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Retirement benefits for the university service employee according
to Law No. 26 of 2019
 سيف عالء حسين العبيدي.م.م

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
دائرة البحث والتطوير

-: الممخص

ِ التقاعدية لموظؼ الخدمة الجامعية الذي
وجد في
تدور فكرة ىذا البحث حوؿ االستحقاقات
ّ
 الذي يعنى، 2014  لسنة9  وىو تعديؿ لقانوف التقاعد الموحد رقـ، 2019  لسنة26 قانوف رقـ
القانونية لالحالة
السف
الجامعية مف حيث تقميص
التقاعدية لموظؼ الخدمة
بالمساس بالحقوؽ
ّ
ّ
ّ
ّ
 ومف خالؿ ذلؾ ينبغي عمى. الى التقاعد مما يؤثر سمبا عمى سير العممية التعميمية في البالد
المشرع التدخؿ في بعض المواد القانونية التي تـ ذكرىا في متف البحث لمحفاظ عمى ديمومة

. العمؿ في الجامعات مف حيث االقساـ العممية والدراسات العميا المتوفرة داخؿ العراؽ

.  األستاذ المساعد,  األستاذ, الجامعية
 موظؼ الخدمة,  قانوف التقاعد: كممات مفتاحية
ّ
Abstract:-

The idea of this research revolves around the retirement
benefits of the university service employee who was found in
Law No. 26 of 2019, which is an amendment to the Unified
Retirement Law No. 9 of 2014, which deals with prejudice to
the retirement rights of the university service employee in
terms of reducing the legal age for referral to retirement, which
negatively affects the course of the educational process in the
country. Through this, the legislator should intervene in some
of the legal articles mentioned in the body of the research to
maintain the permanence of work in universities in terms of
scientific departments and graduate studies available inside
Iraq.
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المقدمة-:
قانوف التقاعد ييدؼ إلى تحقيؽ العيش الكريـ لمفئات المشمولة بيذا القانوف  ،لذا جاءت
الجامعية فيي تختمؼ عف
التقاعدية لموظؼ الخدمة
ىذه التجربة لمبحث في االستحقاقات
ّ
ّ

البحوث التي سبقت في الكتابة عف ىذه االستحقاقات  .إذ نجد اليوـ في قانوف التقاعد رقـ ()26
لسنة ( 2019التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد الموحد رقـ  9لسنة  2014ـ) مساساً بالفئات العمرّية
الجامعية
ألعضاء ىيئة التدريس( موظفي الخدمة الجامعية ) الخاضعيف ألحكاـ قانوف الخدمة
ّ
مما
رقـ ( )23لسنة ( 2008ـ)
ّ
المعدؿ وىذا المساس لتقميص ّ
السف القانوني لإلحالة الى التقاعد ّ
التعميمية في تشكيالت و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي .
العممية
يؤثّر سمباً عمى سير
ّ
ّ

لموظفي الخدمة
ىمّية ىذا البحث ترمي إلى الحفاظ عمى الحقوؽ التقاعدية
ّ
أىمية البحث -:إ ّف أ ّ
ّ
التعميمية بانتظاـ
العممية
ي مساس بيا ومراعاة سير
ّ
ّ
ّ
الجامعية بموجب ىذا القانوف مف أ ّ
واستمرارىا.

القانوني لمتقاعد مما ُيؤثّر سمباً عمى
مشكمة البحث -:إ ّف مشكمة البحث تنطمؽ مف تقميص الس ّف
ّ
الجامعية مف حممة األلقاب
التعميمية  ،إذ سيتـ ذىاب كثير مف موظفي الخدمة
سير العممية
ّ
ّ

يسي في
ّ
العممية ( األستاذ و األستاذ المساعد ) واحالتيـ إلى التقاعد ّ
مما يؤثّر عمى الكادر التدر ّ
العممية في تمؾ الجامعات مما ينعكس سمباً عمى
الجامعات  ،وبدوره يؤثّر سمباً عمى األقساـ
ّ
استحداث الدراسات العميا داخؿ العراؽ ( مف حيث تعميؽ الدراسة في بعض األقساـ وتقميص عدد

المقاعد في بعضيا اآلخر ).
أىداؼ البحث -:ييدؼ البحث إلى تقديـ بعض المقترحات التي مف شأنيا المساعدة في الحفاظ
الجامعية.
التعميمية والحفاظ عمى حقوؽ موظّفي الخدمة
العممية
عمى توازف
ّ
ّ
ّ
منيجية البحث -:تقتضي طبيعة الموضوع السير عمى المنيجيف اآلتييف -:
ّ
الوصفي -:إذ يتـ فيو وصؼ النصوص القانونية وبياف دورىا في ذلؾ .
 1ػ المنيج
ّ
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القانونية الصادرة في العراؽ
 2ػ المنيج التحميمي  :يكوف ذلؾ مف خالؿ تحميؿ جميع النصوص
ّ
بيذا الخصوص وتحميؿ قوانيف بعض الدوؿ في ىذا المجاؿ أيضاً .

تتكوف خطّة البحث مف ثالثة مباحث  ،يضـ كؿ مبحث فييا مطمبيف  .حيث
خطّة البحث-:
ّ
األوؿ منيما :
جاء في المبحث األ ّوؿ الفئات المشمولة بيذا القانوف فوقع في مطمبيف ّ ،

المدرسيف
يسيوف مف
أما الثاني فيو  :التدر ّ
التدر ّ
ّ
يسيوف مف األساتذة واألساتذة المساعديف ّ .
معني بحاالت
أما المبحث الثاني فيو
و ّ
المدرسيف المساعديف  ،وموظّفو الخدمة الجامعية ّ .
ّ
اإلحالة عمى التقاعد فجاء في مطمبيف  :األ ّوؿ منيما ىو  :اإلحالة اإلجبارّية  ,والثاني  :اإلحالة

الجامعية  ،وينقسـ إلى
التقاعدية لموظؼ الخدمة
االختيارّية  .أ ّما المبحث الثالث فيو  :الحقوؽ
ّ
ّ
التقاعدي  ،والثاني  :احتساب مكافأة نياية الخدمة .
مطمبيف  ،األ ّوؿ  :احتساب الراتب
ّ

المبحث الول
الفئات المشمولة بقانون التقاعد لموظف الخدمة الجامعية
الوظيفية بيف الموظؼ
ىـ األسباب الّتي تؤدي إلى إنياء الرابطة
ّ
تع ّد اإلحالة عمى التقاعد مف أ ّ
واالدارة  ,لذلؾ نجد عدداً مف التشريعات التي تعطي االدارة الحؽ في إحالة الموظؼ عمى
سناً معينة تختمؼ مف تشريع إلى آخر(.)1
التقاعد  ،وذلؾ عند بموغو ّ
ولمعرفة الفئات المشمولة بقانوف التقاعد ينبغي عمينا معرفة موظؼ الخدمة الجامعية .
ِ
الجامعية في
الخدمة
موظؼ
المعدؿ
الجامعية رقـ  23لسنة  2008ـ
عرؼ قانوف الخدمة
ّ
َ
ّ
ّ
ّ

العممي واالستشارة
الجامعي والبحث
المادة ( /1ثالثاً) بأّنو ( ك ّؿ موظؼ يقوـ بممارسة التدريس
ّ
ّ
العممي أو مؤسساتيا ممف تتوفّر فيو
وزرة التعميـ العالي والبحث
العممية  ،أو العمؿ في ديواف ا
ّ
ّ
يسية  .............إلخ)(.)2
شروط عضو الييئة التدر ّ
1

2

) د .سعد نواؼ العنزي  :حقوؽ الموظؼ وواجباتة ,دار المطبوعات الجامعية ,االسكندرية ,2008 ,ص.345

) سيؼ عالء حسيف :سمطة االدارة في ترصيف البحث العممي والرقابة عمييا ( دراسة مقارنة)  ,مكتبة الوفاء القانونية ,

االسكندرية ,ط2019 ,1ص27
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اقي أعضاء ىيئة التدريس عمى سبيؿ الحصر  ،وىـ كؿ مف  ( :األساتذة,
وحدد
ّ
ّ
المشرع العر ّ
حدد
المدرسيف المساعديف )( . )1أ ّما
ي فقد ّ
المشرع المصر ّ
ّ
المدرسيف و ّ
األساتذة المساعديف ,و ّ
المدرسيف)(.)2
أعضاء ىيئة التدريس وىـ كؿ مف  ( :األساتذة  ,األساتذة المساعديفّ ،

الجامعية ينقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف  ،األ ّوؿ ىو :
وبعد معرفة المراد بموظفي الخدمة
ّ
المدرسيف
سيوف مف األساتذة واألساتذة المساعديف  ،والثاني :التدريسّيوف مف
التدري ّ
المدرسيف و ّ
ّ
الجامعية .
المساعديف وموظّفي الخدمة
ّ

المطمب الول
التدريسيون من الساتذة والساتذة المساعدين من موظفي الخدمة الجامعية
العممي رقـ ( )40لسنة
الي والبحث
ّ
ّ
حددت المادة ( 1 /24و )2مف قانوف و ازرة التعميـ الع ّ
حددت
 1988ـ الجامعات وىيئة المعاىد الفنية مف ( األساتذة واألساتذة المساعديف)  .فيما ّ
المادة ( /64أ ,ب) مف قانوف تنظيـ الجامعات المصرّية رقـ ( )49لسنة  1972ـ أعضاء ىيئة
ّ
التدريس في الجامعات الخاضعة ليذا القانوف وىـ (:أ ػ األساتذة  /ب ػ األساتذة المساعدوف ) (.)3

وزرة التعميـ العالي والبحث
يسية السالؼ ذكرىـ في المادة ( )24مف قانوف ا
إ ّف أعضاء الييئة التدر ّ
العممي رقـ ( )40لسنة 1988ـ  ،ىـ األساتذة واألساتذة المساعدوف  .وذلؾ ما سنتكمّـ عنو في
ّ
ىذا المطمب عف الفقرتيف (أ ػ ب) مف المادة أعاله .

الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ في المادة ( )10منو  :تتحتـ إحالة
حدد قانوف التقاعد
لقد ّ
ّ

الموظؼ عمى التقاعد في إحدى الحالتيف اآلتيتيف:

القانونية لإلحالة عمى التقاعد
ّأوالً  :عند إكمالو ( )63الثالثة والستيف مف العمر  ،وىي السف
ّ
ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ.
بغض النظر عف ّ
ّ
مدة خدمتو ما لـ ّ

1
2

) المادة ( )24مف قانوف التعميـ العالي والبحث العممي رقـ ( )40لسنة 1988
) المادة ( )64مف قانوف تنظيـ الجامعات المصرية رقـ (  )49لسنة .1972

 ) 3المستشار رجب عبد الحيـ سميـ :موسوعة تنظيـ الجامعات المصرّية ,دار( أبو المجد) لمطباعة  ,القاىرة  ,2012 ,ص
.387
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صالحيتو لمخدمة.
المختصة عدـ
الرسمية
الطبية
قررت المجنة
ّ
ّ
ّ
ّ
ثانياً :إذا ّ
الجامعية ،
إ ّف ما ورد في المادة ( )10أعاله يشمؿ جميع موظّفي الدولة باستثناء موظّفي الخدمة
ّ

المعدؿ في
الجامعية المرقّـ ( )23لسنة  2008ـ
إذ إ ّف االستثناء مف ذلؾ جاء في قانوف الخدمة
ّ
ّ
الجامعية إلى التقاعد
المادة ( /11أ ّوال) منو حيث جاء في ( )1منو ُ ( :يحاؿ موظّؼ الخدمة
ّ
سف ( )65الخمسة والستيف عاماً).
عند إكمالو ّ
السياسي ضمف قانوف رقـ ( )24لسنة
الجامعية مشموالً باعادة الفصؿ
واذا كاف موظّؼ الخدمة
ّ
ّ
القانوني لإلحالة عمى التقاعد ىو ( )68ثمانية وستوف عاماً.
السف
2005ـ
ّ
المعدؿ  ،فإ ّف ّ
ّ
تمديد لخدمة الموظؼ
المعدؿ
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
وورد أيضاً في قانوف التقاعد
ٌ
ّ
ّ
المختص أو
اح مف الوزير
حسب ما جاء في المادة ( )11منو  ( :لرئيس مجمس الوزراء بإقتر ٍ
ّ

رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة أو المحافظ تمديد خدمة الموظّؼ مدة ال تزيد عمى ( )3ثالث
القانونية لإلحالة إلى التقاعد مع م ارعاة ندرة االختصاص ونوعية
السف
سنوات عند إكمالو
ّ
ّ

الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماتو).

المادة ( )11أعاله ليشمؿ جميع الموظفيف في الدولة بإستثناء موظّفي
النص في
وجاء
ّ
ّ

الجامعية
المادة (/11ثانياً /ب) مف قانوف الخدمة
الخدمة
الجامعية  ،وىذا اإلستثناء وارد ضمف ّ
ّ
ّ

المعدؿ حيث جاء فيو ( لمجمس الجامعة أو الييئة تمديد خدمة األستاذ
رقـ ( )23لسنة  2008ـ
ّ
واألستاذ المساعد مدة ال تزيد عمى ( )5خمس سنوات حسب حاجة القسـ أو الكمية عمى أف يكوف
التمديد ك ّؿ ثالث سنوات).
ولكف عند صدور
الجامعية إلى التقاعد ،
وىذا ىو األساس القائـ عميو إحالة موظّؼ الخدمة
ْ
ّ

تعديؿ قانوف التقاعد الموحد أعاله رقـ ( )9لسنة  2014ـ بالقانوف رقـ ( )26لسنة 2019ـ

سنبينو فيما
اختمفت المقاييس في إحالة الموظؼ وموظفي الخدمة الجامعية الى التقاعد وىذا ما ّ
يأتي :

الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ في القانوف رقـ ( )26لسنة
ورد في التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد
ّ
الموحد رقـ ( )9لسنة
نص المادة ( )10مف قانوف التقاعد
ّ
 2019ـ في المادة ( )1منو ُ :يمغى ّ
 2014ـ ويح ّؿ محمّو ما يأتي:
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المادة ( : )10تتحتـ إحالة الموظؼ إلى التقاعد في إحدى الحاالت اآلتية :
بغض النظر
أ ّوالً :عند إكماؿ ( )60ستيف سنة مف العمر وىو السف القانونية لإلحالة إلى التقاعد
ّ
عف مدة الخدمة.
الطبية عدـ صالحيتو لمخدمة .
قررت المجنة
ّ
ثانياً :إذا ّ
القانوني لإلحالة عمى
السف
إ ّف ما ورد في المادة أعاله يشمؿ جميع موظّفي الدولة في تحديد
ّ
ّ
الجامعية مف حممة
النص الموظّفيف المشموليف بقانوف الخدمة
التقاعد ,ولكف استثنى مف ذلؾ
ّ
ّ

القانوني لإلحالة إلى التقاعد ىو إكمالو
السف
المقب العممي ( األستاذ ,واألستاذ المساعد) ليكوف ّ
ّ
()1
القانوني لمتقاعد
السف
مف
أعاله
القانوف
ى
ن
ستث
إ
فيما
.
( )63ثالثاً وستيف سنة مف العمر
ّ
ّ
المعدؿ  ،والمشموليف بقانوف
السياسي رقـ ( )24لسنة  2005ـ
المشموليف بقانوف الفصؿ
ّ
ّ
مؤسسة
مؤسسة الشيداء رقـ ( )2لسنة  2016ـ  ،وقانوف ( )20لسنة  2009ـ  ،وقانوف ّ
ّ
التقاعدي بما ال يزيد عف ( )65خمس
السف
السجناء رقـ ( )35لسنة 2013ـ ,عمى أف يكوف
ّ
ّ

وستيف سنة مف العمر(.)2

الموحد رقـ ()9
مر مسبقاً_ لخدمة موظّفي الدولة الوارد في قانوف التقاعد
ّ
ّ
إف التمديد _ كما ّ

الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ المعدؿ ,ورد في قانوف
المعدؿ وقانوف الخدمة
لسنة  2014ـ
ّ
ّ
()3

 ( .لرئيس مجمس الوزراء

الموحد رقـ ( )26لسنة  2019ـ
التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد
ّ
باقتراح مف الوزير المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة أو المحافظ تمديد خدمة
الموظؼ مدة ال تزيد عف ( )3سنوات  ............إلخ)  ،وا ّف اإللغاء ليذا النص يعني إلغاء

النص (1و )2مف قانوف رقـ ( )26لسنة
الوظيفية واإلبقاء عمى ما جاء في
التمديد في الخدمة
ّ
ّ
القانوني لمتقاعد .
بالسف
الخاص
 2019ـ
ّ
ّ
ّ

وفي تمؾ الحاؿ ُيثار التساؤؿ  :إ ّف ما جاء في المادة ( )13مف قانوف رقـ ( )26لسنة  2019ـ

الموحد رقـ ( )9لسنة 2014ـ
بإلغاء التمديد ىؿ يقتصر أثره عمى إلغاء التمديد في قانوف التقاعد
ّ
1

) المادة ( /2اوالًػ ػ أ  /ثانياً) مف قانوف رقـ ( )26لسنة 2019

3

) المادة ( )13مف قانوف رقـ  26لسنة .2019

2

) المادة ( /2اوالً  /ثانياً) مف قانوف رقـ ( )26لسنة 2009
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الجامعية الوارد في قانوف الخدمة
يمتد أثره إللغاء التمديد الوارد لموظّفي الخدمة
المعدؿ فقط أـ ّ
ّ
ّ

المعدؿ المادة ( /11أ ّوالً/ب) منو  ،الّتي نصت عمى (
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
ّ
ّ
لمجمس الجامعة أو الييئة تمديد خدمة األستاذ أو األستاذ المساعد مدة ال تزيد عف ( )5خمس
سنوات حسب حاجة القسـ أو الكمية عمى أف يكوف التمديد ك ّؿ ثالث سنوات).
يسبب
إذا كاف إلغاء التمديد يشمؿ إلغاء التمديد الوارد في قانوف الخدمة
الجامعية فيذا الشيء ّ
ّ

اقية كوف أ ّف إعفاء ىيئة التدريس مف
العممية
كبير لسير
إرباكاً اً
العممية والتعميـ في الجامعات العر ّ
ّ
ّ
العممية في الجامعات بيـ مف
العممية األستاذ واألستاذ المساعد ترتبط باألقساـ
حممة األلقاب
ّ
ّ
االستيعابية ليا إضافةً إلى اإلشراؼ عمى طمبة
حيث إستحداث الدراسات العميا وتحديد الطاقة
ّ

العممية
الدراسات العميا  ،أل ّف الػ ػ ػ ( )5سنوات تمديداً تُعطي فرصة كافية لمنيوض بحممة األلقاب
ّ

العممية األستاذ
(مدرس) لموصوؿ بيـ الى لقب األستاذ المساعد  ،ودفع أصحاب األلقاب
ّ
ّ
المساعد لموصوؿ الى لقب األستاذ .

المشرع مف خالؿ إصدار ىذا القانوف الرجوع الى و ازرة التعميـ العالي
كاف مف األجدر عمى
ّ

العممي لمعرفة األضرار التي تنجـ عف ىذا النص التشريعي .
والبحث
ّ
ولدى استيضاح و ازرة التعميـ العالي والبحث العميـ عف الحالتيف

()1

:

الجامعية رقـ
1ػ ػ مدى إمكانية استمرار العمؿ بأحكاـ المادة ( /11أ ّوالً /ب) مف قانوف الخدمة
ّ
()23لسنة  2008ـ .
 2ػ مدى استمرار التمديدات الصادرة قبؿ نفاذ قانوف التعديؿ األ ّوؿ رقـ ( )26لسنة  2019ـ
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ .
لقانوف التقاعد
ّ
نجد في الحالة األولى قرار مجمس الدولة أ ّف الفقرة (ب) مف البند (أ ّوالً) مف المادة  119مف
قانوف الخدمة الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008المعدؿ ال يزاؿ نافذاً( ,)2ونجد أ ّف القرار كاف

يمس
الجامعية وأ ّف التعديؿ الذي أ
عدة حيث أ ّف التمديد وارد في قانوف الخدمة
مسبباً ألسباب ّ
ّ
ّ
طر ّ

ىـ تمؾ األسباب ىو الرجوع الى المادة
قانوف التقاعد
ّ
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ  ،ومف أ ّ
1
2

) كتاب وزراة التعميـ العالي والبحث العممي المرقـ ( )31990في .2019 /12 /17

) قرار مجمس الدولة ذو العدد  2019 /122في  ,2019/12/31ص(. 2غير منشور)
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()1

( )130مف الدستور

وفقاً ألحكاـ الدستور).

عدؿ
مغ أو تُ ّ
الّتي تنص عمى ( تبقى التشريعات نافذة معموالً بيا ما لـ تُ َ

أ ّما الحالة الثانية فيي عف مدى اإلستمرار بالتمديدات الصادرة قبؿ نفاذ قانوف التعديؿ األ ّوؿ

الموحد  ،ولدى االطالع عمى األسباب الموجبة ومف أ ّىميا الرجوع الى المادة
لقانوف التقاعد
ّ

ينص عمى خالؼ ذلؾ),
( )19مف الدستور الّتي نصت عمى ( ليس لمقوانيف أثر رجعي ما لـ ّ
الرسمية ويعمؿ بيا مف
تنص عمى ( تنشر القوانيف في الجريدة
ّ
والمادة ( )129مف الدستور الّتي ّ

ينص عمى خالؼ ذلؾ).
تأريخ نشرىا ما لـ ّ

الموحد بأ ْف ُينفّذ ىذا القانوف
وحيث قضت المادة ( )18مف قانوف التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد
ّ
رجعي.
ينص عمى نفاذه بأثر
مف تأريخ  2019 /12 /31ـ  ،وينشر في الجريدة
ّ
الرسمية ولـ ّ
ّ
الوظيفية لموظؼ الخدمة
ماتقدـ أُصدر قرار مجمس الدولة  ( :إ ّف تمديد الخدمة
وبناء عمى
ّ
ّ
ً
()2

الجامعية الذي حصؿ قبؿ نفاذ قانوف رقـ ( )26لسنة  2019قانوف التعديؿ األ ّوؿ
ّ

لقانوف

الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ما زاؿ نافذاً ).
التقاعد
ّ

المطمب الثاني
التدريسيون من المدرسين والمدرسين المساعدين وموظفي الخدمة الجامعية
وزرة التعميـ العالي والبحث العممي رقـ ( )40لسنة
جاء في المادة (3/24ػ ػ  )4مف قانوف ا
المدرسيف 4ػ ػ
الفنية مف ( 3ػ ػ
 : 1988تتألؼ الييئة التدريسّية في الجامعات وىيئة المعاىد ّ
ّ

المدرسيف المساعديف )  .وجاء أيضاً في المادة (/164ج) مف قانوف تنظيـ الجامعات المصرية
ّ

رقـ ( )49لسنة  ( 1972أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخاضعة ليذا القانوف (ج ػ ػ

المدرسوف).

1
2

) دستور جميورية العراؽ لسنة .2005

) قرار مجمس الدولة ,ذو العدد  2019 /122في ( 2019 /12/31غير منشور).
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الجامعية المذكوريف في عنواف المطمب أعاله فُيقصد بيـ الموظّفوف
أما عف موظّفي الخدمة
ّ
ّ

الجامعية في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي أصحاب شيادة
المشمولوف بمخصصات الخدمة
ّ
البكموريوس فما دوف.

حدد إحالة موظؼ الخدمة
ونجد أ ّف قانوف الخدمة
نص المادة ( /11أ ّوالً) ْ
قد ّ
ّ
الجامعية في ّ
سف ( )65الخمسة والستيف عاماً(. )1
ّ
الجامعية إلى التقاعد بعد إكماؿ ّ
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014في قانوف 26
ولدى اإلطالع عمى مضموف تعديؿ قانوف التقاعد
ّ

الموحد رقـ
نص المادة ( )10مف قانوف التقاعد
ّ
لسنة  2019نجد في المادة ( )1منو ُ :يمغى ّ

( )9لسنة  ( 2014السالؼ الذكر) ويح ّؿ محمّو ما يأتي :

تتحتّـ إحالة الموظؼ الى التقاعد في إحدى الحالتيف اآلتيتيف:
القانوني لإلحالة عمى التقاعد بغض النظر
السف
أ ّوالً :عند إكماؿ ( )60سنة مف العمر  ،وىو
ّ
ّ
عف مدة خدمتو .
الرسمية عدـ صالحيتو لمخدمة.
الطبية
ثانيا :إذا أقرت المجنة
ّ
ّ
مما أدى
نجد أ ّف ىنالؾ اختالؼ بيف القانوف األ ّوؿ والتعديؿ الحاصؿ عميو في القانوف الثاني ّ
القانوني لمتقاعد.
السف
إلى تقميص ّ
ّ
()2

وبعد إنعاـ النظر في المادة ( )2مف القانوف أعاله

نجد عدـ ورود استثناء ألصحاب األلقاب

السف
المدرس المساعد) أو لموظؼ الخدمة
المدرس ػ ّ
العممّية ( ّ
ّ
الجامعية السالؼ الذكر مف سقؼ ّ

سف ( )60الستيف مف العمر.
القانوني لمتقاعد واإلبقاء عمى ّ
ّ

القانوني لمتقاعد الوارد في قانوف الخدمة
السف
وىذه الفئة غير مشمولة أيضاً بتمديد الخدمة ورفع ّ
ّ
لممادة ( /11أ ّوالً ػ ب ) إذ إّنيا وردت لألساتذة
المعدؿ
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
ّ
ّ
ّ
واألساتذة المساعديف حص اًر.

1
2

) قانوف الخدمة الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008المعدؿ.
) قانوف رقـ ( )26لسنة  2019ـ .
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المدرسيف المساعديف وموظّفي
المدرسيف و ّ
ونجد مف خالؿ ذلؾ أ ّف الضرر الذي أُصيبت بو فئة ّ

القانوني لإلحالة عمى
السف
الجامعية مف حممة شيادة البكموريوس فما دوف ىو تقميص
الخدمة
ّ
ّ
ّ
التقاعد ليـ مف ( )63الثالثة والستيف سنة إلى ( )60الستيف سنة.

المبحث الثاني
حاالت اإلحالة عمى التقاعد لموظف الخدمة الجامعية
يتضمف حاالت إحالة الموظّؼ
المعدؿ لـ
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
إ ّف قانوف الخدمة
ّ
ّ
ّ
الموحد رقـ ()9
ولكف ترؾ تمديد ذلؾ إلى قانوف التقاعد النافذ وىو قانوف التقاعد
عمى التقاعد,
ّ
ْ

المعدؿ بموجب القانوف رقـ ( )26لسنة  2019ـ .
لسنة  2014ـ
ّ

وسيجري الحديث في ىذ المبحث عف حاالت اإلحالة عمى التقاعد سواء كانت اإلحالة إختيارّية

التقاعدية بمجرد صدور قرار تعيينو(.)1
يستحؽ الموظّؼ الحقوؽ
أـ إجبارّية .إذ
ّ
ّ

ي يتخذ بمبادرة مف االدارة أو بطمب مف الموظّؼ متى ما بمغ
واإلحالة عمى التقاعد ىو قرار إدار ّ
ِسّناَ معيناً ،وتنتيي بموجب ىذا القرار عالقة الموظّؼ باالدارة عمى أف ُيخصص لو راتب
تقاعدي(.)2
ّ

التأديبية
تأديبية ألّنيا لـ ترد ضمف الجزاءات
إ ّف اإلحالة عمى التقاعد ىي ليست عقوبة
ّ
ّ

()3
يقدـ لإلدارة اإلفصاح عف رغبتو
المنصوص عمييا عمى سبيؿ الحصر  .إذ بإمكاف الموظّؼ أ ْف ّ

في التقاعد(.)4

يتـ تقسيـ المبحث إلى مطمبيف ؛ األ ّوؿ  :اإلحالة اإلجبارّية عمى التقاعد ،
ومف خالؿ ذلؾ ّ
والمطمب الثاني  :اإلحالة االختيارّية عمى التقاعد  ،وعمى وفؽ اآلتي :

المطمب الول
1

) د .غازي فيصؿ ميدي :شرح قانوف التقاعد الموحد رقـ ( )27لسنة  2006ـ المعدؿ ط ,1لسنة 2008ـ ,ص .19

3

) د .عزيزة الشريؼ :مساءلة الموظؼ العاـ في الكويت ,مطبوعات جامعة الكويت 1997 ,ـ ,ص.205

2

) د .حمدي قبيالت  :انقضاء الرابطة الوظيفية ,دار وائؿ 2003,ـ ,ص.23

4

) د .طارؽ حسنيف الزيات :حرية الرأي لدى الموظؼ العاـ ,دار النيضة العربية 2007 ,ـ ,ص .254
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اإلحالة اإلجبارية إلى التقاعد لموظف الخدمة الجامعية
حدد فيو اإلحالة
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
لـ يرد في قانوف الخدمة
المعدؿ نص ُي ّ
ّ
ّ

ولكف كاف وضع الطريؽ التشريعي في تحديد إحالة الموظّؼ إلى التقاعد في
عمى التقاعد ،
ْ

الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ حيث ّأنو تتحتـ إحالة الموظؼ عمى التقاعد في
قانوف التقاعد
ّ
إحدى الحالتيف اآلتيتيف(:)1

القانوني لإلحالة عمى التقاعد
السف
أ ّوالً  :عند إكماؿ ( )63الثالثة والستيف مف العمر  ،وىو
ّ
ّ
ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ.
بغض النظر عف ّ
ّ
مدة الخدمة  ،ما لـ ّ
المختصة عدـ صالحيتو لمخدمة.
الرسمية
الطبية
ثانياً :إذا قررت المجنة
ّ
ّ
ّ
وما جاء أعاله مف تحديد اإلحالة اإلجبارية لمموظّؼ عمى التقاعد في الحالتيف ورد عمييا
القانوني لمتقاعد كما جاء في المادة ( )1مف
السف
مما ّأدى إلى تقميص
ّ
التعديؿ ليذا القانوف ّ ،
ّ
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ ،
قاوف رقـ ( )26لسنة  2019ـ التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد
ّ
حيث جاء فيو :

السف
أ ّوالً :تتحتـ إحالة الموظؼ عمى التقاعد عند إكماؿ ( )60الستيف سنة مف العمر  ،وىو
ّ
بغض النظر عف مدة خدمتو .وأُستثني مف ذلؾ حممة المقب العممي
القانوني لإلحالة إلى التقاعد
ّ
ّ

(أستاذ ػ ػ أستاذ مساعد)

()2

السف
 ،ليكوف
التقاعدي ( )63ثالثة وستيف سنة  ،وأُستثني أيضاً
ّ
ّ

التقاعدي ليـ
السف
السياسي وذوي الشيداء ليكوف
السياسي والسجيف
المشمولوف بقانوف الفصؿ
ّ
ّ
ّ
ّ
ىو ( )65خمسة وستيف سنة (.)3

السف
وفي الحاالت السابقة الذكر تـ تحديد اإلحالة اإلجبارّية لمموظّؼ عف طريؽ انقضاء
ّ

المحدد لو.
القانوني لمتقاعد
ّ
ّ

1
2
3

) المادة ( /1أ ّوالً) مف قانوف ( )26لسنة  2019ـ .
) المادة (/2أ ّوالً /أ ػ ثانيا) مف قانوف رقـ ()26سنة  2019ـ .

) المادة ( 2أ ّوالً /أػ ثانياً) مف قانوف رقـ ( )26لسنة  2019ـ .
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ويحاؿ الموظّؼ عمى التقاعد إذا أصيب أثناء الخدمة بمرض يستوجب العالج لمدة طويمة أو
ُ
الطبية عدـ صالحيتو لمعمؿ بصورة
وقررت المجنة
ّ
كاف المرض مف األمراض المستعصية ّ ،
نيائية فيحاؿ عمى التقاعد ميما بمغت مدة خدمتة

()1

نصت عميو المادة ( /10ثانياً)
 ،وىذا ما ّ

الموحد سالؼ الذكر .والسبب في ذلؾ أ ّف الموظّؼ ُيكمّؼ بأعماؿ إدارّية ،
مف قانوف التقاعد
ّ
وفي حالة ثبوت عدـ صالحيتو لمعمؿ معزز بقرار المجنة الطبية يؤدي الى عدـ الحاجة الى

الموظّؼ مف خالؿ ذلؾ يستوجب االحالة عمى التقاعد  ،وكذلؾ إذا انتيت إصابة العمؿ إلى
()2

عطؿ ( %)65خمسة وستيف مف المائة وأكثر

 ،يتـ عمى إثرىا إحالة الموظّؼ الى التقاعد مع

مراعاة ما جاء في قانوف التقاعد الموحد.
تمؾ الحاالت سالفة الذكر ىي مف أبرز الحاالت اإلجبارية لإلحالة عمى التقاعد الواردة في
قانوف التقاعد  ،ويوجد حاالت أخرى لإلحالة اإلجبارية عمى التقاعد في قوانيف خاصة ال تدخؿ
في موضوع بحثنا.

المطمب الثاني
اإلحالة اإلختيارية إلى التقاعد لموظف الخدمة الجامعية
تحدثنا ُمسبقاً عف الحاالت اإلجبارّية لإلحالة عمى التقاعد الواردة في قانوف التقاعد
لقد ّ

المعدؿ  ،فيما ُنخصِّص الحديث في ىذا المطمب عف حاالت
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
ّ
ّ
اإلحالة اإلختيارّية عمى التقاعد وبموجب القانوف أعاله.

لمموظؼ حؽ في أ ْف يطمب إحالتو عمى التقاعد إذا كاف قد أكمؿ اؿ( )50الخمسيف سنة مف
ٍ
ٍ
وحينئذ سيكوف
خمس وعشريف سنة (.(3
تقاعدية ال تق ّؿ عف ()25
عمره  ،فيما لو كانت لو خدمة
ّ
مخير في اإلحالة إلى التقاعد مف عدمو  ،فما عميو سوى تقديـ طمب لإلحالة عمى
الموظّؼ
اً
التقاعد إذا توافرت فيو خدمة ( )25سنة وبمغ عمره ( )50سنة .
1
2
3

) المادة ( /15أ ّوالً ) مف قانوف التقاعد الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ المعدؿ.
) المادة ( /16أ ّوالً) مف قانوف التقاعد الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ المعدؿ.
) المادة ( /12أ ّوالً) مف قانوف التقاعد الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ المعدؿ.
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المطمّقة أو األرممة الحاضنة ألطفاليا أف تطمب إحالتيا عمى التقاعد وفؽ
ولمموظّفة
المتزوجة أو ُ
ّ
الشروط اآلتية( :)1ػ
قاعدية عف ( )15خمس عشرة سنة.
أف ال تق ّؿ مدة خدمتيا الت ّ
أػ ػ ْ
ب ػ أ ْف ال يق ّؿ عدد أطفاليا عف ( )3ثالثة أطفاؿ  ،وال يزيد عمر أي منيـ عف ( )15خمس
عشرة سنة .

وفي ذلؾ حصر القانوف السالؼ الذكر اإلحالة عمى التقاعد لمموظّفة المتوافرة فييا الحاالت أعاله
لتتمكف مف االحالة الى التقاعد حسب ماورد في ذلؾ القانوف .
الموحد الوارد في القانوف رقـ ( )26لسنة
وبعد إنعاـ النظر في التعديؿ األوؿ لقانوف التقاعد
ّ
ي تعديؿ فيو ساري المفعوؿ فيما يخص تمؾ
 2019ـ  ،نجد أ ّف ما أسمؼ ذكره لـ يط ْأر عميو أ ّ

الحاالت اإلختيارية لالحالة عمى التقاعد حسب ما ورد مسبقاً.

تـ تقديـ طمبو لدى توافر
وىنا ُيثار التساؤؿ حوؿ كي ّ
فية اعتبار الموظّؼ ُمحاالً عمى التقاعد إذا ّ
يخولو
األمور سالفة الذكر ؟ فعمى الوزير المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة ا
بوزرة أو َم ْف ّ

ي منيما في طمبو خالؿ مدة ( )45خمسة وأربعيف يوماً مف تأريخ تسجيؿ الطمب في دائرة
أّ
عد الموظّؼ ُمحاالً عمى التقاعد بإنتيائيا .
الموظّؼ  ،وبعكسو ُي ّ

قدـ الموظّؼ طمباً لإلحالة عمى
وىذا ىو الحكـ العاـ الوارد في قانوف التقاعد الموحد  ،فإذا لـ ُي ّ

القانوني
السف
فإف قياـ اإلدارة بإحالتو عمى التقاعد دوف تقديـ طمب منو ودوف إكماؿ
ّ
التقاعد ّ
ّ
ي يكوف معيباً بعيب السبب(.)2
ال سند لو مف القانوف أل ّف القرار اإلدار ّ

المبحث الثالث
الحقوق التقاعدية لموظف الخدمة الجامعية

1

) المادة ( /12ثانياً) مف قانوف التقاعد الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ المعدؿ.

مقدمة إلى كمّية الحقوؽ
موظفي الخدمة
القانوني لخدمة
 ) 2سرى حارث عبد الكريـ :النظاـ
الجامعية  ,رسالة ماجستير ّ
ّ
ّ
ّ
جامعة النيريف  ,لسنة  2012ـ ص .182
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الجامعية في عدة حاالت  ،منيا :
الوظيفية لموظّؼ الخدمة
يجري إنتياء الخدمة
ّ
ّ
()1

( اإلستقالة

) و( اإلقصاء مف الوظيفة لتخمّؼ أحد شروط التوظيؼ ) الواردة في المواد (  7ػ

جنائي أو توجيو
المعدؿ وذلؾ بصدور حكـ
المدنية رقـ  24لسنة  1960ـ
 )8مف قانوف الخدمة
ّ
ّ
ّ
عقوبة انضباطية مف شأنيا قطع عالقة الموظّؼ بالوظيفة إستناداً عمى أحكاـ المادة ( / 8سابعاً
المعدؿ .
 /ثامناً) مف قانوف انضباط موظّفي الدولة والقطّاع العاـ رقـ  14لسنة  1991ـ
ّ
المحدد لمتقاعد ) .
القانوني
السف
و( تقديـ طمب االحالة عمى التقاعد) إضافة إلى ( بموغ
ّ
ّ
ّ
التقاعدية ( الراتب
ومف خالؿ تمؾ الحاالت ُيحاؿ الموظّؼ عمى التقاعد ليتمتّع بعدىا بالحقوؽ
ّ

التقاعدية  ,المبمغ المقطوع )
التقاعدي  ,المكافأة
ّ
ّ

()2

 .ومف ىذا المنطمؽ نستطيع تقسيـ المبحث

التقاعدي فيما يتعمّؽ الثاني بإحتساب مكافأة
يتضمف األ ّوؿ منيما احتساب الراتب
إلى مطمبيف ؛
ّ
ّ
نياية الخدمة.

المطمب الول
احتساب الراتب التقاعدي لموظف الخدمة الجامعية
تقاعدياً أو مكافأة
إف المتقاعد ىو ك ّؿ شخص إ
تقاعدية أو مبمغاً
ستحؽ عف خدماتو راتباً
ّ
ّ
ّ
ّ

مقطوعاً وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف
يستحقّو المتقاعد (.)4

()3

ي الذي
أما الراتب
التقاعدي لممتقاعد ىو الراتب الشير ّ
ّ
ّ ،

تقاعدياً  ,يعادؿ % 80
الجامعية استحقاؽ موظؼ الخدمة
حدد قانوف الخدمة
الجامعية راتباً
لقد ّ
ّ
ّ
ّ

العممي عند إحالتو عمى
الجامعية والشيادة والمقب
ومخصصات الخدمة
االسمي
مف الراتب
ّ
ّ
ّ
ّ
التقاعد في إحدى الحاالت اآلتية( : )5ػ ػ

1

المعدؿ .
المدنية رقـ ( )24لسنة  1960ـ
)المادة ( )37/35مف قانوف الخدمة
ّ
ّ
المعدؿ.
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
)المادة ( /1عاش اًر) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ

4

المعدؿ.
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
)المادة ( /1خامس عشر) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
المعدؿ .
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
) المادة ( /12أ ّوالً ) مف قانوف الخدمة
ّ
ّ

2
3

5

المعدؿ .
الموحد رقـ ()9لسنة  2014ـ
) المادة ( /1تاسعاً) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
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تقاعدية التق ّؿ
القانوني  ،عمى أف تكوف لو خدمة
السف
ّ
أ ػ ػ إذا أُحيؿ عمى التقاعد بسبب إكماؿ ّ
ّ
جامعية عمى األقؿ.
عف ( )25خمس وعشريف سنة بضمنيا عشر سنوات خدمة
ّ
طبية
ب ػ ػ إذا أُحيؿ عمى التقاعد ألسباب
جراء عجز عف أداء واجباتو بتقدير مف لجنة ّ
ّ
صحية ّ
مدة خدمتو أو عمره .
رسمية
مختصة بصرؼ النظر عف ّ
ّ
ّ

جامعية ال تق ّؿ عف ()20
أف تكوف لو خدمة
ّ
بناء عمى طمبو  ،عمى ْ
ج ػ ػ ػ ػ إذا أُحيؿ عمى التقاعد ً

عشريف سنة .

د ػ ػ إذا توفّي وىو في الخدمة ميما كانت خدمتو أو عمره .
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ ليكوف
القاعدي حسب قانوف التقاعد
وعميو ُيحتسب الراتب
ّ
ّ

اكمية % 2,5
معدؿ الراتب مضروباً في عدد سنوات الخدمة
حاصؿ ضرب ّ
التقاعدية بالنسبة التر ّ
ّ

()1

 :ػػػ

التقاعدي × ( ×2,5عدد أشير الخدمة )12 /
معدؿ الراتب
الرتب
ا
التقاعدي = ّ
ّ
ّ
100
التقاعدي لممتقاعد(  )400,000أربعمائة
الحد األدنى لمراتب
وحدد أيضا القانوف أعاله أف يكوف ّ
ّ
ّ

مخصصات معيشة  ، 2وىذا يشمؿ جميع الموظفيف المتقاعديف.
ألؼ دينار شيرياً بضمنيا
ّ

التقاعدي كما يأتي ُ ( :يمنح
الحد األدنى لمراتب
وجاء التعديؿ لمقانوف سالؼ الذكر في تحديد ّ
ّ

تقاعدي
مخصصات تحسيف معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه مف راتب
المتقاعد عف خدماتو
ّ
ّ
ومخصصات ( الشيادة  ,تحسيف المعيشة) ال يق ّؿ عف ( )500,000حمسمائة ألؼ دينار
ّ
()3

شيرياً
1
2
3

).

التقاعدي .
الحد األدنى لمراتب
 ،وىذا ىو ّ
ّ

المعدؿ .
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
) المادة ( /21ثانياً ) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
المعدؿ.
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
) المادة ( /21رابعاً  /أ) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ

الموحد رقـ ( )9لسنة 2014ـ
) المادة ( /21رابعاً /ب ) قانوف رقـ  26لسنة  2019ـ ( التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد
ّ
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الحد األدنى لمرواتب  ،فيما يتزايد الراتب
وكما ُذكر فإ ّف الرواتب
المحددة في القانوف أعاله ىي ّ
ّ

التقاعدية التي قاـ الموظّؼ
التقاعدي صعوداً مع زيادة راتب الموظّؼ وزيادة عدد سنوات الخدمة
ّ
ّ
المحدد آنفاً.
بتأديتيا ليصبح بالشكؿ األعمى مف المقدار
ّ

التقاعدي عمى ( )%100مائة مف
وبجميع الحاالت سابقة ال ّذكر ال يجوز أ ْف يزيد الراتب
ّ

التقاعدية ما لـ يرد نص يقضي
وظيفي تقاضاه الموظّؼ في الخدمة
المائة مف آخر راتب
ّ
ّ
بخالؼ ذلؾ (.)1
ومخصصات
االسمي
يستحؽ  %80مف الراتب
الجامعية
وكما ُذ ِكر سابقا فإ ّف موظّؼ الخدمة
ّ
ّ
ّ
ّ
العممي عند اإلحالة عمى التقاعد حسب الحاالت سابقة الذكر.
الجامعية والشيادة والمقب
الخدمة
ّ
ّ
نص المادة
المادة
نص
ّ
ّ
القانونية ليصبح بالشكؿ أعاله  ,إذ إّنو كاف ّ
وجرى ىذا التعديؿ عمى ّ

يستحؽ موظّؼ
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ قبؿ التعديؿ ( :
( )12مف قانوف الخدمة
ّ
ّ
ممف ىـ في الخدمة مف راتب
معية راتباً
ّ
الخدمة الجا ّ
تقاعدياً مساوياً لما يتقاضاه أقرانو ّ
الجامعية. ).....
ومخصصات الخدمة
ّ
ّ

الجامعية
التقاعدي لموظّؼ الخدمة
المشرع إستحقاؽ الراتب
لقد كاف مف األجدر أف يجعؿ
ّ
ّ
ّ

الجامعية رقـ ()23
حسب الحاالت المنصوص عمييا في المادة ( /12أ ّوالً) مف قانوف الخدمة
ّ
المعدؿ بدالً مف  % 80لموصوؿ إلى الحالة الوارد ذكرىا في المادة (/21
لسنة  2008ـ
ّ
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ  ،وىي نسبة  %100عمى أف ال
خامساً) مف قانوف التقاعد
ّ
يتجاوز ىذه النسبة .

الجامعية )
قدـ ألعضاء ىيئة التدريس (موظّفي الخدمة
أف ُي ّ
ّ
مما يمكف ْ
وىذا الشيء أق ّؿ بكثير ّ
التعميمية بإنتظاـ واستمرار.
العممية
مقابؿ الجيود الحثيثة في خدمة التعميـ  ،والحفاظ عمى سير
ّ
ّ

المطمب الثاني
إحتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظف الخدمة الجامعية

1

المعدؿ .
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
) المادة ( /21خامساً) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
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إ ّف مكافأة نياية الخدمة ىي مبمغ
مالي ُيدفع لمموظّؼ المحاؿ عمى التقاعد وفقاً
ّ
السف
الجامعية _ المحاؿ الى التقاعد بسبب إكمالو
لمقانوف( ، )1إذ تُمنح لموظؼ الخدمة
ّ
ّ

مختصة أو المتوفي في
طبية
القانوني أو الذيف ُيحالوف ألسباب
مرضية بتقرير مف لجنة ّ
ّ
ّ
ّ
لمدة ستة أشير بمقياس الراتب األخير بتأريخ اإلحالة عمى التقاعد
الخدمة_ مكافأة تعادؿ راتبو ّ
()2

.

القانوني أو
السف
الموحد ( ُيصرؼ لمموظّؼ المحاؿ عمى التقاعد إلكمالو
وحدد قانوف التقاعد
ّ
ّ
ّ
ّ
تقاعدية ال تق ّؿ عف ( )30ثالثيف سنة  ,مكافأة
صحية ولديو خدمة
بناء عمى طمبو أو ألسباب
ّ
ّ
ً
المخصصات ×)12
نياية الخدمة وتُ ْح َسب عمى أساس الراتب الكامؿ األخير و
ّ

()3

 ،إذ منح

المعدؿ
الجامعية رقـ(  ) 23لسنة  2008ـ
الجامعية مكافأة حسب قانوف الخدمة
موظّؼ الخدمة
ّ
ّ
ّ

ولكف ُس ّميت مكافأة تعادؿ راتبو لمدة ستة أشير ليأتي
سـ مكافأة نياية الخدمة ْ
 ,وىذه المكافأة لـ تُ َ
حدد طريقة إحتسابيا( كامؿ الراتب األخير
الموحد ليصؼ مكافأة نياية الخدمة وُي ّ
قانوف التقاعد ّ
تقاعدية ال تق ّؿ عف
خصصات × ، )12وىذه المكافأة تُمنح لممتقاعديف الذيف لدييـ خدمة
ّ
الم ّ
وُ

التقاعدية ألعضاء الييئة
استقر عمى أ ّف صرؼ المكافأة
ي قد
ّ
( )30سنة  ،فإ ّف القضاء اإلدار ّ
ّ
يسية يكوف عمى أساس آخر راتب يتقاضونو بتأريخ إحالتيـ عمى التقاعد  ،وىذا ماجاء بقرار
التدر ّ
()4

مجمس الدولة المؤرخ 2007 /8/30

.

التقاعدية الّتي
ذكرىا والمكافأة
وىنا ينبغي عمينا معرفة الفرؽ بيف مكافأة نياية الخدمة التي َس َ
ّ
مؼ ُ
()5

التقاعدي
ىي مكافأة بديمة عف الراتب
ّ

أف مكافأة نياية الخدمة تُعطى لمموظّؼ الذي
 ،كوف ّ

أكمؿ  30سنة في الخدمة  ،وتُ ْمنح لو باالضافة إلى ال ارتب التقاعدي الذي يتقاضاه.

التقاعدية عف (15
فتنص عمى  ( :يستحؽ الموظّؼ الذي تق ّؿ خدمتو
التقاعدية
أ ّما المكافأة
ّ
ّ
ّ

يفي األخير ×
سنة) خمس عشرة سنة المكافأة
ّ
التقاعدية وتحسب وفقاً لما يأتي  ( :ال ارتب الوظ ّ
1

المعدؿ.
الموحد رقـ(  )9لسنة  2014ـ
) المادة ( /1رابع عشر) قانوف التقاعد
ّ
ّ
المعدؿ .
الجامعية رقـ(  )23لسنة  2008ـ
) الماد ( /11رابعاً) مف قانوف الخدمة
ّ
ّ

5

المعدؿ .
الموحد رقـ  9لسنة  2014ـ
) المادة ( )11/1قانوف التقاعد
ّ
ّ

2

المعدؿ .
الموحد رقـ(  ) 9لسنة  2014ـ
 ) 3المادة (/21تاسعاً) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
كمية الحقوؽ
القانوني لخدمة موظّفي الخدمة
 ) 4سرى حارث عبد الكريـ :النظاـ
الجامعية  ,رسالة ماجستير ّ
مقدمة إلى ّ
ّ
ّ
جامعة النيريف  ,لسنة  2012ـ ص .192
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 ×2عدد سنوات الخدمة )

()1

 ،فيما تُحسب الكسور التي ال تق ّؿ عف ( )6أشير سنة كاممة
()2

التقاعدية
ألغراض إحتساب المكافأة
ّ

.

التقاعدي  -كوف
ومف خالؿ ذلؾ فإ ّف الموظّؼ الذي لـ يستحؽ مكافأة نياية الخدمة أو الراتب
ّ

يستحؽ المكافأة التقاعدية وحسب ما ورد أعاله.
خدمتة أقؿ مف ( )15خمس عشرة سنة-
ّ
الخاتمة -:

الجامعية
التقاعدية لموظّؼ الخدمة
العممية لبحث في االستحقاقات
بعد أف خضنا ىذه التجربة
ّ
ّ
ّ

الموحد
الجامعية في قانوف التقاعد
تخص موظّؼ الخدمة
القانونية التي
بإستعراض النصوص
ّ
ّ
ّ
ّ

يسي كموظؼ
والتعديؿ األ ّوؿ لو  ،مف خالؿ اإلطّالع عمى مدى تأثير ىذه النصوص في التدر ّ
ٍ
العممي في و ازرة التعميـ
جانب  ،و ِم ْف جانب آخر مدى التأثير عمى الواقع
جامعية مف
خدمة
ّ
ّ

العممي مف حيث الدراسات العميا سواء عمى مستوى اإلشارؼ عمى البحوث
العالي والبحث
ّ
اقية ،
االستيعابية لألقساـ
والطاقة
العممية واستحداث الدراسات العميا ضمف األقساـ لمجامعات العر ّ
ّ
ّ
ومما توصمنا إليو اآلتي:
ّ
أوالً :اإلستنتاجات :
الجامعية ,فيما ورد أيضاً في
التقاعدي في قانوف الخدمة
 1ػ ورود تحديد الخدمة واالستحقاؽ
ّ
ّ

الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ  ،والتعديؿ األ ّوؿ لو ضمف قانوف رقـ ( )26لسنة
قانوف التقاعد
ّ
خاصة قانوف التعديؿ األ ّوؿ
تؤدي إلى التداخؿ في بعض األحاييف
 2019ـ  ،وىذه النصوص ّ
ّ
الموحد .
لقانوف التقاعد
ّ

نصيف يرتبطاف ببعضيما في ذلؾ  ،أ ّوليما  :قانوف التقاعد الموحد ؛ إذ يمنح لمموظّفيف
 2ػ وجود ّ
المخصصات ×  ، )12وضمف
مكافأة نياية الخدمة وتُحسب عمى أساس ( كامؿ الراتب األخير و
ّ

النص الثاني
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
المادة ( /21تاسعاً) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
المعدؿ  .و ّ
لمدة  6أشير  ،وقد ورد ذلؾ
يرتبط بقانوف الخدمة الجامعية إذ يمنح الموظؼ مكافأة تعادؿ راتبو ّ

المعدؿ.
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
المادة ( / 11رابعاً) مف قانوف الخدمة
ّ
ضمف ّ
ّ
1
2

المعدؿ .
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
) المادة ( /22أ ّوالً  /أ) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
المعدؿ.
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
) المادة ( /22أ ّوالً/ب) مف قانوف التقاعد
ّ
ّ
18

القانوني لإلحالة عمى التقاعد لجميع الموظّفيف بػ ػ ( )60سنة
السف
حدد قانوف التقاعد
3ػ ّ
ّ
الموحد ّ
ّ
سف ال ػ ػ ػ ػ(.)63
باستثناء ( األساتذة واألساتذة المساعديف) فقد ّ
حدد ليـ ّ
ثانياً :المقترحات:
الجامعية
التأني في شموؿ أعضاء ىيئة التدريس مف موظّفي الخدمة
توجب عمى
المشرع ّ
ّ
1ػ ي ّ
ّ

سف ( )63سنة
حممة األلقاب
ّ
العممية (األستاذ /األستاذ االمساعد) باإلحالة إلى التقاعد عند بموغ ّ

سف ال ػ ػ ( )65سنة .
السف
القانوني السابؽ وىو ّ
 ،واإلبقاء عمى ّ
ّ

النص الصريح في قانوف رقـ ( )26لسنة  2019ـ اإلبقاء عمى
 2ػ عمى المشرع أ ْف يذكر في
ّ

الجامعية لألساتذة واألساتذة المساعديف لما تتّسـ بو ىذه
التمديدات الواردة في قانوف الخدمة
ّ

العالي بالحفاظ عمى إبقاء استحداث
الفئة مف خصوصّية ترتبط بمدى فاعميتيا وفائدتيا لمتعميـ
ّ
االستيعابية لمقبوؿ في الدراسات العميا بما
(الفنية ) والحفاظ عمى الطاقة
الدراسات العميا الجديدة
ّ
ّ
يتالءـ وسقؼ اإلشراؼ .

العالي والبحث
المشرع في الفقرتيف السابقتيف ينبغي عمى و ازرة التعميـ
تدخؿ
3ػ ػ في حاؿ عدـ ّ
ّ
ّ
العممية
الجامعية مف حممة األلقاب
العممي اإلسراع في وضع آلية لمتعاقد مع موظّفي الخدمة
ّ
ّ
ّ
(األستاذ /األستاذ االمساعد) لمحفاظ عمى ديمومة منظومة الدراسات العميا داخؿ العراؽ  ،مع
مراعاة السرعة الممكنة.

المصادر -:
أوالً  :الكتب
الجامعية ,االسكندرية,
 -1د .سعد نواؼ العنزي  :حقوؽ الموظؼ وواجباتو ,دار المطبوعات
ّ
 2008ـ .

العممي والرقابة عمييا ( دراسة مقارنة)
 -2سيؼ عالء حسيف :سمطة اإلدارة في ترصيف البحث
ّ
القانونية  ,االسكندرية ,ط 2019 ,1ـ .
 ,مكتبة الوفاء
ّ
 -3المستشار رجب عبد الحيـ سميـ :موسوعة تنظيـ الجامعات المصرية ,دار أبو المجد
لمطباعة ,القاىرة 2012 ,ـ .
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 -4د .غازي فيصؿ ميدي :شرح قانوف التقاعد الموحد رقـ ( )27لسنة  2006المعدؿ ط,1
لسنة  2008ـ .

 -5د .حمدي قبيالت  :انقضاء الرابطة الوظيفية ,دار وائؿ2003,ـ .

 -6د .عزيزة الشريؼ :مساءلة الموظؼ العاـ في الكويت ,مطبوعات جامعة الكويت1997 ,ـ.
 -7د .طارؽ حسنيف الزيات :حرية الرأي لدى الموظؼ العاـ ,دار النيضة العربية 2007 ,ـ .
 -8سرى حارث عبد الكريـ :النظاـ القانوني لخدمة موظّفي الخدمة الجامعية  ,رسالة ماحستير
مقدمة الى كمية الحقوؽ جامعة النيريف  ,لسنة 2012ـ .
ثانياًًً:التشريعاتًً .
 الدساتير : -0دستور جميورية العراؽ لسنة  2005ـ.
 القوانين :العممي رقـ ( )40لسنة  1988ـ .
 -0قانوف التعميـ العالي والبحث
ّ
 -2قانوف تنظيـ الجامعات المصرية رقـ (  )49لسنة 1972ـ .
الموحد رقـ ( )9لسنة
 -3قانوف رقـ  26لسنة  2019ـ ( التعديؿ األ ّوؿ لقانوف التقاعد
ّ
 2014ـ)
المعدؿ .
الجامعية رقـ ( )23لسنة  2008ـ
 -4قانوف الخدمة
ّ
ّ
المعدؿ .
الموحد رقـ ( )9لسنة  2014ـ
 -5قانوف التقاعد
ّ
ّ
المعدؿ .
 -6قانوف الخدمة المدنية رقـ  24لسنة  1960ـ
ّ
الق اررات :
 -1قرار مجمس الدولة  ,ذو العدد  2019 /122ـ في  2019 /12/31ـ .
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