نّبي الباحث التايل:

 ماهية عقد العمل ب�أنه« :عقد مربم بني �ص��احب عمل وعامل ،يتعهد الأخريمبوجبه �أن يعمل حتت �إدارة �صاحب العمل �أو �إ�شرافه مقابل �أجر»
 مفه��وم عق��د العمل يف الفقه الإ�س�لامي ب�أن��ه « :عقد على منفعة مق�ص��ودةمعلومة قابلة للبذل والإباحة بعو�ض معلوم».
 بع�ض �أوجه االتفاق واالختالف بني عقد العمل يف القانون ال�سعودي ويف الفقهالإ�سالم ،فمن االتفاق :وجوب معلومية العو�ض للعاقدين ،ومن االختالف الإجارة
يف النظام تكون للأ�شخا�ص فقط� ،أما يف الفقه فت�شمل الأ�شخا�ص والأعيان.
 ق�س��م الفقه الإ�سالمي الأجري �إلى ق�س��مني� :أجري خا�ص و�أجري م�شرتك ،وق�سمالنظام ال�سعودي العامل �إلى ق�سمني :عامل تابع وعامل م�ستقل.
 من خ�صائ�ص عقد العمل: -1عقد ملزم للجانبني.
 -2من عقود املعاو�ضة.
 -3من عقود املدة (غالب ًا)
 -4عقد يقوم على االعتبار ال�شخ�صي.
 م ّيز البحث بني عقد العمل وغريه من العقود التالية من جهة التعريف و�أوجهاالتفاق واالختالف وغريها:
250

العدد | |66ذو القعدة 1435هـ

 -1عقد املقاولة.
 -2عقد البيع.
 -3عقد ال�شركة.
 -4عقد الوكالة.
 -5عقد الإيجار.
 �أن النظام ال�سعودي قد �أفرد لنظام العمل نظاما ق�ضائيا خا�صا يتمثل يف جلانت�س��وية املنازعات العمالية ،وذلك من باب التي�س�ير على العمال و�ضمان ال�سرعة
يف الف�صل يف املنازعات.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على �أ�رشف اخللق و�إمام املر�س���لني �سيدنا
حممد النبي الأمي الكرمي وعلى �آله و�أ�صحابه والتابعني له ب�إح�سان �إلى يوم الدين .وبعد:
فقد خلق اهلل �سبحانه وتعالى احلياة وجعل النا�س فيها متفاوتني يف �أرزاقهم و�أعمالهم،
كل على ح�س���ب دوره فيها وقدرته� ،إذ لو كانوا مت�ساوين يف الأرزاق ويف القدرة على
العمل ،ما �أمكن �أن تقوم احلياة على وجه الأر�ض بهذه ال�ص���ورة ،ولبقيت �أعما ًال كثرية
ال جتد من ي�ستطيع القيام بها.
ومن هن���ا فالبد من وجود م�س���ت�أجر وم�ؤجر ،وخادم وخمدوم ،وعامل و�ص���احب
عمل ،وحق وم�س���تحق له ،قال تعالى :ﮁﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﮀالزخرف.٣٢ :
والت�سخري يف الآية الكرمية ال يعني ا�ستعال ًء �أو ترفعاً ؛ لأن هذا معنى �سطحي ال يرتفع
�إلى م�س���توى القول الإلهي اخلالد ،و�إمنا ُيق�صد به العمل ،لأنه حني ت�سري عجلة احلياة ال
منا�ص من �أن ي�س���خر بع�ض النا�س لبع�ض ،وكلهم م�سخرون للخالفة يف الأر�ض ،بهذا
التفاوت يف الأعمال والأرزاق(.)1
و�إذا كانت الت�رشيعات الو�ض���عية املعا�رصة قد �س���عت �س���عيا حثيثا وحر�صت حر�صا
((( الإنه ��اء غ�ي�ر امل�ش ��روع لعق ��د العمل ،درا�سـة مـقـارنــة وفق� �اً لأحكام قانون العمل اجلديد رق ��م  12ل�سنة 2003م ،د.عادل
عبداحلميد الفجال� ،ص ،4طبعة من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية 2005م.
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كبريا على حماية و�ص���يانة الأجراء ،اعرتافاً مبا لهم من ف�ض���ل ،وتقديراً ملا يقدمونه من
جهد ،ف�إن ال�رشيعة الإ�س�ل�امية كان لها ف�ضل ال�سبق على كافة الت�رشيعات الو�ضعية يف
هذا املج���ال حيث جعلت من الأجري �أولى النا�س بالرعاي���ة ،و�أحقهم باالهتمام ،ولعل
�أب�س���ط قواعد هذه الرعاي���ة� ،أن يوفوا �أجورهم كاملة وقت م���ا يفرغون من �أعمالهم،
وقبل �أن يجف عرقهـم ،يقول امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أَ ْع ُطوا الأَجِ َري �أَ ْج َر ُه َق ْب َل
�أَنْ َيجِ َّف َع َر ُق ُه"(.)2
فلقد قرر الر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�س���لم �أن له�ؤالء �أجراً ،و�أن هذا الأجر ال مماطلة
في���ه ،و�إذا كان الأجر املادي هو �أوجب املقومات كما ج���اء يف احلديث ال�رشيف ،فهو
على �أهميته �أهونها �ش����أناً لدى النفو�س امل�ؤمنة ،قال ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�سلم:
���م خَ َولُ ُك ْم َج َع َل ُه ْم اهلل حَ ْت َت �أَ ْيدِ ي ُك ْم َف َم ْن َك َان َ�أخُ و ُه حَ ْت َت َيدِ هِ َف ْل ُي ْطعِ ْم ُه ممِ َّا َي�أْ ُك ُل
" ِ�إخْ َوانُ ُك ْ
َو ْل ُي ْل ِب ْ�س ُه ممِ َّا َي ْل َب ُ�س َوال تُ َك ِّل ُفو ُه ْم َما َيغْ ِل ُب ُه ْم َف�إِنْ َك َّل ْف ُت ُمو ُه ْم َف�أَعِ ي ُنو ُه ْم"(.)3
وحينئذ ال ت�ص���بح قطرات العرق على جبني ه�ؤالء دليل ق�س���وة �أو ذل �أو �إرهاق ،بل
هي و�سام رفعة وتقدير و�رشف و�إكبار.
ومن املعلوم �أن املجتمع ال ي�س���تقيم وال يكتمل �إال بوجود �أفراد يقومون على خدمة
�أفراد �آخرين ويعملون حتت �سلطانهم فهناك العامل وهناك رب العمل ،ومن �أجل ذلك
�رشع الإ�س�ل�ام من الأحكام ما ينظم عالقات النا�س يف تعاملهم ،فو�ض���ع احللول لكل
((( �سنن ابن ماجه  ، 817/2كتاب الرهون  ،باب �أجر الأجراء  ،حديث رقم  ، 2443طـ املكتبة العلمية بريوت (لبنان)� ،سنن
البيهقي الكربى  ،120/6كتاب الإجارة  ،باب ال جتوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ،طـ دار الفكر
(ب�ي�روت) وه ��ذا احلدي ��ث �إ�سناده ح�سن ،ينظر :م�صباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،كتاب الأحكام  ،باب �أجر الأجراء
 259/2طـ .دار الكتب العلمية.
((( �صحيح البخاري  ، 168/3كتاب العتق  ،باب قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم العبيد �إخوانكم ف�أطعموهم مما ت�أكلون،
رق ��م  ، 2545ط� �ـ .دار الفك ��ر � ،صحيح م�سلم  1039/3كت ��اب الأميان  ،باب �إطعام مما ي�أكل و�إلبا�سه مما يلب�س وال يكلفه
ما يغلبه ،رقم  ،1661طـ .دار ابن حزم بريوت -لبنان.
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مع�ضلة وكل م�شكلة ميكن �أن حتدث بينهم ،بل �إنه كفل م�صالح امل�سلمني يف هذا التعامل
بت�رشيعه لأق�ضية مل حتدث ،ووقائع فر�ضية مل تقع ،و�صدق اهلل �إذ يقول :ﮁﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﮀ النحل٨٩ :

.

�أ�سباب اختيار املو�ضوع و�أهميته:

لق���د اخرتت �أن يكون مو�ض���وع هذا البحث ه���و" :طبيعة عقد العم���ل يف النظام
ال�س���عودي ومتييزه عن غريه من العقود" .ومن الأ�س���باب التي دفعتني �إلى اختيار هذا
املو�ض���وع �أهميته العملية ،حيث �إن الق�ضايا املتعلقة بعقد العمل اليوم من �أكرث الق�ضايا
عدداً بني املتخا�ص���مني �أمام املحاكم ،فما �أن يقوم عقد العمل بني الطرفني حتى �رسعان
ما يدب اخلالف بينهما غالباً ،حول الأجرة مث ًال �أو املدة �أو طبيعة العمل .....وخالفه،
وهذا ما ي�س���تدعي �إظهار القواعد وال�ض���وابط التي حتكم عقد العمل ومتيزه عن غريه
من العقود الأخرى يف النظام ال�س���عودي ،م���ع املقارنة بالنظام امل�رصي وبع�ض �أحكام
حمكمة النق�ض امل�رصية عند احلاجة لذلك".
وتكمن �أهمية مو�ضوع طبيعة عقد العمل ومتيزه عن غريه من العقود يف الآتــي:
�أو ًال� :أن عقد العمل من العقود احليوية والتي متثل ركيزة �أ�سا�سية لكافة الدول.
ثان ًي���ا� :أن الوق���وف على طبيعة عق���د العمل من �أهم املو�ض���وعات التي تخ�ص حياة
العامل ،لأن العامل م�س���ئول يف الغالب عن �أ�رسة تعي�ش على ما يتح�صل عليه من مال
نظ�ي�ر عمله ،وم�س����ألة معرفته بطبيعة عقد العم���ل الذي يربطه برب العم���ل وما لها من
�ضوابط �أمر يف غاية الأهمية ؛ لأن ال�رضر الذي يقع نتيجة الإخالل بعقد العمل ال ي�رض
العامل وحده بل ي�رض �أ�رسته امل�سئول عنها �أي�ضاً.
ثالثاً� :إن الدول يف الوقت احلا�رض �أ�صبحت تتبارى فيما بينها على تهيئة املناخ املنا�سب
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للعامل حتى ي�س���تطيع �أن ينتج ،و�أ�ص���بح تقدم ال�ش���عوب يقا�س مبا تقدمه �أنظمة الدول
وقوانينها من �ضمانات للعمال.
رابعاً :ما ت�ش���هده اململكة العربية ال�سعودية يف هذه الفرتة الزمنية من كونها من �أكرب
الدول العربية اجلاذبة للعمالة من خمتلف اجلن�سيات ،وهو الأمر الذي ي�ستدعي و�ضع
ال�ضوابط املنا�سبة التي تنظم عالقة العامل برب العمل.

املبحث الأول
ماهية عقد العمل يف النظام ال�سعودي
للوقوف على مفهوم عقد العمل يف النظام ال�سعودي ف�إن ذلك ي�ستلزم تق�سيم هذا
املبحث �إلى ثالثة مطالب على النحو التايل:

املطلب الأول
ماهية عقد العمل يف النظام ال�سعودي
لقد ورد تعريف عقد العمل يف (املادة اخلم�س���ون) من نظام العمل ال�سعودي( )4ب�أنه:
"عقد مربم بني �صاحب عمل وعامل ،يتعهد الأخري مبوجبه �أن يعمل حتت �إدارة �صاحب
العمل �أو �إ�رشافه مقابل �أجر"(.)5
((( ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426-8-23هـ باملوافقة على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )219وتاريخ -8-22
1426هـ ،وتعميم وزير العدل رقم /13ت ،3423/وتاريخ 1429/7/23هـ.
((( وق ��د ق ��ررت اللجن ��ة العلي ��ا لت�سوي ��ة اخلالف ��ات العمالية ب ��وزارة العم ��ل ال�سعودية يف قراره ��ا رق ��م  424 /900وتاريخ:
1424/6/4ه� �ـ�( ،إن عق ��د العم ��ل ه ��و الرابط ��ة العقدية ب�ي�ن العامل و�صاح ��ب العمل ،حي ��ث يو�ضح فيه �ش ��كل العالقة
وبال ��ذات م ��دة العق ��د .والنظ ��ام و�ض ��ع لعقد العمل م ��ن حيث املدة عق ��داً حمدد املدة وعق ��داً غري حمدد امل ��دة) ،راجع
قرارات اللجنة العليا لت�سوية اخلالفات العمالية بوزارة العمل ال�سعودية لعام 1424هـ بخ�صو�ص نظر ا�ستئناف قرار
اللجنة االبتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية يف جدة رقم  ،878وتاريخ 1423/9/7هـ.
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كم���ا عرفته املادة  674م���ن القانون املدين امل�رصي ب�أنه "العقد الذي يتعهد مبقت�ض���اه
�أحد طرفيه ب�أن يعمل يف خدمة الطرف الآخر ،وحتت �إدارته و�إ�رشافه ،مقابل �أجر يتعهد
بدفعه الطرف الآخر"( ،)6وعرفته –�أي�ضاً ( -املادة  31من قانون العمل امل�رصي اجلديد
رقم  12ل�س���نة 2003م) ب�أنه "العقد الذي يتعهد مبقت�ضاه عامل ب�أن يعمل لدى �صاحب
()7
العمل ،وحتت �إداراته �أو �إ�رشافه لقاء �أجر".
ومبطالعة الن�ص���و�ص ال�سابقة ،جند �أنها و�إن اختلفت �ألفاظها يف تعريفها لعقد العمل،
�إال �أنه���ا ت�ص���ب يف معنى واحد� ،أال وه���و �أن عقد العمل �إمنا هو اتفاق يق�ص���د به قيام
�شخ�ص ب�أداء عمل حل�ساب �آخر ،وحتت �إدارته و�إ�رشافه لقاء �أجر معني.
ولق���د جاءت املادة الثانية من نظام العمل ال�س���عودي م�ش���تملة عل���ى تعريف بع�ض
امل�صطلحات التي ا�شتمل عليها تعريف عقد العمل يف الن�صو�ص ال�سابقة ومنها :
�أ) �صاحب العمل :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ي�شغّل عام ًال �أو �أكرث مقابل �أجر.
ب) العـــامـل :كل �ش���خ�ص طبيعي يعمل مل�ص���لحة �ص���احب عمل وحت���ت �إدارته �أو
�إ�رشافه مقابل �أجر ،ولو كان بعيداً عن نظارته.
ج) العمل :اجلهد املبذول يف الن�ش���اطات الإن�سانية كافة ،تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب
�أو غ�ي�ر مكتوب) ب��ص�رف النظر عن طبيعتها �أو نوعها� ،ص���ناعية كان���ت �أو جتارية� ،أو
((( �ش ��رح قان ��ون العم ��ل ،د .عب ��د ال ��رازق ح�س ��ن ف ��رج ،ف� �ـ �48ص� �ـ 65ط 1977/1976م ،دار االحت ��اد العربي للتج ��ارة والن�شر
والتوزي ��ع� ،أ�صـ ��ول قان ��ون العم ��ل " عق ��د العمل الفردي " ،د.ح�سن كريه ،ف� �ـ � 70صـ 147ط � 3سنة 1979م من�ش�أة املعارف
بالإ�سكندري ��ة � ،ش ��رح قانون العمل ،د.عبد ال ��ودود يحيى ،فـ� 31صـــ ،59دار النه�ضة العربية 1989م � ،شرح قانون العمل،
د .حممد لبيب �شنب ،فـ � 66ص  91ط  4ل�سنة 1987م ،دار النه�ضة العربية.
((( وق ��د ق�ض ��ت حمكم ��ة النق�ض ب�أن عقد العمل هو ( :العقد ال ��ذي يتعهد مبقت�ضاه عامل  ،ب�أن يعمل حتت �إدارة �صاحب
عم ��ل �أو �إ�شراف ��ه  ،مقاب ��ل �أج ��ر وحتديد نطاق العقد منوط مبا اجتهت �إليه �إرادة عاقدي ��ه ،وما يعترب من م�ستلزماته
وفق� �اً للقوان�ي�ن املكملة واملف�سرة والع ��رف والعدالة بح�سب طبيعة االلتزام ) نق�ض مدين يف الطعن رقم � 310 ،99سنة
53ق جـل�سة 1984/3/5م.
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زراعية� ،أو فنية� ،أو غريها ،ع�ضلية كانت �أو ذهنية.
د) الأجر الأ�سا�س���ي :كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ،مبوجب عقد عمل مكتوب �أو
غري مكتوب ،مهما كان نوع الأجر �أو طريقة �أدائه ،م�ضافاً �إليه العالوات الدورية(.)8
وبالنظ���ر يف تعريف عقد العم���ل الذي جاء يف (املادة  50من نظ���ام العمل اجلديد)
جند �أن هذا التعريف �إمنا ميتاز بدقة عبارته ،وح�س���ن �ص���ياغته ،وا�ش���تماله على العنا�رص
(.)9
الأ�سا�سية الثالثة لعقد العمل وهى :العـمـل ،والتـبـعية ،والأجر
عنا�رص عقد العمل:
�أ ) العــمـل" :وهو حمل التزام �أحد املتعاقدين".
ب ) الأجر" :وهو حمل التزام املتعاقد الآخر".
()10
جـ ) التبعية" :وتتمثل يف خ�ضوع العامل لرقابة و�إ�رشاف �صاحب العمل".

املطلب الثاين
مفهوم عقد العمل يف الفقه الإ�سالمي
وبخ�صو�ص مفهوم عقد العمل يف الفقه الإ�سالمي فهو ال يعدو �أن يكون عقد �إجارة
للأ�شخا�ص مما ي�ستدعي تعريف عقد الإجارة عند فقهاء الإ�سالم فيما يلي:

�أو ًال :تعريف الإجارة يف اللغة.

الإجارة يف اللغة  -بك�رس الهمزة – على امل�ش���هور م�ص���در م���ن �أجر �إجارة ،ويقال

((( وقد ع ّرف الت�شريع امل�صري الأجر ب�أنه ( :كل ما يح�صل عليه العامل لقاء عمل ثابت كان �أو متغري نقداً كان �أو عينياً)
راج ��ع� :ش ��رح قان ��ون العمل اجلـديد رق ��م  12ل�سنة 2003م يف �ضوء الالئح ��ة التنفيذية والق ��رارات الوزارية ،امل�ست�شار،
�أحمد حمي الدين ،الطبعة ال�سابعة  2004م �صــ 56دار الرباءة للن�شر والتوزيع.
((( الو�سيط يف �شرح نظام العمل ال�سعودي  ،د .نزار عبد الرحمن الكيايل� ،ص  72 – 71ط 1الدار ال�سعودية للن�شر.
( ((1د .عبد الرازق ح�سن فرج ،مرجع �سابق� ،صـ  ، 68د.ح�سن كريه ،مرجع �سابق.118 - 117 /1 ،
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�أي�ضاً �آجر – باملد – �إيجاراً.
وحكى الرافعي �ض���مها ،وقال �صاحب املحكم هي بال�ضم ا�سم للم�أخوذ ،م�شتقة من
الأجر ،وهو عو�ض العمل ،ونقل عن ثعلب الفتح ،فهي مثلثة الهمزة ،ويف تكملة البحر
للعالم���ة عبد القادر الطوري لو قال الإيجار ل���كان �أولى ،لأن الذي يعرف هو الإيجار
(. )12
الذي هو بيع املنافع ،ال الإجارة التي هي الأجرة
()11

ثانياً :تعريف الإيجار يف الفقه الإ�سالمي.

للفقه���اء تعريفات كثرية لعقد العمل "عقد �إجارة الأ�ش���خا�ص" تختلف يف عباراتها
نوردها على النحو التايل:

�أو ًال :عرفها احلنفية بعدة تعريفات منها:

"عقد على املنفعة بعو�ض هو مال"(� )13أو "عقد على املنافع بعو�ض"(.)14

ثاني ًا :عرفها املالكية بتعريفات منها:

"متليك منافع �شيء مباح مدة معلومة بعو�ض"(� )15أو هي "عقد معاو�ضة على متليك
منفعة بعو�ض مبا يدل على متليك املنفعة"(.)16
غري �أن املالكية �سموا العقد على منافع الآدمي وما ينقل غري ال�سفن واحليوان �إجارة،
والعقد على منافع ما ال ينقل كالأر�ض والدور ،وما ينقل من �سفينة وحيوان كالرواحل
كراء يف الغالب فيهما (. )17

( ((1امل�صباح املنري ،لأحمد بن حممد علي املقري الفيومي ،5/1 ،املكتبة العلمية بدون تاريخ.
( ((1حا�شية رد املحتار على الدر املختار ،البن عابدين ،3/6 ،الطبعة الثانية ،احللبي� ،سنة  1386هـ 1966 -م.
( ((1املب�سوط ،للإمام �شم�س الدين ال�سرخ�سي  ،74/15الطبعة الثانية ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
( ((1الفتاوى الهندية ،لل�شيخ نظام وجماعة من علماء الهند  ،409/4الطبعة الرابعة �سنة 1986م دار �إحياء الرتاث.
( ((1ال�شرح الكبري ،للدردير  ،2/4طـ احللبي البابي القاهرة.
( ((1ال�شرح ال�صغري ،للإمام الدردير /4ـ  ، 7 ، 6طبعة دار املعارف مب�صر.
( ((1ال�شرح الكبري ،للدردير .2/4
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ثالث ًا :عرفها ال�شافعية بتعريفات منها:

"عقد على منفعة مق�صودة معلومة ،قابلة للبذل والإباحة ،بعو�ض معلوم"(.)18
�أو "متلي���ك منفع���ة بعو����ض بال��ش�روط الآتي���ة منها :علم عو�ض���ها ،وقبوله���ا للبذل
والإباحة"(. )19
وق���د ذكر فقهاء ال�ش���افعية هذين القيدي���ن لالحرتاز بالأول "عل���م العو�ض" يخرج
امل�س���اقاة واجلعالة على عمل جمهول ،وبالثاين "قبوله���ا للبذل والإباحة" يخرج منفعة
الب�ضع ،لأن الزوج مل ميلكها و�إمنا ملك االنتفاع بها فقط(. )20

رابع ًا :عرفها احلنابلة بتعريفات كثرية منها:

"عقد على منفعة مباحة معلومة ،من عني معينة �أو مو�صوفة يف الذمة ،مدة معلومة
�أو عمل معلوم ،بعو�ض معلوم"(. )21
()22
�أو "عقد على منفعة مباحة معلومة ت�ؤخذ �شيئاً ف�شيئاً مدة معلومة من عني معلومة"

الرتجيح:

بالنظر يف التعريفات ال�سابقة يت�ضح يل ما ي�أتي:
�أو ًال� :إن تعريف املالكية غري مانع؛ لأنه مل ي�ش�ت�رط �أن يكون العو�ض معلوماً ،فيمكن
�أن يندرج فيه عو�ض امل�ساقاة وهي لي�ست �إجارة.

( ((1مغن ��ي املحت ��اج �إل ��ى معرف ��ة معاين �ألف ��اظ املنهاج ،لل�شيخ حممد اخلطي ��ب ال�شربيني  ،332/2طبع ��ة دار الفكر � ،شرح
رو�ض الطالب من �أ�سنى املطالب ،لأبي يحيى زكريا الأن�صاري ،403/2 ،طبعة املكتبة الإ�سالمية.
( ((1نهاي ��ة املحت ��اج �إل ��ى �ش ��رح املنه ��اج ،ل�شم�س الدين حممد ب ��ن �أبي العبا�س �أحم ��د ابن حمزة بن �شه ��اب الدين الرملي،
 ،261/5الطبعة الأخرية �سنة  1386هـ  1967 -م طـ احللبي بالقاهرة.
( ((2املرجع ال�سابق ،نف�س املو�ضع.
( ((2الرو�ض املربع ب�شرح زاد امل�ستقنع ،لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوتي �ص ، 270طـ عامل الكتب بريوت.
( ((2ك�ش ��اف القن ��اع عل ��ى م�ت�ن الإقن ��اع ،لل�شيخ من�صور بن يون�س البهوت ��ي ،546/3 ،ط ،عامل الكتب ب�ي�روت �سنة  1403هـ
– 1983م.
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ثانياً :تعريف احلنفية غري مانع �أي�ضاً ،لأنه مل ي�شرتط مدة معلومة يف الإجارة ،كما مل
ي�ش�ت�رط احلنفية يف تعريفهم للإجارة فوق ه���ذا معلومية الأجر ،مع �أن الإجارة بيع يف
املعنى فوجب �أن تكون الأجرة معلومة كالثمن يف البيع.
ثالث���اً� :أما تعريف ال�ش���افعية للإج���ارة ب�أنها "عقد على منفعة مق�ص���ودة معلومة قابلة
للب���ذل والإباحة بعو�ض معل���وم"( )23فهو تعريف مانع جامع ل���كل �أفراد املعرف ،لأنه
ا�ش�ت�رط يف املعقود عليه الإباحة ،كما ا�ش�ت�رط �أن تكون املنفعة مق�صودة وقابلة للبذل،
و�أن تكون املدة معلومة والعو�ض معلوماً ،حتى ينتفي الغرر واجلهالة.
و�أما تعريف احلنابلة ،فهو قريب من تعريف ال�ش���افعية� ،إال �أنه مل ي�ش�ت�رط يف املنفعة
�أن تكون مق�ص���ودة ،وعلى ذلك فيمكن �أن يدخل حتته الإجارة التي تقع على منفعة غري
مق�صودة ك�إجارة تفاحة ل�شمها فقط.
ولذلك �أرى �أن تعريف ال�شافعية للإجارة هو �أقرب التعريفات لبيان حقيقة الإجارة،
حيث �إنه تالفى النقد الذي وجه �إلى بقية التعريفات يف املذاهب الأخرى (. )24

املطلب الثالث
املقارنة بني عقد العمل يف النظام ال�سعودي والفقه الإ�سالمي
بعد عر�ض تعريف عقد العمل يف النظام ال�س���عودي والفقه الإ�سالمي ،جند �أن هذه
التعريفات ال تختلف فيما بينها كثرياً.
ففقهاء الإ�س�ل�ام و�ضعوا الأ�سا�س و�ش��� ُيدوا القواعد والأبنية ،وجاء النظام لي�ستنبط
( ((2مغني املحتاج  ،مرجع �سابق.332 / 2 ،
( ((2اخت�ل�اف العاقدي ��ن و�أث ��ره يف عق ��د الإيج ��ار درا�سة مقارنة ب�ي�ن الفقه الإ�سالم ��ي والقانون الو�ضع ��ي ،د.حممد عبد
املق�صود ح�سن داود ،ر�سالة ماج�ستري �صـ  9وما بعدها ط  1413هـ 1993م ،كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة.
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من هذه الأ�س����س ،فلقد ظهر يل مما �سبق عر�ض���ه من تعريفات الفقهاء لعقد الإجارة ما
يلي:

� -1أوجه االتفاق:

�أو ًال� :إن الفقه���اء يطلقون لفظ الإجارة على �إجارة الأ�ش���خا�ص و�إجارة الأ�ش���ياء ومل
يفرق الفقهاء بني �إجارة الإن�سان وغريه �إال فقهاء املالكية ،ف�إنهم �أطلقوا على العقد على
منافع الآدمي وما ينقل من غري ال�س���فن واحليوان �إج���ارة ،والعقد على منافع ما ال ينقل
كالأر�ض والدور ،وما ينقل من �سفينة وحيوان كِ راء(� )25أي �أنهم ا�ستعملوا ا�سم الإجارة
وما ا�ش���تق منها يف ا�س���تئجار الإن�سان ،وا�س���م الكراء ،وما ا�شتق يف ا�ستئجار غريه من
احليوان والأ�شياء.
بينما جند �أن النظام ق�رص �أحكام عقد العمل على �إجارة الإن�سان.
ثانياً :كذلك جند �أن نظام العمل ال�سعودي يتفق مع نظرة الفقه الإ�سالمي من وجوب
�أن يكون العو�ض معلوماً للعاقدين.
و�أياً كانت الت�سمية يف ال�رشيعة الإ�سالمية �أو النظام ال�سعودي فاملق�صود هو الإجارة
الواردة على عمل الإن�سان "�أي �إجارة الأ�شخا�ص".
و�أري �أنه ال مانع من ا�س���تعمال ا�ص���طالح نظام العمل �إذا كان ي�ض���في �إن�س���انية �أكرث
للعامل خا�ص���ة ،و�أنه ورد ذكره يف �أكرث من مو�ض���ع يف القر�آن الكرمي منها قوله تعالى:
ﮁﭣﭤﭥﭦﮀالتوبة ،٩٤ :وقوله تعالى :ﮁﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮀ�آل عمران،١٩٥ :
وقوله تعالى :ﮁﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮀي�س.٣٥ :
ووردت كلمة عامل يف احلديث ال�رشيف للر�س���ول �ص���لى اهلل عليه و�سلم( :ا ْل َعام ُِل
( ((2ال�ش ��رح ال�صـغ�ي�ر للدردي ��ر ،هام�ش بلغة ال�سالك لل�صـاوي ،طبعة عي�سى البابى احللب ��ي ،ط الأخرية 1372هـ  1952م ،
 ،26/3حا�شية الد�سوقي البن عرفة الد�سوقي ،ط دار الفكر بريوت حتقيق  /حممد علي�ش.2/4 ،
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ال�ص َد َق ِة ِبالحْ َقِّ َكا ْلغَازِي فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َح َّتى َي ْرجِ َع �إِلَى بَ ْي ِتهِ).
َع َلى َّ

()26

� -2أوجه االختالف:

�أو ًال� :أن النظ���ام مل يو�ض���ح �أو يبني ما �إذا كانت املنفعة م�رشوع���ة �أم ال )27(،بخالف
تعاريف املذاهب الفقهية التي ا�شرتطوا فيها �أن تكون املنفعة مباحة وم�رشوعة.
ثاني���اً� :أن نظام العمل ال�س���عودي ق�رص �أحكامه على �إيجار الأ�ش���خا�ص بحيث تطبق
�أحكامه على العمال فقط دون الأعيان� ،س���واء كانت دوراً �أو م�س���اكناً معدة لل�سكن �أو
�أر�ضاً زراعية.
�أما الفقه الإ�س�ل�امي ف�إن عقد الإيجار فيه ي�ش���مل �إجارة الأعيان والأ�شخا�ص ،حيث
�أعطى كل عقد تتوافر فيه هذه الأركان "ال�ص���يغة – العاقدين (امل�ؤجر وامل�س���ت�أجر) –
املعق���ود عليه (املنفعة) – الأجر" ت�س���ميته الإجارة �س���واء كان العق���د يقع على �إجارة
الأعيان �أو يقع على �إجارة الأ�شخا�ص والذمة.
ولي�س معنى تق�سيم الإجارة �إلى �إجارة �أعيان و�إجارة �أ�شخا�ص �أن القواعد التي تنطبق
عليهم واحدة ،بل هي تختلف بالن�س���بة لكل عقد �س���واء كان حمل���ه �إيجار منفعة ناجتة
م���ن الع�ي�ن �أو �إيجار منفعة ناجتة عن عمل الأجري ،و�أ�س���ا�س ه���ذا االختالف يف تطبيق
الن�صو�ص يرجع �إلى اختالف طبيعة املنفعة الناجتة عن كل عقد على حده.
(�((2س�ن�ن الرتم ��ذي � ��ص  ، 193كت ��اب الزكاة  ،باب ما جاء يف العامل على ال�صدقة باحل ��ق ،رقم  ، 645طـ دار �إحياء الرتاث
العرب ��ي  ،ق ��ال �أب ��و عي�س ��ى  -هذا حدي ��ث ح�سن �صحيح� ،سنن �أب ��ي داود  ،132/3كتاب اخلراج والإم ��ارة والفيء  ،باب يف
ال�سعاية على ال�صدقة ،رقم  ، 2936طـ دار �إحياء ال�سنة النبوية.
( ((2راجع املادة  50من نظام العمل ال�سعودي.
ولكن هذا الي�ضر ،واليعترب تق�صرياً من املنظم ،لأن املفرت�ض من املنفعة يف �أي عقد يتم يف اململكة العربية ال�سعودية،
�أن تك ��ون مباح ��ة وم�شروع ��ة ،ول ��و مل ين�ص عل ��ى ذلك ،وقد ج ��اء يف املادة الأولى وامل ��ادة ال�سابعة من النظ ��ام الأ�سا�سي
للحك ��م ب� ��أن د�ست ��ور اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ه ��و الإ�س�ل�ام ،و�أن احلك ��م ي�ستم ��د �سلطته م ��ن الكتاب وال�سن ��ة ،وهما
احلاكمان على جميع �أنظمة الدولة.
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ثالثاً :ق�سم الفقه الإ�س�ل�امي الأجري �إلى ق�سمني� :أجري خا�ص �أو منفرد و�أجري م�شرتك
�أو عام.
والأجري اخلا�ص :هو ال�شخ�ص الذي ي�ست�أجر مدة معلومة( )28ليعمل فيها لدى �شخ�ص
واحد مدة معينة ،ي�س���ت�أثر خاللها امل�س���ت�أجر مبنفعته وال يج���وز للأجري اخلا�ص �أن يعمل
لدى الغري خالل تلك املدة مثل البناء(.)29
()30
�أما الأجري امل�ش�ت�رك :هو الذي يعمل لأكرث من واحد ،في�شرتكون جميعاً يف نفعه
كاخلياط ّ
والكواء ،ولي�س ملن ا�س���ت�أجره �أن مينعه من العمل لغريه ،بل يحق له �أن يتقبل
�أعما ًال الثنني �أو ثالثة و�أكرث يف وقت واحد.
ق�س���م العامل الأجري �إلى نوعني من خالل تق�س���يم العمل� ،إلى نوعني
�أما النظام فقد ّ
�أي�ضاً :عمل م�ستقل يخ�ضع لأحكام خا�صة ،وعمل خا�ضع �أو تابع.
ومن خالل ذلك التق�سيم ميكن تق�سيم العامل �إلى نوعني :عامل م�ستقل ،وعامل تابع.
فالعامل امل�س���تقل :هو العامل الذي ميار�س عمله ب�ص���فة م�ستقلة عن �صاحب العمل،
(الَجِ �ي�رُ خْ َ
ا�ص ا َّل� � ِذي ْا�س َت�أْجَ � � َر ُه م َُ�شا َه َر ًة َ�أ ْو مُ�سَ ا َن َه� � ًة) :راجع املب�س ��وط لل�سرخ�سي  ،طبعة دار
(((2يق ��ول ال�سرخ�س ��ي  ْ :أ
ال ِّ
(الجِ �ي�رُ خْ َ
املعرف ��ة ب�ي�روت 1414ه� �ـ1993 -م ،218/12 ،و َق ��ا َل ا ْل َك ْر ِخ � ُّ�ي َ ْ :أ
ا�ص م َْن ْا�س َتحَ � � َّق ْالأَجْ َر ِبا ْل َو ْق � ِ�ت دُو َن ا ْل َعمَلِ
ال ُّ
َ
َ
َو َذ ِل � َ�ك َكرَجُ ��لٍ ْا�س َت�أْجَ � � َر رَجُ اًل ِلي َْخ ُد َم ُه َ�ش ْه ًرا ِب َخمْ�سَ ِة َدر َِاه َم َ�أ ْو ُك َّل َ�ش ْه ٍر ِب َخمْ�سَ � � ِة َدر َِاه َم �أ ْو ِل ُي َق�صِّ َر َم َع ُه �أ ْو ِلي َِخ َ
يط َم َع ُه
الَ ْعمَالِ �سَ َّم ��ا ُه ُك ُّل َ�ش ْه ٍر ِب َك َذا َك َذا �أَ ْو ُك ُّل َي ْو ٍم ِب َك َذا َ�أ ْو ُك ُّل �سَ َن ٍة ِب َك َذا �أَ ْو َك َذا َف َه َذا ُه َو خْ َ
ا�ص) ينظر:
�أَ ْو ِل َي ْع َم� � َل َع َم�ًل�ااً ِم � ْ�ن ْ أ
ال ُّ
تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ِّ
ال�ش ْل ِب ِّي ،لعثمان بن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي،
واحلا�شي ��ة :ل�شه ��اب الدي ��ن �أحم ��د بن حممد بن �أحم ��د بن يون�س ب ��ن �إ�سماعيل بن يون� ��س ِّ
ال�ش ْل ِب � ُّ�ي ،النا�شر :املطبعة
الكربى الأمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة :الأولى1313 ،هـ.134/5 ،
(الَجِ �ي�ر خْ َ
الا� ��ص َف ُه َو ا َّل ِذي يعْمل َل ��ك وَحدك دون َغ�ْيَرْ ك َو ُي َقال َل ُه اجري الوح ��د) :راجع :النتف
(((2يق ��ول ال�سُّ ْغ ��دي ْ :أ
ْ
يف الفت ��اوى ،لأب ��ي احل�س ��ن علي بن احل�س�ي�ن بن حممد ال�سُّ غدي ،حنف ��ي (املتوفى461 :هـ) حتقي ��ق :املحامي الدكتور
�ص�ل�اح الدي ��ن الناهي ،النا�شر :دار الفرقان  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  -عمان الأردن  /بريوت لبنان ،الطبعة :الثانية1404 ،
– 1984م.561/2 ،
( ((3يق ��ول البهوت ��ي( :وي�سم ��ى الأج�ي�ر امل�ش�ت�رك ) لأنه يتقب ��ل �أعماال جلماعة فتك ��ون منفعته م�شرتك ��ة بينهم ( وهو )
�أي الأج�ي�ر امل�ش�ت�رك ( م ��ن ق ��در نفعه بالعمل ) بخالف الأجري اخلا�ص فنفعه مق ��در بالزمن) ينظر :ك�شاف القناع ،
للبهوتي  ،مرجع �سابق.11/4 ،
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وال يخ�ض���ع له بعالقة التبعية ،وبالتايل ي�ستطيع قبول �أداء �أكرث من عمل واحد في�شرتك
�أ�ص���حاب الأعمال يف نفعه ،كما �أنه ال يخ�ض���ع لقانون العم���ل ،مثل الطبيب واملحامي
الذي يتولى ق�ضية يف مكتبه.
العام���ل التابع :هو العامل الذي يخ�ض���ع ل�س���لطة وتوجيه و�إ�رشاف م���ن يتم العمل
حل�سابه ،وال ي�ستطيع �أداء �أكرث من عمل واحد �إال مبوافقة �صاحب العمل ،وبالتايل يخ�ضع
هذا العامل لرابطة التبعية القانونية ل�ص���احب العمل ،وقد ي�ستتبع التبعية النظامية تبعية
تنظيمية وهذا هو املق�صود بن�ص املادة  50من نظام العمل ال�سعودي.

وخال�صة القول:
العامل امل�س���تقل يف النظام يقابل الأجري امل�شرتك يف الفقه الإ�سالمي ،والعامل التابع
يف النظام يقابل الأجري اخلا�ص يف الفقه الإ�سالمي.

املبحث الثاين
()31
خ�صائ�ص عقد العمل
بالنظ���ر يف ن�ص املادة  50من نظام العمل ال�س���عودي ن�س���تطيع �أن ن�س���تخل�ص عدة
خ�صائ�ص جوهرية لعقد العمل نو�ضحها فيما يلي:

�أو ًال� :أنه عقد ملزم للجانبني:

فعقد العم���ل يرتب التزامات متبادلة على عاتق كل من طرفيه (العامل ورب العمل)،
حي���ث يلتزم العامل ب�أداء العمل ،ويلتزم �ص���احب العمل بدفع الأجر للعامل( ،)32وكون
( ((3الإنه ��اء التع�سف ��ي لعق ��د العم ��ل يف الفقه الإ�سالم ��ي والقانون الو�ضع ��ي درا�سة مقارنة ،د .ح�سن حمم ��د �سيد �أحمد،
ر�سالة دكتوراه -جامعة الأزهر – كلية ال�شريعة والقانون بالقاهرة� ،ص  9ط.ـ  1418هـ 1997 -م.
(((3الو�سيط يف �شرح �أحكام قانون العمل ،د .ر�أفت حممد �أحمد حماد� ،صــ  ، 59النا�شر دار النه�ضة العربية 2001م.
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عقد العمل ملزم للجانبني يتفق مع نظرة الفقه الإ�سالمي حيث ذهب جمهور الفقهاء �إلى
�أن الإجارة من العقود الالزمة التي تلزم ك ًال من العاقدين امل�ؤجر وامل�س���ت�أجر� ،إذا كانت
�ص���حيحة وخالية عن خيار ال�رشط والر�ؤية والعيب ،وا�س���توفت �رشائط االنعقاد امللزمة
لكال العاقدين ب�أن كانا بالغني ،عاقلني ،ح ّرين ،ر�شيدين ،مالكني للمعقود عليه ،مثلها يف
اللزوم مثل البيع وال�سلم واحلوالة والتولية واملرابحة والو�ضيعة والت�رشيك وال�صلح(.)33
الِ َجا َر ُة َع ْق ٌد اَل ِز ٌم م ِْن َّ
الط َر َفينْ ِ  ،لَ ْي َ�س لَ َواحِ دٍ ِم ْن ُه َما َف ْ�س���خُ َها.
وقد جاء يف املغنيَ " :و ْ إ
َو ِب َه َذا َق َال َمال ٌِكَ ،و َّ
اب ال َّر�أْي" (.)34
ال�شافِعِ ُّيَ ،و�أَ ْ�ص َح ُ

ثانياً � :أنه عقد من عقود املعاو�ضة:
حيث يح�صل كل طرف من �أطراف عقد العمل على مقابل ملا يعطي ،ومن ثم فهو من
عقود املعاو�ضة ،فالعامل يقدم العمل ويح�صل على الأجر ،و�صاحب العمل يقدم الأجر
ً (.)35
وي�ستفيد من العمل ،وبالتايل �إذا انعدم املقابل ،فال يكون هناك عقد عمل �أ�صال
فالع�ب�رة �إذاً بوجود العمل ال���ذي يقوم به العامل نظري الأجر الذي يتقا�ض���اه،
فعقد العمل يدور �إذاً مع العمل "الذي يقوم به العامل" والأجر "الذي يتقا�ض���اه
العامل من �ص���احب العمل" فهو يدور معهما وجوداً وعدماً ،ف�إذا ما وجدا وجد
(((3ينظ ��ر :بدائ ��ع ال�صـنائ ��ع ،للكا�سان ��ى ،201/4 ،ط .دار الكت ��اب العربي ب�ي�روت ،بداية املجـتهد ،البن ر�ش ��د ،257/2 ،ط.
دار الفك ��ر ب�ي�روت ،الف ��روق ،للإمام �شهاب الدين �أبى العبا�س �أحمد بن �إدري�س ب ��ن عبد الرحمن ال�صنهاجـى امل�شهور
بالق ��رايف ،13/4 ،الف ��رق  ، 209ط .ع ��امل الكت ��ب بب�ي�روت  ،املجـم ��وع� ،ش ��رح امله ��ذب لأب ��ي ذكريا حمي الدي ��ن بن �شرف
النووي ،9/15 ،دار الفكر ،ك�شاف القناع ،للبهوتي ،مرجع �سابق.23/4 ،
(((3املغن ��ي ،لأب ��ي حممد عبد اهلل ب ��ن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي  ،332/5 ،مكتبة القاهرة ،تاريخ الن�شر1388 :هـ
 1968م.(((3قانون العمل "ملحق به م�شروع قانون العمل املوحد" ،د .ال�سيد عيد نايل� ،صــ ،86النا�شر دار النه�ضة العربية 1998م،
و�شرح قانون العمل اللبناين ،د.حممد لبيب �شنب� ،صـ 66جـ  ،1ل�سنة 1969م املكتب ال�شرقي للن�شر والتوزيع.
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عقد العمل و�إال فال(.)36
وم�س����ألة اعتبار عقد العمل من عقود املعاو�ض���ة يتفق مع نظرة الفقه الإ�سالمي لعقد
�إجارة الأ�ش���خا�ص لأن الإجارة يف الفقه الإ�س�ل�امي هي معاو�ضة من اجلانبني ،فكال من
ط���ريف العقد ي�أخذ مقاب ًال ملا يلتزم به و�ش���قي املعاو�ض���ة هما املنفع���ة والأجرة ،فامل�ؤجر
ميّكن امل�س���ت�أجر من املنفعة يف مقابل التزام الأخري بدفع الأجرة ،وامل�ست�أجر يلتزم بدفع
الأج���رة يف مقابل متكينه من املنفعة ،فالأج���رة يف مقابلة املنفعة كالثمن يكون يف مقابلة
املبي���ع فت�أخذ حكمه ،فكل ما ج���از ثمناً يف البيع جاز �أن يكون �أج���رة يف الإجارة ،لأن
(.)37
الإجارة نوع من البيوع لأنها متليك من كل واحد منهما ل�صاحبه
وحك���م الإجارة هو ثبوت امللك يف البدلني� ،أي ثبوت امللك يف املنفعة للم�س���ت�أجر
(.)38
وثبوت امللك يف الأجرة للم�ؤجر؛ لأنها عقد معاو�ضة �إذ هي بيع املنافع

ثالثاً� :أنه عقد من عقود املدة يف �أغلب الأحوال:

الأ�ص���ل يف عقد العم���ل �أن يكون ملدة من الزمان معين���ة �أو غري معينة ،بحيث يكون
الزمن يف عقد العمل عن�رصاً �رضورياً لقيا�س العمل.
وهذا ما ن�صت علية املادة  37من نظام العمل ال�سعودي بقولها( :يجب �أن يكون عقد
عمل غري ال�سعودي مكتوباً وحمدد املدة .و�إذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة رخ�صة
العمل هي مدة العقد).
( ((3قان ��ون العم ��ل ،د .ع�صـ ��ام �أن ��ور �سلي ��م ،ط 2ل�سنة 2002م ،كلي ��ة احلقوق  ،جامع ��ة الإ�سكندرية� ،صـ� �ـ  ،305و�شرح قانون
العم ��ل ،د.ال�سي ��د حممد ال�سيد عمران� ،صـ� �ـ ، 200ط .دار املطبوعات اجلامعية الإ�سكندري ��ة 2008م ،وقانون العمل ،د.
�إ�سماعيل غامن� ،صــ 104وما بعدها ،مكتبة عبد اهلل وهبة 1961م.
( ((3ينظر :الهداية يف �شرح بداية املبتدى ،لأبى احل�سن على بن �أبى بكر بن عبد اجلـليل الر�شدانى امل�شهور باملرغيناين،
 ،231/3الطبعة الأخرية ،م�صـطفي البابي احللبي القاهرة بدون تاريخ ،واملجـموع �شرح املهذب ،مرجع �سابق.9/15 ،
( ((3بدائع ال�صـنائع ،للكا�ساين ،مرجع �سابق ،جــ�4ص.201
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كما ن�ص���ت املادة  1/55من نظام العمل ال�سعودي على( :ينتهي عقد العمل املحدد
عد العق���د جمدداً ملدة غري حمددة.
املدة بانق�ض���اء مدته ،ف�إذا ا�س���تمر طرفاه يف تنفيذه ّ
مع مراعاة ما ن�ص���ت عليه املادة (ال�س���ابعة والثالثون) من هذا النظام بالن�س���بة �إلى غري
ال�سعوديني)(.)39
كما يلتزم �صاحب العمل بتقدمي الأجر للعامل على �أ�سا�س مدة عمله ،ومن ثم يكون
()40
الزمن �رضورياً لتحديد مقدار الأجر.
ولذلك ُيعد عقد العمل عقداً زمنياً بح�س���ب الأ�صل( ،)41وهذا معنى قول الفقهاء �أن
املنفعة ت�ستويف �شيئاً ف�شيئًا �أو �ساعة ف�ساعة(.)42
ولك���ن ذلك ال مينع من كونه عقداً فوري���اً ،يف بع�ض احلاالت كما لو اتفق املتعاقدان
على �رضورة حتقيق نتيجة معينه ب�رصف النظر عن الزمن الذي ينفق يف الو�ص���ول �إلى
ه���ذه النتيجة( ،)43وهذا ما �أكدته املادة  57من نظام العمل ال�س���عودي بقولها�( :إذا كان
( ((3وه ��ذا م ��ا �أكدت ��ه اللجن ��ة العليا لت�سوي ��ة اخلالفات العمالي ��ة يف قرارها رق ��م  424 /900وتاري ��خ1424/6/4 :هـ ،حيث
ن�ص ��ت عل ��ى ( :النظ ��ام و�ضع لعقد العمل من حيث املدة عقداً حمدد املدة وعقداً غري حمدد املدة ونحن هنا �أمام عقد
حم ��دد امل ��دة وال ��ذي ينته ��ي بانته ��اء مدته ما مل ي�ص ��رح �أحد الطرف�ي�ن بالرغب ��ة بالتجديد مع �إع�ل�ان رغبة الطرف
الآخ ��ر باملوافق ��ة وعالق ��ة العامل هنا ب�صاحب العمل يربطه ��ا العقد املوقع بني الطرفني والذي ن� ��ص فيه ب�أن العقد
مل ��دة حم ��ددة وه ��ي �سنتان مما يعني �أن لأحد طرفيه ب�إنهاء العالقة بعد م�ضي هذه املدة) ،راجع قرارات اللجنة العليا
لت�سوي ��ة اخلالف ��ات العمالي ��ة بوزارة العم ��ل ال�سعودية لعام 1424ه� �ـ بخ�صو�ص نظر ا�ستئناف ق ��رار اللجنة االبتدائية
لت�سوية اخلالفات العمالية يف جدة رقم  ،878وتاريخ 1423/9/7هـ.
( ((4قانون العمل ملحق به م�شروع قانون العمل املوحد ،د .ال�سيد عيد نايل� ،ص  87النا�شر دار النه�ضة العربية-2000 ،
2001م.
ً
ً
( ((4العق ��د الزمن ��ي ه ��و العق ��د الذي يك ��ون الزمن فيه عن�ص ��را جوهريا  ،بحيث يك ��ون الزمن هو املقيا� ��س الذي يقدر به
االلتزام ��ات املتقابل ��ة في ��ه � ،أما العقد الفوري فهو العقد الذي ال يكون الزمن عن�ص ��راً جوهرياً فيه .راجع :عقد املدة
�أو العق ��د امل�ستم ��ر �أو ال ��دوري التنفيذ ،د .عبد احلي حجازي ،مطبع ��ة جامعة ف�ؤاد الأول :القاهرة1950 ،م� ،صــ 15وما
بعدها.
( ((4الهداية للمرغيناين ،مرجع �سابق. 233 ،231 /3 ،
( ((4د .حممد لبيب �شنب ،مرجع �سابق� ،صــ 92هام�ش (.)1
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العقد من �أجل القيام بعمل معني ،ف�إنه ينتهي ب�إجناز العمل املتفق عليه).

رابعاً� :أنه من العقود التي تقوم على االعتبار ال�شخ�صي من جهة العامل.
عقد العمل من العقود التي تقوم على االعتبار ال�شخ�صي مبعنى �أن �شخ�صية العامل
حمل اعتبار لدى �صاحب العمل عند �إبرام العقد ملا قد يتمتع به العامل من مهارة وخربة
ودراية تكون هي الدافع للتعاقد وحمل اعتبار رب العمل عند توقيع العقد(.)44
وبنا ًء عليه ف�إن عقد العمل ينق�ض���ي بوفاة العام���ل ،وكذلك ال يجوز للعامل �أن يقوم
ب�إحالل الغري حمله يف القيام بالعمل املنوط به دون موافقة �صاحب العمل علي ذلك(،)45
وه���ذا ما �أكدته املادة  79من نظام العمل ال�س���عودي حيث قررت �أن عقد العمل...( :
ينته���ي بوفاة العام���ل �أو بعجزه عن �أداء عمله ،وذلك مبوجب �ش���هادة طبية معتمدة من
اجلهات ال�صحية املخولة �أو من الطبيب املخول الذي يعينه �صاحب العمل).

خام�ساً :عقد العمل من العقود الواردة على العمل.

الهدف الرئي�س���ي من �إبرام عقد العمل بني العامل و�ص���احب العمل هو �أداء العامل
للعم���ل املتفق عليه يف العقد املربم بينهما ،ويتميز العمل الذي يكون حم ًال لعقد العمل
ب�أنه عمل تابع يتم حتت �إدارة �ص���احب العمل و�إ�رشافه( )46وهذا ما �أكدته املادة  1/5من
نظام العمل ال�س���عوي حيث حددت نط���اق قانون العمل ب�أنه ي�ش���مل (كل عقد يلتزم
مبقت�ضاه �أي �شخ�ص بالعمل مل�صلحة �صاحب عمل وحتت �إدارته �أو �إ�رشافه مقابل �أجر).
ويتميز �أي�ضاً العمل حمل العقد ب�أنه عمل م�أجور (. )47
( ((4د.عادل عبداحلميد الفجال ،مرجع �سابق �ص  9وما بعدها.

( ((4د .ر�أفت حممد �أحمد حماد ،مرجع �سابق� ،ص.62
( ((4د .حممد لبيب �شنب ،مرجع �سابق �ص.92
( ((4د.ال�سيد عيد نايل ،مرجع �سابق� ،ص.89
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�ساد�ساً :عقد العمل عقد ر�ضائي.
ينعقد عقد العمل مبجرد تبادل التعبري عن �إرادتني متطابقتني وال ي�شرتط لتمامه �شكل
خا�ص ،فمتى مت التعبري عن �إرادتني متطابقتني ف�إن هذا يكفي النعقاد عقد العمل(.)48
()49
ولكي يكون العقد �ص���حيحاً ،ف�إنه يجب �أن يكون الرتا�ض���ي �صادراً من ذي �أهلية
وغري م�شوب بعيب من عيوب الر�ضا كالغلط والإكراه والتدلي�س.
وعلى هذا فال ي�صح العقد من املجنون� ،أو ال�صبي غري املميز ،وعقد العمل امل�شوب
(.)50
بعيب من عيوب الإرادة يكون قاب ًال للإبطال مل�صلحة الطرف الذي عيبت �إرادته
وقد حر�ص النظام ال�س���عودي على توافر الر�ضا طوال فرتة العقد فن�ص يف املادة 59
من نظام العمل ال�س���عودي على �أنه( :ال يجوز نقل العامل ذي الأجر ال�ش���هري �إلى فئة
عمال اليومية �أو العمال املعينني بالأجر الأ�س���بوعي �أو بالقطعة �أو بال�س���اعة� ،إال �إذا وافق
العامل على ذلك كتابة ،ومع عدم الإخالل باحلقوق التي اكت�سبها العامل يف املدة التي
ق�ض���اها بالأجر ال�ش���هري ،فا�شرتاط املنظم ال�س���عودي ملوافقة العامل الكتابية على نقله
من فئة �إلى فئة هو انت�ص���ار ملبد�أ الرتا�ضي و�إعالء لقيمة الإرادة وحفظ للعامل من تعنت
�ص���احب العمل ،وهذا ما قررته �رصاح���ة املادة  60من نظام العمل ال�س���عودي بقولها:
(...ال يج���وز تكليف العامل بعمل يختلف اختالفاً جوهرياً عن العمل املتفق عليه بغري
موافقت���ه الكتابية� ،إال يف حاالت ال�رضورة التي قد تقت�ض���يها ظروف عار�ض���ة وملدة ال
تتجاوز ثالثني يوماً يف ال�سنة).
( ((4املرجـع ال�سابق .89-88
( ((4والأهلية يف اململكة تعني بلوغ ال�شخ�ص  18عام هجرية دون �أن ي�صبه عار�ض من عوار�ض الأهلية التي تعدم الأهلية
كاجلن ��ون والعت ��ه� ،أو العوار� ��ض التي تنق�ص الأهلية كال�سفه والغفلة وقد حت ��دد �سن الر�شد يف اململكة ببلوغ ال�شخ�ص
� 18سنة هجرية مبوجب قرار جمل�س ال�شورى رقم  114وتاريخ 1374 /11 /5هـ.
( ((5د .ر�أفت حممد حماد ،مرجـع �سابق �صـ ،61د.حممد لبيب �شنب ،مرجع �سابق� ،ص.65
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وهذا امل�س���لك من جانب املنظم ال�سعودي يتفق مع خ�صائ�ص عقد الإيجار يف الفقه
من حيث كونه عقد ر�ض���ائي بل �إن الرتا�ض���ي �رشط يف عقد الإيجار ال يتحقق بدونه،
لقول���ه تعال���ى :ﮁﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﮀالن�ساء.٢٩ :
وهذا �ش����أن عام يف جميع عقود املعاو�ض���ات التي منها الإجارة غري �أن الر�ضا هنا ال
يك���ون �إال يف موجبات العقد لأنه ي�ش�ت�رط �أن يكون حمل العقد غ�ي�ر منهي عنه ،ف�إذا
منع ال�شارع التعامل يف �ش���ئ كان العقد باط ًال( )51حتى لو ترا�ضى الأطراف على ذلك
لأن الذي يخ�ض���ع لر�ض���ا الطرفني و�إرادتهما هو موجبات العقد ولي�س �أحكامه ،حيث
يجب عل���ى كل من الطرفني الوفاء مب���ا �أوجبه العقد على كل منهم���ا )52(،دون خمالفة
لأحكام الفقه الإ�سالمي ،وهذا امل�سلك الفقهي يف التفريق بني موجبات العقد و�أحكامه
مم���ا ينفرد به هذا الفقه لإبتناء الأحكام ال�رشعية عل���ى احلالل واحلرام ،وما يرتتب على
ذلك من �آثار و�أحكام فقهية.
ون�س���تخل�ص من ذلك �أن الرتا�ض���ي املطل���وب النعقاد العقد هو الرتا�ض���ي اخلا�ص
بالتزامات كال من الطرفني ،كالرتا�ضي على مقدار املقابل الذي يعطيه كال منهم ل�صاحبه
وغريها من االلتزامات التي يرتبها العقد على عاتق طرفية ،وال ميتد الرتا�ض���ي لي�صحح
ما حرمه ال�رشع ،فحتى لو حدث ترا�ض���ي من الطرفني ولكن كان مو�ض���وع الرتا�ضي
ال يقره ال�رشع فال عربة به ،ولذا ف�إن الرتا�ض���ي ينتج �أثره متى ما وافق �أحكام ال�رشيعة
والأنظمة ال�صادرة من ويل الأمر وال تخالف ال�رشيعة.
وعلى ذلك ف�إن �أحكام الإيجار يف الفقه الإ�سالمي ،ال تخ�ضع ملبد�أ الرتا�ضي ولي�ست
( ((5مغني املحتاج ،لل�شربيني ،مرجع �سابق.337/2 ،
( ((5املب�سوط ،للإمام ال�سرخ�سي ،مرجع �سابق.203/12 ،
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مكملة لإرادة العاقدين كما هو الأ�ص���ل يف القان���ون ،وال يجوز االتفاق على خمالفتها
كقاعدة عامة �إال يف دائرة ال�رشوط التي يجوز �رشعاً لكل من املتعاقدين ا�ش�ت�راطها على
الآخر(.)53

�سابعاً :االخت�صا�ص الق�ضائي لعقد العمل:

يتميز عقد العمل عن غريه من العقود ب�أن املنازعات التي تن�ش����أ بني �أطرافه لها بع�ض
اخل�صو�ص���ية يف الف�ص���ل فيها ،بحيث تمُ ّي���ز عقد العمل عن غريه م���ن العقود ،ويرجع
ذلك �إلى �أن نظام العمل ال�س���عودي( )54قد �أ�شار يف الباب الرابع ع�رش �إلى هيئة ت�سوية
اخلالفات العمالية والتي ت�ضم وفقا لن�ص املادة  210من النظام:
( -1الهيئات االبتدائية لت�سوية اخلالفات -2.الهيئة العليا لت�سوية اخلالفات).
وقد حدد نظام العمل ال�س���عودي اخت�صا�صات كل هيئة من الهيئتني ال�سابقتني فن�ص
يف املادة  214على اخت�صا�صات الهيئة االبتدائية لت�سوية اخلالفات وهي كالتايل:
 -1بالف�صل نهائياً يف الآتي:
 -1/1اخلالفات العمالية� ،أياً كان نوعها ،التي ال تتجاوز قيمتها ع�رشة �آالف ريال.
 -2/1االعرتا�ض على اجلزاء الذي يوقعه �صاحب العمل على العامل.
 -3/1فر�ض العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام على املخالفة التي ال تتجاوز
عقوبتها املقررة خم�سة �آالف ريال ،وعلى املخالفات التي ال تتجاوز عقوباتها املقررة يف
جمموعها خم�سة �آالف ريال.
 -2بالف�صل ابتدائياً يف الآتي :
 -1/2اخلالفات العمالية التي تتجاوز قيمتها ع�رشة �آالف ريال.
(� ((5شرح �أحكام الإجارة ،د.عبد النا�صـر العطار �صـ  ،12ط .القاهرة احلديثة للطباعة� ،سنة 1970م.
(((5ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426-8-23هـ �سبقت الإ�شارة �إليه.
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 -2/2خالفات التعوي�ض عن �إ�صابات العمل ،مهما بلغت قيمة التعوي�ض.
 -3/2خالفات الف�صل عن العمل.
 -4/2فر�ض العقوبات املن�ص���و�ص عليها يف هذا النظام على املخالفة التي تتجاوز
عقوبتها املقررة خم�س���ة �آالف ريال ,وعل���ى املخالفات التي تتجاوز عقوباتها املقررة يف
جمموعها خم�سة �آالف ريال.
 -5/2فر�ض العقوبات على املخالفات املعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
ويجوز ا�س���تئناف القرارات االبتدائية وتكون مدة اال�ستئناف ثالثون يوماً من تاريخ
النط���ق بقرار الدائرة االبتدائية يف القرارات احل�ض���ورية ،ومن تاريخ التبليغ بالقرار يف
غريها( ،املادة  217من نظام العمل ال�سعودي).
وبخ�ص���و�ص اللجنة العليا لت�سوية اخلالفات فهي ت�شكل من عدة دوائر ال تقل الدائرة
الواحدة عن ثالثة �أع�ضاء ،وي�صدر قرار من جمل�س الوزراء  -بنا ًء على تر�شيح الوزير
 بت�س���مية رئي�س الهيئة و�أع�ض���ائها من حملة الإجازة يف ال�رشيعة واحلقوق ممن لديهماخلربة يف جمال اخلالفات العمالية ،ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار
م���ن الوزير بنا ًء على اقرتاح رئي�س الهيئة ،ويتولى رئي�س الهيئة اختيار ر�ؤ�س���اء الدوائر
وتوزي���ع العمل بينها والإ�رشاف على جميع ما يتعل���ق ب�أعمالها الإدارية (املادة  215من
نظام العمل ال�سعودي).
وتك���ون قرارات الهيئ���ة العليا نهائية وبالدرج���ة القطعية ،يف جميع ق���رارات دوائر
الهيئات االبتدائية التي ترفع لال�ستئناف �أمامها (م .)216
وي�س���تطيع العامل �أو رب العمل اللجوء �إلى هيئات ت�سوية النزاعات من خالل رفع
الدعاوى ع���ن طريق مكتب العمل املخت����ص �أمام الهيئات االبتدائي���ة ،التي يقع مكان
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العمل يف مقرها� ،أو يف دائرة اخت�صا�ص���اها .وعلى مكت���ب العمل  -قبل �إحالة النزاع
�إلى الهيئة  -اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سوية النزاع ودياً( .املادة  220من نظام العمل
ال�سعودي).

املبحث الثالث
متييز عقد العمل عن غريه من العقود التي ت�شتبه به
يختلط عقد العمل ببع�ض العقود التي قد ت�شتبه به ،كاملقاولة والبيع وال�رشكة والوكالة
والإيجار ،غري �أن عن�رص التبعية القانونية يبدد وي�ش���تت هذا اخللط ،وي�ساعد على فتح
باب التفرقة على م�رصعيه بني عقد العمل وغريه من العقود التي قد ت�ش���تبه به ،ولهذه
التفرقة �أهمية عملية كب�ي�رة مرجعها ما يتميز به النظام القانوين للعامل من رعاية له وما
يفر�ض���ه من �أعباء على رب العمل يحاول كثري م���ن �أرباب الأعمال التخل�ص منها ،ب�أن
ي�ص���فو العقود التي تربطهم بعمالهم بو�ص���ف �آخر ،فلنعر�ض فيما يلي للتفرقة بني عقد
العمل وكل من العقود امل�شار �إليها:

�أو ًال :عقد العمل وعقد املقاولة.
ن�صت املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية( )55على جمموعة من الأعمال التجارية
والت���ي ال تعترب جتارية �إال �إذا وقعت على وج���ه املقاولة ،فقررت" :د .وجميع املقاوالت
املتعلقة ب�إن�ش���اء مبان ونحوها متى كان املقاول متعه���دا بتوريد امل�ؤن والأدوات الالزمة
لها".
وقد ا�س���تقر الر�أي يف اململكة على �أن �أعمال املقاولة ت�ضم �سبعة �أنواع وهي :مقاولة
( ((5ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم  32يف  15حمرم عام 1350هـ.
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ال�صناعة ،ومقاولة �إن�شاء املباين ،ومقاولة التوريد ،ومقاولة حمالت ومكاتب الأعمال،
ومقاولة الوكالة بالعمولة ،ومقاولة البيع باملزاد ،ومقاولة النقل(.)56
وميكن تعريف عقد املقاولة ب�أنه :اتفاق مبقت�ضاه يتعهد �أحد املتعاقدين �أن ي�صنع �شيئاً،
(.)57
�أو �أن ي�ؤدى عم ًال لقاء �أجر يتعهد به املتعاقد الآخر"
كما عرف الفقه القانوين املقاولة ب�أنها "عقد يق�ص���د به �أن يقوم ال�شخ�ص بعمل معني
حل�ساب �شخ�ص �آخر يف مقابل �أجر ،دون �أن يخ�ضع لإ�رشافه و�إدارته"(.)58
ووفقا لهذا املعنى ف�إن عقد املقاولة يعترب من �أكرث العقود �ش���بهاً واختالطاً بعقد العمل
نظراً للتقارب الكبري يف عنا�رصهما.
ويقرتب عقد املقاولة يف بع�ض �ص���وره مع عقد الإ�ست�صناع يف الفقه الإ�سالمي ولذا
ف�س���وف نتعر�ض ملفهوم عقد الإ�ست�ص���ناع ثم نبني بعد ذلك �أوجه االتفاق واالختالف
بني عقد املقاولة (الإ�ست�صناع) وعقد العمل.

التعريف بعقد الإ�ست�صناع:

تعريفه لغة :طلب ال�ص���نعة ،وال�صنعة  :عمل ال�صانع يف �صنعته �أي حرفته ،كما جاء
يف امل�صباح املنري وخمتار ال�صحاح(.)59

( ((5راجع تف�صيل ذلك :القانون التجاري ال�سعودي ،د.حممد ح�سن اجلرب ،الطبعة الرابعة 1417هـ 1996م  ،مكتبة امللك
فهد الوطنية  ،بند  42وما بعده.
(((5الوجـيز يف �شرح قانون العمل اجلـديد ،د .على عو�ض ح�سن� ،صــ ، 190ل�سنة 1982م ،دار الثقافة للطباعة والن�شر.
(�((5شرح �أحكام املقاولة ،د .حممد لبيب �شنب � ،ص ،11طبعة 1962م ،دار النه�ضة العربية.
(((5امل�صب ��اح املن�ي�ر ف ��ى غريب ال�شرح الكبري  ،للعالمة �أحمد بن حممد بن عل ��ى املقرى الفيومى  ،حتقيق الدكتور :عبد
العظي ��م ال�شن ��اوى ،ط .دار املع ��ارف بدون تاري ��خ � ،ص  ،209خمتار ال�صحاح ،ملحمد بن �أبي بك ��ر بن عبدالقادر الرازي،
النا�شر :مكتبة لبنان نا�شرون – بريوت ،1995 – 1415 ،حتقيق :حممود خاطر� ،ص .375
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تعريف���ه ا�ص���طالحاً :طل���ب العمل من ال�ص���انع يف �ش���يء خم�ص���و�ص علي وجه
خم�صو�ص(.)60
�أو ه���و عقد مع �ص���انع علي عمل �ش���ئ معني يف الذم���ة(� ،)61أي العقد على �رشاء ما
�سي�صنعه ال�صانع ،وتكون العني �أو مادة ال�صنعة والعمل من ال�صانع ،ف�إذا كان العني من
امل�ست�ص���نع ال من ال�صانع ،ف�إن العقد يكون �إجارة ال ا�ست�صناعاً ،وبع�ض الفقهاء يقول،
�إن املعقود عليه هو العمل فقط؛ لأن الإ�ست�صناع طلب ال�صنع وهو العمل(.)62
فالإ�ست�ص���ناع عقد على مبيع يف الذمة مطلوب عمله ،فهو طلب عمل �ش���يء خا�ص
على وجه خم�صو�ص ،ومادته من ال�صانع وينعقد على العني ال على عمل ال�صانع(.)63

� -1أوجه االتفاق:

�أ) يف كل من العقدين يلتزم �أحد طرفيه ب�أن يعمل �أو يقدم نتاج عمله للآخر.
ب) ويف كل منهما يكون العمل مبقابل.
ج) �أن ك ًال من العقدين يكون حم ًال للإلزام وااللتزام.

� - 2أوجه االختالف:

نظراً للت�ش���ابه ال�س���ابق ذكره ب�ي�ن العقدين ،ف�إنه يك���ون للتفرقة بينهم���ا �أهمية عملية
كبرية(.)64

(((6حا�شي ��ة رد املحت ��ار البن عابدين ،مرجع �سابق ،221/4 ،البح ��ر الرائق �شرح كنز الدقائق ،لزين الدين بن �إبراهيم بن
حممد ،املعروف بابن جنيم امل�صري ،185/6 ،طـ الكتاب الإ�سالمي ،الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ.
(((6جملة الأحكام العدلية مادة  ، 124/حا�شية رد املحتار ،مرجع �سابق .223/5
(((6بدائع ال�صنائع ،مرجع �سابق 209/5 ،وما بعدها.
(((6مر�شد احلريان �إلى معرفة �أحوال الإن�سان ،حممد قدري با�شا �ص  ، 104طـ 1338هـ -املكتبة امل�صرية.
(�((6شرح قانون العمل ،د .عبد العزيز املر�سى� ،ص  150الطبعة الثانية 1994م  ،مطبعة حمادة بقو�سنا ،املنوفية.
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�أ ـ من حيث التبعية:

�إن العامل يف عقد العمل ُيعد تابعاً ل�صاحب العمل� ،أما املقاول �أو ال�صانع فال يعترب
تابعاً ل�صاحب العمل(.)65
هذا وقد ا�س���تقر الفقه والق�ض���اء ب�ص���دد معيار التفرقة بني عقد العمل وعقد املقاولة
(الإ�ست�صناع) على الأخذ مبعيار التبعية� ،إذ يتميز عقد العمل عن املقاولة برابطة التبعية
التي تقوم بني العامل ورب العمل ،والتي تتمثل يف الإ�رشاف والتوجيه من رب العمل
للعام���ل ،والتزام العامل بتعليماته وتنفيذه���ا ،و�إال حق لرب العمل توقيع اجلزاء عليه،
بينم���ا تنعدم ه���ذه التبعية يف عقد املقاولة الذي يحتفظ املقاول فيه با�س���تقالله يف �إدارة
العمل(.)66

ب ـ من حيث احلماية النظامية:

�إن النظام قد و�ض���ع قواعد نظامية حلماية الأجور ،وهذه القواعد تنطبق على �أجور
العم���ال ،ولكنها ال تنطبق على �أج���ور املقاولني )67(.وهذا ما �أكدت���ه املادة  92من نظام
العمل حيث ن�صت �رصاحة على( :ال يجوز ح�سم �أي مبلغ من �أجور العامل لقاء حقوق
خا�صة دون موافقة خطية منه� ،إال يف احلاالت الآتية )....فقد و�ضعت هذه املادة �ضابطا
عاما وهو عدم جواز خ�صم �أي م�ستحقات خا�صة على العامل �إال يف حاالت ا�ستثنائية،
( ((6وق ��د ق ��ررت حمكم ��ة النق� ��ض امل�صري ��ة �أن الفارق الوحيد ب�ي�ن عقد العمل واملقاول ��ة هو وج ��ود الإدارة والإ�شراف يف
العق ��د الأول  ،وانعدام ��ه يف العق ��د الثاين ،ينظر :نق�ض م ��دين 1962/3/21م ،املو�سوعة الق�ضائية يف منازعات العمل،
د.ع�صـمت الهواري ،ط 1964م� ،صــ ، 45كما ق�ضت حمكمة النق�ض ب�أن عقد العمل يتميز بخ�صي�صتني �أ�سا�سيتني هما
التبعية والأجر  ،وبتوافرهما تقوم عالقة العمل ،ينظر :نق�ض مدين 1975/12/28م  ،د� .أنور طلبة ،جمموعة املبادئ
القانونية ملحكمة النق�ض ،ط 1991م� ،صــ.1714
( ((6د .ر�أفت حممد حماد ،مرجع �سابق� ،صــ.69
( ((6الوجيز يف �شرح قانون العمل امل�صري ،القانون  137ل�سنة 1981م مقارنة بالفقه الإ�سالمي ،د .حممد رفعت ال�صباحي� ،صـ  70وما بعدها
ط 1995م ،كلية احلقوق جامعة طنطا.
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وحتى يف هذه احلاالت �أوجبت عدم زيادة ن�س���بة اخل�صم عن  %50من الراتب فن�صت
يف املادة  93على( :ال يجوز  -يف جميع الأحوال � -أن تزيد ن�س���بة املبالغ املح�س���ومة
على ن�صف �أجر العامل امل�ستحق)(.)68

ج ـ من حيث املدة �أو االنتهاء:

يخ�ضع �إنهاء عقد العمل لأحكام خا�صة ب�إنهائه ال ت�رسى على عقد املقاولة ،وقد �أورد
النظام ال�س���عودي �إنهاء عقد العمل يف املواد من � 74إلى  83من نظام العمل وهذا يدل
داللة وا�ضحة على حر�ص نظام العمل ال�سعودي على تف�صيل وبيان كل ما يتعلق ب�إنهاء
عقد العمل ال�سعودي وتفرده ب�أحكام خا�صة متيزه عن العقود الأخرى التي تت�شابه معه.

د ـ من حيث اعتبار �شخ�صية العامل:

فف���ي عقد العمل تكون �شخ�ص���ية العامل دائماً حمل اعتب���ار عند التعاقد يف حني �أن
�شخ�ص���ية املقاول ال تعترب بح�سب الأ�صل حمل اعتبار عند �إبرام عقد املقاولة( ،)69ولعل
�أبلغ دليل على �أن �شخ�ص���ية العامل تكون حمل اعتبار يف عقد العمل ما قررته ن�صو�ص
نظ���ام العمل ال�س���عودي ب�أن عقد العمل ال يت�أثر بوفاة �ص���احب العم���ل لأنه يف احلقيقة
لي����س حمل اعتبار ولكن �إذا ما توفى العامل نف�س���ه فهنا ينتهي العق���د لأن العامل دائما
( ((6كم ��ا ا�ستق ��ر العم ��ل يف جل ��ان ت�سوية املنازع ��ات العمالية على رعاية �أج ��ور العمال ،حيث قررت اللجن ��ة العليا لت�سوية
اخلالف ��ات العمالي ��ة يف قراره ��ا رق ��م  1630وتاري ��خ1424/11/11 :ه� �ـ  ،ب�ش� ��أن نظ ��ر ا�ستئناف ق ��رار اللجن ��ة االبتدائية
لت�سوي ��ة اخلالف ��ات العمالي ��ة يف جدة رق ��م  1112وتاريخ 1423/12/29ه� �ـ ،والذي يق�ضي ب�إل ��زام رب العمل بدفع مبلغ
م ��ايل للعام ��ل يتمث ��ل يف :مقابل نقل كفال ��ة  ،ورواتب مت�أخرة ،ونهاي ��ة خدمة وبدل تذاكر وغريه ��ا ،وجاء يف حيثيات
حكمه ��ا م ��ا يل ��ي�( :أن هناك عالقة عمالية قائمة بني الطرفني منذ نقل الكفال ��ة وال�ستحقاق املدعي فيما يطالب به
لق ��اء بقي ��ة رواتبه طبق� �اً للمادة  116من نظام العمل وذل ��ك لإقرار �صاحب العمل بذلك� .أم ��ا بالن�سبة ملطالبة املدعي
بحقوقه النظامية عن مكاف�أة نهاية خدمة وبدل الإجازة ف�إنه ي�ستحقها مبوجب النظام).
( ((6د .حممد لبيب �شنب ،مرجع �سابق� ،صــ  39هام�ش ( ،)1د .ح�سن كريه ،مرجع �سابق ،131/1 ،د� .إ�سماعيل غامن ،مرجع �سابق� ،صـ .119
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يكون حمل اعتبار وهذا ظاهر يف ن�ص املادة  79من نظام العمل ال�سعودي والتي ن�صت
على" :ال ينق�ضي عقد العمل بوفاة �صاحب العمل ،ما مل تكن �شخ�صيته قد روعيت يف
�إب���رام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل �أو بعجزه عن �أداء عمله ،وذلك مبوجب �ش���هادة
طبية معتمدة من اجلهات ال�ص���حية املخولة �أو من الطبيب املخول الذي يعينه �ص���احب
العمل".

ثاني ًا :عقد العمل وعقد البيع:

مل يتعر�ض املنظم ال�سعودي لتعريف عقد البيع �رصاحة ولكنه تعر�ض لتعريف البيع
بالتق�س���يط يف املادة الأولى من نظام البيع بالتق�سيط حيث ن�ص على( :البيع بالتق�سيط
هو نوع من �أنواع البيوع الآجلة ،يتفق مبوجبه البائع وامل�شرتي على �سداد الثمن جمز�أ
على دفعات).
وعرف احلنفية وال�شافعية عقد البيع ب�أنه ُه َوُ :م َبا َدلَ ُة المْ َالِ ِبالمْ َالِ َو ُه َو �أَخْ ُذ بَ َدلٍ َو ِ�إ ْع َطا ُء
بَ َدلٍ ( )70م ِْن َغيرْ ِ تَ ْق ِييدٍ ِب َنقْدٍ (.)71
وعرفه املالكية ب�أنهَ :ع ْق ُد ُم َعا َو َ�ض ٍة َع َلى َغيرْ ِ َم َناف َِع ِبالمْ َ ْع َنى ْ أ
الَ َع ِّم(.)72
وعرفه احلنابلة ب�أنه :مبادلة مال ولو يف الذمة �أو منفعة مباحة(.)73
والفقه الإ�سالمي ال يلزم فيه �أن يكون املقابل يف البيع نقديا ،غاية الأمر �أن يكون مال
�سواء كان نقديا �أو عينيا ولذا ف�إن املقاي�ضة تدخل يف معنى البيع.
وذلك بخالف بع�ض الأنظمة القانونية التي ت�ستوجب �أن يكون املقابل نقديا كالنظام
( ((7بدائع ال�صنائع للكا�ساين ،مرجع �سابق ،306/5 ،ونهاية املحتاج للرملي ،مرجع �سابق.،372/3 ،
( ((7تبيني احلقائق للزيلعي ،مرجع �سابق.271/4 ،
( ((7حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري ،مرجع �سابق.13 ،12/3 ،
( ((7الرو�ض املربع للبهوتي ،مرجع �سابق.304/1 ،
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امل�رصي الذي عرف عقد البيع �رصاحة يف املادة ( 418مدين م�رصي) ب�أنه" :عقد يلتزم
به البائع �أن ينقل للم�شرتى ملكية �شيء �أو حقاً مالياً يف مقابل ثمن نقدي"(.)74
ومن خالل هذه التعريفات لعقد البيع ن�ستخل�ص �أوجه االتفاق واالختالف بني عقد
العمل وعقد البيع.

�-1أوجه االتفاق :

�أقرب وجه �شبه بينهما:
�أـ �أن ك ًال من العقدين يكون م�صدراً للإلزام وااللتزام ،حيث �إن ك ًال من عقد العمل
وعقد البيع يرتب التزامات على عاتق �أطرافه.
ب ـ �أنهما من عقود املعاو�ضات ،حيث �إن ك ًال من الطرفني ي�أخذ مقابل ملا يعطي.
ج ـ املقاب���ل يف عق���د البيع عن���د الفقهاء ال بد �أن يكون ماال �س���واء كان نقديا �أو غري
نق���دي وهو بذلك يتفق م���ع عقد العمل ،وهذا ظاهر من خالل ن����ص املادة  2من نظام
العمل والتي عرفت الأجر الأ�سا�س���ي ب�أنه" :كل ما يعط���ى للعامل مقابل عمله ،مبوجب
عق���د عمل مكتوب �أو غري مكت���وب ،مهما كان نوع الأجر �أو طريقة �أدائه ،م�ض���افاً �إليه
الع�ل�اوات الدورية ".وبالنظ���ر يف هذه املادة جند �أنها مل تن�ص عل���ى الأجر النقدي بل
�شملت كل ما يعطى للعامل مهما كان نوعه نقدي �أو عيني.

�-2أوجه االختالف :

على الرغم من الت�شابه ال�سابق ذكره �إال �أنهما يختلفا من عدة زوايـا :

( ((7الوجـيز يف �شرح �أحكام عقد البيع ،د .عبد الرازق ح�سن فرج  ،د.عبد ال�سميع عبد الوهاب �أبواخلري� ،صـ ،1ط ،1ل�سنة
1916م.
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�أ ـ �أن عق���د البيع �إمنا هو من عقود التمليك ،وه���ى تلك العقود التي تكون �أداة لنقل
امللكية من �ش���خ�ص �إلى �آخر ،وهذا على خالف عقد العم���ل الذي ال يرتتب عليه نقل
امللكية.
ب ـ م���ن حيث اخل�ض���وع والتبعية :فعقد البيع لي�س �أحد من �أطرافه يخ�ض���ع ويتبع
الطرف الآخر ،فالبائع وامل�شرتي ال يخ�ضع �أي منهما لإ�رشاف و�إدارة املتعاقد الآخر(،)75
وهذا على النقي�ض يف عقد العمل الذي يكون العامل فيه تابعاً وخا�ضعاً لإدارة و�إ�رشاف
وتوجيه �ص���احب العمـ���ل( .)76وهذا ما �أكدته املادة ( )50من نظام العمل حيث ن�ص���ت
ب�صدد تعريفها لعقد العمل على �أنه" :عقد مربم بني �صاحب عمل وعامل ،يتعهد الأخري
مبوجبه �أن يعمل حتت �إدارة �صاحب العمل �أو �إ�رشافه مقابل �أجر" .وهو ما ي�ؤكد �رضورة
خ�ضوع العامل لإ�رشاف �صاحب العمل و�إدارته وتوجيهه " معيار التبعية القانونية ".

ثالثاً :عقد العمل وعقد ال�شركة.

تن�ص املادة الأولى من نظام ال�رشكات يف اململكة ( )77على �أن" :ال�رشكة هي :عقد
يلتزم مبُقت�ضاه �شخ�ص����ان �أو �أكرث ب�أن ُي�ساهم ُكل مِن ُهم يف م�رشوع ي�ستهدف الربح،
بتقدمي ح�ص����ة من مال �أو عمل ،القتِ�س����ام ما قد ين�ش�أ عن هذا امل�رشوع من ربح �أو من
خ�س����ارة" ،وهذا التعريف م�أخوذ من ن�ص "املادة  505من القانون املدين امل�رصي"
حيث عرفت ال�رشكة ب�أنها" :عقد مبقت�ض����اه يلتزم �شخ�ص����ان �أو �أكرث ب�أن ي�س����اهم كل
منه����م يف م���ش�روع مايل بتقدمي ح�ص����ته من مال� ،أو عمل القت�س����ام ما قد ين�ش�����أ من
( ((7د .ح�سن كريه ،مرجع �سابق� ،صـ  ،140د .ال�سيد حممد ال�سيد عمران ،مرجع �سابق� ،صـ.224
( ((7د� .إ�سماعيل غامن ،مرجع �سابق ،فقرة � 63صـ  ،123د .حممد رفعت ال�صباحي ،مرجع �سابق� ،صـ  63وما بعدها.
(�((7ص ��در نظ ��ام ال�ش ��ركات يف اململكة باملر�س ��وم امللكي رقم  6/2بتاري ��خ 1385/3/23هـ ويحتوي عل ��ى  233مادة موزعة بني
خم�سة ع�شر بابا ،ينظر :القانون التجاري ال�سعودي ،د.حممد ح�سن اجلرب ،مرجع �سابق � ،ص .156
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امل�رشوع من ربح �أو خ�س����ارة"( .)78وهذا الن�ص م�س����تمد من املادة  1832من القانون
املدين الفرن�سي.

� -1أوجه االتفاق:

عقد العمل قد ي�ش�ت�رك ويختلط بعقد ال�رشكة ،وذلك يف حال���ة ما �إذا كان ال�رشيك
�رشيكاً بالعمل ،مما يجعل مركزه �ش���بيهاً مبركز العامل يف عقد العمل� ،أو �إذا كان العامل
يح�ص���ل يف مقابل عمله على ن�سبة مئوية من �أرباح امل�رشوع مما يجعل مركزه �شبيهاً مع
مركز ال�رشيك(. )79

� -2أوجه االختالف:

من حيث التبعية ،فمعيار التفرقة بني العقدين يكمن �أ�سا�ساً يف توافر عن�رص التبعية �أو

عدم توافره ،فالعامل يف عقد العمل يقوم بعمله حتت �إ�رشاف و�إدارة �صاحب العمل،
�أما ال�رشيك ف�إنه ال يخ�ض���ع لإ�رشاف �أو �س���لطة �س���ائر �رشكائه ،وهذا �أمر طبيعي لأن نية
امل�ش���اركة وهى جوهر عقد ال�رشكة تقوم على فكرة امل�س���اواة ب�ي�ن ال�رشكاء وتتنافر مع
تبعية بع�ضهم لبع�ض(.)80
فهنا يتم التمييز بني العقدين على �أ�سا�س معيار التبعية القانونية حتى لو توافرت لدى
العامل نية امل�شاركة يف الربح بالإ�ضافة �إلى �أجره(.)81
( ((7د .ال�سيد عيد نايل ،مرجـع �سابق �صـ ، 98د.ح�سن كريه ،مرجع �سابق� ،صـ.143
( ((7ينظر يف ذلك� :أ�صـول قانون العمل ،د .ح�سن كريه ،مرجع �سابق فقرة � 87صـ 178وما بعدها.
(((8د .ر�أفت حممد �أحمد حماد ،مرجع �سابق� ،صــ  ، 68د .ال�سيد حممد ال�سيد عمران ،مرجع �سابق� ،صـ .208
(((8د .عل ��ى عو� ��ض ح�س ��ن ،مرجع �سابق� ،ص� �ـ ،192د�.إ�سماعيل غامن ،مرج ��ع �سابق� ،صـ ،127د.حمم ��د لبيب �شنب ،مرجع
�ساب ��ق� ،صـ� �ـ ،72قانون العمل والت�أمينات االجتماعية د .جـمال خليل الن�شار ،جـ  ،1كلية ال�شريعة والقانون بدمنهور –
جامعة الأزهر  ،طـ 2000م مطبعة الأزهر بدمنهور� ،صـ.36 –35
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رابعاً :عقد العمل وعقد الوكالة.
الوكالة يف اللغة :

هي التفوي�ض بالرعاية واحلفظ :
وق���د تعددت معانيها لغوياً ف���ى القر�آن الكرمي  :فت�أتي مبعن���ى التفوي�ض كما يف قوله
()82

تعالى :ﮁﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮀغافر.٤٤ :

كما ت�أتى مبعنى احلفظ والرعاي���ة .كما يف قوله تعالى :ﮁﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

عز ّ
وجل :ﮁﰃﰄﰅﰆﰇﮀ �آل عمران.١٧٣ :
ﭤﮀيو�سف ،٦٤ :وكما يف قوله ّ

وق���د ت�أتى مبعن���ى االعتماد ،من توكلت عل���ى اهلل ،اعتمدت عليه ومن���ه قوله تعالى:

ﮁﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮀ الن�س���اء ،٨١ :وقول���ه �س���بحانه :ﮁﭬﭭﭮﭯﭰﭱﮀ

هود.٥٦:

ففي هذا كله �إ�ش���ارة �إلى �أن الوكيل من �ش����أنه �أن يرعى ما وكل فيه ب�أمانة ونظر ،و�أن
يحفظ ما �أ�سند �إليه حتى ت�أتى �أعماله وفق م�صلحة املوكل.

والوكالة يف ا�صطالح الفقهاء:

عرفها احلنفية :ب�أنها� :إقامة الإن�سان غريه مقام نف�سه يف ت�رصف معلوم(.)83
وعند املالكية هي :نيابة يف حق ،غري م�رشوطة مبوته وال �إمارة"(.)84
وعند ال�ش���افعية هي :تفوي�ض �ش���خ�ص لغريه ،فيما يفعله حال حياته ،مما يقبل النيابة

(((8امل�صباح املنري  ،مرجع �سابق� ،ص .670
(((8تكمل ��ة فت ��ح القدي ��ر � ،شم� ��س الدي ��ن �أحم ��د بن قودر املع ��روف بقا�ض ��ى زادة  .2/7،وه ��ى تكملة لفتح القدي ��ر للمحقق
كم ��ال الدي ��ن اب ��ن الهمام .على �شرح الهداية ل�شيخ الإ�سالم برهان الدين �أبى بكر املرغينانى ،طبعة دار �إحياء الرتاث
العربى.
(((8جواهر الإكليل ،للعالمة �صالح عبد ال�سميع الآبى الأزهرى ، 125/2 ،احللبى – م�صر بدون تاريخ.
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�رشعاً(.)85
وعرف احلنابلة الوكالة ب�أنها :ا�ستنابة جائز الت�رصف مثله ،فيما تدخله النيابة(.)86
()87
فالوكالة تفوي�ض �أحد الأ�شخا�ص �أمره لآخر للقيام بت�رصف قانوين و�إقامته مكانه
وقد عرفت املادة  18من نظام املحكمة التجارية ال�س���عودي الوكيل بالعمولة وهي �أحد
�أنواع الوكالة ب�أنه( :هو الذي يتعاطى التجارة بالو�صاية والنيابة ويجري معامالته با�سمه
�أو بعنوان �رشكة ما حل�ساب موكله).

� -1أوجه االتفاق:

يتفق العقدان يف الآتي:
�أ ـ م���ن حيث الإل���زام وااللتزام� :أن ك ًال من العقدين يق���وم �أحد طرفيه بعمل معني
مل�صلحة الطرف الآخر.
ب ـ م���ن حيث املقابل� :أن العامل يف عقد العمل يح�ص���ل عل���ى �أجر مقابل العمل،
وكذلك الوكيل يف حاالت كثرية يح�صل على �أجر(.)88
ج ـ من حيث اخل�ض���وع والتبعية :فالعامل والوكيل يخ�ض���عان لإ�رشاف رب العمل
واملوكل و�إن كان الإ�رشاف يتفاوت بني العقدين.

� -2أوجه االختالف:

رغم الت�ش���ابه ال�س���ابق ذكره بني العقدين �إال �أن عقد العم���ل يختلف عن الوكالة يف

(((8نهاي ��ة املحت ��اج للرمل ��ي  ،مرج ��ع �سابق ، 15/5 ،مغن ��ى املحتاج  ،للخطيب ال�شربين ��ي ، 217/2 ،احللبى – م�صر 1377هـ
1958 /م.
(((8منته ��ى الإرادات ،تق ��ي الدي ��ن حممد بن �أحمد بن عبد العزيز  ،املعروف بابن النجار  ، 443/1ط .عامل الكتب بريوت
1996م.
(((8د .ر�أفت حممد حماد ،مرجع �سابق� ،صـ.64
( ((8الأ�صل �أن عقد الوكالة املدنية عقد تربع  ،بعك�س الوكالة التجـارية فالأ�صـل فيها �أنها مبقابل يتم االتفاق عليه بني
الطرفني.
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الآتي:
�أ ـ من حيث الو�ض���ع النظامي  :جند �أن الو�ض���ع النظامي يختلف يف كال العقدين،
حيث �إن الو�ض���ع النظامي لعقد العمل ي�س���تهدف حماية العامل �أ�سا�ساً ،بينما ال يحظى
الوكيل مبثل هذه احلماية(.)89
ب ـ م���ن حيث املحل :فمحل عقد العمل هو العمل املادي ال���ذي ي�ؤديه العامل� ،أما
الوكالة فمحلها �إجراء الت�رصف القانوين.
ج ـ م���ن حيث املقابل :فعقد العم���ل يقوم على مقابل �أال وهو الأجر ،وذلك بخالف
الوكالة ف�إنها يف الأ�صل تقوم على التربع.
د ـ من حيث طبيعة الأجر :فالأجر يف عقد العمل له امتياز خا�ص حيث يتمتع العامل
بامتياز يف ا�س���تيفائه ويظه���ر ذلك جليا من خالل ن�ص املادة  19م���ن نظام العمل والتي
تن�ص على" :تعد املبالغ امل�س���تحقة للعامل �أو ورثته مبقت�ض���ى هذا النظام ديوناً ممتازة من
الدرجة الأولى .وللعامل وورثته يف �س���بيل ا�ستيفائها امتياز على جميع �أموال �صاحب
العمل ،".وذلك بعك�س �أجر الوكيل ،كما �أن �أجر العامل ال يجوز احلجز عليه يف بع�ض
الأحوال ،وهذا بخالف �أجر الوكيل.
هـ ـ من حيث احلماية النظامية  :فالعامل يتمتع بحماية نظامية عند انتهاء العقد تفوق
تلك التي يقررها النظام للوكيل يف حالة عزله ،وهذا يبدو وا�ضحا من خالل ن�ص املادة
 64من نظام العمل والتي ن�ص���ت على " :يلزم �ص���احب العمل عند انتهاء عقد العمل
مبا ي�أتي:
� -1أن يعطي العامل  -بنا ًء على طلبه � -شهادة خدمة دون مقابل ويو�ضح فيها تاريخ
( ((8د .ال�سيد عيد نايل ،مرجع �سابق� ،صـ  ،94د .ح�سن كريه  ،مرجع �سابق� ،صـ.146
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التحاق���ه بالعمل وتاري���خ انتهاء عالقته بالعم���ل الذي كان ي�ؤديه ومهنت���ه ومقدار �أجره
الأخري .ويجب �أن تكون هذه ال�شهادة م�سببة �إذا ا�شتملت على ما قد ي�سيء �إلى �سمعة
العامل �أو يقلل فر�ص العمل �أمامه.
� -2أن يعيد للعامل جميع ما �أودعه لديه من �شهادات ووثائق.
وـ م���ن حيث قواعد �إنهاء العقد :حيث �إن الوكالة تنتهي مبوت املوكل بينما ال ينتهي
عقد العمل يف الأ�صل مبوت رب العمل حيث تن�ص املادة  79من نظام العمل ال�سعودي
على" :ال ينق�ضي عقد العمل بوفاة �صاحب العمل ،ما مل تكن �شخ�صيته قد روعيت يف
�إب���رام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل �أو بعجزه عن �أداء عمله ،وذلك مبوجب �ش���هادة
طبية معتمدة من اجلهات ال�ص���حية املخولة �أو من الطبيب املخول الذي يعينه �ص���احب
العمل".
زـ من حيث اللزوم وعدمه  :جند �أن عقد العمل عقد الزم� ،أما عقد الوكالة فهو عقد
غري الزم يف الأ�صل لأنه من عقود التربع(.)90
والر�أي ال�س���ائد حول معيار التفرقة والتمييز بني العقدين ،هو الأخذ ب�ضابط التبعية
كمعي���ار للتمييز بني عقد العمل وعقد الوكالة ،حي���ث �إن رابطة التبعية عن�رص جوهري
يف عقد العمل ولي�ست كذلك يف الوكالة(.)91

خام�س ًا :عقد العمل وعقد الإيجار.

�إذا �أمعنا النظر يف كال من عقد العمل وعقد الإيجار جند �أن بينهما عموم وخ�صو�ص
فكل عقد عمل هو عقد �إيجار للأ�ش���خا�ص ،بينم���ا لي�س كل عقد �إيجاره هو عقد عمل،

( ((9قان ��ون العم ��ل والت�أمين ��ات االجتماعي ��ة ،د .حممد حلمي م ��راد ،طـ ،1ل�سن ��ة 1961م ،مطبعة نه�ضة م�ص ��ر ،الفقرات:
.211 -210
( ((9د .ر�أفت حممد حماد ،مرجع �سابق� ،صــ  ، 67-66-65د.عادل عبداحلميد الفجال ،مرجع �سابق� ،صـ  13وما بعدها.
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فهن���اك �إيجاره الأعيان والتي يوجد بينه���ا وبني عقد العمل فرق كبري ،ففرق بني العمل
الذي يق���وم به العامل يف عقد العمل ،وبني ال�ش���يء العادي ال���ذي يكون حم ًال لعقد
الإيجار.
ومع ذلك فما زالت توجد �صور يدق فيها �أمر التمييز بني عقد العمل وعقد الإيجار،
وم���ن �أهم هذه ال�ص���ور العملية احلالة التي يكون �ص���احب العمل فيه���ا ملتزم بتوفري
م�س���كن للعامل ،ف�إذا كان للعامل احلق يف االنتفاع بامل�س���كن باملجان ،فال حاجة تدعوا
�إل���ى القول ب����أن ثمة عقديني عقد عمل وعقد �إيجار ،بل يعت�ب�ر العقد عقد عمل خال�ص
ويكون االنتفاع بامل�س���كن مي���زة عينية يقدم للعامل ويعترب جز ًء م���ن الأجر(� .)92أما �إذا
كان العامل يدفع �أجرة يف مقابل انتفاعه بامل�س���كن ،فال منا�ص من القول بوجود عقدين
�أحدهما عقد عمل ،والآخر عقد �إيجار لل�سكن.
عل���ى �أن الإيجار يف هذه احلالة يك���ون عقداً تابعاً لعقد العمل� ،إذ �إن �ص���فة العامل
كانت ملحوظة يف تخويله حق االنتفاع بامل�س���كن ،وبالتايل ينق�ض���ي هذا احلق بانتهاء
()93
عقد العمل.

( ((9د .عبد العزيز املر�سى ،مرجع �سابق� ،صـ .60-159
( ((9ق ��د كان ��ت امل ��ادة الثاني ��ة من امل�شروع التمهيدي للقان ��ون املدين امل�صري تن�ص على �أن " ال يعترب ما يلزم به رب العمل
للعام ��ل م ��ن م� ��آكل وم�سكن ملحق� �اً بالأجر املتفق عليه ويزول بزوال احلق يف الأجر" .ينظ ��ر� :أ�صـول قانون العمل ،د.
ح�سن كريه ،مرجع �سابق� ،صـ  145وما بعدها ،وقانون العمل ،د�.إ�سماعيل غامن  ،مرجع �سابق� ،صـ  124وما بعدها.
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اخلامتة
�أ�ستطيع �أن ا�ستخل�ص بعد هذا العر�ض لطبيعة عقد العمل والتمييز بينه وبني غريه من
العقود الأخرى بع�ض النتائج يف تركيز �شديد وهي كالتايل:
�-1إن عقد العمل من العقود احليوية والذي ميثل ركيزة �أ�سا�س���ية لكافة الدول ال�سيما
يف الوقت احلا�رض الذي �أ�ص���بحت فيه جميع ال���دول تتبارى فيما بينها على تهيئة املناخ
املنا�سب للعامل حتى ي�س���تطيع �أن ينتج ،و�أ�صبح تقدم ال�شعوب يقا�س مبا تقدمه �أنظمة
الدول وقوانينها من �ضمانات للعمال.
�-2أن عقد العمل �إمنا هو اتفاق يق�صد به قيام �شخ�ص ب�أداء عمل حل�ساب �آخر ،وحتت
�إدارته و�إ�رشافه لقاء �أجر معني ،وبذلك فعقد العمل له ثالثة عنا�رص وهي :العمل والأجر
والتبعية.
�-3أن عقد العمل يف الفقه الإ�س�ل�امي ال يعدو �أن يكون نوعا من �إجارة الأ�ش���خا�ص
وميكن تعريفه وفقا ملا ذهب �إليه ال�ش���افعية ب�أنه" :عقد على منفعة مق�صودة معلومة قابلة
للبذل والإباحة بعو�ض معلوم".
�-4أن عقد العمل له جمموعة من اخل�ص���ائ�ص وال�صفات التي متيزه عن غريه والتي
ميكن �إجمالها يف:
 �أنه عقد ملزم للجانبني (العامل ورب العمل). �أن���ه عقد من عقود املعاو�ض���ة حيث �إن كال من العامل ورب العمل يح�ص���ل علىمقابل ملا يعطى.
 �إن عقد العمل يعترب من العقود امل�س���تمرة �أو الزمنية� ،إذ ُيعد الزمن عن�رصاً �أ�صي ًاليف هذا العقد ،فبموجبه تقا�س التزامات العامل ورب العمل ،ف�إذا ا�ستثنيت احلالة التي
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يقدر فيها الأجر على �أ�سا�س العمل ،ف�إن الزمن ُيعد �رضورياً لقيا�س �أداء العامل.
 �أن عقد العمل يقوم على االعتبار ال�شخ�ص���ي بالن�سبة للعامل لأن �شخ�صية العاملفيه حمل اعتبار وبالتايل يت�أثر العقد بوفاة العامل �أو كل ما يطر�أ عليه.
 �أن عقد العمل هو عقد ر�ض���ائي يقوم على الرتا�ض���ي بني �أطرافه وين�ص���ب علىالعمل.
�-1أن عقد العمل يتميز عن غريه من العقود التي قد تت�ش���ابه معه مثل عقد املقاولة �أو
اال�ست�صناع� ،أو ال�رشكة �أو البيع �أو الوكالة والتي يتميز عقد العمل عنها بعن�رص التبعية
واخل�ضوع لإدارة رب العمل وتوافر الأجر النقدي.
�-2أن النظام ال�س���عودي قد �أفرد لنظام العمل نظاما ق�ض���ائيا خا�ص���ا يتمثل يف جلان
ت�س���وية املنازعات العمالية ،وذلك من باب التي�س�ي�ر على العمال و�ض���مان ال�رسعة يف
الف�ص���ل يف املنازعات� ،إلى جانب كون هذه اللج���ان ذات دراية وخربة يف املنازعات
التجارية نظرا لتخ�ص�صها الدقيق يف الف�صل فيها.
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