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 جدوى مكافأة هناية اخلدمة يف نظام العمل السعودي
 

 رزق بن مقبول الريس 
 األستاذ املساعد بقسم القانون

 جامعة امللك سعود،كلية العلوم اإلدارية
 هـ(30/3/1424هـ ؛ وقبل للنشر في 16/1/1424)قدم البحث في 

 
عميل ظيام التناولت هذه الدراسة معالجة وضع مكافأة نهاية الخدمة فيي ن ملخص البحث 

ع ميا السعودي، خصوصاً في ما يتعلق بمعرفة فيما إذا كان هناك ازدواج في منحها م
-نياتيقرره نظام التأمينات االجتماعية من تعويضيات فيرا المعاشيات فيي نظيام التأمي

لسيعودي عليم موق يين بمين  هييذا الحيق لكافيية اثبيات الميينظم -وبياخخص معياا التقاعييد
ل بيييالرمم مييين تظيييور أنظمييية التأمينيييات االجتماعيييية العميييال الخاضيييعين لنظيييام العمييي

 بقة سؤالوتوسعها في من  حقوقاً ل ئات كثيرة لم تكن موجودة في نظام التأمينات السا
 مهم تظرحن هذه الدراسة.

ميين جهيية أخييرل تناولييت هييذه الدراسيية ضييمن نظاقهييا مشييروا نظييام العمييل  
ة لمشيروا لمعالجية مكافيأالجديد فيي المملكية مين خيلل النصيوص التيي أفردهيا هيذا ا

عميل نهاية الخدمة ومدل التغير الذي يحملن هذا المشروا مقارنة مع نصوص نظيام ال
 الحالي.

 
 
 

 مقدمة
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توجب العلقية القانونيية التيي تنشيأ بموجيب عقيد العميل عليم رب العميل، 
 باإلضافة إلم اخجر مجموعة مين االلتزاميات الماليية، اخخيرل؛ لعيل مين

 .ية الخدمةأهمها مكافأة نها
وإذا كانت هذه المكافأة تتجسد فيي مبليم مين الميال يلتيزم صياحب    

العمل بأدائن عند انتهاء عقد العمل، فإن الهدف من تقرير هذا الحق أساساً 
هو تأمين مورد يسد بن العامل حاجتن ريثما يتمكن من العثيور عليم عميل 

  .[1،2]جديد

أخيذ بهيذا المسيون منيذ  وإذا كان كما يبدو، أن المنظم السعودي قيد

 -إلم الييوم- ، فل زال هذا المسون يشكلم1389صدور نظام العمل عام 
مبدأ يقوم علين التشريع العمالي السعودي. ولم يؤثر في ذلك صدور نظيام 

التأمينييات الجديييد الييذي عييالم بصييورة م صييلة معاشييات التقاعييد للعمييال 

نظام التأمينات االجتماعية  مضي اً كثيراً من المزايا التي لم تكن مقررة في

. ولم يتيأثر هيذا المبيدأ أيضياً حتيم بعيد اكتميال مناقشيات مشيروا (2)السابق

نظام العمل الجديد في العديد من الجهات والهيئيات المشيتركة فيي مراحيل 

 (3)دراسة وإعداد ذلك المشروا تمهيداً إلصداره

 ييف وإن ظيرأ بعيض التعيديل الظ -فمكافيأة نهايية الخدمية ال زاليت

ال زاليت تعتبير مين -(4)علم ظريقة حسابها في مشروا نظام العميل الجدييد

                                                 
 مير منشور. 16/6/1386في  207وأنظر قرار اللجنة العليا رقم   (1)

( وتيياري  33صييدر نظييام التأمينييات االجتماعييية الجديييد فييي المملكيية بموجييب المرسييوم الملكييي رقييم )م/ ( 2)

منها هـ. وقيد تضيمن هيذا النظيام كثييراً مين اخحكيام التيي أضيافت مييزات عدييدة إليم تليك التيي تضي3/9/1421

كانيية التقاعيد ليبعض ال ئيات، وتقريير إمهيـ. ومين هيذه المييزات تخ ييض سين 1389النظام السابق الصادر عام 

لحصيول التقاعد المبكر، وزيادة مقيدار معاميل حسياب المعياا التقاعيدي، وتخ ييض النصياب التيأميني المقيرر ل

 علم المعاا التقاعدي، وتقرير حداً أدنم لمقدار المعاا.

الباحيث فيي جانيب مين  تشرا الجهات المختصة اآلن في مناقشة مشروا نظيام العميل الجدييد، وقيد شيارك ( 3)

ن وزيير هذه المناقشات، سواء في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، أو في مجليس الشيورل بنياًء عليم تعمييد مي

 .  هـ.3/11/1423وتاري   16343العمل السعودي بموجب الخظاب رقم 

لييك ة، عيين ت( ميين مشييروا نظييام العمييل الجديييد أحكاميياً تتضييمن ظريقيية مختل يية لحسيياب مكافييأة نهاييية الخدميي4)

هييذه  المقيررة بموجييب أحكيام نظييام العميل الحييالي. وسينأتي عيين ت صيييل هيذه اخحكييام فيي المباحييث اللحقية ميين

 وما بعدها. 23الدراسة، أنظر ص
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اخداءات المقييررة لجميييع العمييال والتييي يمكيين الجمييع بينهييا وبييين المعيياا 

  التقاعدي المقرر بموجب نظام التأمينات االجتماعية.

ميا -صيحاب العميلوخصوصياً مين أ-والواض  أن أصوات البعض
نصيوص صيريحة فيي مشيروا نظيام العميل زالت تنادي بضيرورة إييراد 

لييم مييرار مييا هييو منصييوص علييين فييي بعييض اليينظم العربييية ع-الجديييد
نظم السيعودي. لت ادي هذا االزدواج، لكنها لم تلق قبوالً لدل المي -اخخرل

مة، حيث أبقي للعامل فرصة الجمع بين معاا التقاعد، ومكافأة نهاية الخد
ورة اعتبييار مييا يؤدونيين ميين علييم الييرمم ميين منيياداة أصييحاب العمييل بضيير

اشتراكات في نظيام التأمينيات االجتماعيية عين فيرا المعاشيات هيو مقابيل 
حاب التييزامهم بييأداء مكافييأة نهاييية الخدميية. ويبييدو لنييا أن االتجيياه لييدل أصيي

 اخعمال، ومعهم جانب من ال قن القيانوني أيضياً، ميير متوافيق ميع موقيف
ن الجمييع بييين اخدائييين الميينظم فييي هييذا الموضييوا. حيييث يييرل هييؤالء أ

 . [5-3]  )المكافأة والمعاا( وعن ن س مدة الخدمة مير مبرر

مة فهل هناك ازدواج في تنظيم معاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخد

في كل من نظامي العمل والتأمينات االجتماعية؟ وما هيو موقيف مشيروا 

 ال شيك فيينظام العمل الجديد؟ سؤاالن رئيسيان تظرحهما هذه الدراسة. و

هيا أن هناك العديد من اخسيئلة ال رعيية اخخيرل التيي تقتضيي اإلجابية علي

ك إن وجييد. وكييذل-وخصوصيياً حييول المسييومات القانونييية لهييذا االزدواج

حيييول ميييدل التنسييييق بيييين نظيييام التأمينيييات االجتماعيييية ونظيييام العميييل 

ومشييروعن الجديييد. وكييذلك التسيياؤل بشييأن محاوليية تلمييس الحلييول لييبعض 

لت القانونييية التييي قييد تثييور حييول هييذا الموضييوا والتييي تسييتدعي المشييك

ن حلوالً واضحة لحسم ميدل إمكانيية الجميع بيين مكافيأة نهايية الخدمية وبيي

  المعاا التقاعدي.

تلكييم هييي أسييئلة هييذه الدراسيية؛ ومنهييا وميين المقدميية التييي سييبقت 

اسييتلهمنا فكرتهييا، لنحيياول ميين خييلل قييراءة وتحليييل وتأصيييل النصييوص 

اصة بمكافأة نهاية الخدمة فيي نظيام العميل الحيالي ومشيروعن الجدييد، الخ
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وفيييي نصيييوص نظيييام التأمينيييات االجتماعيييية الخاصييية بمعييياا التقاعيييد، 

الوصول إلم نتائم قد ت يد في إيضاح مبهم، أو تلمس حل، قد ي يد المينظم 

فييي عملييية إتمييام وضييع نصييوص مشييروا نظييام العمييل الجديييد. ونحيين إذ 

ة من خلل هيذه الدراسية، فإننيا ال نيدعي خن سينا العصيمة نحاول المساهم

من الخظأ أو الزعم بتمام الصيواب. ولكننيا نحياول أن نسيهم ميع اآلخيرين 

من خلل هذا الجهد المتواضع في تلمس ميا نيراه حليوالً صيحيحة، إلنيارة 

اليييدرب للمهتميييين بالدراسيييات الحقوقيييية عمومييياً، وبالتشيييريعات العماليييية 

في عملنا هذا إخلص  النية والتوكل عليم ،، فيإن وجيد خاصة. وحسبنا 

في عملنا ما ي يد فذلك فضل من ، وإنعام منن. وإن كان عملنيا دون ذليك 

فتقصييير ميين عنييد أن سيينا. ونسييأل ، التوفيييق والعييون والسييداد فييي كييل 

 اخحوال.

في ضوء ما سبق فإننا نعرض لخظة دراسيتنا هيذه وسيتكون عليم 

 النحو اآلتي:

سيتناول المبحث اخول من هذه الدراسة مسيألة التحقيق مين وجيود  

م أو عدم وجود االزدواجية في النظامين. وفي المبحث الثاني سنتظرق إلي

ول اآلثار القانونية المترتبة علم ميا نتوصيل لين مين نتيائم فيي المبحيث اخ

المتعلقيية بوجييود االزدواجييية أو عييدمها. وسييتكون دراسيية ذلييك فييي ضييوء 

 نظام العمل الجديد. لكن وقبيل أن نشيرا فيي المبحثيين الرئيسييين مشروا

لهييذه الدراسيية ال بييد فييي اعتقادنييا ميين عييرض مييوجز لم هييوم مكافييأة نهاييية 

الخدميية فييي نظييام العمييل السييعودي فييي فصييل تمهيييدي يسييبق المبحثييين 

 الرئيسيين لهذه الدراسة.

 
 متهيد

 يمفهوم مكافأة هناية اخلدمة يف نظام العمل السعود
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نييص نظييام العمييل علييم حييق جميييع العمييال الخاضييعين خحكاميين  
بالحصول عليم مبليم ميالي ييدفع لهيم مين قبيل صياحب العميل عنيد انتهياء 

بشييرظ أن ال يتييوافر سييبب ميين أسييباب الحرمييان التييي حييددها  ،(5)خييدمتهم
النظام. وهذا الحق يسيت يد منين جمييع العميال بغيض النظير عين نيوا عقيد 

احب العمل، سواء أكان محدد المدة أم مير محيدد العمل الذي يربظهم بص
والواضيي  أن تقرييير هييذا الحييق للعمييال لييم يتييأثر ولييم يظييرأ علييين  (6)المييدة

تغيير علم الرمم من تحيديث وتظيوير كثيير مين اخنظمية وعليم اخخيص 
المتعلق منها بالعلقة القانونية العمالية. ولعيل فيي الثبيات عليم هيذا الينهم 

االنتباه ويغري فضول الباحيث للوقيوف عليم حقيقية هيذا القانوني ما يل ت 
 التوجن ودراسة مبعثن.

إن المعلوم اليوم هو انحسار مجيال مكافيأة نهايية الخدمية فيي كثيير  
من التشريعات العمالية نتيجة التساا نظاق التأمين االجتماعي، فل تظبق 

 ومحيدود مكافأة نهاية الخدمة في تشريعات هيذه اليدول إال بشيكل اسيتثنائي
[7،6](7). 

مييع قليية ميين -فيمييا نعلييم-أمييا الحييال فييي المملكيية فيبييدو أنيين يشييكل
  التشريعات العمالية االستثناء علم مجموا هذه التشريعات.

                                                 
( عمل تنص علم أنن "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان ال سي  صيادراً مين جانيب 87المادة ) (5)

لمحييددة المييدة وجييب علييم صيياحب العمييل أن يييدفع للعامييل مكافييأة عيين مييدة صيياحب العمييل فييي العقييود مييير ا

 خدمتن ...."

لعقيود ميير اتختلف التشريعات العربية فيما يتعلق بمن  المكافيأة تبعياً لنيوا العقيد، اليبعض يحصيرها فيي  (6)

يع ميين مجليية العمييل التونسييية(، والتشيير 22المحييددة فقييظ كمييا هييو الحييال فييي التشييريع التونسييي )ال صييل 

لكييي ( ميين قييانون العمييل العميياني، وال صييل اخول ميين المرسييوم الم49( والمييادة )60الجزائييري المييادة )

 ... المعينين لمدة مير محددة... 1967مشت  14بتاري   316.66المغربي رقم 

 ضافة إليموالبعض اآلخر من التشريعات يجعلها شاملة لكل أنواا العقود ومن ضمن هذه التشريعات باإل     

 (.47(، والتشريع الليبي المادة )73التشريع السعودي، التشريع السوري المادة )

فيي  ( مين قيانون العميل السيوري، وكيذلك الحيال85،  75(، والميادة )75قانون العمل المصيري ميادة ) ( 7)

مييع للتأمينيات االجتماعيية، اليذي أخضيع ج 1976لسينة  61قانون العمل الكويتي منذ صيدور قيانون رقيم 

الخيامس  ئات العاملين من الكويتيين خحكام المعاا التقاعيدي المنصيوص عليين فيي البياب الثاليث والبيابف

لقصييرة امن قانون التأمينات. وكذلك الحال في القانون ال رنسي الذي يحصير هيذا الحيق فيي إظيار العقيود 

 والمؤقتة أنظر في ذلك: 

 J-E Ray/P-H. Mousseron Droit du travail, droit vivant. Paris 1991, P.53.No 60 et Suiv. 

G.Lyon-Caen et J. Pelissier Droit du travail, 16 eme. ed Paris 1992.P.187. 
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إشييارة لمكافييأة نهاييية الخدميية بشييكل صييري  فييي  للقييد ظهييرت أو
. (8)م1947/هيييـ1366المملكييية فيييي نظيييام العميييل والعميييال الصيييادر سييينة 

الحق دون تغيير في نصوص التشريعات العمالية التيي  واستمر تقرير هذا
. والذي يبدو لنيا جليياً أن تقريير هـ1366صدرت الحقة لنظام العمل لعام 

هذا الحق في نظام العمل والعمال السيعودي ليم يكين لسيد نقيص نياجم عين 
مياب تقرير معاا تقاعدي في نظم التأمينات االجتماعية. وذلك خن نظام 

الذي صدر متزامناً مع نظيام التأمينيات االجتماعيية بتياري  العمل والعمال 
م، تضييييمن تقريييير هييييذا الحيييق لجميييييع العمييييال 1969هيييـ /19/9/1389

الخاضييعين خحكاميين، فييي ن ييس الوقييت الييذي يقضييي فييين نظييام التأمينييات 
االجتماعييية بحييق جميييع العمييال فييي معيياا تقاعييدي وفقيياً لشييروظ محييددة 

بييدفع كييل ميين اشييتراكات التأمينييات ويعنييي هييذا التييزام أصييحاب العمييل 
 االجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.

 لعل ما نستظيع أن نتبينين للوهلية اخوليم هيو أن هيذا الينهم ييوحي
بأن مكافأة نهاية الخدمية وجيدت لتعيالم مسيألة سيد نقيص فيي نظيام العميل 
وليس فيي نظيام التأمينيات، ولكين اسيتقراء هيذه النصيوص ال يخرجنيا فيي 

  ر عن حالتين:حقيقة اخم
-إمييا أن تكييون إمكانييية الجمييع بييين الحقييين، )مكافييأة نهاييية الخدمييية

خمير والمعاا التقاعدي(، مير مقصودة وتمت لغياب المعالجة الشاملة لهيذا ا
ل في كل من النظامين علم ان يراد. وميياب التنسييق هيذا، أدل إليم تقريير كي

 النظامين لحقين لهما ماية واحدة وهدف واحد.
أن تكيييون هنييياك إرادة تشيييريعية حقيقيييية مقصيييودة إلعظييياء وإميييا 

العمال الحيق بيالجمع بيين مكافيأة نهايية الخدمية واسيتحقاق الحصيول عليم 
  معاا تقاعدي عبر منظور يتوسع في حماية العمال والعناية بهم.

وإذا كنييا ال نييرج  صييحة االفتييراض اخول علييم أسيياس أن  لييية 
ة والمراحييل التييي تميير بهييا عييادة، وضييع التشييريعات القانونييية فييي المملكيي

ثياني أقيرب ووحدة جهة صدورها ال تدعم هذا ال يرض، فيإن االفتيراض ال
وذليك اسيتناداً إليم واقعية مناقشية مشيروا نظيام إلم الصحة في اعتقادنيا، 

                                                 
 هـ25/11/1366صدر بتاري   ( 8)
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العمييل الجديييد الييذي أورد النصييوص الخاصيية بمكافييأة نهاييية الخدميية دون 
الميينظم اآلن نصييوص نظييام تعييديل يييذكر عليهييا بييالرمم ميين أن بييين يييدي 

التأمينييات االجتماعييية الجديييد. والييذي توسييع أيضيياً فييي ت صيييل اخحكييام 
الخاصيية بمعاشييات التقاعييد وأضيياف إلييم ال ئييات المشييمولة بأحكاميين فئييات 
أخرل لم تكن مشمولة بأحكامن حسب النظام القديم. فإصرار المينظم عليم 

دمية فيي مشيروا نظيام تناول وت صيل اخحكيام الخاصية بمكافيأة نهايية الخ
العميييل الجدييييد، ي ييييد بوجيييود إرادة حقيقيييية ليييدل المييينظم بإعظييياء العميييال 
الخاضعين خحكام نظام العمل في المملكة الحق بيالجمع بيين مكافيأة نهايية 

  الخدمة والمعاا التقاعدي.
هيا وال شك في أن هيذه المكنية التيي يقررهيا النظيام تعيد مييزة يتمتيع ب

قيرر جاوز بعيض التشيريعات العماليية اخخيرل التيي ال تالعمال في المملكة تت
واج أن يكون هيذا االزد مثل هذا ا لحق. لكن ما يخشم منن في هذا الصدد هو

ة فيي مؤدياً إلم إثقال كاهل أصحاب العميل بتحميل مقيدار مكافيأة نهايية الخدمي
ا ن س الوقت الذي يؤدون فين اشيتراكات التأمينيات عين فيرا المعاشيات. وهيذ

حتماً إلم انصراف أصحاب العمل عن تشيغيل العميال وأحجيامهم عين  سيقود
دنيم أالتوسع في ذلك أملً في توفير بعض اخموال، اخمر الذي سيعود بيدون 

 شك بنتائم مير مرموبة في وقت أشد ما تكون فين الحاجة إلم تيوفير فيرص
االقتصييياد وزييييادة التنميييية وتشيييغيل العميييال  عجليييةعميييل جدييييدة لتحرييييك 

 وديين.السع

وإذا كانت مكافيأة نهايية الخدمية عبيارة عين مبليم مين الميال يلتيزم 

بدفعيين صيياحب العمييل، فييإن مقييدار هييذا المبلييم يتحييدد فييي ضييوء نصييوص 

النظام وفقاً لعناصر ثلثة هي )اخجر، ومدة الخدمة، والنسبة التي يحددها 

النظييام( وسيينعود لمناقشيية هييذه العناصيير عنييدما نسييتعرض مشييروا نظييام 

 ل الجديييد. مييير أن ميين الم يييد هنييا ضييرورة اإلشييارة إلييم الظبيعييةالعميي

حتيم وإن كانيت هيذه الظبيعية القانونيية ليم  القانونية لمكافأة نهايية الخدمية،

حيث أن السائد فقهياً وقضياًء هيو أنهيا  ليوم تثير جدالً قانونياً ذي بال.تعد ا

التيي تترتيب نوا من أنواا التأمين االجتماعي للعامل يعينن عليم اخعبياء 
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علم انتهاء العلقة العمالية، إال أن مسيألة ارتباظهيا بمعاشيات التقاعيد فيي 

نظام التأمينات االجتماعية وما يدفعين أصيحاب العميل مين اشيتراكات عين 

  .[8]فرا المعاشات يثير لغظاً قانونياً كبيراً حولها

ة هاييومع أننا نرل أن في التسيليم ب كيرة الظيابع التيأميني لمكافيأة ن
ميا  الخدمة حسماً لنصف الجدل القيانوني اليدائر حولهيا، إال أن هيذا الجيدل

زال مسييتمراً حييول سييبب تواجييد تييأمينين فييي  ن واحييد لواقعيية واحييدة. مييا 
جميع وراء النظيامين فيإن ال ،[3]دامت فكرة التأمين، كميا قيال أحيد ال قهياء

اً أن بينهما وعن ن س المدة يضحي أمر ميير مبيرر. ولكين إذا سيلمنا أيضي
نصييف الجييدل المتعلييق، ب كييرة التييأمين، قييد حسييم، فييإن النصييف اآلخيير 

عيد يالمتعلق بالنص عنن في النظامين ما زال باقياً، ويظرح التسياؤل: هيل 
 ن؟ وأييياً كيياناً وماييية مختل يييذلييك ازدواجيياً، أم أن لكييل ميين الحقييين سييبب

م الموقف فإن الموضوا يحتاج إلم تحليل فقهي يبلور رؤية واضحة تحسي
إمكانيية الجميع بيين الحقيين مقيررة فيي  المسألة بشكل شمولي. فصحي  أن

للعمال كافة فيي النظيام السيعودي؛ ولكين هيل يعنيي ذليك  ظاهر النصوص
 حقاً وجيود ازدواج بيين أدائيين يغنيي أحيدهما عين اآلخير. هيذه التسياؤالت

 وميرها أيضاً، هي ما تتناولن هذه الدراسة في أبحاثها مجتمعة. 

 املعاشكافأة و التحقق من مدى وجود االزدواجية يف اجلمع بني امل : األولاملبح  
قبل اليدخول فيي بييان ميدل جيدول مين  مكافيأة نهايية الخدمية فيي ظيل 
وجود نصوص نظام التأمينات االجتماعية التي تقضيي بيالحق بمعياا تقاعيدي 

ً بتوافر شروظ معينة؛ نود قبل ذلك أن نشيير إليم أن جانبي مين  ،مين ال قين ييرل ا
تأسيسيياً علييم أن تلييك المسييألة إذا  ،أال مضاضيية فييي مثييل ذلييك ،حيييث المبييدأ

تقييررت فييي نظييام مييا ال تعييدو كونهييا ميييزة يحققهييا النظييام للعمييال المشييمولين 
بأحكاميين. ويمكيين تبرييير ذلييك علييم أسيياس اخييتلف مصييدر كييل ميين الحقييين 

زدواج بييالمعنم وبالتييالي يمكيين التسييليم بأنيين ال وجييود لييل (9))المكافييأة والمعيياا(

                                                 
يرل جانب من ال قن أن الظابع التأميني للمكافأة ال يتعارض مع الجمع بين المكافيأة والمزاييا التيي يك لهيا  (9)

اشييات فييي نظييام التأمينييات االجتماعييية حيييث يييرل أنيين وعلييم الييرمم ميين تحمييل صيياحب العمييل نظييام المع

الشتراكات نظام التأمينات ولمكافأة نهاية الخدمة، فإن ما يبرر الجمع أن المعاا الذي يك لين نظيام التيأمين 
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القانوني الدقيق. لكن ما نود أن ننبن إلين، هو أننا نقصد بياالزدواج ذليك المسيلك 
الييذي تبنيياه الميينظم السييعودي الييذي وعلييم الييرمم ميين تظييور أنظميية التأمينييات 

لييم يتزحييزح عيين موق يين ونظرتيين -االجتماعييية، ومعيياا التقاعييد علييم اخخييص
نين ان يرد بهيذه المعالجية القانونيية مخال ياً لمكافأة نهاية الخدمية. واليذي يبيدو لنيا أ

بييذلك كثيييراً ميين التشييريعات العمالييية اخخييرل، التييي بعييد أن تظييورت قييوانين 
التأمين االجتماعي لديهم انحسير دور مكافيأة نهايية الخدمية عنيدهم وصيارت ال 
تمن  إال فيي حياالت محيددة. وإن دراسيتنا تتنياول هنيا موقيف النظيام السيعودي 

نا أنين ليم يتيأثر بتظيور تشيريعات التأمينيات االجتماعيية فيي المملكية الذي يبدو ل
علم نحو ميا حيدث فيي اخنظمية القانونيية اخخيرل. وأبقيم عليم ميا يبيدو عليم 

  إمكانية الجمع بين المعاا التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.
، فعيلً وحتم نتبين حقيقة هذا الموقف، وقبل ذلك مدل وجود االزدواج 

يهيا حاول في )ال را اخول( تقصي الحاالت التي يمكن تصيور الجميع ففإننا سن
ي( مين بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاا التقاعدي. وسينحاول فيي )ال يرا الثيان

 هذا المبحيث دراسية وتحلييل موقيف النظيام العميالي السيعودي، لمعرفية نيواحي
 الضعف أو القوة فين بخصوص تلك المسألة.

 
 قاعدياجلمع بني مكافأة هناية اخلدمة واملعاش التالفرع األول: حاالت 

سنحاول بيان ذلك من خيلل اسيتبعاد الحياالت التيي ال يجيوز فيهيا 
الجمع بيين مكافيأة نهايية الخدمية والمعياا التقاعيدي. ميير أنين ال يخالجنيا 
شعور بالشك فيي أن منهجنيا هيذا ينظيوي عليم شييء مين الصيعوبة. لكين 

سيبيلً لمعرفية -قيد سيلكن المينظم السيعوديخصوصياً و-لعل في هذا المنهم
هذه الحاالت. فنظام العمل ونظام التأمينيات ليم يتحيدثا بنصيوص صيريحة 
عيين الحيياالت التييي يمكيين فيهييا الجمييع بييين مكافييأة نهاييية الخدميية والمعيياا 
التقاعدي. وإذا كان هذا الموقف مير مستغرب عليم التشيريعات القانونيية 

تبييع هييذه الحيياالت لبيييان إمكانييية الجمييع. فييإن سييبيل الباحييث وال قيين هييو ت
باستبعاد -وفقاً لم هوم المخال ةإلم ذلك ال شك يمكن الوصول إلين  والسبيل

                                                                                                                   
ترمييي  االجتميياعي إنمييا يهييدف إلييم حماييية العامييل ضييد خظيير معييين هييو خظيير الشيييخوخة والتقاعييد، بينمييا

 [.1المكافأة إلم حمايتن من خظر التعظل الم اجئ أنظر في ذلك :]
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الحاالت التي ال يجيوز فيهيا الجميع بيين الحقيين )المكافيأة والمعياا(، وميا 
بقي بعد ذلك فهي حياالت يتحقيق فيهيا االزدواج. إن المقاربية بيين نظيامي 

عييية ونظييام العمييل ووضييعهما علييم ك تييي ميييزان تقودنييا التأمينييات االجتما
 ونحن في صدد بيان إمكانية الجمع بين الحقين إلم ثلث صور:

  حيياالت يحييرم فيهييا العامييل ميين مكافييأة نهاييية الخدميية وفقيياً لنظييام
العميييل، وبالتيييالي ال يتحقيييق فيهيييا الجميييع بيييين المكافيييأة والمعييياا 

 التقاعدي.

 عييياا التقاعيييدي وفقييياً لنظيييام حييياالت يحيييرم فيهيييا العاميييل مييين الم
 ن.التأمينات االجتماعية، وال يتحقق أيضاً فيها الجمع بين الحقي

 ع وحاالت تدور بين الحالتين السابقتين بحييث إذا تحقيق فيهيا الجمي
 من الناحية القانونية، فإنن يتحقق بعد مدة ظويلة من الزمن.

 الصورة األوىل: (أ 
( ميين نظييام العمييل. 83تخييص الحيياالت التييي وردت فييي المييادة )

( بتقريير حيق بمكافيأة نهايية الخدمية 87حيث جياء مضيمون نيص الميادة )
لكافة العمال الخاضعين خحكامن، وك ل دقة حسياب هيذه المكافيأة، وزييادة 
مقدارها بزيادة سنوات الخدمة. لكن ما يلحظ أن الحاالت التي وردت في 

علييم سييبيل  ( عمييل وعلييم الييرمم ميين كونهييا حيياالت وردت83المييادة )
الحصر، إال أنها حاالت ليست بالقليلة من ناحية، وهي مير منضبظة مين 
ناحية أخرل. خنها تشمل أفعاالً كثيرة قد يكيون العاميل عرضية خي منهيا 
وبالتالي يحرم من حقن بمكافأة نهايية الخدمية. يضياف إليم ذليك أن بعيض 

الحرميان ميين هيذه الحيياالت ال ترقيم خن تكييون أسيباباً مقبوليية مين أسييباب 
 (10)مكافأة نهاية الخدمة

ً ( وفق83والحاالت التي وردت في المادة )  لمنظوقها الذي يقضيي  ا
بأنيين يجييوز لصيياحب العمييل فسيي  العقييد بييدون مكافييأة أو سييبق إعييلم أو 

 تعويض هي الحاالت اآلتية:

                                                 
( حالية مغيادرة العاميل للمستشي م أو للمكيان اليذي 83من ضمن اخسباب التي نصيت عليهيا الميادة ) (10)

ن أعد لعلجن بيدون إذن المشيرف عليم العيلج، وكيذلك الحياالت الخاصية بتغييب العاميل أكثير مين عشيري

سيباباً ن تكون أسنة، إذ مع كون هذه اخسباب مقبولة كأسباب لل صل إال أنها ال ترقم برأينا خيوماً خلل ال

 مقبولة للحرمان من مكافأة نهاية الخدمة.
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 إذا وقع من العامل اعتداء علم صياحب العميل أو أحيد رؤسيائن أثنياء 
 العمل أو بسببن.

 قييد ذا لييم يقييم العامييل بتأدييية التزاماتيين الجوهرييية المترتبيية علييم عإ
ت العمل أو لم يظع اخوامير المشيروعة أو ليم ييراا عميداً التعليميا

المعليين عنهييا فييي مكييان ظيياهر ميين قبييل صيياحب العمييل والخاصيية 
 .كتابةبسلمة العمل والعمال رمم إنذاره 

 خيييلً بالشيييرف إذا ثبيييت إتباعييين سيييلوكاً سييييئاً أو ارتكابييين عميييلً م
 واخمانة.

  إذا وقييع ميين العامييل عمييداً أي فعييل أو تقصييير يقصييد بيين إلحيياق
خسارة مادية بصياحب العميل عليم شيرظ أن يبليم صياحب العميل 
الجهات المختصة بالحادث خلل أربيع وعشيرين سياعة مين وقيت 

 علمن بوقوعن.

 .إذا ثبت أن العامل لجأ إلم التزوير ليحصل علم العمل 

 ل معيناً تحت االختبار.إذا كان العام 

  إذا تغيييب العامييل دون سييبب مشييروا أكثيير ميين عشييرين يوميياً خييلل
صيل السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متواليية عليم أن يسيبق ال 

إنييذار كتييابي ميين صيياحب العمييل للعامييل بعييد ميابيين عشييرة أيييام فييي 
 الحالة اخولم وانقظاعن خمسة أيام في الحالة الثانية.

  أن العامل مادر المستش م أو أي مكان أعد لعلجن بيدونإذا ثبت 
المشرف علم علجن، وذليك دون إخيلل بحقين فيي الحصيول  إذن

علم ما يسيتحق مين تعيويض ظبقياً خحكيام اإلصيابات والتعيويض 
 عليها في نظام التأمينات االجتماعية.

  إذا ثبيييت أن العاميييل أفشيييم اخسيييرار الصيييناعية أو التجاريييية الخاصييية
 ل الذي يعمل فين.بالعم

( ال تمكييين 83والواضييي  أن هيييذه الحييياالت التيييي عيييددها الييينص )
العاميييل مييين الحصيييول عليييم مكافيييأة نهايييية الخدمييية، حتيييم وإن اسيييتحق 

لي ال الحصول علم معاا تقاعدي وفقاً لنظام التأمينات االجتماعية، وبالتا
 ليكيتحقق في ظل ذلك االزدواج والجمع بين المكافأة والمعاا وإن كان ذ

 بخظأ العامل.
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 الصورة الثانية (ب 
وتتنيييياول هييييذه الحيييياالت، تلييييك التييييي أوردهييييا نظييييام التأمينييييات 

االجتماعييية، بحيييث ال يثبييت للعامييل بموجييب نصييوص هييذا النظييام الحييق 

بالحصول علم معاا تقاعدي، وإن كان خاضعاً لنظام العمل واست اد من 

ميادة الرابعية مين حقن بالحصيول عليم مكافيأة نهايية الخدمية. فقيد قضيت ال

( علييم أن "يظبييق فييرا المعاشييات 2نظييام التأمينييات االجتماعييية ال قييرة )

بصورة إلزامية علم جمييع العميال السيعوديين دون أي تميييز فيي الجينس 

بشيييرظ أن يكيييون سييين العاميييل عنيييد بيييدء تظبييييق النظيييام عليييين دون سييين 

ن مال مالستين ...". والواض  أن هذا النص يقضي باستبعاد فئتين من الع

إمكانييية الحصييول علييم معيياا تقاعييدي، وإن تحقييق لهييم الحصييول علييم 

 العمل. وال ئتان هما: لنظاممكافأة نهاية الخدمة وفقاً 

  العمال اخجانب: حيث قصر النظيام نظياق تظبييق فيرا المعاشيات

 علييم العمييال السييعوديين دون اخجانييب. وبالتييالي فييإن االزدواج ال

عميال اخجانيب خنهيم ال يسيت يدون يتحقق علم اإلظلق فيي حيق ال

ً أصلً من معاا تقاعدي وفق  لنظام التأمينات االجتماعية. ا

  أمييا ال ئيية الثانييية وإن كانييت قليليية ميين حيييث اخصييل فهييم العمييال

السعوديون الذين يلتحقون بعمل بعد سن الستين، وعلم الرمم مين 

ا نييدرة هييذه ال ئيية، إال أنهييا أيضيياً ال تسييتظيع الحصييول علييم معييا

تقاعييدي ظبقيياً لنظييام التأمينييات االجتماعييية، شييأنهم فييي ذلييك شييأن 

 العمال اخجانب. وإن كان مبرر االستبعاد يختلف عليم اعتبيار أن

اخجانيييييب تيييييم اسيييييتبعادهم العتبيييييارات الجنسيييييية، والسيييييعوديين 

 العتبارات السن.

 الصورة الثالثة (ج 
الثانيية ال إذا كانت ال ئات التي سبق عرضها في الحالتين اخولم و

تسييتظيع الجمييع بييين المكافييأة والمعيياا خنهييا خرجييت إمييا بنصييوص نظييام 
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التأمينيات أو نصييوص نظييام العمييل. فييإن هنيياك حيياالت أخييرل ال يسييتظيع 
المشمولون بها الحصول علم معاا تقاعدي. ال خن النظيام اسيتثناهم مين 

م الخضوا خحكامن وبالتيالي عيدم اسيتحقاقهم لمعياا تقاعيدي تأسيسياً علي
النظييام؛ ولكيين خنيين لييم تتييوافر بحقهييم الشييروظ المؤهليية السييتحقاق معيياا 
التقاعد. وهذه ال ئة تشمل العميال السيعوديين  اليذين ليم يسيتكملوا النصياب 

ً تأميني اً ( شهر120المؤهل الستحقاق المعاا التقاعدي وهو ) علم اخقيل  ا
التأمينيات أ( مين الميادة الثانيية والثلثيين مين نظيام /1حسب نيص ال قيرة )

االجتماعييية، ولييم يسييتظيعوا أيضيياً ضييم مييدد اعتبارييية إلييم مييدد االشييتراك 
 ( من ن س المادة.2حسب ما قضت بن ال قرة )

ويمكيين أن يضيياف إلييم هييذه الحيياالت أيضيياً تلييك الحيياالت التييي 

تسيييتحق معاشييياً تقاعيييدياً حسيييب نظيييام التأمينيييات، ومكافيييأة نهايييية الخدمييية 

ت حقيق تقاضيي المعياا وفقياً لنظيام التأمينيابموجب نظام العمل لكين ال يت

ون إال ببلون سن الستين، مما يعني أن عليم العاميل االنتظيار ميدة وقيد تكي

ة ظويلة إذا قرر التوقف عن العمل حتيم وإن اسيتحق مكافيأة لنهايية الخدمي

لتيي اوفقاً لنظام العمل. ومع أن هذه الحالة قد تعيد مين الحياالت الواضيحة 

اميل لم المعاا والمكافيأة إال أن الميدة التيي عليم العيحصل فيها العامل ع

أن ينتظر خللها الحصول علم المعاا التقاعدي خصوصاً إذا كانت ميدة 

ظويلة جعلتنا ندرج هيذه الحالية ضيمن هيذه ال ئيات خصوصياً وأن العاميل 

صيولن أحوج ما يكون في هذه المدة لمبلم مكافأة نهايية الخدمية انتظياراً لح

  عد بموجب نظام التأمينات االجتماعية.علم معاا التقا

ويتبيييين مييين العيييرض السيييابق أن الجميييع بيييين مكافيييأة نهايييية الخدمييية 

تعليق والمعاا التقاعدي قد ال يتحقق إما خسباب تعود للنظام أو خسيباب ت

الت بالعامل ن سن ولظروف التحاقن وسنن بالعمل. وإذا ما جمعنا هيذه الحيا

نييي أن االزدواج ال بالقليليية ممييا يع إلييم تلييك نكييون بصييدد حيياالت ليسييت

 الحاالت التي تخرج عن ما يأتي: لحديتحقق إال في إ

 ( من نظام العمل.83خظأ العامل وفقاً للمادة ) 



 288 رزق بن مقبول الريس 

 ار حالة العامل اخجنبي، فهيو ال يسيتحق معاشياً تقاعيدياً عليم اعتبي
أنن مستثنم من الخضوا ل يرا المعاشيات. وإذا ميا تيوافرت بحقين 

( مين نظيام العميل حيرم مين 83ظباق نص الميادة )أيضاً شروظ ان
 الحقين، المكافأة والمعاا.

 .حالة العامل السعودي الذي يلتحق بعمل بعد سن الستين 
إذاً الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاا التقاعدي ال يتحقق في 
اخصييل إال فييي حاليية العامييل السييعودي الييذي بلييم السيين المؤهليية لمعيياا 

عيين العمييل باختييياره، أو سييرح ميين قبييل صيياحب العمييل  التقاعييد وتوقييف
وبشيييرظ أن يكيييون قيييد اسيييتكمل النصييياب المقيييرر فيييي نظيييام التأمينيييات 

  .(11)االجتماعية للحصول علم معاا التقاعد
نظم السيعودي وهل موقيف المي-مكن الحديث فعلً عن ازدواجهل ي

مبرر في ضيوء الحياالت التيي سيبق عرضيها، هيذا ميا نتناولين فيي ال يرا 
 الثاني من هذا المبحث. 

 
 نقد(الفرع الثاين: موقف املشرع السعودي من مسألة االزدواج )حتليل و 

خلصنا فيما سيبق إليم بييان الحياالت التيي يمكين للعاميل أن يجميع 
فيهيا بييين مكافيأة نهاييية الخدميية والمعياا التقاعييدي. وكييان ذليك ميين خييلل 

وتبييين ميين خييلل مييا اسييتبعاد ال ئييات التييي ال يتحقييق فيهييا للعامييل ذلييك. 

تيتخلص  -النصيوص وعلم الرمم مين ظياهر -عرضناه أن هذه الحاالت 

سييرح ميين العمييل أو قييرر هييو  فصييل أو فييي حاليية العامييل السييعودي الييذي
التوقييف عيين العمييل وقييد بلييم السيين المؤهليية لمعيياا تقاعييدي، واسييتكمل 

 (12)ة.الشروظ المقررة في نظام التأمينات االجتماعي
أن هذه الحاالت وإن لم تكن كثيرة، بحيث تشمل  وواقع الحال يبين 

كافة العمال الخاضعين خحكام نظام العمل إال أنهيا أيضياً ليسيت بالحياالت 
القليلة. علم اعتبار أن خظأ العامل الذي يحرمن من المكافأة هو االسيتثناء 

                                                 
 ( من نظام التأمينات.38( شهر تأميني وفقاً لنص المادة )120( )11)

اا، والتوقيف عين ممارسية أي ن المؤهلية السيتحقاق المعيببلون العامل الس –وتتلخص هذه الشروظ  -( 12)

 ( شهر تأمين علم اخقل.120نشاظ خاضع للنظام، واستكمال النصاب وهو )
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هيا بالشيكل ين العاميل وصياحب العميل حتيم انتهائعلم استمرار العلقية بي
 الظبيعي.

فييي ضييوء ذلييك فييإن االزدواج بييين المكافييأة والمعيياا يمكيين أن و 

ي يكييون فييي الحاليية المشييار إليهييا سييابقاً. وهييي حاليية العامييل السييعودي الييذ

الحصيول عليم ويمكن أن يحصل علم مكافأة نهايية الخدمية بانتهياء العقيد 

ن أمعاا تقاعدي بموجب نظام التأمينات االجتماعية. ويجدر التنويين هنيا 

جنبي ال يدفع عنن أصيحاب اخعميال اشيتراكات فيرا المعاشيات العامل اخ

اب في نظام التأمينات االجتماعية، وبالتيالي يمكين القيول أن مظالبية أصيح

ا العمل بإع ائهم من دفيع مكافيأة نهايية الخدمية نظيير ميا يدفعونين عين فير

. المعاشات موجهة بحسب اخصل إلم المكافأة التي تدفع للعاميل السيعودي

فأة كن تبرير هذا النهم القانوني الذي يلزم صاحب العمل بدفع مكاكيف يم

ي؟ نهاية الخدمة في ن س الوقت الذي يحملن باشيتراكات التيأمين االجتمياع

هذا سؤال محوري  خر من اخسئلة التي ظرحت في مقدمة هيذه الدراسية. 

 وحتم نحاول اإلجابة علم هيذا التسياؤل البيد مين العيودة إليم ميا سيبق أن

عات نهايية الخدمية فيي التشيرينا إلين فيميا يتنياول انحسيار دور مكافيأة أشر

العمالييييية، لنعييييرض ميييين خييييلل ذلييييك لموقييييف النظييييام السييييعودي بهييييذا 

الخصوص، ولعلنا فيي هيذا الصيدد نسيتظيع أن نتبيين اليدوافع والمبيررات 

 الحقيقية لهذا النهم التشريعي.

انحسير كثييراً فيي  لقد ذكرنا فيما سبق أن دور مكافأة نهاية الخدمة 

التشريعات العماليية المقارنية خصوصياً العربيية منهيا. فميثلً تينص الميادة 

ميين قييانون العمييل المصييري علييم أن "يسييتحق العامييل عيين مييدة عمليين  75

مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السينوات الخميس اخوليم وأجير 

لين حقيوق  شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وذليك إذا ليم تكين

عن هذه المدة وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في 

". م1975لسييينة  79قيييانون التيييأمين االجتمييياعي الصيييادر بالقيييانون رقيييم 
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والجزء اخخير من هذا النص ي يد بوضوح أن الحقوق المقيررة فيي نظيام 

تييالي عييدم التييأمين االجتميياعي بييديل للمكافييأة المقييررة فييي هييذا اليينص. وبال

استحقاقها متم كيان العاميل مؤمنياً عليين ليدل هيئية التأمينيات االجتماعيية. 

وهييذا مييا نصييت علييين المييادة الرابعيية ميين قييانون التأمينييات االجتماعييية 

المصري، التي أسقظت عن عاتق صاحب العمل هذا االلتزام )دفع مكافيأة 

التأمينييات نهاييية الخدميية( مقابييل قياميين بالتييأمين علييم عماليين لييدل هيئيية 

أن ييؤدي صياحب العميل  [9]االجتماعية. حيث ال يسون كما يرل البعض

والوفياة وأن يسيتمر االشتراكات عن عمالة فيي تيأمين العجيز والشييخوخة 

ن هيذا المبيدأ مسيتقر قضياء وتشيريعاً إفي أداء مكافأة نهاية الخدمة، حييث 

 (13)منذ وقت بعيد.

قيف التشيريع السيوري وليس بعيداً عن موقف التشريع المصيري، مو 

اليذي نييص علييم أنين ال يجييوز الجمييع بيين المكافييأة وبييين نظيام التييأمين لل تييرة 

. بل يجب أن تدفع المكافيأة فيي هيذه [10] ن سها نظراً للظابع التأميني للمكافأة

الحاليية لمؤسسيية التأمينييات االجتماعييية بييدالً ميين دفعهييا للعامييل حيييث تحييل 

 (14)العامل عن كامل مدة الخدمة. المؤسسة محل صاحب العمل في تأمين

                                                 
(  قضييت محكميية اليينقض المصييرية أن مييؤدل هييذه النصييوص نقييل التييزام دفييع المكافييأة ميين عيياتق صيياحب 13)

 21س  3/6/1970ق جلسية 35لسينة  41العمل إليم عياتق مؤسسية التأمينيات االجتماعيية، أنظير الظعين رقيم 

 31لسينة  123، والظعن 1493ص  25س  28/12/1974ق جلسة  38لسنة  451، والظعن رقم 971ص 

 842ص  8س  28/12/1957ق جلسية  23لسنة  259وكذلك الظعن رقم  334ص  17/3/1965ق جلسة 

ركات شيوالذي قرر أن المبدأ المذكور أعله ينظبق حتم في حالة تأمين صاحب العمل علم عمالين ليدل إحيدل 

 ميدة خدمتين التأمين الخاصة. حيث ذكر أنن "متم كان الحكم قد أجاز الجميع بيين المكافيأة المسيتحقة للعاميل عين

مين  39ادة وبين المبالم التي سددها رب العمل لحسابن في بوليصة التيأمين فإنين يكيون قيد أخظيأ فيي تظبييق المي

   مين هيذا الينص أن المشيرا حظير أن يجميعوذليك أن الواضي 1944لسينة  41قانون عقد العمل ال يردي رقيم 

و هيا خولين لين ميالعامل بين المبالم المدفوعة لحسابن في صندوق التوفير أو اإلدخار وبين مكافأة الخدمة بل كل 

حتيم  الحصول علم أكبر القيمتين. والحكمة التي توخاها المشرا في ذلك هي عدم إلحاق ميبن بصياحب العميل

قيد اتخيذت  قد تؤثر عليها في أداء رسالتها فمتم ثبت وهي فيي سيبيل تنظييم عملهيا ال يحمل المؤسسة بالتزامات

فييإن  –ين كمييا هييو الحييال فييي نظييام التييأم –نظاميياً مالييياً يييؤدي إلييم ذات الغييرض ميين نظييام التييوفير أو االدخييار 

ميية مبييرر س ثالحكميية تظييل قائميية وتنييتم أثرهييا فييي تحديييد العلقيية بييين الظييرفين بشييأن تقييدير قيميية المكافييأة ولييي

 للت رقة بين نظام صندوق التوفير أو االدخار وبين نظام بوليصة التأمين في احتساب المكافأة".

 قانون التأمينات السوري. 85،  75مادة  (14)
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وقييد سييار فييي فلييك هييذا اليينهم كثييير ميين تشييريعات العمييل العربييية  
التشيريعات القليلية نظيام العميل السيعودي عين  وان رد مع بعض (15)اخخرل

هذا الركب. حيث قضم بإمكانية الجميع بيين المكافيأة والمعياا التقاعيدي. 
تظبييق أحكيام المكافيأة  قصير ف النظام السعودي فيما ليو أنينوقد ي هم موق

علييم بعييض ال ئييات التييي ال تخضييع لنظييام التأمينييات االجتماعييية، رمييم 
خضييوعهم خحكييام نظييام العمييل حيييث يبقييم نظيياق تظبيييق هييذه النصييوص 
محدوداً بال ئات التي ال تست يد من معاا التقاعد. أما وأن النظيام ليم ي عيل 

ن عسيم أن تكيون؟ إ لتيي دعيت ليذلك، فميافقد وجب البحث عن اخسباب ا
تقرير الحيق بمكافيأة نهايية الخدمية محاولة استقصاء اخسباب الباعثة علم 

ا أكثر وجاهية موالمعاا التقاعدي يقودنا إلم نوعين من اخسباب نرل أنه
 ا أيضاً بعض المآخذ:ما من اخسباب وإن كان عليهممن ميره

ام السييبب اخول منهييا يتمثييل فييي مييياب تعويضييات البظاليية فييي نظيي
ي ب الثيانأو الجديد. بينما يتمثل السيب القديمالتأمينات االجتماعية سواء في 

للحصيول عليم  -فيي أمليب اخحيوال  –في مواجهة االنتظار ميدة ظويلية 

معاا التقاعد بعد التوقف عين العميل وهيو ميا يعنيي أن العاميل أحيوج ميا 
 تقاعد.يكون لمبلم مكافأة نهاية الخدمة انتظاراً لحصولن علم معاا ال

 غياب تعويضات البطالة يف نظم التأمينات االجتماعية (أ 
وتيياري   33صييدر نظييام التأمينييات الجديييد بالمرسييوم الملكييي رقييم م/

ين وقد تضمن فيي مادتين اخوليم تعيداد الوقيائع المشيمولة بالتيأمه.3/9/1421
مقسييمة علييم فييرعين همييا فييرا اخخظييار المهنييية، وفييرا المعاشييات. ويشييمل 

ول إصيييابات العميييل، واخميييراض المهنيييية، ويشيييمل ال يييرا الثييياني ال يييرا اخ
 التأمين ضد العجز مير المهني، والشيخوخة، والوفاة.

                                                 
ابيل الوفياء ومنها قانون العمل الكويتي الذي الزم أصحاب العمل، بمين فييهم الدولية بيدفع اشيتراكات مق  (15)

ة لكيويتي، مجلياأنظر د. النكاس. جمال فاخر، مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل  –دمة بمكافأة نهاية الخ

ية العربيية . أما التشريعات العمال55م ص 1996الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة العشرون، ديسمبر 

هييذا  " ... أنالتييي حييذت حييذو النظييام السييعودي فمنهييا التشييريع الليبييي الييذي جيياء فييي مذكرتيين اإليضيياحية 

كيرة االزدواج في التزامات صاحب العمل كما نيرل باعتبيار أن صيرف مكافيأة نهايية الخدمية يقيوم عليم ف

لعاميل مين امعاونة العامل... في حين أن ال كرة التي بنم عليها نظام التأمين معاا الشيخوخة هيي حمايية 

 خظر معين...".
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ومع أن النظام قد أشار في ال قرة الثانيية مين الميادة اخوليم ن سيها  
إلم أنن يجوز "أن توسع فروا التأمينات التيي يك لهيا النظيام لتقيديم أنيواا 

سييب الظييرق النظامييية"؛ إال أن النظييام الجديييد أخييرل ميين التعويضييات، ح
وبعد انتظار يزييد عين الثلثيين سينة قيد جياء بين س الوقيائع التأمينيية التيي 
وردت فييييي نظييييام التأمينييييات االجتماعييييية السييييابق الييييذي صييييدر عييييام 

م دون أي تغيييييير. وقييييد كييييان منتظييييراً أن يشييييمل نظييييام 1969ه/1389
ة إلم ما ورد فيي النظيام القيديم التأمينات الجديد وقائع أخرل جديدة مضاف

كتعويضيات البظالية. خصوصياً وأن هيذه اخخييرة تشيكل الهياجس الييومي 
للعامييل. والخشييية ميين رمييي هييذا اخخييير إلييم البظاليية دون أن يييتمكن ميين 
الحصول علم عمل بديل في الوقت المناسب يسون استحقاق مكافأة نهايية 

الوقييت، ولحييين الحصييول الخدميية، باعتبارهييا وسيييلة تعييين العامييل لييبعض 
. وإذا كيان هيذا اليربظ بيين المكافيأة وتعويضيات (16)علم عميل  خير مناسيب

فإنيين بهييذا الييربظ يخييرج مكافييأة نهاييية  الميينظمالبظاليية صييحيحاً فييي ذهيين 
الخدمة عين ميا اسيتقر عليين ال قين والقضياء مين ربيظ تقلييدي بيين المكافيأة 

 .[12] ماعيةوتعويضات فرا المعاشات في نظام التأمينات االجت

هذا الربظ من أن نظام العمل الحالي  وجود ويمكن االستدالل علم 

ليم يتضيمن ه 1389الذي صدر بالتزامن مع نظام التأمينات الصادر عيام 

تعويضييات للبظاليية، وبالتييالي قضييم نظييام العمييل باسييتحقاق مكافييأة نهاييية 

جديد الذي الخدمة. وكذلك واقع الحال اليوم؛ فبعد صدور نظام التأمينات ال

مييل الجديييد لييم يتضييمن بييدوره تأمينيياً للبظاليية، فقييد أبقييم مشييروا نظييام الع

مكافأة نهاية الخدمة ولم  التي ت ضي باستحقاق نتيجة لذلك علم النصوص

يسيير فييي ركييب التشييريعات العمالييية المقارنيية التييي قضييت بعييدم إمكانييية 

فيي ذهين  الجمع بين المكافأة والمعاا. ولكي نتيقن مين صيحة هيذا اليربظ

المنظم البد من االنتظار حتم تضاف واقعة البظالة إلم الوقيائع المشيمولة 

بالتييأمين فييي نظييام التأمينييات االجتماعييية وفقيياً لمنظييوق ال قييرة الثانييية ميين 

                                                 
  C.trav.,art.L.122-34-والمادة[ 12:]ر في ال قن ال رنسيأنظ-وحالة العوز هذه تبرر المسلك التشريعي (16)

 من قانون العمل ال رنسي.
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المادة اخولم من نظام التأمينيات االجتماعيية التيي قضيت بإمكانيية إضيافة 

فإن هذا الربظ يبدو منظقياً  وقائع تأمينية جديدة مستقبلً. وحتم ذلك الحين

من ناحية، وإنسانياً من ناحية أخرل. فالعامل أحوج ما يكون لمكافأة نهاية 

تسريحن من العمل، فتعينن علم قضاء فصلن أو  الخدمة في المدة التي تلي

حوائجن ومتظلبات أسرتن في الوقت الذي يسعم فين للحصيول عليم عميل 

ظقياً وإنسانياً إال أنن يؤخذ علين أنين ينقيل بديل. لكن هذا التبرير إذا كان من

هييذا العييبء إلييم أصييحاب العمييل. فيجعييل ميين صيياحب العمييل" ضييماناً 

اجتماعياً" يقوم بهذا الدور االجتماعي بدالً من جهات أخرل أقدر علم أن 

تتحميييل عيييبء هيييذا اليييدور. وإن ميييا يخشيييم منييين هيييو اآلثيييار االقتصيييادية 

ناحيية االقتصيادية ميثلً سييؤدي مثيل ذليك والقانونية المترتبة علين. فمين ال

إلم انصراف أصحاب العمل عن تشغيل العمالية،  –دون ريب  –الوضع 

وعلم اخخص السعودية منها نظراً للتكاليف المترتبة جراء ذليك. أميا مين 

الناحييية القانونييية فليييس ميين العداليية تحميييل أصييحاب العمييل بهييذا االلتييزام 

. تماعيية ليم يينص عليم تعويضيات البظاليةلمجرد أن نظيام التأمينيات االج

فتغظية النقص الحاصل في نظام التأمينات االجتماعية ال تقع تبعاتين عليم 

، وإنمييا علييم الميينظم فييي هييذه الحاليية أن يبييادر إلييم سييد (17)أصييحاب العمييل

اليينقص التشييريعي. ميين خييلل التشييريع ن سيين ال ميين خييلل حلييول متعجليية 

وراءها، فيصعب سيندها مين الناحيية ظاهرها البساظة دون تكلف سبر ما 

 .[13]القانونية

 مدة االنتظار قبل احلصول على معاش التقاعد (ب 
فيي الحيياالت التييي يقييرر فيهييا النظييام حصييول العامييل علييم معيياا  

تقاعدي فإنن يربظن باشتراظات معينة. تلك االشيتراظات تتعليق بضيرورة 
 عد(. مينات، )سن التقابلون العامل السن القانونية المحددة في نظام التأ

                                                 
 أنظر في هذا الصدد د. - وهذا ما يت ق في جملتن مع المنظور اإلسلمي للبظالة (17)
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ن سينة اً وخمسييهذه السن حددت ببلون العامل سيتين سينة، وخمسي
وقييد يحييدث  .(18)العمييالبالنسييبة للعامليية أو لميين يعمييل باخعمييال الشيياقة ميين 

أن يتوقف العامل عن العمل بإرادتن أو يسيرحن صياحب العميل قبيل بليون 
سن للحصيول عليم هذه السن. وهنا فإن علم العامل أن ينتظر بلون هذه ال

يكيون فيي الحالية اخوليم،  كميا تبيين –المعاا التقاعدي. وفيي هيذه الميدة 
العامل أحوج ما يكون لمبليم مكافيأة نهايية الخدمية انتظياراً لحصيولن عليم 
معاا التقاعد الذي يبدأ باستلمن من الشيهر التيالي لبلومين السين المحيددة 

 في نظام التأمينات.
حاالت المشار إليها في ال قرة )أ( في أن وتختلف هذه الحالة عن ال 

ا العامل ال يسعم للحصول علم عمل جديد بعد توق ن عن أداء العمل وإنمي
 ينتظر تقاضي معاا التقاعد. 

لكن وعلم الرمم من اختلف الحالتين من حيث اخسباب والسيعي 

ظبق عليها نللحصول علم عمل جديد من عدمن، فإن هذه الحالة اخخيرة ي

ظبيق عليم الحالية اخوليم مين مزاييا وعييوب. فلهيا وجين إنسياني مين ما ين

ق ين العامل المالية في هذه الميدة التيي تعقيب تو حيث محاولة سد احتياجات

ام عن العمل. لكن يؤخذ عليها أيضاً أنها تحمل صياحب العميل بهيذا االلتيز

 ولييةبييدالً ميين تحميليين للمؤسسيية العاميية للتأمينييات االجتماعييية، الجهيية المخ

ي أصلً لتحمل هذا العبء. وفي هيذا الينهم ال شيك مجافياة للعدالية وسيتؤد

 إلم ن س اآلثار االقتصادية والقانونية التي أشير إليها سابقاً.

ويجدر التنبين إلم ملحظة أخيرة قبل أن ن رن مين هيذه الجزئيية، 

تتمثل في أنن إذا كانت اخسباب التي عرضناها تبدو منظقية كأسباب تسند 

مسألة ازدواج مين  المكافيأة والمعياا، فقيد  –لو من الناحية اإلنسانية و –

                                                 
موجبهيا ( من نظام التأمينات سن التقاعد بسن ستين سنة ولكن أوردت حياالت يجيوز ب38(  حددت المادة )18)

 معاا التقاعد قبل بلون سن الستين وهذه الحاالت هي: تقاضي

 خقل.( ثلثمائة شهراً علم ا300المشترك الذي لم يبلم سن الستين... متم بلغت مدة اشتراكن ) -

 المشتركة متم كان عمرها في تاري  تركها النشاظ خمساً وخمسين سنة علم اخقل. -

 لصحة ببلون سن الخامسة والخمسين.المشتركون الذي يعملون في أعمال شاقة أو ضارة با -

 .لعمللعائلة المشترك المسجون أياً كان سنن إذا كانت مدة سجنن تتجاوز سنة وترتب علم ذلك فصلن من ا
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ال تكيون هييذه هييي اخسييباب الوحيييدة التييي بنييم عليهييا المشييرا حجتيين. فقييد 

تنكشف أسيباب أخيرل، كيأن تبنيم هيذه المسيومات عليم جيزء مين اليرأي 

 ً  القائل أن الظبيعة القانونية لمكافيأة نهايية الخدمية تقيوم عليم اعتبارهيا حقيا

مالياً مايتن مواجهية مخياظر فقيدان العميل، وذليك لمواجهية مظاليب الحيياة 

ذكرنييا  اكميي –حيييث تبييدو المسيياعدة  (19)لحييين الحصييول علييم عمييل جديييد.

ملحة أكثر خصوصاً إذا كان العامل مسيناً أو عياجزاً عين العميل.  –سابقاً 

وهييي تختلييف عيين معيياا التقاعييد المقييرر فييي نظييام التأمينييات االجتماعييية 

وقيييائع محيييددة فيييي نظيييام التأمينيييات ذي تتمثيييل مايتييين فيييي مواجهييية الييي

االجتماعييية، وهييي العجييز، والشيييخوخة، والوفيياة. فهييل نحيين حقيياً بصييدد 

بيييين مكافيييأة نهايييية الخدمييية  –عليييم اخقيييل فيييي ذهييين المييينظم  –ازدواج 

والمعيياا التقاعييدي؟ خصوصيياً إذا أخييذنا فييي االعتبييار أن هييذه اخخيييرة 

في نظام التأمينات االجتماعية فيي حيين أن مكافيأة موجهة لمخاظر محددة 

 نهاية الخدمة موجهة لمخاظر فقدان العمل.

 بالنسييبة لنييا لييم تختلييف المسييألة كثيييراً خن جييوهر الحييل يقييوم علييم
سييؤال مهييم فييي تصييورنا، بييل لعليين اخهييم وهييو هييل ميين العداليية تحميييل 

 ن اشيتراكاتأصحاب العمل مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الذي يؤدون فيي
ب هذه هي مناداة أصحاالتأمينات االجتماعية عن فرا المعاشات؟ بل لعل 

سمع صوتهم مع مشيروعية ظلبياتهم؟ لعيل فيي تسيليظ الضيوء العمل. فهل 
علييم مييا ورد فييي مشييروا نظييام العمييل الجديييد بعييض إجابييات علييم هييذه 

 التساؤالت.

 
 اخلدمة معاجلة مشروع نظام العمل ملكافأة هناية املبح  الثاين

                                                 
ض ميع من أنصار هيذا اليرأي اليدكتور عياظف فخيري اليذي ييرل "أن الظيابع التيأميني للمكافيأة ال يتعيار (19)

لعمييل هيا نظيام المعاشيات. صيحي  "حسيب اليدكتور فخيري" أن صياحب االجميع بيين المكافيأة والمزاييا التيي يك ل

لتأمينييات الجميع رميم ذلييك أن المعياا اليذي يك لين نظيام ايجيز  مين اشيتراكات التيأمين االجتمياعي، لكيين ميا يبيرر 

فييأة إلييم االجتميياعي إنمييا يهييدف إلييم حماييية العامييل ضييد خظيير معييين هييو خظيير الشيييخوخة والتقاعييد، بينمييا ترمييي المكا

 .281...". الدليل اخبجدي في شرح النظام السعودي، ص يتن من خظر التعظل الم اجئحما
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تناول مشروا نظام العمل الجديد فيي المملكية النصيوص الخاصية  
، بمكافأة نهاية الخدمة في ال صل الرابع من البياب الخيامس مين المشيروا

ي بييأن مشييروا النظييام قييد لييي يييوحواسييتقراء هييذه النصييوص بشييكلها اخو
 حاول إيجاد معالجة مختل ة لمكافيأة نهايية الخدمية عين ميا هيو موجيود فيي

اداة مني ظام الحالي. كما أن المشروا قد حاول إلم حد ما االستجابة إليمالن
حقيقيية لهيذه  معالجيةأصحاب اخعمال. لكن هل يعكس هذا التصيور واقيع 

النصوص؟ ذلك ما سوف نتبينن من خلل هذا المبحث. وسنتناول ذلك من 
خلل تسليظ الضوء علم نصوص المشروا مع التعليق عليها بشكل عيام 

النا را اخول. وفي ال را الثاني نحاول تلمس إجابة حقيقية علم سؤفي ال 
الجوهري عن مدل التغير في نصوص المشروا مقارنة بنصوص النظام 
الحالي استجابة لمظالب أصيحاب اخعميال ولميا تقتضيين العدالية مين رفيع 

 لحالة االزدواج بين نصوص المكافأة والمعاا في النظامين.



 297 كافأة نهاية الخدمة ، ....جدول م

 مشروع النظامالفرع األول: نصوص 
تضمن ال صل الرابع من الباب الخامس مين مشيروا نظيام العميل  

النصوص الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة في ست مواد. وكيان نظيام العميل 
 (20)فقظ. ناثنتيالحالي يعالم ذلك في مادتين 

وقد تضمنت المواد الست من المشروا، في أولهيا ظريقية حسياب  
للعميال اليذين يسيتمرون فيي عملهيم بعيد ن ياذ  مكافأة نهاية  الخدمة بالنسيبة

 المشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروا 
فأوضييحت أن مكافييأة نهاييية الخدميية تحسييب للعمييال  (21))النظييام مسييتقبلً(.

الييذين يسييتمرون فييي عقييود عملهييم بعييد العمييل بالنظييام الجديييد )المشييروا( 
وفقاً لنوعين من المعالجة. فبالنسبة للخدمة السابقة علم العمل بهذا النظيام 

)نظيام  1389( تحسب مكافأتها وفقاً لنظام العمل الصيادر سينة )المشروا
العمييل الحييالي( وعلييم أسيياس اخجيير الييذي كييان العامييل يتقاضيياه بتيياري  

                                                 
حيدد الميدة ( علم أنين "إذا انتهيت ميدة عقيد العميل الم87حيث تنص المادة ) –( 88( والمادة )87المادة ) (20)

عميل أن أو كان ال س  صيادراً مين جانيب صياحب العميل فيي العقيود ميير المحيددة الميدة وجيب عليم صياحب ال

يدفع للعاميل مكافيأة عين ميدة خدمتين تحسيب عليم أسياس أجير نصيف شيهر عين كيل سينة مين السينوات الخميس 

ل ستحق العامياخولم وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ اخجر اخخير أساساً لحساب المكافأة وي

صيوص عليهيا ل مكافأة ميدة الخدمية المنمكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل كما يستحق العام

 في صدر المادة في الحاالت اآلتية:

 إذا كلف بالخدمة العسكرية. –أ 

 ذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو اإلنجاب.إ -ب

 إذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادتن".

تيينص علييم أنيين  7/2/1403اري  وتيي 2وأضييي ت إلييم هييذا اليينص فقييرة بموجييب المرسييوم الملكييي رقييم م/

تسيول  "واستثناء من حكم المادة السادسية مين هيذا النظيام يجيوز االت ياق عليم أال تحسيب فيي اخجير اليذي

 وما أشيبن علم أساسن مكافأة نهاية الخدمة كل أو بعض مبالم العموالت والنسب المئوية عن ثمن المبيعات

 بظبيعتها للزيادة والنقص".من عناصر اخجر الذي يدفع للعامل وتكون قابلة 

منصيوص ( علم أنين "فيي العقيود ميير المحيددة الميدة يسيتحق العاميل ثليث المكافيأة ال88كما تنص المادة )

ليم ال تزييد عوعليها في المادة السابقة إذا استقال من العميل بعيد خدمية ال تقيل ميدتها عين سينتين متتياليتين 

خميس سينوات متتاليية وليم تبليم عشير سينوات ويسيتحق خمس سينوات وثلثيهيا إذا زادت ميدة خدمتين عليم 

خحيوال االمكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرظ أن يعلم العامل صياحب العميل كتابية فيي جمييع 

 المذكورة برمبتن في االستقالة قبل ترك العمل بثلثين يوماً".

ليذين مكافيأة نهايية الخدمية للعميال ا( مين المشيروا عليم أن "تحسيب 103( تنص المادة التي أخيذت رقيم )21)

 يستمرون في عقود عملهم بعد العمل بهذا النظام، وفقاً لما يأتي:

، ه1389 مدة الخدمة السابقة علم العميل بهيذا النظيام تحسيب مكافأتهيا وفقياً لنظيام العميل لسينة – 103/1

 وعلم أساس اخجر الذي كان العامل يتقاضاه بتاري  سريان هذا النظام.

 ة الخدمة التالية لن اذ هذا النظام تعامل وفقاً لألحكام التي وردت فين".مكافأة نهاي -103/2
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سريان هذا النظام )المشروا حالياً(. وبالنسبة للمدة التالية لن اذ هذا النظام 
د )المشروا( تعامل وفقاً لألحكام التي وردت فين. وواضي  أن المينظم أرا

أن ال يحرم العمال من مكافأة نهايية الخدمية وفقياً لميا هيو منصيوص عليين 
 لي. لكن هل يحقق النظام أي ميزة مقارنة بالمشروا؟افي النظام الح

وهيي أهيم ميادة تضيمنها  -وتناول النص الذي يلي النص السابق،  

الحديث عن الحق بمكافأة نهايية الخدمية مين حييث تقريير هيذا  -المشروا 

ل العمييال، باإلضييافة إلييم بعييض اخحكييام الخاصيية بمكافييأة نهاييية الحييق لكيي
الخدمة. فمين حييث المبيدأ نصيت هيذه الميادة عليم أنين "ميع عيدم اإلخيلل 

ة( (، )وهي المادة الخاصة بحاالت الحرمان من المكافيأ102بحكم المادة )
أة يستحق العامل الذي أكمل مدة سنة أو أكثير فيي الخدمية المسيتمرة، مكافي

 وتحسب علم النحو التالي:الخدمة عند انتهاء خدمتن نهاية 
أجيير شييهر كامييل عيين كييل سيينة، وبشييرظ أن ال يزيييد مجمييوا مييا  

 مالنظا يتقاضاه العامل عن حقن في مكافأة نهاية الخدمة بعد ن اذ أحكام هذا
افأة )المشروا حالياً( علم ما يعادل أجر سنتين، مع تقرير حق للعامل بمك

ي ور السنة بنسبة ما قضاه منها في العميل. وقيد ييوحنهاية الخدمة عن كس
عجز النص اخخير الخاص بكسور السنة وللوهلية اخوليم بوجيود تنياقض 
بين عجيز الميادة ورأسيها اليذي يقضيي باسيتحقاق العاميل اليذي أكميل ميدة 

، أن سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة مميا يعنيي معين
فيي االعتبيار لغيرض حسياب مكافيأة نهايية الخدمية.  كسور السينة ال تؤخيذ

بحيييث ال يسييتحق العامييل مكافييأة نهاييية الخدميية عيين كسييور السيينة إذا جيياء 
لعاميل انتهاء العقد خلل السنة اخولم من العمل حتم لو كان لسبب ال يد ل

ل فين، وهذا يخالف نصوص نظام العمل الحالي التي تقرر هذا الحق للعام
ا دام العامل تيم فصيلن مين قبيل صياحب العميل وهيذا ال عن كسور السنة م

 شك أكثر عدالة من نصوص مشروا النظام.

، أن مكافييأة نهاييية الخدميية تحسييب  (22)وأوضييحت المييادة التييي تليهييا  

علم أساس اخجر اخساسي الذي كان يتقاضياه العاميل عنيد نهايية خدمتين. 

                                                 
( وتيينص علييم أن "تحسييب مكافييأة نهاييية الخدميية علييم أسيياس اخجيير اخساسييي الييذي كييان 105( المييادة ) 22)

ن رقيم اخعميال، أو يتقاضاه العامل عند نهاية خدمتن. وإذا كان اخجر محيدداً بنسيبة عمولية مين المبيعيات، أو مي
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نظام الحيالي كأسياس مما يعني معن إسقاظ اخجر ال علي الذي كان يأخذه ال

مكانييية "جييواز" لغييرض حسيياب مكافييأة نهاييية الخدميية. كمييا أورد اليينص إ

لغرض حساب مكافأة نهاية الخدمة  -كأجر م ترض - تحديد "مبلم" معين

دون اعتبييار لألجيير الييواقعي )الحقيقييي( الييذي يتقاضيياه العامييل. وذلييك فييي 

رقيم اخعميال،  حالة كون اخجر محدداً بنسبة عمولة من المبيعات، أو مين

أو بحصيية ميين اخربيياح. وميين حقنييا أن نتصييور هنييا خظييورة هييذا الوضييع 

بهييذا الشييرظ عنييد التحاقيين  يقبييل بالنسييبة للعامييل الييذي ال يكييون ليين إال أن

كييأجر أساسييي لغييرض حسيياب مكافييأة نهاييية بالعمييل فيتحييدد مقييدار ضييئيل 

ً  الخدمة. ولو أنن تم حسابها علم أساس ما يتقاضاه لكان اخمر  العامل فعليا

. ولنييا أيضيياً أن نتصييور ذلييك، خصوصيياً بالنسييبة ليينمختلييف جييداً بالنسييبة 

للعمييال الييذين ال يحييق لهييم الجمييع أصييلً بييين المكافييأة والمعيياا كالعامييل 

ً اخجنبي! فيحرمون وفق  لذلك من اخجر والمعاا. ا

فقيد تناوليت الينص عليم أنين فيي حالية قييام  (23)أما المادة التي تليهيا  

بإنهاء العقد محيدد الميدة قبيل نهايية مدتين يسيقظ حقين بمكافيأة نهايية  العامل

الخدمة، إال في حالة أن يكون العقيد قيد تجيدد خكثير مين ميرة واحيدة وفيي 

هذه الحالة يسقظ حق العامل عين التجدييد اخخيير دون سيقوظن عين الميدد 

 السابقة علم التجديد اخخير. 

رة دفييع حقييوق العامييل عيين ضييرو (24)وتحييدثت المييادة قبييل اخخيييرة 

وإن لم تتحيدث عين المكافيأة بصيورة خاصية  –كاملة في حالة إنهاء عقده 

                                                                                                                   
بحصة من اخرباح، فيجوز أن يتضمن العقيد تحدييداً لألجير اخساسيي اليذي يعتميد لغيرض حسياب مكافيأة نهايية 

 الخدمة، بصرف النظر عما تقاضاه العامل واقعياً".

غيير سيبب ل( وتنص عليم أنين " إذا أنهيم العاميل عقيد العميل المحيدد الميدة قبيل نهايية مدتين 106( المادة ) 23)

 ".خخيرة فقظمشروا سقظ حقن في مكافأة نهاية الخدمة، ما لم يكن العقد قد تجدد فيسقظ حقن عن مدة التجديد ا

ة ( وتنص علم أنن "إذا انتهت خدمية العاميل وجيب عليم صياحب العميل دفيع أجيره وتصي ي107المادة ) ( 24)

 ليذي أنهيم العقيدأما إذا كان العامل هيو امن تاري  انتهاء العلقة العقدية.  –علم اخكثر  –حقوقن خلل أسبوا 

 قتعليوجب علم صاحب العمل تص ية حقوقن كاملة خلل مدة ال تزيد علم أسبوعين، ميا ليم يكين هنياك نيزاا ي

بهذه الحقوق معروض عليم الجهيات القضيائية المختصية. ولصياحب العميل أن يحسيم أي ديين. مسيتحق لين مين 

 المبالم المستحقة للعامل".
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خلل أسبوا علم اخكثر من تاري  إنهياء العلقية العقديية. أميا إذا كيان  –

العامل هو اليذي أنهيم العقيد وجيب أن ال تزييد الميدة عين أسيبوعين ميا ليم 

اللجييان العمالييية يكيين هنيياك نييزاا يتعلييق بهييذه الحقييوق معييروض علييم 

 القضائية.

ا العاميل ميفقد تحدثت عن حيالتين يسيتحق فيه (25)أما المادة اخخيرة  
مكافأة نهاية الخدمة وهما االلتحاق بالخدمة العسكرية، وترك العمل نتيجية 

. والمل ييت للنظيير هييو أن نصييوص المييواد السييابقة تركييت القيياهرةللقييوة 
التي ال صيل، واالسيتقالة فيي تقريير انظباعاً م اده أن النظام ال يميز بين ح

الحيق وال فييي ظريقيية حسييابن علييم خييلف ميا هييو علييين الحييال فييي النظييام 
الحييالي. ويبييدو لنييا أن الحييالتين المييذكورتين تشييكلن سييبباً مشييروعاً فييي 
المبادرة إلم إنهياء العقيد حتيم إذا كيان العقيد محيدد الميدة. فاالسيتقالة بنياء 

افيأة، وال تنيتقص منهيا، وليو جياء اإلنهياء علم ذلك ال تسقظ الحق في المك
قبل مضي سنة كاملة علم خدمة العامل ليدل صياحب العميل. ونعتقيد بيأن 
هاتين الحيالتين تشيكلن علجياً خاصياً لظيروف خاصية فيي العقيد المحيدد 
المدة. وإن هذا الت سير الذي نذهب إلين يأخيذ باالعتبيار عميوم حكيم الميادة 

المكافأة عند انتهاء الخدمية لنيوعي عقيود  ( من المشروا التي تقرر104)
( ميين المشييروا هييو أنهييا 108العمييل. لكيين الخظييأ الييذي تضييمنتن المييادة )

( فييي حييين أن الدقيية توجييب اإلحاليية إلييم المييادة 104أحالييت إلييم المييادة )
 ( مشروا.106)

يتضيي  ميين العييرض السييابق أن نصييوص مشييروا نظييام العمييل  
وضوا مكافأة نهاية الخدمة عين ميا الجديد قد جاءت مختل ة في ظرحها لم

تضمنن نظيام العميل الحيالي، اليذي تنياول أحكيام مكافيأة نهايية الخدمية مين 
خلل نصين تحدثا عن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وكي ية حسابها. فهيل 

 –عليم اليرمم مين ذليك  –تضمنت نصوص مشروا نظام العميل الجدييد 
اءت بن أحكام نظام العمل الحيالي أحكاماً تختلف اختلفاً جوهرياً عن ما ج

                                                 
فيي  (104( وتنص عليم أنين "تسيتحق مكافيأة نهايية الخدمية المنصيوص عليهيا فيي الميادة )108ة )الماد ( 25)

 الحالتين اآلتيتين:

 إذا انتهت خدمة العامل بسبب التحاقن بالخدمة العسكرية. – 108/1

 إذا ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة". – 109/2
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؟ وهل حقق المشيروا ميا نيادل بين م1969/هـ1389الذي صدر منذ عام 
أصييحاب العمييل ميين ضييرورة معالجيية االزدواج فييي مكافييأة نهاييية الخدميية 

 والمعاا التقاعدي؟

 الفرع الثاين: االزدواج يف مشروع النظام
قودنا إليم أن القراءة المبسظة لنصوص مشروا نظام العمل الجديد ت

 مجموعيية ميين االسييتنتاجات اخولييية. ويجييدر التنبييين هنييا وقبييل إيييراد هييذه
ه االسييتنتاجات أنهييا قييد ال تكييون هييي النتييائم النهائييية إذا مييا أخضييعت هييذ

النصييوص إلييم القييراءة المتأنييية ال احصيية المحلليية لهييذه النصييوص. ولكيين 
 نسيتظيع مينوحتم نلتزم بما ي رضن علينا المينهم العلميي مين حيياد فإننيا 

 القراءة اخولية أن نورد ما استخلصناه من نتائم تمثلت بما يأتي:
  هناك اختلف ولو شكلي في عرض نصوص مشيروا نظيام العميل

عن نصوص نظيام العميل الحيالي. فمشيروا النظيام يتنياول معالجية 
مكافأة نهاية الخدمة في فصل مستقل من الباب الخامس من مشروا 

اد تضيمنت أحكيام مكافيأة نهايية الخدمية. النظام ومن خيلل سيت ميو
ة في حين أن نظيام العميل الحيالي يتنياول أحكيام مكافيأة نهايية الخدمي

من خلل نصين اثنين فقيظ. وهيذا االخيتلف الشيكلي يبيرز اخهميية 
لكين: التي يوليها مشروا نظام العمل الجديد لمكافأة نهاية الخدمة. و

 لمصلحة من؟ فهذا سؤال  خر!!
 ا سبق عرضن أيضاً في ال را اخول مين هيذا المبحيث ومن خلل م

فييإن اخحكييام التييي أوردهييا المشييروا تضييمنت أحكاميياً موضييوعية 
 :جديدة مختل ة عن اخحكام التي تضمنها نظام العمل الحالي ومنها

لم يعد هناك ت ريق بين حالة ال صل، واالستقالة، والتسيري  والعقيود  -
مسألة تقرير الحق بمكافأة نهاية  محددة المدة، ومير محددة المدة في

الخدميية. وليييس هنيياك أيضيياً ت ريييق فييي مسييألة حسييابها فيمييا إذا كييان 
العامل قد فصيل، أو سيرح، أو اسيتقال. فهيي تحسيب بظريقية واحيدة 

ل بأجر شهر عن كل سنة مين ثمبسظة في كل حاالت استحقاقها. تتم
سيواء.  سنوات الخدمة، وذلك في حالة ال صل أو االستقالة عليم حيد

وهذا يختلف بالظبع عين اخحكيام التيي تضيمنها نظيام العميل الحيالي 
الذي ي رق بين حالة ال صل واالستقالة. فل يستحق العامل المسيتقيل 
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في العقود مير محددة المدة المكافيأة كاملية إال إذا أمضيم فيي خدمية 
صاحب العمل عشر سنوات فأكثر من الخدمة المستمرة. وزيادة فيي 

لييية حسيياب مكافييأة نهاييية الخدميية اعتمييد المشييروا اخجيير تبسيييظ عم
اخساسيي لغيرض حسياب مكافيأة نهايية الخدمية ولييس اخجير ال علييي 
الذي قد يتضمن عموالت ونسب وميرها من ميزات عينية أو مادية 

إمعانيياً فييي تسييهيل وقييد تضيياف إلييم أجيير العامييل. وأكثيير ميين ذلييك 
الحسييابية هييي المشييكلة حسيياب مكافييأة نهاييية الخدميية )وكييأن العملييية 

القائمة( فقد أجياز المشيروا لصياحب العميل أن يشيارظ العاميل بيأن 
تحسيييب المكافيييأة عليييم أسييياس "مبليييم" معيييين ال علقييية لييين بييياخجر 
الحقيقي من قريب أو بعيد لغيرض حسياب مكافيأة نهايية الخدمية، إذا 
كان اخجر المحدد في العقد تمثل بعمولية أو نسيبة مين المبيعيات، أو 

 صة من اخرباح.رقم اخعمال، أو بحمن 
  ومير ذلك فقد نص المشروا علم ضرورة إكمال العاميل ميدة سينة

 في الخدمة المستمرة الستحقاق مكافيأة نهايية الخدمية، حتيم ليو كيان
عييدم إكمييال هييذه السيينة راجييع لسييبب يتعلييق بالمنشييأة. وهييذا الحكييم 

رم يختلييف عيين مييا هييو مقييرر فييي نظييام العمييل الحييالي الييذي ال يحيي
م العامل من مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة اخولم حتيم ليو لي

 تكتمل إال في حالة استقالة العامل.

  ونص المشروا علم أن ال يتجاوز مبلم مكافيأة نهايية الخدمية اليذي
يتقاضاه العامل عن مجموا خدمتن ليدل صياحب العميل كحيد أعليم 

 ما يعادل أجر سنتين.

ا ة يمكن أن نسوق نتيجية "مؤقتية" م ادهيمن هذه االستنتاجات اخولي
أن مشروا النظام قد استمع إلم حد ما إلم مظالبة أصيحاب العميل بحييث 

مكافييأة نهاييية الخدميية بحيييث ربظهييا بيياخجر راعييم التخ يييف ميين عييبء 
اخساسي من جانيب، وقييدها بميا ال يتجياوز أجير سينتين مين جانيب  خير. 

 هل تحقق ذلك حسابياً؟ وهذا بالظبع أضعف اإليمان كما يقال. لكن
سلمنا جدالً بصحة ذلك )تحقق التخ يف من عبء المكافيأة( فهيذا إذا 

يعني أن االزدواج الذي تحدثنا عنين الزال قائمياً بيين حقيين يغنيي أحيدهما 
عيين اآلخيير، وأن تييم تخ يييف مبلييم مكافييأة نهاييية الخدميية. فأصييحاب العمييل 



 303 كافأة نهاية الخدمة ، ....جدول م

تماعييية فييي الوقييت سيسييتمرون محملييين بعييبء اشييتراكات التأمينييات االج
الذي عليهم أيضاً دفع االلتزام المالي الخاص بمكافأة نهاية الخدمة. أما إذا 
تبين من خلل التحليل الذي سيأتي، أنن، حتم هذا التخ يف ميير صيحي ، 
وأن مشروا النظام قد أضاف خعبائهم أعباء جدييدة متعلقية بمكافيأة نهايية 

ميير بالنسييبة لهييم، ويجييب عنييدها الخدميية فييإن النتيجيية هنييا سييتكون أدهييم وأ
 إعادة النظر في اخمر والمعالجة.... 

إن ربييظ مشييروا نظييام العمييل الجديييد مكافييأة نهاييية الخدميية بظريقيية 
وفيي  –حساب جديدة تتمثل بواقع شهر عن كيل سينة مين سينوات الخدمية 

يمية ققد أهدر كيل  –كل حالة من حاالت اإلنهاء التي تستحق فيها المكافأة 
لتي أوردها بقصد التخ يف من عبء المكافأة كربظهيا بياخجر للنصوص ا

 اخساسي، وربظ حدها اخعلم بما ال يتجاوز أجر سنتين.

إن الينص علييم اعتميياد اخجيير اخساسيي كييان ميين الممكيين أن يييؤدي 

، علم الرمم من أن هذا الينص فيي واقعين ليم يكين جدييداً إلم هذا التخ يف

ن نصيياً يشييبن مضييمونن هييذا اليينص. فعييلً. حيييث أن النظييام الحييالي تضييم

( من نظام العمل الحالي التي تحدثت عين 87ونعني بذلك أن نص المادة )

حساب مكافأة نهاية الخدمة قد أضيف إلين فقيرة بموجيب المرسيوم الملكيي 

تقضييي بأنيين يجييوز "اسييتثناء ميين حكييم  (26)ه 7/2/1403وتيياري   2رقييم م/

م أال تحسييب فييي اخجيير الييذي المييادة السادسيية ميين هييذا النظييام االت يياق عليي

تسييول علييم أساسيين مكافييأة نهاييية الخدميية كييل أو بعييض مبييالم العمييوالت 

والنسب المئوية من ثمن المبيعات وما أشبن ذلك من عناصير اخجير اليذي 

 يدفع للعامل وتكون قابلة بظبيعتها للزيادة والنقص".

علم فالتخ يف هنا يتمثل في أن المشروا جعل من االستثناء الوارد 
( ميين نظييام العمييل الحييالي أصييلً عاميياً. وبحيييث يجييب علييم 87اليينص )

العامل في ضوء المشروا مشارظة صاحب العمل علم احتساب المكافيأة 
علم أساس اخجر ال علي. وفيي حالية ميياب هيذه المشيارظة يعتميد اخجير 
اخساسي لغرض حساب مكافأة نهاية الخدمة. فيي حيين أن نصيوص نظيام 

                                                 
 . 23ص  1تم اإلشارة إلم ذلك أنظر الهاما رقم (26)
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في ظل مياب هذا االت اق يؤخذ اخجر إذ تعكس هذه المسألة العمل الحالي 
 ال علي كأساس لغرض حساب مكافأة نهاية الخدمة.

أما النص اخخر الذي كيان مين الممكين توظي ين كيأداة للتخ ييف مين 
 حيدها اخعليم بميا ال ربظدمة، فهو النص الخاص بيعبء مكافأة نهاية الخ

ة دار مبليم مكافيأة نهايية الخدمييتجاوز أجر سنتين. حيث ال حدود عليم مقي
بيالرمم  –في نظام العمل الحالي. ولكن قيمة نص المشروا تبقم محدودة 

جيراء إعميال هيذا الينص  –حسابياً  –حيث ال يتحقق التخ يف  –من ذلك 
ثير بالمقارنة مع نصوص نظام العمل الحالي إال إذا بلغت خدمية العاميل أك

 خمثلة الحقياً. وهيذه الميدة المن ست وعشرين سنة كما سنرل من خلل ا
سيريع يغلب تحققها بالنظر إلم ديناميكية القظاا الخاص وانتقيال العميال ال

 نسبياً من عمل إلم عمل  خر.
 وإذا قبلنا كما سيبق القيول أن هيذين النصيين سييؤديان إليم التخ ييف
 من عبء مكافأة نهاية الخدمة. فإن اعتمياد مشيروا النظيام ظريقية واحيدة

ب مقييدارها قييد أهييدر كييل قيميية لهييذين النصييين. ويبييدو ذلييك لغييرض حسييا
ن واضحاً مين خيلل المقارنية بيين اخمثلية اآلتيية التيي سينظرحها لنبيين مي

خللها أن التخ يف الذي يبيدو أن مشيروا النظيام قيد جياء بين ميير محقيق 
للمييراد أصييلً، وأن هييذا المشييروا ميين خييلل النصييوص الخاصيية بمكافييأة 

 اف إلم مقدار هذه المكافأة ولم ينقص منها.نهاية الخدمة قد أض

قد أمضم سبع سنوات من الخدمية المسيتمرة فلو افترضنا أن عاملً 

لدل صاحب عميل وتيم إنهياء هيذا العقيد مين جانيب صياحب العميل لسيبب 

واقييع أجيير بمييير مشييروا فييإن العامييل يسييتحق عيين خدمتيين مكافييأة تحسييب 

وأجير شيهر كاميل  نصف شهر عن كل سنة مين السينوات الخميس اخوليم

 . فيكيون مجميوا المكافيأةعن كل سنة تالية وذلك في ضوء النظام الحيالي

 عبارة عن أجر أربعة أشهر ونصف.

أمييا لييو تييم حسيياب مقييدار المكافييأة علييم أسيياس مشييروا النظييام فييإن 
العامل يستحق أجر شيهر كاميل عين كيل سينة مين سينوات الخدمية. وبهيذا 

افيأة نهايية الخدمية. وال تيؤثر كثييراً يتحقق للعامل أجر سبعة أشهر عن مك
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مسألة اخجر اخساسي خنها أصلً متاحة فيي نصيوص المشيروا والنظيام 
 ً  .(27) كما تمت اإلشارة إلين سابقا

أمييا لييو كييان العامييل هييو الييذي اسييتقال فييإن اخميير يبييدو أكثيير مرابيية 
وبعييداً عيين المنظقييية التييي يجييب أن تسييود نصييوص القييانون. ف ييي حاليية 

ة، فإن العامل يستحق بعد خدمة سبع سنوات وفي ضيوء نصيوص االستقال
النظييام الحييالي ثلثييي المكافييأة أي )ثلثييي نصييف الشييهر عيين كييل سيينة ميين 
السنوات الخميس اخوليم، وثلثيي الشيهر عين كيل سينة تاليية(. وهيذا يعنيي 

 ( أيام عن كل سينة مين10بالنسبة لمثالنا أن العامل سوف يستحق عشرة )
لييم، وعشييرون يوميياً عيين السيينتين البيياقيتين. فيكييون السيينوات الخمييس اخو

 مجموا ما تحقق للعامل عين مكافيأة نهايية الخدمية تسيعون يومياً، أي أجير
 ثلثة أشهر.

أما في ضوء مشروا النظام فإن العامل يستحق شهراً عن كيل سينة 

ن ة الخدمية، مميا يعنيي أوهذا يعني تحقق أجر سبعة أشهر من مكافأة نهايي

افن مشروا النظام هو أكثر من ضعف المكافأة التيي كيان العبء الذي أض

يسيييتحقها العاميييل فيييي ضيييوء النظيييام الحيييالي فعييين أي تخ ييييف يتحيييدث 

 المشروا؟

وحتييم يتحقييق هييذا التخ يييف بالمقارنيية بييين أحكييام مشييروا النظييام 

والنظييام الحييالي، البييد أن يكييون العامييل قييد أمضييم مييا يزيييد عيين سييت 

ة لدل صياحب العميل. فيإذا افترضينا أن وعشرين سنة في الخدمة المستمر

عاملً قد أمضم في خدمة صاحب عمل سبعاً وعشرين سينة فإنين يسيتحق 

مكافييأة تبلييم أربعيياً وعشييرين شييهر ونصييف الشييهر، فييي حييين أنيين يسييتحق 

مكافييأة بحييدها اخعلييم وفييق مشييروا النظييام، وهييي تعييادل أجيير أربعييية 

مل هو أجير نصيف وعشرين شهراً فيكون ما تحقق من إع اء لصاحب الع

 شهر!

                                                 
عييض ( ميين نظييام العمييل الحييالي التييي يجييوز بموجبهييا إسييقاظ ب87ل قييرة التييي أضييي ت إلييم نييص المييادة )ا (27)

قيم رالنسب والعموالت من اخجير عنيد حسياب مكافيأة نهايية الخدمية. وهيي الصيادرة بموجيب المرسيوم الملكيي 
 هـ.7/2/1403وتاري   2م/



 306 رزق بن مقبول الريس 

ومن خلل هذه اخمثلة يبدو جلياً أن نصيوص مشيروا نظيام العميل 
الجديد محل البحث ستضاعف من اخعباء الماليية المترتبية عليم أصيحاب 

 الفإنن  العمل عن مكافأة نهاية الخدمة. وإذا كان هذا التوجن مقصوداً لذاتن
ماليية ي، والتشيريعات العيعدو أن يكون سباحة بعكس التيار. فال قن القيانون

اييية المقارنيية، تسييلم اليييوم ب كييرة التييأمين كغاييية لتقرييير الحييق بمكافييأة نه
 الخدميية. ومييا دام هييذا الحييق قييد تقييرر فييي نظييام التأمينييات فهييذا يغنييي عيين

ي نظام العمل بالنسيبة لل ئيات المشيمولة ب يرا المعاشيات فيالنص علين في 
 نظام التأمينات االجتماعية.

ن هذا التوجن خليلً ميير مقصيود أو ترتيب نتيجية لقصيور أما إذا كا
المعالجة التنظيمية لهذه النصوص اليواردة فيي المشيروا، فيجيب فيي هيذه 
الحالة المبادرة إلم إصلح الخلل اليذي اعتيور هيذه النصيوص، وإصيلح 

بضييرورة إيجيياد معالجيية  –وبالدرجيية اخولييم  –الخلييل يتمثييل فييي رأينييا 
ي العمل في ضوء التظور الذاية الخدمة في نظام شمولية لوضع مكافأة نه

ن حيال أحدثن نظام التأمينات االجتماعية.  خذين في االعتبار أيضاً ميا عليي
التشييريعات العمالييية المقارنيية، وذلييك بتقرييير نصييوص تقضييي برفييع حاليية 

ينيات االزدواج بين مكافأة نهاية الخدمة والمعياا التقاعيدي فيي نظيام التأم
 فأة فقيظالحاالت التي يوجد فيها هذا االزدواج، وإبقاء المكااالجتماعية في 

لل ئييات التييي ال تسييت يد ميين معاشييات التقاعييد المنصييوص عليهييا فييي نظييام 
ق التأمينات االجتماعيية. أميا إذا كيان المينظم ييرل ضيرورة بقياء هيذا الحي
دار مقرراً من حيث المبدأ لكافة العمال، فل أقل إذن من أن يخ ض من مقي

ون لمكافأة، بحيث ال تكون بالقدر الذي قد يرهق أصحاب العمل، فتكيهذه ا
ا في الوقت ذاتين عياملً ظيارداً مين توظييف العمالية الوظنيية بحجية ارت يا
اء تكاليف تشغيل العامل الوظني. حتم لو أدت مثيل تليك المعالجية إليم إبقي

 نصوص نظام العمل الحالي كما هي)وهذا أضعف اإليمان(.
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 اخلامتة
لواضيي  أن لمكافييأة نهاييية الخدميية أهمييية كبيييرة فييي تنظيييم ميين ا 

العامييل وصيياحب العمييل، نظييراً لمييا  -علقييات العمييل بييين ظرفييي اإلنتيياج

يترتب علم اإلبقاء عليم النصيوص الموجبية خدائهيا فيي نظيام العميل مين 
أعباء مالية قد تكون كبيرة في بعيض اخحييان عليم صياحب العميل، ولميا 

 لب ميزة للعمال ...ي ضي إلين حجبها من س
ومن الواضي  أيضياً أن هنياك ازدواج بيين أداء المكافيأة والمعياا  

التقاعيييدي للعميييال فيييي نظيييام التأمينيييات االجتماعيييية. ويكييياد يتركيييز هيييذا 
 االزدواج فييي حاليية العامييل السييعودي، حيييث ال يسييت يد العامييل الوافييد ميين

م تظبييق النظيا فرا المعاشيات فيي نظيام التأمينيات االجتماعيية، بعيد إلغياء
 هـ.1407علم العمال اخجانب عن هذا ال را منذ عام 

لييذلك ونظييراً لهييذه االعتبييارات قييد ال يكييون ميين الحكميية حرمييان  
اً العمال مير السعوديين مين مكافيأة نهايية الخدمية وهيم ال يسيتحقون معاشي

مية مين تقاعدياً، فيما لو قيل باستبعاد النصوص الخاصة بمكافأة نهاية الخد

عيل االسيتبعاد( فل -وا نظام العمل الجديد. وبين هذا وذليك )االزدواجمشر

 -من اخنسب أن نسعم للتوازن بين مصيال  ظرفيي هيذه العلقية القانونيية
وانظلقاً من قاعدة )ال ضرر وال ضرار( نيرل  -العمال وأصحاب العمل

 اءهيااإلبقاء علم مكافأة نهاية الخدمة والنصوص التي تنظم استحقاقها وأد
ة عين مع مراعاة معقولية المبالم التي تدفع عنها. ويعني ذلك ال شك العود

النصوص التيي وردت فيي مشيروا نظيام العميل الجدييد الخاصية بظريقية 
حساب المكافأة، وعلم الخصوص ال قيرة التيي تينص عليم حسياب مكافيأة 

 نهاية الخدمة علم أساس أجر شهر كامل عن كل سنة.
دالً عييين الييينص اليييذي ورد فيييي ونقتيييرح فيييي هيييذا الخصيييوص وبييي 

المشروا أن تحسيب المكافيأة عليم أسياس نصيف شيهر عين كيل سينة مين 
سيينوات الخدميية دون تحديييدها بسييقف معييين ميين السيينوات كمييا ورد فييي 
مشروا النظام. وهذا ال شك يبقي للعامل ميزة الحصول علم مكافأة نهاية 

هيذه النصيوص  الخدمة. خن المنظم فيما يبدو لنا حريصاً عليم عيدم إلغياء



 308 رزق بن مقبول الريس 

حتم بالنسبة للعمال الذين يتقاضون معاشاً تقاعيدياً عليم أسياس أن مكافيأة 
نهاية الخدمة موجهة لمخاظر فقدان العميل ال للمخياظر المنصيوص عليهيا 
فيي نظيام التأمينيات االجتماعييية. وإذا كيان هيذا الحييل يلبيي حيرص النظييام 

ذات الوقيت  علم ما يك ل حقوق ومكتسيبات العميال ومصيالحهم، فهيو فيي
يخ ييف ميين اخعبيياء الملقيياة علييم أصييحاب اخعمييال فييي الييدفع واخداء عيين 
مكافييأة نهاييية الخدميية واشييتراكات التأمينييات االجتماعييية. ويعنييي فييي ذات 
الوقت أيضاً رفعاً للعوائق أمام التوظيف لدل منشيآت القظياا الخياص لميا 

 .عملكاهل أصحاب السيؤدي إلين من تخ يف اخعباء المالية عن 
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Abstract. The main objective of this study is to analyze the reward given at the end of 

employment in Saudi Labor law. It is important to know whether there is a dual giving of this 

reward with what is known as social security System, which also give a pension. The Saudi 

law-maker asserts this right even though with the fast spread of social security Systems. The 

study tries to explain the two Systems in details. 
 
 The Study, on the other hand, focuses on the new Labor law Project in Saudi 

Arabia. And asserts the differences between the new project and the old laws regarding the 

end of employment reward. 
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