المادة عشةةةةةةةرة

لخدمة تاريخ انتهاء عقد العمل ، كما أن الدعاوى الخاصةةةةة بالمطالبة باألجر أو مكافأة نهاية ا

 تنظر على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية. 

كل من مكافأة نهاية الخدمة واألجر بوصةةةفهما حقوق للعامل تتم المطالبة بهما بصةةةفة ابتدائية  .2

ليس أمةام القضةةةةةةةةةةةةةةةاء ، وإنمةا تكون المطةالبةة بهمةا أمةام لجنةة فض المنةازعةات العمةاليةة ، التي 

، حيث أنه بموجب التعديل السةةةابق تمت  2017نة  لسةةة  13اسةةةتحدثها تعديل قانون العمل رقم 

إضةةةةةةةةافة الفصةةةةةةةةل الحادي عشةةةةةةةةر مكررا  المعنون ب)الفصةةةةةةةةل في المنازعات العمالية الفردية(  

وتولى تحديد اختصةةاصةةات اللجنة وتشةةكيلها وكيفية اللجوء إليها وترك بيان اإلجراءات المتبعة 

 .  55أمامها إلى قرار مجلس وزراء

وجه التشةةةةةةةابه السةةةةةةةابقة بين كل من مكافأة نهاية الخدمة و األجر ، إال على الرغم من جميع أ

 أن هناك فروق عدة بينهم يمكن أن نجملها في ما يلي:

 

الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد  جميع تنص على "  54
  .العمل، يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية

من هذا القانون، تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه، أو عن عقد العمل،  (113) ومع مراعاة ُحكم المادة
 بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد" 

بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية و القواعد و األجراءات  2018لسنة  6وقد صدر  قرار مجلس الوزراء رقم  55
 الواجب إتباعها أمامها آلية تنفيذ قراراتها  وتحديد مكاف تها 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51908&LawID=3961&language=ar
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من قانون  54طريقة احتسةةةةةةةةةةةةةةاب مكافأة نهاية الخدمة تكفل المشةةةةةةةةةةةةةةرع ببيانها في نص المادة  

نوات الخدمة ، العمل القطري، وجعل الحد األدنى هو أجر ثالثة أسةةةةابيع عن كل سةةةةنة من سةةةة 

فالتحديد في أصةةةةةةله من المشةةةةةةرع ولكن ليس هناك ما يمنع األفراد من االتفاق على ما يخالف 

من قانون  4إلى نص المادة    ون في مصةةةةةلحة العامل وذلك اسةةةةةتنادا  هذا التحديد بشةةةةةرط أن يك

اف العمل القطري، أما بالنسةةبة لألجر فاألصةةل في تحديده أنه اتفاقي وفي حال لم يتفق األطر 

 . 6556فالقاضي يتولى تحديده وفق المعايير التي وضعها المشرع في المادة 

كما أشةةةرنا سةةةابقا  فإن مكافأة نهاية الخدمة يتصةةةور حرمان العامل القطري منها إما بسةةةبب أنه  .1

من قانون العمل ، أو بسةةةةبب أنه يسةةةةتحق  61ارتكب فعل من األفعال الواردة في نص المادة  

من قانون العمل القطري، أما  56نهاية الخدمة بموجب نص المادة  ميزة أفضةةةةةةةةةةةةةل من مكافأة  

األجر فإن المشةةةةرع أخذ بعين االعتبار أنه قد يكون المورد الوحيد للعامل فإنه لم يجز حرمانه 

منه كليا  إال أنه أجاز االنتقاص منه وفق نسةبة معينة يجب في جميع األحوال أن ال تزيد عن 

 .  57من قانون العمل القطري  70 % وذلك وفقا  لنص المادة50

أخرى   ا  يشةةةةةةةمل أمور األجر في قانون العمل ال يقتصةةةةةةةر على األجر األسةةةةةةةاسةةةةةةةي فقط وإنما قد  .2

، أما بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة لمكافأة نهاية الخدمة   58المكاف ت ، الوهبة، البدل ، المزايا العينية كالعمولة ،

،  54فإن لها صةةةةورة واحدة وتحسةةةةب على أسةةةةاس األجر األسةةةةاسةةةةي اسةةةةتنادا  إلى نص المادة  

 

 375 - 370ص  –مرجع سابق  –راجع تفصيل هذه النقطة في الدكتور علي حسين نجيده  56
من قانون العمل أجاز توقيع جزاء الفصل مع الحرمان  58األجر هو أن المشرع في نص المادة ولعل ما يؤكد أهمية  57

لجزاء  ا  من المكافأة ، لكنه لم ينص على مثل هذا الجزاء بالنسبة ألجر العامل مما يدل على عدم جواز حرمانه منه توقيع
 تأديبي.   

  –تنقيح وائل أنور بندق  - -شرح أحكام قانون العمل  –راجع في هذه الصور وتفصيلها الدكتور محمد لبيب شنب  58
  –مرجع سابق  –، وانظر أيضا الدكتور علي نجيده  475 – 432ص  – 2010الطبعة  –الناشر مكتبة الوفاء القانونية 

 399 -376ص 
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يعتبر الحد األدنى فيجوز لرب العمل أن يضةةةيف  54وتجدر اإلشةةةارة إلى أنه ما قررته المادة  

 .  للعاملطالما أنه أصلح  ا  آخر  ا  أساس

لكن بشةةةةةةرط أن يكون ذلك تنفيذا  لحكم قضةةةةةةائي اسةةةةةةتنادَا إلى نص األجر يمكن الحجز عليه و 

من قانون العمل وهذه تمثل ضمانة لحماية أجر العامل ، أما بالنسبة لمكافأة نهاية  70المادة  

الخدمة فإن المشةةةرع سةةةكت ولم يعالج المسةةةألة ، ويرى الباحث أن تكييف مكافأة نهاية الخدمة 

جز ال تنطبق عليهةةا وبةةالتةةالي ال يمكن الحجز على على أنهةةا حق خةةاص يجعةةل أحكةةام الح

المكةافةأة ، كمةا أنةه عةدم إمكةانيةة الحجز على المكةافةأة يبرره الواقع إذ أن مقةدار المكةافةأة ليس 

لى أجره األسةةةةةةاسةةةةةةي معلوم وال يمكن معرفته إال عندما يقدم العامل اسةةةةةةتقالته حتى يتم النظر إ

تحقة له بناء على ما كان يتقاضةةةةةةةةةةاه من أجر مكافأة نهاية الخدمة المسةةةةةةةةةة   األخير ثم حسةةةةةةةةةةاب

شةكل دقيق قبل انتهاء عقد أسةاسةي ، لذلك ال يتصةور الحجز على المكافأة لصةعوبة تحديدها ب

 إلمكانية حرمان العامل منها في بعض الفروض. العمل و 

 التمييز بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش: –ثانيًا 

اش تم تنظيمه في القانون القطري في قانونين األول في البداية تجدر اإلشةارة إلى أن المع

، كما قد تم تنظيمه في القانون  59بشةةةأن الضةةةمان االجتماعي 1995( لسةةةنة  38هو القانون رقم )

، وسةوف نقوم بالتركيز على المعاش الذي تم   60بشةأن التقاعد و المعاشةات 2002( لسةنة24رقم )

 

مأخوذ من موقع الميزان    1375صفحة  – 1/1/1995تاريخ النشر  – 22الجريدة الرسمية العدد  59
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3979&language=ar –   أخر زيارة له في تاريخ

26/3/2019  
مأخوذ  من موقع الميزان   242صفحة  – 6/10/2002تاريخ النشر  – 10الجريدة الرسمية العدد  60

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar  - أخر زيارة له في تاريخ  
26/3/2019  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3979&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
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األخير الذي يطبق على العمال القطريين الذي  تنظيمه في قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةات ذلك ألن

، عالوة على أنه أحد   61يعملون في القطاع الخاص بشةةةةةةةةةةةةةرط صةةةةةةةةةةةةةدور قرار مجلس الوزراء بذلك

القوانين المهمةة التي لهةا تةأثير على موضةةةةةةةةةةةةةةوع الرسةةةةةةةةةةةةةةةالةة من حيةث التطبيق العملي على كيفيةة 

ظةل التةداخةل بين األخير و  ل فياسةةةةةةةةةةةةةةتحقةاق مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة للعةامةل القطري في قةانون العمة 

التقاعد و المعاشةةةةةةةةةات، لذلك سةةةةةةةةةوف تتم المقارنة بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش الوارد  قانون 

 تنظيمه في قانون التقاعد و المعاشات. 

أما من حيث تعريف المعاش فقد تم تعريفه في قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةةات بأنه "المبلغ 

، وبالنظر إلى   62لصةةةاحب المعاش أو المسةةةتحقين عنه وفقا  ألحكام هذا القانون" المسةةةتحق شةةةهريا   

لخصةةةةةةةةةةةةةةائص المعةاش أو مةا يميزه عن   ا  مةانعة   ا  جةامعة   ا  هةذا التعريف يمكن المالحظةة أنةه ليس تعريفة 

غيره ، لذلك وبالرجوع إلى األحكام الخاصةة بالمعاش في القانون يمكن القول أن المعاش هو مبلغ 

في نظام التقاعد و   لمعاشةةةةةةةةات بدفعه شةةةةةةةةهريا  للمشةةةةةةةةتركينزم الهيئة العامة للتقاعد و امن المال تلت

المعاشةةةات أو ورثتهم،  وذلك قيام المشةةةتركين بسةةةداد اشةةةتراكات محددة نص عليها القانون ، ويدفع 

الحاالت التي حددها القانون ، ويالحظ على المعاش  ا  هذا المبلغ بعد انتهاء خدمة المسةةةةةةةةتحق وفق

إحدى حاالت  2بالنسةةةةةةةةبة لبعض المسةةةةةةةةتحقين ، فوفقا  للمادة الخامسةةةةةةةةة البند    ا  حيوي  دورا  يلعب  أنه  

، وتكمن أهمية المعاش في هذه الحالة  63اسةةةةتحقاق المعاش هي بلوس السةةةةن المقررة النتهاء الخدمة

هي أن الشةةةةخص الذي بلغ هذا السةةةةن يصةةةةعب عليه أن يواصةةةةل عمله أو يجد عمال  بديال وحماية 

 

 من قانون التقاعد و المعاشات  2البند  2لمادة راجع ا 61
  من قانون العمل  1وفقا  لنص المادة  62
هذه الحالة يسهل تحديدها في القطاع العام إذ أنه يوجد سن مقرر النتهاء الخدمة ، أما في مجال القطاع الخاص فإنه  63

ال يوجد سن معين ذلك أن القطاع الخاص يقوم على عالقة تعاقدية فليس هنالك ما يمنع من أن يعمل شخص في القطاع 
 الخاص وقد تجاوز سن الستين سنة. 
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،  64لفئةةة وهي فئةةة المتقةةاعةةدين  يعبر بوضةةةةةةةةةةةةةةوح عن التضةةةةةةةةةةةةةةةامن االجتمةةاعي بين األجيةةالهةةذه ا

الخدمة وبلغ سةن   في  فالمالحظ أن الهدف من المعاش هو تأمين حياة كريمة لشةخص أفنى عمره

 ال يستطيع أن يواصل فيه العمل. 

ومكافأة وفي هذا الصةةةةةةةةةدد تجدر اإلشةةةةةةةةةارة إلى أن هناك نوع من التقارب بين كل من المعاش  

 نهاية الخدمة ، حيث  أنهما يشتركان في األمور التالية:

كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش تم تقريره بموجب نصةةةةةةوص القانون ، فمصةةةةةةدرهما هو  .1

القانون ، فهو الذي بين نطاقهما وشةةةةةةةةةةةةروط اسةةةةةةةةةةةةتحقاقهما وكيفية تقديرهما، ويترتب على ذلك 

أنه في حالة عدم النص عليهما في العقد أو الالئحة الداخلية للمنشةةةةةةةةةةةةةأة فإن  هي نتيجة مهمة

بهما بموجب نص القانون حتى وإن  ا  هذا ال يعني عدم االلتزام بهما، بل يظل الشةةةةةةةخص ملزم

 تم إغفالهما في العقد.

كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش يختلفان في طريقة احتسةةابهما بحسةةب اختالف المركز  .2

احتسةةةةةةةةةةاب المعاش للموظف في الجهات   الذي تقررا له ، فتجد أن طريقة  قانوني للشةةةةةةةةةةخص ال

، وبالنسةةةبة 65الحكومية تختلف عن طريقة حسةةةاب المعاش بالنسةةةبة للعامل في القطاع الخاص 

لمكافأة نهاية الخدمة فإن طريقة احتسةابها بالنسةبة للموظف العام تختلف عن طريقة احتسةابها 

 

الطبعة   –دار النشر منشورات الحلبي الحقوقية  –مبادئ قانون التأمين االجتماعي  –ى أحمد أبو عمرو الدكتور مصطف 64
 228ص   - 2010

يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات واألجهزة من قانون التقاعد و المعاشات "  10نص المادة   65
( خمسة في المائة من آخر راتب، مضروبا  في عدد %5والمؤسسات العامة على أساس )الحكومية األخرى والهيئات 

 .سنوات مدة الخدمة، على أال يجاوز المعاش مقدار الراتب
( من متوسط %5ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس )

خيرة من مدة االشتراك مضروبا  في عدد سنوات مدة الخدمة، على أال يجاوز المعاش ذلك الراتب خالل السنوات الخمس األ
 ".المتوسط
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، ولعةل تبرير هةذا االختالف راجع إلى أن الموظف في الجهةة الحكوميةة  66بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة للعةامةل

وتحديدا  تلك التي ينطبق عليها قانون الموارد البشةةةةةةةةرية تتشةةةةةةةةابه فيها سةةةةةةةةلم الرواتب والدرجات 

إلمكانات الجهة ا   ن جهة إلى جهة وذلك تبعالوظيفية ، أما الجهات الخاصةةة فاألمر يختلف م

 المالية.

كانت دائمة أم مؤقتة ،   ءاية الخدمة و المعاش يوفران حماية للشةةةةخص سةةةةواكل من مكافأة نه .3

ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة تتقرر للشةةةةةةةةةةةةخص الذي انتهت خدمته بهدف توفير له مورد رزق 

كافي للتكسةةةةةةةةب منه أو حتى عثوره على فرصةةةةةةةةة عمل أخرى ، ونفس األمر يقال في المعاش 

 ا  بلغ السةةةةةةن المقرر النتهاء خدمته يشةةةةةةكل له مورد حيث أنه وتحديدا  بالنسةةةةةةبة للشةةةةةةخص الذي  

 للعيش منه. ا  أساسي

كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش يأخذان بعين االعتبار الراتب األسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةي أو األجر  .4

،  54األسةةاسةةي كأسةةاس لتقديرهما ، فبالنسةةبة لمكافأة نهاية الخدمة هذا ما صةةرحت به المادة  

التي أخذت بعين االعتبار الراتب في  10فاد من نص المادة  أما بالنسةةةبة للمعاش فهو ما يسةةةت

في غير الجهات الحكومية ، ويعرف  يعملون تحديد قيمة المعاش بالنسةةةةةةةةبة لألشةةةةةةةةخاص الذي  

لراتب األسةةةةةةةاسةةةةةةةي مضةةةةةةةافا  إليه العالوة االجتماعية  قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةات الراتب بأنه " 

فيالحظ أن الراتب   67أو غيره من التشةةةةةةةةةةريعات المماثلة"  قانون الخدمة المدنيةالمقررة بموجب 

 العالوة التي تأخذ بعين االعتبار.    تهو في حقيقته الراتب األساسي  وإن اختلف

 

( لسنة  15من قانون الموارد البشرية القطري رقم ) 117من قانون العمل القطري ، وراجع المادة  54راجع المادة  66
2016  

 نص المادة األولى من قانون التقاعد و المعاشات  67

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2541&language=ar
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دمةة و المعةاش، إال أن هنةاك ويظهر أن هنةاك نوع من التقةارب بين كةل من مكةافةأة نهةايةة الخة 

 كثيرة  بينهم هي التي تظهر الفرق بين كل من األمرين ، وأوجه االختالف هي:  اختالفأوجه 

على الرغم من أن كةةل من المعةةاش ومكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة قةةد تولى تنظيمهمةةا المشةةةةةةةةةةةةةةرع في  .1

فال يجوز االتفاق نصةةةةوص القانون ، إال أن أحكام مكافأة نهاية الخدمة تعد من النظام العام ،

من قانون العمل،  4إذا كان لمصلحة العامل وهذا يستفاد من نص المادة   إال   على ما يخالفها

 أما أحكام المعاش فإنه ال يجوز االتفاق على ما يخالفها بعد أن يخضع لها الشخص.

دفع مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة تةدفع مرة واحةدة للعةامةل عنةد انتهةاء خةدمتةه ، في حين أن المعةاش ية  .2

شةهريا  للعامل فاألخير يعمل بشةكل أسةاسةي على توفير مبلغ يؤمن به الشةخص المتقاعد نفسةه 

 بعد تركه الوظيفة ، مما يخدم العامل أكثر بكثير من المكافأة التي قد تنفذ بعد مدة معينة. 

يفيد جواز الحجز   ا  مكافأة نهاية الخدمة كما تمت اإلشةةةةةةارة إليه سةةةةةةابقا  لم يتناول المشةةةةةةرع حكم .3

لةدين على العةامةل  كمةا فعةل بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة لألجر ، وطبيعةة مكةافةأة  عليهةا من قبةل المحكمةة وفةاء  

نهةايةة الخةدمةة تةأبى فكرة الحجز عليهةا وفةاء لةدين معين وإن كةان بةإمكةان صةةةةةةةةةةةةةةاحةب العمةل أن 

يخصةةةةةةم منها ما قد يكون مسةةةةةةتحق له ، أما بالنسةةةةةةبة للمعاش فإن المشةةةةةةرع أجاز الحجز على 

لما قد يكون على صةةةةةةةةةاحب المعاش من دين نفقة أو ما قد يكون مطلوب لجهة  لمعاش وفاء  ا

، 68من قانون التقاعد و المعاشةةةةةات  51عمله أو للهيئة نفسةةةةةها وذلك اسةةةةةتنادَا إلى نص المادة  

 فكأن المشرع أعطى حماية أكثر لمكافأة نهاية الخدمة من المعاش. 

 

ال يجوز الحجز على المعاش إال وفاء لنفقة محكوم بها، أو لتسديد ما يكون مطلوبا  لجهة العمل أو "  تنص على 68
  .الهيئة

 وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش، وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة" 
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ا وبين أجر العامل ، وذلك قد يفهم من نص المادة مكافأة نهاية الخدمة يتصةةةةةةةةةةةةةور الجمع بينه

من قةةانون العمةةل التي توجةةب على رب العمةةل في حةةالةةة انتهةةاء عقةةد العمةةل "أداء أجر  67

العامل وجميع المبالغ المسةةةةةةةةةةةةةةتحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد" 

مكافأة نهاية الخدمة وما قد يسةةةةةتحق للعامل فعبارة  " المبالغ المسةةةةةتحقة له" قد تشةةةةةمل األجر و 

من تعويضةةةةةةةةةةات ، أما بالنسةةةةةةةةةةبة لمدى جواز الجمع بين المعاش الذي يصةةةةةةةةةةرف من الهيئة و 

األجر، فالفرض أن اسةةةةةةةةةتحقاق العامل للمعاش يعني عدم اسةةةةةةةةةتحقاقه لألجر ذلك ألن القانون  

الشةخص الذي يسةتحق  نفسةه يسةمى " قانون التقاعد و المعاشةات" فيفترض بالدرجة األولى أن

أجر لذلك الجمع بين األجر و المعاش  هبوظيفة أو عمل يصةةةةةرف له من  ا  المعاش ليس مرتبط

الذي يصةةرف من قبل الهيئة فرض يصةةعب وقوعه في الواقع العملي، لكن محكمة االسةةتئناف 

في حكم لهةةا أجةةازت الجمع بين المعةةاش و األجر وسةةةةةةةةةةةةةةببةةت ذلةةك بةةأنةةه "الحق في  69القطريةةة

ال يعتبر منةةةافيةةةا للحق في األجر، وال يحول دون اجتمةةةاعهمةةةا بةةةاعتبةةةارهمةةةا مختلفين المعةةةاش 

مؤسةةةةسةةةةة  في مصةةةةدرا وسةةةةببا"، حيث تتلخص وقائع الحكم السةةةةابق في أن شةةةةخص كان يعمل

من جهة عمله ، ثم عمل  ا  وكان يتقاضةةةةةةةةةى معاشةةةةةةةةة  9/5/1988وأحيل إلى التقاعد في تاريخ 

يل إلى التقاعد لبلوغه السةةةةةةةةةةةةةةن القانونية بتاريخ حتى أح 11/5/1991لدى جهة أخرى بتاريخ  

، موضةةةةةوع النزاع في القضةةةةةية السةةةةةابقة يتعلق بحق الشةةةةةخص في الحصةةةةةول على 8/3/2006

راتبةه التقةاعةدي من الهيئةة العةامةة و الةذي حكمةت لةه بةه محكمةة االسةةةةةةةةةةةةةةتئنةاف القطريةة، ويرى 

المعاش تأبى فكرة  الباحث على الرغم من حكم االسةةةةةةةةةةةتئناف السةةةةةةةةةةةابق إال أن طبيعة األجر و

 

مأخوذ من موقع  – 18/5/2010تاريخ الجلسة  –قضائية  1020لسنة  – 4الطعن رقم  –محكمة االستئناف قطر  69
تمت  – http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=320911&H=&HM=0#445974قوانين الشرق  

 7/4/2018زيارته في 

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=320911&H=&HM=0#445974
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الجمع ، فاألجر يعطى لقاء قيام العامل بعمل أثناء قيام العالقة الوظيفية، أما المعاش فيعطى 

للعامل من الهيئة بعد انتهاء عالقته الوظيفية ، وأما بالنسةةبة للحكم السةةابق فإن الشةةخص كان 

لذلك يتصةةةةةور الجمع تمنحها جهة عمله   ميزة    باعتباره  ا  يتقاضةةةةةى من جهة عمله األولى معاشةةةةة 

 االنتفاع التي تضعها الجهة تمنع ذلك. ها وبين األجر ، ما لم تكن شروط بين

 التمييز بين مكافأة نهاية الخدمة و مبلغ التأمين: –ثالثًا 

يعرف مبلغ التأمين بأنه مبلغ من المال يقوم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو المسةةةةةتفيد عند تحقق 

، ويعد مبلغ التأمين من أهم أركان عقد التأمين حيث ال يتصور   70مينالخطر أو الكارثة محل التأ

على عاتق المؤمن يلتزم بسةةةةداده إلى   ا  ، كما أن مبلغ التأمين يعد التزام71أن يقوم التأمين من دونه

أن هناك رأي في   73عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وكما أشةةةةرنا سةةةةابقا    72المؤمن له أو المسةةةةتفيد

الفقةةه يرى أن هنةةاك تقةةارب إلى حةةد كبير بين مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة و مبلغ التةةأمين،حيةةث يرى 

البعض أن مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة هي نوع من أنواع التةأمين ، ولعةل السةةةةةةةةةةةةةةبةب في ذلةك يرجع إلى 

 التشابه بينهما في اآلتي:

من مكافأة نهاية الخدمة و مبلغ التأمين يقومان بنفس الدور المتمثل في تأمين الشةةةةةةةةةخص كل  .1

من خطر معين ، بالنسةةةةةةةةةةةةبة لمكافأة نهاية الخدمة الخطر إما أن يكون عدم وجود دخل معين 

 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عقود الغرر )عقود المقامرة و الرهان و الراتب  –السنهوري  الدكتور عبدالرزاق 70
ص    -الطبعة الثالثة الجديدة  –لبنان  –بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  –مدى الحياة وعقد التأمين ( المجلد الثاني 

 563فقرة  1148
 179ص  – مرجع سابق –الدكتور حسن حسين البراوي  71
 261ص  –المرجع السابق  72
  وما بعدها  91راجع سابقا  ص  73
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للشةةةةةةخص إما أن يكون بصةةةةةةفة مؤقتة لحين العثور على وظيفة أخرى أو بصةةةةةةفة دائمة عندما 

لعمل ، أما بالنسةةةةبة لمبلغ التأمين فإن الخطر المؤمن منه يختلف عن ا  ا  يكون الشةةةةخص عاجز 

 بحسب إذا ما كان التأمين تأمين على األشخاص أو من األضرار. 

كةةل من مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة ومبلغ التةةأمين عبةةارة عن مبلغ مةةالي يةةدفع إلى العةةامةةل أو إلى  .2

في بعض الحاالت تلتزم شةةةةةةةةةركة المؤمن له أو إلى المسةةةةةةةةةتفيد ، وبالنسةةةةةةةةةبة لمبلغ التأمين فإنه  

التامين بإصةةةةةةةةةةةالح الضةةةةةةةةةةةرر عينا  بدال من دفع مبلغ مالي وحتى في هذه الحالة فإن شةةةةةةةةةةةركة 

التأمين ال تقوم بإصةةةةالح الضةةةةرر بنفسةةةةها وإنما تعهد بذلك إلى شةةةةركة مقاولة ، فبدال  أن تقوم 

 . 74لضرر بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له هي تقوم بدفعه للمقاول الذي يتولى إصالح ا

كل من مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ التأمين يتصةةةةةةةةةةور الحرمان منهما ، بالنسةةةةةةةةةةبة لمكافأة نهاية  .3

من قانون العامل  61على نص المادة    الخدمة يمكن حرمان العامل منها إذا تم فصةةةةةةةةةةةةله بناء  

قانون العمل( ،  56نظام أفضةةةةةةةةل من مكافأة نهاية الخدمة )نص المادة  لأو إذا كان يخضةةةةةةةةع  

وذلك في حالة إذا أخل   هبالنسةةةةةةةةةةةةةةبة لمبلغ التأمين فإنه قد يتصةةةةةةةةةةةةةةور حرمان المؤمن له من  أما

المؤمن لةه بةالتزامةه بةاإلدالء بةالبيةانةات المتعلقةة بةالخطر المؤمن منةه وانكشةةةةةةةةةةةةةةفةت الحقيقةة قبةل 

 75/  من القةانون المةدني القطري 782تحقق الخطر ، فةإنةه وفقةا  لنص البنةد الثةاني من المةادة  

بعد عشةةةةةةةةةةرة أيام من تاريخ إخطار المؤمن له   ن أن يقرر أن العقد يصةةةةةةةةةةبح باطال  يجوز للمؤم

 

 1149ص  –مرجع سابق  –الدكتور عبدالرزاق السنهوري  74
إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطال  بعد عشرة أيام من تنص على " 75

تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إال إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع 
رد المؤمن مقابل التأمين، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن ي

   في مقابله خطرا  ما" 
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بذلك ، في هذه الحالة بما أن العقد سيبطل فإن المؤمن له سيحرم من مبلغ التأمين ألنه وبكل 

 التأمين قد أبطل.  عقدللمطالبة به ألن  ا  بساطه لم يعد هناك أساس

كل   مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ التأمين لهما أحكام تميزُ على الرغم مما سةةةةةةةةةةةةبق إال أن كل من 

 تتمثل فيما يلي: و منهما عن اآلخر

تقدير مبلغ التأمين يختلف عن تقدير مكافأة نهاية الخدمة ، بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة  لمبلغ التأمين فإن   .1

تةأمين على األشةةةةةةةةةةةةةةخةاص أو التقةديره يعتمةد بةالةدرجةة األولى على نوع التةأمين ومةا إذا كةان 

على ما هو متفق عليه في   تأمين من األضةةةةةةةرار ، فبالنسةةةةةةةبة لألول فإن تقديره يكون بناء  ال

، أما بالنسةةةةةةةةةةةةةبة للثاني )التأمين من األضةةةةةةةةةةةةةرار( فإن تقدير مبلغ التأمين فيه 76عقد التأمين

، أما  77يعتمد بشةةةةةكل أسةةةةةاسةةةةةي على الضةةةةةرر ، مبلغ التأمين و قيمة الشةةةةةيء المؤمن عليه

الخدمة فإن المحدد الوحيد هو المدة التي قضةةةةةةةةاها العامل لدى رب بالنسةةةةةةةةبة لمكافأة نهاية  

 . 78العمل

 ا  مكافأة نهاية الخدمة بما أنها أحد المبالغ المستحقة للعامل فإن قانون العمل أعطاها امتياز  .2

تتقدم بموجبه على سةةةةةائر الديون األخرى لرب العمل ، أما مبلغ التأمين فالمشةةةةةرع لم يعطه 

 يعتبر دين عادي وال يتقدم على غيره من الديون.  أي امتياز وبالتالي

 

 وما بعدها  269ص  –مرجع سابق  –للمزيد انظر في الدكتور حسن حسين البراوي  76
 وما بعدها  273ص  –للمزيد انظر في المرجع السابق  77
مة في قانون العمل ، دراسة  في القانونين المصري و  أحكام مكافأة نهاية الخد –الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن  78

 22ص  – 1998طبعة  –شارع عبدالخالق ثروت ، القاهرة  32 –الناشر دار النهضة العربية  –األردني 
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تتقادم دعوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة بمضةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وذلك 

من قةةانون العمةةل، أمةةا بةةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةةة للمطةةالبةةة بمبلغ التةةأمين فةةإن دعوى  10بموجةةب نص المةةادة  

التي تولةةدت عنهةةا هةةذه الةةدعوى، و سةةةةةةةةةةةةةةنوات من وقةةت الواقعةةة  3المطةةالبةةة بةةه تتقةةادم بمرور 

المالحظ أن مةدة التقةادم بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة لمبلغ التةأمين أعلى من تلةك المقررة لمكةافةأة نهةايةة الخةدمة ، 

بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة لمبلغ التأمين فإن تبرير مدة الثالث سةةةةةةةةةةةةةةنوات هو حماية المؤمن له من مدة التقادم 

كات التأمين االسةةةةةةةةةةةةتفادة مما يجيزه الطويلة المقررة وفقا  للقواعد العامة و مواجهة محاولة شةةةةةةةةةةةةر 

مدة التقادم الخاصةةةةةةةة بالدعاوى التي تكون قبل المؤمن له تجاه شةةةةةةةركات لالقانون من تقصةةةةةةةير 

، أما بالنسةةةةةبة لقصةةةةةر مدة التقادم الخاصةةةةةة بمكافأة نهاية الخدمة فإن الباحث يرى أن 79التأمين

ل مهددا  لمدة طويلة بأن مدة السةةةةنة تحقق مصةةةةلحة للطرفين، فبالنسةةةةبة لرب العمل حتى ال يظ

كثيرة قد يكون   سةةةةةةةةةةةةةةنواتوذلك بعةد مرور  بحق معين  ايطةالبةه فيهة   دعوى عليةهيقوم عامل برفع 

العامل تماما  أو قد قام بتوظيف أكثر من شةةةةةةةخص في نفس منصةةةةةةةبه ،  أمررب العمل نسةةةةةةةي  

وفي وبالنسةةةةةةةةةبة للعامل سةةةةةةةةةنة تعتبر كافية ذلك أن قانون العمل قد أوجب على رب العامل أن ي

العامل بجميع مسةةةةتحقاته المالية فإن قصةةةةر رب العمل أو تقاعس في ذلك ، ولم يقم بالمطالبة 

ويجب أن تتم به  بحقه فإن ذلك قد يفهم منه أنه إما متنازل عن حقه أو مقصةةةةةةةةةةةر في المطالبة  

مجازاته على ذلك ، وهذا كله ما لم يكن لديه سبب في عدم المطالبة بحقه حيث أن مدة السنة 

 .  80مدة تقادم يرد عليها الوقف و االنقطاع هي 

 

 736ص  –مرجع سابق  –الدكتور حسن حسين البراوي  79
األحكام(  –الشرح  –ل الفردي )النص قانون العمل القطري ، عقد العم –راجع في ذلك المستشار سمير يوسف البهي  80
 وما بعدها  40ص  – 2013الطبعة األولى  –الناشر دار الفكر القانوني ، المنصورة  –



  

   

41 

 

بعد العرض السةةةةةةةةةةةةابق يمكن القول أن مكافأة نهاية الخدمة تختلف عن النظم األخرى التي 

 هوال تقترب من أحكام   ا  قد تختلط بها ، فهي ال تعد أجرا  إضةةةةةةةةةةةافيا  ، كما أنها ليسةةةةةةةةةةةت معاشةةةةةةةةةةة 

الختالف فلسةةةةفة المعاش عن مكافأة نهاية الخدمة ، كما أنها ال تعد مبلغ تأمين . بعد أن قمنا 

بالتعريف بمكةافأة نهةاية الخةدمة من حيةث تعريفهةا وطبيعتهةا القةانونيةة وتمييزها عن ما قد يختلط 

 التالي. بحثم وشروط استحقاقها وذلك في المبها، اآلن وجب علينا التطرق ألحكا

 الثاني بحثالم

 شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 

مكافأة نهاية الخدمة بما أنها حق مكتسةب للعامل يجب أن تتوافر شةروط معينة، وبالنسةبة 

للشةةرط األول فهو شةةرط بديهي متمثل في  أن تكون العالقة بين العامل ورب العمل عقد عمل 

 ا  خيرا  أن ال يكون العامل خاضةةةةةةةع انتهاء عقد العمل ، وأالشةةةةةةةرط الثاني  يحكمها قانون العمل ،  

لنظام تأمين يوفر له ميزة أفضةةةةةةةةل من مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل ، وسةةةةةةةةوف 

 التالية.  المطالبنقوم بمناقشة الشروط الثالثة السابقة على التوالي في 

 

 األول  مطلبال

 أن يكون عقد العمل خاضعًا ألحكام قانون العمل 

وهذا الشةةةةةةةةةةرط في حد ذاته يمكن تقسةةةةةةةةةةيمه إلى شةةةةةةةةةةرطين، األول هو أن يكون العقد محل   

ألحكةةام قةةانون العمةةل ، وذلةك  خةةاضةةةةةةةةةةةةةةعةةا  و الثةةاني أن يكون عقةةد العمةةل العالقةةة عقةةد عمةةل ، 

إلمكانية أن يكون العقد عقد عمل لكن قانون العمل ال يطبق عليه  ، وتكمن أهمية هذا الشرط 

ل التي تخضةةةع لقانون العمل هي التي تسةةةتفيد من أحكامه دون غيرها عقود العما  وحدهفي أن 
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من العقود األخرى ، وبالتالي العقود األخرى سةةةةوف تخضةةةةع للقانون المدني وهي إما أن تلحق 

بأقرب عقد مدني لها ، أو يتم تطبيق أحكام النظرية العامة لاللتزامات عليها ، وسةةةةةةوف نتناول 

 هذين الموضوعين على التوالي. 

 أن يكون العقد عقد عمل  -الشرط األول 

عقةد العمةل كمةا عرفتةه المةادة األولى من قةانون العمةل بةأنةه " اتفةاق بين صةةةةةةةةةةةةةةةاحةب عمةل 

وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضةةةةةةةةةةةاه العامل أن يؤدي عمال  معينا  لصةةةةةةةةةةةاحب 

العمل، وتحت إدارته أو إشةرافه، لقاء أجر" ويمكن من التعريف السةابق اسةتنتاج أهم خصةائص 

 عقد العمل وهي: 

 –عقةد رضةةةةةةةةةةةةةةةائي: بمعنى أن يكفي النعقةاده أن تتوافق إرادة كةل من الةدائن و المةدين أنةه  .1

دون الحاجة ألن تفرس في قالب شةةةةكلي معين ، وبالنسةةةةبة لما   -وهما رب العمل و العامل

من قانون العمل من جواز إثبات عالقة العمل  3881نص عليه المشرع القطري في المادة  

كما   االنعقادكافة طرق اإلثبات ،فهذه الشةةةةكلية لإلثبات ال في حال عدم وجود عقد العمل ب

 

يكون عقد العمل مكتوبا  ومصدقا  عليه من اإلدارة، ومحررا  من ثالث نسخ، تسلم لكل من الطرفين نسخة، تنص على "  81
 .وتودع الثالثة لدى اإلدارة

 :العمل األحكام الخاصة بعالقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص البيانات اآلتيةويحدد عقد 
 .اسم صاحب العمل ومكان العمل -1

 .اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم إلثبات شخصيته 2 -
 .تاريخ إبرام العقد 3 -

 .طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد 4 - 
 .تاريخ مباشرة العمل 5 - 
 .مدة العقد إذا كان محدد المدة 6 - 
 .األجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه 7 -

 وإذا لم يكن عقد العمل مكتوبا ، جاز للعامل إثبات عالقة العمل، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق اإلثبات"
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التي تنص  38، وهذا يسةةةتفاد من نص المادة  82العاملدون   رب العملأنها مقصةةةورة على  

على " وإذا لم يكن عقةةد العمةةل مكتوبةةا ، جةةاز للعةةامةةل إثبةةات عالقةةة العمةةل، والحقوق التي 

ات عالقة العمل"  نص صةةةةةةةريح على نشةةةةةةةأت له، بجميع طرق اإلثبات"  فعبارة  " جاز إثب

 أنه الشكلية لإلثبات ال االنعقاد.  

أنةةه عقةةد ملزم للجةةانبين:  و العقود الملزمةةة للجةةانبين هي العقود التي تولةةد التزامةةات على  .2

، وبالنسةةةةةةةةةبة لعقد 83عاتق طرفيها بحيث يصةةةةةةةةةبح كال الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت

رفيه فبالنسةةةةةةةةةةةةبة لرب العمل فهو عليه عدة التزامات العمل فإنه يولد التزامات على عاتق ط

أهمها االلتزام بدفع األجر، وبالنسةةةةةةةةةةةبة للعامل فهو أيضةةةةةةةةةةةا  ملتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه 

 وتحت إدارة أو إشراف رب العمل. 

أنه من عقود المعاوضةةةةةة: وعقود المعاوضةةةةةة هي العقود التي يحصةةةةةل فيها كال المتعاقدين  .3

، وبالنسةةةةةبة لعقد العمل فإن كل من العامل و رب العمل يحصةةةةةل   84يعطيهعلى مقابل لما  

على مقةابةل لمةا يعطيةه ، أمةا العةامةل فيحصةةةةةةةةةةةةةةل على األجر مقةابةل مةا يؤديةه من عمةل ، و 

 العكس يقال لرب العمل فهو يحصل العمل و الجهد مقابل ما يدفعه من أجر. 

العمل من العقود التي يكون محل أنه من العقود الواردة على العمل: ويقصةةةد بهذا أن عقد  .4

األداء الرئيسةةةةي هو القيام بعمل وما يميز هذا العمل أنه عمل يخضةةةةع إما إلدارة أو توجيه 

 

 125ص  –مرجع سابق  –قيح وائل أنور بندق تن –شرح أحكام قانون العمل  –الدكتور محمد لبيب شنب  82
النظرية العامة لاللتزام ، الجزء األول ، مصادر االلتزام في القانون القطري )المصادر  –الدكتور جابر محجوب علي  83

 وما بعدها  47ص   – 2016طبعة  –جامعة قطر  –كلية القانون  –اإلرادية و الغير إرادية( 
 53ص  –مرجع سابق  –الدكتور جابر محجوب علي  84
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 تميز ، وهذا الذي يبرز عنصةةر التبعية التي تعد الميزة الرئيسةةة التي  85من صةةاحب العمل  

 عقد العمل عن غيره من العقود. 

التبعية يمكن أن يسةةتفاد من العبارة التي وردت أنه يحتوي على عنصةةر التبعية:  وعنصةةر 

في نهاية تعريف عقد العمل وهي " تحت إدارته أو إشةةةةةةةرافه"، و معيار التبعية الذي اختاره 

،   87وهو المعيار الذي عليه أغلب الفقه و القضةةاء،86المشةةرع القطري هو التبعية القانونية

لسةةلطة وإشةةراف صةةاحب العمل أثناء ونعني بالتبعية القانونية هي أن يكون العامل خاضةةع 

، وهو مةةةةا يعرف بةةةةالتبعيةةةة  88تةةةةأديةةةةة العمةةةةل دون أن يكون معتمةةةةدا  عليةةةةه بشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةل كلي

التي يعتمد فيها العامل بشةةةةةةةةكل كبير على رب العمل، كما أنه يكفي توافر  89االقتصةةةةةةةةادية

رب  التبعيةة القةانونيةة أن تكون بصةةةةةةةةةةةةةةورتهةا اإلداريةة التنظيميةة  دون الفنيةة التي تتطلةب من

العمل أن يكون متخصةةصةةا  بحيث يسةةتطيع أن يقوم بالرقابة و التوجيه على العمل ذاته بل 

، ومثالها أن يكون من حق صةةةةاحب العمل أن 90يكفي التبعية القانونية بصةةةةورتها اإلدارية  

 يحدد ساعات الحضور للعمل وساعات المغادرة منه. 

 

 

 126ص  –مرجع سابق  –تنقيح وائل أنور بندق  –شرح أحكام قانون العمل  –الدكتور محمد لبيب شنب  85
 162ص –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيدة  86
 163و  162ص  –المرجع السابق  87
 11ص  –مرجع سابق  –المستشار سمير يوسف البهي  88
صادية على أساس أنه يؤدي إلى التوسع من نطاق قانون العمل ليشمل جميع عالقات العمل انتقد معيار التبعية االقت 89

، وانظر أيضا  الدكتور محمد حسين  171ص  –مرجع سابق  –الخاصة ، انظر في هذا النقد الدكتور علي نجيدة 
 89ص  - 2010الطبعة األولى  –منشورات الحلبي الحقوقية   –قانون العمل  –منصور 

 12و  11ص  –مرجع سابق  –المستشار سمير يوسف البهي  90
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 التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود المسماة 

الحظ أن عنصةةةةةةةةةةةةةةر التبعيةةة القةةانونيةةة هو  الةةذي يميز عقةةد العمةةل عن غيره من العقود ي

األخرى كعقد المقاولة ، وعقد الوكالة حيث أن العقدين األخيرين من نفس نوع عقد العمل فكالهما 

من العقود الواردة على العمةةل ، ولكن في القةةانون القطري ربمةةا أكثر العقود اختالطةةا  بعقةةد العمةةل 

بشةأن المسةتخدمين  2017( لسةنة  15قد االسةتخدام الذي نظمه المشةرع بموجب القانون رقم )هو ع

 ذلةةك العقود الثالثةةة لمقةةارنتهةةا مع عقةةد العمةةل عقةةدين من هةةذهفي المنةةازل ، وقةةد اختةةار البةةاحةةث 

عقد الوكالة ،   تعتبر من العقود الواردة على العمل ، لذلك تم اسةةةةةةتبعادألنها  الكبير معه  لتشةةةةةةابهها

عن عقد  كامال    ا  كل من عقد الشةةةةةةةةركة و عقد اإليجار الختالف طبيعتهما اختالف  كما تم اسةةةةةةةةتبعاد

 . ، والهدف هو التركيز على العقود التي يكون التشابه بينها وبين عقد العمل كبيرالعمل

 التمييز بين عقد العمل و عقد المقاولة   -أوالً 

عقةةد المقةةاولةةة بةةأنةةه " المقةةاولةةة عقةةد يلتزم  682عرف القةةانون المةةدني القطري في المةةادة 

بمقتضةةاه أحد الطرفين أن يصةةنع شةةيئا  أو أن يؤدي عمال  للطرف اآلخر لقاء أجر، دون أن يكون 

تةةابعةةا  لهةةذا الطرف أو نةةائبةةا  عنةةه" ، ويالحظ أن عقةةد المقةةاولةةة يقترب من عقةةد العمةةل في أن كال 

وضةةةةةةةةةةةةةةة و من كال العقةدين يعتبر من عقود المعةاالعقةدين من العقود الواردة على العمةل ، كمةا أن 

ن، عالوة على أن كال العقدين من العقود الرضائية التي ال تتطلب النعقادها العقود الملزمة للجانبي

 أن تفرس في قالب شكلي معين.

على الرغم من التشةةةةةابه السةةةةةابق إال أن الفقه اجتهد في محاولة التمييز بين كال العقدين، و 

األول هو طريقة دفع األجر،  حيث يرى أصحاب هذا المعيار أن المقاول هو الذي وكان المعيار  

يتحدد أجره إما بالقطعة أو الطريحة فاألجر في عقد المقاولة يتم تقديره جزافَا، أما بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة لعقد 
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،  وعلى الرغم من 91العمل فاألجر فيه على حسةةةةةةب الزمن وهو إما باليوم أو األسةةةةةةبوع أو الشةةةةةةهر

المعيار السةةةابق إال أنه اسةةةتند إلى أسةةةاس غير معقول فطريقة دفع األجر ليسةةةت  ضةةةوحوو بسةةةاطة  

 . 92عنصر في العقد وبالتالي بجب أن ال تؤثر في طبيعته

والمعيار الذي اسةةةةةةةةةةتقر عليه الفقه للتمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة هو معيار التبعية 

ر تقتصةر فيه سةلطة صةاحب العمل في الرقابة القانونية، فموضةوع عقد المقاولة هو القيام بعمل ح

على نتيجةة العمةل ومةا إذا تم إنجةازه في الوقةت المحةدد وطبقةا  للشةةةةةةةةةةةةةةروط و المواصةةةةةةةةةةةةةةفةات المتفق 

بل  للعمل،  العاملتأدية    ، أما بالنسةةةةةةةةبة لعقد العمل فسةةةةةةةةلطة رب العمل قد تمتد إلى طريقة93عليها

ل يشةةةةةةمل كيفية أداء العمل طبقا  لتوجيهات العمل أن يفرض نظاما  كامال  على العام يسةةةةةةتطيع رب

معيار التبعية هو المعيار المسةةةةةةةتعمل  أن ،  ولعل ما يؤكد    94رب العمل وتحت إدارته و إشةةةةةةةرافه

للتفرقةة بين عقةد العمةل و عقةد المقةاولةة ، مةا نص عليةه المشةةةةةةةةةةةةةةرع القطري في نهةايةة تعريف عقةد 

 95"ن يكون تةابعةا  لهةذا الطرف أو نةائبةا  عنةه المقةاولةة من أن المقةاول يؤدي عملةه لرب العمةل "دون أ

فالعبارة السةةةابقة تفيد أن المقاول مسةةةتقل عن رب العمل فهد ال يعد تابعا  له كما في عقد العمل أو 

قضت محكمة النقض المصرية بأن " تكييف العقود   في عقد الوكالة ، وتطبيقا  لذلكنائبا  عنه كما 

وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه 

ولو في صةةةةةةةةةةةةةةورتهةةا   التبعيةةة القةةانونيةةةعن عقةةد المقةةاولةةة أو غيره من العقود، هو توافر عنصةةةةةةةةةةةةةةر 

 

 296ص  – 1983الطبعة الثالثة   –مطبعة جامعة القاهرة  –قانون العمل  –الدكتور محمود جمال الدين زكي  91
 297ص  –المرجع السابق  92
 96ص  –مرجع سابق  –الدكتور محمد حسين منصور  93
  96ص – المرجع السابق 94
وحسنا  فعل المشرع القطري عند إضافة هذه العبارة حيث أنها تشير بوضوح إلى استقاللية المقاول عن رب العمل ،  95

 األمر الذي يجعل معيار التبعية القانونية هو أنسب معيار للتفرقة بين عقد المقاولة وعقد العمل 
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وهو ما نصةةت  -امل إلشةةراف رب العمل ورقابته  التنظيمية أو اإلدارية التي تتمثل في خضةةوع الع

من القةانون المةدني بقولهةا " أن عقةد العمةل هو الةذي يتعهةد فيةه أحةد المتعةاقةدين  674عليةه المةادة 

أن يعمل في خدمته المتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشةةةةةةةةةةرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد األخر 

ن العمةل من تعريف عقةد العمةل بةأنةه " العقةد الذي من قةانو  29". ومةا نصةةةةةةةةةةةةةةت عليةه كةذلةك المةادة  

يتعهد بمقتضةةةةةاه عامل أن يعمل لدى صةةةةةاحب العمل وتحت إدارته أو إشةةةةةرافه مقابل آجر أيا  كان 

 . 96 ""نوعه

 التمييز بين عقد العمل و عقد االستخدام  – ثانياً 

عاملين عقد االسةةةةةةةةةةةتخدام هو أحد العقود التي اسةةةةةةةةةةةتحدثها المشةةةةةةةةةةةرع القطري لتغطية فئة ال

بالمنازل و التي كانت مستثناة من الخضوع لقانون العمل القطري ، و الذي ارتأى المشرع القطري 

بشةةةةةةةةأن  2017لسةةةةةةةةنة   15أن يخضةةةةةةةةعها لنظام قانوني خاص مما دفعه إلى إصةةةةةةةةدار القانون رقم  

ادة المسةتخدمين في المنازل و الذي نظم ما يعرف بعقد االسةتخدام، وعقد االسةتخدام كما عرفته الم

األولى من قانون بشةةةةةةةةةأن مسةةةةةةةةةتخدمي المنازل هو "اتفاق بين صةةةةةةةةةاحب العمل والمسةةةةةةةةةتخدم يتعهد 

  "بمقتضةةةةةةةةةةةةاه المسةةةةةةةةةةةةتخدم بأن يؤدي األعمال المنزلية التي يكلفه بها صةةةةةةةةةةةةاحب العمل، مقابل أجر 

ويالحظ أن التعريف السةةابق أورد عدة مصةةطلحات نحتاج إلى تعريفها حتى نصةةل إلى حقيقة عقد 

فالمشةرع عرف صةاحب العمل بأنه " الشةخص الطبيعي الذي يعمل لديه المسةتخدم" ،   االسةتخدام،

وعرف المسةتخدم بأنه "الشةخص الطبيعي الذي يؤدي األعمال المنزلية، تحت إدارة صةاحب العمل 

 

 41مكتب فني 16-1-1990 - الجلسة  تاريخ- قضائية 57 لسنة 3070 - الطعن رقم -  مدني -محكمة النقض  96
مأخوذ من موقع قوانين الشرق   – 167رقم الصفحة  - 1رقم الجزء  -

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=10385&H=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%
A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8

8%D9%86%D9%8A%D8%A9&HM=0#36825 –   31/8/2018تمت زيارة الموقع في  

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=10385&H=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&HM=0#36825
http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=10385&H=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&HM=0#36825
http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=10385&H=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&HM=0#36825
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وإشةةةةةةةةرافه، مقابل أجر، كالسةةةةةةةةائق والمربية والطاهي والبسةةةةةةةةتاني ومن في حكمهم" ، وأيضةةةةةةةةا عرف 

نها " األعمال التي يؤديها المسةةةةةةةةةةةتخدم في خدمة صةةةةةةةةةةةاحب العمل أو المقيمين األعمال المنزلية بأ

، وأخيرا  بالنسةةةةةةةبة لألجر فإن المشةةةةةةةرع قام بتعريفه بأنه " المبلغ النقدي الذي يدفعه صةةةةةةةاحب   "معه

 العمل للمستخدم لقاء عمله".

هما   من التعريفات السةةةةةةابقة يمكن تعريف عقد االسةةةةةةتخدام بأنه اتفاق بين شةةةةةةخصةةةةةةين طبيعيين

يقوم باألعمال التي يكلفها بها صةةةاحب  بأنمسةةةتخدم ، يلتزم بموجبها المسةةةتخدم  العمل و الصةةةاحب 

العمل أو المقيمين معه ، مقابل مبلغ نقدي ، على أن تتم تأدية هذه األعمال من قبل المسةةةةةةةةةةةتخدم 

بين  تحت إدارة وإشةةةراف صةةةاحب العمل ، من التعريف السةةةابق يمكننا القول أن هناك تشةةةابه كبير

 كل من عقد االستخدام وعقد العمل حيث أن كالهما يشتركان في أمور منها: 

كال العقدين من العقود الواردة على العمل ، فمحل االلتزام في كال العقدين هو القيام بعمل  .1

 كان العمل مادي أو معنوي  سواء  

القانونية ، فكل من المسةةةةةتخدم و كال العقدين من العقود التي تحتوي على عنصةةةةةر التبعية   .2

 من صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه .  ا  لقاء أجر  ماعمله انالعامل يؤدي

مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة في كال العقةدين تخضةةةةةةةةةةةةةةع لنفس التقةدير المتمثةل في حةد أدنى ال يقل  .3

عن أجر ثالثة أسةةةابيع  عن كل سةةةنة من سةةةنوات الخدمة إذا أمضةةةى العامل أو المسةةةتخدم 

من قانون العمل  54سةةةنة لدى صةةةاحب العمل ، وذلك ما نصةةةت عليه كل من المادة   مدة

 من قانون بشأن مستخدمي المنازل.  15و المادة 

 يختلفان في أمور كثيرة منها: أنهماعلى الرغم من التشابه السابق بين كال العقدين ، إال 
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عقةةد العمةةل يتصةةةةةةةةةةةةةةور أن يقوم بين شةةةةةةةةةةةةةةخص معنوي وأخر طبيعي ، على خالف عقةةد  .1

 يكمن  أشةةخاص طبيعيين ، و السةةبب في ذلكاالسةةتخدام الذي ال يتصةةور وجوده إال بين 

في حرص المشةةةةةةرع على الحفاخ على خصةةةةةةوصةةةةةةية األفراد وسةةةةةةرية معلوماتهم في محيط 

 . 97ون المعنوي األسرة و األصدقاء وهو ما يتوافر في الشخص الطبيعي د

و الكتابة المطلوبة فيه هي الكتابة لإلثبات ، أما بالنسةةةةةةةبة لعقد عقد العمل هو عقد رضةةةةةةةائي  

االسةةةةتخدام فإن البعض يرى أنه عقد شةةةةكلي ال ينعقد إال بالكتابة و التصةةةةديق عليه من وزارة 

المسةةتخدمين من قانون بشةةأن  3التنمية و العمل و الشةةؤون االجتماعية وفقا  لما قررته المادة  

، و يبرر ذلك أن هدف المشةةةةرع من النص على هذه الشةةةةكلية هو حماية مصةةةةلحة 98بالمنازل

، مع كامل   99األطراف الخاصةةةةة وتسةةةةهيل اإلثبات وحتى تسةةةةهل المراقبة من الجهات المعنية

االحترام و التقدير للرأي السةةةةةةةةةةةةةةابق إال أن الباحث ال يتفق معه ذلك أن القول بأن الشةةةةةةةةةةةةةةكلية 

هي شةةكلية انعقاد يؤدي إلى نتيجة خطيرة مفادها أنه إذا لم يتم مراعاتها يبطل العقد المتطلبة  

الختالل أحد أركانه مما يترتب عليه عدم إمكانية المسةتخدم المطالبة بحقه ألن   ا  مطلق  ا  بطالن

 سنده في المطالبة باطل ، لذلك يرى الباحث أن الشكلية ربما لإلثبات ال لالنعقاد. 

ل يجوز حرمةةان العةةامةةل من مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة كةةاملةةة إذا ارتكةةب إحةدى في عقةةد العمةة  .2

، أما مكافأة نهاية   القطري من قانون العمل  61المخالفات المنصةةةةةةوص عليها في المادة  

 

  15النظام القانوني للمستخدمين في المنازل )دراسة في القانون رقم  –المستشار القانوني محمد محي الدين أبو العمايم  97
مركز الدراسات القانونية و   –بحث منشور في المجلة القضائية القانونية   -ي المنازل( بشأن المستخدمين ف 2017لسنة 

 457ص  –ديسمبر  -العدد لثاني ، السنة الحادية عشر   –دولة قطر   –وزارة العدل  –القضائية 
 462ص  –مرجع سابق  –المستشار محمد محي الدين أبو العمايم  98
  462ص  –المرجع السابق  99
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الخدمة في قانون بشةةةةةةةةةأن مسةةةةةةةةةتخدمي المنازل فإن المسةةةةةةةةةتخدم ال يحرم من مكافأة نهاية 

لتي تم فصةله فيها ، فإذا كان المسةتخدم قد الخدمة بشةكل كلي وإنما فقط عن مدة السةنة ا

عمل خمس سةةةنوات وفي السةةةنة الخامسةةةة تم فصةةةله، فإن مكافأة نهاية الخدمة سةةةتحسةةةب 

ال خمسةةةةة ، فكأن المشةةةةرع أراد أن يكون منصةةةةفا  بحق المسةةةةتخدم  أعوامعلى أسةةةةاس أربع  

أخل ولم يرد أن ينسةةةةةةةةةةةحب الحرمان على جميع خدمة المسةةةةةةةةةةةتخدم وإنما على الفترة التي  

كأنها نوع من أنواع الجزاء المتمثل في الخصم من مكافأة نهاية الخدمة   ة، فاألخير 100فيها

  .للمستخدم ، األمر الذي ال نجده في قانون العمل و الذي يعد ميزة  

وتجدر اإلشةةةةةةةةةةارة إلى أن معيار التبعية القانونية ال يمكن االعتداد به كمعيار للتفرقة بين عقد 

فيه معيار التبعية بل على   يتوافرالعمل و عقد االسةةةتخدام، و السةةةبب في ذلك أن كل من العقدين  

يعتمد   في عقد االسةةةتخدام معيار التبعية االقتصةةةادية و الذي يعني أن المسةةةتخدم  يتوافرالعكس قد 

وإنمةا يكتفي بمجرد تطلبةه الفقةه بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة لعقةد العمةل في دخلةه على رب العمةل ، األمر الةذي ال ي

معيار التبعية القانونية في صةةةةةةةةةةةةةةورتها اإلدارية ، لذلك يرى الباحث أن عقد االسةةةةةةةةةةةةةةتخدام ليس في 

ع حقيقته سةوى عقد عمل ، غير أن المشةرع خصةه بتنظيم مسةتقل ومسةمى مسةتقل ، وإال كان وضة 

عمال المنازل قبل صةةدور القانون بشةةأن مسةةتخدمي المنازل هي عقود عمل لكنها تخضةةع للقانون 

 . 101المدني

 

 481ص  –جع السابق المر  100
، و   2003لسنة  12قانون العمل الجديد ، دراسة في عقد العمل الفردي في القانون  رقم  –الدكتور توفيق فرج حسن 101

الطبعة   –مؤسسة إبراهيم الناحل  –تنقيح وائل أنور بندق  –القرارات المنفذة له في ضوء أحد آراء الفقه وقضاء النقض 
 138 - 2007الثالثة 
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أما بالنسةةةةةةبة لألهمية في التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود هي أن وحدها عقود العمل 

ة تشةةةةةةةةترط أن بموجب قانون العمل دون غيرها ، ولكن هذه الحماي  ةتتمتع بالمزايا و الحماية المقرر 

 كون يكون عقد العمل خاضةةعا  لقانون العمل وهذا ما يقودنا إلى مناقشةةة الشةةرط الثاني المتمثل في 

 لقانون العمل.    عقود العمل خاضعة  

 أن يكون عقد العمل خاضعًا لقانون العمل.  -الشرط الثاني 

الخدمة في   للشةةةةةةرط السةةةةةةابق، فحتى يسةةةةةةتحق العامل مكافأة نهاية ة  ويعد هذا الشةةةةةةرط تكمل

قانون العمل ، يجب أن يرتبط مع صةةةةةةةةةةةاحب العمل بعقد عمل وهذا ما تمت مناقشةةةةةةةةةةةته سةةةةةةةةةةةابقا  ، 

باإلضافة إلى وجوب أن يكون عقد العمل خاضعا  لقانون العمل ، و السبب في هذا الشرط أنه قد 

وفقا   المشةةرع اسةةتثناها من نطاق تطبيقه وذلك ألنتوجد عقود عمل لكنها ال تخضةةع لقانون العمل 

 .102من قانون العمل القطري  3لما ورد في المادة 

 

 :على : "فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، ال تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية 3المادة  تنص 102
الموظفين والعاملين في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تؤسسها -1

سويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية  الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجاالت البترول وفي ت
ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات 

اج، واتفاقيات المشاريع القائمة على تنفيذ اتفاقيات االستكشاف والمشاركة في اإلنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام اإلنت
 .المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة

 .ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية، والعاملين في البحر 2-
 .المستخدمين في األعمال العارضة 3-
 .المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في ُحكمهم 4-
 .أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة 5-
سسات الزراعية التي تقوم بتصنيع  العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا األشخاص الذين يعملون في المؤ  6-

 .أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصالح اآلالت الميكانيكية الالزمة للزراعة
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في 

 .( المشار إليها"6، 5، 4، 3البنود )
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من الخضةةةوع لقانون العمل إما ألن   معينةوالجدير بالذكر أن المشةةةرع قد يسةةةتثني طوائف  

كالموظفين في الجهات الحكومية وغيرها و المسةةةةةةةةةتخدمين في المنازل   بهالها نظام قانوني خاص 

، كما أن المشةةةةةةةةةةةةةةرع قد يسةةةةةةةةةةةةةةتثني بعض الفئات من قانون العمل فيجعلها   103في  القانون القطري 

بحسةةةب األصةةةل خاضةةةعة ألحكام القانون المدني، ومنها موظفي الشةةةركات التي تنشةةةئها أو تسةةةاهم 

نشةةةةئها أو تسةةةةاهم فيها قطر للبترول و أفراد أسةةةةرة صةةةةاحب ، موظفي الجهات التي ت  الحكومةفيها  

العمل و العاملين في المزارع و أصةةةحاب األعمال العارضةةةة ، وسةةةوف يكون محور الدراسةةةة حول 

، العاملين في   الحكومةأو تسةةةةةةةةةاهم فيها    تنشةةةةةةةةةئهاوهي العاملين في الشةةةةةةةةةركات التي    طائفتينأول 

 را  أفراد أسرة صاحب العمل ، وسبب اختيار الباحثالشركات التي تساهم فيها قطر للبترول و أخي

انتشارها في الواقع العملي عالوة على وجود بعض التطبيقات القضائية   هو كثرة  نلهاتين الطائفيتي

 . المتعلقة بهمها

 تشارك في تأسيسها وأالطائفة األولى : الشركات التي تؤسسها الحكومة 

قانون العمل العمال في الشةةركات التي تؤسةةسةةها أو من  3من الفئات التي اسةةتثنتها المادة  

لشةركات التي تؤسةسةها الحكومة أو تشةارك في تأسةيسةها وتعمل ا تسةاهم فيها الحكومة وذلك بقولها " 

في مجاالت البترول وفي تسةةةةويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشةةةةتقاتها" ، 

بموجب  2014عديل على قانون العمل وذلك في عام و النص السةةةةةةةةةةةابق تم اسةةةةةةةةةةةتحداثه بموجب ت

بتعديل بعض أحكام قانون العمل ، ذلك أن النص السةةةةةةةةةابق لم يكن  2014لسةةةةةةةةةنة   3القانون رقم  

على " الموظفين والعاملين في   في السةةةةةةةةةابق  يحوي على اإلضةةةةةةةةةافة المتعلقة بالحكومة وكان ينص 

 

بشأن المستخدمين في  2017لسنة  15ذلك ألن هذه الفئة في القانون القطري لها قانون خاص فيها وهو القانون رقم  103
 المنازل 
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سةةةةةةات العامة والشةةةةةةركات التي تؤسةةةةةةسةةةةةةها أو الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسةةةةةة 

تشةةارك في تأسةةيسةةها قطر للبترول، أو التي تسةةاهم فيها، والعاملين في الشةةركات القائمة على تنفيذ 

اتفاقيات االسةةةةتكشةةةةاف والمشةةةةاركة في اإلنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسةةةةام اإلنتاج، واتفاقيات 

لية والصةةةةةةناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم المشةةةةةةاريع المشةةةةةةتركة في مجال العمليات البترو 

شةةؤون توظيفهم قوانين خاصةةة" ، ويالحظ أن النص قبل التعديل  كان ال يشةةمل موظفي الشةةركات 

قبل التعديل كانوا يخضةةةعون   موظفيهاالتي تؤسةةةسةةةها الحكومة أو تشةةةارك في تأسةةةيسةةةها ، حيث أن 

األخيرة لها شةةةةةةخصةةةةةةية ثلة في الشةةةةةةركات و ي جهات خاصةةةةةةة متملقانون العمل بحكم أنهم يعملون ف

  .104معنوية مستقلة عن مؤسسيها وبالتالي ال تتبع لهم

المقرر أن  ولعل ما يؤكد ذلك ما قضةةةت به محكمة التمييز القطرية في حكم لها من أن " 

للشركة التجارية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية 

أن يكون للشةةةةةةةةركة وجود مسةةةةةةةةتقل عن الشةةةةةةةةركاء ولو كانت الحكومة أحد المسةةةةةةةةاهمين فيها، وكان 

ندا الدسةةتور والقانون لم ينزعا االختصةةاص بنظر المنازعات المتعلقة بها من والية المحاكم ولم يسةة 

الفصةةةةةةةل فيها إلى الدائرة اإلدارية بالمحكمة، ومن ثم يبقى االختصةةةةةةةاص بنظر المنازعات المتعلقة 

بهةةا معقودا للةةدوائر المةةدنيةةة والتجةةاريةةة والعمةةاليةةة بةةالمحكمةةة، وإذ كةةان من غير المختلف عليةةه بين 

من   الخصةةوم أن الشةةركة المطعون ضةةدها هي إحدى الشةةركات المسةةاهمة وذلك على النحو الثابت

 

 58 -مرجع سابق  –القاضي أحمد منصور محمد علي  104
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السةةةةةةةةجل التجاري لها ونظامها األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي المرفقين باألوراق، فإن النعي بعدم اختصةةةةةةةةاص الدائرة 

 . 105العمالية بنظر الدعوى يكون قائما  على غير أساس" 
الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تتولى تأسيسها في  أن األصل  ويؤكد الحكم السابق

، لذلك  2014حكم السةةةةةةابق كان قبل تعديل سةةةةةةنة  خاضةةةةةةعون لقانون العمل ، لكن ال  أن موظفوها

التسةةةةةةاؤل حول الحكمة التي دعت المشةةةةةةرع إلى اسةةةةةةتثناء موظفي الشةةةةةةركات التي تؤسةةةةةةسةةةةةةها   يثار

، تحديدا  أن توجه المشةرعين في كل  أحكام قانون العملالحكومة أو تسةاهم فيها من نطاق تطبيق  

، فهل 106ن الخضةةةةةةوع لقانون العمل الدول يهدف إلى التضةةةةةةييق من نطاق الطوائف المسةةةةةةتبعدة م

قصةةةد المشةةةرع القطري إخضةةةاع هذه الفئة إلى نظام أفضةةةل من قانون العمل تقره الالئحة الداخلية 

 لهذه الجهات؟ أم كان هدفه مجرد التهرب من األحكام اآلمرة لقانون العمل؟ 

ئات يرى الباحث أن وجهة المشةةرع القطري قد تكون منتقدة بعض الشةةيء ذلك أنه أخرج ف

محةاولةه الهروب من تطبيقةه، األمر الةذي قةد يحمةل على كةانةت تخضةةةةةةةةةةةةةةع لقةانون العمةل من نطةاق  

تطبيق أحكةةامةةه ، عالوة على أن إخراج موظفي هةةذه الشةةةةةةةةةةةةةةركةةات من نطةةاق تطبيق قةةانون العمةل 

يجعل العالقة عقدية تحكمها أحكام القانون المدني دون الضةةةمانات المقررة في قانون العمل ، فقد 

الجهةةة عةةدم منح العةةامةةل على مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة عن طريق عةةدم النص عليةةه في عقةةد تتعمةةد 

العامل وعدم ذكرها في أنظمتها الداخلية ، وعندها يفاجئ العامل على أنه ال يسةةةةةةةةةةةةةةتطيع المطالبة 

بالمكافأة لعدم وجود سةةةةةةةةةند قانوني للمطالبة فيها ، ولكن ربما ما يخفف هذا أن المشةةةةةةةةةرع وإن كان 

 

مأخوذ من موقع المجلس  –( المواد العمالية(محكمة التمييز  2011لسنة    32الطعن رقم  24-05- 2011جلسة  105
أخر  – http://www.sjc.gov.qa/Portal_1/ahkam/search.aspx?gcc=1&pnl=cn&ct=1 -األعلى للقضاء 
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وظفي الشةةةةركات التي تؤسةةةةسةةةةها الحكومة أو تشةةةةارك في تأسةةةةيسةةةةها من الخضةةةةوع ألحكام اسةةةةتثنى م

قانون العمل إال أنه قيد هذا االسةةةةةتثناء بوجوب أن تكون هذه الشةةةةةركة التي تؤسةةةةةسةةةةةها الحكومة أو 

تشةةارك في تأسةةيسةةها " تعمل في مجاالت البترول وفي تسةةويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية 

ة ومشةةتقاتها" وبمفهوم المخالفة فإن الشةةركات التي ال تمارس النشةةاط السةةابق تخضةةع والبتروكيماوي

 لقانون العمل.

 موظفي الجهات التي تؤسسها أو تشارك فيها قطر للبترول –الطائفة الثانية 

موظفي "الشةةركات على عدم خضةةوعها لقانون العمل هي من الطوائف التي نص المشةةرع  

سةةةةيسةةةةها قطر للبترول، أو التي تسةةةةاهم فيها" وقطر للبترول هي " التي تؤسةةةةسةةةةها أو تشةةةةارك في تأ

مؤسةةةةسةةةةة عامة ذات شةةةةخصةةةةية اعتبارية مسةةةةتقلة" وذلك وفقا  للمادة األولى من المرسةةةةوم بقانون رقم 

بشةةةأن إنشةةةاء قطر للبترول و الذي يمثل السةةةند القانوني إلنشةةةائها ، و المالحظ  1974لسةةةنة   10

طر للبترول تعتبر جهة حكومية يشةةةةةملها االسةةةةةتثناء األول المتمثل أنه وفقا  للتعريف السةةةةةابق فإن ق

في "الشةةةةركات التي تؤسةةةةسةةةةها الحكومة أو تشةةةةارك في تأسةةةةيسةةةةها وتعمل في مجاالت البترول وفي 

تسةةةةويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشةةةةتقاتها" فالسةةةةؤال الذي يطرح هنا ما 

ال  على قطر للبترول؟ فمن المسةةةةةةةةلمات أن المشةةةةةةةةرع عندما يضةةةةةةةةع هو الداعي وراء النص اسةةةةةةةةتقال

نصةةةوص يضةةةعها لهدف ال من باب العبث أو من باب الترف إنما يضةةةعها لتنظيم حقوق وحريات 

األفراد على نحو يوافق الدسةةةةتور، فما هو الداعي للنص الصةةةةريح على أن الجهات التي تؤسةةةةسةةةةها 

العمل ، في حين أن ما ورد في البند األول كان   أو تسةةةةةةةةاهم فيها قطر للبترول ال تخضةةةةةةةةع لقانون 

 سيجزأ!!!!

يرى الباحث أن ما نص عليه المشةةةةرع من اسةةةةتثناء خاص بقطر للبترول ، زيادة ال مبرر 

لها وكان باإلمكان االسةةةةةةتغناء عنها ، وتحديدَا أن المشةةةةةةرع يشةةةةةةترط مجرد أن تكون الشةةةةةةركة قد تم 
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ول شةةاركت في تأسةةيسةةها أو سةةاهمت فيها ، وهذا فيه تأسةةيسةةها من قبل قطر للبترول أو قطر للبتر 

توسةةةيع من دائرة الفئات التي لن تخضةةةع لقانون العمل دون تقييد ، فيكفي أن تسةةةاهم قطر للبترول 

قانون العمل ، وتطبيقا  لذلك قضةةةةةةةةةةةةةت   من أحكامحتى يحرم موظفوها االسةةةةةةةةةةةةةتفادة    معينةفي جهة  

لسةةةةةةةةةةةةةةنةة  14المةادة الثةالثةة من قةانون العمةل رقم  محكمةة التمييز القطريةة بةأن " .... لمةا كةان نص 

على أنه "فيما عدا ما ورد بشةةةةةةةةأنه نص خاص، ال تسةةةةةةةةري أحكام هذا القانون على الفئات  2004

لحكومية األخرى والهيئات والمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات األجهزة االموظفين والعاملين في الوزارات   -1  :التالية

تشةارك في تأسةيسةها وتعمل في مجاالت البترول وفي العامة، والشةركات التي تؤسةسةها الحكومة أو 

تسةةويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشةةتقاتها، والشةةركات التي تؤسةةسةةها أو 

تشةةةةةارك في تأسةةةةةيسةةةةةها قطر للبترول، أو التي تسةةةةةاهم فيها..." بما مؤداه عدم سةةةةةريان اإلعفاء من 

لعاشةةةرة من قانون على الدعاوى التي يرفعها العاملون بتلك الرسةةةوم القضةةةائية المقررة بنص المادة ا

الجهات، وكانت الشةةةةةةةركة المطعون ضةةةةةةةدها إحدى الشةةةةةةةركات التي أسةةةةةةةسةةةةةةةتها قطر للبترول عمال  

الصةةةةادر بتأسةةةةيس شةةةةركة قطر للوقود )وقود( الذي نص في مادته  2002لسةةةةنة   5بالمرسةةةةوم رقم 

قطر شةةةةةةةركة مسةةةةةةةاهمة قطرية تسةةةةةةةمى  األولى على أن )يرخص لقطر للبترول في أن تؤسةةةةةةةس في

 –"شةةةةةةةةةركة قطر للوقود" ))وقود(...(، وإذا كانت دعوى الطاعن على الشةةةةةةةةةركة المطعون ضةةةةةةةةةدها 

ليسةةت من الدعاوى العمالية التي أعفاها المشةةرع من الرسةةوم القضةةائية فإن  –وعلى ما سةةلف بيانه  

، 107يكون أمرا  مفروضةةةةةةةةةةةةا  " إيداع الطاعن للكفالة عند الطعن بالتمييز على الحكم الصةةةةةةةةةةةةادر فيها  

 

  –تمييز مدني )الدائرة الثانية(  2013لسنة  24الطعن رقم  26/3/2013الحكم في جلسة  –محكمة التمييز القطرية  107
ن  الدليل العملي في المطالبات و الدعاوى العمالية في ضوء قانو  –مشار إليه عند القاضي أحمد منصور محمد علي 

المكتب الفني   –وتعديالته و أحكام محكمة التمييز و االستئناف بدولة قطر و األحكام العربية  2004لسنة  14العمل رقم 
  64و  63ص  – 2014الطبعة األولى  –محكمة التمييز  –
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 ج موظفيبإخرا  كفيال  فالحكم السةةةةةةةةابق يثبت أن مجرد تأسةةةةةةةةيس قطر للبترول لشةةةةةةةةركة معينة يكون 

 الشركة المنشأة من الخضوع لتطبيق قانون العمل. 

في ينما نص على مسةةةةةاهمة قطر للبترول  والمالحظ أن المشةةةةةرع توسةةةةةع بعض الشةةةةةيء ح

تطبيق قانون العمل ، وهذا توسةةةع غير محمود من   شةةةركة يسةةةتثني موظفي هذه الشةةةركة من نطاق

بالنص األول وهو الخاص بالجهات الحكومية و   ىع يوصةةةةةةةةي الباحث أن يعدل عنه ويكتفالمشةةةةةةةةر 

الذي فيه نوع من التقييد، ولعل التبرير الوحيد للمشةةةةرع القطري يكمن في أنه حينما أضةةةةاف تعديل 

أو تسةةةةةةةاهم فيها ، كان   الحكومةتؤسةةةةةةةسةةةةةةةها   ثنى الشةةةةةةةركات التيقانون العمل و الذي بموجبه اسةةةةةةةت

الشةةةةةةةةةركات التي   اسةةةةةةةةةتثناء قطر للبترول موجود ولم يرد إلغائه وإنما اكتفى بتركه بحيث أصةةةةةةةةةبحت

قطر للبترول محمية من أكثر من وجه ، فكأن  تؤسةةةةسةةةةها أو تسةةةةاهم في تأسةةةةيسةةةةها أو تشةةةةارك فيها

شةةارك في تأسةةيسةةها أو تسةةاهم الشةةركات التي تؤسةةسةةها أو ت  أن موظفي توجه المشةةرع األسةةاسةةي هو

 قانون العمل.    في لمعاملة خاصة تختلف عن ما هو موجود قطر للبترول يجب أن يخضعوا فيها

يرى أن النص على اسةةةةةةةةةةتثناء موظفي   108أن هناك جانبا  من الفقه إلى  وتجدر اإلشةةةةةةةةةةارة

طر ق  تنشةةةةةةةةةةةةةةئهةاقطر للبترول من نطةاق قةانون العمةل هو نص محمود، ذلةك أن الشةةةةةةةةةةةةةةركةات التي 

للبترول أو تشةةةةارك في تأسةةةةيسةةةةها أو تسةةةةاهم فيها أوضةةةةاع موظفيها العقدية سةةةةوف تكون حتما  في 

أفضةةةةةل من الموظفين الخاضةةةةةعين لقانون العمل ، ومع كامل التقدير لهذا الرأي إال   يوضةةةةةع قانون

الشةةةةةةةةةةةةةةركةات الغير خةاضةةةةةةةةةةةةةةعين لقةانون العمةل وال  موظفوأن هةذا ليس على إطالقةه ، فكيف يكون 

يتمتعون بحمايته وال يسةتفيدون من الضةمانات الموجودة فيه ، في وضةع أفضةل !!!! بل إن النص 

لقانون العمل ثم تسةةةةاهم فيها مؤسةةةةسةةةةة قطر للبترول   يعطي انطباعا  أن الشةةةةركة قد تكون خاضةةةةعة  
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 أن موظفي هذه الشةةةةةةةةركات سةةةةةةةةوف من نطاق تطبيق أحكامه ، باإلضةةةةةةةةافة أيضةةةةةةةةا    موظفوهايخرج  

التي قد تتعمد عدم منح  تقرره اللوائح الداخلية للشةةةةةةةةةةركة ويخضةةةةةةةةةةعون ألحكام القانون المدني وما  

أشد من تلك الموجود في قانون العمل ويكون عملها   ا  العامل مكافأة نهاية الخدمة أو فرض شروط

ن تنفرد بتقيد مسةةةةةةةتحقات موظفيها ال غيار عليه، األمر الذي قد يفتح المجال للشةةةةةةةركة أ  ا  صةةةةةةةحيح

 من صالحية ودون حماية تشريعية ألنها ال تخضع لقانون العمل.  بهبموجب ما تتمتع 

المتمثةل في وجوب أن تكون العالقةة بين العةامةل ورب  هةذا كلةه فيمةا يتعلق بةالشةةةةةةةةةةةةةةرط األول

إذ يجب أن   ولكن توافر هذا الشةةةةةةةةةةرط ليس كافيا   العمل يحكمها عقد عمل خاضةةةةةةةةةةع لقانون العمل،

تنتهي خدمة العامل لدى صةةاحب العمل وهو ما يقودنا إلى الشةةرط الثاني والذي سةةوف نناقشةةه في 

 . التالي المطلب

 الثاني  مطلبال

 انتهاء خدمة العامل 

حتى يسةةةةةةةةةةةةةةتحق العةامةل مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة وفقةا  لقةانون العمةل ، فةإنةه ال يكفي أن يرتبط مع 

ألخير خاضةةةةةةةةةعا  لقانون العمل ، بل يجب أيضةةةةةةةةةا  أن تنتهي صةةةةةةةةةاحب العمل بعقد عمل ، ويكون ا

خدمة العامل لدى صةةةةةةةاحب العمل ، فمكافأة نهاية الخدمة كما سةةةةةةةبق تعريفها هي مبلغ من المال 

يدفع للعامل بعد انتهاء خدمته أما أثناء الخدمة فإن العامل ال يسةةةةتحق مكافأة وإنما األجر حسةةةةب 

تهةةاء العمةةل يجةةب أن يكون بعةةد المةةدة التي حةةددهةةا قةةانون مةةا هو متفق عليةةه في عقةةد العمةةل ، وان

وهي مدة سنة ، عالوة على أنه يجب أن ال يكون انتهاء العمل بسبب توقيع  54العمل في المادة  

جزاء تأديبي متمثل في الفصةةةةل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة المنصةةةةوص عليه في المادة 

من  61إحدى المخالفات المنصةةةوص  عليها في المادة   من قانون العمل ، أو ارتكاب العامل 59
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أن يكون قد أمضةةةةةةةى مدة سةةةةةةةنة في خدمة صةةةةةةةاحب مل ، فانتهاء خدمة العامل يشةةةةةةةترط  قانون الع

حرمانه   رل بسةةبب توقيع الجزاءات التي تبر العمل ، ويشةةترط كذلك أن ال يكون انتهاء خدمة العام

 من مكافأة نهاية الخدمة ، وستتم مناقشة هاتين النقطيتين على التوالي.  

 مرور المدة   –أواًل 

يشةةةةةةترط السةةةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل القطري أن يقضةةةةةةي العامل مدة 

من قانون العمل وهي سةةةةةةةةةةةةةنة مسةةةةةةةةةةةةةتمرة لدى  54معينة لدى رب العمل، هذه المدة حددتها المادة  

احب العمل ، فال يكفي مجرد انتهاء عقد العمل السةةةةةةتحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة وإنما صةةةةةة 

، وتطبيقا  لذلك قضةةةةةةةةةت محكمة التمييز  يجب أن يكون العامل قد أمضةةةةةةةةةى لدى رب العمل سةةةةةةةةةنة  

 2004( لسةةةةةةةةةةةةةنة 14( من قانون العمل رقم )54القطرية أن " النص في الفقرة األولى من المادة )

"باإلضةةةةافة إلى أية مبالغ تكون مسةةةةتحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صةةةةاحب على أنه  

العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضةةةى في العمل مدة سةةةنة كاملة فأكثر"، والنص 

( من ذات القانون على أنه "يسةةةةةةةتحق العامل الذي أدى في خدمة صةةةةةةةاحب العمل 79في المادة )

( من هذا القانون"، 72إجازة سةةةةةةةنوية باألجر المنصةةةةةةةوص عليه في المادة )  سةةةةةةةنة كاملة مسةةةةةةةتمرة،

، واإلجازة السةةنوية مرهون بأن يكون العامل قد أمضةةى في مكافأة نهاية الخدمةمؤداه أن اسةةتحقاق  

خدمة صةةةةةةةةةاحب العمل سةةةةةةةةةنة كاملة مسةةةةةةةةةتمرة. لما كان ذلك، وكان الحكم االبتدائي المؤيد بالحكم 

واإلجازة   مكافأة نهاية الخدمةقضائه إلى رفض طلب الطاعن بالنسبة ل المطعون فيه قد خلص في

السةنوية تأسةيسةا على أنه لم يمض في العمل لدى صةاحب العمل سةنة كاملة، وكان ما خلص إليه 

الحكم المطعون فيه قائما على سةةةةةةةةةند من الواقع والقانون، فإن النعي عليه بعدم إعماله حكم المادة 
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رغم عةةدم توافر أي من حةةاالت تطبيقهةةا يفتقر إلى سةةةةةةةةةةةةةةنةةده من القةةانون . ( من ذات القةةانون 51)

 .109"ويضحى النعي بذلك قائما على غير أساس

المقصةةةةةةةةةةةود بالخدمة المسةةةةةةةةةةةتمرة وكما عرفتها المادة األولى من قانون العمل هي " خدمة و 

حاالت العامل المتصةةةةةةةلة لدى صةةةةةةةاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، وال تنقطع هذه الخدمة في  

اإلجازات أو الغياب المصةةةةرح بها قانونا  أو اتفاقا ، أو في حاالت توقف العمل في المنشةةةةأة لسةةةةبب 

حتى لو كان   على النص السابق فإن خدمة العامل تعتبر مستمرة    ء  ال دخل إلرادة العامل فيه" وبنا

بل وتشةةةةةةةمل ال يعمل فعال  كما لو كان يقضةةةةةةةي إجازته السةةةةةةةنوية أو إجازة مرضةةةةةةةية مرخص بها ، 

اإلجةازات التي يتم االتفةاق عليهةا حتى ولو كةان قةانون العمةل لم ينص عليهةا فعال  ألنهةا سةةةةةةةةةةةةةةوف 

 التي اعتبرها المشرع ضمن الخدمة المستمرة. حينها ضمن اإلجازات االتفاقية  وتدخل 

والعبرة في تحديد متى تبدأ خدمة العامل حتى يتم احتسةةةةةةاب مدة السةةةةةةنة هي بمدة الخدمة 

، و السةةةةبب في ذلك هو أن األطراف قد يتفقون في 110ة ال بما يتفق عليه األطراف في العقدالفعلي

الواقع العملي على وقةت معين يبةدأ فيةه العمةل ، ولكن رب العمةل يقوم بتشةةةةةةةةةةةةةةغيةل العةامةل قبةل هةذه 

الفترة بحيث يتعمد اإلضةةةةةةرار به ألنها لن تحتسةةةةةةب فهي ليسةةةةةةت المدة المذكورة في العقد ، ويدخل 

عقد   اجتازها حيث أنه في هذه الفترة يعددة االختبار التي قضةةةةةةةةاها العامل و ة السةةةةةةةةنة مضةةةةةةةةمن مد

يتأكد بأثر رجعي  هالعامل مدة التدريب بنجاح فإن عقد  أنهى، فمتى   فاسخ  العمل معلقا  على شرط
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، ويترتب على ما سةةةةةةةةةةةةةبق أن العبرة بمدة  111من تاريخ انعقاد العقد ال من تاريخ تخلف الشةةةةةةةةةةةةةرط  

في الواقع العملي   تثارالخدمة الفعلية دون الخدمة االعتبارية ، وذلك لمواجهة حالة قد  السةةةةةنة هي

وذلك عندما تبرم الجهة ما يعرف بعقد االبتعاث الذي من خالله تقوم الجهة بإيفاد شخص للدراسة 

في الخارج ، ثم بعد ذلك يلتزم األخير بأن يقضةةةةةةةي بمدة عمل قد تكون مسةةةةةةةاوية أو أكثر من مدة 

راسةةةةةةةةةته ، و المشةةةةةةةةةكلة هي عندما تقوم جهات العمل بمعاملة هذا الموفد على أسةةةةةةةةةاس أنه عامل د

وتخضعه لنظام التقاعد و المعاشات، فتنشأ له في الهيئة مدة خدمة اعتبارية وهي في الحقيقة مدة 

تحسةةةةب السةةةةتحقاق المعاش وال دخل لها في مكافأة نهاية الخدمة ألن الشةةةةخص الموفد في حقيقته 

 عمل في الجهة وال يرتبط معها بعقد عمل.ال ي

عن عمله دون   يتغيبهاومن البديهي أنه ال يحسةةةةةةةةب من ضةةةةةةةةمن خدمة العامل المدة التي  

، وعلة الحكم أنه في هذه الحالة خدمة العامل لن 112عذر مشةةةةةةةروع أو موافقة من صةةةةةةةاحب العمل

ألن انقطاعه عن العمل دون مبرر ال يدخل تحت تعريف الخدمة المسةةةةتمرة ، على   تكون مسةةةةتمرة  

أنه إذا كان انقطاع العامل عن العمل بسةةةبب تأديته لمهمة من قبل صةةةاحب العمل حتى لو كانت 

، و السةةبب في ذلك أنه في هذه 113ال عالقة لها بالعمل كالدراسةةة فإنها تحسةةب ضةةمن مدة الخدمة

جةازة اتفةاقيةة تمةت بموافقةة األطراف األمر الةذي يةدخةل تحةت مفهوم الخةدمة الحةالةة سةةةةةةةةةةةةةةنكون أمةام إ

 المستمرة كما عرفتها المادة األولى من قانون العمل.

أما إذا كان انقطاع العامل عن العمل نتيجة  إخالل صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة 

اإلخطةار الةذي تطلبةه القةانون ،   بموجةب القةانون كةأن يمتنع عن دفع األجرة أو أن ال يراعي إجراء

 

  178ص  – المرجع السابق 111
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، ولعل ما يؤكد ذلك ما ذهبت إليه  114ا  مشةةةةةةةةةةةةةةروع  ا  فإن انقطاع العامل في هذه الحالة يعد انقطاع

في إحةةدى أحكةةامهةةا بقولهةةا " إذ كةةان الطةةاعن قةةد تمسةةةةةةةةةةةةةةةك أمةةام محكمةةة  القطريةةة محكمةةة التمييز

الل المطعون ضةةةةةةدها الموضةةةةةةوع بأن تغيبه عن العمل وانقطاعه عنه كان بسةةةةةةبب مشةةةةةةروع هو إخ

بالتزامها بسةةةةةةداد راتبه حتى ترصةةةةةةد له في ذمتها مبلغ .... ألف ريال وفقا  لتقرير الخبير ألزمها به 

الحكم المسةةةةةةةةةةةةةةتةةأنف وكةةان الحكم المطعون فيةةه إذ انتهى إلى رفض طلةةب الطةةاعن إلزام المطعون 

العمل، قد أقام   ضةةةةةةةةةةةةةةدها بأداء مكافأة نهاية الخدمة وألزمته بتعويضةةةةةةةةةةةةةةها عن عدم اإلخطار بترك

قضةةةةةةةةةةاءه على ما خلص إليه من أن تغيب الطاعن عن العمل كان غير مبرر وإن عدم صةةةةةةةةةةرف 

راتبةةه عن المةةدة التي حةةددهةةا الخبير ال ينهض مبررا  لهةةذا االنقطةةاع على قةةالةةة أنةةه كةةان بمقةةدوره 

فيه ال سةةةةةةةةةةةةةلوك أي من الطرق المقررة قانونا ، وكان هذا النعي الذي اسةةةةةةةةةةةةةتند إليه الحكم المطعون 

يواجه دفاع الطاعن في شةةةةةةأن مشةةةةةةروعية انقطاعه عن العمل دون إخطار وال يتضةةةةةةمن ما يسةةةةةةوس 

رفضةةةةةةةةةةه وااللتفات عنه رغم كونه دفاعا  جوهريا  من شةةةةةةةةةةأنه لو صةةةةةةةةةةح أن يتغير به وجه الرأي في 

الدعوى ويتعين على محكمة الموضةةةوع أن ترد عليه بما تقتضةةةيه لتعلقه باألسةةةاس الذي تقوم عليه 

ألغةت حكم   ففي الحكم السةةةةةةةةةةةةةةابق محكمةة التمييز 115"امةات رب العمةل والعةامةل كةل قبةل اآلخرالتز 

غير مقبول تحديدا  ألنه بإمكانه أن   امحكمة االسةةتئناف الذي اعتبر انقطاع العامل عن عمله مبرر 

 يسلك الطرق المقررة قانونا  القتضاء حقه. 
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جنةةائيةة ،  جريمةةةوال يؤثر على خةةدمةةة العةةامةةل مةةدة وقفةةه احتيةةاطيةةا  نتيجةةة اتهةةامةةه بةةارتكةةاب  

أن التهمة المنسةةةةةةةةةوبة للعامل ال أسةةةةةةةةةاس لها من الصةةةةةةةةةحة حيث أنه في هذه   تبينوبعد التحقيقات  

 59، وذلك اسةةةةةتنادا  لما ورد في المادة    116الحالة تحسةةةةةب مدة الوقف ضةةةةةمن مكافأة نهاية الخدمة

لعمل و التي حددت الجزاءات التي يمكن أن يوقعها صاحب العمل على العامل ومنها من قانون ا

الوقف عن العمل دون أجر أو بأجر مخفض لحين البت في التهمة الجنائية المنسةةوبة إليه.  – 4" 

وإذا ثبةةت براءة العةةامةةل من التهمةةة أو تم حفظهةةا، اعتبر الوقف كةةأن لم يكن، ويتم دفع مةةا يكون 

امل من أجر عن مدة الوقف"، وتطبيقا  لذلك قضةةت محكمة التمييز القطرية أن "النص مسةةتحقا  للع

التي يجوز توقيعهةةا على العمةةال   الجزاءات التةةأديبيةةة» ( من قةانون العمةةل ". أن59/4في المةةادة )

هي: الوقف عن العمل دون أجر أو بأجر مخفض لحين البت في التهمة الجنائية المنسةةةةةوبة إليه، 

اءة العةةامةةل من التهمةةة أو تم حفظهةةا، اعتبر الوقف كةةأن لم يكن، ويتم دفع مةةا يكون وإذ ثبةةت بر 

مسةةةتحقا  من أجر عن مدة الوقفم، مفاده أن الوقف عن العمل هو جزاء تأديبي له صةةةفة التأقيت 

ُقصةةةةةةةةد منه إبعاد العامل عن عمله حتى يتحدد مصةةةةةةةةير االتهام الموجه إليه، فإذا ثبتت براءته من 

سةةةةةةةةوبة إليه أو تم حفظها اعتبر وقفه عن العمل كأن لم يكن، وهو ما يرتب بالضةةةةةةةةرورة التهمة المن

اعتبةةار فترة عملةةه من تةةاريخ بةةدء عقةةد العمةةل مرورا  بفترة الوقف وحتى تةةاريخ انتهةةاء مةةدة العقةةد أو 

 .117إنهاء خدمته مدة عمل متصلة دون انقطاع واستحقاق العامل ألجره عن مدة الوقف" 
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تحسةةةب ضةةةمنها مدة اإلخطار سةةةواء   التي  يرا  إلى أن مدة خدمة العاملوتجدر اإلشةةةارة أخ

كان يعمل العامل بالفعل ، أو قام رب العمل باالسةةتغناء عن خدماته خشةةية أن يكون العامل غير 

السةابقة   جميع الحاالتر بصةاحب العمل ، ففي  إلحاق الضةر جدي في تنفيذ العمل ، أو أن يتعمد  

 تحسةةةب مدة اإلخطار ضةةةمن مدة الخدمة ، وعلة هذا الحكم هو أنه في هذه الحالة فإن رب العمل

قد منح العامل إجازة أخرى مضةةةةةةةةافة إلى ما يكون قد تقرر للعامل من إجازة سةةةةةةةةواء بموجب  يكون 

  .  هذا فيما يتعلق بضةةةةةةةةةةةةةةرورة118القانون أو العقد وبالتالي تدخل تحت تعريف الخدمة المسةةةةةةةةةةةةةةتمرة

إلى الشةةةرط  األننتقل  مرور المدة التي حددها القانون السةةةتحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة  ، ن

 أن ال يكون انتهاء خدمة العامل بسبب توقيع جزاءات تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة.   الثاني وهو

أن ال يكون انتهاء خدمة العامل بسبب توقيع جزاءات تحرمه من مكافأة   –ثانيًا 

   نهاية الخدمة

إن العامل يعمل لدى صةةةاحب العمل بغية الحصةةةول على إما مكافأة نهاية الخدمة أو أي 

نظام تأميني أخر يوفره صةةةةةةةةةةةةاحب العمل يضةةةةةةةةةةةةمن له حياة كريمة بعد خروجه من الخدمة ، لذلك 

يحرص العامل على أن يعمل لدى صةةةةةةةاحب العمل مدة طويلة حتى تزيد من مكافأة نهاية الخدمة 

قة، وعلى الرغم من أن المشةةةرع القطري جعل مناط اسةةةتحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة المسةةةتح

من  54هو أن يعمل العامل مدة سةةةةةنة متصةةةةةلة لدى صةةةةةاحب العمل  وهذا ما صةةةةةرحت به المادة  

قانون العمل ، وتطبيقا  لذلك قضةت محكمة االسةتئناف القطرية بعد اسةتعراضةها لنصةوص المادتين 

ون العمةل القطري "..... مؤداه أن اسةةةةةةةةةةةةةةتحقةاق العةامةل مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، من قةان 57و  54

وتذكرة العودة مرهون بانتهاء عقد العمل وفصةةةةةةةم عرى عالقة العمل سةةةةةةةواء باسةةةةةةةتقالة العامل ، أو 
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بإنهاء خدمة العامل من قبل صةةةةةةةاحب العمل ، وأن يكون العامل قد أمضةةةةةةةى في خدمة صةةةةةةةاحب 

إذا كانت عالقة العمل مستمرة انتفى مناط استحقاق المكافأة أو تذكرة العمل سنة كاملة مستمرة ، ف

 119العودة".

إن أمضةةةةةى العامل مدة سةةةةةنة خدمة عمل مسةةةةةتمرة فإنه قد ال حتى  و على الرغم مما سةةةةةبق  

يسةةةةةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة إذا تم توقيع جزاءات تحرمه منها وذلك إما أن يكون الجزاء الموقع 

في  59ن الخدمة مع الحرمان من مكافأة نهاية المنصةةةةوص عليه المادة  عليه هو جزاء الفصةةةةل م

من قانون  61البند الثامن ، أو أن يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصةةةةةةةةوص عليها في المادة  

اسةةةةةتثنائية ، وتمثل الحد  ا  العمل، ويالحظ أن النصةةةةةوص الواردة في كال المادتين تعتبر نصةةةةةوصةةةةة 

عمل توقيعه على العامل فليس له أن يقوم بتوقيع جزاءات ليس األقصةةةةةةةى الذي يجوز لصةةةةةةةاحب ال

من قانون العمل كما ليس له أن يوقع جزاء الفصةةةل من العمل و  59عليها في المادة   ا  منصةةةوصةةة 

من قانون العمل في  61الحرمان من المكافأة دون الحاجة إلى إنذار المنصةةةوص عليه في المادة  

ولكنةةه يجوز لرب العمةةل أن ينزل في العقوبةةات التي يرى  ،120غير الحةةاالت التي حةةددهةةا القةةانون 

بأن يكون الجزاء المراد توقيعه   ا  توقيعها على العامل حسةةةةب ظروف ومالبسةةةةات الواقعة وذلك مقيد

، فال يجوز بدعوى القيام بما هو أصةةةةةلح للعامل 121هو إحدى الجزاءات المنصةةةةةوص عليها قانونا   

وربما تبرير ذلك أن هذه الجزاءات تعد اسةةتثناء ال  ن ، توقيع جزاء ليس منصةةوص عليه في القانو 

، وتطبيقا  لما سةةةةةةةةةةةبق قضةةةةةةةةةةةت محكمة التمييز يتم تقريره إال بنص ال إرادة صةةةةةةةةةةةاحب العمل منفردة  

 

مشار إليه عند القاضي أحمد منصور  – 23/4/2014جلسة  154/2013االستئناف رقم  –محكمة االستئناف قطر  119
 574ص  –مرجع سابق  –محمد علي 
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( من قانون العمل على أن "يجوز لصةاحب العمل أن يفصل 61القطرية " مفاد النص في المادة )

إذا انتحةل العةامةل  -1مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة في الحةاالت التةاليةة:  العةامةل دون إنةذار ودون منحةه 

شةةخصةةية أخرى أو ادعى جنسةةية غير جنسةةيته أو قدم وثائق مزورة...."، أن إنهاء صةةاحب العمل 

عالقة العمل ينحسةةةةةةةةر عنه وصةةةةةةةةف التعسةةةةةةةةف إذا كان مرده ما قدمه العامل من شةةةةةةةةهادات مزورة 

، فالمحكمة في الحكم السةابق اعتبرت أن 122متعاقد عليها" وبيانات اسةتند إليها في شةغله للوظيفة ال

قيام العامل بتقديم شةةةةةةةةةةةةهادات وبيانات مزورة كانت هي األسةةةةةةةةةةةةاس الذي بناء عليه حصةةةةةةةةةةةةل على 

 وظيفته، سببا  كافيا  لفصل العامل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. 

عامل تندرج تحت ما ويقع على عاتق صةةةةةةةاحب العمل إثبات أن المخالفات التي ارتكبها ال

فإذا لم يسةةةتطع صةةةاحب العمل إثبات أن المخالفة   61هو منصةةةوص عليه من حاالت في المادة  

بفصةةةةةةةةةل ومع ذلك قام   61التي ارتكبها العامل تندرج تحت األفعال المنصةةةةةةةةةوص عليها في المادة  

 123ية الخدمةدون مبرر من القانون وال يحرم العامل من مكافأة نها ال  العامل ، فإن ذلك يعد فصةةةةةة 

على إحدى الحاالت التي تبرر لصةةةةةاحب العمل أن  ا  . وفي هذا السةةةةةياق يورد الباحث تحفظا  مهم

يفصةةةل العامل من الخدمة بدون إنذار مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وهي ما نص عليه في 

ي جريمة ماسةةة و التي مفادها " ....   إذا أدين العامل بحكم نهائي ف 61البند العاشةةر من المادة  

بالشرف أو األمانة"  فالمالحظ على المادة السابقة أنها اشترطت إدانة العامل بحكم نهائي بجريمة 

ماسةةة بالشةةرف و األمانة ، فالمشةةرع كبداية لم يحدد ماهية هذه الجرائم فمثال  هل تعد جريمة حيازة 

 

 – 22-12-2009تاريخ الجلسة - قضائية 2009 لسنة 147 - الطعن رقم -  األحكام المدنية -التمييز محكمة  122
 -مأخوذ من موقع قوانين الشرق 

http://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=349019&H=&HM=0#534505 –   أخر زيارة له في
  25/9/2018تاريخ 
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ما الحكم لو   ذلك،عالوة على   المخدرات أو االتجار فيها من الجرائم الماسةةةةة بالشةةةةرف أو األمانة؟

ارتكب العامل إحدى الجرائم ولكن نتيجة لخطأ في اإلجراءات تم تبرئته ، ففي الحالة السةةةةةةةةةةةابقة ال 

من قانون  61يمكن لرب العمل فصةةةةةةةةةةل العامل ألنها لن تندرج تحت المخالفات الواردة في المادة  

 العمل . 

العامل بإنهاء خدماته في عقد العمل ويثار التسةةةةةةةةةةةةةاؤل أيضةةةةةةةةةةةةةا  عن الحالة التي يقوم فيها  

من قانون العمل ، فهل إنهاء العامل  51محدد المدة ، ودون أن يسةةةةةةةتند في ذلك إلى نص المادة  

لعقةد العمةل في هةذه الحةالةة يحرمةه من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة؟ يرى البعض أنةه في حةالةة عقةد العمل 

العمل القطري ، إذا قام العامل بإنهاء  من قانون  61و  51محدد المدة وبعيدا  عن نص المادتين  

عقد العمل فإنه ال يسةةةةةةةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة ، ويبرر رأيه أن العامل إنما يمنح مكافأة نهاية 

الخةدمةة تقةديرا  لةه وشةةةةةةةةةةةةةةكرا  على مةا قةدمةه ، وأنةه عنةدمةا يقوم بةإنهةاء عقةده بةإرادتةه المنفردة فةإنةه ال 

كس فإنه مرتكب لخطأ وإذا سةةةبب ضةةةررا  لرب العمل يلتزم بل على الع  و ال ثناء    ا  يسةةةتحق ال شةةةكر 

يخالف الرأي السةةةةةةةابق ويرى أن العامل   124بتعويضةةةةةةةه عن هذا الضةةةةةةةرر، غير أن هناك رأي أخر

حتى لو قام بإنهاء عقد العمل محدد المدة من دون سةةةةةند من القانون فإنه سةةةةةيسةةةةةتحق مكافأة نهاية 

نص  54ق تبريرا  لذلك أن النص في المادة  الخدمة متى ما أمضةةى سةةنة لدى رب العمل ،  ويسةةو 

عام لم يفرق بين العقود محددة المدة و العقود غير محددة المدة ، عالوة على أنه ال يمكن إضافة 

قيد أخر لم يفرضةةةةه القانون على اسةةةةتحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة ألن هذا فيه تجاوز لنص 

 الذي ال تجوز مخالفته. و الذي يمثل الحد األدنى اآلمر  54المادة 
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والباحث يميل إلى الرأي األول الذي يرى أن العامل ال يسةةةةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة إذا 

قام بإنهاء عقد عمله في حالة ما إذا كان محدد المدة ، ولكنه يختلف مع هذا الرأي في التسةةةةةةةبيب 

دة هو في حقيقتةه ليس إنهةاء ، فةالبةاحةث يرى أن العةامةل الةذي يقوم بةإنهةاء عقةد عملةه بةإرادتةه المنفر 

للعقد ، وإنما هو تصةةةةرف غير مشةةةةروع من قبل العامل وبمجرد قيامه بهذا التصةةةةرف ، فإنه يكون 

من قانون العمل و المتمثلة في إخالل  61أرتكب إحدى المخالفات المنصةةةةةةةوص عليها في المادة  

نون أو العقد مع اشةةةةةتراط قيام العامل أكثر من مرة بأحد التزاماته الجوهرية التي يفرضةةةةةها عليه القا

صةةاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للعامل ، و االلتزام الذي خالفه العامل هو االلتزام بأداء العمل 

من قانون العمل  42بنفسةةه وبذل عناية الشةةخص المعتاد وهو االلتزام المنصةةوص عليه في المادة  

بدون عذر مشةةةةةةةةةروع لمدة تزيد على   ، عالوة  أنه قد يرتكب مخالفة أخرى وهي التغيب عن العمل

حرمان العامل من مكافأة   ما  متقطعة األمر الذي يبرر أيضةا  سةبعة أيام متصةلة أو خمسةة عشةر يو 

 من قانون العمل القطري.  61نهاية الخدمة استنادا  إلى نص المادة 

قد يعترض البعض على التحليل السابق بحجة أنه يضع صاحب العمل في وضع أفضل 

مل إذ أن األول يتصةةةةةةور أن يقوم بإنهاء عقد العمل، إن لم يكن بالصةةةةةةورة القانونية إال أنه من العا

يمكنه ذلك بطريقة مادية متمثلة في منع العامل من دخول المنشةةةةةةةةةةةةةةأة وحرمانه من أداء العمل، و 

الرد على هذا االعتراض أنه في هذه الحالة فإن انقطاع العامل عن العمل يكون بسةةةةةةةةةةبب ال دخل 

وتعتبر مدة  44يه وإنما بسةةةةةةةةةةبب راجع إلى صةةةةةةةةةةاحب العمل ، وهو بالتالي يدخل تحت المادة  له ف

خدمته متصةةةةلة ويسةةةةتحق المزايا المترتبة على ذلك ، باإلضةةةةافة إلى أنه بإمكان العامل اللجوء إلى 

لجان فض المنازعات العمالية و القضةةةةاء ومطالبة رب العمل بالتعويض وذلك اسةةةةتنادا  إلى أن ما 

به رب العمل يعد فصةةةةةةةةةال تعسةةةةةةةةةفيا  وللجنة أو المحكمة السةةةةةةةةةلطة في إما أن ترجع العامل إلى قام 
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العمةةل أو تحكم لةةه بةةالتعويض تةةأخةةذ فيةةه بعين االعتبةةار األجر و المزايةةا األخرى التي حرم منهةةا 

 من قانون العمل القطري.  61هذا الفصل وذلك استنادا  إلى نص المادة ل نتيجة  

من قةةانون العمةةل القطري حيةةث يرى أن وجود مثةةل هةةذه  61المةةادة نص  125وينتقةةد البعض 

 المادة غير مبرر وأهم ما اعترض به على هذه المادة هو: 

له ولغيره فالغاية في   ا  زجره عن تكرار المخالفة بما يشةةةةكل رادع هو  الغرض من مجازاة العامل .1

دمة فإنها نوع من الشةكر و توقيع الجزاء هو حسةن سةير العمل بالمنشةأة ، أما مكافأة نهاية الخ

الثناء على جهود العامل في المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةة كما أنها تلعب دورا  تأمينا  مهم حيث أن العامل قد 

من  نوعا  يكون في سةن ال يسةتطيع العمل في جهة أخرى فتأتي مكافأة نهاية الخدمة وتوفر له  

أنواع الضةةةةةةمان لعيش حياة كريمة ، وحرمان العامل منها فيه مخالفة للهدف األسةةةةةةاسةةةةةةي الذي 

 بال سبب من جانب رب العمل.   من أجله وضعت مكافأة نهاية الخدمة ، كما انه يعد إثراء  

منح رب العمةل سةةةةةةةةةةةةةةلطةة حرمةان العةامةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة قةد يؤدي إلى أن يقوم رب  .2

في اسةةةتعمالها بفصةةةل العامل وحرمانه من المكافأة  األمر الذي قد يصةةةل إلى   العمل بالتوسةةةع

 مرحلة التعسف. 

قةد يوجةد لةدى رب العمةل نظةام تةأميني أفضةةةةةةةةةةةةةةةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة فيحرم العةامةل من  .3

المكةافةأة ، بةل على العكس قةد يكون النظةام التةأميني أقةل فةائةدة من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ومع 

لعةامةل اختيةار النظةام التةأميني الخةاص برب العمةل لمةا فيةه من اسةةةةةةةةةةةةةةتمراريةة األمر ذلةك يقرر ا

 الذي أيضا  سيحرم العامل من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. 
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وعلى الرغم من وجاهة االنتقادات السةةةابقة وشةةةدة حرصةةةها على أن ال يحرم العامل من مكافأة 

 نهاية الخدمة تحت أي ظرف ، إال أن الباحث يرى أن االنتقادات السابقة مردود عليها بما يلي : 

مكافأة نهاية الخدمة األصةةةةةةةل فيها أنها تمنح للعامل نتيجة سةةةةةةةنوات الخدمة و اإلخالص التي 

ها للمؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةة ، أما االسةةةةةةةةتثناء أن يحرم منها العامل و الناظر للحاالت الواردة في نص قدم

يالحظ أن جميعها مخالفات يفترض في العامل عدم القيام بها فهي تمثل اسةةةةةةةةتثناء  61المادة  

مل هذه اعلى السةةةةلوك الطبيعي الذي يجب أن يسةةةةلكه العامل أثناء العمل ، فإذا ما ارتكب الع

و بالتالي يجب أن يكون الجزاء اسةةتثنائي حتى يقابل ما قام   ا  فعله يعد اسةةتثنائي المخالفات فإن

به العامل ، فليس من المبرر إذا ما ارتكب العامل جريمة سةةةةةةةةرقة وأدين بها أن يجازى بمجرد 

من جةانةب   الفصةةةةةةةةةةةةةةل ويحتفظ بمكةافةأة نهةايةة الخةدمةة !!!! أمةا الحجةة القةائلةة بةأن هةذا يعةد إثراء  

ذا مردود بأن حتى رب العمل يتكبد خسةةةةةةةةائر وهو يقوم بالبحث عن عمال صةةةةةةةةاحب العمل فه

وتأهيلهم  وتدريبهم وتعليمهم أصةةةةول المهنة، إن فصةةةةل العامل قد يكون فيه ضةةةةرر كبير على 

المهنةة أو انفق  العةامةل  في تعليم  ا  كبير   ا  جهةة العمةل تحةديةدا  إذا مةا بةذل صةةةةةةةةةةةةةةاحةب العمةل جهةد

 ارة ليست على صاحب العامل بل صاحب العمل أيضا  مصروفات في سبيل تطويره ، فالخس

القول بأن منح رب العمل سةةةةةةلطة فصةةةةةةل العامل وحرمانه من المكافأة قد يؤدي بصةةةةةةاحب   اأم

القانون منح رب  بأنالعمل إلى إسةةةةاءة اسةةةةتعمال سةةةةلطته وصةةةةوال  إلى التعسةةةةف ، فهذا مردود 

 بضةةمانات يجب على رب العمل  العمل صةةالحية توقيع الجزاءات على العامل إال أنه أحاطها
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 منمن قانون العمل   12662ما نصةةةةةةةةت عليه المادة    منها  بفصةةةةةةةةل العامل،  القيام مراعاتها قبل

عدم جواز اتهام العامل بمخالفة مر على ارتكابها أكثر من خمسةةةةة عشةةةةر يوما  عدا ما يشةةةةكل 

العمةةةل ، جرائم جنةةةائيةةةة ، ال يجوز توقيع الجزاء على العةةةامةةةل إال عن مخةةةالفةةةة  مرتبطةةةة بةةة 

فالمخالفات التي ال عالقة لها بالعمل ال يجوز توقيع جزاء على العامل بسةةةةةةةةةةةةببها  وغيرها من 

الجزاءات ، أضةةةةف إلى ذلك أن المشةةةةرع أيضةةةةا  في حالة الفصةةةةل التعسةةةةفي أعطى لجنة فض 

المنازعات العمالية الحق في"إما إلغاء جزاء الفصةةةةةةةةةةةةةةل وإعادة العامل إلى العمل واسةةةةةةةةةةةةةةتحقاقه 

الفترة التي ُحرم فيهةا من العمةل تنفيةذا  لهةذا الجزاء، أو تعويض العةامةل تعويضةةةةةةةةةةةةةةا   األجر عن

مناسةةةةةةةةةةبا ، ويدخل في تقدير التعويض األجر والمزايا األخرى التي ُحرم منها العامل نتيجة هذا 

 للعامل تجاه  تعسف رب العمل. من الضمان نوعا  الفصل"  مما يوفر 

وذلك  56ص برب العمل فإن المشةةةةةةرع نص عليه في المادة  أما بالنسةةةةةةبة للنظام التأميني الخا .1

منه في التخفيف من على كاهل رب العمل من بعض المصةةةةةروفات التي يتكبدها ، فإذا  رغبة  

أن أفضةةةةةةةةةةةةةل للعامل من مكافأة نهاية الخدمة فإنه يجب على رب العمل    ا  تأميني  ا  ما وجد نظام

 

 :يراعى في توقيع الجزاءات على العمال المخالفين ما يليتنص على "  126
ال يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على علم صاحب العمل بها أكثر من خمسة عشر يوما  باستثناء المخالفات التي  1 -

 .تشكل جرائم جنائية
جوز توقيع الجزاء على العامل إال عن مخالفة ترتبط ارتباطا  مباشرا  بالعمل، سواء وقعت أثناء العمل وفي مكانه، ال ي -  2

 .أو خارجهما
ال يجوز توقيع الجزاء على العامل إال بعد إبالغه بما نسب إليه والتحقيق معه كتابة، ويجوز أن يكون التحقيق   -  3

ال يتعدى الجزاء المقرر لها في الئحة الجزاءات اإلنذار أو الخصم بما ال يزيد على  شفاهة في المخالفات البسيطة التي
 .أجر يوم واحد، على أن يثبت كل ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص

 .ال يجوز أن يوقع أكثر من جزاء تأديبي واحد على العامل عن المخالفة الواحدة 4 - 
على العامل، التي يختص صاحب العمل بتوقيعها، إال من قبل صاحب العمل أو ال يجوز توقيع الجزاءات التأديبية  5 - 

 .وكيله المفوض، أو مدير المنشأة
 ال يجوز توقيع جزاء تأديبي عن فعل لم يرد في الئحة الجزاءات -  6
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يوفره لةةه ، أمةةا الحةةالةةة الثةةانيةةة وهي مةةا إذا كةةان الميزة الممنوحةةة أقةةل فةةائةةدة من مكةةافةةأة نهةةايةةة 

الخيار ولم يعطه لرب العمل وبالتالي   العاملالخدمة فإن العامل بين الخيار ، فالمشرع أعطى 

هو  –  مثالنافي العامل   –فيه وإنما صةةةاحب القرار  ر ليس له يد  ال يجب أن يحاسةةةب على أم

 من يتحمل مسؤولية قراره. 

وبالنسةةبة للنقطة السةةابقة فإنها تمثل قيد على اسةةتحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وذك 

مناقشةة لمد تطبيق قانون التقاعد والمعاشةةات بالنسةةبة للقطريين ، لذلك يجب علينا   أثرلما نتج من 

وهذا ما   من مكافأة نهاية الخدمة هذا الشةةةرط المتمثل في عدم خضةةةوع العامل لنظام تأمين أفضةةةل

 التالي .  المطلبسنقوم به في 

 الثالث  مطلبال

 عدم خضوع العامل لنظام تأمين أفضل من مكافأة نهاية الخدمة 

له على الخدمة التي مكافأة نهاية الخدمة األصل فيها أنها تمنح للعامل كنوع من المكافأة  

قضةةةةةةةةةاها لدى صةةةةةةةةةاحب العمل، فهي تعتبر بمثابة الشةةةةةةةةةكر و التقدير من رب العمل على جهود 

مل لديه ميزة أفضةةةةةةل من مكافأة العامل مشةةةةةةروط بأن ال يكون رب العالعامل ، ولكن اسةةةةةةتحقاق  

فرب من قانون العمل القطري ،   56نهاية الخدمة يقدمها للعامل ، وهذا ما نصةةةةةةةةةت عليه المادة  

العمل ال يلزم بمنح مكافأة نهاية الخدمة إذا كان سةيوفر للعامل ميزة أفضةل ، ولكن السةؤال الذي 

لسةةةةةةنة  24يطرح هل خضةةةةةةوع العامل لنظام التقاعد و المعاشةةةةةةات الصةةةةةةادر بموجب القانون رقم  

يعفي رب العمل من التزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة ؟ وما هو موقف المشةةةةةرع القطري  2002

 في هذه المسةةةةةةةألة ؟ وكيف تعاملت المحاكم القطرية مع هذا الفرض؟ لإلجابة على –إن وجد   –
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من قانون العمل القطري ، ثم بعد ذلك لكيفية  56األسةةةةةةئلة أوال  سةةةةةةنعرض لمضةةةةةةمون المادة   هذه

 تطبيق المحاكم القطرية لها.

 من قانون العمل القطري  56مضمون المادة  -أواًل 

نون العمل القطري على أن " ال يلزم صةةةةةةةةةةةةاحب العمل، الذي لديه من قا 56تنص المادة  

نظام للتقاعد أو أي نظام مشةةةةةةةابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يسةةةةةةةتحقها 

من هذا القانون، بدفع هذه المكافأة باإلضةةةةةةةةافة إلى الميزة التي يقدمها  (54) بموجب أحكام المادة

افأة التي بمقتضةى النظام المشةار إليه. فإذا كان صةافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المك

يسةةةةتحقها، وجب على صةةةةاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبلغ 

يكون قد سةةةاهم به في النظام المشةةةار إليه. ويجوز للعامل أن يختار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي 

حب العمل إذا معاش يسةةةةةةةةةتحقه وفقا  لذلك النظام" ، فالمادة السةةةةةةةةةابقة ألقت التزام على عاتق صةةةةةةةةةا

إذا كةانت  أمةاوجةدت لةديةه ميزة أفضةةةةةةةةةةةةةةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة وجةب عليةه أن يقةدمهةا للعةامةل ، 

الميزة التي يوفرهةا رب العمةل أقةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة فةإن العةامةل هو الةذي يختةار بين إمةا 

ة السةةةةةةةةةةةةةةةابقةة أنهةا ، فةالمالحظ على المةاد127مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة أو الميزة التي يوفرهةا رب العمةل

وضةةةةةةةةةةةعت كبديل لمكافأة نهاية الخدمة بحيث يفهم منها أن العامل إذا ما قام رب العمل بتوفير له 

 ميزة أفضل من مكافأة نهاية الخدمة ، فإن العامل لن يستحق المكافأة وإنما تلك الميزة . 

ك فيةه والميزة التي يقةدمهةا رب العمةل قةد تكون نظةامةا  للتقةاعةد خةاص برب العمةل يشةةةةةةةةةةةةةةتر 

، ويرى 128العامل بنسةةةةةةةةةب معينة يحددها رب العمل و قد يكون صةةةةةةةةةندوق ادخار لصةةةةةةةةةالح العامل

 

 174ص  –مرجع سابق  –المستشار سمير يوف البهي  127
  61ص   -مرجع سابق  –الدكتور فاروق األباصيري  128
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دى الحيةاة و التي تكفةل القةانون المةدني بتنظيم أحكةامهةا مة  ا  البةاحةث أن الميزة يمكن أن تكون مرتبة 

" يجوز أن يلتزم شخص بأن يؤدي لشخص  765( ، فوفقا لنص المادة  770 – 765في المواد )

اتبةا  دوريةا  مةدى الحيةاة بغير عوض" فيفهم من كلمةة "يجوز" أن األصةةةةةةةةةةةةةةل أن يكون بعوض آخر ر 

ولكن ال يوجةةد مةةانع من أن يكون بغير عوض ، لةةذلةةك ليس هنةةالةةك مةةا يمنع رب العمةةل أن يوفر 

 للعامل راتب مدى الحياة نظير اشةةةةتراكات قام بسةةةةدادها العامل ، ولكن مشةةةةكلة الراتب مدى الحياة

 عليها هي األقدر على تحمله من الناحية الواقعية أما الشةةةةركات الخاصةةةةة فيصةةةةعب  الدولة أن هي

أن تقوم بمثل ذلك لما فيه من خسةةةةةةةةارة فادحة بالنسةةةةةةةةبة لها، وتجدر اإلشةةةةةةةةارة إلى أن االلتزام بدفع 

من قانون العمل يمكن القول أنه إذا توافر لدى رب  56مكافأة نهاية الخدمة في ظل وجود المادة  

غير   ا  تام  ا  زة وكانت أفضةةةةةةةةةةةةةل من مكافأة نهاية الخدمة  فإن التزام رب العمل يكون التزامالعمل مي

موصةةةةةةةةوف وال تبرئ ذمة صةةةةةةةةاحب العمل إال إذا قام بسةةةةةةةةداده ، أما إن كانت الميزة أقل فائدة من 

 ا  مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة فةةإن األمر يرجع للعةةامةةل ، ويالحظ أن االلتزام في هةةذه الحةةالةةة يكون التزامة 

 . 129بنص لقانون و الذي يحق له حق الخيار هو العامل  ا  تخييري

أنه لم يجز للعامل أن يجمع بين مكافأة  56ويفهم من موقف المشةةةةةةةرع القطري في المادة  

نهاية الخدمة ، وأي نظام تأميني أخر يقدمه رب العمل، فالمشةةةةةةةةةةةةرع إما أن يجبر رب العمل على 

دفع الميزة إذا كانت أفضةةةةةةةةةةةةةةل للعامل ، أو أن يترك الخيار للعامل أن يختار في حال إذا ثبت أن 

ن تعود عليةه بفةائةدة أكبر من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، ويسةةةةةةةةةةةةةةتثنى من ذلةك الحةالةة التي يتفق الميزة ل

فيهةةا كةةل من العةةامةةل و رب العةةامةةل على الجمع، ففي الحةةالةةة األخيرة يجوز الجمع ألن ذلةةك يعةةد 

 

االلتزام التخييري هو الذي يكون محله عدة أداءات بحيث إذا قام المدين بالوفاء بإحداها برئت ذمته من األخرى ، مثاله   129
النظرية العامة  –انظر في تفصيل ذلك الدكتور جابر محجوب علي  –من يبيع إحدى السيارتين إما المرسيدس أو التيوتا 

 وما بعدها    226ص  -كلية القانون ، جامعة قطر  –امة لاللتزام في القانون القطري لاللتزام ، الجزء الثاني ، األحكام الع
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من قانون العمل التي تجيز لكل من العامل و رب العمل  4أفضةةةل للعامل ويطابق صةةةريح المادة  

 يطرحكام قانون العمل إذا كانت هذه المخالفة فيها مصةةلحة للعامل ، لكن السةةؤال الذي  مخالفة أح

هو هل نظام التقاعد و المعاشةةةات الذي تفرضةةةه الدولة على الجهات سةةةواء الحكومية أو الخاصةةةة 

من قةانون العمةل القطري؟ فهةل المعةاش الةذي يمنح للعةامةل بنةاء على  56يةدخةل تحةت نص المةادة  

 التقاعد و المعاشات يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة ؟.  خضوعه لقانون 

األخير  بالنسةةةةةبة للعامل القطري ، ألنإال   تطرحأوال  يجب التنويه إلى أن هذه المسةةةةةألة ال 

 تطرح، أما العامل األجنبي فال يتصةةةةةور أن   130هو المخاطب بأحكام قانون التقاعد و المعاشةةةةةات

بالنسةةةةةةةةةةبة له ألنه وبكل بسةةةةةةةةةةاطة ليس مخاطب بأحكام قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةات ، وذلك ما لم 

،  أما 131يكتسةةةب الجنسةةةية القطرية أثناء عمله ، وقام بتسةةةديد االشةةةتراكات عن مدة خدمته السةةةابقة

فيما يتعلق بمدى اعتبار المعاش المسةةةةةةتحق وفقا  لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةات مانع من اسةةةةةةتحقاق 

بةدايةة المةادة تنص  ا  من قةانون العمةل وتحةديةد 56المةادة كةافةأة نهةايةة الخةدمةة فبةالرجوع إلى نص م

نظام للتقاعد أو أي نظام مشةابه يكفل للعامل فائدة أكبر   لديهعلى " ال يلزم صةاحب العمل، الذي  

من هذا القانون" فكلمة "لديه"  (54) من مكافأة نهاية الخدمة التي يسةةةةةةةتحقها بموجب أحكام المادة

برب العمل ليس مفروضةةةةةةةةةةةا  عليه من قبل   ا  عائدة على رب العمل بمعنى أن يكون النظام خاصةةةةةةةةةةة 

، و اآلمر الذي يقوي   ا  إجباري  ا  الدولة كما هو الحال في نظام التقاعد و المعاشةةةات الذي يعد نظام

أوجةب المشةةةةةةةةةةةةةةرع على رب العمةل في حةال مةا إذا  56هةذا التحليةل أنةه في الفقرة الثةانيةة من المةادة  

 

 من قانون التقاعد و المعاشات القطري  2المادة  130
للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته من قانون التقاعد و المعاشات تنص على "  20المادة  131

ويجوز  . .د االشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضمالسابقة في المعاش، بشرط أن يسد
للموظف أو العامل أن يسدد االشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خالل خمس 

 ".سنوات، وبما يعادل واحدا  وعشرين رياال  عن كل ألف ريال

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51848&LawID=3961&language=ar
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أعلن العامل رغبته في مكافأة نهاية الخدمة وكانت الميزة التي تعود عليه جراء اشةتراكه في النظام 

أي مبلغ   -العةامةل  أي  –أن يعيةد إليةه  الةذي يوفره رب العمةل أقةل، فةإن على صةةةةةةةةةةةةةةاحةب العمةل " 

  .يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه" 

أن   في واضةةةح 56فالمالحظ أن رب العمل هو الذي سةةةيعيد االشةةةتراكات  ، فنص المادة  

النظام يجب أن يكون من اسةتحداث صةاحب العمل نفسةه ال جهة خارجية ، ويترتب على ذلك أنه 

ة نهاية الخدمة في قانون العمل و المعاش المسةةةةةةةةتحق وفقا  لقانون التقاعد ال يوجد تالزم بين مكافأ

 ا  و المعاشةات فالعامل قد يحرم من مكافأة نهاية الخدمة وفقا  لقانون العمل ومع ذلك يسةتحق معاشة 

، كما أنه يترتب على اختالف مصةةةةةةةةدر كل من مكافأة نهاية 132وفقا  لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةات

جواز الجمع بينهمةةا ، ذلةةك أن المعةةاش يةةدفع من قبةةل الهيئةةة العةةامةةة للتقةةاعةةد و  الخةةدمةةة و المعةةاش

من قبل صةةةاحب العمل ، وكل ذلك يرجع إلى وجود فراس   تدفع  المعاشةةةات أما مكافأة نهاية الخدمة

 تشريعي لم يقم بمعالجته المشرع بنص واضح وإنما ترك مجاال  واسعا  لالجتهاد. 

يؤدي إلى نتيجة خطيرة وهي أن عبئ تأمين العامل من والتحليل السةةةةةةةةةابق إن صةةةةةةةةةح فقد  

مخاطر البطالة حتى يحصةةةةةةل على وظيفة أخرى سةةةةةةوف يتم نقله من على الدولة إلى أصةةةةةةحاب 

، األمر الذي قد يؤدي إلى عزوف أصةةةحاب الشةةةركات و القطاع الخاص بشةةةكل عام 133العمال  

أن رب العمل سةةةةوف يتحمل عن توظيف القطريين ألنهم سةةةةيكونون مكلفين بالنسةةةةبة لهم ، حيث  

مكافأة نهاية الخدمة عالوة على اشةةةةةةةةةةةةتراكات العامل حتى فترة انتهاء خدمته مما يلحق خسةةةةةةةةةةةةارة 

 

  174ص  –مرجع سابق  –ي المستشار سمير يوسف البه 132
 293ص  –مرجع سابق  –رزق بن مقبول الريس  133
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ة وكيف تعرضةةةةةةةةت لهذه المسةةةةةةةةألة؟ وجهة نظر المحاكم القطري هيفادحة برب العمل ، ولكن ما  

 هي تحكم بجواز الجمع أم ال؟   لوه

 موقف المحاكم القطرية  –ثانيًا 

فيما بينها ، وذلك بالنسةةةةةبة للقضةةةةةيتين   ا  بالنسةةةةةبة لموقف المحاكم القطرية فإن هناك اختالف

اللتين تعرضةةتا لهذه المشةةكلة ، وسةةوف نعرض لهاتين القضةةيتين مع تحليل ونقد لموقف المحاكم 

القطرية في مسألة مدى جواز جمع العامل القطري بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش المستحق 

 لقانون التقاعد و المعاشات.  وفقا  

 القضية األولى

تتلخص وقائع القضةةةةةةية أن المدعية وهي قطرية الجنسةةةةةةية تعمل لدى شةةةةةةركة االتصةةةةةةاالت 

تةةةةاريخ ، فوجئةةةةت بصةةةةةةةةةةةةةةةةةدور قرار إنهةةةةاء خةةةةدمةةةةاتهةةةةا في  29/6/1996من تةةةةاريخ  134)كيوتةةةةل(

قضةةةائية دون أن تسةةةتوفي جميع مسةةةتحقاتها ، فقامت برفع دعوى وبدون إخطار و  26/10/2010

تطالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة  مع التعويض وبدل اإلخطار ، المحكمة االبتدائية حكمت بإلزام 

ريال قطري ، غير أن المدعي عليها لم ترتضةةي  89،084،142الشةةركة بأن تؤدي للمدعية مبلغ  

 . 135الحكم وطعنت عليه باالستئناف

نهاية الخدمة، حيث أنها اعتبرت   محكمة االسةةةةةةةةةتئناف حكمت بعدم أحقية المدعية بمكافأة

أن خضةةةةةةةةةةةوع العامل لنظام تأميني إجباري مفروض من قبل الدولة يعتبر بمثابة ميزة تمنح للعامل 

 

 التسمية الحالية هي شركة أوريدو   134
مجموعة األحكام الصادرة عن  – 23/1/2013تاريخ الجلسة  2012لسنة  200محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  135

  80ص  –مرجع سابق  – 2013التمييز سنة الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة 
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وبةةالتةةالي فةةإن حق العةةامةةل في مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة يكون وفقةةا  لمةةا نص عليةةه قةةانون التقةةاعةةد 

عشةةةةةةرين سةةةةةةنة ، وهذا ما   والمعاشةةةةةةات من شةةةةةةروط وهو وجوب أن تكون مدة خدمة العامل تتجاوز

عبرت عنه محكمة االسةةةةةةةةتئناف بقولها "ومن حيث إنه إذا كان المشةةةةةةةةرع في قانون العمل قد أجاز 

ألصةةةةةةةةةةةةةةحةةاب العمةةل المخةةاطبين بةةأحكةةامةةه رعةةايةةة العةةاملين لةةديهم من خالل نظم تةةأمينيةةة اختيةةاريةةة 

زة التي تعود عليه وتطبيقها في شةةأنهم وخير المشةةرع العامل في هذه الحالة في المفاضةةلة بين المي

صةةةةةةاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة، إال انه إذا   من نظام المعاش التقاعدي الذي اسةةةةةةتحدثه

فرض المشةةةةةةةةةةةةةةرع نظةامةا  إجبةاريةا للمعةاشةةةةةةةةةةةةةةات بقواعةد آمرة تتعلق بةالنظةام العةام ال خيةار للمخةاطبين 

لسةةنة  24القانون رقم بأحكامها في التنصةةل من أحكامها وال سةةبيل للفكاك منها كما هو الشةةأن في  

المشةةةةةةةةةار إليه ، فقد وجب أعمال أحكام هذه القانون و انحسةةةةةةةةةار تطبيق قواعد المفاضةةةةةةةةةلة  2002

متى كان العامل ممن تسةةةةةةةةري في شةةةةةةةةأنه أحكام قانون التقاعد  56الواردة بقانون العمل في المادة  

وابط و الشةةةروط المكافأة بالضةةة لعامل القطري الجمع بين المعاش و والمعاشةةةات بحيث يحظر على ا

. فالحق في المعاش إذا توافر أصةةةةةةةةل اسةةةةةةةةتحقاقه 2002لسةةةةةةةةنة   24و الحدود الواردة بالقانون رقم  

وشةةةةروط اقتضةةةةائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا  للقانون إنما ينهض التزاما  على الجهة التي 

ليها على العاملين تقرر عليها . ومن ثم يقتصةر مجال تطبيق قانون العمل في المفاضةلة المشةار إ

الخاضةةعين لقانون العمل من غير الفئات المخاطبة بأحكام قانون التقاعد و المعاشةةات ، ليجد كل 

،  136نص منها مجاال  للتطبيق يختلف عن اآلخر ويدور كل منهما في فلك مسةةةةةةةةةةةةةتقل عن األخر" 

 ريق التمييز. قبوال  لدى المستأنف ضدها )العاملة( فطعنت عليه بط غير أن هذا الحكم لم يلق

 

مشار إليه عند القاضي أحمد  – 29/5/2012بجلسة  22/2012محكمة االستئناف القطرية في االستئناف رقم  136
 وما بعدها  581ص  –مرجع سابق  –منصور محمد علي 
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من قانون العمل أعطى العامل  56احتجت الطاعنة أمام محكمة التمييز بأن نص المادة  

الحق في االختيار بين النظام التقاعدي وبين مكافأة نهاية الخدمة ،عالوة على تمسةةكها بحقها في 

ضةةةةةوعها مكافأة نهاية الخدمة وأن حكم االسةةةةةتئناف حرمها من حقها في االختيار على سةةةةةند من خ

لقةانون التقةاعد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات ، قبلةت محكمةة التمييز هذا الدفع ، وحكمةت للطةاعنةة بمكةافأة نهةاية 

الخدمة في المنطوق ، واألسةةةةةةةةةةةةةةاس الذي بنت عليه محكمة التمييز حكمها هو أنها اعتبرت أن ما 

يق خاصةةة هي األولى بالتطب  ا  تعتبر نصةةوصةة  56و  54ورد في قانون العمل وتحديدا  نص المادة  

، حيث عبرت عن ذلك بقولها "  ا  عام  ا  الذي يعتبر قانون  المعاشةةةةةةةاتمن نصةةةةةةةوص قانون التقاعد و 

أنه مع قيام قانون خاص ال يرجع إلى أحكام القانون  -فةةةةةةةةي قضاء هذه المحكمة   -وكان المقرر 

 العام إال فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيما فات القانون الخاص من األحكام، وأن التشةةةةةةريع العام الالحق ال ينسةةةةةةخ ضةةةةةةمنا  

ن من أجله  التشةةةةةريع الخاص السةةةةةابق عليه بل يظل هذا التشةةةةةريع سةةةةةاريا  لتحقيق الغرض الذي سةةةةةُ

باعتباره اسةةةةةةةةتثناء  واردا  على قواعد التشةةةةةةةةريع الجديد ما لم تكن هذه القواعد قد صةةةةةةةةيغت على نحو 

يسةةتبعد معه كل اسةةتثناء وجاءت منظمة لتلك االسةةتثناءات بحيث يتجلى التعارض بين التشةةريعين 

يتضح أن الشارع استهدف نسخ األحكام السابقة عليه، ويقصد بالتعارض فةي هذا الخصوص أن و 

يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فةةةةةةةةةةيه معا ، وكان النص فةةةةةةةةةةي المادة رقم 

على أنةه "بةاإلضةةةةةةةةةةةةةةافةة إلى أيةة مبةالغ تكون  2004( لسةةةةةةةةةةةةةةنةة 14( من قةانون العمةل رقم )54/1)

ل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل مستحقة للعام

الذي قضى فةةةي العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة باالتفاق بين الطرفةةةين بشرط أال 

تقل عن أجر ثالثة أسةةابيع عن كل سةةنة من سةةنوات الخدمة، ويسةةتحق العامل المكافأة عن كسةةور 

( منه على أنه "ال يلزم 56المدة التي قضةاها فةةةةةةةةةةةةةةةةي الخدمة"، والنص فةةةةةةةةةةةةةةةةي المادة )السةنة بنسةبة  

صةةةةةةةةةةةاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشةةةةةةةةةةةابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة 
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( من هةةذا القةةانون بةةدفع هةةذه المكةةافةةأة 54نهةةايةةة الخةةدمةةة التي يسةةةةةةةةةةةةةةتحقهةةا بموجةةب أحكةةام المةةادة )

يزة التي يقدمها بمقتضى النظام المشار إليه. فإذا كان صافةةةةةةةةةةةي الميزة التي تعود باإلضافة إلى الم

على العامل يقل عن المكافأة التي يسةةةةةةةةةةتحقها وجب على صةةةةةةةةةةاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة 

نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبلغ يكون قد ساهم به فةةةةةي النظام المشار إليه. ويجوز للعامل أن 

مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يسةةةةةةتحقه وفقا  لذلك النظام"، وهذه القواعد لم تتضةةةةةةمنها  يختار بين

السابق على التشريع الخاص  2002( لسنة  24سواء كان القانةةةةون رقم ) -قواعد التشريةةةةةةةةع العةةةةةةةةام 

 ما يسةةةتبعد االسةةةتثناء الوارد بقانون العمل من - 2004( لسةةةنة  33أو التعديل الالحق عليه برقم )

اسةةتحقاق العامل الذي قضةةى فةةةةةةةةةةةةةةةةي العمل مدة سةةنة كاملة فأكثر لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء 

طالما اختار العامل  -خدمته، فال يجوز إهدار هذه القاعدة الخاصةةةةةةةةةةةة بذريعة إعمال قاعدة عامة 

القانون لما فةةةي ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله ُوضع  - أن يخضع لنظام المكافأة

الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فةةةةةةيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعنة لمكافةةةةةةأة 

( مكررا  من 23نهاية الخدمة استنادا  للقاعدة العامة الةةةواردة فةةةي نص الفقةةةرة األولةةةى مةةةةةةن المةةةةةةادة )

( لسةةةةةةةنة 33نون رقم )ات المضةةةةةةةافة بالقاالمعاشةةةةةةة بشةةةةةةةأن التقاعد و  2002( لسةةةةةةةنة  24القانون رقم )

المسةةةةةةةةةةةةةةتحق طبقةا  لهةذا القةانون  المعةاشمن أنةه "ال يجوز للموظف أو العةامةل الجمع بين  2004

ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فةةةي القوانين أو اللوائح فةةةي الجهات الخاضعة ألحكام هذا 

ما نص عليه القانون ال يتعارض مع  2004( لسنة  14القانون"، وكان ما ورد بقانون العمل رقم )

فبعد أن ميزت  137ات إذ ال يسةةةتحيل إعمالهما معا " المعاشةةة بشةةةأن التقاعد و  2002سةةةنة  ( ل24رقم )

 

ة األحكام الصادرة عن مجموع – 23/1/2013تاريخ الجلسة  2012لسنة  200محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  137
 وما بعدها  82ص  –مرجع سابق  – 2013الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة التمييز سنة 
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محكمة التمييز حكم االسةةةةةتئناف فصةةةةةلت في الموضةةةةةع وحكمت للطاعنة بأحقيتها في مكافأة نهاية 

 الخدمة. 

 تكتفي بمجرد  صةةةلت في الموضةةةوع ولمالمالحظ على الحكم السةةةابق أن محكمة التمييز فو 

تمييز الحكم وإعادته إلى محكمة االسةةةةةتئناف وإنما فصةةةةةلت في الموضةةةةةوع وحسةةةةةمت النزاع حتى ال 

يطيل ذلك من أمد التقاضةةةي أمام المحاكم . بالنسةةةبة لتوجه محكمة التمييز في الحكم السةةةابق فإن 

مفاده أن   ا  قضةةةةةةةةةةائي  المحكمة حتى تصةةةةةةةةةةل إلى أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة ابتدعت حال  

 ا  ، في حين أن قانون التقاعد و المعاشةةةات يعتبر قانون  ا  خاصةةة   ا  نصةةةوص قانون العمل تعتبر قانون

فاألصةل أن يتم تطبيق القانون الخاص إال إذا خال من نص يواجه المسةألة المعروضةة عليه  ا  عام

كيفيةةة قيةةام محكمةةة ، فةةإنةةه يرجع إلى القةةانون العةةام في هةةذه الحةةالةةة ، وإذا أخةةذنةةا بعين االعتبةةار 

أنهةةا لم تعتبر اسةةةةةةةةةةةةةةتحقةةاق  يفهم من ذلةةكمن قةةانون العمةةل فةةإنةةه  56التمييز بتطبيق نص المةةادة 

من صةةةرف مكافأة نهاية الخدمة على سةةةند من أن  ا  المعاش وفقا  لقانون التقاعد و المعاشةةةات مانع

فهو بموجةب اسةةةةةةةةةةةةةةتحقةاق المكةافةأة كةان بموجةب قةانون خةاص هو األولى بةالتطبيق ، وأمةا المعةاش 

بين   يثةارقانون عام وهو قانون التقةاعد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات ، فالمحكمةة كأنهةا فكةت التعةارض الذي قد 

قانون العمل و قانون التقاعد و المعاشةةةات، وهذا حل يحمد لمحكمة التمييز أنها قامت به في ظل 

 غياب نص صريح يحكم المسألة وهو اجتهاد ال يمكن إال احترامه. 

 يتفق مع مةةةا ذهبةةةت إليةةةه محكمةةةة التمييز القطريةةةة ، حيةةةث أن قةةةانون إال أن البةةةاحةةةث ال 

وقانون العمل قانون خاص ، ويبرر ذلك أن األصةةةةةةةل   ا ،عام  ا  قانون  ال يعتبر  التقاعد و المعاشةةةةةةةات

في عالقات األفراد الخاصةةةةةةةةةةة أن يحكمها القانون المدني بوصةةةةةةةةةةفه الشةةةةةةةةةةريعة العامة في النزاعات 

لمدني قانون العمل الذي يطبق على فئة محددة هي فئة العمال في الخاصةةة ، وخرج من القانون ا

أجانب ، وقانون التقاعد و المعاشةةةةات يطبق على فئة   وكانوا قطريين أ القطاعات الخاصةةةةة سةةةةواء  
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محددة هي فئة العمال القطريين، وبالتالي فاألولى أن يكون قانون التقاعد و المعاشات هو القانون 

الخاص ال قانون العمل ، عالوة على ذلك المشةةةةةةةةةةةكلة القانونية في النزاع السةةةةةةةةةةةابق تكمن في مدى 

 .أحقية العامل بمكافأة نهاية الخدمة في ظل خضوعه لنظام التقاعد و المعاشات 

يتفق مع تسةةةبيب محكمة االسةةةتئناف ولكن يختلف معها في النتيجة التي وصةةةلت والباحث  

يتفق مع النتيجةة التي وصةةةةةةةةةةةةةةلةت إليهةا محكمةة التمييز وإن كان يختلف مع األخيرة   ه، كمةا أنة   اإليهة 

في التسةةةةبيب ، وبيان ذلك أن تسةةةةبيب محكمة االسةةةةتئناف القائل بأن إذا توافرت شةةةةروط اسةةةةتحقاق 

عامل اقتضةةائه مباشةةرة بعد انتهاء خدمته ، فإن صةةاحب العمل ال يلزم بدفع المعاش و واسةةتطاع ال

حيث أن رب العمل الذي ألزم بدفع اشةةةةةةتراكات طوال فترة  ا  منصةةةةةةف  مكافأة نهاية الخدمة يعتبر حال  

مه بدفع مكافأة اخدمة العامل يعتبر سةاهم في تأمين العامل واسةتحقاقه المعاش ، مما يبرر عدم قي

، عالوة على ذلك أن المعاش الذي تصةةةرفه الهيئة العامة للتقاعد يعتبر ميزة أفضةةةل   نهاية الخدمة

 .للعامل وذلك ألنه سيصرف للعامل بقية حياته ، كما سيستفيد منه ورثته بعد مماته 

أما عن كيفية الوصةةةةول إلى مثل هذا الحل فإن الباحث يرى أنه إزاء عدم وجود نص فإن 

السةةةتنتاج الحل السةةةابق ، حيث أن القانون خال من نص   138اسةةةتعملت القياسمحكمة االسةةةتئناف  

من قانون العمل والتي يمكن القياس   56يعالج هذه المسةةةةةةةةألة ولكن وضةةةةةةةةع المشةةةةةةةةرع نص المادة  

عليهةا، ذلةك ألن العلةة في حةالةة العةامةل الةذي يسةةةةةةةةةةةةةةتحق معةاش من الةدولةة بنةاء على نظةام إجبةاري 

لعمةل متوافرة أكثر من توافرهةا في حةالةة رب العمةل الةذي يمنح يسةةةةةةةةةةةةةةاهم فيةه كةل من العةامةل ورب ا

 

القياس هو إلحاق واقعة ال نص على الحكم فيها ، بواقعة ورد النص على حكمها ، لتساوي العلتين في الواقعتين ،  138
ثبت تحريمه بنص القرآن لعله اإلسكار يقاس عليه كل نبيذ توافرت فيه نفس العلة ويأخذ نفس   ومثال ذلك شرب الخمر الذي

الطبعة العشرون  –دار القلم للنشر و التوزيع  –علم أصول الفقه   –حكمه وهو التحريم ، انظر في ذلك عبدالوهاب خالف 
    59و  58ص – 2015سنة 
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ميزة للعةامةل ، ولكن البةاحةث يختلف مع النتيجةة التي وصةةةةةةةةةةةةةةلةت إليهةا محكمةة االسةةةةةةةةةةةةةةتئنةاف عنةدما 

حكمت بعدم أحقية العامل لمكافأة نهاية الخدمة ، ذلك أن العامل في المثال السةةةةةةةةةةةةابق مدة خدمته 

من قةةانون التقةةاعةةد و  6المشةةةةةةةةةةةةةةرع القطري في المةةادة  سةةةةةةةةةةةةةةنةةة ، و الحةةاالت التي نص عليهةةا 14

والتي مفادها " إلغاء  6في البند الخامس من المادة    ةال تنطبق ، حتى الحالة الوارد  139المعاشات

الوظيفةةةةة أو إنهةةةةاء الخةةةةدمةةةةة بغير الطريق التةةةةأديبي للموظفين أو العةةةةاملين في الوزارات واألجهزة 

ت العامة ، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس سةنوات" ال الحكومية األخرى والهيئات والمؤسةسةا

تنطبق ألن العامل ال يعمل في جهة حكومية و إنما شةركة مسةاهمة وبالتالي كان األولى أن تحكم 

 محكمة االستئناف بأحقية العامل لمكافأة نهاية الخدمة. 

ون خاص يقيد أما بشةةةةةةأن تسةةةةةةبيب محكمة التمييز فإن الباحث ال يرى أن قانون العمل قان

قانون التقاعد و المعاشةةةةات ، وإنما هذان قانونان مسةةةةتقالن لكل منهما مجاله المختلف عن األخر 

، فاألصةةةل أن اسةةةتحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة يكون وفقا  لقانون العمل وتحديدا  نص المادة 

منحه ميزة أفضةةةةةةةةةةةةةةل ، ولكن في بعض الحاالت  قد يتم حرمان العامل إذا كان رب العمل قد   54

من قانون العمل ، فالسؤال المطروح هو هل المعاش الذي تلتزم به  56وذلك بموجب نص المادة  

 

 :انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد األسباب اآلتيةُيستحق المعاش إذا تنص المادة على أن "  139
 .الوفاة 1 -

بلوس السن المقررة النتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة  2 - 
 .سنة

 .ال يقل عن أربعين سنة االستقالة، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة سنة، وكان عمر الموظف أو العامل 3 - 
 .عدم اللياقة الطبية طبقا  لما تقرره اللجنة الطبية 4 - 
إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى  5 - 

 .والهيئات والمؤسسات العامة ، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس سنوات
ويجوز للشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون والجهات األخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها، تطبيق هذا  

 .الحكم بشرط أن تتحمل جميع االلتزامات المالية المترتبة على ذلك، بعد موافقة مجلس الوزراء
 البنود السابقة وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة سنةانتهاء الخدمة لغير األسباب المنصوص عليها في 6 - 
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؟ فهةةذا الةةذي كةةان ينبغي على  56الهيئةةة العةةامةةة للتقةةاعةةد و المعةةاشةةةةةةةةةةةةةةةات يةةدخةةل في نص المةةادة  

لنظر المحكمة أن تحدده ، ال أن تذهب إلى أن كل عامل يسةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة بصةةةةةرف ا

المعاشةةةةات بذريعة لقانون التقاعد و   أم ال وفقا    ا  تقاعدي  ا  عن مدة خدمته وما إذا كان  يسةةةةتحق معاشةةةة 

  .وجود نص خاص هو األولى بالتطبيق 

ويترتةب على حكم التمييز السةةةةةةةةةةةةةةابق نتيجةة مهمةة مفةادهةا أن العةامةل القطري حتى لو كةان 

مكافأة نهاية الخدمة ذلك أنه لم يرد في قانون العمل يسةتحق المعاش التقاعدي فإنه يسةتحق أيضةا  

هي التي تطبق ال قانون التقاعد و   ،خاصة   ا  نص يعالج المسألة وأحكام قانون العمل تعتبر نصوص

من قانون العمل غير أنها تهدد  56نص المادة  غموض و المعاشات ، وهذه النتيجة ربما يسعفها  

الذين يقومون بتعيين عمال قطريين مما سةةةةةيسةةةةةبب   بخسةةةةةارة فادحة ألصةةةةةحاب الشةةةةةركات الخاصةةةةةة

عزوف لديهم عن توظيف العامل القطري ألنه مكلف.  هذا هو اجتهاد محكمة التمييز في قضةةةية 

عرضةةةةةت عليها ، لكن هل محكمة التمييز تمسةةةةةكت بنفس االجتهاد عندما عرضةةةةةت عليها قضةةةةةية 

 قل؟ استحقاق مكافأة نهاية الخدمة ولكن مدة خدمة العامل كانت أ

 القضية الثانية 

قطري الجنسةةةةةةةةية يعمل لدى شةةةةةةةةركة من تاريخ  ا  تتلخص وقائع القضةةةةةةةةية في أن شةةةةةةةةخصةةةةةةةة 

ونتيجة لشةةةةكوى جنائية تم تقديمها ضةةةةده قامت الشةةةةركة بإيقافه عن عمله لحين البت  8/1/2006

ل بأن في االتهام الجنائي الموجه إليه ، وعندما صدر قرار النيابة العامة بحفظ البالس فوجئ العام

مالية قضةةةةةةائية يطالب فيها بمسةةةةةةتحقاته ال الشةةةةةةركة قامت بإنهاء خدماته مما دفعه إلى إقامة دعوى 

)تشةةةةةةةةةةةةةةمةل مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة( ، حكمةت محكمةة أول درجةة بةإلزام المطعون ضةةةةةةةةةةةةةةدهةا بةأن تؤدي 

ريال قطري وتسةةةةةةةةليمه شةةةةةةةةهادة بمدة خدمته ورفض ما عدا ذلك  141. 621للطاعن مبلغا  مقداره  
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عليةه على   المةدعيقبول األطراف طعن كةل من المةدعي و   بةات، نتيجةة ألن الحكم لم يلقن طلم

 . 140هذا الحكم باالستئناف

حكمت محكمة االسةةةةةةةةةةةةتئناف فيما يتعلق بحق العامل في اسةةةةةةةةةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة 

برفض طلبه وعدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة  حيث أن محاكم االسةةةةةةةةةةةةةةتئناف تمسةةةةةةةةةةةةةةكت بأن 

ع العامل القطري لنظام التقاعد و المعاشةةات المقرر بموجب قانون التقاعد و المعاشةةات رقم خضةةو 

، يمنع اسةةةةةتحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة ، وقدمت ثالث تبريرات  2002لسةةةةةنة   24

لذلك وهي أوال : وجود تعارض واضةح ين نصةوص قانون التقاعد و المعاشةات وقانون العمل بشةأن 

من قةانون التقةاعةد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةةات فةإن رد  23شةةةةةةةةةةةةةةتراكةات ، ذلةك أنةه بموجةب نص المةادة  رد اال 

االشةةةةةةةةةتراكات ال يكون إال في حالة عدم توافر شةةةةةةةةةروط اسةةةةةةةةةتحقاق المعاش ، أما في قانون العمل 

الحصةةةةةةةةةةةول على مكافأة نهاية الخدمة يخضةةةةةةةةةةةع   فإن رد االشةةةةةةةةةةةتراكات أو 56وتحديدا  نص المادة  

نيا  : قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةات يجيز الجمع بين المعاش و المكافأة لمحض اختيار العامل ، ثا

مكرر ، وهو ما  23بشةةأن مدة الخدمة التي تزيد على عشةةرين سةةنة وذلك اسةةتنادا  إلى نص المادة  

ال يجيزه قانون العمةل ، ثالثةا : أن نظةام التةأمين و التقةاعد يتصةةةةةةةةةةةةةةل بالنظةام العةام وال يملةك كل من 

ل على السةةةةةةواء االنفكاك من أحكامه بل يخضةةةةةةع ألحكامه جبرا  عنه فتحديد نسةةةةةةب الهيئة أو العام

االشةةةةةةةةةةةةةتراكات وكيفية االسةةةةةةةةةةةةةتقطاع منها وكيفية ردها حددها القانون ، أما نظام التأمين الوارد في 

من قانون العمل فهو نظام تأميني يسةتحدثه صةاحب العمل ال الدولة ، واشةتراك العامل  56المادة  

ض إرادته ، ونتيجة لما سةةةةةةبق خلصةةةةةةت محكمة االسةةةةةةتئناف إلى عدم أحقية العامل فيه يكون بمح

 

مجموعة األحكام الصادرة عن  – 26/11/2013تاريخ الجلسة  2013لسنة  195محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  140
 عدهاوما ب 447ص  –مرجع سابق  – 2013الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة التمييز سنة 
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. فتم 141بمكافأة نهاية الخدمة طالما أنه خاضةةةةةع لنظام التقاعد و المعاشةةةةةات التي فرضةةةةةته الدولة  

 الطعن على هذا الحكم بطريق التمييز . 

ن " الطاعن ينعي أيدت محكمة التمييز توجه محكمة االسةةةةةتئناف السةةةةةابق وقضةةةةةت في حكم لها بأ

بالسبب الثاني على الحكم المطعون فةةةةةيه الخطأ فةةةةةي تطبيق القانون والقصور فةةةةةي التسبيب، وفةةةةةي 

بيان ذلك يقول إن الحكم قضةةةةةى بعدم اسةةةةةتحقاقه مكافأة نهاية الخدمة وبدل التقاعد على سةةةةةند من 

شةةةةةركة .......   خضةةةةةوعه لنظام التأمين والتقاعد واسةةةةةتمرار تحصةةةةةيل االشةةةةةتراكات منه بعمله لدى

لالتصةاالت على الرغم من خلو األوراق مما يؤيد ذلك ودون أن يبين الحكم المصةدر الذي اسةتقى 

  .مةنةةةةةةةه الةةةةةةةدلةيةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةمةةةةةةةا انةتةهةى إلةيةةةةةةةه مةن نةتةيةجةةةةةةةة، مةمةةةةةةةا يةعةيةبةةةةةةةه ويسةةةةةةةةةةةةةةتةوجةةةةةةةب تةمةيةيةزه

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين أن الحكم المطعون فةةةيه بعدما أورد فةةةي أسبابه الواقعية 

من تسةةةةةةةةجيل  -المرفق باألوراق   -ا تضةةةةةةةةمنه كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية  م

الطاعن بقاعدة بيانات الهيئة حتى تاريخ الكتاب لدى شةةةةةةةةةةةةةةركة ......... لالتصةةةةةةةةةةةةةةاالت وأنه كان 

ولم  20/1/2008حتى  8/1/2006مسةةةةةجال  بقاعدة البيانات لدى الشةةةةةركة المطعون ضةةةةةدها من 

رد اشتراكاته، عاد وحمل قضاءه فةةةةةةةةةةةةي خصوص عدم استحقاق الطاعن مكافأة نهاية   يتقدم بطلب

الخدمة وبدل التقاعد على ما كشفت عنه األوراق فةةي شأن استمرار خضوع الطاعن لنظام التأمين 

والتقاعد بعمله لدى شركة ........ لالتصاالت، مما يكون معه قد أبان المصدر الذي استقى منه 

 

مشار إليه عند القاضي مشار إليه   – 36/2012و 20راجع فيما سبق حكمة محكمة االستئناف قي االستئنافين رقم  141
 وما بعدها  586ص  –مرجع سابق  –عند القاضي أحمد منصور محمد علي 
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.   142خلص إليه من نتيجة فةةةةةةةةةي هذا الصدد، ومن ثم يكون النعي على غير أساس"  الدليل فةةةةةةةةةيما

 دا  لمحكمة االستئناف. يورفضت محكمة التمييز الحكم بمكافأة نهاية الخدمة في الحكم السابق تأي

يالحظ على حكم محكمة التمييز السةةابق أنه جاء جوابا  على الدفع المبدأ من الطاعن أنه 

خضةةةةةةةةةةةةوعه لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةات اآلمر الذي يبرر حرمانه من مكافأة  ال يوجد دليل على

نهةايةة الخةدمةة ، وأجةابةت عن ذلةك المحكمةة بةأن أوراق الةدعوى يوجةد فيهةا كتةاب من الهيئةة العةامةة 

للتقاعد و المعاشةةةةةات مما يثبت اسةةةةةتمرار خضةةةةةوعه لنظام التقاعد و المعاشةةةةةات ، كما أنه لم يتقدم 

رد االشةةةةةةتراكات و  –حتى يسةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة ، و الحكم السةةةةةةابق  بطلب رد اشةةةةةةتراكاته  

من قانون التقاعد والمعاشات  14323يستفاد من نص المادة     -الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

التقاعد من الحكم السةةابق هي أن مجرد خضةةوع العامل لقانون   نسةةتنتجها، فالقاعدة التي يمكن أن 

يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة ، ما لم يتقدم بطلب رد اشةةةةةةةةتراكاته حينها يسةةةةةةةةتحق   و المعاشةةةةةةةةات

مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، فحكم التمييز هةذا خةالف اجتهةاد محكمةة التمييز السةةةةةةةةةةةةةةابق ، ولكن هةل هةذا 

 االجتهاد في محله ؟ 

من وجهة نظر الباحث المتواضةةةةةةعة اجتهاد محكمة التمييز السةةةةةةابق محل نظر ، ذلك أنه 

من قانون العمل ، حيث أن المادة األخيرة تشةةةةترط أن يمنح رب  56سةةةةع من تطبيق نص المادة  و 

العمل ميزة للعامل حتى ال يلزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة ، أما حكم التمييز السةةابق يشةةترط مجرد 

ه الخضةةوع لنظام التقاعد و المعاشةةات حتى يحرم العامل من حقه ، وهذا التفسةةير ال يجوز ألن في 

 

مجموعة األحكام الصادرة عن  – 26/11/2013تاريخ الجلسة  2013لسنة  195محكمة التمييز القطرية الطعن رقم  142
 وما بعدها 448ص  –مرجع سابق  – 2013الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة التمييز سنة 

إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن تنص المادة على "  143
 ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون، باإلضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له"مدة خدمته وفقا  ل
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انتقةاص من حق العةامةل في مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة وهةذا مةا ال تجيزه المةادة الرابعةة من قةانون العمل 

القطري ، التي جعلةةت الحقوق المقررة في قةةانون العمةةل هي الحةةد األدنى وال يجوز النزول عنهةةا، 

 8/1/2006من جهة أخرى المحكمة في ثنايا الحكم عرضةةت لمدة العامل وهي سةةنتين من تاريخ 

فمةدة خةدمتةه سةةةةةةةةةةةةةةنتين وهو بةذلةك قطعةا  ال ينةدرج تحةت إحةدى الحةاالت   20/1/2008حتى تةاريخ 

من قانون التقاعد و المعاشةةةات ، وبالتالي ال يتصةةةور تطبيق نص  6المنصةةةوص عليها في المادة  

التي تحدد كيفية احتسةةةةةةاب مكافأة نهاية الخدمة ، فالسةةةةةةؤال هو    54وإنما تطبق المادة   56المادة  

حكمة أرادت أن تغلق الباب على الحالة التي مو سةةةةةةةةةةةةةةند المحكمة في هذا االجتهاد ؟  لعل الما ه

يعمل فيها الشةةةةةةةةةةةةةخص في جهة لمدة بسةةةةةةةةةةةةةيطة ثم ينتقل إلى جهة أخرى ، مثال ذلك عامل قطري 

يعمل لدى شةةركة خاضةةعة لقانون العمل لمدة سةةنة ثم بعد ذلك ينتقل إلى جهة أخرى فوقفا  للمجرى 

ر عند انتهاء خدمته يسةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة ، لكن اسةةةةةتنادا  إلى الحكم السةةةةةابق العادي لألمو 

لمجرد خضوعه لنظام التقاعد و المعاشات فإنه سيحرم من مكافأة نهاية الخدمة حتى وإن لم يمنح 

 ميزة عند نهاية الخدمة!!! 

نظام أن العةامةل القطري الةذي يخضةةةةةةةةةةةةةةع لعلى الحكم السةةةةةةةةةةةةةةابق نتيجةة مهمةة هي ويترتةب  

التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةات يحرم من مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدة عمله في الجهة ، وال 

يستحقها إال إذا قام باسترداد اشتراكاته من رب العمل ، ويمكن إضافة حالة أخرى هي حالة اتفاق 

م صةةةةةةةةةةةةةةةاحةةب العمةةل و العةةامةةل على إمكةةانيةةة العةةامةةل الجمع في هةةذه الحةةالةةة االتفةةاق هو الةةذي يحك 

ويستحق العامل حتى لو وجد ما يعارضه في الالئحة الداخلية للمنشأة . وجراء تعارض اجتهادات 
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من القانون رقم  1447محكمة التمييز في هذه المسةةةةةةةألة فإنه يفضةةةةةةةل أن يتم تفعيل ما قررته المادة  

 بإصةةةةةدار قانون السةةةةةلطة القضةةةةةائية و المتمثل في اجتماع دوائر التمييز لتوحيد 2003لسةةةةةنة   10

المبادئ بشةةةةةأن أحقية العامل في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و معاش التقاعد ، كما أنه يجب 

على المشةةةةةةةةرع التدخل بتعديل تشةةةةةةةةريعي يعالج هذه الحالة مع األخذ بعين االعتبار أن التفرقة بين 

ذلك   الجهات الخاصةةةة التي تمول من قبل الدولة و الجهات الخاصةةةة التي ال تمول من قبل الدولة

ألن الجهةات األولى لهةا قةدر من االسةةةةةةةةةةةةةةتقرار المةالي ال يتوافر بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة للثةانيةة األمر الةذي يبرر 

 اختالف الحكم بالنسبة لكل منهم. 

اإلشةةارة إلى أن التداخل بين نص قانون العمل و قانون التقاعد و المعاشةةات   وأخيرا  تجدر

ين مكافأة   قضةةةةةةةةةةةةي بإمكانية الجمعتان ي كتمن قانون التقاعد و ال مكرر 23ة  كان بسةةةةةةةةةةةةبب الماد

ألغيت   ةلمادة السةةةةابقاسةةةةنة ، ولكن  20بعد أن تتجاوز مدة خدمة العامل    نهاية الخدمة و المعاش

بشةةأن  2002( لسةةنة  24بتعديل بعض أحكام  القانون رقم ) 2016لسةةنة   14بموجب القانون رقم 

مكافأة نهاية الخدمة األمر الذي  عن  أيضةةةةةةةا    توالتي تحدث 23التقاعد والمعاشةةةةةةةات، وبقيت المادة  

يشةةةةةةترط اسةةةةةةترداد  23شةةةةةةكل نوع من الحيرة في التطبيق في الواقع العملي ، حيث أن نص المادة  

 23االشةةةةتراكات السةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة ، فالسةةةةؤال هنا هل هناك تداخل بين نص المادة  

اختالف اجتهاد محكمة التمييز من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةةات و قانون العمل وتحديدا  في ظل 

ل في المسةةةةةةةةألة ؟ وهذا ما يدفعنا لدراسةةةةةةةةة تأثير قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةات على اسةةةةةةةةتحقاق العام 

 الثاني.     الفصلذلك في القطري لمكافأة نهاية الخدمة و 

 

إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من تنص على "  144
با  أو إيجابا ، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة الدوائر األخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع االختصاص سل

 ".للفصل فيها



  

   

90 

 

الثاني  فصلال  
 تأثير قانون التقاعد و المعاشات على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل 

 وتقسيم:  تمهيد

السابق إلى أنه يشترط الستحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة   الفصلخلصنا في 

هي أن يرتبط مع رب العمل بعقد عمل خاضع لقانون العمل ، و الثاني أن   ؛ شروط ةتوافر ثالث

إحدى  تنتهي خدمة العامل بشرط أن يقضي المدة المقررة وأن ال يكون االنتهاء بسبب توقيع 

لنظام تأمين أفضل ،   ا  الجزاءات التأديبية عليه ، والشرط األخير هو أن ال يكون العامل خاضع

هذا الشرط محل جدل بالنسبة للعامل القطري الذي يخضع  يعد واتضح لنا أنه في القانون القطري  

المادة  لقانون التقاعد و المعاشات، كما تعرضنا لخالف محاكم التمييز القطرية في تفسير نص 

ووجهة نظر الباحث كانت أن العامل القطري الذي تتوافر فيه شروط استحقاق    ،من قانون العمل  56

في هذه الحالة سوف يكون قد توفرت له ميزة   ه المعاش ال يستحق مكافأة نهاية الخدمة ، ألن

 ويستطيع المطالبة بها.  

سوف نناقش تأثير قانون التقاعد و المعاشات على استحقاق العامل القطري    الفصلفي هذا  

لنرى    - حتى وإن ألغيت –مكرر  23و المادة  23لمكافأة نهاية الخدمة ، وتحديدا  نص المادة 

المشكلة العملية التي يثيرها هذا القانون وكيفية تأثيره على قانون العمل ، و الجدير بالذكر أن 

عد و المعاشات يطبق بشكل أساسي على الموظفين القطريين الخاضعين ألحكام قانون  قانون التقا

و موظفي شركات المساهمة و المؤسسات و الهيئات العامة و الجهات التي يصدر  الموارد البشرية  

، فهو يطبق بصفة أصلية على القطريين في الجهات   145بتحديدها قرار من مجلس الوزراء 

 

 من قانون التقاعد و المعاشات القطري  2المادة  145
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 على القطريين العاملين في الجهات الخاصة  التي يصدر بتحديدها قرار  الحكومية و استثناءا  

مجلس الوزراء، لذلك سوف تتم اإلشارة إلى بعض األحكام التي تنطبق على الموظفين العموميين  

بالقدر الذي يخدم الرسالة وبهدف المقارنة أو االستفادة منها ومدى إمكانية تطبيقها على العاملين  

لخاصة . وتجدر اإلشارة في البداية إلى أنه نظرا  لعدم وجود مراجع تحدثت عن  في القطاعات ا 

قانون التقاعد والمعاشات فإن الباحث سوف يستعين بأحكام المحاكم وبعض المواقع الرسمية كموقع  

وندوة خاصة بالتقاعد والمعاشات ومقابلة رسمية مع  والتأمينات االجتماعيةالهيئة العامة للتقاعد 

لمختصين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية وذلك بهدف اإللمام بالمعلومات  أحد ا

ننسى بالطبع نصوص القانون سواء كان  ن نظام التقاعد و المعاشات ، ولنالمهمة واألساسية ع

سوف تسعفنا في  قانون التقاعد و المعاشات أو قانون العمل أو قانون الموارد البشرية حيث أنها 

 النقد .  الشرح و التحليل و 

أن المشرع القطري لم يتبنى نظاما  للتأمينات   هو مالحظته يجبوفي هذا الصدد أول ما 

بشأن   1995لسنة    38االجتماعية وإن كان لديه نظام ضمان اجتماعي وذلك بموجب القانون رقم  

العاملين   بالقطرين، كما أن لديه نظام تقاعد خاص  146الضمان االجتماع و القوانين المعدلة له 

 2002لسنة    24الذي استحدثه بموجب القانون رقم  اع الحكومي وبعض الجهات الخاصة و في القط 

المعاشات حيث أنه  هو نظام التقاعد و  الرسالةي هذه بشان التقاعد و المعاشات ، والذي يعنينا ف

حة عامة عن لمهو الذي يحدث تداخل بينه وبين قانون العمل ، لذلك في البداية سوف نعطي 

المعاشات في دولة قطر ، وما هو نطاق تطبيقه وأخيرا  سوف نقوم بالتمييز  نشأة قانون التقاعد و 

الثاني سوف نعالج مكافأة نهاية الخدمة   المبحثبينه وبين نظام الضمان االجتماعي ، ثم في 

 

 538ص  –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيده  146
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إلى   الفصل للعامل القطري في قانون التقاعد و المعاشات ، وعلى هذا سوف يكون تقسيم هذا

 على النحو التالي:   مبحثين

 األول : لمحة عامة عن نظام التقاعد و المعاشات   بحث الم

 المعاشات  لعامل القطري في قانون التقاعد و الثاني : مكافأة نهاية الخدمة ل  بحث الم

 األول  بحثالم

  147لمحة عامة عن نظام التقاعد و المعاشات 

لسنة   24وجب القانون رقم استحدثه المشرع القطري بمالمعاشات الذي نظام التقاعد و 

ن التقاعد و المعاشات يهدف إلى إضفاء حماية اجتماعية على المواطن القطري بتوفير أبش  2002

حياة كريمة له وألفراد أسرته المستحقين من بعد مماته وذلك من خالل توفير المعاش المستحق لهم  

 149مقارب إلى ما يقوم به نظام التأمين االجتماعي  ا  دي دور ، فهو بذلك يؤ 148وفقا  ألحكام القانون 

، حيث أن كالهم يحاول توفير حماية اجتماعية ولكن نظام التأمين االجتماعي أشمل، حيث أنه  

أكثر من نظام التقاعد و المعاشات فاألخير يركز على حياة العامل أو الموظف   ا  يغطي أخطار 

 يمنحه سوى المعاش ، على خالف األول الذي قد يعطي  الخاضع ألحكامه بعد انتهاء خدمته وال 

ومزايا أخرى تكفل توافر حياة كريمة للشخص. ويالحظ أن الحق في التأمين في دولة مصر   ا  معاش

نص على ذلك في المادة   1971الدستور المصري الصادر سنة  أن هو حق دستوري ، حيث 

 

ن التقاعد و المعاشات يود الباحث التنبيه أنه في حالة ما إذا قام باإلشارة إلى نظام التقاعد و المعاشات ، فإنه يعني قانو 147

 ما لم يقتضي سياق الكالم غير ذلك.
 -أسئلة شائعة  –الموقع الرسمي للهيئة العامة للتقاعد و المعاشات  148

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx#  -  19/10/2018تمت زيارته في تاريخ  
التأمين االجتماعي هو نظام يهدف لتغطية أخطار معينة  تهدد الخاضعين ألحكامه وتقوم على إدارته جهات ال تهدف   149

انظر الدكتور مصطفى أحمد أبو  –يله إلى تحقيق الربح كما أنه نظام إجباري يساهم كل من الدولة و رب العمل في تمو 
  29ص   -مرجع سابق  –عمرو 

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
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ص أيضا  على الحق في التأمين  ن 2014، كما أن دستور مصر الحالي الصادر سنة  17150

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين االجتماعي. ولكل مواطن    بقوله "   17االجتماعي وذلك في المادة  

ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعي الحق في الضمان االجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا  

ز عن العمل والشيخوخة والبطالة" ويالحظ  لم يكن قادرا  على إعالة نفسه وأسرته، وفي حاالت العج

  ا  أن الدستور القطري قد خال من نص مشابه ولعل السبب أن المشرع حتى اآلن لم يتبنى نظام 

 جتماعية .  ال تأمينات الل

سوف يتم   بحث لمعني بالدراسة فإن في هذا المبما أن نظام التقاعد و المعاشات هو او 

التحدث فيه أوال  عن نشأة وتطور هذا النظام في دولة قطر و ثم بعد ذلك نطاق تطبيقه ، مرورا   

إلى التمييز بينه وبين نظام الضمان االجتماعي و الهدف من ذلك هو تقديم فكرة عامة عن النظام  

ذي قد يختلط  الاألنظمة نظام الضمان االجتماعي  و األشخاص المخاطبين بأحكامه وتمييزه عن

لدراسة المواضيع السابقة على   مطالبإلى ثالثة  المبحث، وعلى هذا سوف يكون تقسيم هذا به

 التوالي.  

 

 

 

 

 

 

  54مرجع سابق ص  –الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو  150
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 األول   المطلب

 نشأة نظام التقاعد و المعاشات في دولة قطر 

لسنة   7المعاشات في دولة قطر كان بموجب المرسوم بقانون رقم إن أول تنظيم للتقاعد و 

، ولكن سرعان ما تم إيقاف العمل بهذا المرسوم   151تقاعد الموظفين المدنيين في شأن  1984

لسنة    6بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي    1984لسنة    8بقانون وذلك بموجب القانون رقم  

، ويبرر البعض  152في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين  1984لسنة    7و   1984

ون عندما عرض على مجلس الشورى تم إيقاف العمل به ألنه لم يكن يغطي  ذلك أن المرسوم بقان

، ولعل ما يساند الحجة السابقة أنه بالرجوع إلى المرسوم  153جميع الفئات التي أرادت الدولة تغطيتها 

الموظفين، ويعتبر موظفا  في تطبيق أحكام    -  1نجد أنه يسري على "    1بقانون وتحديدا  في المادة  

لقانون الوظائف  ن كل موظف أو عامل ذكر أو أنثى، معين في وظيفة دائمة، وخاضع هذا القانو 

% 50العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة  - 2 . العامة المدنية 

من رأسمالها على األقل، وذلك مع عدم اإلخالل بما ورد من أحكام أكثر ميزة لهم في صناديق  

التقاعد الخاصة بهم" فالمالحظ على المادة السابقة أنها فقط تغطي العاملين بالقطاع الحكومي  

 

 -مأخوذ من موقع الميزان  -  15/10/1984تاريخ  9الجريدة الرسمية العدد  151
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=591&language=ar –   أخر زيارة له في تاريخ

22/3/2019  
 -مأخوذ من موقع الميزان  – 20/12/1984تاريخ   11الجريدة الرسمية  العدد  152

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=427&language=ar –   أخر زيارة له في تاريخ
22/3/2019  
نظمتها جمعية المحامين القطرية المقامة في تاريخ   –ندوة قانون التقاعد و المعاشات  –األستاذ هاشم السادة  153
20/4/2016 - https://www.youtube.com/watch?v=kcVpFUluK1E&t=1697s  -  22:20الدقيقة 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=598&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=598&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=591&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=427&language=ar
https://www.youtube.com/watch?v=kcVpFUluK1E&t=1697s
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في الشركات بشرط أن تكون الدولة مساهمة فيها ، أما القطريين في الجهات  وبعض العاملين 

 الخاصة فهذه المادة ال تنطبق عليهم لذلك تم إيقاف العمل بالمرسوم بقانون .  

أنه تم إيقافه بعد عرضه على مجلس الشورى أنه صدر بموجب مرسوم بقانون  وما يؤكد

ال تكون إال  1541972م األساسي المؤقت المعدل لسنة  ، و األداة التشريعية األخيرة في ظل النظا

على أنه " إذا طرأت أحوال استثنائية  من النظام  27المادة في غيبة مجلس الشورى حيث نصت 

تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس  

مراسيم لها قوة القوانين ..." فالمالحظ أن المادة  الشورى منعقدا، جاز لألمير أن يصدر في شأنها 

السابقة اشترطت أن ال يكون مجلس الشورى منعقدا  توافر ظروف و توافر ظروف استثنائية متروكة   

تم إيقاف العمل به   ه، أما بالنسبة لعرضه على مجلس الشورى فيالحظ أن155لتقدير سمو األمير

. وتجدر اإلشارة    156يشترك مجلس الشورى في إصدارها   رةاألداة التشريعية األخين ، و بموجب قانو 

إلى أن القانون الذي أوقف العمل بالمرسوم بقانون بشأن تقاعد الموظفين المدنيين نص على أنه  

المرسوم  بقوله " يؤجل العمل بأحكام كل من    1ينظم المسألة وذلك في المادة    ا  جديد   ا  سيصدر قانون

في شأن التقاعد العسكري وتقاعد   1984لسنة    7المرسوم بقانون رقم  م و 1984لسنة    6بقانون رقم  

حتى صدور قانون آخر في هذا الشأن" ولكن المادة السابقة  الموظفين المدنيين على التوالي، وذلك  

 لم تشر إلى مدة معينة وإنما اكتفت باإلشارة إلى قانون سوف يصدر في المستقبل.  

 

 -مأخوذ من موقع الميزان  – 19/4/1972تاريخ  5الجريدة الرسمية العدد  154
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar –   أخر زيارة له في تاريخ

22/3/2019   
جامعة   –كلية القانون  –المدخل لدراسة الدستور القطري  –للتفصيل في ذلك يراجع الدكتور حسن عبدالرحيم السيد  155

 وما بعدها  278ص  – 2016الطبعة األولى  –قطر 
  278 ص  –المرجع السابق  156

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=587&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=587&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=587&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=591&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=591&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar
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بشأن التقاعد    2002لسنة  24وبالفعل صدر القانون المنتظر وذلك بموجب القانون رقم 

فعلي الذي بموجبه وضعت المظلة األولى  و المعاشات حيث أن القانون األخير يعد هو القانون ال

منه نصت على أنه "  45للتقاعد  و المعاشات في دولة قطر ، فالقانون السابق نص في المادة 

ينشأ صندوق يسمى »صندوق المعاشاتم تؤدى إليه االشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون  

خيرا  تفعيل نظام التقاعد و المعاشات  وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة" وبالفعل تم أ

سنة !!! ولكن السؤال الذي يطرح هو إذا لم يكن هناك   15في دولة قطر بعد  انتظار يزيد على 

نظام تقاعد و معاشات قبل المرسوم بقانون فكيف كان الوضع بالنسبة للعامل القطري؟ وكيف يتم  

 تأمين له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته؟ 

مرسوم بقانون نجد أنه كان يعتمد بشكل كبير على مكافأة نهاية الخدمة التي  قبل صدور ال

أو قانون الوظائف العامة   1962تمنحها القوانين المعمول بها سواء كان ذلك قانون العمل لسنة 

"ومن حيث   اإحدى أحكام محكمة االستئناف القطرية بقولهوذلك ما لخصته   1967مدنية لسنة ال

أن البين من تقصي تشريعات التأمينات االجتماعية و المعاشات المدنية للموظفين و العاملين ان 

في   1984لسنة    7المشرع قد استحدث ألول مرة قانونا  لتنظيم المعاشات هو بالمرسوم بقانون رقم  

ل بهذا القانون إلى  بتأجيل العم  1984لسنة    8شأن تقاعد الموظفين المدنيين ثم صدر القانون رقم  

بشأن التقاعد و المعاشات ليكون أول قانون يحكم تنظيم   2002لسنة  24أن صدر القانون رقم 

المعاشات للموظفين و العاملين، وفي ظل غياب تنظيم لهؤالء قرر المشرع في قوانين الوظائف  

لسنة   3القانون رقم  وقوانين العمل بدءا من 1967لسنة  9العامة المتعاقبة بدءا من القانون رقم 

لمكافأة نهاية الخدمة لتوفير   –غير قطري  قطريا كان أو –الموظف أو العامل استحقاق  1963
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، كما 157المزيد من أسباب الحياة الكريمة للموظفين وتأمينها في أحرج مراحلها عند انتهاء خدمتهم" 

تقاعد ، بحيث يشترك فيها  يتم االعتماد على ما قد تمنحه بعض الجهات من مميزات تشبه نظام ال

 . 158العامل باشتراكات تحددها الجهة ثم عند انتهاء خدمته يدفع له شهريا  معاش من الجهة  

وتجدر اإلشارة إلى أن نظام التقاعد و المعاشات المفروض بموجب قانون التقاعد و  

ويترتب على  المعاشات هو نظام إجباري وليس اختياري ،كما أن قواعده تعتبر آمرة ال مكملة ، 

ذلك نتيجة مهمة هي أنه ال يجوز لرب العمل أو العامل االتفاق على عدم الخضوع له ، كما أنه  

ال يجوز طلب الخروج منه بعد صدور القانون أو قرار مجلس الوزراء بالنسبة لبعض الجهات التي  

ن به ال  يطلب خضوعها للقانون صدور قرار مجلس الوزراء ، فهو نظام إلزامي على المخاطبي

، و ال يجوز للعامل أو جهة العمل تعديل اشتراكاتهم المقررة في القانون ،  159يمكنهم الفكاك منه 

ولعل السبب في إلزامية هذا النظام هو أنه لو سمح لكل من رب العمل و العامل االتفاق على عدم  

اص االشتراكات  الخضوع لهذا النظام فإنه لن يحقق الهدف منه ذلك أنه لو سمح االتفاق على إنق 

أو طريقة استحقاق المعاش لفقد النظام قيمته ، كما أن القانون الذي بموجبه فرض هذا النظام يأخذ  

، وقانون العمل له صبغة إلزامية  نفس طبيعة قانون العمل فهو يعد أحد فروع القانون االجتماعي 

قاعد و المعاشات حيث أنه  اآلمر نفسه بالنسبة لقانون التأنه في جل مواده حماية للعامل و  حيث

 

 –ور محمد علي مشار إليه عند القاضي أحمد منص – 22/2012حكم محكمة االستئناف القطرية االستئناف رقم  157
 580ص  –مرجع سابق 

أن  مشار إليه سابقا  ، حيث  –قضائية  2010لسنة  – 4الطعن رقم  –ولعل هذا يستفاد من محكمة االستئناف قطر  158
وكان يتقاضى معاش من جهة  9/5/1988ملخص الحكم هو أن شخص كان يعمل مؤسسة وأحيل إلى التقاعد في تاريخ 

، 8/3/2006حتى أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ  11/5/1991بتاريخ  عمله ، ثم عمل لدى جهة أخرى 
موضوع النزاع في القضية السابقة يتعلق بحق الشخص في الحصول على راتبه التقاعدي من الهيئة العامة و الذي حكمت 

 جهة عمله.  له به محكمة االستئناف القطرية ، ووجه الشاهد أن الشخص كانت تصرف له ميزة من
 -موقع الهيئة العامة للتقاعد  و المعاشات  –  9،  8، 7األسئلة الشائعة  )المشتركون وجهات العمل( األسئلة  159

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx# -  24/10/2018تمت زيارته في  

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
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له صفة إلزامية لحماية المتقاعد من تعسف الجهة في بعض األحيان ، أو الهروب من تطبيق  

 160بعض أحكامه التي قد تشكل عبء مالي على الجهة. 

نص على أنه "يصدر  54أن قانون التقاعد و المعاشات في المادة  ومن الجدير بالذكر

اقتراح الهيئة، الالئحة التنفيذية لهذا القانون" ومفاد النص السابق أن مجلس الوزراء، بناء على 

هناك الئحة تنفيذية لتطبيق القانون سوف تصدر ، والمالحظ على القانون أنه ترك تطبيق بعض  

و غيرها من المواد ، لكن    164  23،  1637،    1623منها المواد    161النصوص لصدور الئحة تنفيذية 

التنفيذية لم تصدر حتى اآلن ولعل البعض يبرر ذلك بأنه في عام  ومع األسف نجد أن الالئحة 

تم إعداد مشروع الالئحة التنفيذية ورفعه لمجلس الوزراء العتماده ، وكان التوجه في ذلك   2007

الوقت هو أن يحصل المتقاعد على مميزات أفضل بحيث يدخل ضمن المعاش بدل السكن وغيره  

 

الناشر دار الفكر    –المبادئ العامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن  –الدكتور أحمد حسن البرعي  160
  40ص  – 1983الطبعة األولى  –العربي 

اعد القانونية العامة المجردة التي تصدر من السلطة التنفيذية بهدف تقديم بيانات  الالئحة التنفيذية هي مجموعة القو  161
 275ص  –مرجع سابق  –تفصيلية عن كيفية تطبيق قانون معين راجع الدكتور حسن عبدالرحيم السيد  

ذا توافر بشأنه  تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به، وتقاضى المكافأة، إتنص على "  162
 أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خالل المدة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون...."   - 1 :الشرطان التاليان

مدة  - 3......  :باإلضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقا  للقانون، يسوى المعاش وفقا  لألسس التاليةتنص على " 163
 .ان انتهاء الخدمة لغير األسباب المنصوص عليها في البنود السابقةالخدمة الفعلية إذا ك

وفي جميع األحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع االشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة االعتبارية، 
أديبي، وفقا  لما تحدده الالئحة وكذلك قيمة المبالغ اإلضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق الت

 التنفيذية لهذا القانون" 
إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة تنص على " 164

 دمة المقررة له"خدمته وفقا  لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون، باإلضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخ
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مينات االجتماعية ونظرا  لكون األخير سوف يصدر فإن الجهة  لذلك تم إعداد مشروع قانون التأ

 .165المعنية ارتأت عدم إصدار الالئحة اكتفاء  بالقانون الذي سوف يصدر

وبالرجوع إلى الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية واالستفسار عن سبب عدم  

طول    –  2نون في الالئحة ،  تكرار نصوص القا  –  1  صدور الالئحة طرحت عدة أسباب أهمها :  

المواد الموجودة في الالئحة فالبعض منها يصل إلى صفحة أو صفحة ونصف وهذا غير محبذ  

عدم تضمن الالئحة التنفيذية قواعد واضحة حول استحقاق مكافأة نهاية   -3في النهج التشريعي، 

ن حين صدوره وتم الخدمة، وإنما اكتفت بوضع أسس احتساب المكافأة لمن كان خاضعا  للقانو 

   166احتساب اشتراكات الموظف أو العامل منها ولم يتم التطرق لدور جهة العمل في هذه المسألة 

سنة لم يتم إصدار الالئحة التنفيذية وال حتى قانون التأمينات    15، ومع األسف وبعد ما يزيد على  

تي تعتري قانون التقاعد و  االجتماعية ،ولعل عدم صدور الالئحة التنفيذية هو من أقوى العيوب ال 

المعاشات الحالي ذلك انه في بعض الحاالت توجد نصوص في قانون التقاعد و المعاشات تحتاج  

إلى األحكام التفصيلية الموجودة في الالئحة و التي ال يتصور تطبيق القانون من دونها وعدم  

صل أن في القانون األ ، حيث أن  167صدور الالئحة التنفيذية قد يعطل تطبيقها وهذا ال يجوز

بحجة   بها يدخل حيز النفاذ و التطبيق وال يجوز تعطيل أحكامه أو إيقاف العمل  بمجرد صدوره 

 

ذلك خالل إجابته لسؤال وجه   –علي راشد المري )مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتقاعد و المعاشات(  165
 -له في ندوة التقاعد و المعاشات المقامة من جمعية المحامين القطرية 

https://www.youtube.com/watch?v=kcVpFUluK1E&t=1697s –  وما بعدها   53الدقيقة 
مقابلة مع األستاذة موزة محمد السليطي )مدير إدارة التخطيط و الجودة ( في الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات  166

  16/12/2018االجتماعية بتاريخ 
 سوف يتم التعرض لبعض هذه النصوص الحقا  بإذن هللا  167

https://www.youtube.com/watch?v=kcVpFUluK1E&t=1697s
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عدم صدور الالئحة ، ويستثنى مما سبق إذا صرح المشرع في القانون بتعليق تطبيقه على صدور  

 .  168الئحة تنفيذية 

على الرغم من عدم صدور الالئحة  التأمينات االجتماعية د و غير أن الهيئة العامة للتقاع

شائعة بين الناس وأعطت جوابا     أسئلة    بها التنفيذية إال أنها  أعدت على الموقع اإللكتروني الخاص  

لها ، كما أنها بينت أيضا  اإلجراءات المتبعة للقيام ببعض األمور التي تتطلب صدور الئحة تنفيذية  

من استرداد االشتراكات ، ولعل هذا قد يعتبر بمثابة عرف    23نص عليه بالمادة  لتطبيقها مثالها ما  

تكون لدى الهيئة والسبب في ذلك أن الهيئة اعتادت على القيام بهذه التصرفات في ظل   169إداري 

سنة ، كما أن هذه اآلمر كون عند الهيئة   15عدم وجود الالئحة ولمدة ليست بالبسيطة أكثر من 

ملزم ألنها تنصح األفراد به وتقدمه على أساس أنه ملزم ، ولعل العرف الذي    همارسشعور بأن ما ت

تكون في هذه الحالة هو عرف مكمل يهدف إلى سد النقص الموجود بعدم توافر الالئحة التنفيذية  

، وبالرجوع إلى الهيئة و السؤال عن كيفية تطبيق هذه النصوص التي تطلب الئحة  170لهذا القانون 

، كان الجواب هو أنه بالنسبة لألحكام التي يترتب على تطبيقها تكلفة مالية فإنه يتم  تنفيذية 

الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أسس التطبيق ، أما تلك األحكام التي تتعلق بالتسجيل  

  وتوريد البيانات وغيرها من األمور اإلدارية ، فتتم عن طريق اعتماد رئيس الهيئة إلجراءاتها وذلك 

 

 276ص  –مرجع سابق  –الدكتور حسن عبدالرحيم السيد  168
تلك القواعد الغير مكتوبة التي تكون جزء من العادات التي تلتزما اإلدارة العامة في شؤونها اإلدارية العرف اإلداري هو  169

  –المختلفة وذلك في العالقة بينها و بين األفراد ، مع الشعور بوجوب احترام هذه القواعد و الزاميتها من الناحية القانونية 
كلية   –القانون اإلداري في ضوء القانون القطري  –ي و الدكتور مهند نوح انظر في هذا التعريف الدكتور عبدالحفيظ الشيم

   48ص  – 2017طبعة  –جامعة قطر  –القانون 
 50ص  –المرجع السابق  170
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المتعلق بتصريف شؤون و   2014لسنة    38رقم  وفقا  لالختصاص الممنوح له بموجب القرار األميري  

 .    171الهيئة اإلدارية و المالية بما ال يخالف األحكام العامة 

وأخيرا  تجدر اإلشارة إلى أنه بمجرد خضوع الشخص لقانون التقاعد و المعاشات فإنه  

من القانون حيث    5172ه حددها المشرع بموجب المادة  سوف تخصم من معاشه نسبه اشتراك معين

% ، وهذه  10% و جهة العمل تتحمل ضعفه بمعنى 5أن المشرع حدد اشتراك العامل بمقدار 

االشتراكات تستقطع من العامل حتى تتوافر فيه إحدى حاالت استحقاق المعاش المنصوص عليها 

لمنفعة التي ستعود على الشخص من جراء  من القانون ، فالمالحظ أن الميزة أو ا 173  6في المادة 

خضوعه لنظام التقاعد و المعاشات هو استحقاق معاش تقاعدي عند انتهاء الخدمة ، وميزة هذا  

 

مقابلة مع األستاذة موزة محمد السليطي )مدير إدارة التخطيط و الجودة ( في الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات  171
 16/12/2018 االجتماعية بتاريخ

( خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه %5تستقطع نسبة )تنص على "  172
النسبة، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد ال يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي، وتفرض غرامة تأخير 

 .المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السدادشهريا  من المبالغ  (%2مقدارها )
وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تخصم االشتراكات المستحقة عليهم عن 

تي منحت بضمانها، ويؤدى مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض ال
 " .إليهم ما تبقى منها، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد

 :ُيستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد األسباب اآلتيةتنص على "  173
 .الوفاة 1 - 
ال تقل عن خمس عشرة بلوس السن المقررة النتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة  2 - 

 .سنة
 .االستقالة، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة سنة، وكان عمر الموظف أو العامل ال يقل عن أربعين سنة 3 -

 .عدم اللياقة الطبية طبقا  لما تقرره اللجنة الطبية 4 - 
لين في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العام 5 - 

 .والهيئات والمؤسسات العامة ، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس سنوات
ويجوز للشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون والجهات األخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها، تطبيق هذا  

 .لية المترتبة على ذلك، بعد موافقة مجلس الوزراءالحكم بشرط أن تتحمل جميع االلتزامات الما
 " انتهاء الخدمة لغير األسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة سنة 6 - 
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المعاش أنه يمنح شهريا  ويكون بعد انتهاء خدمة الموظف حيث أن الهدف منه توفير حياة كريمة  

ا أن هذا المعاش يمتاز باالستمرارية فهو  للموظف وتقديم تأمين له يغطيه بعد انتهاء خدمته ، كم

كان المستحق زوجه أو أحد   ال يتوقف بموت المستحق له، بل ينتقل إلى المستحقين عنه سواء  

صرف المعاش لها    ارر شروط استمو   للفئات السابقة حاالت  الذكور أو اإلناث ، فالقانون حددأبنائه  

بشخص  ا  أن المعاش ليس مرتبط، فالمالحظ  18176و   175 17و   16174وذلك في المواد 

المستحق فليس هنالك ما يمنع من أن يتوفى الشخص ويستحق أوالده عنه ، بل إنه قد يتوفى  

 المستحق للمعاش وال يستفيد من المعاش وإنما يستفيد منه زوجه و أوالده .  

واحدة    ووفقا  لما سبق فإن المعاش يعتبر ميزة أفضل من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنح مرة 

ألشخاص ا  حولالتساؤل    ارا  لما للمعاش من فائدة فإنه يث وقد ال تغطي العامل طيلة حياته ، ونظر 

 

إذا كان المعاش مستحقا  ألرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو تنص على "  174
شها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها معا

 .عن أمها أو أبيها أو عن كليهما
ويستحق الزوج معاشا  في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشا  

جهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المعاش اآلخر أو الراتب أقل من نصف آخر أو راتبا  من أي 
 المعاش صرف له الفرق" 

يوقف معاش المستحق الذكر من األوالد واألخوة وأبناء االبن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر، تنص على "  175
 :ويستثنى من ذلك الحالتان التاليتان

 .لمستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجزعجز ا 1-
دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام  -  2

 " .دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق
ويوقف   .رملة المستحق لها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت، ويعاد إليها إذا طلقتيوقف صرف معاش األتنص على "  176

ويوقف صرف معاش  .صرف معاش األم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت بغير والده، ويعاد إليها إذا طلقت
لخاضعة ألحكام هذا القانون، المستحق للبنت أو األخت أو بنت االبن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات ا

فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق، ويعاد إليها معاشها كامال  إذا طلقت أو ترملت أو انتهت 
 ".وفي جميع األحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من حديد واستحقت معاشا  آخر صرف لها المعاش األكبر .خدمتها
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يطبق   عليه يمنحون المعاش ، وبعبارة أخرى على من المعاشات وبناء  الخاضعين لنظام التقاعد و 

 التالي.   المطلبالمعاشات ، هذا ما سنعالجه في  قانون التقاعد و 

 الثاني  المطلب

 المعاشات نطاق تطبيق قانون التقاعد و 

لمحة عامة عن نشأة نظام التقاعد و  من إعطاء السابق  المطلب بعد أن انتهينا في 

أن نبين من هم  وجب علينا  2002لسنة  24المعاشات ، و الذي نشأ بموجب القانون رقم 

من  4و 3و  2ي المواد ف المستفيدون  منه ، و المشرع قد حدد األشخاص  ون األشخاص المستفيد

 القانون . 

من القانون تنص على أن األشخاص الذين يطبق عليهم قانون التقاعد و   2فالمادة 

ويشغلون وظائف   نيةقانون الخدمة المدالموظفين القطريين الخاضعين ألحكام    -   1المعاشات هم "  

الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة،    - 2دائمة.

وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء" فيالحظ على النص السابق أنه  

قانون  وحل محله    الغي  رينطبق على القطريين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ، و األخي

، كما أنه يطبق على القطريين الذين يعملون في   2016لسنة  15الموارد البشرية المدنية رقم 

في الجهات التي يصدر بتحديدها    ون ة و الشركات المساهمة ، والقطريالهيئات و المؤسسات العام

الذي يحدد نطاق تطبيق قانون التقاعد إما أن ينطبق   2قرار من مجلس الوزراء ، فنص المادة 

على صدور قرار مجلس    ا  على األشخاص بحكم القانون أي بمجرد نفاذ القانون ، أو أن يكون معلق

المعاشات يتم االشتراك  نون التقاعد و الذين يخضعون لقا  ون بالنسبة لبعض الجهات، و القطري  الوزراء

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2541&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2541&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2541&language=ar
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كانوا يعملون داخل قطر أو خارجها متى ما كانوا يعملون في جهات خاضعة لقانون   عنهم سواء  

 .  177المعاشات بل إن االشتراك إلزامي مثله مثل من يعمل داخل قطر التقاعد و 

من المرسوم  1من قانون التقاعد و المعاشات الحالي يختلف عن نص المادة   2ونص المادة  

 وذلك في عدة أمور هي: 1984لسنة  7بقانون رقم 

من المرسةةةةةةةةةةةةوم بقانون ينطبق على "الموظفين، ويعتبر موظفا  في تطبيق أحكام  1نص المادة   .1

لقةةانون هةذا القةةانون كةل موظف أو عةامةل ذكر أو أنثى، معين في وظيفةةة دائمةةة، وخةاضةةةةةةةةةةةةةةع 

األخير لم يحةةدد مةا إذا كةان الموظف قطري أم غير قطري النص " فةة الوظةائف العةةامةة المةةدنيةةة

من قةانون التقةاعةد  و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات الحةالي فصةةةةةةةةةةةةةةريح على أنةه يطبق على  2أمةا نص المةادة  

 القطريين فقط دون األجانب. 

التي تساهم   الجهات  بق على الجهات الحكومية أومن المرسوم بقانون فقط ينط 1نص المادة   .2

من قةةانون التقةةاعةةد و  2% ، في حين أن نص المةةادة  50بنسةةةةةةةةةةةةةةبةةة ال تقةةل عن  الةةدولةةة فيهةةا

المعاشةةةات  لم يشةةةترط نسةةةبة معينة لمسةةةاهمة الدولة في الشةةةركة وإنما اكتفى أن تتخذ الشةةةركة  

 شكل شركة  مساهمة فقط. 

من المرسةةةةةةةةةةوم بقانون ال تشةةةةةةةةةةمل العاملين بالقطاع الخاص، وهذا ما أدى إلى إيقاف  1المادة  

من القانون   2العمل بالمرسوم بقانون حيث أنه لم يكن يغطي جميع الحاالت ، أما نص المادة

الحالي حتى وإن لم يصةرح بأنه يشةمل العاملين في القطاع الخاص ، إال أنه قد يفهم ذلك من 

، و المتمثةةل في خضةةةةةةةةةةةةةةوع القطريين الةةذين يعملون في جهةةات  2في عجز المةةادة مةةا أورده 

 

 -موقع الهيئة العامة للتقاعد و المعاشات  – 13األسئلة الشائعة السؤال  177
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx# -  28/10/2018أخر زيارة له في تاريخ 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=598&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=598&language=ar
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
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يصةةةةةةةةدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء ، فاألخير يعتبر وسةةةةةةةةيلة لمد الحماية التأمينية للجهات 

الغير مشةةةمولة بحكم القانون ابتداء  ، حيث أن المشةةةرع يرغب في توفير أكبر قدر من الحماية 

لحكومة أو القطاع الخاص ، ولعل ما يؤكد ما سةةةبق ما ذهبت إليه للقطري سةةةواء العامل في ا

محكمةةة التمييز القطريةةة في حكم لهةةا بقولهةةا " وحيةةث أن النص في المةةادة الثةةانيةةة من القةةانون 

 2004( لسةةةةنة 33بشةةةةأن التقاعد و المعاشةةةةات المعدل بالقانون رقم ) 2002( لسةةةةنة  24رقم )

قانون الموظفين القطريين الخاضةةةعين ألحكام  - 1 على أن " تسةةةري أحكام هذا القانون على:

الموظفين والعةاملين القطريين في الهيئةات   - 2 ويشةةةةةةةةةةةةةةغلون وظةائف دائمةة الخةدمةة المةدنيةة

ات التي يصةةدر بتحديدها قرار من والمؤسةةسةةات العامة والشةةركات المسةةاهمة، وغيرها من الجه

مجلس الوزراء" ، يكشةةةةةةةف عن قصةةةةةةةد الشةةةةةةةارع في تطبيق أحكام هذا القانون على من حددهم 

حصةةةةةةةريا  ومن ضةةةةةةةمنهم الموظفين و العاملين القطريين في الهيئات و المؤسةةةةةةةسةةةةةةةات العامة و 

الشةةةةةركات المسةةةةةاهمة وذلك حرصةةةةةا  من المشةةةةةرع على أن تتسةةةةةع مظلة المعاشةةةةةات إلى معظم 

لمواطنين القطريين سةةةةةةةةةةةواء من التحق منهم بالعمل في الحكومة و شةةةةةةةةةةةغلوا وظائف دائمة أو ا

غيرهم ممن كانت وظائفهم أو أعمالهم بالهيئات و المؤسةسةات العامة و الشةركات المسةاهمة ، 

يدل على ذلك ما أضةةةافه الشةةةارع في بعجز هذه المادة من اتسةةةاع مظلة المعاشةةةات الحكومية 

ميعا  من الموظفين و العاملين بالجهات التي يصةةةةةةدر بتحديدها قرار من لتشةةةةةةمل غير هؤالء ج

رئيس مجلس الوزراء، ولو أن الشةةةارع قصةةةد تقييد كل من شةةةملتهم المادة الثانية فقرة ثانيا  بمن 

يصةدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء لكفته هذه اإلضةافة عن تعداد ما سةبقها من موظفين 

و المؤسةةةةةةسةةةةةةات العامة و الشةةةةةةركات المسةةةةةةاهمة، وهو ما يؤكد رغبة وعاملين قطريين بالهيئات  

المشةةةةةةةةرع القطري في أن يحفظ للعاملين القطريين ما يكفي شةةةةةةةةيخوختهم ويؤكد أحقيتهم في أن 

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2541&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2541&language=ar
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،  و الحكم السةةةةةابق   178تكون لهم في باقي حياتهم حقوقا  ال تقل عما كانت لهم في شةةةةةبابهم" 

قاعد و المعاشةةةات حتى تشةةةمل جهات أخرى يؤكد بوضةةةوح أن المشةةةرع قصةةةد توسةةةيع مظلة الت

غير الحكومية بشةةةةةةةةةةرط صةةةةةةةةةةدور قرار مجلس الوزراء بذلك ، ولكن ما يلفت االنتباه في الحكم 

السةةةةةةةابق أنه قرن خضةةةةةةةوع الجهات األخرى لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةةات بصةةةةةةةدور قرار رئيس 

 2أن المةةادة  إذ! ويرى البةةاحةةث أن هةةذا محةةل نظر مجلس الوزراء ال قرار مجلس الوزراء !!!

اشةةةةةترطت وبشةةةةةكل واضةةةةةح صةةةةةدور قرار من مجلس الوزراء بصةةةةةفته الجهة التنفيذية العليا في 

من الدسةةةتور القطري ، ولم تذكر المادة قرار رئيس  121البالد وذلك اسةةةتنادا  إلى نص المادة  

يكون   همجلس الوزراء ، بل على العكس لو حدث وفعال  صةةةةةدر قرار رئيس مجلس الوزراء فإن

قرار باطل لعيب فيه متمثل في عدم االختصاص مما يبرر إلغاؤه أمام القضاء اإلداري . كما 

أن الواقع العملي يثبت أن امتداد تطبيق قانون التقاعد و المعاشات يكون بقرار مجلس الوزراء 

 2018لسةةةةةةةةةةةةةةنةةة  14ال قرار رئيس مجلس الوزراء ، ومن أمثلةةة ذلةةك قرار مجلس الوزراء رقم 

بشةةةةةةةةةةأن التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةات على العاملين  2002لسةةةةةةةةةةنة   24يان أحكام القانون رقم  بسةةةةةةةةةةر 

القطريين بالشةةةةةةركة المتخصةةةةةةصةةةةةةة العالمية للخدمات وبشةةةةةةركة حيدر القابضةةةةةةة ، وقرار مجلس 

بشةةةةةأن التقاعد و  2002لسةةةةةنة   24بسةةةةةريان أحكام القانون رقم   2017لسةةةةةنة   37الوزراء رقم  

 بشركة المفجر لالستيراد و التصدير .  المعاشات على العاملين القطريين

على الرغم مما سبق إال أن توجه المحكمة السابق يمكن تبريره وبكل بساطة أنه خطأ  

مادي حيث أنه أضيفت كلمة "رئيس" قبل مجلس الوزراء ، وما يدعم ذلك أنه في بداية حيثيات  

 

عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها مجموعة األحكام الصادرة  – 2009لسنة  95الطعن رقم  178
  46و  45ص  –مرجع سابق  – 2010بمحكمة التمييز سنة 
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اء ال رئيس مجلس الوزراء،  الحكم نقلت المادة بنصها الذي يحتوي على عبارة قرار مجلس الوزر 

كما أنه أيضا  صرح بها في موضع أخر في نهاية الحيثيات مما يؤكد أنه خطأ مادي ليس أكثر ،  

خالصة ما سبق هو أنه قانون التقاعد و المعاشات الحالي يطبق على القطريين الذين يعملون في 

هم كلهم يشغلون وظيفة معينة  جهات خاضعة ألحكامه سواء كانوا داخل أم خارج الدولة، فيالحظ أن

حول مدى انطباق قانون   يثارسواء كانت في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص ، لكن التساؤل 

 المعاشات على طلبة االبتعاث؟  التقاعد و 

ولعل ما يثير التساؤل السابق هو نتيجة ما يحدث في الواقع العملي من قيام بعض الجهات  

اث هو أن تتعهد الجهة بأن تتكفل بإيفاد طالب إلى الدراسة سواء كانت  بتع اال بإبرام ما يعرف بعقد 

داخل الدولة أو خارجها على نفقتها مقابل أن يعمل الطالب عندها مدة مساوية لمدة االبتعاث وقد  

تزيد عليها في بعض األحيان ، الغرض منها " القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول 

 179أو كسب مران عملي، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة"  على مؤهل علمي

الجهة تقوم بدفع    ة وظيفية وال حتى عقد عمل إال أنعلى الرغم من أن العالقة السابقة ليست عالق

اشتراكات للطالب فتحسب مدة دراسته على أساس أنها مدة خدمة تأهله الستحقاق المعاش فيما  

للعمل   يعودل الطالب الذي تقوم الجهة بإيفاده للحصول على شهادة علمية ثم  بعد ، فالسؤال هنا ه

يتم االشتراك له في التقاعد و المعاشات وتعتبره الهيئة العامة   أو عامال   ا  فيها يمكن اعتباره موظف

 للتقاعد و المعاشات موظف على الرغم من أنه ال يعد كذلك ؟ 

 

تاريخ النشر  7الجريدة الرسمية  العدد  –تنظيم البعثات الدراسية  1976لسنة  9من القانون رقم  1راجع المادة  179
 -موقع الميزان  – 22/11/1976

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=9918&lawId=2662&language
=ar –   29/3/2019أخر زيارة للموقع بتاريخ 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=9918&lawId=2662&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=9918&lawId=2662&language=ar
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  ا المعاشات فاألصل فيهمن قانون التقاعد و  2ة نص الماد يرى الباحث أنه وبالرجوع إلى 

على طالب االبتعاث وإنما على من يصدق عليه وصف الموظف العام أو العامل ،   تطبقال   هاأن

ولكن إذا ما ارتأت جهة العمل أن تقدم هذه الخدمة للطالب سواء كان ذلك بموجب شرط صريح  

من القانون المدني   171دين الواردة في المادة في العقد وذلك تطبيقا  لقاعدة العقد شريعة المتعاق

أو قد يكون منحها بموجب الئحة داخلية للمؤسسة تقر هذا الحق ، حيث أنها سوف   180القطري 

% عالوة على كونها ميزة تقدمها للطالب حيث أنه سيستفيد منها  10تتحمل اشتراكات تقدر بنسبة 

عالوة على كونها تحقق   –أة نهاية الخدمة وقد تكون سببا  في حرمانه من مكاف –في المستقبل 

حيث أنها سوف تدير هذه األموال وتستثمرها   للتقاعد و التأمينات االجتماعية فائدة للهيئة العامة

 بما يعود عليها بالنفع.  

أن قانون التقاعد و المعاشات ال يستفيد منه فقط األشخاص الذين   إلى وتجدر اإلشارة 

وإنما قد يستفيد منه أشخاص انتهت خدمتهم قبل صدوره ، وهذا ما   انتهت خدمتهم بعد صدوره ، 

من القانون حيث أنها أجازت لكل من انتهت خدمته قبل العمل بهذا القانون   3صرحت به المادة 

أن يتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة خالل المدة التي   1- وتقاضى مكافأة أن يستفيد منه بشرط أن " 

أن يؤدي االشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة.   -2ة لهذا القانون. تحددها الالئحة التنفيذي

وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن  .من هذا القانون  (20) ويتم سدادها وفقا  لحكم المادة 

صاحب المعاش" ويالحظ على الفقرة السابقة أنها في البند األول أحالت إلى صدور الئحة تنفيذية  

تحدد المدة التي يتقدم بها الطلب إلى الهيئة ، ولكن لألسف لم تصدر الالئحة حتى اآلن ، ولكن  

 

العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها  - 1تنص على "  180
 القانون"  

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=52811&LawID=3972&language=ar
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التي أحالت   20اج المدة المطلوبة ، وذلك من المادة الباحث يرى أن هذا الفراس يمكن سده واستنت

ما يلي " ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد االشتراكات   20، حيث ورد بالمادة  3إليها المادة 

المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خالل خمس سنوات، وبما  

سنوات ، ولعل   5يال" فكأن المدة التي حددتها المادة هي  يعادل واحدا  وعشرين رياال  عن كل ألف ر 

التي   404ما يؤكد هذا التحليل ما ورد بالقانون المدني القطري وتحديدا  البند األول من المادة 

تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد، كأجرة المباني    -1تنص على "  

جور واإليرادات المرتبة ومعاشات التقاعد..." فالمالحظ أن مدة  واألراضي الزراعية والرواتب واأل 

من قانون   20كما أن هي المدة نفسها المنصوص عليها في المادة    سنوات  5تقادم المعاشات هي  

، وبذلك تكون المدة المحددة لطلب االشتراك في نظام التقاعد و المعاشات هي    التقاعد والمعاشات

سابق ، ولكن هذا يبقى مجرد تحليل ويفضل أن يتدخل المشرع  خمس سنوات حسب التحليل ال

يصب في مصلحة المواطنين   ا  بإصدار الئحة أو تشريع يغطي هذا النقص، أو تتبنى الهيئة توجه

 .  ا  إداري ا  بحيث يمكن اعتباره عرف

من قانون التقاعد و المعاشات استثناء لبعض الفئات من نطاق   4وأخيرا  ورد في المادة 

الموظفين والعاملين الخاضعين   - 2المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به  - 1قه هم " تطبي 

لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم" ويالحظ على المادة السابق أنها استثنت بعض  

الفئات من الخضوع ألحكام قانون التقاعد و المعاشات ، وهنا يسجل الباحث استغرابه من هذه  

استثنت فئة وفقا  للمجرى العادي  و مادة ذلك ألنها نصت على فئة لم تكن بحاجة للنص عليها ، ال

لألمور ال يتصور عدم خضوعها للقانون ، أما بالنسبة للفئة التي ليست بحاجة للنص عليها فهي  

ئع التي  على الوقا  يطبقاألصل أن القانون    عد قبل العمل بالقانون ، ذلك ألنفئة المحالين إلى التقا

من  2تكون موجودة بعد نفاذه وال يطبق بأثر رجعي إال بنص صريح فيه وذلك استنادا إلى المادة 
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يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به،   -1القانون المدني التي تنص على " 

ص على أنه  ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك"  و المالحظ أن قانون التقاعد و المعاشات لم ين

يطبق بأثر رجعي إذا  فهو يطبق بأثر مباشر ، كما أن صياغة المادة الثالثة من القانون و التي  

المعاشات يفهم منها  افأة االشتراك في نظام التقاعد و تجيز للشخص الذي انتهت خدمته وتسلم مك

نه بكل بساطة  قبل صدور القانون اختياري ال إجباري أل و  ،أن اشتراك الشخص بعد انتهاء خدمته

 من قانون التقاعد والمعاشات.   2ليس ممن تنطبق عليهم نص المادة 

أما بالنسبة لفئة األشخاص الذين وفقا  للمجرى العادي لألمور ال يتصور عدم خضوعهم 

و المتمثلة في " الموظفين والعاملين الخاضعين   4الفئة الثانية التي وردت في المادة  وهمللقانون 

ارا  وتكرارا  أن نظام التقاعد  معاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم" ذلك أنه كما أشرنا مر لنظم تقاعد و 

المعاشات نظام إجباري بمجرد خضوع الشخص له سواء كان بنص القانون أو قرار مجلس الوزراء  و 

ال يمكنه االنسحاب منه ، لكن المادة الرابعة تجيز ذلك إذا كان أفضل للموظف أو العامل ، و  

 ؤال الذي يطرح هنا هل يتصور أن توجد جهة تقدم مزايا أفضل من الدولة؟   الس

يؤكد ذلك ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية في الطعن  اإلجابة بكل بساطة ال ، وما 

يعمل لدى جهة لديها نظام   ا  ، حيث تتلخص وقائع النزاع في أن شخص 181 2009لسنة  95رقم 

تقدم الطاعن بطلب إحالته إلى هذا النظام وبعد أن   1/5/2005تقاعد خاص بها ، وفي تاريخ 

منه العودة إلى عمله وإال سوف  فوجئ بأن الجهة تطلب وافقت الجهة على طلبه ، إال أنه الحقا  

تحيله إلى نظام التقاعد و المعاشات الخاص بالدولة ، وعندما رفض العودة بالفعل أحالته إلى  

 

الصادرة عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها  مجموعة األحكام – 2009لسنة  95الطعن رقم  181
 46و  45ص  –مرجع سابق  – 2010بمحكمة التمييز سنة 
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إلغاء قرار جهته بإحالته إلى نظام    فيها  شات ، فقام برفع دعوى يطلبالهيئة العامة للتقاعد و المعا 

التقاعد و المعاشات  الخاص بالهيئة ، ولكن محكمة أول درجة رفضت طلبه  وتم تأييد الحكم من 

محكمة االستئناف ، وحتى محكمة التمييز أيدت الحكم ورفضت الطعن ، وكان حجة محكمة  

أراد أن يجعل جميع   أن المشرع تفيد  -قانون التقاعد والمعاشات   -أن عبارات القانون  هيالتمييز 

القطريين مشتركين فيه بحيث تتوفر لهم حياة كريمة بعد انتهاء العمل مما يجعل تطبيقه بمجرد  

صدور القانون واجبا  على الجميع بما فيهم الطاعن ، فالحكم السابق يؤكد وبوضوح أن قانون 

من   4و المعاشات إجباري ال يمكن الفرار منه ، فكيف يستقيم هذا الحكم مع نص المادة  التقاعد

القانوّن!!! من أجل ذلك يرى الباحث أن هذه المادة ربما كانت تهدف إلى عالج حالة معينة عند  

االكتفاء  من القانون و  ؤهاإلغا يفضلصدور القانون ولكنها لم تعد تخدم الوضع الحالي لذلك يرى 

 .  3و  2نص المادة ب

 الثالث   مطلبال

 التمييز بين قانون التقاعد و المعاشات و قانون الضمان االجتماعي 

ن الحديث عن نطاق تطبيق قانون التقاعد و المعاشات ،  مالسابق  المطلبانتهينا في 

سنة  ل 38وجب علينا أخيرا  أن نميزه عن قانون قد يختلط به في المجتمع القطري وهو القانون رقم 

 .  مطلب ، وهذا ما سنقوم به في هذا ال182بشأن الضمان االجتماعي  1995

 

 -موقع الميزان  – 7/10/1995تاريخ   22الجريدة الرسمية العدد  182
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3979&language=ar –   أخر زيارة له في تاريخ

22/3/2019  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3979&language=ar
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بداية  ينبغي أن يعلم أن أول قانون في دولة قطر ينظم الضمان االجتماعي هو القانون 

، و المتأمل في القانون السابق يالحظ أنه لم   183بتنظيم الضمان االجتماعي  1963لسنة  9رقم 

  وهم  ا  منه على األشخاص الذين يستحقون معاش 3صت المادة يكن يغطي إال حاالت يسيرة فن

األرامل ذوات األوالد أو من ال عائل لهن ،  المطلقات الالتي ال عائل لهن، األيتام ، األشخاص  

، األشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة ، فهؤالء هم األشخاص   العاجزون عن العمل عجزا  كليا  

الذين يستفيدون منه باإلضافة إلى قيد آخر وهو وجوب أن يكونوا قطريين وذلك استنادا  إلى نص  

التي اشترطت في المنتفعين من هذا النظام أن يكونوا ممن حصل على الجنسية وفقا    1المادة 

 ، فالمالحظ أن القانون السابق المستفيدين منه محدودين.   1961لسنة   2لقانون الجنسية رقم 

و المعمول   1995لسنة  38صدر قانون الضمان االجتماعي رقم  1995ولكن في عام 

به حاليا  ، وهو يحمل امتيازات أفضل من القانون السابق فمن جهة أضيفت فئات لم تكن موجودة  

ل و الزوجة المهجورة وغيرها ممن ورد ذكرهم في في القانون السابق مثل اليتيم و العاجز عن العم

عامة فمثال القانون الحالي   ا  من القانون ، كما يالحظ أن القانون الحالي استعمل ألفاظ 3المادة 

جعل المطلقة إحدى الفئات المنتفعة ولم يقيدها بوجوب أن ال يكون لها عائل كما فعل القانون 

اكتفى بعبارة " العاجز عن  العاجز عن العمل نص على فئةالسابق كما أن القانون الحالي عندما 

العمل" ولم يقيدها كما في القانون السابق بوجوب  أن يكون العجز كليا  ، اآلمر الذي يخرج  

المستفيدين ولعل من أهم مميزات التي جاء بها القانون هو  قائمةأصحاب العجز الجزئي من 

قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ،   إمكانية زيادة الفئات الخاضعة له بموجب

 

 -موقع الميزان  – 27/5/1963تاريخ  3الجريدة الرسمية العدد  183
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=452&language=ar  -   أخر زيارة له في تاريخ

22/3/2019  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=452&language=ar
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أن اإلعانات الحكومية المتمثلة في الضمان   بحجة حيث أنه ينتقد البعض مثل هذا النظام 

على الممول ألن المستفيدين منها ال يساهمون في  ا  مالي تشكل عبأ  االجتماعي من الناحية المالية 

اتساع دائرة هذه اإلعانات لتشمل جميع من يتعرض لألخطار    تمويلها مما يترتب عليه عدم إمكانية

القطري عندما أجاز أن يمتد الضمان االجتماعي لفئات يصدر بتحديدها    لكن المشرع ،  184الحكومية 

قرار من مجلس الوزراء خالف الرأي السابق ومنح ميزة للمستفيدين حيث أنه باإلمكان تصور أن  

 لثالثة.  يتم زيادة فئة لم تذكرها المادة ا

في المجتمع حيث أنه يتم توجيهه لمجموعة من   ا  مهم ا  والضمان االجتماعي يلعب دور 

يجد    3،  فالمتأمل للمادة  185األفراد الذين حرموا من مصدر الدخل أو لديهم دخل ال يكفي حاجتهم 

ليس  أن الفئات الواردة فيها يشتركون في أنهم إما أنهم ليس لديهم دخل كاف أو في بعض األحيان  

الضعيفة ، حيث  لديهم دخل أصاُل ، فالمشرع أراد أن يواجه هذه الحالة ويوفر الحماية لهذه الفئات  

حتى ولو لم يتم تحديد المسئول وأساس مسؤوليته من دعامات المجتمع   أن تعويض المضرور

،  لذلك تجد أن المشرع في قانون  186السليم الذي يرفض أن يعيش فيه مضرور دون تعويض 

آمرة تصب في   ا  حماية  للمستفيد بما أنه الطرف الضعيف وضع نصوصن االجتماعي الضما

من القانون من أن " ال يجوز التنازل للغير عن المعاش،    16مصلحته منها ما نص عليه في المادة  

كما ال يجوز الحجز عليه" حيث أن  المادة السابقة نصت على عدم جواز التنازل بما مفاده بطالن  

، كما أنه لم يجز  187تنازل عليه حتى لو صدر لشخص تتوافر فيه شروط استحقاقه" اتفاق ال

 

 –مرجع سابق  –المبادئ العامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن  –الدكتور أحمد حسن البرعي  184
  87ص 
  87ص  -المرجع السابق 185
  538و  537ص  –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيده  186
 563ص  –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيده  187
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الحجز عليه من قبل الدائنين وذلك ألنه لو أجاز مثل هذا التصرف لما وصل إلى يده مستحقيه  

من  20، كما أن المشرع وفر له حماية جنائية بموجب المادة  188ولما حقق الغاية من تقريره 

تماعي التي تنص على " مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون  قانون الضمان االج

آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين  

العقوبتين، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك، فضال  عن إلزامه برد  

ا" ويالحظ على النص السابق أن المشرع لم يكتفي بالعقوبة الجنائية و  المبالغ التي حصل عليه

 آخر متمثل في رد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.   إنما أورد جزاء  

 هيسةةةةةةتحق   ا  ويالحظ أن الخضةةةةةةوع لنظام الضةةةةةةمان االجتماعي يعطي المسةةةةةةتفيد منه معاشةةةةةة 

حسةةةةةةةةةةةةةةةب حةالتةه االجتمةاعيةة ، وهةذا المعةاش يتم تحةديةده بنةاء على قرار مجلس الوزراء ، وهةذا مةا 

من قانون الضةةةةةةمان االجتماعي بقولها "  تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء   4عبرت عنه المادة  

 على اقتراح الوزير، قيمة المعاش المسةةةةةةةةتحق، وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشةةةةةةةةار إليها في

بشةةةةةةةةةأن تحديد قيمة   2014لسةةةةةةةةةنة   46المادة السةةةةةةةةةابقة" وبالفعل صةةةةةةةةةدر قرار مجلس الوزراء رقم 

بشةةةةأن الضةةةةمان  1995لسةةةةنة ( 38المعاش المسةةةةتحق للفئات المنصةةةةوص عليها في القانون رقم )

 منه على أنصبه الفئات المستحقة للمعاش .  1وقواعد منحه و الذي حدد في المادة  االجتماعي

إلى   في الحياة العملية فهو يسةةةعى ا  مهم  ا  قانون الضةةةمان االجتماعي يلعب دور  يالحظ أنكما 

لها مصةةةةةدر رزق كاف فهو يعد نوع من أنواع التأمين لخطر الفقر أو   توفير الحماية لفئات ال تجد

المعاشةةات ، على و   دالتشةةابه بينه وبين نظام التقاع البطالة ، وهذا ما قد يؤدي إلى حدوث نوع من

 

  564ص  –المرجع السابق  188
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إال هنةةةاك نقةةةاط التقةةةاء بينهم تحةةةديةةةدا  أن الميزة  بين كال القةةةانونينالفروق الواضةةةةةةةةةةةةةةحةةةة  الرغم من

 ، ولعل أبرز نقاط التشابه بين كال النظامين هي: معاشالهي  القانونينالمستفادة من كال 

كل من قانون الضةةمان االجتماعي و نظام التقاعد و المعاشةةات يهدف إلى توفير حياة كريمة  .1

ء كان ذلك بصةةةةةفة دائمة كما هو الحال بالنسةةةةةبة للضةةةةةمان االجتماعي ، أم بعد لألفراد ، سةةةةةوا

 انتهاء فترة العمل كما هو الحال في نظام التقاعد و المعاشات. 

كال القانونين تشةةرف عليه جهة حكومية ، فبالنسةةبة لنظام التقاعد و المعاشةةات فالجهة القائمة  .2

االجتماعية و التي لها شةخصةية معنوية مسةتقلة و عليه هي الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات  

لسةةةةةةةةةةةةةةنةة  38من القرار األميري رقم  2موازنةة تلحق بوزارة المةاليةة وذلةك اسةةةةةةةةةةةةةةتنةادا  إلى المةادة  

، و بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة للضةةةةةةةةةةةةةةمةان  189بتنظيم الهيئةة العةامةة للتقةاعةد و التةأمينةات االجتمةاعيةة 2014

دارية و العمل و الشؤون االجتماعية االجتماعي فالجهة التي تشرف عليه هي وزارة التنمية اإل 

لسةةنة  6من القرار األميري رقم  21متمثلة  في إدارة الضةةمان االجتماعي وذلك بموجب المادة  

 . 190بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية اإلدارية و العمل و الشؤون االجتماعية 2016

 

 بموازنة وزارة المالية"تكون للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية شخصية معنوية، وموازنة تلحق ينص على "  189
 :تختص إدارة الضمان االجتماعي بما يليتنص المادة على "  190
 .تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية األخرى  - 1

 .اقهتقرير حاالت المستفيدين بمعاش الضمان االجتماعي، وتحديد مقداره، وفقا  لشروط وضوابط استحق 2 - 
 .متابعه حاالت المستفيدين بمعاش الضمان االجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم - 3

اتخاذ التدابير الالزمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان االجتماعي، وفقا  ألحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات  4 -
 .المختصة

 .ن والتأمين االجتماعيمتابعة البحوث والدراسات في مجال الضما - 5
 ."تقديم خدمات اإلغاثة العاجلة للمنكوبين، وفقا  للقوانين واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة 6 -
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عاش يصةةةرف للمسةةةتفيد شةةةهريا  يوفر ميزة نقدية للمسةةةتفيدين منه هذه الميزة هي م  القانونينكال   .3

 ما يحدده القانون أو األداة التشريعية التي يفوضها القانون للقيام بذلك. ل ا  وفق

من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةات  49كال القانونين نص على عقوبة جنائية ، فنجد أن المادة   .4

 2000نصةةةةةةةةةةت على الحبس الذي ال تزيد مدته عن ثالثة أشةةةةةةةةةةهر أو الغرامة التي ال تتجاوز 

ريال قطري على كل من " كل من أعطى بسةةةةةةةةةةةةةةوء نية بيانات غير صةةةةةةةةةةةةةةحيحة أو امتنع عن 

هةا في هةذا القةانون أو الئحتةه التنفيةذيةة، إذا ترتةب على ذلك إعطةاء البيةانةات المنصةةةةةةةةةةةةةةوص علي

الحصةةةةةول على مبالغ من الصةةةةةندوق بغير وجه حق" ، وبالنسةةةةةبة لقانون الضةةةةةمان االجتماعي 

تقضةةةةةي بعقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته عن ثالثة أشةةةةةهر و الغرامة التي  20نجد أن المادة  

ل إلى صةةةرف معاش دون وجه حق مع ريال قطري على " كل من توصةةة  1000ال تزيد على 

علمةه بةذلةك....." فةالمالحظ أن كال القةانونين قةد فرض حمةايةة جنةائيةة  على من يقوم بمخةالفةة 

 أحكامه. 

األصةةل أن كل من قانون الضةةمان االجتماعي وقانون التقاعد و المعاشةةات ال يخضةةع لهم إال  .5

 2ما نصةةةةةةت عليه المادة    من تتوافر فيه صةةةةةةفة المواطنة بحيث يجب أن يكون قطري ، وذلك

من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةات ، وبالنسةةةةةةبة لقانون الضةةةةةةمان االجتماعي فنجد أنه نص على 

منه ، فالمالحظ أن كال القانونين ال يخضةةةةةع لهم بصةةةةةفة أصةةةةةلية إال  2ذلك أيضةةةةةَا في المادة  

لقطري إال المخاطب بأحكام القوانين السةةةابقة هو ا  أن المواطن القطري ، ولكن على الرغم من

أن ذلك ال يمنع أن يسةةةتفيد منهم غير القطري ، فمثال  نجد أن قانون التقاعد و المعاشةةةات في 

وتوفت ولديها أطفال غير قطريين تتم معاملتهم   ا  يجيز للقطرية التي تسةةةتحق معاشةةة  13المادة  
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، وبالنسةةةةةبة لقانون الضةةةةةمان االجتماعي 191على أسةةةةةاس أنهم قطريين ويسةةةةةتفيدون من المعاش

نصةةةت على صةةةرف معاش للقطرية المتزوجة من غير قطري إذا "إذا طلقت  7جد أن المادة  ن

وفي   "أو ترملت أو هجرها زوجها، متى توافرت فيها الشةةةةةةةةةةةروط المطلوبة إلسةةةةةةةةةةةتحقاق المعاش

الحالة السةةابقة سةةوف يسةةتفيد أوالد القطرية الذين ال يعتبرون قطريين من المعاش الذي سةةوف 

برير وجهة المشةةةةةرع في المثال السةةةةةابق أن المرأة القطرية في المثال يصةةةةةرف ألمهم ، ويمكن ت

السةةةةةةةابق أحاطت ألمت بها ظروف جعلت تبرر اسةةةةةةةتفادتها هي وأوالدها من المعاش حيث أن 

ذلك يمثل الهدف األسةةةةةةاسةةةةةةي من وجود الضةةةةةةمان االجتماعي وهو توفير حياة كريمة لمن لهم 

 . 192دخل محدود أو عديمي الدخل

أوجه الشةةةةةةةةةةةةةبه بين كل من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةات و قانون الضةةةةةةةةةةةةةمان  وعلى الرغم من

 االجتماعي إال أن بينهم فروق تجعل الفرق بين القانون واضح ال لبس فيه من هذه الفروق: 

المسةةةةةتفيد من قانون الضةةةةةمان االجتماعي هو الشةةةةةخص الذي ليس لديه دخل كاف فهو يكون  .1

سةةاعدة تتمثل في الضةةمان االجتماعي و الذي يأخذ بحاجة إلى مسةةاعدة من الحكومة وهذه الم

في القطاع   الموظف العام ومن قانون التقاعد والمعاشةةةةةات فه  د، أما المسةةةةةتفي  193صةةةةةفة التبرع 

قةةانون التقةةاعةةد و  – بحةةاجةةة إليةةه قةةد ال يكون  والةةذيالخةةاص  العةةامةةل في القطةةاع  الحكومي أو

 

إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه، وفقا  لألنصبة  على أن " 13تنص المادة  191
 .المرفق بهذا القانون  )1بالجدول رقم )المحددة 

وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أوالد غير قطريين، يتم معاملتهم معاملة المستحقين 
 "ألحكام هذا القانون القطريين وفقا  

 541ص  –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيده  192
 23ص  –مرجع سابق  –الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو  193

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=6322&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=6322&language=ar
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خضوع الموظف أو العامل لقانون ، ف  194كأن يكون قد ورث تركة كبيرة من والده  -المعاشات

على جميع  ا  التقةةاعةةد و المعةةاشةةةةةةةةةةةةةةةات ليس بةةدافع الحةةاجةةة أو عةةدم وجود دخةةل وإن كةةان إلزاميةة 

 . بهالمخاطبين 

من حيث اإللزامية نجد أن قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةات كما أشةةةةةةةةةرنا سةةةةةةةةةابقا  تعتبر قواعده من  .2

ال يملك الخروج منه بمجرد الخضةةةةةةةةةةةةةوع له ، بل في بعض الحاالت   فالشةةةةةةةةةةةةةخص النظام العام  

رد صةةةدور قرار مجلس الوزراء ، فال يملك التنصةةةل من أحكامه ، جيخضةةةع له تلقائيا  وذلك بم

ة ولكن على خالف قانون التقاعد أما بالنسةةةةةةةبة لقانون الضةةةةةةةمان االجتماعي فإن أحكامه ملزم

من قانون  8يدل على ذلك ما نصةةت عليه المادة   ، وما  ا  المعاشةةات الخضةةوع له ليس إلزاميو 

الضةةةةةةةةةةةةةةمةةةان االجتمةةةاعي من أن " يقةةةدم طلةةةب المعةةةاش إلى اإلدارة على النموذج المعةةةد لهةةةذا 

وردت في إجراءات طلب المعاش   ةفالمادة السابق  الغرض، مرفقا  به المستندات المؤيدة له ..." 

الضةةةةةمان االجتماعي أن يبادر فعلى الشةةةةةخص الراغب في الحصةةةةةول على معاش وفقا  لقانون  

قةانون الخضةةةةةةةةةةةةةةوع ل هو بةذلةك عن طريق تقةديم طلةب إلى الجهةة المختصةةةةةةةةةةةةةةةة ، فةالمالحظ أن

وذلك أنه قد يوجد أشةةةةخاص على الرغم من حاجتهم الماسةةةة   ا  الضةةةةمان االجتماعي ليس إلزامي

 نفسهم تأبى عليهم القيام بذلك. أإال أن عفة 

 فإنه  المعاشةةاتقانون التقاعد و ل  ا  للمعاش المسةةتحق وفقإمكانية الحجز على المعاش ، بالنسةةبة   .3

منه فإنه يجوز الحجز على المعاش إذا كان ذلك وفاء  لدين نفقة  51195اسةةةةةةةةةةةةةتنادا  إلى المادة  

 

 المرجع السابق  194
ال يجوز الحجز على المعاش إال وفاء لنفقة محكوم بها، أو لتسديد ما يكون مطلوبا  لجهة العمل أو تنص على "  195

األحوال ال يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش، وعند التزاحم تكون األولوية لدين  وفي جميع  .الهيئة
 " .النفقة
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أو مةا يكون من دين لجهةة العمةل أو الهيئةة ، أمةا بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة للمعةاش المسةةةةةةةةةةةةةةتحق وفقةا  لقةانون 

ز التنازل عن المعاش أو الحجز عليه ولم منه لم تج 16196الضةةةةةةةةةمان االجتماعي فإن المادة  

تورد آية اسةةةةةتثناءات ، فالمالحظ أن المشةةةةةرع تشةةةةةدد في حماية المعاش المسةةةةةتحق وفقا  لقانون 

المسةةةةةتحق   الضةةةةةمان االجتماعي وذلك بأن منع التنازل أو الحجز عليه ، في حين أن المعاش

كن لوفاء ديون محددة، أما بشةةةأن أجاز القانون الحجز عليه ول  المعاشةةةاتوفقا  لقانون التقاعد و 

التنازل عن المعاش المسةةةةةةةةةةةةةةتحق وفقا  لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةةات فإنه ورد في موقع الهيئة 

ال يجوز لصةةةةةةاحب المعاش التنازل عنه لغيره حتى   أنهالعامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية  

محل نظر ذلك أنه   ، وهذا التوجه  197لو كان من المسةةةةةةةةةةتحقين له كأن يكون ابن المسةةةةةةةةةةتحق

الواقع ، أما القانون فاألصةةةةةةةةةةةةةةل هو اإلباحة و المنع هو االسةةةةةةةةةةةةةةتثناء وبالتالي نون و يخالف القا

يحتاج إلى نص كما في قانون الضةةةةةةةمان االجتماعي وحيث أنه ال نص فهذا تقييد دون سةةةةةةةند 

بعد أن صةةةةةةةةةةرف له المعاش قام وتنازل عنه ألحد  ا  من القانون ، أما الواقع فلو أن شةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةة 

المستحقين هل ستالحقه الهيئة؟ وبأي صفة؟ تحديدا  إذا علمنا أن المعاش حق خالص للعامل 

أو الموظف نظير االشتراكات التي كان يقوم بسدادها أثناء فترة العمل ، وحتى لو اعتبرنا هذا 

لإلدارة فةإن مثةل هةذا العرف يجةب أن ال يكون سةةةةةةةةةةةةةةببةا  في تقيةد الشةةةةةةةةةةةةةةخص في  ا  التوجةه عرفة 

 التصرف في ما يعتبر حق خالص له وهو المعاش في هذه الحالة.  

 

 ال يجوز التنازل للغير عن المعاش، كما ال يجوز الحجز عليه" تنص على "  196
اعد و التأمينات  موقع الهيئة العامة للتق – 8السؤال رقم  –األسئلة الشائعة )عودة صاحب المعاش إلى العمل(  197

  22/3/2019أخر زيارة له في تاريخ  - https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx -االجتماعية 

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
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ترك تحديد قيمة المعاش المسةةةةةتحق إلى قرار مجلس  4قانون الضةةةةةمان االجتماعي في المادة   .4

نص على إمكةةانيةةة أن يخفض المعةةاش إذا مةةا ثبةةت أن  1985وزراء يصةةةةةةةةةةةةةةةدر ، وفي المةةادة 

للمسةتحق مصةدر دخل آخر غير المعاش الذي يصةرف له،  غير أنه اسةتثنى بعض الحاالت 

المعاش المسةةةةةتحق، ولعل هذا ما يبرر ما نصةةةةةت عليه  بحيث حتى لو توافرت ال يتم تخفيض  

اإلدارة بإجراء البحث االجتماعي عن حالة  من قانون الضةةمان االجتماعي من قيام "  9المادة  

" و الهدف من هذا اإلجراء هو متابعة حالة المسةتحق للمعاش للتأكد من ما إذا طالب المعاش

، أما بالنسبة لقانون   199ا  اش زيادة  أو نقصانكان حالته االجتماعية تستدعي تعديل قيمة المع

اشةةتراك كل من رب العمل و العامل   تمنه حدد 5التقاعد و التأمينات االجتماعية فإن المادة  

بينةت كيف يتم تقةدير المعةاش بعةد انتهةاء الخةدمةة، وقةد ميزت بين المةادة  10200فيةه و المةادة 

ن جهةةة أخرى ، حيةةث أن موظف السةةةةةةةةةةةةةةةابقةةة بين موظفي الحكومةةة من جهةةة وبين العمةةال م

% من آخر راتب مضةروبا  في عدد 5الحكومة يحسةب معاشةه عند انتهاء الخدمة على أسةاس  

سنوات الخدمة بشرط أن ال يتجاوز مقدار الراتب ككل ، أما العاملين في القطاع الخاص فإنه 

 

آخر خفض يصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر تنص المادة على "  198
  .المعاش بمقدار هذا الدخل

 :هذا القانون ما يليأحكام وال يعتبر دخال  في تطبيق 
 .الدخل الناتج عن ممارسة المستحق ألي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية - 1

 .المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا   2 -
 .صرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العالجية أو االجتماعية ألغراض العالجما ي 3 -
 المنح التي تصرف للطالب 4 -

  561ص  –مرجع سابق  –الدكتور علي حسين نجيده  199
الحكومية األخرى والهيئات يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات واألجهزة تنص على "  200

( خمسة في المائة من آخر راتب، مضروبا  في عدد سنوات مدة الخدمة، على أال %5والمؤسسات العامة على أساس )
ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على  .يجاوز المعاش مقدار الراتب

تب خالل السنوات الخمس األخيرة من مدة االشتراك مضروبا  في عدد سنوات مدة الخدمة، ( من متوسط الرا%5أساس )
 "على أال يجاوز المعاش ذلك المتوسط
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 % من متوسةةةط  الراتب في الخمس سةةةنوات األخيرة  مضةةةروبا  5يحسةةةب المعاش على أسةةةاس  

في سةةةةةةنوات الخدمة بشةةةةةةرط أن ال يزيد المعاش عن ذلك المتوسةةةةةةط . ويالحظ أن المعاش في 

قانون التقاعد و المعاشةةات يتسةةم بالثبات أكثر من الثبات في قانون الضةةمان االجتماعي حين 

 أن األخير يمكن تعديله إذا ما تغيرت ظروف المستحق. 

لى عقوبةةةة جنةةةائيةةةة ، غير أن قةةةانون من حيةةةث العقوبةةةة فةةةالمالحظ أن كال القةةةانونين نص ع .5

الضةةةمان االجتماعي أورد إضةةةافة ليسةةةت موجودة في قانون التقاعد و المعاشةةةات حيث أنه في 

 3عنةةدمةةا ذكر العقوبةةة الجنةةائيةةة المتمثلةةة في الحبس الةةذي ال تزيةةد مةةدتةةه عن  20نص المةةادة 

الشخص برد المبالغ أسهر أو الغرامة التي ال تزيد عن ألف ريال قطري نص أيضا  على إلزام  

 49التي حصةةةةةةةةةةل عليها دون وجه حق مع علمه بذلك ، والرد كجزاء ال نجده في نص المادة  

من قانون التقاعد و المعاشةةةات ، ولعل السةةةبب في ذلك هو أن المسةةةتحق للمعاش وفقا  لقانون 

الضةةةةةمان االجتماعي ال يسةةةةةاهم فيه وبالتالي تشةةةةةدد المشةةةةةرع في صةةةةةرف المعاش وألزم اإلدارة 

أن ببمراقبة الحالة االجتماعية للمسةةةةةةةةةةةةةتحق كما أنه فرض على المسةةةةةةةةةةةةةتحق التزام هو أو كيله  

يخطر اإلدارة المختصةةةةةةةةةةةةةةة بأي تعديل يطرأ على حالته االجتماعية أو المالية من شةةةةةةةةةةةةةةأنه أن 

يخرجه من فئات األشةةةةخاص المسةةةةتحقة للمعاش ، فالضةةةةمان االجتماعي نظام تبرعي تقوم به 

التقاعد و المعاشةةةةات فالشةةةةخص طيلة مدة خدمته يقوم  قانون  ها ، أما فيالدولة رعاية لمواطني

بدفع اشةةةةةتراكات شةةةةةهرية للهيئة وهذه االشةةةةةتراكات يسةةةةةتفيد منها عند انتهاء خدمته فهو مسةةةةةاهم 

 ا  وإن كةان نظةام ا  تبرعية  ا  ليس نظةامة   المعةاشةةةةةةةةةةةةةةاتطريق اشةةةةةةةةةةةةةةتراكةاتةه فنظةام التقةاعةد و  فعةال عن

 . ا  تأميني
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أن دولة قطر في اآلونة األخير صةةةةةةةةادقت على اتفاقية العهد الدولي وتجدر اإلشةةةةةةةةارة إلى  

لسةةةةةةنة  41وذلك بموجب المرسةةةةةةةوم رقم   201الخاص بالحقوق االقتصةةةةةةةادية و االجتماعية و الثقافية

على أنه "تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق  9وقد نصت االتفاقية السابقة في المادة   2018

بما في ذلك التأمينات االجتماعية" ودولة قطر لم تبدي أية  كل شةخص في الضةمان االجتماعي ،

تحفظات أو اعتراضةةةةةةات على المادة السةةةةةةابقة بما يفيد أن الدولة أصةةةةةةبحت ملتزمة دوليا  بإصةةةةةةدار 

قةانون خةاص بةالتةأمينةات االجتمةاعيةة والةذي كةان يجةب أن يصةةةةةةةةةةةةةةدر منةذ زمن !!! لةذلةك نوصةةةةةةةةةةةةةةي 

بإصةةةدار قانون التأمينات االجتماعية حتى يوفر أكبر حماية ممكنة لفئات   في  أن يسةةةارع بالمشةةةرع  

المجتمع التي غفةل عنهةا سةةةةةةةةةةةةةةواء كةان ذلةك في قةانون الضةةةةةةةةةةةةةةمةان االجتمةاعي أو قةانون التقةاعةد و 

 المعاشات وذلك حتى يوفي بالتزاماته على الصعيد الدولي. 

لذي يقوم به قانون التقاعد و يمكن القول أنه بعد العرض السابق يتضح لنا الدور الكبير ا

وحةاول أن يوفر  الةذي نظم هةذه المسةةةةةةةةةةةةةةألةة األولالقةانون  تحةديةدا  انةه و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات في دولةة قطر 

الحماية ألكبر شةةةةةةةريحة من شةةةةةةةرائح المجتمع فهو لم يقتصةةةةةةةر على موظفي الحكومية وإنما شةةةةةةةمل 

بين قةانون الضةةةةةةةةةةةةةةمةان القطةاع الخةاص بموجةب قرارات مجلس الوزراء ، كمةا تم إجراء تفرقةة بينةه و 

المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات لةه ذاتيتةه المسةةةةةةةةةةةةةةتقلةة التي تقوم على من جهةة وكيف أن قةانون التقةاعةد و   االجتمةاعي

 باللمحةمشةةةةةةةةةاركة العامل ورب العمل فيه باشةةةةةةةةةتراكات محددة بنص القانون ، هذا كله فيما يتعلق  

مكافأة لمتمثل في الثاني و ا  المبحثالعامة عن قانون التقاعد والمعاشةةات ، اآلن سةةوف ننتقل إلى  

حيث سةةةةنرى كيف أن قانون التقاعد   نهاية الخدمة للعامل القطري في قانون التقاعد و المعاشةةةةات

 

   -موقع الميزان قطر  – 2018لسنة  15الجريدة الرسمية العدد  201
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7751&language=ar –  أخر زيارة له في تاريخ

22/3/2019 

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7751&language=ar
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و المعاشةةةةةات بدوره قد يؤثر على اسةةةةةتحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وذلك عن طريق 

هداء بتطبيقات االسةةةةةةةتثناء عليه ، مع االسةةةةةةةتعام المتمثل في عدم جواز الجمع و عرض األصةةةةةةةل ال

  التالي.المبحث حكمة التمييز في هذه المسألة وهذا ما سنقوم به في م

 الثاني  بحثالم 

 مكافأة نهاية الخدمة للعامل القطري في قانون التقاعد و المعاشات 

المعاشةةةات من حيث بداياته في بق إلى التعريف بقانون التقاعد و السةةةا  المبحثخلصةةةنا في  

أبرز المالحظات عليه ، وقد تم تحديد نطاق تطبيقه و الذي يتمثل في القطريين سةواء و  دولة قطر

اللذين يعلمون في جهات حكومية أو شةةةةةةةةةةةركات المسةةةةةةةةةةةاهمة أو الذين يعلمون في جهات يصةةةةةةةةةةةدر 

بتحةديةدهةا قرار من مجلس الوزراء ، وأخيرا  قمنةا بتمييز قةانون التقةاعةد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةةات عن قةانون 

وخلصةةةةةةةةةنا إلى وجود فوارق مهمة بين القانونين تشةةةةةةةةةكل حدا  فاصةةةةةةةةةال  يمنع الضةةةةةةةةةمان االجتماعي  

 اختالطهما مع بعضهما البعض. 

نقوم ببحث كيفية تأثير قانون التقاعد و المعاشةةات على اسةةتحقاق  فسةةو   بحثفي هذا الم

مكرر  23و  23العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وذلك سةةةةةوف يتم عبر تحليل نص المادتين 

مكرر تنص في بداية  23( ، حيث أن المادة   2016لسنة   14ي ألغيت بموجب القانون رقم  )والت

،   ثم تضةةةةةةيف بعد ذلك اسةةةةةةتثناء    بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش  المادة على عدم جواز الجمع

د ، وهنا يجب أن نور 2016التمييز لالسةةةةةتثناء في حكم لها صةةةةةدر في عام  محكمةوقد تعرضةةةةةت 

، أوال  : أن القضةةةايا سةةةوف تكون متعلقة بالموظف العام وإنما بحثتتعلق بهذا الممالحظات مهمة  

سةةةةةةةةيتم التطرق لها لنرى ما إذا باإلمكان االسةةةةةةةةتفادة منها في قانون العمل أو السةةةةةةةةتكمال فكرة في 

بشأن الموارد البشرية المدنية  2016لسنة   15الرسالة ، ثانيا  : سوف تتم اإلشارة إلى القانون رقم 
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سةةةةةةةةةةتفادة من الحكم الذي أورده بشةةةةةةةةةةأن مكافأة نهاية الخدمة وما إذا كان باإلمكان للمشةةةةةةةةةةرع أن لال

يسةةةةةتعمله بالنسةةةةةبة للعامل ، وأخيرا  السةةةةةبب الذي يجعل الباحث يقارن بين الموظف و العامل على 

لسةةةةةةةةةةةةةةنةة  24الرغم من اختالف مراكزهم القةانونيةة هو وحةدة القةانون المطبق عليهم وهو قةانون رقم 

المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وهي نص   الموادبشةةةةةةةةةان التقاعد و المعاشةةةةةةةةةات وتحديدا  في  2002

 .مكرر  23و المادة  23المادة 

، األول سةةةتتم مناقشةةةة األصةةةل   ثالثة مطالبإلى    المبحثوعلى هذا سةةةوف يتم تقسةةةم هذا  

لثةاني سةةةةةةةةةةةةةةوف تتم ا  مطلةبأة والمعةاش التقةاعةدي ، و في الالعةام وهو عةدم جواز الجمع بين المكةافة 

لما قررته محكمة التمييز في حكم لها في الطعن رقم  ا  وهو جواز الجمع وفقمناقشةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةتثناء  

ف يقوم الباحث بتحليل سةةةةو   ا  وأخير  19/1/2016202بالجلسةةةةة المنعقدة بتاريخ   2015لسةةةةنة   199

لسةةةةةنة  199الطعن رقم في  وضةةةةةع مكافأة نهاية الخدمة بعد صةةةةةدور حكم محكمة التمييز القطرية  

وما إذا كان بإمكان العامل في القطاع الخاص االسةةةتفادة من هذا الحكم ، كما سةةةيتعرض  2015

التقاعد قانون مكرر من  23لوضةةةةةةةةةةع مكافأة نهاية الخدمة بالنسةةةةةةةةةةبة للعامل بعد إلغاء نص المادة  

 الثالث. مطلب والمعاشات وذلك في ال

 األول   المطلب

 األصل العام عدم جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة 

ال يجوز للموظف أو مكرر من قةةانون التقةةاعةةد و المعةةاشةةةةةةةةةةةةةةةات على أنةةه "  23تنص المةةادة 

هاية الخدمة المنصةةةةةةةةوص عليها العامل الجمع بين المعاش المسةةةةةةةةتحق طبقا  لهذا القانون ومكافأة ن

 

 هذا الحكم غير منشور  202
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ويالحظ على المةةادة   في القوانين أو اللوائح في الجهةةات الخةةاضةةةةةةةةةةةةةةعةةة ألحكةةام هةةذا القةةانون....." 

 السابقة مالحظات مهمة هي: 

بتعديل بعض  2004لسةةةةةةةةةنة   33مكرر تمت إضةةةةةةةةةافته بموجب القانون رقم  23نص المادة   .1

بشةةأن التقاعد و المعاشةةات ، حيث أنها لم تكن موجودة  2002لسةةنة   24أحكام القانون رقم  

بشةةةةةأن التقاعد و المعاشةةةةةات وما يدل على ذلك  2002لسةةةةةنة   24عندما صةةةةةدر القانون رقم  

 يكون إال لتعديل. مكرر وهذا ال 23أنها وردت برقم 

المعاشةةةةةةةةات سةةةةةةةةواء كانوا أن الخاضةةةةةةةةعين لقانون التقاعد و المادة السةةةةةةةةابقة جاءت بحكم مفاده   .2

موظفين يعملون في الجهةات الحكوميةة ، أو عمةال يعملون في جهةات خةاصةةةةةةةةةةةةةةةة ال يمكنهم 

الجمع بين المعاش المسةةتحق وفقا  لقانون التقاعد و المعاشةةات وما تقرره قوانينهم الخاضةةعين 

 لها من مكافأة نهاية الخدمة. 

صلين عن بعضهما وغير مرتبطين ، مكرر تؤكد على أنه المعاش و المكافأة منف 23المادة  

فالمعاش يخضةةةةةةةع في شةةةةةةةروط اسةةةةةةةتحقاقه لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةةات ، بينما مكافأة نهاية 

الخدمة تخضةةةةةع للقوانين و اللوائح التي تطبق على األشةةةةةخاص الخاضةةةةةعين لنظام التقاعد و 

اللوائح" ولعل المعاشةةات، ويالحظ أن المشةةرع اسةةتعمل باإلضةةافة إلى عبارة "القوانين" عبارة " 

السةةةبب في ذلك أن هناك بعض الجهات الخاصةةةة أو حتى الحكومية التي ال تخضةةةع لقانون 

الموارد البشةةةةةةةةةةرية أو قانون العمل وإنما تنظمها لوائح خاصةةةةةةةةةةة فيها فأراد الحكم السةةةةةةةةةةابق أن 

 يشملها دون أن يقتصر على الجهات التي تخضع للقوانين فقط.
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يرى بأنه يحاول أن يكرس فكرة عدم الجمع بين كل من   والمتأمل في توجه المشةةةةةرع السةةةةةابق

المعةاش ومكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، ومن النصةةةةةةةةةةةةةةوص األخرى في ذات القةانون التي تةدل على هةذا 

إذا لم تتوافر في الموظف أو العةامةل شةةةةةةةةةةةةةةروط اسةةةةةةةةةةةةةةتحقاق من أن "  23المعنى مةا ورد في المةادة  

دمته وفقا  لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا المعاش، ترد إليه اشةةةةةةةةةةةةتراكاته التي سةةةةةةةةةةةةددها عن مدة خ

"  فالمادة السةةةةابقة جاءت القانون، باإلضةةةةافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له

 بحكم مفاده أنه إذا لم تتوافر في الشةةةةةخص شةةةةةروط اسةةةةةتحقاق المعاش عند انتهاء خدمته في جهة

ته ، فإنه يجوز له أن يتقدم بطلب رد اشةةتراكاته إلى كأن يكون أمضةةى سةةنتين ثم قدم اسةةتقال عمله،

الهيئةة ، وفي هةذه الحةالةة تكون الجهةة ملزمةة بةدفع مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، فكةأن النص السةةةةةةةةةةةةةةابق 

الحق في   ،المعاش  اسةةةةةةةةتحقاق يعطي الشةةةةةةةةخص الذي اسةةةةةةةةترد اشةةةةةةةةتراكاته لعدم توافر فيه شةةةةةةةةروط

ادة السةةةةةةةةةابقة فإن الشةةةةةةةةةخص الذي لم يسةةةةةةةةةترد مكافأة نهاية ، وبمفهوم المخالفة للم الحصةةةةةةةةةول على

، فهذا فيه توجه واضةةةح أن المشةةةرع إنما 203اشةةةتراكاته فإنه ال تلزم الجهة بدفع مكافأة نهاية الخدمة

 قصد فعال  أن يكون الشخص المستحق للمعاش غير مستحق للمكافأة و العكس.

عاش و المكافأة  ما ومن الشةةةةةةواهد أيضةةةةةةا  على أن المشةةةةةةرع فعال  لم يكن يريد الجمع بين الم

من قةانون الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةة والتي حةددت طريقةة تقةدير مكةافةأة نهةايةة  117نص عليةه في المةادة  

ويشةةةةةترط السةةةةةتحقاق الموظف الخدمة بالنسةةةةةبة للموظف القطري ثم وضةةةةةعت العبارة التالية "....  

بشةةةةأن التقاعد  2002( لسةةةةنة 24قانون رقم )لهذه المكافأة أال يكون مسةةةةتحقا  لمعاش وفقا  ألحكام  

 

من قانون التقاعد و المعاشات إال انه ليس على إطالقه ، إذ أنه وجد  23هذا التحليل وإن كان يستفاد من نص المادة  203
على  177فقد نص المشرع في المادة  2016لسنة  15قانون الموارد البشرية الحالي رقم  فيفي القانون ما يخالفه وتحديدَا 

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف القطري وفي أول خمس سنين سوف يستحق الموظف راتب أساسي شهر 
يستحق المعاش ولم تشترط المادة واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة األولى ، ومعلوم أن الموظف في هذه الحالة ال 

 مكافأة نهاية الخدمة.  له أن ال يكون مستحقا  للمعاش حتى تصرف ةالسابق

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
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...." فاألخير نص واضةةةح وصةةةريح على أنه إذا اسةةةتحق الموظف القطري معاشةةةا  وفقا  والمعاشةةةات

موارد البشةةةةةةةةرية ، لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةات فإنه ال يسةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا  لقانون ال

بشةةةةةةأن الموارد البشةةةةةةرية في المادة  2009لسةةةةةةنة   8أول ما وردت في القانون رقم    ةوالعبارة السةةةةةةابق

، حيث أن الشةةةةرط المتمثل في عدم اسةةةةتحقاق الموظف القطري للمعاش كشةةةةرط السةةةةتحقاق  169

مة المدنية رقم مكافأة نهاية الخدمة لم يكون موجودا  في ظل القانونين السةةةةةةةةةةةةابقين وهما قانون الخد

لسةةنة  9وتعديالته و قانون الوظائف العامة المدنية الصةةادر بالمرسةةوم بقانون رقم  2001لسةةنة   1

لسةةةةةةةةةةنة  8الموارد البشةةةةةةةةةةةرية رقم   إدارة ، حيث أنها برزت في البداية في قانون 204وتعديالته 1967

)الملغي( وانتقل النص نفسةةةةةه إلى قانون الموارد البشةةةةةرية الحالي لكن مع إضةةةةةافة اسةةةةةتثناء  2009

 .بالنسبة لألشخاص الذين تجاوزت مدة خدمتهم على عشرين سنة 

أن المشةةةةةةرع عند وضةةةةةةعه لقانون الموارد البشةةةةةةرية لم يغفل عن قانون   ويفهم مما سةةةةةةبق بيانه

و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات وإنمةا أراد أن يةأتي بحكم موحةد حتى يمنع حةدوث تعةارض بين القةانونين ، التقةاعةد 

ولعةل مةا يؤكةد توجةه المشةةةةةةةةةةةةةةرع السةةةةةةةةةةةةةةابق مةا ذهبةت إليةه إحةدى أحكةام محكمةة التمييز القطريةة في 

من قانون الموارد البشةةةرية المدنية وبعد أن اسةةةتعرضةةةت المادة  117معرض تفسةةةيرها لنص المادة  

" يدل على أن المشةةةرع قسةةةم مكافأة  117المحكمة أن توجه المشةةةرع في المادة    السةةةابقة اسةةةتنتجت

نهاية الخدمة بالنسةةةةةةةةةةةبة للموظفين القطريين إلى ثالثة طوائف، الطائفة األولى من لم يكن من بين 

بشةةةةةةةةةةةةةأن التقاعد و  2002لسةةةةةةةةةةةةةنة   24من القانون رقم  8مسةةةةةةةةةةةةةتحقي المعاش وفقا  ألحكام المادة  

أة نهاية الخدمة المسةةتحقة لهذه الطائفة وفقا  للشةةرائح الثالثة المبينة بصةةدر المعاشةةات، فتكون مكاف

 

بحث منشور في المجلة  -مكافأة نهاية الخدمة في قانون الموارد البشرية القطري  –الدكتور محمد فوزي نويجي  204
العدد األول ، السنة الثانية عاشرة   –دولة قطر  –وزارة العدل  –مركز الدراسات القانونية و القضائية  –القانونية القضائية 

 وما بعدها.  410ص  – 2018يونيو  -
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النص بحسب مدة خدمة كل منهم، و الطائفة الثانية  هي الموظفين القطريين المستحقين لمعاش، 

وكانت مدة خدمتهم لم تتجاوز عشرين عاما ، ولئن كان األصل أن المعاش و مكافأة نهاية الخدمة 

مصةةةدره قانون  –إذا ما اسةةةتكمل الموظف شةةةروط اسةةةتحقاقه    –را  وسةةةببا  ، فالمعاش مختلفان مصةةةد

التقاعد و المعاشةةات ، وسةةببه يجد صةةداه من قيمة االشةةتراكات المسةةددة سةةواء من حصةةة الموظف 

أو حصةةةةةةة جهة العمل ، أما مكافأة نهاية الخدمة ، فمصةةةةةةدرها األصةةةةةةيل قانون الموارد البشةةةةةةرية ، 

ه أداء الموظف لعمله المدة التي تحسةةةةب على أسةةةةاسةةةةها المكافأة  فال يعتبر وسةةةةبب اسةةةةتحقاقها مرد

هةةذا المعةةاش بحةةال بةةديال  عن مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة، حةةال أن االلتزام ال يكون بةةدليةةا  ، إال إذا قةةام 

المحل البديل فيه مقام المحل األصةةلي ، وهو بذلك يفترض مدينا  واحدا  ، تقرر البدل لمصةةلحته ، 

تةه إذا أداه بةدل المحةل األصةةةةةةةةةةةةةةلي، وهو مةا ال ينطبق على المعةاش، و المكةافةأة عن المةدة وتبرأ ذم

الزائدة على عشةةةةةرين سةةةةةنة، ذلك أن االلتزام بهما ليس مترتبا  في ذمة مدين واحد، وال يقوم أولهما، 

حظر الجمع بين المعاش   –ألسةةةةةةباب ارت ها و لمصةةةةةةلحة ابتغاها   –مقام ثانيهما. إال أن المشةةةةةةرع  

  .  205افأة نهاية الخدمة إذا ما كانت مدة الخدمة ال تزيد على عشرين عاما " ومك

و التي في جزء كبير منها  117ويالحظ على الحكم السةةةةةةةةةةةةابق أنه تعرض لتفسةةةةةةةةةةةةير المادة  

من قانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةرية الملغي ، وباألخص المواد التي قامت  169تتشةةةةةةةةةةةابه مع المادة  

ن تفسةةةةةةير المحكمة السةةةةةةابق أن المشةةةةةةرع قبل التعديل كان ال يجيز المحكمة بتفسةةةةةةيرها ويتضةةةةةةح م

الجمع بين المعاش و المكافأة لمن قضى عشرين سنة واستحق المعاش ، وهذا ما يؤكد أنه بالفعل 

 كان هناك توجه بعدم جواز الجمع حتى في قانون إدارة الموارد البشرية الملغي.

 

حكم  -  17/4/2018جلسة  –تمييز مدني ) الدائرة األولى(  2018لسنة  113حكم محكمة التمييز في الطعن  205205
 غير منشور  
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الجمع بين المكافأة و المعاش بالنسبة لقانون  ومن الشواهد أيضا  على توجه المشرع في عدم

ال من قةانون العمةل القطري والتي تنص على "  56العمةل هو مةا نص عليةه المشةةةةةةةةةةةةةةرع في المةادة  

يلزم صةةةةةةةةةةةةةةاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشةةةةةةةةةةةةةةابه يكفل للعامل فائدة أكبر من 

من هذا القانون، بدفع هذه المكافأة  (54) ادةمكافأة نهاية الخدمة التي يسةةتحقها بموجب أحكام الم

فالمالحظ على المشةرع القطري في   باإلضةافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضةى النظام المشةار إليه" 

نه أعطى لرب العمل الحق في عدم صةةةةةةةرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل إذا كان المادة السةةةةةةةابقة أ

أو أي نظام أخر يوفر رب العمل ، ويالحظ  ا  يوفر ميزة أكثر للعامل ، وهذه الميزة قد تكون معاشةةة 

لم يحدد نظام معين كما فعل قانون الموارد البشةةةرية الذي نص صةةةراحة  56أن المشةةةرع في المادة  

قا  لقانون التقاعد والمعاشةةةةات ، ولعل السةةةةبب في ذلك أن قانون العمل يطبق على على المعاش وف

جميع العاملين في القطاع الخاص دون تفرقة ما إذا كان العامل قطري أو ال ، فكأن المشةةرع أخذ 

بعين االعتبار أن رب العمل في بعض األحيان قد يوفر ميزة خاصةةةةةةةةةةةةة لجميع العمال دون النظر 

ا  أن المشةةةرع كأصةةةل وا مواطنين أم ال ، الخالصةةةة أن النص السةةةابق يفهم منه أيضةةة إلى ما إذا كان

 المعاش. الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و عدم  هعام يأخذ بتوج

وعدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش لم يقتصةةةةةةةةةةةةر المشةةةةةةةةةةةةرع على ذكره أو 

في أحد أحكامه قد صةةةةةرح بهذا المبدأ   إن القضةةةةةاء القطري إلشةةةةةارة إليه في نصةةةةةوص متفرقة، بل  ا

وذلك في حكم لمحكمة التمييز عندما قالت " أنه ال وجه للبحث في حكمة التشةةةةةةةةةةريع ودواعيه عند 

صةةراحة النص، إذ أن ذلك ال يكون إال عند غموضةةه أو وجود لبس فيه بما ال يجوز معه الخروج 

لته، وكان الحكم المطعون فيه أورد عن النص الصةةريح وتأويله بدعوى االسةةتهداء بالحكمة التي أم

( 33المعدل بالقانون رقم ) 2002( لسةةةةةةةةنة  24( من القانون رقم )3،3،5،20بمدوناته أن المواد )

( مكررا  المضةافة بالقانون األخير أن للموظف أو العامل القطري الذي 33و المادة ) 2004لسةنة  

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51848&LawID=3961&language=ar


  

   

130 

 

لثانية من القانون المذكور أن يتقدم أعيد تعينه في إحدى الجهات المنصةةةةةةةةةةةةةةوص عليها في المادة ا

لها بطلب لضةةةةةةم مدة خدمته السةةةةةةابقة وأن يسةةةةةةدد االشةةةةةةتراكات المقررة قانونا  إلى صةةةةةةندوق التقاعد 

عدم جواز الجمع بين بالهيئة والتي يتم حسةةةابها على أسةةةاس راتبه في تاريخ تقديم طلبه مع مراعاة  

 . 206" عليهاالمعاش المستحق له ومكافأة نهاية خدمته التي حصل 

فالحكم السةابق لمحكمة التمييز أكد على مسةألة عدم جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية 

علم أن الحكم السةةةةةةةةةابق ليس موضةةةةةةةةةوعه المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الخدمة ، ولكن ينبغي أن يُ 

حتى عام  1985كان يعمل في وزارة الداخلية من عام   ا  قطري ا  وإنما تتلخص وقائعه بأن شةةةةةةخصةةةةةة 

سةةةةةةةةةةةةنوات( ،  7) 2007حتى عام  2000سةةةةةةةةةةةةنة( ثم عين في قطر للبترول من عام 13) 1998

في   ة خدمتهعن مد  ا  ولكن نظرا  لعدم قدرته على العمل لمرضةةةةه أحيل إلى التقاعد وتقرر له معاشةةةة 

وهي   –بضم مدة خدمته في وزارة الداخلية    قطر للبترول ، فتقدم الموظف بطلب إلى الهيئة العامة

ولم تجبه الهيئة إلى طلبه مما دفعه إلى اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات الخاصةةة   -سةةةنة   13

، فأصةةةدرت اللجنة قرارها لصةةةالح الشةةةخص مما دفع الهيئة   207بتطبيق قانون التقاعد و المعاشةةةات

ضةةت االسةةتئناف وتأيد هذا الرفض من قبل للطعن على هذا القرار أمام محكمة االسةةتئناف التي رف

محكمة التمييز ، فموضةةةةةوع النزاع كان ينصةةةةةب على مدى إمكانية الشةةةةةخص في ضةةةةةم مدة خدمته 

السةةةةةةةةابقة على صةةةةةةةةدور قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةات حتى يسةةةةةةةةتفيد منها في احتسةةةةةةةةاب المعاش ، 

 

مجموعة األحكام  - 2013فبراير  19الجلسة بتاريخ  2012لسنة  229الطعن رقم  –حكم محكمة التمييز القطرية  206
ص  –مرجع سابق  – 2013الصادرة عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة التمييز سنة 

105 
 تنشأ لجنة لفحص المنازعاتمن قانون التقاعد و المعاشات والتي تنص على "  50هذه اللجنة نشأت بموجب المادة  207

وال تقبل دعاوى جهات  .الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء
العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء، إال بعد تقديم طلباتهم إلى  

 "ستين يوما  على تقديمها دون البت فيها اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى
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ن قانون التقاعد و م 7والمالحظ أن الشةةخص أحيل إلى التقاعد بسةةبب مرضةةه لذلك تتدخل المادة  

سةةنة بحيث يسةةتحق المعاش ، وتتحمل جهته الفرق  20المعاشةةات لتحسةةب له مدة خدمة اعتبارية  

 .208بين مدة خدمته الفعلية و االعتبارية

وفي الحكم السةةةةةابق الموظف لن يسةةةةةتحق سةةةةةوى المعاش عن مدة خدمته في قطر للبترول ، 

له مكافأة نهاية الخدمة ، وأما عن طلب ضةم أما عن مدة خدمته في وزارة الداخلية فإنه سةيصةرف 

وتأيد القرار من محكمة االسةةةةةةةةةتئناف  –مدة خدمته فإن لجنة فحص التظلمات في الهيئة قررت له  

  6/3/2003أحقية ضةةةةةةةةم مدة خدمته في وزارة الداخلية على أسةةةةةةةةاس راتبه في تاريخ   -و التمييز

 عاشات حيز النفاذ. والتاريخ األخير هو تاريخ دخول قانون التقاعد و الم

بعد العرض السةةةابق يمكن القول أن قانون التقاعد و المعاشةةةات كأصةةةل عام ال يجيز الجمع 

بين المعاش المسةةةةةتحق وفقا  لقانون التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وذلك حسةةةةةبما عبرت عنه الشةةةةةق 

أحكةامهةا ،  مكرر ، ومحكمةة التمييز أكةدت على عةدم جواز الجمع في أحةد 23األول من  المةادة 

ولكن هل يختلف الحكم لو أن الموظف أو العامل أمضةةى في العمل مدة تزيد على عشةةرين سةةنة؟ 

 التالي.  المطلبهذا ما سنتعرض له في 

 الثاني  مطلبال

 مكافأة نهاية الخدمة ستثناء جواز الجمع بين المعاش و اال

نهاية الخدمة و المعاش وفقا  رأينا فيما سةةةبق أن األصةةةل هو عدم جواز الجمع بين مكافأة  

مكرر من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةات ، لكن المادة سةةةةةةالفة الذكر في  23لما نصةةةةةةت عليه المادة  

على هةةذه القةةاعةةدة متمثةةل في جواز الجمع إذا تجةةاوزت مةةدة   اسةةةةةةةةةةةةةةتثنةةاء   تالجزء الثةةاني منهةةا أورد

 

 من قانون التقاعد و المعاشات  7نص المادة  208
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العامل الذي تزيد مدة ويسةةةةتحق الموظف أو  الخدمة عشةةةةرين سةةةةنة ، وذلك بنصةةةةها على ما يلي " 

خدمته الفعلية على عشةةةةةةةةرين سةةةةةةةةنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقا  لما تحدده الالئحة 

على عاتق جهة العمل بدفع   ا  التزام  على النص السةةةةةةةةةةابق أنه الق" ، ويالحظ  التنفيذية لهذا القانون 

شةةةةةةةةةةةرين سةةةةةةةةةةةنة ، وينتقد البعض مكافأة نهاية الخدمة إذا تجاوزت خدمة العامل أو الموظف مدة ع

بحجة أن هذا النص يفترض وجوده في قوانين الخدمة المدنية الخاصةةةةةةة   209وبحق النص السةةةةةةابق

سةةةةةةةةةةةةةواء كان قانون العمل أو قانون الموارد البشةةةةةةةةةةةةةرية ، حيث أن هذه القوانين هي المعنية بتنظيم 

معةاشةةةةةةةةةةةةةةةات فهو ينظم العالقةة بين العةامةل أو الموظف وبين جهةة عملةه ، أمةا قةانون التقةاعةد و ال

العالقة بين الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية بوصةةةةةةةفها الجهة التي تقوم بدفع المعاش 

وبين العةةامةةل من جهةةة وجهةةة عملةةه من جهةةة أخرى ، كمةةا أن وجود النص السةةةةةةةةةةةةةةةابق قةةد يعطي 

ف مكةافةأة نهةايةة أن الهيئةة العةامةة للتقةاعةد و التةأمينةات االجتمةاعيةة هي التي تقوم بصةةةةةةةةةةةةةةر   ا  انطبةاعة 

المشةةةةةرع القطري   أحسةةةةةنالخدمة أو بإمكانها إجبار الجهة على صةةةةةرفها وهذا غير صةةةةةحيح، لذلك  

 مكرر.  23عندما قام بحذف المادة 

وفي النظةةةام القةةةانوني القطري نجةةةد أن هنةةةاك مةةةادة أخرى تقرر حق الجمع بين المعةةةاش 

بإصةةةةةةةةةدار قانون الخدمة  2006لسةةةةةةةةةنة   31ومكافأة نهاية الخدمة وذلك في المرسةةةةةةةةةوم بقانون رقم  

ال يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة على أنه "  123العسةةةةكرية حيث أن المشةةةةرع نص في المادة  

ذلك إذا زادت خدمة العسةةةةةكري على عشةةةةةرين سةةةةةنة، اسةةةةةتحقاق مكافأة عما زاد نهاية الخدمة، ومع 

على العشةرين سةنة من الخدمة الفعلية، تحسةب بواقع شةهرين على أسةاس آخر راتب أسةاسةي وقت 

 

مقابلة مع األستاذة موزة محمد السليطي )مدير إدارة التخطيط و الجودة( في الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات  209
 16/12/2018بتاريخ  –االجتماعية 
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مكرر من قانون التقاعد و  23نص المادة  ويالحظ أن النص السةةةةةةةةةةةةةابق يختلف عن ترك الخدمة"  

 المعاشات في أمور منها : 

من المرسةةةةةةةةةةةةةةوم بقةةانون تنطبق على  123من حيةةث نطةةاق التطبيق نجةةد أن نص المةةادة  .1

"   صةةةةةةياغة المادة والتي مفادهاالعسةةةةةةكريين العاملين في الجهات العسةةةةةةكرية وذلك يفهم من 

ومع ذلك إذا زادت خدمة العسةةةةةكري" فالمادة اسةةةةةتعملت لفظ  "عسةةةةةكري" ولم تسةةةةةتعمل لفظ 

في  مكرر فيطبق على المدنيين سةةةةةواء   23المادة  "موظف" والذي يعتبر اشةةةةةمل ، أما نص 

 الخاص.  والقطاع الحكومي أ

ورد في القانون الذي ينظم العالقة بين العسةةةةةةةةةةةةةةكري وجهة عمله ، وذلك  123نص المادة   .2

 13القانون رقم  هوعلى الرغم من وجود قانون خاص بالتقاعد و المعاشةةةةةات للعسةةةةةكريين و 

مكرر وردت  23ريين ، في حين نجد أن المادة  بشأن تقاعد ومعاشات العسك 2006لسنة  

في قانون التقاعد و المعاشةات ولم ترد ال في قانون العمل وال قانون الموارد البشةرية والذي 

 يعد محل نقد كما أشرنا سابقا . 

ري تزيد مدة خدمته على كمن قانون الخدمة العسةةكرية تنص على أن كل عسةة  123المادة  

نهاية الخدمة بواقع شةهرين عن كل سةنة تجاوز العشةرين ، أما عشةرين سةنة يسةتحق مكافأة 

مكرر فةإنهةا لم تحةدد مقةدار مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة وإنمةا تركتهةا لالئحة  23بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة للمةادة  

التنفيةذيةة ، التي لم تصةةةةةةةةةةةةةةةدر حتى اآلن ممةا يجعةل تقةدير مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة في قةانون 

مد على صةةةدور الالئحة التنفيذية و األخيرة التقاعد و المعاشةةةات أمر غير واضةةةح ألنه يعت

لم تصةةةةدر حتى اآلن . ولعل هذا يثير تسةةةةاؤل مهم يتمثل في مدى تعلق نفاذ القانون على 

عندما يصةةةرح القانون بوجود الئحة   يثارصةةةدور الالئحة التنفيذية ، وهذا التسةةةاؤل عادة  ما 
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 تصةةةةدر لسةةةةبب ما ، فهل تنفيذية تتضةةةةمن تفاصةةةةيل فرعية ومهمة لتطبيقه ولكن الالئحة ال 

يتم تعطيل القانون لمجرد عدم صةةةةدور الالئحة التنفيذية مع العلم أن األخيرة تشةةةةريع فرعي 

و األصةةةةةةةةةةةةل فيها أن ال تخالف القانون ؟ أم أن القانون نافذ بمجرد صةةةةةةةةةةةةدور ودخوله حيز 

 النفاذ وال يتعلق نفاذه على الالئحة التنفيذية ؟ 

دولةةة قطر اللوائح التنفيةةذيةةة للقوانين تجةةد مصةةةةةةةةةةةةةةةدرهةةا في  في البةةدايةةة يجةةب التنويةةه أنةةه في

القانون ، فمثال  قانون التقاعد و لمعاشةةةةةةةةةات نص على أنه سةةةةةةةةةوف تصةةةةةةةةةدر الئحة تنفيذية لتطبيق 

، ولكن في دول أخرى وتحديدا  دولة الكويت نجد أن إصةةةةةدار  210منه 54القانون وذلك في المادة  

 لسةةنة  إلى نص الدسةةتور نفسةةه، حيث أن الدسةةتور الكويتي اللوائح التنفيذية ال يسةةتند إلى قانون بل

ينص على " يضةع األمير ، بمراسةيم ، اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال  72في المادة   1962

، ويالحظ  أن النص الدسةةةةةةةةةةةةةةتوري   211يتضةةةةةةةةةةةةةةمن تعديال  فيها أو تعطيال  لها أو إعفاء من تنفيذها" 

أنها ال يجوز أن تحتوي على أحكام تعدل ما ورد في القانون   السةةةةةةةةةابق قيد الالئحة التنفيذية بحيث

أو تلغيةه أو تعفي من تطبيقةه وذلةك ألن الالئحةة التنفيةذيةة أضةةةةةةةةةةةةةةعف من القةانون فكيف لألولى أن 

تحتوي على أحكام تتعارض مع األخير !!! ، ويرتب البعض نتيجة مهمة على النص الدسةةةةةةةةتوري 

ون ملزمة بإصةةةدار الالئحة التنفيذية وسةةةلطتها في ذلك تكون السةةةابق مفاده أن السةةةلطة التنفيذية تك

 . 212مقيدة ال مطلقة وذلك بخالف األصل

 

 لوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، الالئحة التنفيذية لهذا القانون" . يصدر مجلس اعلى أنه "  54تنص المادة  210
بحث منشور في مجلة   -مدى توقف نفاذ القوانين على صدور لوائحها التنفيذية   –خالد عيد عويدان العازمي  211211

ص  – 2008ديسمبر  –العدد الخامس عشر  –مجلس الوزراء دولة الكويت  –إدارة الفتوى و التشريع  –الفتوى و التشريع 
211  

 212ص  –المرجع السابق  212
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أما بالنسةةةبة لمدى تعلق نفاذ القانون على صةةةدور القانون ، فنجد أن هناك رأيين في الفقه، 

األخير األول وهو الراجح فقها  وقضةةةاء  هو أن عدم صةةةدور الالئحة ال يمنع تطبيق القانون ما دام 

إن في البالد وذلك ما عبرت عنه المحكمة اإلدارية العليا في مصةةةر بقولها "   صةةةدر وأصةةةبح نافذا  

الرأي السةةةةةةائد فقها وقضةةةةةةاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه، ولو تضةةةةةةمنت 

صةراحة على   نصةوصةه دعوة إلى السةلطة التنفيذية إلصةدار الئحة تنفيذية له، إال إذا نص القانون 

غير ذلةك، أو كةان تنفيةذ القةانون متعةذرا بةدون األحكةام التفصةةةةةةةةةةةةةةيليةة التي يراد لالئحةة التنفيةذيةة أن 

غير أن أنصةةةةةةار هذا الرأي وإن كانوا يقرون بأن األصةةةةةةل هو نفاذ القانون وأن عدم  213" تتضةةةةةةمنها

ناءات على هذا صةةةةةةةةةدور الالئحة التنفيذية ال يمنع تطبيق القانون ، إال إنهم يقرون بعض االسةةةةةةةةةتث

األصةةل منها إذا نص القانون صةةراحة على توقف نفاذه على صةةدور الالئحة أو إذا اسةةتحال تنفيذ 

 .214القانون قبل صدور الالئحة 

أمةةا الرأي الثةةاني وهو الرأي المهجور وهو الةةذي يرى توقف نفةةاذ القةةانون على صةةةةةةةةةةةةةةةدور  

ه يؤدي إلى نتيجةة خطيرة مفةادهةا أنه ، وال يتفق البةاحةث مع الرأي األخير ألن األخةذ بة 215الالئحةة  

يمكن للسةةةلطة التنفيذية بكل بسةةةاطة أن تعطل القانون بامتناعها عن إصةةةدار الالئحة التنفيذية مما 

على حقوق وحريات األفراد اآلمر الذي ترفضةةه الدول المتحضةةرة التي تكون   ا  صةةارخ  ا  يشةةكل تهديد

أي يجعل الالئحة في مصةةةاف القانون بل أقوى منه السةةةيادة فيها للقانون ال لألفراد، كما أن هذا الر 

 

مأخوذ من موقع  – 1969 -1-4تاريخ الجلسة - قضائية  11لسنة   - 684الطعن رقم -  االمحكمة اإلدارية العلي 213
 – https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=30664&H=&HM=0#124360 -قوانين الشرق 

  28/1/2019 أخر دخول بتاريخ
 وما بعدها  219ص  –مرجع سابق  –خالد عيد عويدان العاازمي  للمزيد راجع 214
 وما بعدها  222ص  –للتفصيل في هذا الرأي انظر المرجع السابق  215

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=30664&H=&HM=0#124360
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إذ أنةه مجرد عةدم صةةةةةةةةةةةةةةةدورهةا يعطةل القةانون ، مع العلم أن الالئحةة يفترض فيهةا أن تحتوي على 

 أحكام تنظم الحقوق الواردة في القانون وال تأتي بأحكام جديدة تعارض ما نص عليه القانون.  

يه الجمهور حيث أن محكمة االسةةةةةةةةتئناف أما بالنسةةةةةةةةبة لدولة قطر فإنها أخذت بما ذهب إل

من المقرر فقها وقضةةاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد القطرية في حكم لها نصةةت على أن " 

فيه للعمل بأحكامه ولو تضةةةةةةمنت نصةةةةةةوصةةةةةةه دعوة إلصةةةةةةدار الئحة تنفيذية له أو أوامر ومراسةةةةةةيم 

فيذ القانون متعذرا بدون األحكام أميرية، إال إذا نص القانون صةةةةةةةةةةةةةةراحة على غير ذلك، أو كان تن

، فالمالحظ على الحكم السةةةةةةةابق أنه أقر   216" التفصةةةةةةةيلية التي يراد لالئحة التنفيذية إن تتضةةةةةةةمنها

األصةةةةل وهو أن عدم صةةةةدور الالئحة ال يمنع تطبيق القانون ، ولكن أورد االسةةةةتثناءات على هذه 

نفاذه على صةةةةةةةةةةةةةةدور الالئحة ، أو إذا  القاعدة و المتمثلة في حالة إذا ما نص القانون على توقف

اسةةةةةتحال تنفيذ القانون إال بصةةةةةدور الالئحة. وتجدر اإلشةةةةةارة إلى أن المبدأ السةةةةةابق أوردته محكمة 

االسةةةةةةةةةةةةةتئناف القطرية  لتبرير لماذا لم يتم تفعيل المحكمة الدسةةةةةةةةةةةةةتورية العليا في دولة قطر، والتي 

محكمة بعد أن أقرت األصةةةل طبقته على ، حيث أن ال 2008لسةةةنة   12صةةةدر فيها القانون  رقم  

قانون المحكمة الدسةةةةةةةةتورية العليا ووجدت أنه يسةةةةةةةةتحيل تطبيقه من دون صةةةةةةةةدور األوامر األميرية 

من المقرر فقها وقضاء أن القانون ينفذ من التاريخ بتعيين القضاة أعضاء المحكمة وذلك بقولها " 

صةةةةةةةةدار الئحة تنفيذية له أو أوامر المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضةةةةةةةةمنت نصةةةةةةةةوصةةةةةةةةه دعوة إل 

ومراسةةةةةةةيم أميرية، إال إذا نص القانون صةةةةةةةراحة على غير ذلك، أو كان تنفيذ القانون متعذرا بدون 

 

مأخوذ من موقع قوانين   – 18-5-2010تاريخ الجلسة - قضائية 2010 لسنة 4 - الطعن رقم -  محكمة االستئناف 216
 -الشرق 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=320911&H=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9

%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&HM=0#445988 –  2/2/2019أخر دخول له في تاريخ 

https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=320911&H=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&HM=0#445988
https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=320911&H=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&HM=0#445988
https://www.eastlaws.com/AhkamView.aspx?I=320911&H=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&HM=0#445988


  

   

137 

 

األحكام التفصةةةيلية التي يراد لالئحة التنفيذية إن تتضةةةمنها. وال ريب في أن عدم صةةةدور األمر أو 

العليا ومن قبلها الدائرة الدسةتورية   الدسةتوريةالمحكمة  المرسةوم األميري المشةار إليه بتعيين أعضةاء 

يجعل مباشةةةةرة الرقابة الدسةةةةتورية على القوانين واللوائح طبقا ألحكام القانونين المشةةةةار إليها متعذرة 

المحكمة التنفيذ بذاتها وال تكون قابلة للتطبيق إال بعد أن يصةةةةةةةةدر األمر األميري بتعيين أعضةةةةةةةةاء 

 . 217" العليا الدستورية

محكمة التمييز القطرية أقرت هذا األصةةةةةةةةةل في أحد أحكامها بقولها " األصةةةةةةةةةل أن كما أن 

عدم صةةةةةةدور الالئحة التنفيذية، ال يجيز بحال لجهة اإلدارة أن تتخذ من تقاعس السةةةةةةلطة التنفيذية 

مطية، تتذرع بها، لحرمان الموظف من حقوقه المقررة قانونا  ، أو حجة تعصةةةةةةةةةمها من الخضةةةةةةةةةوع 

ظم للحق، وإال أصةةةةةةةةةةةةةةبح امتناعها ذلك ، يتمخض وينطوي على إهدار بحق من لنص القانون المن

حقوق الموظف التي كفلها القانون، ويفرض قيودا  عليها تؤدي إلى االنتقاص منها، فما حق القول 

يحول دون تطبيق القانون األصةلي،  –بحسةبانها تشةريعا  فرعيا    –أن عدم صةدور الالئحة التنفيذية  

نون نافذا  ومعمواَل به ، وكانت نصةةوصةةه كافية بذاتها للتطبيق دون حاجة للتفصةةيل ما دام هذا القا

، وإال لجاز للسةةةةلطة التنفيذية أن تعطل إرادة المشةةةةرع األعلى، وتقلص سةةةةلطاته المقررة دسةةةةتوريا  ، 

،  218219وتفرض عليه فرضةةةةةةا  ، تقويضةةةةةةَا ألهدافه من القانون ، باالمتناع عن إصةةةةةةدار الالئحة " 

به فإنه ال يجوز تعطيله أو إيقاف نفاذه حتى  سةةةةةابق يؤكد أنه مادام القانون نافذا  ومعموال  فالحكم ال

 

  216في هامس  83في ص  مشار إليه سابقا   – قضائية2010 لسنة 4 - الطعن رقم -  محكمة االستئناف 217
 – 19/1/2016جلسة  –تمييز مدني الدائرة األولى   2015لسنة  199الطعن رقم  –حكم محكمة التمييز القطرية  218

  7ص  –حكم غير منشور 
 وسوف نقوم بالتعليق على هذا الحكم بالقدر الذي يخدم الرسالة في موضع أخر إن شاء هللا  219
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الئحةة والتي   إلىصةةةةةةةةةةةةةةدور الالئحةة التنفيةذية ما مادام القةانون في ذاته يمكن تطبيقةه ودون الحةاجة  

 األصل فيها أن ال تحتوي على أحكام مغايرة لما ورد في القانون.  ا  فرعي ا  تعتبر تشريع

 23واآلن بقي تسةةةةةةةاؤل مهم ، وهو إذا كان قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةات القطري في المادة  

على سةةةةةةةةةةةبيل االسةةةةةةةةةةةتثناء يسةةةةةةةةةةةتحق العامل أو الموظف التي تجاوزت خدمته   أنهمكرر نص على 

ة التنفيذية أسةس احتسةابها ، وبما أن الالئحة التنفيذية عشةرين سةنة مكافأة نهاية خدمة تحدد الالئح

 23لم تصةةةةةةدر حتى اآلن السةةةةةةؤال الذي يطرح هو كيف يتم احتسةةةةةةاب المكافأة ؟ وهل نص المادة  

مكرر يمكن تطبيقةةه حتى ولو لم تصةةةةةةةةةةةةةةةدر الالئحةةة التنفيةةذيةةة للقةةانون ؟ هةةذا الفرض أجةةابةةت عنةةه 

قضةةائية في القضةةاء القطري ، لذلك سةةوف نتناول   محكمة التمييز القطرية في حكم لها يعد سةةابقة

 مطلبالتعليق على هةذا الحكم لبيةان توجةه المحكمةة مع تحليةل ونقةد لهةذا التوجةه ، ثم بعةد ذلةك في  

الذي يخضةةةةةةةةع لقانون العامل القطري في القطاع الخاص و ما إذا كان   ببيان  سةةةةةةةةوف نقوم  مسةةةةةةةةتقل

 حكمة التمييز القطرية.العمل يستطيع االستفادة من المبدأ الذي قررته م

 2015لسنة  199التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 

 تمييز مدني 

 57أن الطةةاعن )موظف في جهةةة حكوميةةة( تقةةدم بةةالطلةةب رقم  في الحكم تتلخص وقةةائع

ظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية  ، بالت  2013لسنة  

من قرار رئيس الجهة )وزير( السةةةةةةةةةةةةةةلبي الرافض ألحقيته بمكافأة نهاية الخدمة، أصةةةةةةةةةةةةةةدرت اللجنة 

قرارها بأحقية الطاعن بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة الزائدة على عشةةةةةةةةةةرين سةةةةةةةةةةنة ، قامت الجهة 

 اإلداريةةة بةةالمحكمةةة االبتةةدائيةةة، حكمةةت  الةةدائرةالمطعون ضةةةةةةةةةةةةةةةدهةةا بةةالطعن على قرار اللجنةةة أمةةام 

المحكمةةة بةةإلغةةاء قرار لجنةةة فحص المنةةازعةةات ورفض التظلم ) ممةةا يعني رفض أحقيةةة الطةةاعن 
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لمكافأة نهاية الخدمة عن المدة الزائدة على عشةةرين سةةنة( ، محكمة االسةةتئناف أيدت حكم محكمة 

 أول درجة ، فقام الطاعن بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز. 

أثةار الطةاعن دفع مفةاده أن حكم محكمةة االسةةةةةةةةةةةةةةتئنةاف خةالف القةانون أمةام محكمةة التمييز  

ذلك أنه اسةةةةةتند إلى أن عدم صةةةةةدور الالئحة التنفيذية لقانون التقاعد و المعاشةةةةةات يجعل حسةةةةةاب 

مكرر مستحيل ، في حين أن نصوص قانون  23مكافأة نهاية الخدمة حسبما ورد في نص المادة  

تسةةةاب المكافأة وهي بذاتها كافية لتطبيق النص التشةةةريعي دون الموارد البشةةةرية ورد فيها طريقة اح

الحةاجةة إلى تفصةةةةةةةةةةةةةةيالت الالئحةة التنفيةذيةة ، قبلةت محكمةة التمييز الةدفع وميزت الحكم ، وحكمةت 

 . 220بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت المستأنف بالمصاريف

التمييز لم تكتفي بتمييز الحكم وإعةةادة أول مةةا يالحظ على الحكم السةةةةةةةةةةةةةةةةابق أن محكمةةة 

القضةةةةية إلى محكمة االسةةةةتئناف ، وإنما ميزت الحكم وفصةةةةلت في موضةةةةوع االسةةةةتئناف والمحكمة 

بشةةةةةةةةةةةةان حاالت  2005( لسةةةةةةةةةةةةنة  12من القانون رقم ) 22تجد سةةةةةةةةةةةةندها في ذلك من نص المادة  

خيرة تعطي محكمةةةة ، حيةةةث أن المةةةادة األ 221وإجراءات الطعن بةةةالتمييز في غير المواد الجنةةةائيةةةة

التمييز صةةةةةالحية الفصةةةةةل متى ما رأت أن الموضةةةةةوع صةةةةةالح للفصةةةةةل فيه ، ويالحظ أن المشةةةةةرع 

ال ، ولم  وكانت القضةية صةالحة للفصةل فيها أ  أعطى محكمة التمييز سةلطة تقديرية لتحديد ما إذا

الحةالةة فقط تنقلةب يقيةدهةا إال في حةالةة إذا تم الطعن للمرة الثةانيةة أمةام محكمةة التمييز ، ففي هةذه 

محكمة التمييز إلى محكمة موضةةوع ويجب عليها أن تفصةةل في الموضةةوع وال تقتصةةر على مجرد 

 تمييز الحكم. 

 

 مشار إليه سابقا  .  -  2015لسنة  199الطعن رقم  –حكم محكمة التمييز القطرية  220
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا  للفصل على " ...  22تنص المادة  221

 فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع"
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أما فيما يتعلق بالمشةةةةةةةكلة القانونية التي عرضةةةةةةةت على محكمة التمييز فهي هل يسةةةةةةةتحق 

دمة ؟ وإذا الموظف القطري الذي أمضةةةةةةى في الخدمة مدة تتجاوز عشةةةةةةرين سةةةةةةنة مكافأة نهاية الخ

ة لقانون التقاعد و كان الجواب بنعم فكيف سةةةةةةةةةةةةيتم تقديرها في ظل عدم صةةةةةةةةةةةةدور الالئحة التنفيذي

ن المشةةةةةكلة الرئيسةةةةةة هي اسةةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة مع كيفية تقديرها في ظل أالمعاشةةةةةات؟ فك

 غياب التشريع الذي يفترض فيه تحديد هذه المسألة. 

الموظف القطري لمكافأة نهاية الخدمة المشةةةةةةكلة األولى وهي مدى اسةةةةةةتحقاق  فيما يتعلق ب

بالنسةةةةبة لمدة الخدمة التي تتجاوز العشةةةةرين سةةةةنة ، فإن المحكمة أجابت بنعم إنه يسةةةةتحق ، ولكن 

حتى تصةةةةةةةةةةةةةةل المحكمةة إلى هةذه النتيجةة قةامةت في البةدايةة بتحةديةد دورهةا في النزاعةات التي تعرض 

سةةةةةةير النصةةةةةةوص التشةةةةةةريعية  لفك التعارض الذي قد يثور فيما بينها وذلك عليها و المتمثل في تف

تمهيدا  لتطبيقها على الوقائع المعروضةةةة عليها ، وذلك  دون التعرض لمدى دسةةةتوريتها والذي يعد 

اختصةةةةةةةاص أصةةةةةةةيل للمحكمة الدسةةةةةةةتورية وذلك بقولها " وإذ كان أداء السةةةةةةةلطة القضةةةةةةةائية لواليتها 

من أنزعة وصةوال  إلى وجه الحق فيها يتطلب إنزال النصةوص التشةريعية بالفصةل فيما يطرح عليها  

على واقعات الدعاوى المطروحة عليها ، بما يقتضةةةةةةةةي من المحاكم إعمال سةةةةةةةةلطتها في التفسةةةةةةةير 

القضةةائي لتلك النصةةوص بما يزيل عنها عوائق غموضةةها  أو إبهامها وفيما عدا حالة تصةةادم أي 

الدسةةتورية العليا ، فإنه إذا وقع شةةبهة تعارض بين التشةةريعات   نص مع الدسةةتور المنوط بالمحكمة

األصةلية و الفرعية ، أو بين التشةريعات ذات المرتبة الواحدة ، وجب فصةم تلك الشةبهة عن طريق 

القضةةةاء الذي يتولى منفردا  تفسةةةير هذا التعارض البادي ظاهريا ..." فالمحكمة بهذه العبارات تحدد 

ى التي تعرض عليها و التي تتمثل في تفسةةةةةةةير النصةةةةةةةوص التشةةةةةةةريعية نطاق سةةةةةةةلطتها في الدعاو 

تمهيدا  لتطبيقها على النزاع المعروض عليها وهذا هو التفسير القضائي الذي يقوم به القاضي ، و 

الذي يتطلب منه بذل قصةارى جهده السةتخالص المعنى الذي أراده المشةرع من النص الذي يجب 
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غاية في ذاته وإنما وسةةةةةةةيلة يسةةةةةةةتخدمها القاضةةةةةةةي للفصةةةةةةةل في   تطبيقه، فالتفسةةةةةةةير القضةةةةةةةائي ليس

 .  222النزاعات التي تعرض عليه. 

ثم بعد ذلك تعرضةةةةةةت لمحكمة التمييز لدور القضةةةةةةاء في حالة نقص التشةةةةةةريع بخطأ من  

السةةةةةةةةةةةةةةلطةةة التنفيةةذيةةة وكيف يجةةب على المحكمةةة التعةةامةةل معةةه وذلةةك بقولهةةا " وكةةذا إذا مةةا تراخةت 

أهملت في إصةةةةةةةدار الالئحة التنفيذية لقانون أو نص، فوضةةةةةةةها المشةةةةةةةرع في السةةةةةةةلطة التنفيذية أو 

ما دامت هذه  –تفصةةةةةيل أحكامه، وجب على القضةةةةةاء إعمال أحكام القانون ذاته وفقا  لنصةةةةةوصةةةةةه  

واضةةةةعا   –النصةةةةوص متعلقة بموضةةةةوع النزاع المطروح على القضةةةةاء والزمة لحسةةةةم وجه الحق فيه  

ال يجوز لها بحال أن تتعارض مع النص، أو تعدل من أحكامه ،   في اعتباره أن الالئحة التنفيذية

ره النص القانوني" وما صةةةةةةةةةرحت به المحكمة في العبارات مصةةةةةةةةة أو تعفى منه ، أو تصةةةةةةةةةادر حقا    

 السابقة هو عين ما قامت به في هذه الدعوى وهو ما سيتبين لنا الحقا . 

ليها ، وكيفية تعاملها في وبعد أن تعرضةةةةةةةت المحكمة لدورها في القضةةةةةةةايا التي تعرض ع

النزاعات التي تتعلق بصدور الئحة تنفيذية ولم تقم اإلدارة بإصدارها حيث أنها سوف تقوم بتطبيق 

نصةةةةةةةةةةةةةةوص القةةانون مةةادامةةت األخيرة بةةذاتهةةا كةةافيةةة للتطبيق على النزاع المعروض، قةةامةةت بتبيةةان 

المدنية الصةةةادر بالمرسةةةوم بقانون التطور التاريخي لمكافأة نهاية الخدمة من بداية قانون الوظائف  

مرورا  بالتعديالت التي أجريت عليه وصةةةةةوال  إلى قانون التقاعد و المعاشةةةةةات  1967لسةةةةةنة   9رقم 

، كما أن المحكمة في  223 2004و التعديل الذي أجري عليه في عام  2002الصةةةادر في سةةةنة  

جمع بين مكافأة نهاية تسةةةةةةةةبيبها تعرضةةةةةةةةت للحكمة التي دفعت المشةةةةةةةةرع إلى النص على إمكانية ال

 

أروقة    –اسة مقارنة بين الفقهين المدني و اإلسالمي نظرية تفسير النصوص المدنية در  –الدكتور محمد شريف أحمد  222
 21ص  – 2015الطبعة األولى  –للدراسات والنشر 

 من الحكم  6و  5ص  –مشار إليه سابقا   -  2015لسنة  199الطعن رقم  –حكم محكمة التمييز القطرية  223
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الخدمة و المعاش بعد العشةةةةةةةرين سةةةةةةةنة وذلك بقولها " بيد أنه تماشةةةةةةةيا  مع فلسةةةةةةةفة التشةةةةةةةريع بقانون 

لمعيار حسةةةةاب  التقاعد و المعاشةةةةات ، القائمة على االعتداد فقط بمدة عشةةةةرين عاما  كحد أقصةةةةى

ولكي ال يسةةةةةةةارع الموظف المعاش،  واتسةةةةةةةاقا  مع إعالء الدسةةةةةةةتور لقيمة العمل و الوظيفة العامة،  

رغم سةةةةةةةداد  –بترك الخدمة بعد اسةةةةةةةتكمال هذه المدة ، بحسةةةةةةةبان أن اسةةةةةةةتمراره ألي مدة إضةةةةةةةافية 

لن يكون لها أي مقابل في مبدأ اسةةةةةةةةةةةةةةتحقاق المعاش أو زيادة مقداره ، فقد  –االشةةةةةةةةةةةةةةتراكات عنها 

ية الخدمة بأن اسةةتهدف المشةةرع تعويضةةا  للموظف العام عن حظر الجمع بين المعاش ومكافأة نها

يكون مقةابةل هةذا الحظر ، االعتةداد بتلةك المةدة الزائةدة ، فال يظن الموظف أنهةا سةةةةةةةةةةةةةةتةذهةب هبةاء  

منثورا ، وإنما سةةةةةةةةةةةةيكون لها أثرا  ومردودا " ويالحظ على تسةةةةةةةةةةةةبيب المحكمة أمرين األول : المحكمة 

ين أن هذا وجد تعتبر أن مدة عشرين سنة هي المدة المعتبرة كحد أقصى لحساب المعاش ، في ح

من القانون السةةةابق ، فالمادة  11و  6ما يخالفه في قانون التقاعد و المعاشةةةات وتحديدا  المادتين  

بلوس السةةةةةةةةةةةةن المقررة النتهاء الخدمة أو  - 2حددت حاالت اسةةةةةةةةةةةةتحقاق المعاش و التي منها "  6

 - 3،  ةإنهةاء الخةدمةة بةالطريق التةأديبي، وكةانةت مةدة الخةدمةة ال تقةل عن خمس عشةةةةةةةةةةةةةةرة سةةةةةةةةةةةةةةنة 

االسةةةةةتقالة، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشةةةةةرة سةةةةةنة، وكان عمر الموظف أو العامل ال 

إذا كان انتهاء الخدمة بسةةةةةةةةبب فإنها تنص على "  11" أما بالنسةةةةةةةةةبة للمادة  يقل عن أربعين سةةةةةةةةةنة

( %2من هذا القانون خفض المعاش بنسةةةةةةةةبة ) (6) ( من المادة6االسةةةةةةةةتقالة أو وفقا  لحكم البند )

( اثنان %2,5اثنان في المائة، وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسةةةةةةةةةبة )

ء الخدمة وسةةةةةن السةةةةةتين ونصةةةةةف في المائة عن كل سةةةةةنة من سةةةةةنوات الفرق بين العمر عند انتها

أن   " فبقراءة هذين النصةةةين يتضةةةح أوال  بالنسةةةبة للذكور وسةةةن الخامسةةةة والخمسةةةين بالنسةةةبة لإلناث

سةةةةةةةنة ال عشةةةةةةةرين كما عبرت عنه المحكمة ، كما أن  15المشةةةةةةةرع السةةةةةةةتحقاق المعاش اعتد بمدة  

دون أي تخفيض هي مدة الخدمة حتى بلوس  المشةرع جعل الحد األقصةى السةتحقاق المعاش كامال  

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=52785&LawID=3972&language=ar
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سةةةن السةةةتين للرجال وخمسةةةة وخمسةةةين لإلناث و التي بطبيعة الحال سةةةوف تتجاوز عشةةةرين سةةةنة، 

مدة يعتد فيها لحسةةةةةةاب المعاش هي  ىحول سةةةةةةند المحكمة في القول أن أقصةةةةةة مما يثير التسةةةةةةاؤل  

 ؟عشرين سنة !

فةأة نهةايةة الخةدمةة على أنهةا تعويض أمةا المالحظةة الثةانيةة فهي على تكييف المحكمةة لمكةا

للموظف العام عن حظر المشةةرع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش المنصةةوص عليه في 

مكرر من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةات وهذا يسةةةةةةةةةةتفاد من عبارة المحكمة  عندما قالت  23المادة  

بحسةةةةبان أن اسةةةةتمراره ألي مدة "ولكي ال يسةةةةارع الموظف بترك الخدمة بعد اسةةةةتكمال هذه المدة ، 

لن يكون لها أي مقابل في مبدأ اسةةةةتحقاق المعاش أو  –رغم سةةةةداد االشةةةةتراكات عنها   –إضةةةةافية 

زيادة مقداره ، فقد اسةةتهدف المشةةرع تعويضةةا  للموظف العام عن حظر الجمع بين المعاش ومكافأة 

الزائةةدة" فةةالواضةةةةةةةةةةةةةةح أن الحكم نهةةايةةة الخةةدمةةة بةةأن يكون مقةةابةةل هةةذا الحظر ، االعتةةداد بتلةةك المةةدة  

 السابق يعتبر مكافأة نهاية الخدمة تعويض للعامل عن المدة الزائدة على عشرين سنة ، و الحقيقة

 224هذا التكييف محل نظر ذلك ألنه كما سةةةةبق أن تم مناقشةةةةته في المبحث األول من الرسةةةةالة أن

خاص فهي ليسةةةت  من نوع    ا  بر حقأن مكافأة نهاية الخدمة التكييف القانوني الصةةةحيح لها أنها تعت

م يرتكب خطأ وتحديدا  لو أخذنا بعين االعتبار أن الشةةةةةةةةةخص قد يعمل ألن رب العمل ل ا  تعويضةةةةةةةةة 

لمدة تزيد على عشةةةةةرين سةةةةةنة ثم يصةةةةةل إلى السةةةةةن المقررة قانونا  للتقاعد في هذه الحالة تحديدا  ال 

كانت تؤخذ بعين االعتبار يمكن أن ينسةةةةةةب ألي شةةةةةةخص خطأ ، عالوة على أن مدة الخدمة وإن 

عنها وبالتالي ال يجب أن تؤثر في  ا  خارج  ا  في احتسةةةةةةةةةةةةةةاب مكافأة نهاية الخدمة إال أنها تعتبر آمر 

طبيعتها ، وأخيرا  التكييف الصحيح لمكافأة نهابة الخدمة أنها حق له طبيعة خاصة نظمها القانون 

 

 في هذه الرسالة  وما بعدها 61راجع ص  224
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جهة نظر الباحث أنه استثناء من األصل ،  أما بالنسبة الستحقاقها بعد العشرين سنة ، فإن من و 

حيث أن األصةةةةل أن هذه المدة سةةةةوف تكون مغطاة باسةةةةتحقاق المعاش التقاعدي ، ولكن المشةةةةرع 

رغبة منه في تشةةةةةةةجيع األفراد على البذل و العطاء وأن يسةةةةةةةتمر أكثر في الوظيفية قرر هذه الميزة 

المعاش ، فاألصةةةةةل العام أن الشةةةةخص المتمثلة في اسةةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة باإلضةةةةةافة إلى  

سةةةمح له المشةةةرع الحصةةةول على ميزة أخرى   يحصةةةل على ميزة واحدة وهي المعاش ولكن اسةةةتثناء  

وهي مكافأة نهاية الخدمة ولكن بعد أن تتجاوز مدة الخدمة عشةةةةرين سةةةةنة ، وإن كان الباحث يرى 

لموظفين العموميين أو أن هةةذا النص مكةةانةةه الطبيعي أن يكون في قوانين الخةةدمةةة الخةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة بةةا

المكافأة لن تدفع من الهيئة وإنما  ألنالعمال في القطاع الخاص ال قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةةات  

 من جهة العمل نفسها. 

 –بعةد أن فرغةت المحكمةة من بيةان تةاريخ مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة في دولةة قطر و المبررات  

قاعدة عامة تقضةةةةةةةي بعدم الجمع ثم التي دعت المشةةةةةةةرع إلى وضةةةةةةةع    -من وجهة نظر المحكمة  

يتعلق بنفاذ قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةات  ا  مهم  ا  أخر   نص على إمكانية الجمع قررت المحكمة مبدأ  

دون الحاجة إلى صةدور الئحة تنفيذية له وذلك بقولها " األصةل أن عدم صةدور الالئحة التنفيذية، 

التنفيةذيةة مطيةة، تتةذرع بهةا، لحرمةان  ال يجيز بحةال لجهةة اإلدارة أن تتخةذ من تقةاعس السةةةةةةةةةةةةةةلطةة

الموظف من حقوقه المقررة قانونا  ، أو حجة تعصةةةةةمها من الخضةةةةةوع لنص القانون المنظم للحق، 

وإال أصةةةةةةةةةةةةةةبح امتنةاعهةا ذلةك ، يتمخض وينطوي على إهةدار بحق من حقوق الموظف التي كفلهةا 

لقول أن عدم صةةةةةةةةةةةةةدور الالئحة القانون، ويفرض قيودا  عليها تؤدي إلى االنتقاص منها، فما حق ا

يحول دون تطبيق القانون األصةلي، ما دام هذا القانون نافذا   –بحسةبانها تشةريعا  فرعيا    –التنفيذية  

ومعمواَل به ، وكانت نصةةةةةةوصةةةةةةه كافية بذاتها للتطبيق دون حاجة للتفصةةةةةةيل ، وإال لجاز للسةةةةةةلطة 

لمقررة دسةتوريا  ، وتفرض عليه فرضةا  ، التنفيذية أن تعطل إرادة المشةرع األعلى، وتقلص سةلطاته ا
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تقويضةةةَا ألهدافه من القانون ، باالمتناع عن إصةةةدار الالئحة ، فيصةةةير النص القانوني لغوا  وعبثا  

وزبدا  يذهب جفاء  وهو ما تتنزه عنه القواعد األصةةولية، وتأباه األسةةس القانونية، وتناهضةةه المبادئ 

أقرت مبدأ مفاده أنه ما دام القانون صةةةةةةدر وأصةةةةةةبح نافذا    القضةةةةةةائية" فالمحكمة في المبدأ السةةةةةةابق

فاألصةةةةةةةةل أنه ال يجوز لالئحة التنفيذية بحسةةةةةةةةبانها تشةةةةةةةةريع فرعي أن تعطل من التشةةةةةةةةريع العادي 

)القانون( بحسةةةةةةةةةةةةبان أن القانون أقوى من الالئحة و الفرض أن الالئحة لن تأتي بجديد يناقض ما 

ما ذهبت إليه المحكمة من أن القول بأن القانون ال يصةةةةةةبح  في القانون ، ويتفق الباحث تماما  مع

نافذ إال بعد صةةةةةةةةةةةةةدور الالئحة يتيح للسةةةةةةةةةةةةةلطة التنفيذية أن تعطل القانون عن طريق االمتناع عن 

أمام السةةةةلطة التنفيذية  سةةةةائغة    ك تصةةةةبح حقوق وحريات األفراد لقمة  إصةةةةدار الالئحة التنفيذية وبذل

تسةتطيع العبث بها كيفما تشةاء وكما تشةاء وذلك بمجرد عدم إصةدارها للوائح التنفيذية التي يفترض 

 أن ال تأتي بأحكام جديدة تخالف القانون أو تنتقص مما هو مقرر فيه. 

والمحكمة في الحكم السةةةةابق بعد أن تعرضةةةةت لألصةةةةل العام المتمثل في أن عدم صةةةةدور 

ة التنفيذية ال يمنع تطبيق القانون ، أخذت تبرر جواز أحقية صةةةةةةةةةةةةةةرف مكافأة نهاية الخدمة الالئح

بعد سن العشرين ومدى إمكانية الجمع بينها وبين المعاش وذلك بقولها " وأن المشرع بعجز المادة 

مكررا  ألزم الجهة اإلدارية التي يعمل بها الموظف، على صةةةرف مكافأة نهاية الخدمة عن أي  23

عبارات النص على أن الحق في المعاش ، ولئن كان  مدة زائدة على العشةرين سةنة. ودلت صةريح

يحول دون اسةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن المدة المسةةاوية لعدد السةةنوات المعتبرة في حسةةابه ، 

رة في إال أنةةه ال يعتبر منةةافيةةا  للحق في مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة ، عن تلةةك المةةدة الزائةةدة على المعتب

حسةةةةةةةاب المعاش، وال يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصةةةةةةةدرا  وسةةةةةةةببا  ، ذلك أن قانون 

 الموارد البشةةةةةرية هو مصةةةةةدر تنظيم العالقة بين الموظف و الجهة اإلدارية التي يعمل بها ، ابتداء  

لخدمة ، وقواعدها من التعيين وشةةةةةةروطه ، ومرورا  بالنقل و الترقية، وانتهاء  بتحديد حاالت انتهاء ا
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، وما يرتبه ذلك من آثار بين الموظف و جهة العمل، في حين ينحصةةةةةةةةةةةر نطاق قانون التقاعد و 

المعاشةةات، على المرحلة الالحقة على انتهاء مدة الخدمة، منظما  للحق في المعاش ومقررا  لقواعد 

ت المسةددة أثناء فترة اسةتحقاقه، وحاالته، وضةوابط منحه، وشةروط اقتضةائه ، متخذا  من االشةتراكا

الخدمة سةةةواء من حصةةةة الموظف أو حصةةةة جهة توظيفه  مصةةةدرا  لتمويل المعاش باإلضةةةافة إلى 

باقي الموارد التي حددها القانون" ويالحظ أن تسةةةةةةةبيب المحكمة السةةةةةةةتحقاق الموظف مكافأة نهاية 

ضةةةةةافة إلى أن الخدمة و المعاش هو أن الحصةةةةةول على أحدهما ال يبرر الحرمان من اآلخر، باإل 

القوانين المنظمةة لهةذين الحقين مختلفةة فالقةانون الذي يحكم عالقة الموظف بجهةة العمةل من بداية 

تعيينه حتى انتهاء خدمته هو قانون الموارد البشةةةةةةةةرية ، أما قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةات فيأتي في 

طه ، ويتفق الباحث فترة الحقة على انتهاء الخدمة حيث ينظم المعاش وشةةروط اسةةتحقاقه و ضةةواب

مع المحكمة بشةأن قانون الموارد البشةرية أما بالنسةبة لقانون التقاعد و المعاشةات فعبارات المحكمة 

ليسةةةةةةةةةةةةةةت على إطالقهةا ذلةك أن القةانون األخير ينظم بعض األمور أثنةاء فترة الخةدمةة منهةا تحةديةد 

جب أن تكون أثناء قترة نسةبة اشةتراكات الموظف و جهة العمل ، كما وينضةم ضةم الخدمة والتي ي

العمل ، وبالتالي ليس صةةةةةةةةةةةةةحيحا  أن قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةات يأتي في مرحلة الحقة النتهاء 

 الخدمة بل على العكس فإن له تأثير حتى في أثناء فترة الخدمة .  

يبرر الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش والمتمثل   ا  أخر   ا  كما وأضةةافت المحكمة سةةبب

إذا مةا اسةةةةةةةةةةةةةةتكمةل  –در كةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة والمعةاش وذلةك بقولهةا "فةالمعةاش  في مصةةةةةةةةةةةةةة 

مصةةةةةدره قانون التقاعد و المعاشةةةةةات، وسةةةةةببه يجد صةةةةةداه من قيمة  –الموظف شةةةةةروط اسةةةةةتحقاقه  

االشةةتراكات المسةةددة ، سةةواء من حصةةة الموظف أو حصةةة جهة العمل، أما مكافأة نهاية الخدمة، 

المحسةوب على أسةاسةها المعاش ، فمصةدرها األصةيل قانون الموارد البشةرية   الزائدة على هذه المدة

، وسةةةةةبب اسةةةةةتحقاقها مرده أداء الموظف لعمله خاللها وعدم حسةةةةةابها ضةةةةةمن المدة لمتخذة معيارا  
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للحد األقصةةةةى للمعاش" وعبارات المحكمة تصةةةةدق بالنسةةةةبة للمعاش حيث أنه بالفعل يجد مصةةةةدره 

يحسةب المعاش الشةهري منه التي تنص على "  10ات وبخاصةة المادة  في قانون التقاعد و المعاشة 

للموظفين أو العاملين في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسةةةةةسةةةةةات العامة على 

( خمسةةةةة في المائة من آخر راتب، مضةةةةروبا  في عدد سةةةةنوات مدة الخدمة، على أال %5أسةةةةاس )

معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشةةةةةةةةةةار   ويحسةةةةةةةةةةب ب.يجاوز المعاش مقدار الرات

( من متوسةةط الراتب خالل السةةنوات الخمس األخيرة من %5إليها في الفقرة السةةابقة على أسةةاس )

"، أما مدة اإلشةةةتراك مضةةةروبا  في عدد سةةةنوات مدة الخدمة، على أال يجاوز المعاش ذلك المتوسةةةط

ة فةإنةه محةل نظر ، ذلةك ألنةه وإن كةان األصةةةةةةةةةةةةةةل أن مةا أوردتةه المحكمةة عن مكةافةأة نهةايةة الخةدمة 

لسةةةةةةةةةةةنة  8مكافأة نهاية الخدمة بالنسةةةةةةةةةةةبة للموظف العام يحكمها قانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةرية رقم 

إال أن مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة على مةةا زاد على    -وهو ملغي  -169وتحةةديةةدا  المةةادة  2009

رد البشةرية بل تم النص عليها في قانون التقاعد و المواإدارة  عشةرين سةنة تحديدا  لم ترد في قانون 

تنفيةذيةة التي لم الالمكةافةأة لالئحةة   مكرر و التي بةدورهةا تركةت تحةديةد 23المعةاشةةةةةةةةةةةةةةةات في المةادة 

تصةةدر حتى اآلن، وبالتالي فإن مكافأة نهاية الخدمة و المعاش في هذه الحالة يكون لهما مصةةدر 

هذا كله يقود إلى تسةةةةةةةةاؤل مهم وهو المحكمة في الحكم واحد وهو قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةات ، و 

قةانون التقةاعةد و أن السةةةةةةةةةةةةةةابق تقر بةأن عةدم صةةةةةةةةةةةةةةدور الالئحةة ال يمنع نفةاذ القةانون ممةا يفهم منةه 

حتى في المواد التي نص المشةةةةةةةةرع على صةةةةةةةةدور الئحة تنفيذية لنفاذها ،   ا  المعاشةةةةةةةةات يعتبر نافذ

المعاشات كيف سيتم تقدير لتنفيذية لقانون التقاعد و ئحة االسؤال المطروح في ظل عدم صدور الال

 المكافأة مع التسليم بأحقية الموظف لها؟ 

مكافأة نهاية الخدمة مصةةةةدرها قانون  أنيرى الباحث أن المحكمة بعد أن أسةةةةسةةةةت لفكرة  و 

إدارة الموارد البشةرية هذا كان الذريعة التي بموجبها اسةتعملت المحكمة قانون إدارة الموارد البشةرية 
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المعاشةةات ، وهذا يمكن اسةةتنتاجه من تسةةبيب المحكمة  لنقص الموجود في قانون التقاعد و لتغطية ا

من  225169ية الخدمة الموجودة في المادة فهي بعد أن اسةةةةةتعرضةةةةةت أسةةةةةس احتسةةةةةاب مكافأة نها

القانون الملغي ، اسةةتطردت قائلَة " مما يدل على أن المشةةرع قد وضةةع أسةةس حسةةاب مكافأة نهاية 

الخدمة، براتب شةهر عن كل سةنة من سةنوات الخدمة األولى ، وراتب شةهر ونصةف عن كل سةنة 

زاد على ذلك، على جميع  من سةةةةةةةنوات الخدمة الخمس الثانية، وراتب شةةةةةةةهرين عن كل سةةةةةةةنة مما

الحاالت المسةةةةةةةتحقة فيه، ليس فقط باعتباره قانونا  أحدث نظم مسةةةةةةةألة حظر الجمع بين المكافأة و 

( من 2المعاش، فتضةحى أحكامه هي الواجبة االتباع في هذا الخصةوص، بمقتضةى نص المادة )

ألصةةةةةةيل المنوط به القانون المدني، إذا ما تعارض مع نص سةةةةةةابق، بل أيضةةةةةةا  بحسةةةةةةبانه القانون ا

تنظيم ضةةةةةةةةوابط اسةةةةةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهو القانون الكفيل و المرجح لحقوق الموظف،، 

وموئله ومسةةةةةةةةةتقره، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه أية قوانين أخرى، اتصةةةةةةةةةلت بالمسةةةةةةةةةألة ذاتها أو 

لك المسةةةةةألة ، تماسةةةةةت معها، فابتغى أن تتالقيا و تتكامال، وتتضةةةةةافر معانيهما و مقاصةةةةةدها في ت

من قانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةرية بلفظ عام  169فجاءت عبارة "مكافأة نهاية الخدمة" بنص المادة  

دون تخصةيص، مطلقا  دون تقييد ، بما مؤداه انصةرافها على سةبيل الشةمول و االسةتغراق إلى كافة 

 .حاالت استحقاقها" 

 

الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على األقل، مكافأة  يستحقعلى "  169تنص المادة   225
 :نهاية خدمة، تحسب كما يلي

 .راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى 1 - 
 .راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية 2 - 
 .راتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك 3 -

 .ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسا  لحساب هذه المكافأة
 .ويشترط الستحقاق الموظف لهذه المكافأة أال يكون مستحقا  لمعاش وفقا  ألحكام قانون التقاعد والمعاشات

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد 
 عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة أقصى
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ثة أمور هي: أوال  أن مكافأة نهاية والمالحظ على التسةةبيب السةةابق للمحكمة أنها أقرت ثال

الخدمة فيما يزيد على عشةةرين سةةنة تحسةةب على أسةةاس راتب شةةهرين عن كل سةةنة وفقا  لما تقرره 

من قانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةرية بحسةةةةةةةةةةةبانه القانون الحكام لهذه المسةةةةةةةةةةةألة ، ثانيا  أن  169المادة  

هاية الخدمة هي الواجبة التطبيق في حالة نصةةةةوص قانون إدارة الموارد البشةةةةرية بالنسةةةةبة لمكافأة ن

من القانون المدني ، أخيرا  أن عبارة مكافأة  2التعارض بينها وبين أي نص أخر وفقا  لحكم المادة  

أينما   نهاية الخدمة  مكافأةة عامة وبالتالي تشمل  نهاية الخدمة وردت في قانون إدارة الموارد البشري

دفعةت المحكمةة إلى تقةدير مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة بواقع   ميعهةاجوهةذه االسةةةةةةةةةةةةةةتنتةاجةات الثالثةة   وردت

راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة للموظف الذي تزيد مدة خدمته على عشرين 

 سنة ، فهل ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية أصاب صحيح القانون ؟ 

ظر ، فلو قمنا بمناقشةةةةةةةةةةةة يرى الباحث أن توجه محكمة التمييز السةةةةةةةةةةةابق قد يكون محل ن

بعض األمور التي تعرضةةةةةت لها لوجدنا أنها ال تتفق مع صةةةةةريح القانون ، فبالنسةةةةةبة لكون مكافأة 

نهاية الخدمة فيما زاد على عشةةةةرين سةةةةنة تحسةةةةب على أسةةةةاس راتب شةةةةهرين عن كل سةةةةنة ، فهذا 

العكس وجةد في من قةانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةة ، بةل على  169الحكم لم تةأتي بةه نص المةادة  

بعد أن عددت حاالت اسةةةةةةةةةةةتحقاق الموظف القطري لمكافأة  169المادة ما يخالفه حيث أن المادة  

ويشةةةةةترط السةةةةةتحقاق الموظف يقيد اسةةةةةتحقاق الموظف للمكافأة مفاده "   ا  نهاية الخدمة أوردت نصةةةةة 

يالحظ أن النص " و لهذه المكافأة أال يكون مسةةةةةتحقا  لمعاش وفقا  ألحكام قانون التقاعد والمعاشةةةةةات

السةةةابق يشةةةترط مجرد اسةةةتحقاق الموظف للمعاش ال صةةةرفه له بالفعل ، و الموظف القطري الذي 

للمعاش وفقا  لما هو   ا  تجاوزت مدة خدمته عشةةةةةرين سةةةةةنة في أغلب الحاالت سةةةةةوف يكون مسةةةةةتحق

  .من قانون التقاعد و المعاشات  6مقرر بنص المادة 



  

   

150 

 

بشةةةةرية لم يغب عن عينه قانون التقاعد و المعاشةةةات والواضةةةةح أن واضةةةةع قانون الموارد ال

وبالتالي نص على مثل هذا الحكم ،  الذي يسةةةةةةةةةتنتج منه بشةةةةةةةةةكل ضةةةةةةةةةمني أن قانون إدارة الموارد 

البشةةرية ال يجيز الجمع بين المعاش و مكافأة نهاية الخدمة ، فالسةةؤال هنا كيف تجاوزت المحكمة 

 هذه العبارة الصريحة و والواضحة ؟! 

يما يتعلق بما أوردته المحكمة من كون قانون إدارة الموارد البشةرية قانون أحدث نظم أما ف

من القانون المدني  2المسألة وبالتالي فإنه يكون ألغى ما يخالفه من حكم استنادا  إلى نص المادة  

 من القانون المدني تنص على "   2، فإن توجه المحكمة هذا أيضةةةةةا  محل نظر، ذلك أن المادة  

ال يلغى نص تشةةةةةريعي إال بتشةةةةةريع الحق ينص صةةةةةراحة على هذا اإللغاء أو يشةةةةةتمل على  1 -

إذا صةةةةدر تشةةةةريع ينظم من جديد موضةةةةوعا  كان  - 2  .نص يتعارض مع نص التشةةةةريع السةةةةابق

"  فلو قمنا .ينظمه تشةةةةةريع سةةةةةابق، ألغى التشةةةةةريع الجديد كل ما أورده التشةةةةةريع السةةةةةابق من أحكام

لوجدنا عدم وجود تعارض بين النصةةةةوص ذلك أن الواضةةةةح أن قانون إدارة   ةالمادة السةةةةابقبتطبيق  

الموارد البشةةةةةةرية ال يجيز الجمع في حين أن قانون التقاعد و المعاشةةةةةةات يجيز بشةةةةةةرط تجاوز مدة 

مكرر لتعارضةةةةةةةةها مع  23معينة وبشةةةةةةةةروط تحددها الالئحة التنفيذية ، كما أن القول بإلغاء المادة  

يعني عدم وجود أسةةةةاس قانوني للمطالبة ، ذلك أن الطاعن بالتمييز اسةةةةتند في دعواه  169المادة  

مكرر و القول بإلغائها يعني أنه لم يكن لديه أسةةةةةةةةةةاس للمطالبة بها مما كان  23على نص المادة  

يتعين معه على المحكمة رفض الطعن! أخيرا  ما صةةةةةةةةةرحت به المحكمة من أن لفظ "مكافأة نهاية 

دون تقييد أيضةةةةةةةا  محل نظر ألن مكافأة نهاية الخدمة   ا  دون تخصةةةةةةةيص ومطلق ا  جاء عامالخدمة"  

أوال  محكومة من حيث نطاقها فهي ال تطبق إلى على القطريين الخاضةةةةةةةةةةةةةةعين ألحكام قانون إدارة 

وتحديدا  الشةةةةةةرط الذي  169الموارد البشةةةةةةرية ، كما أنها مقيدة بالشةةةةةةروط التي نصةةةةةةت عليه المادة  

 استحقاق الموظف للمعاش وفقا  ألحكام قانون التقاعد و المعاشات. يقتضي عدم 
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بعد التفصةةةةيل السةةةةابق يرى الباحث أن المحكمة وإن حاولت أن تغطي النص و القصةةةةور 

في قانون التقاعد و المعاشةةةةةةات إال أنها في معرض قيامها بذلك أنشةةةةةةئت قاعدة قانونية جديدة من 

داء على اختصةةةةةةةاص المشةةةةةةةرع بالتشةةةةةةةريع ، فإنه وإن كان ال ابتداع المحكمة األمر الذي يعتبر اعت

لمشةةةةةةةةرع ايجوز للسةةةةةةةةةلطة التنفيذية أن تعطل من تطبيق القانون حتى ال تفرض قيود على سةةةةةةةةةلطة  

على حقوق األفراد ، فإنه و الحال كذلك ال ينبغي للسةةةةةةةةةةةةةلطة القضةةةةةةةةةةةةةائية أن تتعدى على   وتعتدي

 ا  دة لم يأتي بها التشةةةريع ألن هذا يعد انتهاك اختصةةةاص المشةةةرع و القيام بوضةةةع قواعد قانونية جدي

منه كما أنه  60الذي نص عليه الدسةةتور القطري في المادة  لمبدأ الفصةةل بين السةةلطات و  ا  صةةارخ

يعد تجاوز من السةةةلطة القضةةةائية لواليتها المتمثلة في الفصةةةل في المنازعات التي تعرض عليها . 

 العاملون ي الحكم السةةةةةةابق يمكن أن يسةةةةةةتفيد منه بقي تسةةةةةةاؤل مهم هو هل ما قامت به المحكمة ف

 التالي.  المطلبله في  قانون العمل ؟ هذا ما سوف نتطرق ل الخاضعون  القطريون 

 الثالث   المطلب

بالنسبة للقطريين  199/2015النتائج المترتبة على حكم التمييز في الطعن رقم 

 الخاضعين لقانون العمل

السةةةابق من بحث االسةةةتثناء الوارد على حظر الجمع بين مكافأة نهاية   المطلبانتهينا في 

مكرر لكن بشةةةةةةةةةةةةةةرط أن تزيد  23الخدمة و المعاش ، وتبين لنا أنه يجوز الجمع وفقا  لنص المادة  

مدة الخدمة على عشةةةةةرين سةةةةةنة ، كما وتعرضةةةةةنا لحكم التمييز الذي لعب دور مهم في سةةةةةد الفراس 

مكرر ، ورأينا كيف أن المحكمة اسةةةةةتعملت التفسةةةةةير لسةةةةد  23ادة  التشةةةةةريعي الموجود في نص الم

النقص واعتبرت أن أحكام قانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةرية هي الواجبة التطبيق وقدرت قيمة المكافأة 

بواقع راتب شةةةهرين عن كل سةةةنة ، واألخير حكم اسةةةتنتجته المحكمة ولم يأتي به نص تشةةةريعي ، 

يمكن للخاضةةعين لقانون العمل االسةةتفادة منه ، بمعنى هل يمكن   السةةؤال هل حكم التمييز السةةابق
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للعامل القطري الذي تجاوزت مدة خدمته عشةةةةةرين سةةةةةنة أن يحصةةةةةل على  مكافأة نهاية الخدمة ؟ 

 وهل يمكن قياس الحكم السابق على حالة العامل الخاضع لقانون العمل؟ 

لوجدنا أنه في معرض  2015لسةةةةةةةةةةةةنة   199لو قمنا بالرجوع إلى حكم التمييز في الطعن  

تسةةةةةةةةةةةةبيبه إلمكانية الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة كانت إحدى األسةةةةةةةةةةةةباب هي اختالف 

مصةةةةةدر كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، فاألخير مصةةةةةدره قانون إدارة الموارد البشةةةةةرية أما 

كان الشةةةخص يعمل   األول فمصةةةدره قانون التقاعد و المعاشةةةات ، لكن يالحظ أن هذا صةةةحيح إذا

سةةةةياق القطاع الخاص فإن مكافأة نهاية الخدمة سةةةةوف تجد مصةةةةدرها في  يفي قطاع عام ، أما ف

لقانون إدارة الموارد البشةةةةرية في سةةةةياق القطاع الخاص   ا  قانون العمل حيث أن األخير يعتبر موازي

. 

القوانين  أنوممةا يةدل على ذلةك مةا أشةةةةةةةةةةةةةةةارت إليةه أحةدى أحكةام محكمةة التمييز بقولهةا " 

المنظمة لعالقات العمل كأصةةةل عام سةةةواء أكانت حاكمة للعالقات التعاقدية أو للعالقات الالئحية 

التنظيمية تتضةةمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضةةمن للعامل أو الموظف الحد 

بما يقتضةةي   األدنى من الحصةةانة لحقوقه ومميزاته بحسةةبانه هو الطرف األضةةعف في تلك العالقة

من المشةةرع حمايته من تغّول صةةاحب العمل أو جهة اإلدارة . وهو ما يترتب عليه أنه إذا تضةةمن 

فإن نصةةةةةةةةةةةوص   عقد العمل أو الموظف حقوقا  أو مزايا تزيد على ذلك الحد األدنى الوارد بالقانون،

ك الحد العقةد تكون هى واجبةة التطبيق دون النص القةانوني، وإذا تضةةةةةةةةةةةةةةمن شةةةةةةةةةةةةةةروطا  تقةل عن ذلة 

 226" األدنى فإنها تضةةحى باطلة ، ويكون النص القانوني هو الواجب إعماله في شةةأن هذه المسةةألة 

 

مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر  - 7/11/2017تاريخ الجلسة  2017لسنة  296حكم محكمة التمييز الطعن  226
 -محكمة التمييز –المكتب الفني  – 2017إلى ديسمبر  2017المدنية بمحكمة التمييز ، السنة الثالثة عشر من يناير 

 276ص 
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فالمالحظ على الحكم السةةةةةابق أنه اسةةةةةتعمل عبارة " القوانين المنظمة لعالقات العمل" لإلشةةةةةارة إلى 

ئحية أما قانون الموارد البشةةةةةةةةةةةرية في القطاع العام واألخير كأصةةةةةةةةةةةل عام ينظم عالقات العمل الال

العالقةات التعةاقةديةة فةالةذي ينظمهةا هو قةانون العمةل حيةث أن العالقةة في القطةاع الخةاص يحكمهةا 

 كأصل عام عقد العمل. 

وهنا قد يتصور إثارة تساؤل مفاده لو أن جهة من الجهات الخاصة وضعت الئحة داخلية 

مكافأة نهاية لقانون التقاعد و المعاشةةةةةةات ال يسةةةةةةتحق   يخضةةةةةةع  تقضةةةةةةي )بان العامل القطري الذي

في هذه الحالة   هتطبق الالئحة الداخلية أم قانون العمل ؟ يرى الباحث أن لالخدمة( ، السةةةةةةةةةةةةةؤال ه

واسةةةةةةةةتنادا  إلى أن قانون العمل يمنح الحد األدنى من الحقوق الذي ال يجوز النزول عنه وهديا  بما 

ابق ، فإنه يجب النظر إلى ما الذي يعتبر األكثر فائدة للعامل جاء في حكم محكمة التمييز السةةةةةةةةةةة 

واألخذ به، وفي المثال السةةةةةةةةابق فإن قانون العمل سةةةةةةةةوف يكون هو األفضةةةةةةةةل ، ذلك ألن الالئحة 

الداخلية للجهة في المثال السةةةةةةابق جاءت بشةةةةةةروط أشةةةةةةد حيث أنها اكتفت بمجرد خضةةةةةةوع العامل 

من قانون العامل اشةةةةةترط أن يسةةةةةتحق  56أن نص المادة  لقانون التقاعد و المعاشةةةةةات ، في حين  

 العامل بالفعل ميزة أفضل من مكافأة نهاية الخدمة.

قةةانون إدارة الموارد  إذا اعتبر حكم محكمةةة التمييز أنسةةةةةةةةةةةةةةبق يمكن القول  بنةةاء  على مةةا

لقطاع البشةةةرية هو األسةةةاس لحسةةةاب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام ، فإن قياسةةةا  عليه في ا

الخاص يمكن اعتبار قانون العمل هو مصةةةةةةةةةةةةةدر مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص ، وحكم 

التمييز بعد أن وضةةةع هذا األسةةةاس اعتمد على ما ورد في قانون إدارة الموارد البشةةةرية وتحديدا  ما 

أن من أسةةس احتسةةاب مكافأة نهاية الخدمة ، وذلك عندما نص المشةةرع على   169ورد في المادة  

متجاوزة  راتب شةهرين عن كل سةنة مما زاد على ذلك"  - 3كل ما زاد على عشةر سةنوات يسةتحق " 

بذلك القيد الذي فرضةةه المشةةرع في الفقرة التي تليها مشةةترطا  بأن ال يسةةتحق الموظف معاشةةا  وفقا  
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ألحكةام قةانون التقةاعةد و والمعةاشةةةةةةةةةةةةةةات ، وبعةد ذلةك دعمةت المحكمةة وجهةة نظرهةا بحجتين همةا : 

مكرر فإن  23نص الحق وفي حال التعارض بينه وبين نص المادة   169ألولى أن نص المادة  ا

من  3األول هو الذي يطبق باعتبار أنه قانون أحدث نظم المسألة و ذلك استنادا  إلى نص المادة  

القةةانون المةةدني، أمةةا الحجةةة الثةةانيةةة فكةةانةةت أنةةه عبةةارة "مكةةافةةأة نهةةايةةة الخةةدمةةة" جةةاءت عةةامةةة دون 

يص ومطلقة دون تقييد بما يفيد انصةرافها لجميع حاالت اسةتحقاقها أينما وردت ، فهل يمكن تخصة 

قياس الحل الذي جاءت به محكمة التمييز على القطاع الخاص وتحديدا  األشةةةةةخاص الخاضةةةةةعين 

 لقانون العمل؟ 

مادة بالرجوع إلى قانون العمل وتحديدا  ال  هقياسةةةا  على ما جاء في حكم محكمة التمييز فإن

اإلضةةةةةةافة إلى أية مبالغ تكون مسةةةةةةتحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب التي نصةةةةةةت على "  54

على صةةةةةاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضةةةةةى في العمل مدة سةةةةةنة كاملة 

وتحدد هذه المكافأة باالتفاق بين الطرفين بشةةةةةةةةةرط أال تقل عن أجر ثالثة أسةةةةةةةةةابيع عن كل ، فأكثر

" فإن العامل القطري سةةةةةةةةوف يسةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثالثة من سةةةةةةةةنوات الخدمةسةةةةةةةةنة 

أسةةةةابيع عن كل سةةةةنة من سةةةةنوات الخدمة فيما زاد على عشةةةةرين سةةةةنة ، ولكن المشةةةةكلة تكمن في 

وبالتالي في حالة التعارض   ا  الحق  ا  يعتبر نصةةةةةةة  54حجة القائلة أن نص المادة  التبرير ذلك ، ألن 

مكرر ، فإن نص قانون العمل هو  23انون التقاعد و المعاشةةةةات وتحديدا  نص المادة  بينه وبين ق

ونشةةةر في   19/5/2004الذي يطبق ، ال تنطبق هنا ألن قانون العمل القطري صةةةدر في تاريخ 

مكرر فإنها أضةةةةةةةةةةةةةيفت بموجب  23، أما نص المادة   227 6/7/2004الجريدة الرسةةةةةةةةةةةةةمية بتاريخ  

 

  -موقع الميزان قطر  – 2004رسمية العدد التاسع سنة الجريدة ال 227
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3961&language=ar –    أخر زيارة له في تاريخ

21/3/2019  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3961&language=ar
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بشةأن التقاعد  2002( لسةنة  24بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2004( لسةنة  33القانون رقم )

و نشةةةةةةةةةةر في الجريدة الرسةةةةةةةةةةمية بتاريخ  3/8/2004و المعاشةةةةةةةةةةات، و األخير صةةةةةةةةةةدر في تاريخ  

 23، فالمالحظ أن تعديل قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةات الذي أضةةةةةةةةةاف المادة   24/11/2004228

 23ا بتوجةه المحكمةة لوجةب إعمةال نص المةادة مكرر جةاء الحقةا  لقةانون العمةل وبةالتةالي لو أخةذنة 

 .مكرر ألنها هي القانون األحدث في المسألة وبالتالي هي التي تكون واجبة التطبيق 

كمةا أن الحجةة القةائلةة بأن عبةارة " مكةافأة نهةاية الخةدمة " جاءت عامة دون تخصةةةةةةةةةةةةةةيص  

طلقة دون تقييد ليسةةةةةت صةةةةةحيحة في سةةةةةياق قانون العمل ، ألن المشةةةةةرع قيد اسةةةةةتحقاقها بنص مو

ال يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه عندما نصت على "  56المادة  

من  (54) دة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يسةةةةةةةةةةةةتحقها بموجب أحكام المادةيكفل للعامل فائ

 المشةةةةةةةةار إليه" هذا القانون، بدفع هذه المكافأة باإلضةةةةةةةةافة إلى الميزة التي يقدمها بمقتضةةةةةةةةى النظام  

فالمادة السابقة قيدت استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعدم منح صاحب العمل للعامل ميزة أفضل ، 

هةذا بةدوره يعيةدنةا إلى التسةةةةةةةةةةةةةةاؤل الةذي تم طرحةه في المبحةث األول من هةذه الرسةةةةةةةةةةةةةةالةة ، وهو هةل 

إجباري عن   الخضةةوع لنظام التقاعد و المعاشةةات اإلجباري ، و الذي يسةةاهم فيه رب العمل بشةةكل

( يعتبر أنه يقدم ميزة أفضةةةةةةةةةةةل ؟ هذا ما لم يجب عليه %10طريق دفع اشةةةةةةةةةةةتراكات تقدر قيمتها )

 حكم محكمة التمييز ، و الذي معه يصعب التنبؤ بتوجه المحاكم في هذه المسألة . 

قطةاع الخةاص وتجةدر اإلشةةةةةةةةةةةةةةارة إلى أن القول بةإمكةانيةة العةامةل القطري الةذي يعمةل في ال

المعاش قد يترتب عليه نتيجة خطيرة أشةةةةةةةرنا لها سةةةةةةةابقا  وهي عزوف الجهات مكافأة و الجمع بين ال

 

  -موقع الميزان قطر  – 4200الجريدة الرسمية العدد الثالثة عشر سنة  228
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=9214&LawId=266&language=ar – 

  21/3/2019أخر زيارة له في تاريخ 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=51848&LawID=3961&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=9214&LawId=266&language=ar
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الخاصةةةةةةةة عن توظيف القطريين وباألخص الذين لهم مدة خدمة تجاوز العشةةةةةةةرين سةةةةةةةنة ذلك ألنه 

سيكون مكلف للجهة وقد يكلف الجهة مبالغ طائلة تفضل االستفادة منها في أمور أخرى كتوظيف 

تكلفة أقل، كما أنه ال يجب أبدا  التعويل على حجة  أن قانون العمل دائما  ما أيدي عاملة أجنبية ب

يقف في صةةةةف العامل وبالتالي يجب تفسةةةةير جميع األحكام الواردة فيه لصةةةةالح العامل ، ذلك أنه 

ليس كل  ما ورد في قانون العمل يصةةةةةةةلح ألن يفسةةةةةةةر لصةةةةةةةالح العامل ، ألن المشةةةةةةةرع في بعض 

الهدف منها فرض نوع من التوازن في حقوق العامل و مصةةةةةةةةلحة  ا  األحيان قد يضةةةةةةةةع نصةةةةةةةةوصةةةةةةةة 

من هذه المواد ، حيث أن الواضةةةح منها أنها  56صةةةاحب العمل ، ويعتقد الباحث أن نص المادة  

تريد التخفيف على صةةةةاحب العمل بأن سةةةةمحت له بدل أن تلزم صةةةةاحب العمل بدفع مكافأة نهاية 

إحةةداهةةا على األخرى وهةةذا توجةةه مقبول ألن الجهةات  الخةةدمةةة مع أي ميزة أخرى، خيرتةةه أنةةه يةةدفع

الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة على خالف الجهةات الحكوميةة ليس لهةا تمويل مالي ثابت ومعرضةةةةةةةةةةةةةةة دائمةة للربح و 

الخسةةةةةةةةةارة على خالف الجهات الحكومية التي يكاد أن يكون لها تمويل مالي ثابت ومن النادر أن 

 يتصور تعسرها . 

  2015لسنة  199كم محكمة التمييز في الطعن رقم بناء  على ما سبق يمكن القول أن ح

القطاع العام ، ولكن بالنسبة   المكافأة في  الجمع بين المعاش وربما يكون حل إشكالية مدى جواز  

للقطاع الخاص فإنه من الصةةةعب إن لم يكن مسةةةتحيل سةةةحب الحكم نفسةةةه على الجهات الخاصةةةة 

مكرر قد  23محكمة التمييز وتفسةةيرها للمادة    للمعوقات السةةالف ذكرها ، مما يترتب عليه أن حكم

يترتةب عليةه نتيجةة مفةادهةا التمييز بين المخةاطبين بنفس األحكةام ، حيةث أنةه الموظف في القطةاع 

العام سةةةةةةةةوف يسةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة عن كل ما زاد على عشةةةةةةةةرين سةةةةةةةةنة ، أما العامل في 

في ز  لرغم من أن المادة نفسةةها لم تمياالقطاع الخاص فلن يسةةتحق ألن المعطيات تختلف ، على 

 العامل. االستحقاق بين كل من الموظف و 
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مكرر والذي عبرت عنه محكمة  23لما سةةةةةةةةةةةةبق والخالف حول تطبيق نص المادة    نتيجة  

االسةةةةةتئناف القطرية في أحد أحكامها بقولها"  وحيث إنه لما كان األمر متعلقا  بقرار صةةةةةدر في ل 

من القانون المدني تنص على أنه  3قانون تم إلغاؤه وصةةةةدر محله قانون جديد، ولما كانت المادة  

جديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم يرد نص يقضةةةي بغير ذلك، ولما يسةةةري القانون ال

مكرر الملغاة أحدثت نوعا  من اختالف اآلراء حول تطبيقها مما جعل القضةةةةةةةةةةةةةاء  23كانت المادة  

، كل هذا دفع المشةةةةةرع إلى إلغاء نص    229يتدخل لتفسةةةةةير المراد منها وفق ما تمت اإلشةةةةةارة إليه" 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016( لسةةةةةةةةةةنة  14لك بموجب القانون رقم )مكرر وذ 23المادة  

ونشةةةةةر في  6/11/2016في تاريخ  التقاعد والمعاشةةةةةات والذي صةةةةةدر بشةةةةةأن 2002( لسةةةةةنة  24)

مكرر ، كمةةا انةةه تزامنةةا  مع هةةذا  23و الةةذي قةةام بةةإلغةةاء نص المةةادة  23/11/2016230تةةاريخ 

بإصةدار قانون الموارد البشةرية المدنية و الذي نشةر  2016( لسةنة  15القانون صةدر القانون رقم )

في نفس التاريخ الذي نشةةةةر فيه تعديل قانون التقاعد و المعاشةةةةات ، فالسةةةةؤال المطروح اآلن وبعد 

، ما هو األثر المترتب على   مكرر نظرا  لما أحدثته من خالف في التطبيق 23إلغاء نص المادة  

 القطاع الخاص؟ها بالنسبة للعامل القطري في ئإلغا

 مكرر على العامل القطري الخاضع لقانون العمل 23أثر إلغاء نص المادة 

مكرر في  23كما أشةةةرنا سةةةابقا  أن المشةةةرع القطري نظرا  لما حصةةةل من خالف في تطبيق المادة  

القطاع العام قام بإلغائها ، وتجدر اإلشةةةةةارة إلى أنه لو صةةةةةدرت الالئحة التنفيذية لقانون التقاعد و 

 

 وهو حكم غير منشور  31/10/2018جلسة   371/2016حكم محكمة االستئناف القطرية في االستئناف رقم  229
  -موقع الميزان قطر  – 2016الجريدة الرسمية العدد الثالثة عشر سنة   230

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7101&language=ar  
  21/3/2019أخر زيارة له في تاريخ  
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مكرر، ولكن نظرا   23المعاشةةةةةات ربما كانت سةةةةةتعطي بعض الوضةةةةةوح لكيفية تطبيق نص المادة  

لعدم صةةةةةةةدور الالئحة ولما أحدثته من خالف في التطبيق قام بإلغائها ، وربما هذا يحمد للمشةةةةةةةرع 

حتى ال يظن البعض بوجود هةذه المةادة في قةانون التقةاعةد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةةات أن الهيئةة لهةا دور في 

 أة نهاية الخدمة لذلك حسن فعل المشرع عندما قام بإلغائها. صرف مكاف

بالنسةةةةةةةةةةبة للموظفين العاملين في الجهات الحكومية فإنه بصةةةةةةةةةةدور قانون الموارد البشةةةةةةةةةةرية 

تم تسةةةةةوية وضةةةةةعهم ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة فيما يزيد على عشةةةةةرين وال  2016الجديد لسةةةةةنة  

سةنة ، وبالنسةبة للعاملين الذين لديهم مدة خدمة تزيد  يتجاوز ثالثين سةنة بواقع راتب شةهر عن كل

على ثالثين سةةن فإنه يمنحون راتب شةةهرين عن كل سةةنة وهذا كله يسةةتفاد من اإلضةةافة التي جاء 

ويشةترط السةتحقاق بعد أن عدد حاالت اسةتحقاق المكافأة بقوله "  117بها المشةرع في نص المادة  

بشةةأن  2002( لسةةنة 24قانون رقم )لمعاش وفقا  ألحكام   الموظف لهذه المكافأة أال يكون مسةةتحقا  

التقاعد والمعاشةةةةات، إال إذا زادت مدة خدمته الفعلية على عشةةةةرين سةةةةنة ولم تتجاوز ثالثين سةةةةنة، 

له مكافأة نهاية خدمة عن المدة الزائدة على عشةةرين فيصةةرف له باإلضةةافة إلى المعاش المسةةتحق  

سةةةنة بواقع راتب أسةةةاسةةةي شةةةهر واحد عن كل سةةةنة من السةةةنوات الزائدة، فإذا زادت هذه المدة على 

ثالثين سةةةةنة تكون المكافأة راتب أسةةةةاسةةةةي شةةةةهرين عن كل سةةةةنة من السةةةةنوات الزائدة على ثالثين 

" ويالحظ على النص السةةةةةةةةابق عدة أمور 6/3/2003سةةةةةةةةنة، ويسةةةةةةةةري حكم هذه الفقرة اعتبارا  من 

 منها:

ويشةةترط السةةتحقاق الموظف لهذه المكافأة أال يكون اسةةتعمل المشةةرع في هذا النص عبارة "  .1

" بشةةةةةةةأن التقاعد والمعاشةةةةةةةات  2002( لسةةةةةةةنة  24قانون رقم )مسةةةةةةةتحقا  لمعاش وفقا  ألحكام 

من قةانون إدارة الموارد البشةةةةةةةةةةةةةةريةة الةذي كةان  169بخالف مةا كةان موجود في نص المةادة  

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3972&language=ar
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يكون مسةةةةةةةةتحقا  لمعاش وفقا  ويشةةةةةةةةترط السةةةةةةةةتحقاق الموظف لهذه المكافأة أال ينص على " 

قةام  117و المالحظ هنةا أن التعةديةل في نص المةادة    ألحكةام قةانون التقةاعةد والمعةاشةةةةةةةةةةةةةةات" 

بتحديد القانون بشةةةةةةةةةةكل أدق مما يثير التسةةةةةةةةةةاؤل هل بالفعل كان المشةةةةةةةةةةرع بحاجة إلى هذا 

 التحديد!!!

قسةةةةةةةم  2015لسةةةةةةةنة   199وخالفا  لحكم التمييز في الطعن  117المشةةةةةةةرع في نص المادة   .2

اسةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد العشةةةةرين سةةةةنة إلى مرحلتين ، األولى هي من عشةةةةرين 

سةةةةةنة حتى ثالثين سةةةةةنة ، وهنا يسةةةةةتحق الموظف راتب شةةةةةهر عن كل سةةةةةنة ، أما المرحلة 

الثانية فهي ما يجاوز ثالثين سنة وهنا يستحق الموظف راتب شهرين عن كل سنة ، ولعل 

األفراد في العمل أطول مدة ممكنة ر  تبريره بأنه أراد أن يسةةةةتم ق يمكنتوجه المشةةةةرع السةةةةاب

 مع وجود حافز لهم متمثل في مكافأة نهاية الخدمة عالوة على المعاش. 

من أحكام اسةةةةةةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة  لها أثر فوري كما أن  117ما جاءت به المادة  

ين بالجهات الحكومية من تاريخ بأن جعلها تطبق على العامل  ا  رجعي  ا  المشةةةةةةةةةةةةةرع أعطاها أثر 

، وتم تحديد التاريخ األخير ربما ليغطي جميع األشةةخاص الخاضةةعين لقانون  6/3/2003

التقاعد و المعاشةةةةةات من بداية نفاذه حتى تاريخ صةةةةةدور قانون الموارد البشةةةةةرية ، ذلك أن 

مية وتم نشةةةةةره في الجريدة الرسةةةةة  6/8/2002قانون التقاعد و المعاشةةةةةات صةةةةةدر في تاريخ 

منه على أنه يعمل به بعد خمسةة أشةهر من   56، ونصةت المادة   6/10/2312002تاريخ  

 

 -موقع الميزان قطر  – 2002الجريدة الرسمية العدد العاشر سنة  231
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=207&language=ar –   أخر زيارة له في تاريخ
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. وتجدر اإلشةةةةةةارة إلى أن  6/3/2003تاريخ نشةةةةةةره في الجريدة الرسةةةةةةمية والذي يصةةةةةةادف 

 23المشةةرع مثله مثل القضةةاء عندما عالج مسةةألة مكافأة نهاية الخدمة اكتفى بإلغاء المادة  

لموارد البشةةةرية بحيث يحل جميع المسةةةائل التي قد تثار بالنسةةةبة مكرر وقام بتعديل قانون ا

للموظف في الجهات الحكومية ، ولكنه مع األسةةةف أغفل فئات أخرى متأثرة وهي العاملين 

 23القطريين في القطاع الخاص الخاضةةةةعين لقانون العمل، و الذين يتأثرون بنص المادة  

لعامل القطري سةةةةةةةةةةةةةوى مادة واحدة في قانون مكرر ، فبعد إلغاء المادة السةةةةةةةةةةةةةابقة لم يبقى ل

التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةات وهي المادة التي بموجبها يسةةةةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة وهي نص 

، ولكن حتى األخيرة وإن كةانةت بسةةةةةةةةةةةةةةيطةة إال أنهةا قةد ال تكون كةافيةة في بعض  23المةادة  

 األحيان ، كما أنه قد يساء استغاللها كما سيأتي بيانه. 

ذا لم تتوافر في الموظف أو العامل المعاشةةةةةات على "إمن قانون التقاعد و  23نص المادة  ت

شةةةروط اسةةةتحقاق المعاش، ترد إليه اشةةةتراكاته التي سةةةددها عن مدة خدمته وفقا  لما تحدده الالئحة 

فالمةادة  التنفيةذية لهةذا القةانون، باإلضةةةةةةةةةةةةةةافة إلى تحمةل جهةة العمةل مكةافأة نهةاية الخةدمة المقررة له" 

تمنح الموظف مكافأة نهاية الخدمة بشةةةةةةرط أن ال يكون مسةةةةةةتحق للمعاش ، فهي بذلك ال السةةةةةةابقة  

تجيز الجميع بين المعاش و المكافأة ، كما أن المادة السةةةةةةةةةابقة نصةةةةةةةةةت على أن رد االشةةةةةةةةةتراكات 

ما حددته الالئحة التنفيذية للقانون ، والالئحة لم تصةةدر حتى اآلن ، ولكن   علىسةةوف يكون بناء  

عامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية في جواب لها على أحد األسةةئلة ذكرت بأن الموظف الهيئة ال

( وتلتزم %5أو العامل إذا لم تتوافر فيه شةةروط اسةةتحقاق المعاش ترد إليه اشةةتراكاته المتمثلة في )
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، ويشةةةةةةةةةةةةةةترط  232جهةة عملةه بةدفع مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة وفقةا  للقوانين المعمول بهةا في تلةك الجهةة

أن ال تتوفر في الموظف أو العامل شةةةةروط اسةةةةتحقاق المعاش ولكن   ذكرها  لتطبيق المادة السةةةةابق

السةةةؤال ما هي شةةةروط اسةةةتحقاق المعاش؟ بالرجوع إلى قانون التقاعد و المعاشةةةات وتحديدا  المادة 

نتهاء بلوس السةةةةةةةةةن المقررة ال نصةةةةةةةةةت على حاالت اسةةةةةةةةةتحقاق المعاش والمتمثلة في الوفاة ،   6233

 الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشةةةةةةةةةةةةرة سةةةةةةةةةةةةنة،

االسةةةةةتقالة، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشةةةةةرة سةةةةةنة، وكان عمر الموظف أو العامل ال 

نهةاء إلغةاء الوظيفةة أو إ،  عةدم الليةاقةة الطبيةة طبقةا  لمةا تقرره اللجنةة الطبيةة، يقةل عن أربعين سةةةةةةةةةةةةةةنةة

الخةةةةدمةةةةة بغير الطريق التةةةةأديبي للموظفين أو العةةةةاملين في الوزارات واألجهزة الحكوميةةةةة األخرى 

انتهاء الخدمة لغير ،والهيئات والمؤسةةةةةسةةةةةات العامة، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس سةةةةةنوات

، األسةةةباب المنصةةةوص عليها في البنود السةةةابقة وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشةةةرة سةةةنة 

الحاالت السةةةةةةةابقة متى ما توافرت أحداها يسةةةةةةةتحق العامل أو الموظف مكافأة نهاية الخدمة ، أما ف

 

 -موقع الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية  – 21األسئلة الشائعة ) األحكام العامة ( سؤال رقم  232
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx#  

 21/3/2019أخر زيارة للموقع في تاريخ 
ُيستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد األسباب من قانون التقاعد و المعاشات على"  6تنص المادة  233

 :اآلتية
 .الوفاة 1 - 
بلوس السن المقررة النتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة  2 -

 .سنة
 .ال تقل عن خمس عشرة سنة، وكان عمر الموظف أو العامل ال يقل عن أربعين سنة االستقالة، وكانت مدة الخدمة 3 -
 .عدم اللياقة الطبية طبقا  لما تقرره اللجنة الطبية 4 -

إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى  5 - 
 .سات العامة، وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس سنواتوالهيئات والمؤس

 " .انتهاء الخدمة لغير األسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة ال تقل عن خمس عشرة سنة 6- 

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx


  

   

162 

 

إذا لم تتوافر واحةدة منهةا عنةد العةامةل أو الموظف عنةد انتهةاء خةدمتةه فةإنةه لن يسةةةةةةةةةةةةةةتحق المعةاش 

  234وبالتالي تلزم جهة عمله بدفع مكافأة نهاية الخدمة.

معينة لرد االشةةةةةةةةةةتراكات ولكن بالرجوع إلى موقع   ويالحظ أن قانون التقاعد لم يضةةةةةةةةةةع آلية

الهيئةة العةامةة للتقةاعةد و التةأمينةات االجتمةاعيةة فةإن الهيئةة وضةةةةةةةةةةةةةةحةت المسةةةةةةةةةةةةةةتنةدات الواجةب على 

الشةةةخص تقديمها وهي طلب رد االشةةةتراكات وهو نموذج معد مسةةةبقا  من قبل الهيئة يتم تعبئته من 

كشةةةةةةةةةةةةةةف من جهة أو جهات صية للمشترك ،  قبل طالب رد االشتراكات ، نسخة من البطاقة الشخ

%( بعنوان اشةتراكات وذلك 5العمل التي أشةتغل لديها المشةترك يحدد المبالغ المخصةومة منه )أي  

، وبالنسةةةبة بالنسةةةةبة للمشةةةةتركين المسةةةةتخدمين لدى جهات عمل ال تزال بياناتها غير محّدثة بالنظام

يام بجميع إجراءات رد االشةةتراكات وإحالة الملف ثالثة أيام للقللمدة المطلوبة إلنجاز المعاملة هي 

إلى مكتب حسةةةةةةةةةةةةةابات صةةةةةةةةةةةةةناديق التقاعد والتأمينات االجتماعية وذلك في حالة توفر شةةةةةةةةةةةةةرط رد 

، واإلجراءات السابقة لم ينص عليها في قانون التقاعد 235االشتراكات والمستندات وتطابق البيانات

أمورها الداخلية ، ويرى الباحث   ي سةةةةةبيل تنظيمئة على األخذ بها فو المعاشةةةةةات وإنما درجت الهي

أنه ال مشةةةكلة إذا ما قامت الهيئة بتبني ممارسةةةة إدارية بهدف تكوين عرف إداري مكمل طالما أن 

 

و إسقاطها  وهناك حالة أخرى موجودة في موقع الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية وهي حالة سحي الجنسية أ 234
، ولكن في هذه الحالة فإن الشخص لن يتمتع بالجنسية القطرية مما يخرجه من محل الدراسة راجع موقع الهيئة العامة 

  -للتقاعد و التأمينات االجتماعية 
https://www.grsia.gov.qa/ar/mainpages/Pages/ContributionRetreat.aspx -   أخر زيارة له في تاريخ

21/3/2019  
 -موقع الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية  235

https://www.grsia.gov.qa/ar/mainpages/Pages/ContributionRetreat.aspx - أخر زيارة له في تاريخ  
21/3/2019  
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قوق األفراد بغير سةةةةةةةةةةةةند من ال تصةةةةةةةةةةةةطدم مع نص قانوني قائم أو تنتقص من ح  الممارسةةةةةةةةةةةةةهذه 

 . القانون 

أنه قد تثار بعض الشةبهات حول تطبيق نص وعلى الرغم من سةهولة وبسةاطة األمر ، إال 

سةةةةةالفة الذكر ، منها على سةةةةةبيل المثال أنه قد يتصةةةةةور من البعض أن يقول أن الهيئة  23المادة  

العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية ملزمة برد االشةةةةةةةةةتراكات للعامل أو الموظف بشةةةةةةةةةكل تلقائي 

تتوافر في الموظف أو العامل شةةةةةةروط اسةةةةةةتحقاق ذلك أن المشةةةةةةرع اسةةةةةةتعمل العبارة التالية " إذا لم 

المعاش، ترد إليه اشةةةةةةةةةةةةتراكاته التي سةةةةةةةةةةةةددها عن مدة خدمته وفقا  لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا 

" فعبارة "ترد إليه اشةةةتراكاته"  قد يفهم منها أن الهيئة ملزمة برد االشةةةتراكات سةةةواء طلبها أو القانون 

الشةةةةةةةةةةبهة السةةةةةةةةةةابقة يسةةةةةةةةةةهل الرد عليها أما من حيث الواقع فإن  لم يطلبها الموظف أو العامل ، و

القول بهذا يسةةةةةةةتوجب على الهيئة تتبعهم واحد واحدا  للتأكد من مدى و  باآلالفالمشةةةةةةةتركين بالهيئة  

اسةةةةةةةةتحقاقهم للمعاش عند انتهاء خدمتهم وهذا من الناحية الواقعية أقرب للمسةةةةةةةةتحيل ، عالوة على 

المسةةةةةةةةتندات المطلوبة لرد االشةةةةةةةةتراكات هو تقديم طلب رد االشةةةةةةةةتراكات وفق النموذج ذلك أن من 

المعد لذلك ، و األخير يفترض أن الشةخص هو الذي يريد اشةتراكاته فتقديم الطلب يفترض أن يتم 

من قبل الشةةةخص نفسةةةه ال الهيئة ، ذلك أن الشةةةخص قد يجد أن مصةةةلحته تقتضةةةي أن ال يسةةةترد 

عين االعتبار عند احتسةةةةةاب سةةةةةوف يخسةةةةةر المدة المؤمن عليها والتي تؤخذ ب  اشةةةةةتراكاته ألنه بذلك

الشةةةخص بعد ذلك ألن يبدأ مدة أخرى جديدة ، لذلك الصةةةحيح هو أن طلب   سةةةيضةةةرمما المعاش  

رد االشةتراكات اختياري للشةخص ال للهيئة وال حتى لجهة عمله والتي ينحصةر دورها فقط في دفع 

 لديها. المكافاة وفقا  لما هو معمول 

المعاشةةةات هي من قانون التقاعد و  23نص المادة  التي تطرح أيضةةةا  على   التسةةةاؤالتومن 

وذلةك بقولهةا " أة نهةايةة الخةدمةة المقررة للعةامةل أنهةا نصةةةةةةةةةةةةةةةت على أن جهةة العمةل تلزم بةدفع مكةافة 
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ضةةةةةت فالمادة السةةةةةابقة كأنها افتر   باإلضةةةةةافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له" 

أن العامل بمجرد أن يسةترد اشةتراكاته فإنه سةوف يسةتحق مكافأة نهاية الخدمة المقررة له ، السةؤال 

هل هذه المادة تنطبق على الجهات الخاصةةةةةةةةةة التي ال يطبق عليها قانون العمل ، وإنما تخضةةةةةةةةةع 

نهاية للوائحها الخاصةةةةةة ، بعبارة أخرى هل تفسةةةةةر العبارة السةةةةةابقة على أن العامل يسةةةةةتحق مكافأة  

وإذا كانت جهة العمل تمنحه مكافأة وفقا  لما هو معمول لديها ؟ أم   ،  الخدمة إذا اسةةةةترد اشةةةةتراكاته

حتى لو كانت وفق لوائحها الداخلية ال   الخدمة بدفع مكافأة نهاية  أن المقصةةةةةةةةةةةةةةود أن الجهة ملزمة  

الباحث وبحق أن   تمنح المكافأة وكانت ال تخضةةةةةةةةع لقانون العمل أو قانون الموارد البشةةةةةةةةرية؟ يرى 

الرأي األول هو األقرب للصةةةةةةةواب ذلك أنه األخذ بالرأي الثاني سةةةةةةةوف يثير صةةةةةةةعوبة تتمثل كيف 

سةيتم تقدير المكافأة ، فمثال  الشةركات التي تسةاهم فيها الدولة ال تخضةع لقانون العمل اسةتنادا  إلى 

ا بالرأي القائل أن العامل منه ، كما أنها ال تخضةةةةةةةةةةةةع لقانون الموارد البشةةةةةةةةةةةةرية  فلو أخذن 3المادة  

يسةةةةتحق المكافأة حتى لو أن اللوائح الداخلية للجهة ال تمنح فالسةةةةؤال كيف سةةةةيتم تقديرها و الجهة 

أسةةاسةةا  ال تمنحها ؟ فالصةةحيح أن العامل يسةةتحق مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت تمنح له في جهة 

ود أحد األمرين فإنه لن يسةةةةةةتفيد عمله بموجب قانون أو الئحة تقضةةةةةةي بذلك أما في حالة عدم وج

 المعاشات. من قانون التقاعد و  23نص المادة من 

إذا كانت جهة العمل ملزمة ه  أن ووه 23تعلق بالمادة  يخر آ  تسةةةةاؤال  طرح  يوقد يتصةةةةور أن 

أو   ا  بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل أو الموظف إذا اسةةةةةةةةةةةةترد اشةةةةةةةةةةةةتراكاته وكان الجهة لديها قانون

الئحة داخلية تنظم اسةتحقاق مكافأة نهاية الخدمة ، فما هي المدة المعتبرة في حسةابها وتحديدا  إذا 

عمل العامل في أكثر من جهة لمدد بسةةةةةةةةةيطة ، كمن يعمل في جهة سةةةةةةةةةنتين ، ثم يقدم اسةةةةةةةةةتقالته 

لسةةابق سةةنوات ، ففي المثال ا 3ويعمل بجهة أخرى سةةنتين ، ثم يقدم اسةةتقالته ويعمل بجهة أخرى  

وطلب رد  23وعلى فرض أن العامل خاضةةةع لقانون التقاعد و المعاشةةةات  واسةةةتعمل نص المادة  
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اشةةةةةتراكاته عن مدة السةةةةةبع سةةةةةنوات ، هنا هل سةةةةةتقوم جهة عمله األخيرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة 

املة مقابل سةنوات عمله لديها وهي ثالث سةنوات أم سةتقوم بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن المدة الك

 23وهي سةبع سةنوات والتي يعد جزء كبير منها لم يقضةه فيها؟ هذا التسةاؤل لم تتعرض له المادة  

 .ح مجال لمثل هذا النوع من الخالفبشكل واضح وهي من العيوب في هذه المادة حيث أنها تفت

ولكن الباحث يرى أن المطالبة لن تكون إال عن مدة عمله في الجهة وهي ثالث سةنوات ، 

باإلضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية إلى أن المقصود بعبارة "   اإلشارةسبق    أنه  ن ذلكوبيا

" تعني أن العامل يسةةةةةةةةةةةةةةتحق مكافأة نهاية الخدمة في حال إذا منحت له بموجب الخدمة المقررة له

 وإذا كان العامل ممن يخضةةةةةةعون لقانون العمل فإن نص المادة،  قانون أو الئحة داخلية للمنشةةةةةةأة  

يجب على صاحب العمل يشترط في العامل أن يعمل لدى رب العمل لمدة سنة وذلك بقوله "  54

"  مما يترتب أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضةةةةةةةةةةى في العمل مدة سةةةةةةةةةةنة كاملة فأكثر

 .عليه أن جهة العمل لن تتحمل سوى مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العامل لديها

كشةةةةةةةةةةةةف أن إحدى المستندات المطلوبة لتقديم طلب رد االشتراك هو " ويساند هذا التحليل  

%( 5من جهة أو جهات العمل التي أشةةةةةةتغل لديها المشةةةةةةترك يحدد المبالغ المخصةةةةةةومة منه )أي  

بعنوان اشةةةةةتراكات وذلك بالنسةةةةةبة للمشةةةةةتركين المسةةةةةتخدمين لدى جهات عمل ال تزال بياناتها غير 

د األخير هو أن تقوم الهيئة بتحديد اشةةةةةتراكات العامل المتمثلة " فالهدف من المسةةةةةتنمحّدثة بالنظام

( لتقوم بردها له ، فالواضةةةةةةةةةةح أن الهيئة سةةةةةةةةةةوف تقوم بإرجاع حصةةةةةةةةةةة العامل في جميع %5في )

الجهةةات التي عمةةل بهةةا ال في جهةةة واحةةدة ، قيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةا  على ذك يجةةب على العةةامةةل الرجوع على 

فأة نهاية الخدمة الخاصةةةةةةةةةةةة به منها ،  تحديدا  الجهات التي كان يعمل لديها للحصةةةةةةةةةةةول على مكا

من  175ألنها هي المدينة بهذا االلتزام وألن العقد ال يلزم إال أطرافه كما نصةةةةت على ذلك المادة 

 القانون المدني. 
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حول مدى أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفقا   وقد يتصةةةةور أيضةةةةا  أن يثار تسةةةةاؤل  

إذا مةةا تم توقيع جزاء تةةأديبي عليةةه متمثةةل في الفصةةةةةةةةةةةةةةةل من الخةةدمةةة مع الحرمةةان من  23للمةةادة 

من قانون العمل ، فلو أن العامل ارتكب إحدى  61مكافأة نهاية الخدمة وذلك اسةةةةةتنادا  إلى المادة  

مثال إذا أدين بحكم نهائي في جريمة ماسةةةة بالشةةةرف  61  المخالفات المنصةةةوص عليها في المادة

و األمانة كجريمة خيانة األمانة أو السةةةةةةةرقة ، في هذه الحالة سةةةةةةةوف يقوم صةةةةةةةاحب العمل بتوقيع 

جزاء تأديبي عليه لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ، السةةةةةةةةةةةؤال هنا هل يجوز له اسةةةةةةةةةةةتعمال نص 

أة نهةايةة الخةدمةة بطريقةة فيهةا تحةايةل على القةانون ؟ و إجبةار رب العمةل على دفع مكةافة  23المةادة  

من قانون التقاعد و المعاشةات يسةمح بمثل هذا النوع من  23لألسةف يرى الباحث أن نص المادة  

التحةايةل ، فبةالفعةل قةد يحرم العةامةل من مكةافةأة نهةايةة الخةدمةة بموجةب قةانون العمةل ، ولكنةه لو أراد 

صةةةةةةةةاحب العمل بنص   شةةةةةةةةتراكاته وحينها يجبرب رد اذلك وكان غير مسةةةةةةةةتحق للمعاش يمكنه طل

المعاشةةةةةةةةةةةةةةات على منح مكافأة نهاية الخدمة ، ذلك ألن أسةةةةةةةةةةةةةةاس المطالبة في هذه قانون التقاعد و 

الحالة لم يكن قانون العمل وال حتى عقد العمل وإنما هو قانون التقاعد والمعاشةةةةةةات، و األخير قد 

يعد إحدى الوسةةةةةةةائل التي يسةةةةةةةتعملها البعض للحصةةةةةةةول على مكافأة نهاية الخدمة بنص القانون . 

وجد جهات عمل تتعمد وضةةةةةع شةةةةةرط رد االشةةةةةتراكات كأحد الشةةةةةروط السةةةةةتحقاق وفي المقابل قد ت

العةامةل لمكةافةأة نهةايةة الخةدمةة ، وحجتهةا في ذلةك حتى تتةأكةد من أن العةامةل لن يجمع بين المعةاش 

 .ومكافأة نهاية الخدمة 

ويرى الباحث أن مثل هذا الشةةةةةةةرط إن وجد في عقد أو الئحة داخلية يبطل لمخالفته للمادة 

الحقوق المقررة في هةةذا القةةانون تمثةةل الحةةد األدنى لحقوق قةةانون العمةةل التي تنص على " من  4

العمال، ويقع باطال  كل شةةرط ُيخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سةةابقا  على تاريخ العمل به، ما 

دنى الذي " فالمادة السةةابقة تفيد أن ما ورد في قانون العمل يمثل الحد األ لم يكن أكثر فائدة للعامل
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ال يجوز النزول عنه وبالرجوع إلى قانون  العمل نجد أنه لم يشةةةةترط مثل هذا الشةةةةرط مما كما أنه 

فيه إضةةةةةافة عبئ على العامل وبالتالي ال يعتبر من الشةةةةةروط التي تصةةةةةب في مصةةةةةلحته وبالتالي 

لقطرية يبطةل مثةل هةذا الشةةةةةةةةةةةةةةرط ، ولعةل مةا يةدعم هةذا التحليةل مةا ورد في  أحكةام محكمةة التمييز ا

أن القوانين المنظمة لعالقات العمل كأصةةةةةةل عام سةةةةةةواء أكانت حاكمة للعالقات التعاقدية بقولها " 

أو للعالقات الالئحية التنظيمية تتضةةةةةةةةةمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضةةةةةةةةةمن 

ضةعف في للعامل أو الموظف الحد األدنى من الحصةانة لحقوقه ومميزاته بحسةبانه هو الطرف األ 

تلك العالقة بما يقتضةةةةةةي من المشةةةةةةرع حمايته من تغّول صةةةةةةاحب العمل أو جهة اإلدارة . وهو ما 

يترتةب عليةه أنةه إذا تضةةةةةةةةةةةةةةمن عقةد العمةل أو الموظف حقوقةا  أو مزايةا تزيةد على ذلةك الحةد األدنى 

 الوارد بالقانون،فإن نصةةةةةةةةةةةوص العقد تكون هى واجبة التطبيق دون النص القانوني، وإذا تضةةةةةةةةةةةمن

شروطا  تقل عن ذلك الحد األدنى فإنها تضحى باطلة ، ويكون النص القانوني هو الواجب إعماله 

، فالحكم السةةةةابق يفيد بشةةةةكل واضةةةةح أن الشةةةةروط التي من شةةةةأنها أن   236في شةةةةأن هذه المسةةةةألة" 

تنتقص من حقوق الموظف أو العامل أو التي تخالف ما جاء في قانون العمل أو الموارد البشةةرية 

 يجب إعمال النص األصةةةةةلح للعامل أويضةةةةةر مصةةةةةلحة إما العامل أو الموظف تكون باطلة و بما  

 الموظف. 

من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةات ، ذلك أن  23وهنا يود الباحث التحفظ على نص المادة  

" إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شةةةةةةةروط اسةةةةةةةتحقاق المعاش  نص المادة بدء بالعبارة التالية " 

اشةةةترطت أن ال يتوفر في الموظف أو العامل شةةةروط اسةةةتحقاق المعاش وهذه العبارة محل   فالمادة
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منةه يرى أنهةا وضةةةةةةةةةةةةةةعةت  6نظر ، ألن المتةأمةل في قةانون التقةاعةد و المعةاشةةةةةةةةةةةةةةات وتحةديةدا  المةادة  

)حاالت( ال )شةةةةةروط( يترتب على حصةةةةةول إحداها اسةةةةةتحقاق العامل أو الموظف للمعاش فهي لم 

ا توافرت جميعها اسةةةةةةتحق الموظف أو العامل المعاش، كما أن صةةةةةةياغة تضةةةةةةع شةةةةةةروطا  بحيث إذ

المادة عامة لم تعالج الحاالت التي قد تثار في الواقع العملي وإنما اكتفت بوضةةةةةةةةةةةع قاعدة عامة ، 

فمثال   لو رد إلى الموظف أو العامل اشةةةةةتراكاته فهل سةةةةةتقوم جهة عمله بدفع مكافأة نهاية الخدمة 

أم عن المدة التي قضةةةةةةةةةةةةةةاها ؟ كما أنها لم تعالج حالة العامل القطري الذي عن جميع مدة خدمته  

يعمل في جهة ال تمنح مكافأة نهاية الخدمة ، فهذه الفرضةةيات اجتهد الباحث في وضةةع حلول لها 

لكن ربما تختلف ممارسةةةات الواقع عن رأي الباحث وتحديدا  أن نص المادة يسةةةمح بمثل هذا النوع 

المعاشات و الذي ال يعد  من القوانين د هذه المادة في قانون التقاعد و را  وجو من االختالف ، وأخي

غير محبةةذ ، لةةذلةةك يفترض وجود مثةةل هةةذه المةةادة في القوانين الحةةاكمةةة  لعالقةةات العمةةلالمنظمةةة 

من قانون  56لعالقات العمل ، وإن كان من األفضةل أن تلغى هذه المادة ، وأن يتم تعديل المادة  

ينص فيها بشةةةةةةةةةةةكل صةةةةةةةةةةةريح على أن " ال يلزم رب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة   العمل بحيث

للعامل ، إذا كان يسةةةةتحق عند انتهاء مدة خدمته معاشةةةةا  وفقا  ألحكام قانون التقاعد و المعاشةةةةات" 

وهذا أسةةةةوة بما فعل المشةةةةرع في قانون الموارد البشةةةةرية ، على أن يترك المجال مفتوح للجهة التي 

 ح العامة مكافأة نهاية الخدمة إذا تجاوز مدة خدمة معينة. تريد من

من قانون التقاعد و المعاشةةةةةةةةةةةةةات المتمثل في رد  23أخيرا  قد يرى البعض أن نص المادة  

االشةةةةةةةةتراكات قد يمثل الحل للعامل القطري من أجل الحصةةةةةةةةول على مكافأة نهاية الخدمة ، ولكن 

للتقاعد و التأمينات االجتماعية ، ذلك أن الكثير من هذا الحل ليس مسةةةةةةةةةةةةةةتحبا  لدى الهيئة العامة  

( والتي هي اشةةةتراكات تراكمية حسةةةب تدرج %5الموظفين يفضةةةلون أن يسةةةتردوا اشةةةتراكاتهم بواقع )

الموظف أو العامل في العمل ، وذلك للحصةةةةةةول على االشةةةةةةتراكات و مكافأة نهاية الخدمة في آن 
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ص يقوم بخسةةةةةةةارة المدة المؤمن عليها ، وفي حال واحد ، ولكن مشةةةةةةةكلة هذا التوجه هو أن الشةةةةةةةخ

بسةةةداد نسةةةبة االشةةةتراكات   ا  رغبته بضةةةم تلك المدة في فترة زمنية الحقة فإن الموظف سةةةيكون ملزم

( وسوف تحسب حسب راتبه األخير ، والذي يزيد الوضع تعقيدا  إذا كان راتب %15كاملة بواقع )

ه الحالة سوف يقوم بدفع مبلغ ضخم مما يترتب الموظف أو العامل األخير أعلى مما سبق في هذ

، لذلك تفضةةةةةةل الهيئة عدم اللجوء لمثل هذا   237عليه تكلفة زائدة قد ال يسةةةةةةتطيع الشةةةةةةخص تحملها

 أشد متمثل في دفع قيمة االشتراكات كاملة.  ا  الحل حتى ال يلحق الموظف أو العامل بنفسه ضرر 

 تم بحمد هللا وتوفيقه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقابلة مع األستاذة موزة محمد السليطي ) مدير إدارة التخطيط و الجودة ( في الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات   237
  16/12/2018بتاريخ  –االجتماعية 
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 خاتمة 

 نتائج البحث

ذو طبيعة   حق   أنهالقد تبين لنا من العرض السابق أن الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة 

ويض أو حتى نوع خاصة مصدره القانون ، ال كما ذهب بعض الفقهاء أنها جزء من األجر أو تع

أن غموض نص المادة  تعرضنا لشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتبين لنا  من التأمين، كما 

  من قانون العمل حول ما إذا كان المعاش المستحق وفقا  لقانون التقاعد والمعاشات يعتبر ميزة    56

االجتهاد حول و للتباين  أدى إلى اختالف المحاكم القطرية حول تفسيرها، مما يفتح مجاال   ،أم ال 

مكافأة نهاية   الحصول على المعاشات فيالقطري الخاضع لقانون التقاعد و  مدى أحقية العامل

 الخدمة. 

 24رقم المعاشات وتبين أن قانون التقاعد و المعاشات لقانون التقاعد و  تم التعرض ا كم

صدر ليغطي العاملين في القطاع الحكومي ، كما أنه يغطي العاملين بالقطاع الخاص    2002سنة  ل

تصدر بين الحين و اآلخر ، أما بالنسبة لألحكام التفصيلية  التي  وذلك بموجب قرارات مجلس الوزراء  

ى العيوب  لتطبيق بعض المواد فإنها غير موجودة لعدم صدور الالئحة التنفيذية للقانون وهو من أقو 

 التي توجه لهذا القانون. 

 23المعاشات فإن نص المادة  نهاية الخدمة في قانون التقاعد و وفيما يتعلق بتنظيم مكافأة  

كأصل عام ال يجيز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش إال بعد أن   –الملغية  –مكرر 

بين أسس احتساب المكافأة وإنما  يمضي العامل أو الموظف عشرين سنة خدمة ، ولكن المادة لم ت

 2015لسنة    199تركتها لالئحة التنفيذية التي لم تصدر، فجاء حكم محكمة التمييز في الطعن رقم  

مكرر بأن جعل أسس احتساب مكافأة نهاية الخدمة راتب شهرين    23وغطى الفراس في نص المادة  
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ون إدارة الموارد البشرية الملغي،  من قان 169في ذلك بما ورد في المادة  عن كل سنة ، مهتديا  

جاء بحلول ربما تصلح   2015لسنة  199التمييز في الطعن رقم   أن حكم محكمة الرغم من على

العامل القطري الخاضع لقانون العمل يصعب  أن  إال للتطبيق بالنسبة للموظف العام القطري ، 

 الموارد البشرية في األحكام. عليه االستفادة منها وذلك الختالف كل من قانون العمل وقانون 

من قانون التقاعد و المعاشات والذي يمنح العامل    23وأخيرا تبين للباحث أن نص المادة  

مكافأة نهاية الخدمة بشرط أن يسترد اشتراكاته ، يفتح مجال للتساؤل في الواقع العملي نتيجة  

  . عموميته وعدم تعرضه لبعض المسائل بالتفصيل المطلوب

 بحثال توصيات

 يوصي الباحث بما يلي:  ةبعد اإلطالع على النتائج السابق

من قانون العمل وذلك بالنص صةةةةةةةةراحة على  56بتعديل نص المادة    تدخل المشةةةةةةةةرع القطري  .1

وفقا  لقانون   ا  مكافأة نهاية الخدمة إذا كان يسةةتحق معاشةة  الحصةةول على  عدم أحقية العامل في

التقاعد و المعاشةةات وذلك أسةةوة بما في قانون الموارد البشةةرية ، مع إفراد حكم خاص للجهات 

الخاصةةةةةةة التي تمول من الدولة لما لها من اسةةةةةةتقرار وثبات مالي أكثر من غيرها من الجهات 

 الخاصة.

بحيث يتم حذف تدخل المشةةرع القطري السةةريع بإجراء تعديل كامل لقانون التقاعد والمعاشةةات   .2

 المواد المتعلقة بنهاية الخدمة، و االكتفاء بالنص عليها في القوانين المنظمة لعالقات العمل. 

المعاشةةةةةات تصةةةةةدر بموجب قرار من رئيس الهيئة أو اعد و أن تكون القرارات المنفذة لقانون التق .3

 لمختلفةالسةةةةةةةةةةرعة لمواجهة الحاالت االوزير المختص بحسةةةةةةةةةةب األحوال ، وذلك بهدف تحقيق  

 .   ا  سريع ا  تشريعي التي تطلب تدخال  
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من قانون العمل  56توحيد االجتهادات القضةةةةةةةةائية لمحكمة التمييز حول تفسةةةةةةةةير نص المادة   .4

من قانون السةةةةةةةةةلطة القضةةةةةةةةةائية بهدف توحيد المبادئ القضةةةةةةةةةائية  7وذلك عمال  بأحكام المادة  

 . السابقة قم المشرع بتعديل المادةمن قانون العمل في حال لم ي 56المتعلقة بتفسير المادة 
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 مراجع قائمة ال

 المراجع باللغة العربية:

 :  المراجع العامة

دار النشر منشورات الحلبي   –مبادئ قانون التأمين االجتماعي  –مصطفى أحمد ،أبو عمرو

 228ص   - 2010الطبعة  –الحقوقية 

االلتزامات التبادلية بين صاحب العمل و العامل في ظل نظام العمل   –خالد حسن ، أحمد 

  وتاريخ 46السعودي وفقاً ألخر تعديالت تمت عليه الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/

مركز الدراسات العربية   –ه و الجزاءات المترتبة على مخالفتها )دراسة مقارنة( 5/6/1436

 م2016 –ه 1437الطبعة األولى   –للنشر و التوزيع 
جامعة قطر    –كلية القانون  –عقد التأمين في القانون المدني القطري  -حسن حسين  ،البراوي 

 2017طبعة  –

   –عامة للتأمينات االجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن المبادئ ال  – أحمد حسن ، البرعي 

 1983الطبعة األولى   –الناشر دار الفكر العربي 

نسخة مخصصة لطلبة الفرقة الثالثة بكليات   –الوجيز في قانون العمل  –أحمد حسن ، البرعي 

 2003طبعة سنة   –دار النهضة العربية  –الحقوق 

  –األحكام(   –الشرح   –قانون العمل القطري ، عقد العمل الفردي )النص  – سمير يوسف، البهي 

 2013الطبعة األولى  – الناشر دار الفكر القانوني ، المنصورة 

الطبعة العشرون سنة   –دار القلم للنشر و التوزيع  –علم أصول الفقه  –عبدالوهاب ،خالف 

2015 

 1983الطبعة الثالثة   –معة القاهرة مطبعة جا –قانون العمل  –محمود جمال الدين ،زكي 
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الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عقود الغرر )عقود المقامرة و   –عبدالرزاق ،السنهوري 

بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية  – الرهان و الراتب مدى الحياة وعقد التأمين ( المجلد الثاني 

 الطبعة الثالثة الجديدة   –لبنان  –

  –جامعة قطر  –كلية القانون  –المدخل لدراسة الدستور القطري   –عبدالرحيمحسن  ،السيد 

 2016الطبعة األولى 

الناشر مكتبة الوفاء   –تنقيح وائل أنور بندق  - شرح أحكام قانون العمل  –مد لبيبمح ،شنب 

 2010الطبعة   –القانونية 

  –شارع عبدالخالق ثروت  32 –دار النهضة العربية  –شرح قانون العمل  –محمد لبيب ،شنب 

 1976الطبعة الثالثة  –القاهرة 

  –كلية القانون  –القانون اإلداري في ضوء القانون القطري  –مهند، عبدالحفيظ و نوح  ،الشيمي 

 2017طبعة   –جامعة قطر 

النظرية العامة لاللتزام ، الجزء األول ، مصادر االلتزام في القانون    – جابر محجوب ،علي 

 2016طبعة   –جامعة قطر  –كلية القانون   –القطري )المصادر اإلرادية و الغير إرادية( 

النظرية العامة لاللتزام ، الجزء الثاني ، األحكام العامة لاللتزام في   –جابر محجوب ،علي 

 كلية القانون ، جامعة قطر –القانون القطري 

 12د العمل الفردي في القانون  رقم قانون العمل الجديد ، دراسة في عق –توفيق حسن ،فرج

تنقيح وائل أنور   –، و القرارات المنفذة له في ضوء أحد آراء الفقه وقضاء النقض  2003لسنة 

 2007الطبعة الثالثة  –مؤسسة إبراهيم الناحل  – بندق 

 الطبعة األولى   –منشورات الحلبي الحقوقية   –قانون العمل  –محمد حسين، منصور 
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طبعة   –جامعة قطر  –كلية القانون  –الوافي في قانون العمل القطري  –حسينعلي  ،نجيده 

2017 

 :بحوث ومقاالت قانونية متخصصة

بحث منشور في    –حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري  – فاروق ، األباصيري 

  – دولة قطر  – وزارة العدل  – القضائية مركز الدراسات القانونية و  –المجلة القانونية القضائية 

 2016ديسمبر  -العدد الثاني ، السنة العاشرة  

النظام القانوني للمستخدمين في المنازل )دراسة في القانون رقم  –محمد محي الدين، أبو العمايم

القانونية  بحث منشور في المجلة القضائية    -بشأن المستخدمين في المنازل(  2017لسنة  15

العدد لثاني ، السنة     –دولة قطر   –وزارة العدل  – مركز الدراسات القانونية و القضائية  –

 ديسمبر  -الحادية عشر

نظرية تفسير النصوص المدنية دراسة مقارنة بين الفقهين المدني و    –محمد شريف أحمد،

 2015الطبعة األولى   –أروقة  للدراسات والنشر    –اإلسالمي 

مجلة جامعة   –جدوى مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي  –رزق بن مقبول، الريس  

 2004تاريخ  – 2العدد  16المجلد  –الملك سعود )العلوم اإلدارية( 

مكافأة  نهاية الخدمة في القانون السوداني و السعودي   – الوليد محمد أحمد عبدالكريم ، عابدون 

التاريخ    – 46، العدد  18السنة   -السودان   –زارة العدل و  –بحث منشور في مجلة العدل  –

 2016الميالدي شهر أبريل 

بحث   -مدى توقف نفاذ القوانين على صدور لوائحها التنفيذية   –خالد عيد عويدان ، العازمي 

  – مجلس الوزراء دولة الكويت  –إدارة الفتوى و التشريع   –منشور في مجلة الفتوى و التشريع 

 2008ديسمبر  –خامس عشر العدد ال
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النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة في قوانين العمل و الفقه و القضاء   –أحمد شوقي ،عبدالرحمن

 بدون دار نشر   –بدون تاريخ نشر  –المصري و الفرنسي 

أحكام مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل ، دراسة  في القانونين   – عبدالباسط  ،عبدالمحسن

  –شارع عبدالخالق ثروت ، القاهرة  32 –الناشر دار النهضة العربية  – األردني  المصري و

 1998طبعة 

الدليل العملي في المطالبات و الدعاوى العمالية في ضوء قانون   - أحمد منصور محمد ،علي

وتعديالته و أحكام محكمة التمييز و االستئناف بدولة قطر و   2004لسنة  14العمل رقم 

 2014الطبعة األولى  –محكمة التمييز  –المكتب الفني  – ربية األحكام الع

  –مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي بين الجدوى و الجدية  –جمال فاخر ،  النكاس

 1996تاريخ ديسمبر  4، العدد  20المجلد    –بحث محكم ومنشور في مجلة الحقوق )الكويت( 

 مجموعات القضائية:ال

الصادرة عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة   مجموعة األحكام

 محكمة التمييز  –المكتب الفني  – 2008إلى ديسمبر  2008السنة الرابعة من يناير  –التمييز 

مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة   –

محكمة   –المكتب الفني  – 2010إلى ديسمبر  2010نة السادسة من يناير التمييز ، الس

 التمييز

مجموعة األحكام الصادرة عن الدوائر المدنية و التجارية و األحوال الشخصية وغيرها بمحكمة  

 محكمة التمييز  –المكتب الفني  – 2013إلى ديسمبر  2013التمييز ، السنة التاسعة من يناير 

األحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز ، السنة الثالثة عشر من يناير  مجموعة 

 محكمة التمييز –المكتب الفني  – 2017إلى ديسمبر  2017
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 أحكام غير منشورة 

الصادر في الجلسة المنعقدة   279/2016حكم محكمة االستئناف القطرية في االستئناف رقم 

  31/10/2018بتاريخ 

تمييز مدني )الدائرة األولى(   2015لسنة  199ة التمييز القطرية في الطعن رقم حكم محكم

  19/1/2016الصادر في تاريخ 

تمييز مدني )الدائرة األولى(   2018لسنة  113حكم محكمة التمييز القطري في الطعن رقم 

 17/4/2018الصادر في تاريخ 

 مقابالت شخصية:

ي )مدير إدارة التخطيط و الجودة( في الهيئة العامة للتقاعد  مقابلة مع األستاذة موزة محمد السليط

   16/12/2018في تاريخ  –و التأمينات االجتماعية 

 مراجع شبكة اإلنترنت:

 مواقع االلكترونية : ال

موقع المجلس األعلى للقضاء قطر  

http://www.sjc.gov.qa/Pages/Encyclopedia/Encyclopedia.aspx  

 http://www.almeezan.qa/Default.aspx?language=arموقع الميزان 

موقع الهيئة العامة للتقاعد و المعاشات  

https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx#   

 /http://www.eastlaws.comموقع قوانين الشرق  

 

 

http://www.sjc.gov.qa/Pages/Encyclopedia/Encyclopedia.aspx
http://www.almeezan.qa/Default.aspx?language=ar
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
https://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/FAQ.aspx
http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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 ندوات ال

المقامة من قبل جمعية المحامين القطرية بتاريخ    –د و المعاشات ندوة قانون التقاع

20/4/2016 - https://www.youtube.com/watch?v=kcVpFUluK1E&t=1697s   

 تشريعات

 دولة قطر 

 1972النظام األساسي المؤقت المعدل لسنة  

 2004الدستور الدائم لدولة قطر سنة 

 1962لسنة  3قانون العمل رقم 

 بإنشاء قطر للبترول و القوانين المعدلة له  1974لسنة  10المرسوم بقانون رقم 

   تنظيم البعثات الدراسية 1976لسنة  9قانون رقم 

 أن تقاعد الموظفين المدنيين في ش 1984لسنة  7المرسوم بقانون رقم 

 7و  1984لسنة  6بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقم  1984لسنة  8المرسوم بقانون رقم 

 بشأن الضمان االجتماعي و القوانين المعدلة له   1995لسنة  38قانون رقم  1984لسنة 

 له  بشان التقاعد و المعاشات و القوانين المعدلة   2002لسنة  24قانون رقم 

  2004لسنة  14قانون العمل رقم 

  2004لسنة  22القانون المدني رقم 

 بشأن حاالت وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية   2005لسنة  12قانون رقم 

 بإصدار قانون الخدمة العسكرية   2006لسنة  31المرسوم بقانون رقم 

  2009لسنة  8قانون إدارة الموارد البشرية رقم 

  2016لسنة  15قانون الموارد البشرية المدنية رقم 

https://www.youtube.com/watch?v=kcVpFUluK1E&t=1697s
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 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات االجتماعية   2014لسنة  38القرار األميري رقم 

بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية اإلدارية و العمل و الشؤون  2016لسنة  6القرار األميري رقم 

 االجتماعية  

بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص   2018لسنة  41المرسوم رقم 

 بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

 دولة الكويت

 1962دستور دولة الكويت لسنة 

 دولة مصر 

  2014دستور دولة مصر لسنة  

  2003لسنة  13قانون العمل المصري رقم 

 

 


	في البداية تجدر الإشارة إلى أن المعاش تم تنظيمه في القانون القطري في قانونين الأول هو القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي  ، كما قد تم تنظيمه في القانون رقم (24) لسنة2002 بشأن التقاعد و المعاشات  ، وسوف نقوم بالتركيز على المعاش الذي تم تن...
	في البداية تجدر الإشارة إلى أن المعاش تم تنظيمه في القانون القطري في قانونين الأول هو القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي  ، كما قد تم تنظيمه في القانون رقم (24) لسنة2002 بشأن التقاعد و المعاشات  ، وسوف نقوم بالتركيز على المعاش الذي تم تن...
	في البداية تجدر الإشارة إلى أن المعاش تم تنظيمه في القانون القطري في قانونين الأول هو القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي  ، كما قد تم تنظيمه في القانون رقم (24) لسنة2002 بشأن التقاعد و المعاشات  ، وسوف نقوم بالتركيز على المعاش الذي تم تن...
	أما من حيث تعريف المعاش فقد تم تعريفه في قانون التقاعد و المعاشات بأنه "المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون"  ، وبالنظر إلى هذا التعريف يمكن الملاحظة أنه ليس تعريفاً جامعاً مانعاً لخصائص المعاش أو ما يميزه عن غ...
	وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع من التقارب بين كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، حيث  أنهما يشتركان في الأمور التالية:
	وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع من التقارب بين كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، حيث  أنهما يشتركان في الأمور التالية:
	وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع من التقارب بين كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، حيث  أنهما يشتركان في الأمور التالية:
	1. كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش تم تقريره بموجب نصوص القانون ، فمصدرهما هو القانون ، فهو الذي بين نطاقهما وشروط استحقاقهما وكيفية تقديرهما، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة هي أنه في حالة عدم النص عليهما في العقد أو اللائحة الداخلية للمنشأة فإن هذا لا ...
	2. كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش يختلفان في طريقة احتسابهما بحسب اختلاف المركز القانوني للشخص الذي تقررا له ، فتجد أن طريقة احتساب المعاش للموظف في الجهات الحكومية تختلف عن طريقة حساب المعاش بالنسبة للعامل في القطاع الخاص ، وبالنسبة لمكافأة نهاية...
	3. كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش يوفران حماية للشخص سواء كانت دائمة أم مؤقتة ، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة تتقرر للشخص الذي انتهت خدمته بهدف توفير له مورد رزق كافي للتكسب منه أو حتى عثوره على فرصة عمل أخرى ، ونفس الأمر يقال في المعاش حيث أنه وتحدي...
	4. كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش يأخذان بعين الاعتبار الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي كأساس لتقديرهما ، فبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة هذا ما صرحت به المادة 54 ، أما بالنسبة للمعاش فهو ما يستفاد من نص المادة 10 التي أخذت بعين الاعتبار الراتب في تح...
	ويظهر أن هناك نوع من التقارب بين كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش، إلا أن هناك أوجه اختلاف كثيرة  بينهم هي التي تظهر الفرق بين كل من الأمرين ، وأوجه الاختلاف هي:
	ويظهر أن هناك نوع من التقارب بين كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش، إلا أن هناك أوجه اختلاف كثيرة  بينهم هي التي تظهر الفرق بين كل من الأمرين ، وأوجه الاختلاف هي:
	ويظهر أن هناك نوع من التقارب بين كل من مكافأة نهاية الخدمة و المعاش، إلا أن هناك أوجه اختلاف كثيرة  بينهم هي التي تظهر الفرق بين كل من الأمرين ، وأوجه الاختلاف هي:
	1. على الرغم من أن كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة قد تولى تنظيمهما المشرع في نصوص القانون ، إلا أن أحكام مكافأة نهاية الخدمة تعد من النظام العام ،فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا إذا كان لمصلحة العامل وهذا يستفاد من نص المادة 4 من قانون العمل، أ...
	2. مكافأة نهاية الخدمة تدفع مرة واحدة للعامل عند انتهاء خدمته ، في حين أن المعاش يدفع شهرياً للعامل فالأخير يعمل بشكل أساسي على توفير مبلغ يؤمن به الشخص المتقاعد نفسه بعد تركه الوظيفة ، مما يخدم العامل أكثر بكثير من المكافأة التي قد تنفذ بعد مدة معينة.
	2. مكافأة نهاية الخدمة تدفع مرة واحدة للعامل عند انتهاء خدمته ، في حين أن المعاش يدفع شهرياً للعامل فالأخير يعمل بشكل أساسي على توفير مبلغ يؤمن به الشخص المتقاعد نفسه بعد تركه الوظيفة ، مما يخدم العامل أكثر بكثير من المكافأة التي قد تنفذ بعد مدة معينة.
	2. مكافأة نهاية الخدمة تدفع مرة واحدة للعامل عند انتهاء خدمته ، في حين أن المعاش يدفع شهرياً للعامل فالأخير يعمل بشكل أساسي على توفير مبلغ يؤمن به الشخص المتقاعد نفسه بعد تركه الوظيفة ، مما يخدم العامل أكثر بكثير من المكافأة التي قد تنفذ بعد مدة معينة.
	3. مكافأة نهاية الخدمة كما تمت الإشارة إليه سابقاً لم يتناول المشرع حكماً يفيد جواز الحجز عليها من قبل المحكمة وفاءً لدين على العامل  كما فعل بالنسبة للأجر ، وطبيعة مكافأة نهاية الخدمة تأبى فكرة الحجز عليها وفاء لدين معين وإن كان بإمكان صاحب العمل أن ...
	مكافأة نهاية الخدمة يتصور الجمع بينها وبين أجر العامل ، وذلك قد يفهم من نص المادة 67 من قانون العمل التي توجب على رب العمل في حالة انتهاء عقد العمل "أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد" فعبار...
	مكافأة نهاية الخدمة يتصور الجمع بينها وبين أجر العامل ، وذلك قد يفهم من نص المادة 67 من قانون العمل التي توجب على رب العمل في حالة انتهاء عقد العمل "أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد" فعبار...
	مكافأة نهاية الخدمة يتصور الجمع بينها وبين أجر العامل ، وذلك قد يفهم من نص المادة 67 من قانون العمل التي توجب على رب العمل في حالة انتهاء عقد العمل "أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد" فعبار...
	ثالثاً – التمييز بين مكافأة نهاية الخدمة و مبلغ التأمين:
	يعرف مبلغ التأمين بأنه مبلغ من المال يقوم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر أو الكارثة محل التأمين  ، ويعد مبلغ التأمين من أهم أركان عقد التأمين حيث لا يتصور أن يقوم التأمين من دونه ، كما أن مبلغ التأمين يعد التزاماً على عاتق المؤمن يل...
	1. كل من مكافأة نهاية الخدمة و مبلغ التأمين يقومان بنفس الدور المتمثل في تأمين الشخص من خطر معين ، بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة الخطر إما أن يكون عدم وجود دخل معين للشخص إما أن يكون بصفة مؤقتة لحين العثور على وظيفة أخرى أو بصفة دائمة عندما يكون الشخص ...
	1. كل من مكافأة نهاية الخدمة و مبلغ التأمين يقومان بنفس الدور المتمثل في تأمين الشخص من خطر معين ، بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة الخطر إما أن يكون عدم وجود دخل معين للشخص إما أن يكون بصفة مؤقتة لحين العثور على وظيفة أخرى أو بصفة دائمة عندما يكون الشخص ...
	1. كل من مكافأة نهاية الخدمة و مبلغ التأمين يقومان بنفس الدور المتمثل في تأمين الشخص من خطر معين ، بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة الخطر إما أن يكون عدم وجود دخل معين للشخص إما أن يكون بصفة مؤقتة لحين العثور على وظيفة أخرى أو بصفة دائمة عندما يكون الشخص ...
	2. كل من مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ التأمين عبارة عن مبلغ مالي يدفع إلى العامل أو إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، وبالنسبة لمبلغ التأمين فإنه في بعض الحالات تلتزم شركة التامين بإصلاح الضرر عيناً بدلا من دفع مبلغ مالي وحتى في هذه الحالة فإن شركة التأمين...
	3. كل من مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ التأمين يتصور الحرمان منهما ، بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة يمكن حرمان العامل منها إذا تم فصله بناءً على نص المادة 61 من قانون العامل أو إذا كان يخضع لنظام أفضل من مكافأة نهاية الخدمة (نص المادة 56 قانون العمل) ، أما ...
	على الرغم مما سبق إلا أن كل من مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ التأمين لهما أحكام تميزُ كل منهما عن الآخر و تتمثل فيما يلي:
	1. تقدير مبلغ التأمين يختلف عن تقدير مكافأة نهاية الخدمة ، بالنسبة  لمبلغ التأمين فإن  تقديره يعتمد بالدرجة الأولى على نوع التأمين وما إذا كان التأمين على الأشخاص أو التأمين من الأضرار ، فبالنسبة للأول فإن تقديره يكون بناءً على ما هو متفق عليه في عقد ...
	2. مكافأة نهاية الخدمة بما أنها أحد المبالغ المستحقة للعامل فإن قانون العمل أعطاها امتيازاً تتقدم بموجبه على سائر الديون الأخرى لرب العمل ، أما مبلغ التأمين فالمشرع لم يعطه أي امتياز وبالتالي يعتبر دين عادي ولا يتقدم على غيره من الديون.
	تتقادم دعوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وذلك بموجب نص المادة 10 من قانون العمل، أما بالنسبة للمطالبة بمبلغ التأمين فإن دعوى المطالبة به تتقادم بمرور 3 سنوات من وقت الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، و الملاحظ أن م...
	بعد العرض السابق يمكن القول أن مكافأة نهاية الخدمة تختلف عن النظم الأخرى التي قد تختلط بها ، فهي لا تعد أجراً إضافياً ، كما أنها ليست معاشاً ولا تقترب من أحكامه لاختلاف فلسفة المعاش عن مكافأة نهاية الخدمة ، كما أنها لا تعد مبلغ تأمين . بعد أن قمنا بال...
	المبحث الثاني
	شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
	مكافأة نهاية الخدمة بما أنها حق مكتسب للعامل يجب أن تتوافر شروط معينة، وبالنسبة للشرط الأول فهو شرط بديهي متمثل في  أن تكون العلاقة بين العامل ورب العمل عقد عمل يحكمها قانون العمل ، الشرط الثاني انتهاء عقد العمل ، وأخيراً أن لا يكون العامل خاضعاً لنظا...
	المطلب الأول
	أن يكون عقد العمل خاضعاً لأحكام قانون العمل
	وهذا الشرط في حد ذاته يمكن تقسيمه إلى شرطين، الأول هو أن يكون العقد محل العلاقة عقد عمل ، و الثاني أن يكون عقد العمل خاضعاً لأحكام قانون العمل ، وذلك لإمكانية أن يكون العقد عقد عمل لكن قانون العمل لا يطبق عليه  ، وتكمن أهمية هذا الشرط في أن وحدها عق...
	الشرط الأول - أن يكون العقد عقد عمل
	عقد العمل كما عرفته المادة الأولى من قانون العمل بأنه " اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر" ويمكن من التعريف السابق استنتاج أهم خصائص عقد العمل وهي:
	1. أنه عقد رضائي: بمعنى أن يكفي لانعقاده أن تتوافق إرادة كل من الدائن و المدين – وهما رب العمل و العامل-  دون الحاجة لأن تفرغ في قالب شكلي معين ، وبالنسبة لما نص عليه المشرع القطري في المادة 38  من قانون العمل من جواز إثبات علاقة العمل في حال عدم وجود...
	2. أنه عقد ملزم للجانبين:  و العقود الملزمة للجانبين هي العقود التي تولد التزامات على عاتق طرفيها بحيث يصبح كلا الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت ، وبالنسبة لعقد العمل فإنه يولد التزامات على عاتق طرفيه فبالنسبة لرب العمل فهو عليه عدة التزامات أهمها الال...
	3. أنه من عقود المعاوضة: وعقود المعاوضة هي العقود التي يحصل فيها كلا المتعاقدين على مقابل لما يعطيه  ، وبالنسبة لعقد العمل فإن كل من العامل و رب العمل يحصل على مقابل لما يعطيه ، أما العامل فيحصل على الأجر مقابل ما يؤديه من عمل ، و العكس يقال لرب العمل...
	4. أنه من العقود الواردة على العمل: ويقصد بهذا أن عقد العمل من العقود التي يكون محل الأداء الرئيسي هو القيام بعمل وما يميز هذا العمل أنه عمل يخضع إما لإدارة أو توجيه من صاحب العمل  ، وهذا الذي يبرز عنصر التبعية التي تعد الميزة الرئيسة التي تميز عقد ال...
	4. أنه من العقود الواردة على العمل: ويقصد بهذا أن عقد العمل من العقود التي يكون محل الأداء الرئيسي هو القيام بعمل وما يميز هذا العمل أنه عمل يخضع إما لإدارة أو توجيه من صاحب العمل  ، وهذا الذي يبرز عنصر التبعية التي تعد الميزة الرئيسة التي تميز عقد ال...
	4. أنه من العقود الواردة على العمل: ويقصد بهذا أن عقد العمل من العقود التي يكون محل الأداء الرئيسي هو القيام بعمل وما يميز هذا العمل أنه عمل يخضع إما لإدارة أو توجيه من صاحب العمل  ، وهذا الذي يبرز عنصر التبعية التي تعد الميزة الرئيسة التي تميز عقد ال...
	أنه يحتوي على عنصر التبعية:  وعنصر التبعية يمكن أن يستفاد من العبارة التي وردت في نهاية تعريف عقد العمل وهي " تحت إدارته أو إشرافه"، و معيار التبعية الذي اختاره المشرع القطري هو التبعية القانونية وهو المعيار الذي عليه أغلب الفقه و القضاء،   ، ونعني با...
	أنه يحتوي على عنصر التبعية:  وعنصر التبعية يمكن أن يستفاد من العبارة التي وردت في نهاية تعريف عقد العمل وهي " تحت إدارته أو إشرافه"، و معيار التبعية الذي اختاره المشرع القطري هو التبعية القانونية وهو المعيار الذي عليه أغلب الفقه و القضاء،   ، ونعني با...
	أنه يحتوي على عنصر التبعية:  وعنصر التبعية يمكن أن يستفاد من العبارة التي وردت في نهاية تعريف عقد العمل وهي " تحت إدارته أو إشرافه"، و معيار التبعية الذي اختاره المشرع القطري هو التبعية القانونية وهو المعيار الذي عليه أغلب الفقه و القضاء،   ، ونعني با...
	التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود المسماة
	يلاحظ أن عنصر التبعية القانونية هو  الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى كعقد المقاولة ، وعقد الوكالة حيث أن العقدين الأخيرين من نفس نوع عقد العمل فكلاهما من العقود الواردة على العمل ، ولكن في القانون القطري ربما أكثر العقود اختلاطاً بعقد العم...
	يلاحظ أن عنصر التبعية القانونية هو  الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى كعقد المقاولة ، وعقد الوكالة حيث أن العقدين الأخيرين من نفس نوع عقد العمل فكلاهما من العقود الواردة على العمل ، ولكن في القانون القطري ربما أكثر العقود اختلاطاً بعقد العم...
	يلاحظ أن عنصر التبعية القانونية هو  الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى كعقد المقاولة ، وعقد الوكالة حيث أن العقدين الأخيرين من نفس نوع عقد العمل فكلاهما من العقود الواردة على العمل ، ولكن في القانون القطري ربما أكثر العقود اختلاطاً بعقد العم...
	أولاً- التمييز بين عقد العمل و عقد المقاولة
	عرف القانون المدني القطري في المادة 682 عقد المقاولة بأنه " المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر، دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه" ، ويلاحظ أن عقد المقاولة يقترب من عقد العمل في أن كلا ...
	وعلى الرغم من التشابه السابق إلا أن الفقه اجتهد في محاولة التمييز بين كلا العقدين، وكان المعيار الأول هو طريقة دفع الأجر،  حيث يرى أصحاب هذا المعيار أن المقاول هو الذي يتحدد أجره إما بالقطعة أو الطريحة فالأجر في عقد المقاولة يتم تقديره جزافاَ، أما بال...
	وعلى الرغم من التشابه السابق إلا أن الفقه اجتهد في محاولة التمييز بين كلا العقدين، وكان المعيار الأول هو طريقة دفع الأجر،  حيث يرى أصحاب هذا المعيار أن المقاول هو الذي يتحدد أجره إما بالقطعة أو الطريحة فالأجر في عقد المقاولة يتم تقديره جزافاَ، أما بال...
	وعلى الرغم من التشابه السابق إلا أن الفقه اجتهد في محاولة التمييز بين كلا العقدين، وكان المعيار الأول هو طريقة دفع الأجر،  حيث يرى أصحاب هذا المعيار أن المقاول هو الذي يتحدد أجره إما بالقطعة أو الطريحة فالأجر في عقد المقاولة يتم تقديره جزافاَ، أما بال...
	والمعيار الذي استقر عليه الفقه للتمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة هو معيار التبعية القانونية، فموضوع عقد المقاولة هو القيام بعمل حر تقتصر فيه سلطة صاحب العمل في الرقابة على نتيجة العمل وما إذا تم إنجازه في الوقت المحدد وطبقاً للشروط و المواصفات المتف...
	ثانياً – التمييز بين عقد العمل و عقد الاستخدام
	عقد الاستخدام هو أحد العقود التي استحدثها المشرع القطري لتغطية فئة العاملين بالمنازل و التي كانت مستثناة من الخضوع لقانون العمل القطري ، و الذي ارتأى المشرع القطري أن يخضعها لنظام قانوني خاص مما دفعه إلى إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين ...
	عقد الاستخدام هو أحد العقود التي استحدثها المشرع القطري لتغطية فئة العاملين بالمنازل و التي كانت مستثناة من الخضوع لقانون العمل القطري ، و الذي ارتأى المشرع القطري أن يخضعها لنظام قانوني خاص مما دفعه إلى إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين ...
	عقد الاستخدام هو أحد العقود التي استحدثها المشرع القطري لتغطية فئة العاملين بالمنازل و التي كانت مستثناة من الخضوع لقانون العمل القطري ، و الذي ارتأى المشرع القطري أن يخضعها لنظام قانوني خاص مما دفعه إلى إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين ...
	من التعريفات السابقة يمكن تعريف عقد الاستخدام بأنه اتفاق بين شخصين طبيعيين هما صاحب العمل والمستخدم ، يلتزم بموجبها المستخدم بأن يقوم بالأعمال التي يكلفها بها صاحب العمل أو المقيمين معه ، مقابل مبلغ نقدي ، على أن تتم تأدية هذه الأعمال من قبل المستخدم ...
	1. كلا العقدين من العقود الواردة على العمل ، فمحل الالتزام في كلا العقدين هو القيام بعمل سواءً كان العمل مادي أو معنوي
	2. كلا العقدين من العقود التي تحتوي على عنصر التبعية القانونية ، فكل من المستخدم و العامل يؤديان عملهما لقاء أجراً من صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه .
	2. كلا العقدين من العقود التي تحتوي على عنصر التبعية القانونية ، فكل من المستخدم و العامل يؤديان عملهما لقاء أجراً من صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه .
	2. كلا العقدين من العقود التي تحتوي على عنصر التبعية القانونية ، فكل من المستخدم و العامل يؤديان عملهما لقاء أجراً من صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه .
	3. مكافأة نهاية الخدمة في كلا العقدين تخضع لنفس التقدير المتمثل في حد أدنى لا يقل عن أجر ثلاثة أسابيع  عن كل سنة من سنوات الخدمة إذا أمضى العامل أو المستخدم مدة سنة لدى صاحب العمل ، وذلك ما نصت عليه كل من المادة 54 من قانون العمل و المادة 15 من قانون ...
	على الرغم من التشابه السابق بين كلا العقدين ، إلا أنهما يختلفان في أمور كثيرة منها:
	1. عقد العمل يتصور أن يقوم بين شخص معنوي وأخر طبيعي ، على خلاف عقد الاستخدام الذي لا يتصور وجوده إلا بين أشخاص طبيعيين ، و السبب في ذلك يكمن في حرص المشرع على الحفاظ على خصوصية الأفراد وسرية معلوماتهم في محيط الأسرة و الأصدقاء وهو ما يتوافر في الشخص ا...
	عقد العمل هو عقد رضائي و الكتابة المطلوبة فيه هي الكتابة للإثبات ، أما بالنسبة لعقد الاستخدام فإن البعض يرى أنه عقد شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة و التصديق عليه من وزارة التنمية و العمل و الشؤون الاجتماعية وفقاً لما قررته المادة 3 من قانون بشأن المستخدمي...
	عقد العمل هو عقد رضائي و الكتابة المطلوبة فيه هي الكتابة للإثبات ، أما بالنسبة لعقد الاستخدام فإن البعض يرى أنه عقد شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة و التصديق عليه من وزارة التنمية و العمل و الشؤون الاجتماعية وفقاً لما قررته المادة 3 من قانون بشأن المستخدمي...
	عقد العمل هو عقد رضائي و الكتابة المطلوبة فيه هي الكتابة للإثبات ، أما بالنسبة لعقد الاستخدام فإن البعض يرى أنه عقد شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة و التصديق عليه من وزارة التنمية و العمل و الشؤون الاجتماعية وفقاً لما قررته المادة 3 من قانون بشأن المستخدمي...
	2. في عقد العمل يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العمل القطري ، أما مكافأة نهاية الخدمة في قانون بشأن مستخدمي المنازل فإن المستخدم لا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة بشكل كلي وإنما...
	2. في عقد العمل يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العمل القطري ، أما مكافأة نهاية الخدمة في قانون بشأن مستخدمي المنازل فإن المستخدم لا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة بشكل كلي وإنما...
	2. في عقد العمل يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العمل القطري ، أما مكافأة نهاية الخدمة في قانون بشأن مستخدمي المنازل فإن المستخدم لا يحرم من مكافأة نهاية الخدمة بشكل كلي وإنما...
	وتجدر الإشارة إلى أن معيار التبعية القانونية لا يمكن الاعتداد به كمعيار للتفرقة بين عقد العمل و عقد الاستخدام، و السبب في ذلك أن كل من العقدين يتوافر فيه معيار التبعية بل على العكس قد يتوافر في عقد الاستخدام معيار التبعية الاقتصادية و الذي يعني أن الم...
	أما بالنسبة للأهمية في التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود هي أن وحدها عقود العمل تتمتع بالمزايا و الحماية المقررة بموجب قانون العمل دون غيرها ، ولكن هذه الحماية تشترط أن يكون عقد العمل خاضعاً لقانون العمل وهذا ما يقودنا إلى مناقشة الشرط الثاني المت...
	الشرط الثاني - أن يكون عقد العمل خاضعاً لقانون العمل.
	ويعد هذا الشرط تكملةً للشرط السابق، فحتى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل ، يجب أن يرتبط مع صاحب العمل بعقد عمل وهذا ما تمت مناقشته سابقاً ، بالإضافة إلى وجوب أن يكون عقد العمل خاضعاً لقانون العمل ، و السبب في هذا الشرط أنه قد توجد عقود...
	والجدير بالذكر أن المشرع قد يستثني طوائف معينة من الخضوع لقانون العمل إما لأن لها نظام قانوني خاص بها كالموظفين في الجهات الحكومية وغيرها و المستخدمين في المنازل في  القانون القطري  ، كما أن المشرع قد يستثني بعض الفئات من قانون العمل فيجعلها بحسب الأص...
	الطائفة الأولى : الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها
	من الفئات التي استثنتها المادة 3 من قانون العمل العمال في الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وذلك بقولها " الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتق...
	ولعل ما يؤكد ذلك ما قضت به محكمة التمييز القطرية في حكم لها من أن " المقرر أن للشركة التجارية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ولو كانت الحكومة أحد المساهمين فيها، وكان الدستور والقا...
	ويؤكد الحكم السابق أن الأصل في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تتولى تأسيسها أن موظفوها خاضعون لقانون العمل ، لكن الحكم السابق كان قبل تعديل سنة 2014 ، لذلك يثار التساؤل حول الحكمة التي دعت المشرع إلى استثناء موظفي الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تس...
	يرى الباحث أن وجهة المشرع القطري قد تكون منتقدة بعض الشيء ذلك أنه أخرج فئات كانت تخضع لقانون العمل من نطاق تطبيقه، الأمر الذي قد يحمل على محاوله الهروب من تطبيق أحكامه ، علاوة على أن إخراج موظفي هذه الشركات من نطاق تطبيق قانون العمل يجعل العلاقة عقدية...
	يرى الباحث أن وجهة المشرع القطري قد تكون منتقدة بعض الشيء ذلك أنه أخرج فئات كانت تخضع لقانون العمل من نطاق تطبيقه، الأمر الذي قد يحمل على محاوله الهروب من تطبيق أحكامه ، علاوة على أن إخراج موظفي هذه الشركات من نطاق تطبيق قانون العمل يجعل العلاقة عقدية...
	يرى الباحث أن وجهة المشرع القطري قد تكون منتقدة بعض الشيء ذلك أنه أخرج فئات كانت تخضع لقانون العمل من نطاق تطبيقه، الأمر الذي قد يحمل على محاوله الهروب من تطبيق أحكامه ، علاوة على أن إخراج موظفي هذه الشركات من نطاق تطبيق قانون العمل يجعل العلاقة عقدية...
	الطائفة الثانية – موظفي الجهات التي تؤسسها أو تشارك فيها قطر للبترول
	من الطوائف التي نص المشرع على عدم خضوعها لقانون العمل هي موظفي "الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها" وقطر للبترول هي " مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة" وذلك وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 197...
	يرى الباحث أن ما نص عليه المشرع من استثناء خاص بقطر للبترول ، زيادة لا مبرر لها وكان بالإمكان الاستغناء عنها ، وتحديداَ أن المشرع يشترط مجرد أن تكون الشركة قد تم تأسيسها من قبل قطر للبترول أو قطر للبترول شاركت في تأسيسها أو ساهمت فيها ، وهذا فيه توسيع...
	والملاحظ أن المشرع توسع بعض الشيء حينما نص على مساهمة قطر للبترول في شركة يستثني موظفي هذه الشركة من نطاق تطبيق قانون العمل ، وهذا توسع غير محمود من المشرع يوصي الباحث أن يعدل عنه ويكتفى بالنص الأول وهو الخاص بالجهات الحكومية و الذي فيه نوع من التقييد...
	وتجدر الإشارة إلى أن هناك جانباً من الفقه   يرى أن النص على استثناء موظفي قطر للبترول من نطاق قانون العمل هو نص محمود، ذلك أن الشركات التي تنشئها قطر للبترول أو تشارك في تأسيسها أو تساهم فيها أوضاع موظفيها العقدية سوف تكون حتماً في وضع قانوني أفضل من ...
	هذا كله فيما يتعلق بالشرط الأول المتمثل في وجوب أن تكون العلاقة بين العامل ورب العمل يحكمها عقد عمل خاضع لقانون العمل، ولكن توافر هذا الشرط ليس كافياً إذ يجب أن تنتهي خدمة العامل لدى صاحب العمل وهو ما يقودنا إلى الشرط الثاني والذي سوف نناقشه في المطلب...
	المطلب الثاني
	انتهاء خدمة العامل
	حتى يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل ، فإنه لا يكفي أن يرتبط مع صاحب العمل بعقد عمل ، ويكون الأخير خاضعاً لقانون العمل ، بل يجب أيضاً أن تنتهي خدمة العامل لدى صاحب العمل ، فمكافأة نهاية الخدمة كما سبق تعريفها هي مبلغ من المال يدفع ل...
	أولاً – مرور المدة
	يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل القطري أن يقضي العامل مدة معينة لدى رب العمل، هذه المدة حددتها المادة 54 من قانون العمل وهي سنة مستمرة لدى صاحب العمل ، فلا يكفي مجرد انتهاء عقد العمل لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة وإنما يجب أن ي...
	والمقصود بالخدمة المستمرة وكما عرفتها المادة الأولى من قانون العمل هي " خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب ل...
	والمقصود بالخدمة المستمرة وكما عرفتها المادة الأولى من قانون العمل هي " خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب ل...
	والمقصود بالخدمة المستمرة وكما عرفتها المادة الأولى من قانون العمل هي " خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب ل...
	والعبرة في تحديد متى تبدأ خدمة العامل حتى يتم احتساب مدة السنة هي بمدة الخدمة الفعلية لا بما يتفق عليه الأطراف في العقد ، و السبب في ذلك هو أن الأطراف قد يتفقون في الواقع العملي على وقت معين يبدأ فيه العمل ، ولكن رب العمل يقوم بتشغيل العامل قبل هذه ال...
	ومن البديهي أنه لا يحسب من ضمن خدمة العامل المدة التي يتغيبها عن عمله دون عذر مشروع أو موافقة من صاحب العمل ، وعلة الحكم أنه في هذه الحالة خدمة العامل لن تكون مستمرةً لأن انقطاعه عن العمل دون مبرر لا يدخل تحت تعريف الخدمة المستمرة ، على أنه إذا كان ان...
	أما إذا كان انقطاع العامل عن العمل نتيجة  إخلال صاحب العمل بأحد التزاماته المقررة بموجب القانون كأن يمتنع عن دفع الأجرة أو أن لا يراعي إجراء الإخطار الذي تطلبه القانون ، فإن انقطاع العامل في هذه الحالة يعد انقطاعاً مشروعاً  ، ولعل ما يؤكد ذلك ما ذهبت ...
	ولا يؤثر على خدمة العامل مدة وقفه احتياطياً نتيجة اتهامه بارتكاب جريمة جنائية ، وبعد التحقيقات تبين أن التهمة المنسوبة للعامل لا أساس لها من الصحة حيث أنه في هذه الحالة تحسب مدة الوقف ضمن مكافأة نهاية الخدمة  ، وذلك استناداً لما ورد في المادة 59 من قا...
	وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن مدة خدمة العامل التي تحسب ضمنها مدة الإخطار سواء كان يعمل العامل بالفعل ، أو قام رب العمل بالاستغناء عن خدماته خشية أن يكون العامل غير جدي في تنفيذ العمل ، أو أن يتعمد إلحاق الضرر بصاحب العمل ، ففي جميع الحالات السابقة تحسب...
	ثانياً – أن لا يكون انتهاء خدمة العامل بسبب توقيع جزاءات تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة
	إن العامل يعمل لدى صاحب العمل بغية الحصول على إما مكافأة نهاية الخدمة أو أي نظام تأميني أخر يوفره صاحب العمل يضمن له حياة كريمة بعد خروجه من الخدمة ، لذلك يحرص العامل على أن يعمل لدى صاحب العمل مدة طويلة حتى تزيد من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، وعلى ...
	على الرغم مما سبق وحتى إن أمضى العامل مدة سنة خدمة عمل مستمرة فإنه قد لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا تم توقيع جزاءات تحرمه منها وذلك إما أن يكون الجزاء الموقع عليه هو جزاء الفصل من الخدمة مع الحرمان من مكافأة نهاية المنصوص عليه المادة 59 في البند ال...
	ويقع على عاتق صاحب العمل إثبات أن المخالفات التي ارتكبها العامل تندرج تحت ما هو منصوص عليه من حالات في المادة 61  فإذا لم يستطع صاحب العمل إثبات أن المخالفة التي ارتكبها العامل تندرج تحت الأفعال المنصوص عليها في المادة 61 ومع ذلك قام بفصل العامل ، فإن...
	ويقع على عاتق صاحب العمل إثبات أن المخالفات التي ارتكبها العامل تندرج تحت ما هو منصوص عليه من حالات في المادة 61  فإذا لم يستطع صاحب العمل إثبات أن المخالفة التي ارتكبها العامل تندرج تحت الأفعال المنصوص عليها في المادة 61 ومع ذلك قام بفصل العامل ، فإن...
	ويقع على عاتق صاحب العمل إثبات أن المخالفات التي ارتكبها العامل تندرج تحت ما هو منصوص عليه من حالات في المادة 61  فإذا لم يستطع صاحب العمل إثبات أن المخالفة التي ارتكبها العامل تندرج تحت الأفعال المنصوص عليها في المادة 61 ومع ذلك قام بفصل العامل ، فإن...
	ويثار التساؤل أيضاً عن الحالة التي يقوم فيها العامل بإنهاء خدماته في عقد العمل محدد المدة ، ودون أن يستند في ذلك إلى نص المادة 51 من قانون العمل ، فهل إنهاء العامل لعقد العمل في هذه الحالة يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة؟ يرى البعض أنه في حالة عقد العمل ...
	ويثار التساؤل أيضاً عن الحالة التي يقوم فيها العامل بإنهاء خدماته في عقد العمل محدد المدة ، ودون أن يستند في ذلك إلى نص المادة 51 من قانون العمل ، فهل إنهاء العامل لعقد العمل في هذه الحالة يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة؟ يرى البعض أنه في حالة عقد العمل ...
	ويثار التساؤل أيضاً عن الحالة التي يقوم فيها العامل بإنهاء خدماته في عقد العمل محدد المدة ، ودون أن يستند في ذلك إلى نص المادة 51 من قانون العمل ، فهل إنهاء العامل لعقد العمل في هذه الحالة يحرمه من مكافأة نهاية الخدمة؟ يرى البعض أنه في حالة عقد العمل ...
	والباحث يميل إلى الرأي الأول الذي يرى أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة إذا قام بإنهاء عقد عمله في حالة ما إذا كان محدد المدة ، ولكنه يختلف مع هذا الرأي في التسبيب ، فالباحث يرى أن العامل الذي يقوم بإنهاء عقد عمله بإرادته المنفردة هو في حقيقته لي...
	قد يعترض البعض على التحليل السابق بحجة أنه يضع صاحب العمل في وضع أفضل من العامل إذ أن الأول يتصور أن يقوم بإنهاء عقد العمل، إن لم يكن بالصورة القانونية إلا أنه يمكنه ذلك بطريقة مادية متمثلة في منع العامل من دخول المنشأة وحرمانه من أداء العمل، و الرد ع...
	وينتقد البعض  نص المادة 61 من قانون العمل القطري حيث يرى أن وجود مثل هذه المادة غير مبرر وأهم ما اعترض به على هذه المادة هو:
	1. الغرض من مجازاة العامل هو زجره عن تكرار المخالفة بما يشكل رادعاً له ولغيره فالغاية في توقيع الجزاء هو حسن سير العمل بالمنشأة ، أما مكافأة نهاية الخدمة فإنها نوع من الشكر و الثناء على جهود العامل في المؤسسة كما أنها تلعب دوراً تأميناً مهم حيث أن الع...
	2. منح رب العمل سلطة حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة قد يؤدي إلى أن يقوم رب العمل بالتوسع في استعمالها بفصل العامل وحرمانه من المكافأة  الأمر الذي قد يصل إلى مرحلة التعسف.
	3. قد يوجد لدى رب العمل نظام تأميني أفضل من مكافأة نهاية الخدمة فيحرم العامل من المكافأة ، بل على العكس قد يكون النظام التأميني أقل فائدة من مكافأة نهاية الخدمة ومع ذلك يقرر العامل اختيار النظام التأميني الخاص برب العمل لما فيه من استمرارية الأمر الذي...
	وعلى الرغم من وجاهة الانتقادات السابقة وشدة حرصها على أن لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة تحت أي ظرف ، إلا أن الباحث يرى أن الانتقادات السابقة مردود عليها بما يلي :
	مكافأة نهاية الخدمة الأصل فيها أنها تمنح للعامل نتيجة سنوات الخدمة و الإخلاص التي قدمها للمؤسسة ، أما الاستثناء أن يحرم منها العامل و الناظر للحالات الواردة في نص المادة 61 يلاحظ أن جميعها مخالفات يفترض في العامل عدم القيام بها فهي تمثل استثناء على ال...
	أما القول بأن منح رب العمل سلطة فصل العامل وحرمانه من المكافأة قد يؤدي بصاحب العمل إلى إساءة استعمال سلطته وصولاً إلى التعسف ، فهذا مردود بأن القانون منح رب العمل صلاحية توقيع الجزاءات على العامل إلا أنه أحاطها بضمانات يجب على رب العمل مراعاتها قبل ال...
	1. أما بالنسبة للنظام التأميني الخاص برب العمل فإن المشرع نص عليه في المادة 56 وذلك رغبةً منه في التخفيف من على كاهل رب العمل من بعض المصروفات التي يتكبدها ، فإذا ما وجد نظاماً تأمينياً أفضل للعامل من مكافأة نهاية الخدمة فإنه يجب على رب العمل أن يوفره...
	وبالنسبة للنقطة السابقة فإنها تمثل قيد على استحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وذك لما نتج من أثر لمد تطبيق قانون التقاعد والمعاشات بالنسبة للقطريين ، لذلك يجب علينا مناقشة هذا الشرط المتمثل في عدم خضوع العامل لنظام تأمين أفضل من مكافأة نهاية ا...
	المطلب الثالث
	عدم خضوع العامل لنظام تأمين أفضل من مكافأة نهاية الخدمة
	مكافأة نهاية الخدمة الأصل فيها أنها تمنح للعامل كنوع من المكافأة له على الخدمة التي قضاها لدى صاحب العمل، فهي تعتبر بمثابة الشكر و التقدير من رب العمل على جهود العامل ، ولكن استحقاق العامل مشروط بأن لا يكون رب العمل لديه ميزة أفضل من مكافأة نهاية الخد...
	مكافأة نهاية الخدمة الأصل فيها أنها تمنح للعامل كنوع من المكافأة له على الخدمة التي قضاها لدى صاحب العمل، فهي تعتبر بمثابة الشكر و التقدير من رب العمل على جهود العامل ، ولكن استحقاق العامل مشروط بأن لا يكون رب العمل لديه ميزة أفضل من مكافأة نهاية الخد...
	مكافأة نهاية الخدمة الأصل فيها أنها تمنح للعامل كنوع من المكافأة له على الخدمة التي قضاها لدى صاحب العمل، فهي تعتبر بمثابة الشكر و التقدير من رب العمل على جهود العامل ، ولكن استحقاق العامل مشروط بأن لا يكون رب العمل لديه ميزة أفضل من مكافأة نهاية الخد...
	أولاً - مضمون المادة 56 من قانون العمل القطري
	تنص المادة 56 من قانون العمل القطري على أن " لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة (54) من هذا القانون، بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدم...
	والميزة التي يقدمها رب العمل قد تكون نظاماً للتقاعد خاص برب العمل يشترك فيه العامل بنسب معينة يحددها رب العمل و قد يكون صندوق ادخار لصالح العامل ، ويرى الباحث أن الميزة يمكن أن تكون مرتباً مدى الحياة و التي تكفل القانون المدني بتنظيم أحكامها في المواد...
	والميزة التي يقدمها رب العمل قد تكون نظاماً للتقاعد خاص برب العمل يشترك فيه العامل بنسب معينة يحددها رب العمل و قد يكون صندوق ادخار لصالح العامل ، ويرى الباحث أن الميزة يمكن أن تكون مرتباً مدى الحياة و التي تكفل القانون المدني بتنظيم أحكامها في المواد...
	والميزة التي يقدمها رب العمل قد تكون نظاماً للتقاعد خاص برب العمل يشترك فيه العامل بنسب معينة يحددها رب العمل و قد يكون صندوق ادخار لصالح العامل ، ويرى الباحث أن الميزة يمكن أن تكون مرتباً مدى الحياة و التي تكفل القانون المدني بتنظيم أحكامها في المواد...
	ويفهم من موقف المشرع القطري في المادة 56 أنه لم يجز للعامل أن يجمع بين مكافأة نهاية الخدمة ، وأي نظام تأميني أخر يقدمه رب العمل، فالمشرع إما أن يجبر رب العمل على دفع الميزة إذا كانت أفضل للعامل ، أو أن يترك الخيار للعامل أن يختار في حال إذا ثبت أن الم...
	أولاً يجب التنويه إلى أن هذه المسألة لا تطرح إلا بالنسبة للعامل القطري ، لأن الأخير هو المخاطب بأحكام قانون التقاعد و المعاشات  ، أما العامل الأجنبي فلا يتصور أن تطرح بالنسبة له لأنه وبكل بساطة ليس مخاطب بأحكام قانون التقاعد و المعاشات ، وذلك ما لم يك...
	فالملاحظ أن رب العمل هو الذي سيعيد الاشتراكات  ، فنص المادة 56 واضح في أن النظام يجب أن يكون من استحداث صاحب العمل نفسه لا جهة خارجية ، ويترتب على ذلك أنه لا يوجد تلازم بين مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل و المعاش المستحق وفقاً لقانون التقاعد و الم...
	والتحليل السابق إن صح فقد يؤدي إلى نتيجة خطيرة وهي أن عبئ تأمين العامل من مخاطر البطالة حتى يحصل على وظيفة أخرى سوف يتم نقله من على الدولة إلى أصحاب العمال  ، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف أصحاب الشركات و القطاع الخاص بشكل عام عن توظيف القطريين لأنهم سي...
	والتحليل السابق إن صح فقد يؤدي إلى نتيجة خطيرة وهي أن عبئ تأمين العامل من مخاطر البطالة حتى يحصل على وظيفة أخرى سوف يتم نقله من على الدولة إلى أصحاب العمال  ، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف أصحاب الشركات و القطاع الخاص بشكل عام عن توظيف القطريين لأنهم سي...
	والتحليل السابق إن صح فقد يؤدي إلى نتيجة خطيرة وهي أن عبئ تأمين العامل من مخاطر البطالة حتى يحصل على وظيفة أخرى سوف يتم نقله من على الدولة إلى أصحاب العمال  ، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف أصحاب الشركات و القطاع الخاص بشكل عام عن توظيف القطريين لأنهم سي...
	ثانياً – موقف المحاكم القطرية
	بالنسبة لموقف المحاكم القطرية فإن هناك اختلافاً فيما بينها ، وذلك بالنسبة للقضيتين اللتين تعرضتا لهذه المشكلة ، وسوف نعرض لهاتين القضيتين مع تحليل ونقد لموقف المحاكم القطرية في مسألة مدى جواز جمع العامل القطري بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش المستحق ...
	القضية الأولى
	تتلخص وقائع القضية أن المدعية وهي قطرية الجنسية تعمل لدى شركة الاتصالات (كيوتل)  من تاريخ 29/6/1996 ، فوجئت بصدور قرار إنهاء خدماتها في تاريخ 26/10/2010 وبدون إخطار ودون أن تستوفي جميع مستحقاتها ، فقامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة...
	محكمة الاستئناف حكمت بعدم أحقية المدعية بمكافأة نهاية الخدمة، حيث أنها اعتبرت أن خضوع العامل لنظام تأميني إجباري مفروض من قبل الدولة يعتبر بمثابة ميزة تمنح للعامل وبالتالي فإن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يكون وفقاً لما نص عليه قانون التقاعد والمع...
	احتجت الطاعنة أمام محكمة التمييز بأن نص المادة 56 من قانون العمل أعطى العامل الحق في الاختيار بين النظام التقاعدي وبين مكافأة نهاية الخدمة ،علاوة على تمسكها بحقها في مكافأة نهاية الخدمة وأن حكم الاستئناف حرمها من حقها في الاختيار على سند من خضوعها لقا...
	والملاحظ على الحكم السابق أن محكمة التمييز فصلت في الموضوع ولم تكتفي بمجرد تمييز الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف وإنما فصلت في الموضوع وحسمت النزاع حتى لا يطيل ذلك من أمد التقاضي أمام المحاكم . بالنسبة لتوجه محكمة التمييز في الحكم السابق فإن المحكمة...
	إلا أن الباحث لا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية ، حيث أن قانون التقاعد و المعاشات لا يعتبر قانوناً عاماً، وقانون العمل قانون خاص ، ويبرر ذلك أن الأصل في علاقات الأفراد الخاصة أن يحكمها القانون المدني بوصفه الشريعة العامة في النزاعات الخاصة...
	إلا أن الباحث لا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية ، حيث أن قانون التقاعد و المعاشات لا يعتبر قانوناً عاماً، وقانون العمل قانون خاص ، ويبرر ذلك أن الأصل في علاقات الأفراد الخاصة أن يحكمها القانون المدني بوصفه الشريعة العامة في النزاعات الخاصة...
	إلا أن الباحث لا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز القطرية ، حيث أن قانون التقاعد و المعاشات لا يعتبر قانوناً عاماً، وقانون العمل قانون خاص ، ويبرر ذلك أن الأصل في علاقات الأفراد الخاصة أن يحكمها القانون المدني بوصفه الشريعة العامة في النزاعات الخاصة...
	والباحث يتفق مع تسبيب محكمة الاستئناف ولكن يختلف معها في النتيجة التي وصلت إليها ، كما أنه يتفق مع النتيجة التي وصلت إليها محكمة التمييز وإن كان يختلف مع الأخيرة في التسبيب ، وبيان ذلك أن تسبيب محكمة الاستئناف القائل بأن إذا توافرت شروط استحقاق المعاش...
	والباحث يتفق مع تسبيب محكمة الاستئناف ولكن يختلف معها في النتيجة التي وصلت إليها ، كما أنه يتفق مع النتيجة التي وصلت إليها محكمة التمييز وإن كان يختلف مع الأخيرة في التسبيب ، وبيان ذلك أن تسبيب محكمة الاستئناف القائل بأن إذا توافرت شروط استحقاق المعاش...
	والباحث يتفق مع تسبيب محكمة الاستئناف ولكن يختلف معها في النتيجة التي وصلت إليها ، كما أنه يتفق مع النتيجة التي وصلت إليها محكمة التمييز وإن كان يختلف مع الأخيرة في التسبيب ، وبيان ذلك أن تسبيب محكمة الاستئناف القائل بأن إذا توافرت شروط استحقاق المعاش...
	أما عن كيفية الوصول إلى مثل هذا الحل فإن الباحث يرى أنه إزاء عدم وجود نص فإن محكمة الاستئناف استعملت القياس  لاستنتاج الحل السابق ، حيث أن القانون خلا من نص يعالج هذه المسألة ولكن وضع المشرع نص المادة 56  من قانون العمل والتي يمكن القياس عليها، ذلك لأ...
	أما بشأن تسبيب محكمة التمييز فإن الباحث لا يرى أن قانون العمل قانون خاص يقيد قانون التقاعد و المعاشات ، وإنما هذان قانونان مستقلان لكل منهما مجاله المختلف عن الأخر ، فالأصل أن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة يكون وفقاً لقانون العمل وتحديداً نص الم...
	أما بشأن تسبيب محكمة التمييز فإن الباحث لا يرى أن قانون العمل قانون خاص يقيد قانون التقاعد و المعاشات ، وإنما هذان قانونان مستقلان لكل منهما مجاله المختلف عن الأخر ، فالأصل أن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة يكون وفقاً لقانون العمل وتحديداً نص الم...
	أما بشأن تسبيب محكمة التمييز فإن الباحث لا يرى أن قانون العمل قانون خاص يقيد قانون التقاعد و المعاشات ، وإنما هذان قانونان مستقلان لكل منهما مجاله المختلف عن الأخر ، فالأصل أن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة يكون وفقاً لقانون العمل وتحديداً نص الم...
	ويترتب على حكم التمييز السابق نتيجة مهمة مفادها أن العامل القطري حتى لو كان يستحق المعاش التقاعدي فإنه يستحق أيضاً مكافأة نهاية الخدمة ذلك أنه لم يرد في قانون العمل نص يعالج المسألة وأحكام قانون العمل تعتبر نصوصاً خاصةً، وهي التي تطبق لا قانون التقاعد...
	القضية الثانية
	تتلخص وقائع القضية في أن شخصاً قطري الجنسية يعمل لدى شركة من تاريخ 8/1/2006 ونتيجة لشكوى جنائية تم تقديمها ضده قامت الشركة بإيقافه عن عمله لحين البت في الاتهام الجنائي الموجه إليه ، وعندما صدر قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ فوجئ العامل بأن الشركة قام...
	حكمت محكمة الاستئناف فيما يتعلق بحق العامل في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة برفض طلبه وعدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة  حيث أن محاكم الاستئناف تمسكت بأن خضوع العامل القطري لنظام التقاعد و المعاشات المقرر بموجب قانون التقاعد و المعاشات رقم 24 لسنة 2002...
	أيدت محكمة التمييز توجه محكمة الاستئناف السابق وقضت في حكم لها بأن " الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب، وفـي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة وبدل التقاعد على سند م...
	أيدت محكمة التمييز توجه محكمة الاستئناف السابق وقضت في حكم لها بأن " الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب، وفـي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة وبدل التقاعد على سند م...
	أيدت محكمة التمييز توجه محكمة الاستئناف السابق وقضت في حكم لها بأن " الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب، وفـي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة وبدل التقاعد على سند م...
	يلاحظ على حكم محكمة التمييز السابق أنه جاء جواباً على الدفع المبدأ من الطاعن أنه لا يوجد دليل على خضوعه لقانون التقاعد و المعاشات الآمر الذي يبرر حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ، وأجابت عن ذلك المحكمة بأن أوراق الدعوى يوجد فيها كتاب من الهيئة العامة لل...
	من وجهة نظر الباحث المتواضعة اجتهاد محكمة التمييز السابق محل نظر ، ذلك أنه وسع من تطبيق نص المادة 56 من قانون العمل ، حيث أن المادة الأخيرة تشترط أن يمنح رب العمل ميزة للعامل حتى لا يلزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة ، أما حكم التمييز السابق يشترط مجرد الخ...
	ويترتب على الحكم السابق نتيجة مهمة هي أن العامل القطري الذي يخضع لنظام التقاعد و المعاشات يحرم من مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدة عمله في الجهة ، ولا يستحقها إلا إذا قام باسترداد اشتراكاته من رب العمل ، ويمكن إضافة حالة أخرى هي حالة اتفاق صاحب ال...
	وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن التداخل بين نص قانون العمل و قانون التقاعد و المعاشات كان بسبب المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و التي كان تقضي بإمكانية الجمع ين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش بعد أن تتجاوز مدة خدمة العامل 20 سنة ، ولكن المادة السابقة ألغيت ...
	ويلاحظ أن الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي يعطي المستفيد منه معاشاً يستحقه حسب حالته الاجتماعية ، وهذا المعاش يتم تحديده بناء على قرار مجلس الوزراء ، وهذا ما عبرت عنه المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي بقولها "  تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقترا...
	كما يلاحظ أن قانون الضمان الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في الحياة العملية فهو يسعى إلى توفير الحماية لفئات لا تجد لها مصدر رزق كاف فهو يعد نوع من أنواع التأمين لخطر الفقر أو البطالة ، وهذا ما قد يؤدي إلى حدوث نوع من التشابه بينه وبين نظام التقاعد والمعاش...
	1. كل من قانون الضمان الاجتماعي و نظام التقاعد و المعاشات يهدف إلى توفير حياة كريمة للأفراد ، سواء كان ذلك بصفة دائمة كما هو الحال بالنسبة للضمان الاجتماعي ، أم بعد انتهاء فترة العمل كما هو الحال في نظام التقاعد و المعاشات.
	2. كلا القانونين تشرف عليه جهة حكومية ، فبالنسبة لنظام التقاعد و المعاشات فالجهة القائمة عليه هي الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية و التي لها شخصية معنوية مستقلة و موازنة تلحق بوزارة المالية وذلك استناداً إلى المادة 2 من القرار الأميري رقم ...
	3. كلا القانونين يوفر ميزة نقدية للمستفيدين منه هذه الميزة هي معاش يصرف للمستفيد شهرياً وفقاً لما يحدده القانون أو الأداة التشريعية التي يفوضها القانون للقيام بذلك.
	4. كلا القانونين نص على عقوبة جنائية ، فنجد أن المادة 49 من قانون التقاعد و المعاشات نصت على الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 2000 ريال قطري على كل من " كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات الم...
	5. الأصل أن كل من قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد و المعاشات لا يخضع لهم إلا من تتوافر فيه صفة المواطنة بحيث يجب أن يكون قطري ، وذلك ما نصت عليه المادة 2 من قانون التقاعد و المعاشات ، وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي فنجد أنه نص على ذلك أيضاَ في...
	وعلى الرغم من أوجه الشبه بين كل من قانون التقاعد و المعاشات و قانون الضمان الاجتماعي إلا أن بينهم فروق تجعل الفرق بين القانون واضح لا لبس فيه من هذه الفروق:
	1. المستفيد من قانون الضمان الاجتماعي هو الشخص الذي ليس لديه دخل كاف فهو يكون بحاجة إلى مساعدة من الحكومة وهذه المساعدة تتمثل في الضمان الاجتماعي و الذي يأخذ صفة التبرع  ، أما المستفيد من قانون التقاعد والمعاشات فهو الموظف العام في القطاع الحكومي أو ا...
	2. من حيث الإلزامية نجد أن قانون التقاعد و المعاشات كما أشرنا سابقاً تعتبر قواعده من النظام العام فالشخص لا يملك الخروج منه بمجرد الخضوع له ، بل في بعض الحالات يخضع له تلقائياً وذلك بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء ، فلا يملك التنصل من أحكامه ، أما بالنسب...
	3. إمكانية الحجز على المعاش ، بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لقانون التقاعد والمعاشات فإنه استناداً إلى المادة 51  منه فإنه يجوز الحجز على المعاش إذا كان ذلك وفاءً لدين نفقة أو ما يكون من دين لجهة العمل أو الهيئة ، أما بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لقانو...
	4. قانون الضمان الاجتماعي في المادة 4 ترك تحديد قيمة المعاش المستحق إلى قرار مجلس وزراء يصدر ، وفي المادة  5 نص على إمكانية أن يخفض المعاش إذا ما ثبت أن للمستحق مصدر دخل آخر غير المعاش الذي يصرف له،  غير أنه استثنى بعض الحالات بحيث حتى لو توافرت لا يت...
	5. من حيث العقوبة فالملاحظ أن كلا القانونين نص على عقوبة جنائية ، غير أن قانون الضمان الاجتماعي أورد إضافة ليست موجودة في قانون التقاعد و المعاشات حيث أنه في نص المادة 20 عندما ذكر العقوبة الجنائية المتمثلة في الحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 أسهر أو الغر...
	5. من حيث العقوبة فالملاحظ أن كلا القانونين نص على عقوبة جنائية ، غير أن قانون الضمان الاجتماعي أورد إضافة ليست موجودة في قانون التقاعد و المعاشات حيث أنه في نص المادة 20 عندما ذكر العقوبة الجنائية المتمثلة في الحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 أسهر أو الغر...
	5. من حيث العقوبة فالملاحظ أن كلا القانونين نص على عقوبة جنائية ، غير أن قانون الضمان الاجتماعي أورد إضافة ليست موجودة في قانون التقاعد و المعاشات حيث أنه في نص المادة 20 عندما ذكر العقوبة الجنائية المتمثلة في الحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 أسهر أو الغر...
	وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر في الآونة الأخير صادقت على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  وذلك بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2018 وقد نصت الاتفاقية السابقة في المادة 9 على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخ...
	وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر في الآونة الأخير صادقت على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  وذلك بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2018 وقد نصت الاتفاقية السابقة في المادة 9 على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخ...
	وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر في الآونة الأخير صادقت على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  وذلك بموجب المرسوم رقم 41 لسنة 2018 وقد نصت الاتفاقية السابقة في المادة 9 على أنه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخ...
	يمكن القول أنه بعد العرض السابق يتضح لنا الدور الكبير الذي يقوم به قانون التقاعد و المعاشات في دولة قطر وتحديداً انه القانون الأول الذي نظم هذه المسألة وحاول أن يوفر الحماية لأكبر شريحة من شرائح المجتمع فهو لم يقتصر على موظفي الحكومية وإنما شمل القطاع...
	يمكن القول أنه بعد العرض السابق يتضح لنا الدور الكبير الذي يقوم به قانون التقاعد و المعاشات في دولة قطر وتحديداً انه القانون الأول الذي نظم هذه المسألة وحاول أن يوفر الحماية لأكبر شريحة من شرائح المجتمع فهو لم يقتصر على موظفي الحكومية وإنما شمل القطاع...
	يمكن القول أنه بعد العرض السابق يتضح لنا الدور الكبير الذي يقوم به قانون التقاعد و المعاشات في دولة قطر وتحديداً انه القانون الأول الذي نظم هذه المسألة وحاول أن يوفر الحماية لأكبر شريحة من شرائح المجتمع فهو لم يقتصر على موظفي الحكومية وإنما شمل القطاع...
	المبحث الثاني
	مكافأة نهاية الخدمة للعامل القطري في قانون التقاعد و المعاشات
	خلصنا في المبحث السابق إلى التعريف بقانون التقاعد والمعاشات من حيث بداياته في دولة قطر وأبرز الملاحظات عليه ، وقد تم تحديد نطاق تطبيقه و الذي يتمثل في القطريين سواء اللذين يعلمون في جهات حكومية أو شركات المساهمة أو الذين يعلمون في جهات يصدر بتحديدها ق...
	في هذا المبحث سوف نقوم ببحث كيفية تأثير قانون التقاعد و المعاشات على استحقاق العامل القطري لمكافأة نهاية الخدمة وذلك سوف يتم عبر تحليل نص المادتين 23 و 23 مكرر (والتي ألغيت بموجب القانون رقم 14 لسنة 2016 ) ، حيث أن المادة 23 مكرر تنص في بداية المادة ع...
	وعلى هذا سوف يتم تقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ، الأول ستتم مناقشة الأصل العام وهو عدم جواز الجمع بين المكافأة والمعاش التقاعدي ، و في المطلب الثاني سوف تتم مناقشة الاستثناء وهو جواز الجمع وفقاً لما قررته محكمة التمييز في حكم لها في الطعن رقم 199 لس...
	المطلب الأول
	الأصل العام عدم جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
	تنص المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات على أنه " لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون....."  ويلاحظ على المادة الساب...
	1. نص المادة 23 مكرر تمت إضافته بموجب القانون رقم 33 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد و المعاشات ، حيث أنها لم تكن موجودة عندما صدر القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد و المعاشات وما يدل على ذلك أنها وردت برقم 23مكرر ...
	2. المادة السابقة جاءت بحكم مفاده أن الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات سواء كانوا موظفين يعملون في الجهات الحكومية ، أو عمال يعملون في جهات خاصة لا يمكنهم الجمع بين المعاش المستحق وفقاً لقانون التقاعد و المعاشات وما تقرره قوانينهم الخاضعين لها من مكاف...
	المادة 23 مكرر تؤكد على أنه المعاش و المكافأة منفصلين عن بعضهما وغير مرتبطين ، فالمعاش يخضع في شروط استحقاقه لقانون التقاعد و المعاشات ، بينما مكافأة نهاية الخدمة تخضع للقوانين و اللوائح التي تطبق على الأشخاص الخاضعين لنظام التقاعد و المعاشات، ويلاحظ ...
	والمتأمل في توجه المشرع السابق يرى بأنه يحاول أن يكرس فكرة عدم الجمع بين كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، ومن النصوص الأخرى في ذات القانون التي تدل على هذا المعنى ما ورد في المادة 23 من أن "إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد...
	ومن الشواهد أيضاً على أن المشرع فعلاً لم يكن يريد الجمع بين المعاش و المكافأة  ما نص عليه في المادة 117 من قانون الموارد البشرية والتي حددت طريقة تقدير مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظف القطري ثم وضعت العبارة التالية "....  ويشترط لاستحقاق الموظف لهذ...
	ومن الشواهد أيضاً على أن المشرع فعلاً لم يكن يريد الجمع بين المعاش و المكافأة  ما نص عليه في المادة 117 من قانون الموارد البشرية والتي حددت طريقة تقدير مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظف القطري ثم وضعت العبارة التالية "....  ويشترط لاستحقاق الموظف لهذ...
	ومن الشواهد أيضاً على أن المشرع فعلاً لم يكن يريد الجمع بين المعاش و المكافأة  ما نص عليه في المادة 117 من قانون الموارد البشرية والتي حددت طريقة تقدير مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للموظف القطري ثم وضعت العبارة التالية "....  ويشترط لاستحقاق الموظف لهذ...
	ويفهم مما سبق بيانه أن المشرع عند وضعه لقانون الموارد البشرية لم يغفل عن قانون التقاعد و المعاشات وإنما أراد أن يأتي بحكم موحد حتى يمنع حدوث تعارض بين القانونين ، ولعل ما يؤكد توجه المشرع السابق ما ذهبت إليه إحدى أحكام محكمة التمييز القطرية في معرض تف...
	ويلاحظ على الحكم السابق أنه تعرض لتفسير المادة 117 و التي في جزء كبير منها تتشابه مع المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية الملغي ، وبالأخص المواد التي قامت المحكمة بتفسيرها ويتضح من تفسير المحكمة السابق أن المشرع قبل التعديل كان لا يجيز الجمع بين...
	ومن الشواهد أيضاً على توجه المشرع في عدم الجمع بين المكافأة و المعاش بالنسبة لقانون العمل هو ما نص عليه المشرع في المادة 56 من قانون العمل القطري والتي تنص على " لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكا...
	وعدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش لم يقتصر المشرع على ذكره أو الإشارة إليه في نصوص متفرقة، بل إن القضاء القطري في أحد أحكامه قد صرح بهذا المبدأ وذلك في حكم لمحكمة التمييز عندما قالت " أنه لا وجه للبحث في حكمة التشريع ودواعيه عند صراحة ا...
	فالحكم السابق لمحكمة التمييز أكد على مسألة عدم جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، ولكن ينبغي أن يُعلم أن الحكم السابق ليس موضوعه المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وإنما تتلخص وقائعه بأن شخصاً قطرياً كان يعمل في وزارة الداخلية من عام 1985 حتى عام...
	وفي الحكم السابق الموظف لن يستحق سوى المعاش عن مدة خدمته في قطر للبترول ، أما عن مدة خدمته في وزارة الداخلية فإنه سيصرف له مكافأة نهاية الخدمة ، وأما عن طلب ضم مدة خدمته فإن لجنة فحص التظلمات في الهيئة قررت له – وتأيد القرار من محكمة الاستئناف و التمي...
	بعد العرض السابق يمكن القول أن قانون التقاعد و المعاشات كأصل عام لا يجيز الجمع بين المعاش المستحق وفقاً لقانون التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وذلك حسبما عبرت عنه الشق الأول من  المادة 23 مكرر ، ومحكمة التمييز أكدت على عدم جواز الجمع في أحد أحكامها ، ولك...
	المطلب الثاني
	الاستثناء جواز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
	رأينا فيما سبق أن الأصل هو عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش وفقاً لما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات ، لكن المادة سالفة الذكر في الجزء الثاني منها أوردت استثناءً على هذه القاعدة متمثل في جواز الجمع إذا تجاوزت مدة ال...
	رأينا فيما سبق أن الأصل هو عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش وفقاً لما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات ، لكن المادة سالفة الذكر في الجزء الثاني منها أوردت استثناءً على هذه القاعدة متمثل في جواز الجمع إذا تجاوزت مدة ال...
	رأينا فيما سبق أن الأصل هو عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش وفقاً لما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات ، لكن المادة سالفة الذكر في الجزء الثاني منها أوردت استثناءً على هذه القاعدة متمثل في جواز الجمع إذا تجاوزت مدة ال...
	وفي النظام القانوني القطري نجد أن هناك مادة أخرى تقرر حق الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وذلك في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية حيث أن المشرع نص في المادة 123 على أنه " لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة،...
	1. من حيث نطاق التطبيق نجد أن نص المادة 123 من المرسوم بقانون تنطبق على العسكريين العاملين في الجهات العسكرية وذلك يفهم من صياغة المادة والتي مفادها " ومع ذلك إذا زادت خدمة العسكري" فالمادة استعملت لفظ  "عسكري" ولم تستعمل لفظ "موظف" والذي يعتبر اشمل ،...
	2. نص المادة 123 ورد في القانون الذي ينظم العلاقة بين العسكري وجهة عمله ، وذلك على الرغم من وجود قانون خاص بالتقاعد و المعاشات للعسكريين وهو القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، في حين نجد أن المادة 23 مكرر وردت في قانون التقاعد و ا...
	المادة 123 من قانون الخدمة العسكرية تنص على أن كل عسكري تزيد مدة خدمته على عشرين سنة يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة تجاوز العشرين ، أما بالنسبة للمادة 23 مكرر فإنها لم تحدد مقدار مكافأة نهاية الخدمة وإنما تركتها للائحة التنفيذية ، الت...
	في البداية يجب التنويه أنه في دولة قطر اللوائح التنفيذية للقوانين تجد مصدرها في القانون ، فمثلاً قانون التقاعد و لمعاشات نص على أنه سوف تصدر لائحة تنفيذية لتطبيق القانون وذلك في المادة 54 منه  ، ولكن في دول أخرى وتحديداً دولة الكويت نجد أن إصدار اللوا...
	أما بالنسبة لمدى تعلق نفاذ القانون على صدور القانون ، فنجد أن هناك رأيين في الفقه، الأول وهو الراجح فقهاً وقضاءً هو أن عدم صدور اللائحة لا يمنع تطبيق القانون ما دام الأخير صدر وأصبح نافذاً في البلاد وذلك ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا في مصر بقول...
	أما الرأي الثاني وهو الرأي المهجور وهو الذي يرى توقف نفاذ القانون على صدور اللائحة  ، ولا يتفق الباحث مع الرأي الأخير لأن الأخذ به يؤدي إلى نتيجة خطيرة مفادها أنه يمكن للسلطة التنفيذية بكل بساطة أن تعطل القانون بامتناعها عن إصدار اللائحة التنفيذية مم...
	أما الرأي الثاني وهو الرأي المهجور وهو الذي يرى توقف نفاذ القانون على صدور اللائحة  ، ولا يتفق الباحث مع الرأي الأخير لأن الأخذ به يؤدي إلى نتيجة خطيرة مفادها أنه يمكن للسلطة التنفيذية بكل بساطة أن تعطل القانون بامتناعها عن إصدار اللائحة التنفيذية مم...
	أما الرأي الثاني وهو الرأي المهجور وهو الذي يرى توقف نفاذ القانون على صدور اللائحة  ، ولا يتفق الباحث مع الرأي الأخير لأن الأخذ به يؤدي إلى نتيجة خطيرة مفادها أنه يمكن للسلطة التنفيذية بكل بساطة أن تعطل القانون بامتناعها عن إصدار اللائحة التنفيذية مم...
	أما بالنسبة لدولة قطر فإنها أخذت بما ذهب إليه الجمهور حيث أن محكمة الاستئناف القطرية في حكم لها نصت على أن " من المقرر فقها وقضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة لإصدار لائحة تنفيذية له أو أوامر ومراسيم أميرية،...
	أما بالنسبة لدولة قطر فإنها أخذت بما ذهب إليه الجمهور حيث أن محكمة الاستئناف القطرية في حكم لها نصت على أن " من المقرر فقها وقضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة لإصدار لائحة تنفيذية له أو أوامر ومراسيم أميرية،...
	أما بالنسبة لدولة قطر فإنها أخذت بما ذهب إليه الجمهور حيث أن محكمة الاستئناف القطرية في حكم لها نصت على أن " من المقرر فقها وقضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة لإصدار لائحة تنفيذية له أو أوامر ومراسيم أميرية،...
	كما أن محكمة التمييز القطرية أقرت هذا الأصل في أحد أحكامها بقولها " الأصل أن عدم صدور اللائحة التنفيذية، لا يجيز بحال لجهة الإدارة أن تتخذ من تقاعس السلطة التنفيذية مطية، تتذرع بها، لحرمان الموظف من حقوقه المقررة قانوناً ، أو حجة تعصمها من الخضوع لنص ...
	كما أن محكمة التمييز القطرية أقرت هذا الأصل في أحد أحكامها بقولها " الأصل أن عدم صدور اللائحة التنفيذية، لا يجيز بحال لجهة الإدارة أن تتخذ من تقاعس السلطة التنفيذية مطية، تتذرع بها، لحرمان الموظف من حقوقه المقررة قانوناً ، أو حجة تعصمها من الخضوع لنص ...
	كما أن محكمة التمييز القطرية أقرت هذا الأصل في أحد أحكامها بقولها " الأصل أن عدم صدور اللائحة التنفيذية، لا يجيز بحال لجهة الإدارة أن تتخذ من تقاعس السلطة التنفيذية مطية، تتذرع بها، لحرمان الموظف من حقوقه المقررة قانوناً ، أو حجة تعصمها من الخضوع لنص ...
	والآن بقي تساؤل مهم ، وهو إذا كان قانون التقاعد و المعاشات القطري في المادة 23 مكرر نص على أنه على سبيل الاستثناء يستحق العامل أو الموظف التي تجاوزت خدمته عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تحدد اللائحة التنفيذية أسس احتسابها ، وبما أن اللائحة التنفيذية لم ت...
	التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 199 لسنة 2015 تمييز مدني
	تتلخص وقائع الحكم في أن الطاعن (موظف في جهة حكومية) تقدم بالطلب رقم 57 لسنة 2013 إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية  ، بالتظلم من قرار رئيس الجهة (وزير) السلبي الرافض لأحقيته بمكافأة نهاية الخدمة، أصدرت اللجنة قرارها ...
	أمام محكمة التمييز أثار الطاعن دفع مفاده أن حكم محكمة الاستئناف خالف القانون ذلك أنه استند إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد و المعاشات يجعل حساب مكافأة نهاية الخدمة حسبما ورد في نص المادة 23 مكرر مستحيل ، في حين أن نصوص قانون الموارد ا...
	أمام محكمة التمييز أثار الطاعن دفع مفاده أن حكم محكمة الاستئناف خالف القانون ذلك أنه استند إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد و المعاشات يجعل حساب مكافأة نهاية الخدمة حسبما ورد في نص المادة 23 مكرر مستحيل ، في حين أن نصوص قانون الموارد ا...
	أمام محكمة التمييز أثار الطاعن دفع مفاده أن حكم محكمة الاستئناف خالف القانون ذلك أنه استند إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد و المعاشات يجعل حساب مكافأة نهاية الخدمة حسبما ورد في نص المادة 23 مكرر مستحيل ، في حين أن نصوص قانون الموارد ا...
	أول ما يلاحظ على الحكم السابق أن محكمة التمييز لم تكتفي بتمييز الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف ، وإنما ميزت الحكم وفصلت في موضوع الاستئناف والمحكمة تجد سندها في ذلك من نص المادة 22 من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشان حالات وإجراءات الطعن بالتمي...
	أول ما يلاحظ على الحكم السابق أن محكمة التمييز لم تكتفي بتمييز الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف ، وإنما ميزت الحكم وفصلت في موضوع الاستئناف والمحكمة تجد سندها في ذلك من نص المادة 22 من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشان حالات وإجراءات الطعن بالتمي...
	أول ما يلاحظ على الحكم السابق أن محكمة التمييز لم تكتفي بتمييز الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف ، وإنما ميزت الحكم وفصلت في موضوع الاستئناف والمحكمة تجد سندها في ذلك من نص المادة 22 من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشان حالات وإجراءات الطعن بالتمي...
	أما فيما يتعلق بالمشكلة القانونية التي عرضت على محكمة التمييز فهي هل يستحق الموظف القطري الذي أمضى في الخدمة مدة تتجاوز عشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة ؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف سيتم تقديرها في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد و المعاشات؟ ...
	فيما يتعلق بالمشكلة الأولى وهي مدى استحقاق الموظف القطري لمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمدة الخدمة التي تتجاوز العشرين سنة ، فإن المحكمة أجابت بنعم إنه يستحق ، ولكن حتى تصل المحكمة إلى هذه النتيجة قامت في البداية بتحديد دورها في النزاعات التي تعرض عليه...
	ثم بعد ذلك تعرضت لمحكمة التمييز لدور القضاء في حالة نقص التشريع بخطأ من السلطة التنفيذية وكيف يجب على المحكمة التعامل معه وذلك بقولها " وكذا إذا ما تراخت السلطة التنفيذية أو أهملت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أو نص، فوضها المشرع في تفصيل أحكامه،...
	ثم بعد ذلك تعرضت لمحكمة التمييز لدور القضاء في حالة نقص التشريع بخطأ من السلطة التنفيذية وكيف يجب على المحكمة التعامل معه وذلك بقولها " وكذا إذا ما تراخت السلطة التنفيذية أو أهملت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أو نص، فوضها المشرع في تفصيل أحكامه،...
	ثم بعد ذلك تعرضت لمحكمة التمييز لدور القضاء في حالة نقص التشريع بخطأ من السلطة التنفيذية وكيف يجب على المحكمة التعامل معه وذلك بقولها " وكذا إذا ما تراخت السلطة التنفيذية أو أهملت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون أو نص، فوضها المشرع في تفصيل أحكامه،...
	وبعد أن تعرضت المحكمة لدورها في القضايا التي تعرض عليها ، وكيفية تعاملها في النزاعات التي تتعلق بصدور لائحة تنفيذية ولم تقم الإدارة بإصدارها حيث أنها سوف تقوم بتطبيق نصوص القانون مادامت الأخيرة بذاتها كافية للتطبيق على النزاع المعروض، قامت بتبيان التط...
	وبعد أن تعرضت المحكمة لدورها في القضايا التي تعرض عليها ، وكيفية تعاملها في النزاعات التي تتعلق بصدور لائحة تنفيذية ولم تقم الإدارة بإصدارها حيث أنها سوف تقوم بتطبيق نصوص القانون مادامت الأخيرة بذاتها كافية للتطبيق على النزاع المعروض، قامت بتبيان التط...
	وبعد أن تعرضت المحكمة لدورها في القضايا التي تعرض عليها ، وكيفية تعاملها في النزاعات التي تتعلق بصدور لائحة تنفيذية ولم تقم الإدارة بإصدارها حيث أنها سوف تقوم بتطبيق نصوص القانون مادامت الأخيرة بذاتها كافية للتطبيق على النزاع المعروض، قامت بتبيان التط...
	أما الملاحظة الثانية فهي على تكييف المحكمة لمكافأة نهاية الخدمة على أنها تعويض للموظف العام عن حظر المشرع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش المنصوص عليه في المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات وهذا يستفاد من عبارة المحكمة  عندما قالت "ولكي ...
	أما الملاحظة الثانية فهي على تكييف المحكمة لمكافأة نهاية الخدمة على أنها تعويض للموظف العام عن حظر المشرع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش المنصوص عليه في المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات وهذا يستفاد من عبارة المحكمة  عندما قالت "ولكي ...
	أما الملاحظة الثانية فهي على تكييف المحكمة لمكافأة نهاية الخدمة على أنها تعويض للموظف العام عن حظر المشرع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش المنصوص عليه في المادة 23 مكرر من قانون التقاعد و المعاشات وهذا يستفاد من عبارة المحكمة  عندما قالت "ولكي ...
	بعد أن فرغت المحكمة من بيان تاريخ مكافأة نهاية الخدمة في دولة قطر و المبررات – من وجهة نظر المحكمة -  التي دعت المشرع إلى وضع قاعدة عامة تقضي بعدم الجمع ثم نص على إمكانية الجمع قررت المحكمة مبدأً أخراً مهماً يتعلق بنفاذ قانون التقاعد و المعاشات دون ال...
	والمحكمة في الحكم السابق بعد أن تعرضت للأصل العام المتمثل في أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لا يمنع تطبيق القانون ، أخذت تبرر جواز أحقية صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن العشرين ومدى إمكانية الجمع بينها وبين المعاش وذلك بقولها " وأن المشرع بعجز المادة 23...
	كما وأضافت المحكمة سبباً أخراً يبرر الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش والمتمثل في مصدر كل من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وذلك بقولها "فالمعاش – إذا ما استكمل الموظف شروط استحقاقه – مصدره قانون التقاعد و المعاشات، وسببه يجد صداه من قيمة الاشتراكات ...
	ويرى الباحث أن المحكمة بعد أن أسست لفكرة أن مكافأة نهاية الخدمة مصدرها قانون إدارة الموارد البشرية هذا كان الذريعة التي بموجبها استعملت المحكمة قانون إدارة الموارد البشرية لتغطية النقص الموجود في قانون التقاعد والمعاشات ، وهذا يمكن استنتاجه من تسبيب ا...
	والملاحظ على التسبيب السابق للمحكمة أنها أقرت ثلاثة أمور هي: أولاً أن مكافأة نهاية الخدمة فيما يزيد على عشرين سنة تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة وفقاً لما تقرره المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية بحسبانه القانون الحكام لهذه المسألة ، ثانياً...
	والملاحظ على التسبيب السابق للمحكمة أنها أقرت ثلاثة أمور هي: أولاً أن مكافأة نهاية الخدمة فيما يزيد على عشرين سنة تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة وفقاً لما تقرره المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية بحسبانه القانون الحكام لهذه المسألة ، ثانياً...
	والملاحظ على التسبيب السابق للمحكمة أنها أقرت ثلاثة أمور هي: أولاً أن مكافأة نهاية الخدمة فيما يزيد على عشرين سنة تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة وفقاً لما تقرره المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية بحسبانه القانون الحكام لهذه المسألة ، ثانياً...
	يرى الباحث أن توجه محكمة التمييز السابق قد يكون محل نظر ، فلو قمنا بمناقشة بعض الأمور التي تعرضت لها لوجدنا أنها لا تتفق مع صريح القانون ، فبالنسبة لكون مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على عشرين سنة تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة ، فهذا الحكم لم تأتي...
	يرى الباحث أن توجه محكمة التمييز السابق قد يكون محل نظر ، فلو قمنا بمناقشة بعض الأمور التي تعرضت لها لوجدنا أنها لا تتفق مع صريح القانون ، فبالنسبة لكون مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على عشرين سنة تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة ، فهذا الحكم لم تأتي...
	يرى الباحث أن توجه محكمة التمييز السابق قد يكون محل نظر ، فلو قمنا بمناقشة بعض الأمور التي تعرضت لها لوجدنا أنها لا تتفق مع صريح القانون ، فبالنسبة لكون مكافأة نهاية الخدمة فيما زاد على عشرين سنة تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة ، فهذا الحكم لم تأتي...
	والواضح أن واضع قانون الموارد البشرية لم يغب عن عينه قانون التقاعد و المعاشات وبالتالي نص على مثل هذا الحكم ،  الذي يستنتج منه بشكل ضمني أن قانون إدارة الموارد البشرية لا يجيز الجمع بين المعاش و مكافأة نهاية الخدمة ، فالسؤال هنا كيف تجاوزت المحكمة هذه...
	والواضح أن واضع قانون الموارد البشرية لم يغب عن عينه قانون التقاعد و المعاشات وبالتالي نص على مثل هذا الحكم ،  الذي يستنتج منه بشكل ضمني أن قانون إدارة الموارد البشرية لا يجيز الجمع بين المعاش و مكافأة نهاية الخدمة ، فالسؤال هنا كيف تجاوزت المحكمة هذه...
	والواضح أن واضع قانون الموارد البشرية لم يغب عن عينه قانون التقاعد و المعاشات وبالتالي نص على مثل هذا الحكم ،  الذي يستنتج منه بشكل ضمني أن قانون إدارة الموارد البشرية لا يجيز الجمع بين المعاش و مكافأة نهاية الخدمة ، فالسؤال هنا كيف تجاوزت المحكمة هذه...
	أما فيما يتعلق بما أوردته المحكمة من كون قانون إدارة الموارد البشرية قانون أحدث نظم المسألة وبالتالي فإنه يكون ألغى ما يخالفه من حكم استناداً إلى نص المادة 2 من القانون المدني ، فإن توجه المحكمة هذا أيضاً محل نظر، ذلك أن المادة 2 من القانون المدني تنص...
	أما فيما يتعلق بما أوردته المحكمة من كون قانون إدارة الموارد البشرية قانون أحدث نظم المسألة وبالتالي فإنه يكون ألغى ما يخالفه من حكم استناداً إلى نص المادة 2 من القانون المدني ، فإن توجه المحكمة هذا أيضاً محل نظر، ذلك أن المادة 2 من القانون المدني تنص...
	أما فيما يتعلق بما أوردته المحكمة من كون قانون إدارة الموارد البشرية قانون أحدث نظم المسألة وبالتالي فإنه يكون ألغى ما يخالفه من حكم استناداً إلى نص المادة 2 من القانون المدني ، فإن توجه المحكمة هذا أيضاً محل نظر، ذلك أن المادة 2 من القانون المدني تنص...
	بعد التفصيل السابق يرى الباحث أن المحكمة وإن حاولت أن تغطي النص و القصور في قانون التقاعد و المعاشات إلا أنها في معرض قيامها بذلك أنشئت قاعدة قانونية جديدة من ابتداع المحكمة الأمر الذي يعتبر اعتداء على اختصاص المشرع بالتشريع ، فإنه وإن كان لا يجوز للس...
	المطلب الثالث
	النتائج المترتبة على حكم التمييز في الطعن رقم 199/2015 بالنسبة للقطريين الخاضعين لقانون العمل
	انتهينا في المطلب السابق من بحث الاستثناء الوارد على حظر الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة و المعاش ، وتبين لنا أنه يجوز الجمع وفقاً لنص المادة 23 مكرر لكن بشرط أن تزيد مدة الخدمة على عشرين سنة ، كما وتعرضنا لحكم التمييز الذي لعب دور مهم في سد الفراغ التش...
	لو قمنا بالرجوع إلى حكم التمييز في الطعن 199 لسنة 2015 لوجدنا أنه في معرض تسبيبه لإمكانية الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة كانت إحدى الأسباب هي اختلاف مصدر كل من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، فالأخير مصدره قانون إدارة الموارد البشرية أما الأول فم...
	ومما يدل على ذلك ما أشارت إليه أحدى أحكام محكمة التمييز بقولها " أن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد ...
	وهنا قد يتصور إثارة تساؤل مفاده لو أن جهة من الجهات الخاصة وضعت لائحة داخلية تقضي (بان العامل القطري الذي يخضع لقانون التقاعد و المعاشات لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة) ، السؤال هل تطبق اللائحة الداخلية أم قانون العمل ؟ يرى الباحث أنه في هذه الحالة واست...
	بناءً على ما سبق يمكن القول أن حكم محكمة التمييز إذا اعتبر قانون إدارة الموارد البشرية هو الأساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع العام ، فإن قياساً عليه في القطاع الخاص يمكن اعتبار قانون العمل هو مصدر مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص ، وحكم الت...
	قياساً على ما جاء في حكم محكمة التمييز فإنه بالرجوع إلى قانون العمل وتحديداً المادة 54 التي نصت على " الإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر،...
	كما أن الحجة القائلة بأن عبارة " مكافأة نهاية الخدمة " جاءت عامة دون تخصيص ومطلقة دون تقييد ليست صحيحة في سياق قانون العمل ، لأن المشرع قيد استحقاقها بنص المادة 56 عندما نصت على " لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعام...
	كما أن الحجة القائلة بأن عبارة " مكافأة نهاية الخدمة " جاءت عامة دون تخصيص ومطلقة دون تقييد ليست صحيحة في سياق قانون العمل ، لأن المشرع قيد استحقاقها بنص المادة 56 عندما نصت على " لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعام...
	كما أن الحجة القائلة بأن عبارة " مكافأة نهاية الخدمة " جاءت عامة دون تخصيص ومطلقة دون تقييد ليست صحيحة في سياق قانون العمل ، لأن المشرع قيد استحقاقها بنص المادة 56 عندما نصت على " لا يلزم صاحب العمل، الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعام...
	وتجدر الإشارة إلى أن القول بإمكانية العامل القطري الذي يعمل في القطاع الخاص الجمع بين المكافأة والمعاش قد يترتب عليه نتيجة خطيرة أشرنا لها سابقاً وهي عزوف الجهات الخاصة عن توظيف القطريين وبالأخص الذين لهم مدة خدمة تجاوز العشرين سنة ذلك لأنه سيكون مكلف...
	وتجدر الإشارة إلى أن القول بإمكانية العامل القطري الذي يعمل في القطاع الخاص الجمع بين المكافأة والمعاش قد يترتب عليه نتيجة خطيرة أشرنا لها سابقاً وهي عزوف الجهات الخاصة عن توظيف القطريين وبالأخص الذين لهم مدة خدمة تجاوز العشرين سنة ذلك لأنه سيكون مكلف...
	وتجدر الإشارة إلى أن القول بإمكانية العامل القطري الذي يعمل في القطاع الخاص الجمع بين المكافأة والمعاش قد يترتب عليه نتيجة خطيرة أشرنا لها سابقاً وهي عزوف الجهات الخاصة عن توظيف القطريين وبالأخص الذين لهم مدة خدمة تجاوز العشرين سنة ذلك لأنه سيكون مكلف...
	بناءً على ما سبق يمكن القول أن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 199 لسنة 2015  ربما يكون حل إشكالية مدى جواز الجمع بين المعاش و المكافأة في القطاع العام ، ولكن بالنسبة للقطاع الخاص فإنه من الصعب إن لم يكن مستحيل سحب الحكم نفسه على الجهات الخاصة للمعوقات...
	نتيجةً لما سبق والخلاف حول تطبيق نص المادة 23 مكرر والذي عبرت عنه محكمة الاستئناف القطرية في أحد أحكامها بقولها"  وحيث إنه لما كان الأمر متعلقاً بقرار صدر في ل قانون تم إلغاؤه وصدر محله قانون جديد، ولما كانت المادة 3 من القانون المدني تنص على أنه يسري...
	أثر إلغاء نص المادة 23 مكرر على العامل القطري الخاضع لقانون العمل
	كما أشرنا سابقاً أن المشرع القطري نظراً لما حصل من خلاف في تطبيق المادة 23 مكرر في القطاع العام قام بإلغائها ، وتجدر الإشارة إلى أنه لو صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد و المعاشات ربما كانت ستعطي بعض الوضوح لكيفية تطبيق نص المادة 23 مكرر، ولكن نظ...
	بالنسبة للموظفين العاملين في الجهات الحكومية فإنه بصدور قانون الموارد البشرية الجديد لسنة 2016 تم تسوية وضعهم ومنحهم مكافأة نهاية الخدمة فيما يزيد على عشرين ولا يتجاوز ثلاثين سنة بواقع راتب شهر عن كل سنة ، وبالنسبة للعاملين الذين لديهم مدة خدمة تزيد ع...
	1. استعمل المشرع في هذا النص عبارة "ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات" بخلاف ما كان موجود في نص المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية الذي كان ينص على " ويشترط ...
	1. استعمل المشرع في هذا النص عبارة "ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات" بخلاف ما كان موجود في نص المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية الذي كان ينص على " ويشترط ...
	1. استعمل المشرع في هذا النص عبارة "ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات" بخلاف ما كان موجود في نص المادة 169 من قانون إدارة الموارد البشرية الذي كان ينص على " ويشترط ...
	2. المشرع في نص المادة 117 وخلافاً لحكم التمييز في الطعن 199 لسنة 2015 قسم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد العشرين سنة إلى مرحلتين ، الأولى هي من عشرين سنة حتى ثلاثين سنة ، وهنا يستحق الموظف راتب شهر عن كل سنة ، أما المرحلة الثانية فهي ما يجاوز ثلاثين...
	ما جاءت به المادة 117 من أحكام استحقاق مكافأة نهاية الخدمة  لها أثر فوري كما أن المشرع أعطاها أثراً رجعياً بأن جعلها تطبق على العاملين بالجهات الحكومية من تاريخ 6/3/2003 ، وتم تحديد التاريخ الأخير ربما ليغطي جميع الأشخاص الخاضعين لقانون التقاعد و المع...
	تنص المادة 23 من قانون التقاعد والمعاشات على "إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له"...
	ويلاحظ أن قانون التقاعد لم يضع آلية معينة لرد الاشتراكات ولكن بالرجوع إلى موقع الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية فإن الهيئة وضحت المستندات الواجب على الشخص تقديمها وهي طلب رد الاشتراكات وهو نموذج معد مسبقاً من قبل الهيئة يتم تعبئته من قبل ط...
	وعلى الرغم من سهولة وبساطة الأمر ، إلا أنه قد تثار بعض الشبهات حول تطبيق نص المادة 23 سالفة الذكر ، منها على سبيل المثال أنه قد يتصور من البعض أن يقول أن الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية ملزمة برد الاشتراكات للعامل أو الموظف بشكل تلقائي ذل...
	وعلى الرغم من سهولة وبساطة الأمر ، إلا أنه قد تثار بعض الشبهات حول تطبيق نص المادة 23 سالفة الذكر ، منها على سبيل المثال أنه قد يتصور من البعض أن يقول أن الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية ملزمة برد الاشتراكات للعامل أو الموظف بشكل تلقائي ذل...
	وعلى الرغم من سهولة وبساطة الأمر ، إلا أنه قد تثار بعض الشبهات حول تطبيق نص المادة 23 سالفة الذكر ، منها على سبيل المثال أنه قد يتصور من البعض أن يقول أن الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية ملزمة برد الاشتراكات للعامل أو الموظف بشكل تلقائي ذل...
	ومن التساؤلات التي تطرح أيضاً على نص المادة 23 من قانون التقاعد والمعاشات هي أنها نصت على أن جهة العمل تلزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة المقررة للعامل وذلك بقولها " بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له" فالمادة السابقة كأنها افترضت ...
	وقد يتصور أن يطرح تساؤلاً آخر يتعلق بالمادة 23 وهو أنه إذا كانت جهة العمل ملزمة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل أو الموظف إذا استرد اشتراكاته وكان الجهة لديها قانوناً أو لائحة داخلية تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة ، فما هي المدة المعتبرة في حسابها و...
	ولكن الباحث يرى أن المطالبة لن تكون إلا عن مدة عمله في الجهة وهي ثلاث سنوات ، وبيان ذلك أنه سبق الإشارة إلى أن المقصود بعبارة "بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له" تعني أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة في حال إذا منحت له بموج...
	ويساند هذا التحليل أن إحدى المستندات المطلوبة لتقديم طلب رد الاشتراك هو " كشـف من جهة أو جهات العمل التي أشتغل لديها المشترك يحدد المبالغ المخصومة منه (أي 5%) بعنوان اشتراكات وذلك بالنسبة للمشتركين المستخدمين لدى جهات عمل لا تزال بياناتها غير محدّثة ب...
	وقد يتصور أيضاً أن يثار تساؤلٌ حول مدى أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمادة 23 إذا ما تم توقيع جزاء تأديبي عليه متمثل في الفصل من الخدمة مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وذلك استناداً إلى المادة 61 من قانون العمل ، فلو أن العامل ارتكب إحد...
	ويرى الباحث أن مثل هذا الشرط إن وجد في عقد أو لائحة داخلية يبطل لمخالفته للمادة 4 من قانون العمل التي تنص على " الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به...
	وهنا يود الباحث التحفظ على نص المادة 23 من قانون التقاعد و المعاشات ، ذلك أن نص المادة بدء بالعبارة التالية " إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش" فالمادة اشترطت أن لا يتوفر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش وهذه العبارة محل نظ...
	أخيراً قد يرى البعض أن نص المادة 23 من قانون التقاعد و المعاشات المتمثل في رد الاشتراكات قد يمثل الحل للعامل القطري من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، ولكن هذا الحل ليس مستحباً لدى الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية ، ذلك أن الكثير من ا...
	تم بحمد الله وتوفيقه

