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 األمر القضائي

 

 يوًما من تاريخ هذا الحكم.  14رياالً قطريًا في غضون  89,250تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغًا وقدره  .1

 

 الحكم

 

 .2019وشهر مايو  2019يطالب المدعي بدفع الرواتب غير المسددة في الفترة الممتدة بين شهر يناير  .1

 

 لم تقّدم المدعى عليها أي دفاع. .2020مارس    29نموذج المطالبة حسب األصول إلى المدعى عليها في  تم إرسال   .2

 

تم إرسال هذا الطلب إلى المدعى عليها حسب  ، تقّدم المدعي بطلب إصدار حكم مستعجل.2020مايو  12في  .3

 ولم تستجب المدعى عليها للطلب. األصول.

 

إصدار حكم مستعجل دخال حيّز التنفيذ على نحو سليم، يمكن للمحكمة أن تشرع  حيث إن نموذج المطالبة وطلب  .4

اقتنعت المحكمة أنها تملك األدلة الكافية لمعالجة المطالبة المتعلقة بالنظر في المستندات   بمعالجة مطالبة المدعي.

 التي قّدمها المدعي، من دون حضور جلسة استماع.

 

وفي وقت  .2018لغاية ديسمبر  2014يونيو  1شركة عوان للتسويق في الدوحة من  تم توظيف المدعي من قِبل  .5

، توقفت أعمال شركة عوان للتسويق وانتقلت هذه األعمال إلى الشركة  2018معيّن بين شهَري أبريل وديسمبر 

وفي ذلك   .2018يشير المدعي أن شركة عوان للتسويق استمّرت في دفع راتبه حتى شهر ديسمبر   المدعى عليها.

الشهر، انتقل عمله إلى الشركة المدعى عليها وتم تسجيله في المصرف الذي تتعامل معه الشركة على أنه ممثّلها، 

 كما تم تسجيل انتقال عمله لدى السلطات القطرية. 

 

بأن المدعي    والواقع أن مستنًدا غير مؤّرخ وموقّع من السيد أنيل باتاني بصفته المدير التنفيذي للمدعى عليها، يفيد .6

لاير   18,500راتبًا شهريًا قدره  2018قد تم توظيفه من قِبل المدعى عليها وبأنه يتقاضى منذ شهر أغسطس 

 رياالً قطريًا. 17,850رياالً قطريًا، أي مجموع  4,350قطري يُضاف إليه بدالً قدره 

 

 للحصول على عقد عمل جديد ولكن دون جدوى.    2019وأبريل  2018وقد سعى المدعي بين ديسمبر  .7

 

يستقيل من منصبه كمدير عام شركة  ، توجه المدعي إلى المدعى عليها قائالً أنه " 2019مايو    1في رسالة بتاريخ   .8

ضافة إلى عدم تقاضيه راتبه منذ عوان ميديا إنترناشيونال ذ.م.م. بسبب وضع الشركة الحالي غير المستقر باإل

)إشعار مدته شهًرا واحًدا(  2019مايو  31 ….  أطلب منكم إعفائي من مهامي اعتباًرا من .2019شهر يناير 

   ويُرجى إبالغ المعنيين بتسديد كل المستحقات في أقرب وقت ممكن".



 

رياالً قطريًا عن األشهر الممتدة بين يناير ومايو  4,350يطالب المدعي برواتب خمسة أشهر وببدل سكن قدره  .9

 رياالً قطريًا.   89,250ضمنًا، أي مجموع  2019

 

 اقتنعت المحكمة بناًء على األدلة المقّدمة إليها، بأن المدعي محق في المبالغ المطالب بها. لم يتم تقديم أي دفاع. .10

 

 ا من مطالبة بالفوائد وما من ِذكر لنفقات قانونية مترتبة.م .11

 

رياالً قطريًا إلى المدعي في غضون    89,250وبناًء على ذلك، أمرت المحكمة أن تسدد المدعى عليها مبلغًا وقدره   .12

 يوًما من تاريخ حكم اليوم. 14

 

 

  بهذا أمرت المحكمة،

 

  القاضي فرانسس كركهام

 


