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بينّ الباحث التايل:
- ماهية عقد العمل باأنه: »عقد مربم بي �ص��احب عمل وعامل، يتعهد الأخري 

مبوجبه اأن يعمل حتت اإدارة �صاحب العمل اأو اإ�صرافه مقابل اأجر«

- مفه��وم عق��د العمل يف الفقه الإ�ص��امي باأن��ه: » عقد على منفعة مق�ص��ودة 

معلومة قابلة للبذل والإباحة بعو�ض معلوم«.

- بع�ض اأوجه التفاق والختاف بي عقد العمل يف القانون ال�صعودي ويف الفقه 

الإ�صام، فمن التفاق: وجوب معلومية العو�ض للعاقدين، ومن الختاف الإجارة 

يف النظام تكون لاأ�صخا�ض فقط، اأما يف الفقه فت�صمل الأ�صخا�ض والأعيان. 

- ق�ص��م الفقه الإ�صامي الأجري اإلى ق�ص��مي: اأجري خا�ض واأجري م�صرتك، وق�صم 

النظام ال�صعودي العامل اإلى ق�صمي: عامل تابع وعامل م�صتقل.

- من خ�صائ�ض عقد العمل:

1- عقد ملزم للجانبي.    

2- من عقود املعاو�صة. 

3- من عقود املدة )غالبًا(

4- عقد يقوم على العتبار ال�صخ�صي.

ز البحث بي عقد العمل وغريه من العقود التالية من جهة التعريف واأوجه  - مينّ

التفاق والختاف وغريها:
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1- عقد املقاولة.   

2- عقد البيع.

3- عقد ال�صركة.

4- عقد الوكالة.

5- عقد الإيجار.

- اأن النظام ال�صعودي قد اأفرد لنظام العمل نظاما ق�صائيا خا�صا يتمثل يف جلان 

ت�ص��وية املنازعات العمالية، وذلك من باب التي�ص��ري على العمال و�صمان ال�صرعة 

يف الف�صل يف املنازعات.
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�س���اة وال�س���ام على اأ�رشف اخللق واإمام املر�س���لني �سيدنا 
حممد النبي الأمي الكرمي وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني له باإح�سان اإلى يوم الدين. وبعد:

فقد خلق اهلل �سبحانه وتعالى احلياة وجعل النا�س فيها متفاوتني يف اأرزاقهم واأعمالهم، 
كل على ح�س���ب دوره فيها وقدرته، اإذ لو كانوا مت�ساوين يف الأرزاق ويف القدرة على 
العمل، ما اأمكن اأن تقوم احلياة على وجه الأر�س بهذه ال�س���ورة، ولبقيت اأعماًل كثرية 

ل جتد من ي�ستطيع القيام بها.
ومن هن���ا فابد من وجود م�س���تاأجر وموؤجر، وخادم وخمدوم، وعامل و�س���احب 

عمل، وحق وم�س���تحق له، قال تعالى:  ڇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ڇ الزخرف: ٣٢ .

والت�سخري يف الآية الكرمية ل يعني ا�ستعاًء اأو ترفعاً ؛ لأن هذا معنى �سطحي ل يرتفع 
اإلى م�س���توى القول الإلهي اخلالد، واإمنا ُيق�سد به العمل، لأنه حني ت�سري عجلة احلياة ل 
منا�س من اأن ي�س���خر بع�س النا�س لبع�س، وكلهم م�سخرون للخافة يف الأر�س، بهذا 

التفاوت يف الأعمال والأرزاق)1(.  
واإذا كانت الت�رشيعات الو�س���عية املعا�رشة قد �س���عت �س���عيا حثيثا وحر�ست حر�سا 

)1)  الإنه���اء غ���ر امل�س���روع لعق���د العمل، درا�س�ة م�ق�ارن��ة وفق���اً لأحكام قانون العمل اجلديد رق���م 12 ل�سنة 2003م، د.عادل 
عبداحلميد الفجال، �ص4، طبعة من�ساأة املعارف بالإ�سكندرية 2005م.
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كبريا على حماية و�س���يانة الأجراء، اعرتافاً مبا لهم من ف�س���ل، وتقديراً ملا يقدمونه من 
جهد، فاإن ال�رشيعة الإ�س���امية كان لها ف�سل ال�سبق على كافة الت�رشيعات الو�سعية يف 
هذا املج���ال حيث جعلت من الأجري اأولى النا�س بالرعاي���ة، واأحقهم بالهتمام، ولعل 
اأب�س���ط قواعد هذه الرعاي���ة، اأن يوفوا اأجورهم كاملة وقت م���ا يفرغون من اأعمالهم، 
وقبل اأن يجف عرقه�م، يقول امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم: "اأَْعُطوا الأَِجرَي اأَْجَرُه َقْبَل 

اأَْن َيِجفَّ َعَرُقُه")2(.
 فلقد قرر الر�س���ول �س���لى اهلل عليه و�س���لم اأن لهوؤلء اأجراً، واأن هذا الأجر ل مماطلة 
في���ه، واإذا كان الأجر املادي هو اأوجب املقومات كما ج���اء يف احلديث ال�رشيف، فهو 
على اأهميته اأهونها �س���اأناً لدى النفو�س املوؤمنة، قال ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�سلم: 
َت َيِدِه َفْليُْطِعْمُه مِمَّا َياأُْكُل  ُخوُه َتْ َت اأَْيِديُكْم َفَمْن َكاَن اأَ "اإِْخَوانُُك���ْم َخَولُُكْم َجَعَلُهْم اهلل َتْ

ْفُتُموُهْم َفاأَِعيُنوُهْم")3(. َوْليُْلِب�ْسُه مِمَّا َيْلَب�ُس َول تَُكلُِّفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم َفاإِْن َكلَّ
وحينئذ ل ت�س���بح قطرات العرق على جبني هوؤلء دليل ق�س���وة اأو ذل اأو اإرهاق، بل 

هي و�سام رفعة وتقدير و�رشف واإكبار. 
ومن املعلوم اأن املجتمع ل ي�س���تقيم ول يكتمل اإل بوجود اأفراد يقومون على خدمة 
اأفراد اآخرين ويعملون تت �سلطانهم فهناك العامل وهناك رب العمل، ومن اأجل ذلك 
�رشع الإ�س���ام من الأحكام ما ينظم عاقات النا�س يف تعاملهم، فو�س���ع احللول لكل 
)2)  �سنن ابن ماجه 817/2 ، كتاب الرهون ، باب اأجر الأجراء ، حديث رقم 2443 ، ط� املكتبة العلمية بروت )لبنان)، �سنن 
البيهقي الكربى 120/6، كتاب الإجارة ، باب ل جتوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة، ط� دار الفكر 
)ب���روت) وه���ذا احلدي���ث اإ�سناده ح�سن، ينظر: م�سباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، كتاب الأحكام ، باب اأجر الأجراء 

259/2 ط�. دار الكتب العلمية.
)3)  �سحيح البخاري 168/3 ، كتاب العتق ، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم العبيد اإخوانكم فاأطعموهم مما تاأكلون، 
رق���م 2545 ، ط����. دار الفك���ر ، �سحيح م�سلم  1039/3 كت���اب الأميان ، باب اإطعام مما ياأكل واإلبا�سه مما يلب�ص ول يكلفه 

ما يغلبه، رقم 1661، ط�. دار ابن حزم بروت- لبنان.
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مع�سلة وكل م�سكلة ميكن اأن تدث بينهم، بل اإنه كفل م�سالح امل�سلمني يف هذا التعامل 
بت�رشيعه لأق�سية مل تدث، ووقائع فر�سية مل تقع، و�سدق اهلل اإذ يقول: ڇ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڇ النحل: ٨٩.

اأ�صباب اختيار املو�صوع واأهميته:
لق���د اخرتت اأن يكون مو�س���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 اإلى اختيار هذا 
املو�س���وع اأهميته العملية، حيث اإن الق�سايا املتعلقة بعقد العمل اليوم من اأكرث الق�سايا 
عدداً بني املتخا�س���مني اأمام املحاكم، فما اأن يقوم عقد العمل بني الطرفني حتى �رشعان 
ما يدب اخلاف بينهما غالباً، حول الأجرة مثًا اأو املدة اأو طبيعة العمل..... وخافه، 
وهذا ما ي�س���تدعي اإظهار القواعد وال�س���وابط التي تكم عقد العمل ومتيزه عن غريه 
من العقود الأخرى يف النظام ال�س���عودي، م���ع املقارنة بالنظام امل�رشي وبع�س اأحكام 

حمكمة النق�س امل�رشية  عند احلاجة لذلك". 
وتكمن اأهمية مو�سوع طبيعة عقد العمل ومتيزه عن غريه من العقود يف الآت��ي:

اأوًل: اأن عقد العمل من العقود احليوية والتي متثل ركيزة اأ�سا�سية لكافة الدول.
ثانًي���ا: اأن الوق���وف على طبيعة عق���د العمل من اأهم املو�س���وعات التي تخ�س حياة 
العامل، لأن العامل م�س���ئول يف الغالب عن اأ�رشة تعي�س على ما يتح�سل عليه من مال 
نظ���ري عمله، وم�س���األة معرفته بطبيعة عقد العم���ل الذي يربطه برب العم���ل وما لها من 
�سوابط اأمر يف غاية الأهمية ؛ لأن ال�رشر الذي يقع نتيجة الإخال بعقد العمل ل ي�رش 

العامل وحده بل ي�رش اأ�رشته امل�سئول عنها اأي�ساً.
ثالثاً: اإن الدول يف الوقت احلا�رش اأ�سبحت تتبارى فيما بينها على تهيئة املناخ املنا�سب 
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للعامل حتى ي�س���تطيع اأن ينتج، واأ�س���بح تقدم ال�س���عوب يقا�س مبا تقدمه اأنظمة الدول 
وقوانينها من �سمانات للعمال.

رابعاً: ما ت�س���هده اململكة العربية ال�سعودية يف هذه الفرتة الزمنية من كونها من اأكرب 
الدول العربية اجلاذبة للعمالة من خمتلف اجلن�سيات، وهو الأمر الذي ي�ستدعي و�سع 

ال�سوابط املنا�سبة التي تنظم عاقة العامل برب العمل.
 

املبحث الأول  
ماهية عقد العمل يف النظام ال�سعودي 

للوقوف على مفهوم عقد العمل يف النظام ال�سعودي فاإن ذلك ي�ستلزم تق�سيم هذا 
املبحث اإلى ثاثة 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)4( باأنه: 
"عقد مربم بني �ساحب عمل وعامل، يتعهد الأخري مبوجبه اأن يعمل تت اإدارة �ساحب 

العمل اأو اإ�رشافه مقابل اأجر")5(.

)4) ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/51 وتاريخ 23-8-1426ه� باملوافقة على قرار جمل�ص الوزراء رقم )219) وتاريخ 8-22-
1426ه�، وتعميم وزير العدل رقم 13/ت/3423، وتاريخ 1429/7/23ه�.

)5) 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 900/ 424 وتاريخ: 
1424/6/4ه����، )اإن عق���د العم���ل ه���و الرابط���ة العقدية ب���ن العامل و�ساح���ب العمل، حي���ث يو�سح فيه �س���كل العالقة 
وبال���ذات م���دة العق���د. والنظ���ام و�س���ع لعقد العمل م���ن حيث املدة عق���داً حمدد املدة وعق���داً غر حمدد امل���دة)، راجع 
قرارات اللجنة العليا لت�سوية اخلالفات العمالية بوزارة العمل ال�سعودية لعام 1424ه� بخ�سو�ص نظر ا�ستئناف قرار 

اللجنة البتدائية لت�سوية اخلالفات العمالية يف جدة رقم 878، وتاريخ 1423/9/7ه�. 
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كم���ا عرفته املادة 674 م���ن القانون املدين امل�رشي باأنه "العقد الذي يتعهد مبقت�س���اه 
اأحد طرفيه باأن يعمل يف خدمة الطرف الآخر، وتت اإدارته واإ�رشافه، مقابل اأجر يتعهد 
بدفعه الطرف الآخر")6(، وعرفته –اأي�ساً - )املادة ٣1 من قانون العمل امل�رشي اجلديد 
رقم 1٢ ل�س���نة ٢00٣م( باأنه "العقد الذي يتعهد مبقت�ساه عامل باأن يعمل لدى �ساحب 

العمل، وتت اإداراته اأو اإ�رشافه لقاء اأجر".)7( 
ومبطالعة الن�س���و�س ال�سابقة، جند اأنها واإن اختلفت األفاظها يف تعريفها لعقد العمل، 
اإل اأنه���ا ت�س���ب يف معنى واحد، األ وه���و اأن عقد العمل اإمنا هو اتفاق يق�س���د به قيام 

�سخ�س باأداء عمل حل�ساب اآخر، وتت اإدارته واإ�رشافه لقاء اأجر معني. 
ولق���د جاءت املادة الثانية  من نظام العمل ال�س���عودي م�س���تملة عل���ى تعريف بع�س 

امل�سطلحات التي ا�ستمل عليها تعريف عقد العمل يف الن�سو�س ال�سابقة ومنها : 
اأ( �ساحب العمل: كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�سّغل عامًا اأو اأكرث مقابل اأجر.

ب( الع���ام�ل: كل �س���خ�س طبيعي يعمل مل�س���لحة �س���احب عمل وت���ت اإدارته اأو 
اإ�رشافه مقابل اأجر، ولو كان بعيداً عن نظارته. 

ج( العمل: اجلهد املبذول يف الن�س���اطات الإن�سانية كافة، تنفيذاً لعقد عمل )مكتوب 
اأو غ���ري مكتوب( ب����رشف النظر عن طبيعتها اأو نوعها، �س���ناعية كان���ت اأو جتارية، اأو 

)6) �س���رح قان���ون العم���ل، د. عب���د ال���رازق ح�س���ن ف���رج، ف���� 48�س����65 ط 1977/1976م، دار الحت���اد العربي للتج���ارة والن�سر 
والتوزي���ع، اأ�س����ول قان���ون العم���ل " عق���د العمل الفردي "، د.ح�سن كره، ف���� 70 �س�147  ط 3 �سنة 1979م من�ساأة املعارف 
بالإ�سكندري���ة ، �س���رح قانون العمل، د.عبد ال���ودود يحيى، ف�31 �س���59، دار النه�سة العربية 1989م ، �سرح قانون العمل، 

د. حممد لبيب �سنب، ف� 66  �ص 91 ط 4 ل�سنة 1987م، دار النه�سة العربية.
)7) وق���د ق�س���ت حمكم���ة النق�ص باأن عقد العمل هو: ) العقد ال���ذي يتعهد مبقت�ساه عامل ، باأن يعمل حتت اإدارة �ساحب 
عم���ل اأو اإ�سراف���ه ، مقاب���ل اأج���ر وحتديد نطاق العقد منوط مبا اجتهت اإليه اإرادة عاقدي���ه، وما يعترب من م�ستلزماته 
وفق���اً للقوان���ن املكملة واملف�سرة والع���رف والعدالة بح�سب طبيعة اللتزام ) نق�ص مدين يف الطعن رقم 99، 310 �سنة 

53ق ج�ل�سة 1984/3/5م. 
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زراعية، اأو فنية، اأو غريها، ع�سلية كانت اأو ذهنية.
د( الأجر الأ�سا�س���ي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، مبوجب عقد عمل مكتوب اأو 

غري مكتوب، مهما كان نوع الأجر اأو طريقة اأدائه، م�سافاً اإليه العاوات الدورية)8(.
وبالنظ���ر يف تعريف عقد العم���ل الذي جاء يف )املادة 50 من نظ���ام العمل اجلديد( 
جند اأن هذا التعريف اإمنا ميتاز بدقة عبارته، وح�س���ن �س���ياغته، وا�س���تماله على العنا�رش 

الأ�سا�سية الثاثة لعقد العمل وهى: الع�م�ل، والت�ب�عية، والأجر)9(.
عنا�رش عقد العمل:

اأ ( الع��م�ل: "وهو حمل التزام اأحد املتعاقدين".
ب ( الأجر: "وهو حمل التزام املتعاقد الآخر".

ج� ( التبعية: "وتتمثل يف خ�سوع العامل لرقابة واإ�رشاف �ساحب العمل".)10(

املطلب الثاين
مفهوم عقد العمل يف الفقه الإ�سالمي

وبخ�سو�س مفهوم عقد العمل يف الفقه الإ�سامي فهو ل يعدو اأن يكون عقد اإجارة 
لاأ�سخا�س مما ي�ستدعي تعريف عقد الإجارة عند فقهاء الإ�سام فيما يلي:

اأوًل: تعريف الإجارة يف اللغة.

الإجارة يف  اللغة - بك�رش الهمزة – على امل�س���هور م�س���در م���ن اأجر اإجارة، ويقال 

)8) وقد عّرف الت�سريع امل�سري الأجر باأنه : )كل ما يح�سل عليه العامل لقاء عمل ثابت كان اأو متغر نقداً كان اأو عينياً) 
راج���ع: �س���رح قان���ون العمل اجل�ديد رق���م 12 ل�سنة 2003م يف �سوء الالئح���ة التنفيذية والق���رارات الوزارية، امل�ست�سار، 

اأحمد حمي الدين، الطبعة ال�سابعة 2004 م �س��56 دار الرباءة للن�سر والتوزيع.
)9) الو�سيط يف �سرح نظام العمل ال�سعودي ، د. نزار عبد الرحمن الكيايل، �ص 71 – 72 ط1 الدار ال�سعودية للن�سر. 

)10) د. عبد الرازق ح�سن فرج، مرجع �سابق، �س� 68 ، د.ح�سن كره، مرجع �سابق، 1/ 117 - 118. 
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اأي�ساً اآجر – باملد – اإيجاراً.)11( 
وحكى الرافعي �س���مها، وقال �ساحب املحكم هي بال�سم ا�سم للماأخوذ، م�ستقة من 
الأجر، وهو عو�س العمل، ونقل عن ثعلب الفتح، فهي مثلثة الهمزة، ويف تكملة البحر 
للعام���ة عبد القادر الطوري لو قال الإيجار ل���كان اأولى، لأن الذي يعرف هو الإيجار 

الذي هو بيع املنافع، ل الإجارة التي هي الأجرة )12( .
ثانياً: تعريف الإيجار يف الفقه الإ�سالمي. 

للفقه���اء تعريفات كثرية لعقد العمل "عقد اإجارة الأ�س���خا�س" تختلف يف عباراتها  
نوردها على النحو التايل:

اأوًل: عرفها احلنفية بعدة تعريفات منها:
"عقد على املنفعة بعو�س هو مال")13( اأو "عقد على املنافع بعو�س")14(.

ثانيًا: عرفها املالكية بتعريفات منها:
"متليك منافع �سيء مباح مدة معلومة بعو�س")15(  اأو هي "عقد معاو�سة على متليك 

منفعة بعو�س مبا يدل على متليك املنفعة")16(.
غري اأن املالكية �سموا العقد على منافع الآدمي وما ينقل غري ال�سفن واحليوان اإجارة، 
والعقد على منافع ما ل ينقل كالأر�س  والدور، وما ينقل من �سفينة وحيوان كالرواحل 

كراء يف الغالب فيهما )17( .
)11) امل�سباح املنر، لأحمد بن حممد علي املقري الفيومي، 5/1، املكتبة العلمية بدون تاريخ. 

)12) حا�سية رد املحتار على الدر املختار، لبن عابدين، 3/6، الطبعة الثانية، احللبي، �سنة 1386 ه� - 1966م.
)13) املب�سوط، للإمام �سم�س الدين ال�سرخ�سي 74/15، الطبعة الثانية، دار املعرفة، بروت، لبنان. 

)14) الفتاوى الهندية، لل�سيخ نظام وجماعة من علماء الهند 409/4، الطبعة الرابعة �سنة 1986م دار اإحياء الرتاث. 
)15) ال�سرح الكبر،  للدردير 2/4،  ط� احللبي البابي القاهرة. 

)16) ال�سرح ال�سغر،  لالإمام الدردير 4/� 6 ، 7 ، طبعة دار املعارف مب�سر. 
)17) ال�سرح الكبر،  للدردير 2/4.   
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ثالثًا: عرفها ال�صافعية بتعريفات منها: 
"عقد على منفعة مق�سودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعو�س معلوم")18(.

اأو "متلي���ك منفع���ة بعو����ض بال����روط الآتي���ة منها: علم عو�ض���ها، وقبوله���ا للبذل 
والإباحة")19( .

وق���د ذكر فقهاء ال�س���افعية هذين القيدي���ن لاحرتاز بالأول "عل���م العو�س" يخرج 
امل�س���اقاة واجلعالة على عمل جمهول، وبالثاين "قبوله���ا للبذل والإباحة" يخرج منفعة 

الب�سع، لأن الزوج مل ميلكها واإمنا ملك النتفاع بها فقط)20( .
رابعًا: عرفها احلنابلة بتعريفات كثرية منها:

"عقد على منفعة مباحة معلومة، من عني معينة اأو مو�سوفة يف  الذمة، مدة معلومة 
اأو عمل معلوم، بعو�س معلوم")21( .

اأو "عقد على منفعة مباحة معلومة توؤخذ �سيئاً ف�سيئاً مدة معلومة من عني معلومة")22( 
الرتجيح:

بالنظر يف التعريفات ال�سابقة يت�سح يل ما ياأتي: 
اأوًل: اإن تعريف املالكية غري مانع؛ لأنه مل ي�ض���رط اأن يكون العو�ض معلوماً، فيمكن 

اأن يندرج فيه عو�س امل�ساقاة وهي لي�ست اإجارة. 

)18) مغن���ي املحت���اج اإل���ى معرف���ة معاين األف���اظ املنهاج، لل�سيخ حممد اخلطي���ب ال�سربيني 332/2، طبع���ة دار الفكر ، �سرح 
رو�ص الطالب من اأ�سنى املطالب، لأبي يحيى زكريا الأن�ساري، 403/2، طبعة املكتبة الإ�سالمية.   

)19) نهاي���ة املحت���اج اإل���ى �س���رح املنه���اج،  ل�سم�ص الدين حممد ب���ن اأبي العبا�ص اأحم���د ابن حمزة بن �سه���اب الدين الرملي، 
261/5، الطبعة الأخرة �سنة 1386 ه� - 1967 م ط� احللبي بالقاهرة. 

)20) املرجع ال�سابق،  نف�ص املو�سع. 
)21) الرو�ص املربع ب�سرح زاد امل�ستقنع، لل�سيخ من�سور بن يون�ص البهوتي �ص270 ، ط� عامل الكتب بروت. 

)22) ك�س���اف القن���اع عل���ى م���ن الإقن���اع، لل�سيخ من�سور بن يون�ص البهوت���ي، 546/3، ط، عامل الكتب ب���روت �سنة 1403  ه� 
– 1983م.



260261  العدد |66| ذو القعدة  1435هـ

ثانياً: تعريف احلنفية غري مانع اأي�ضاً، لأنه مل ي�ضرط مدة معلومة يف الإجارة، كما مل 
ي�ض���رط احلنفية يف تعريفهم للإجارة فوق ه���ذا معلومية الأجر، مع اأن الإجارة بيع يف 

املعنى فوجب اأن تكون الأجرة معلومة كالثمن يف البيع. 
ثالث���اً: اأما تعريف ال�س���افعية لاإج���ارة باأنها "عقد على منفعة مق�س���ودة معلومة قابلة 
للب���ذل والإباحة بعو�س معل���وم")23( فهو تعريف مانع جامع ل���كل اأفراد املعرف، لأنه 
ا�ض���رط يف املعقود عليه الإباحة، كما ا�ض���رط اأن تكون املنفعة مق�ضودة وقابلة للبذل، 

واأن تكون املدة معلومة والعو�س معلوماً، حتى ينتفي الغرر واجلهالة. 
واأما تعريف احلنابلة، فهو قريب من تعريف ال�ض���افعية، اإل اأنه مل ي�ض���رط يف املنفعة 
اأن تكون مق�س���ودة، وعلى ذلك فيمكن اأن يدخل تته الإجارة التي تقع على منفعة غري 

مق�سودة كاإجارة تفاحة ل�سمها فقط.
ولذلك اأرى اأن تعريف ال�سافعية لاإجارة هو اأقرب التعريفات لبيان حقيقة الإجارة، 
حيث اإنه تافى النقد الذي وجه اإلى بقية التعريفات يف املذاهب الأخرى )24( .                     

املطلب الثالث
 املقارنة بني عقد العمل يف النظام ال�سعودي والفقه الإ�سالمي 

بعد عر�س تعريف عقد العمل يف النظام ال�س���عودي والفقه الإ�سامي، جند اأن هذه 
التعريفات ل تختلف فيما بينها كثرياً.

ففقهاء الإ�س���ام و�سعوا الأ�سا�س و�س���يُدوا القواعد والأبنية، وجاء النظام لي�ستنبط 

)23) مغني املحتاج ، مرجع �سابق، 2 / 332. 
)24) اخت���الف العاقدي���ن واأث���ره يف عق���د الإيج���ار درا�سة مقارنة ب���ن الفقه الإ�سالم���ي والقانون الو�سع���ي، د.حممد عبد 

املق�سود ح�سن داود، ر�سالة ماج�ستر �س� 9 وما بعدها ط 1413 ه� 1993م، كلية ال�سريعة والقانون بالقاهرة. 
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من هذه الأ�س����س، فلقد ظهر يل مما �سبق عر�س���ه من تعريفات الفقهاء لعقد الإجارة ما 
يلي:

1- اأوجه التفاق:
اأوًل: اإن الفقه���اء يطلقون لفظ الإجارة على اإجارة الأ�س���خا�س واإجارة الأ�س���ياء ومل 
يفرق الفقهاء بني اإجارة الإن�سان وغريه اإل فقهاء املالكية، فاإنهم اأطلقوا على العقد على 
منافع الآدمي وما ينقل من غري ال�س���فن واحليوان اإج���ارة، والعقد على منافع ما ل ينقل 
كالأر�س والدور، وما ينقل من �سفينة وحيوان ِكراء)25( اأي اأنهم ا�ستعملوا ا�سم الإجارة 
وما ا�س���تق منها يف ا�س���تئجار الإن�سان، وا�س���م الكراء، وما ا�ستق يف ا�ستئجار غريه من 

احليوان والأ�سياء.
بينما جند اأن النظام ق�رش اأحكام عقد العمل  على اإجارة الإن�سان.

ثانياً: كذلك جند اأن نظام العمل ال�سعودي يتفق مع نظرة الفقه الإ�سامي من وجوب 
اأن يكون العو�س معلوماً للعاقدين.

واأياً كانت الت�سمية يف ال�رشيعة الإ�سامية اأو النظام ال�سعودي فاملق�سود هو الإجارة 
الواردة على عمل الإن�سان "اأي اإجارة الأ�سخا�س". 

واأري اأنه ل مانع من ا�س���تعمال ا�س���طاح نظام العمل اإذا كان ي�س���في اإن�س���انية اأكرث 
للعامل خا�س���ة، واأنه ورد ذكره يف اأكرث من مو�س���ع يف القراآن الكرمي منها قوله تعالى: 
ڇٿ  ٿ ٿ ٹ ڇ التوبة: ٩4 ، وقوله تعالى: ڇ ٻ ٻ پ پ پ پ ڇ اآل عمران: 1٩5، 

وقوله تعالى: ڇ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ڇ ي�س: ٣5 . 
ووردت كلمة عامل يف احلديث ال�رشيف للر�س���ول �س���لى اهلل عليه و�سلم: )اْلَعاِمُل 
)25) ال�س���رح ال�س�غ���ر للدردي���ر، هام�س بلغة ال�سالك لل�س�اوي، طبعة عي�سى البابى احللب���ي، ط الأخرة 1372ه� 1952 م ، 

26/3، حا�سية الد�سوقي لبن عرفة الد�سوقي، ط دار الفكر بروت حتقيق / حممد علي�س، 2/4.
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ِ َحتَّى َيْرِجَع اإِلَى بَْيِتِه(.)26( َدَقِة ِباحْلَقِّ َكاْلَغاِزي يِف �َسِبيِل اهللَّ َعَلى ال�سَّ
2-  اأوجه الختالف:

اأوًل: اأن النظ���ام مل يو�س���ح اأو يبني ما اإذا كانت املنفعة م�رشوع���ة اأم ل،)27( بخاف 
تعاريف املذاهب الفقهية التي ا�سرتطوا فيها اأن تكون املنفعة مباحة وم�رشوعة. 

ثاني���اً: اأن نظام العمل ال�س���عودي ق�رش اأحكامه على اإيجار الأ�س���خا�س بحيث تطبق 
اأحكامه على العمال فقط دون الأعيان، �س���واء كانت دوراً اأو م�س���اكناً معدة لل�سكن اأو 

اأر�ساً زراعية.
اأما الفقه الإ�س���امي فاإن عقد الإيجار فيه ي�س���مل  اإجارة الأعيان والأ�سخا�س، حيث 
اأعطى كل عقد تتوافر فيه هذه الأركان "ال�س���يغة – العاقدين )املوؤجر وامل�س���تاأجر( – 
املعق���ود عليه )املنفعة( – الأجر" ت�س���ميته الإجارة �س���واء كان العق���د يقع على اإجارة 

الأعيان اأو يقع على اإجارة الأ�سخا�س والذمة. 
ولي�س معنى تق�سيم الإجارة اإلى اإجارة اأعيان واإجارة اأ�سخا�س اأن القواعد التي تنطبق 
عليهم واحدة، بل هي تختلف بالن�س���بة لكل عقد �س���واء كان حمل���ه اإيجار منفعة ناجتة 
م���ن الع���ني اأو اإيجار منفعة ناجتة عن عمل الأجري، واأ�س���ا�س ه���ذا الختاف يف تطبيق 

الن�سو�س يرجع اإلى اختاف طبيعة املنفعة الناجتة عن كل عقد على حده.

)26)�س���نن الرتم���ذي ����ص 193 ،  كت���اب الزكاة ، باب ما جاء يف العامل على ال�سدقة باحل���ق، رقم 645 ، ط� دار اإحياء الرتاث 
العرب���ي ،  ق���ال اأب���و عي�س���ى - هذا حدي���ث ح�سن �سحيح، �سنن اأب���ي داود 132/3، كتاب اخلراج والإم���ارة والفيء ، باب يف 

ال�سعاية على ال�سدقة، رقم 2936 ، ط� دار اإحياء ال�سنة النبوية. 
)27) راجع املادة 50 من نظام العمل ال�سعودي.

       ولكن هذا لي�سر، وليعترب تق�سراً من املنظم، لأن املفرت�ص من املنفعة يف اأي عقد يتم يف اململكة العربية ال�سعودية، 
اأن تك���ون مباح���ة وم�سروع���ة، ول���و مل ين�س عل���ى ذلك، وقد ج���اء يف املادة الأولى وامل���ادة ال�سابعة من النظ���ام الأ�سا�سي 
للحك���م ب���اأن د�ست���ور اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ه���و الإ�س���الم، واأن احلك���م ي�ستم���د �سلطته م���ن الكتاب وال�سن���ة، وهما 

احلاكمان على جميع اأنظمة الدولة.
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ثالثاً: ق�سم الفقه الإ�س���امي الأجري اإلى ق�سمني: اأجري خا�س اأو منفرد واأجري م�سرتك 
اأو عام. 

والأجري اخلا�س: هو ال�سخ�س الذي ي�ستاأجر مدة معلومة)28( ليعمل فيها لدى �سخ�س 
واحد مدة معينة، ي�س���تاأثر خالها امل�س���تاأجر مبنفعته ول يج���وز لاأجري اخلا�س اأن يعمل 

لدى الغري خال تلك املدة مثل البناء)29(. 
اأما الأجري امل�س���رتك: هو الذي يعمل لأكرث من واحد، في�سرتكون جميعاً يف نفعه)30( 
كاخلياط  والّكواء، ولي�ض ملن ا�ض���تاأجره اأن مينعه من العمل لغريه، بل يحق له اأن يتقبل 

اأعماًل لثنني اأو ثاثة واأكرث يف وقت واحد.
اأما النظام فقد ق�ّس���م العامل الأجري اإلى نوعني من خال تق�س���يم العمل، اإلى نوعني 

اأي�ساً: عمل م�ستقل يخ�سع لأحكام خا�سة، وعمل خا�سع اأو تابع. 
ومن خال ذلك التق�سيم ميكن تق�سيم العامل اإلى نوعني: عامل م�ستقل، وعامل تابع.
فالعامل امل�س���تقل: هو العامل الذي ميار�س عمله ب�س���فة م�ستقلة عن �ساحب العمل، 

ْو ُم�َساَنَه���ًة(: راجع املب�س���وط لل�سرخ�سي ، طبعة دار  ���ِذي ا�ْسَتاأَْج���َرُه ُم�َساَهَرًة اأَ ا�سِّ الَّ )28)يق���ول ال�سرخ�س���ي : )اْلأَِج���ُر اْلَ
ا�سُّ َمْن ا�ْسَتَح���قَّ اْلأَْجَر ِباْلَوْق���ِت ُدوَن اْلَعَمِل  ِج���ُر اْلَ : )اْلأَ املعرف���ة ب���روت 1414ه����- 1993م، 218/12، وَق���اَل اْلَكْرِخ���يُّ
ْو ِلَيِخيَط َمَعُه  َر َمَعُه اأَ ْو ِلُيَق�سِّ ْو ُكلَّ �َسْهٍر ِبَخْم�َس���ِة َدَراِهَم اأَ َوَذِل���َك َكَرُج���ٍل ا�ْسَتاأَْج���َر َرُجًل ِلَيْخُدَمُه �َسْهًرا ِبَخْم�َسِة َدَراِهَم اأَ
( ينظر:  ا�سُّ ْو ُكلُّ �َسَنٍة ِبَكَذا اأَْو َكَذا َفَهَذا ُهَو اْلَ ���اُه ُكلُّ �َسْهٍر ِبَكَذا َكَذا اأَْو ُكلُّ َيْوٍم ِبَكَذا اأَ اأَْو ِلَيْعَم���َل َعَم���ًل ِم���ْن اْلأَْعَماِل �َسمَّ
، لعثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي،  ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ
، النا�سر: املطبعة  ْلِب���يُّ واحلا�سي���ة: ل�سه���اب الدي���ن اأحم���د بن حممد بن اأحم���د بن يون�س ب���ن اإ�سماعيل بن يون����س ال�سِّ

الكربى الأمرية - بولق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313ه�، 134/5.
ا����س َفُهَو الَِّذي يْعمل َل���ك َوحدك دون َغ���ْرك َوُيَقال َلُه اجر الوح���د(: راجع: النتف  ْغ���دي: )اْلأَِج���ر اْلَ )29)يق���ول ال�سُّ
ْغدي، حنف���ي )املتوفى: 461ه�) حتقي���ق: املحامي الدكتور  يف الفت���اوى، لأب���ي احل�س���ن علي بن احل�س���ني بن حممد ال�سُّ
�س���الح الدي���ن الناهي، النا�سر: دار الفرقان ، موؤ�س�سة الر�سالة - عمان الأردن / بروت لبنان، الطبعة: الثانية، 1404 

.561/2 – 1984م، 
)30) يق���ول البهوت���ي: )وي�سم���ى الأج���ر امل�س���رتك ( لأنه يتقب���ل اأعمال جلماعة فتك���ون منفعته م�سرتك���ة بينهم ) وهو ( 
اأي الأج���ر امل�س���رتك ) م���ن ق���در نفعه بالعمل ( بخلف الأجر الا�س فنفعه مق���در بالزمن( ينظر: ك�ساف القناع ، 

للبهوتي ، مرجع �سابق، 11/4. 
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ول يخ�س���ع له بعاقة التبعية، وبالتايل ي�ستطيع قبول اأداء اأكرث من عمل واحد في�سرتك 
اأ�س���حاب الأعمال يف نفعه، كما اأنه ل يخ�س���ع لقانون العم���ل، مثل الطبيب واملحامي 

الذي يتولى ق�سية يف مكتبه.
العام���ل التابع: هو العامل الذي يخ�س���ع ل�س���لطة وتوجيه واإ�رشاف م���ن يتم العمل 
حل�سابه، ول ي�ستطيع اأداء اأكرث من عمل واحد اإل مبوافقة �ساحب العمل، وبالتايل يخ�سع 
هذا العامل لرابطة التبعية القانونية ل�س���احب العمل، وقد ي�ستتبع التبعية النظامية تبعية 

تنظيمية وهذا هو املق�سود بن�س املادة 50 من نظام العمل ال�سعودي. 
وخال�سة القول:

العامل امل�س���تقل يف النظام يقابل الأجري امل�سرتك يف الفقه الإ�سامي، والعامل التابع 
يف النظام يقابل الأجري اخلا�س يف الفقه الإ�سامي.              

املبحث الثاين
خ�سائ�ص عقد العمل)31(

بالنظ���ر يف ن�س املادة 50 من نظام العمل ال�س���عودي ن�س���تطيع اأن ن�س���تخل�س عدة 
خ�سائ�س جوهرية لعقد العمل نو�سحها فيما يلي:

اأوًل: اأنه عقد ملزم للجانبن:

فعقد العم���ل يرتب التزامات متبادلة على عاتق كل من طرفيه )العامل ورب العمل(، 
حي���ث يلتزم العامل باأداء العمل، ويلتزم �س���احب العمل بدفع الأجر للعامل)32(، وكون 

)31) الإنه���اء التع�سف���ي لعق���د العم���ل يف الفقه الإ�سالم���ي والقانون الو�سع���ي درا�سة مقارنة، د. ح�سن حمم���د �سيد اأحمد، 
ر�سالة دكتوراه- جامعة الأزهر – كلية ال�سريعة والقانون بالقاهرة، �ص 9 ط.� 1418 ه� - 1997م.

)32)الو�سيط يف �سرح اأحكام قانون العمل، د. راأفت حممد اأحمد حماد، �س�� 59 ، النا�سر دار النه�سة العربية 2001م. 
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عقد العمل ملزم للجانبني يتفق مع نظرة الفقه الإ�سامي حيث ذهب جمهور الفقهاء اإلى 
اأن الإجارة من العقود الازمة التي تلزم كًا من العاقدين املوؤجر وامل�س���تاأجر، اإذا كانت 
�ض���حيحة وخالية عن خيار ال�رط والروؤية والعيب، وا�ض���توفت �رائط النعقاد امللزمة 
لكا العاقدين باأن كانا بالغني، عاقلني، حّرين، ر�سيدين، مالكني للمعقود عليه، مثلها يف 
اللزوم مثل البيع وال�سلم واحلوالة والتولية واملرابحة والو�سيعة والت�رشيك وال�سلح)33(.
، لَْي�َس لََواِحٍد ِمْنُهَما َف�ْس���ُخَها.  َرَفنْيِ وقد جاء يف املغني: "َواْلإَِجاَرُة َعْقٌد َلِزٌم ِمْن الطَّ

اأْي" )34(. َحاُب الرَّ ، َواأَ�سْ اِفِعيُّ َوِبَهَذا َقاَل َماِلٌك، َوال�سَّ

ثانياً : اأنه عقد من عقود املعاو�سة:

حيث يح�سل كل طرف من اأطراف عقد العمل على مقابل ملا يعطي، ومن ثم فهو من 
عقود املعاو�سة، فالعامل يقدم العمل ويح�سل على الأجر، و�ساحب العمل يقدم الأجر 

وي�ستفيد من العمل، وبالتايل اإذا انعدم املقابل، فا يكون هناك عقد عمل اأ�سًا)35(.
فالع���ربة اإذاً بوجود العمل ال���ذي يقوم به العامل نظري الأجر الذي يتقا�س���اه، 
فعقد العمل يدور اإذاً مع العمل "الذي يقوم به العامل" والأجر "الذي يتقا�س���اه 
العامل من �س���احب العمل" فهو يدور معهما وجوداً وعدماً، فاإذا ما وجدا وجد 

)33)ينظ���ر: بدائ���ع ال�س�نائ���ع، للكا�سان���ى، 201/4، ط. دار الكت���اب العربي ب���روت، بداية املج�تهد، لبن ر�س���د، 257/2، ط. 
دار الفك���ر ب���روت،  الف���روق، لالإمام �سهاب الدين اأبى العبا�ص اأحمد بن اإدري�ص ب���ن عبد الرحمن ال�سنهاج�ى امل�سهور 
بالق���رايف، 13/4، الف���رق 209 ، ط. ع���امل الكت���ب بب���روت ، املج�م���وع، �س���رح امله���ذب لأب���ي ذكريا حمي الدي���ن بن �سرف 

النووي، 9/15، دار الفكر، ك�ساف القناع، للبهوتي، مرجع �سابق، 23/4. 
)34)املغن���ي، لأب���ي حممد عبد اهلل ب���ن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي ، 332/5، مكتبة القاهرة، تاريخ الن�سر: 1388ه� 

- 1968م. 
)35)قانون العمل "ملحق به م�سروع قانون العمل املوحد"، د. ال�سيد عيد نايل، �س��86، النا�سر دار النه�سة العربية 1998م، 

و�سرح قانون العمل اللبناين، د.حممد لبيب �سنب، �س�66 ج� 1، ل�سنة 1969م املكتب ال�سرقي للن�سر والتوزيع. 



266267  العدد |66| ذو القعدة  1435هـ

عقد العمل واإل فا)36(.
وم�س���األة اعتبار عقد العمل من عقود املعاو�س���ة يتفق مع نظرة الفقه الإ�سامي لعقد 
اإجارة الأ�س���خا�س لأن الإجارة يف الفقه الإ�س���امي هي معاو�سة من اجلانبني، فكا من 
ط���ريف العقد ياأخذ مقابًا ملا يلتزم به و�س���قي املعاو�س���ة هما املنفع���ة والأجرة، فاملوؤجر 
ميّكن امل�س���تاأجر من املنفعة يف مقابل التزام الأخري بدفع الأجرة، وامل�ستاأجر يلتزم بدفع 
الأج���رة يف مقابل متكينه من املنفعة، فالأج���رة يف مقابلة املنفعة كالثمن يكون يف مقابلة 
املبي���ع فتاأخذ حكمه، فكل ما ج���از ثمناً يف البيع جاز اأن يكون اأج���رة يف الإجارة، لأن 

الإجارة نوع من البيوع لأنها متليك من كل واحد منهما ل�ساحبه)37(.
وحك���م الإجارة هو ثبوت امللك يف البدلني، اأي ثبوت امللك يف املنفعة للم�س���تاأجر 

وثبوت امللك يف الأجرة للموؤجر؛ لأنها عقد معاو�سة اإذ هي بيع املنافع)38(.
ثالثاً: اأنه عقد من عقود املدة يف اأغلب الأحوال:

الأ�س���ل يف عقد العم���ل اأن يكون ملدة من الزمان معين���ة اأو غري معينة، بحيث يكون 
الزمن يف عقد العمل عن�رشاً �رشورياً لقيا�س العمل. 

وهذا ما ن�ست علية املادة ٣7 من نظام العمل ال�سعودي بقولها: )يجب اأن يكون عقد 
عمل غري ال�سعودي مكتوباً وحمدد املدة. واإذا خا العقد من بيان مدته تعد مدة رخ�سة 

العمل هي مدة العقد(.

)36) قان���ون العم���ل، د. ع�س����ام اأن���ور �سلي���م، ط2 ل�سنة 2002م، كلي���ة احلقوق ، جامع���ة الإ�سكندرية، �س����� 305، و�سرح قانون 
العم���ل، د.ال�سي���د حممد ال�سيد عمران، �س�����200 ، ط. دار املطبوعات اجلامعية الإ�سكندري���ة 2008م، وقانون العمل، د. 

اإ�سماعيل غامن، �س��104 وما بعدها، مكتبة عبد اهلل وهبة 1961م. 
)37) ينظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدى، لأبى احل�سن على بن اأبى بكر بن عبد اجل�ليل الر�سدانى امل�سهور باملرغيناين، 
231/3، الطبعة الأخرة، م�س�طفي البابي احللبي القاهرة بدون تاريخ، واملج�موع �سرح املهذب، مرجع �سابق،  9/15. 

)38) بدائع ال�س�نائع، للكا�ساين، مرجع �سابق، ج��4�ص201. 
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كما ن�س���ت املادة 1/55 من نظام العمل ال�سعودي على: )ينتهي عقد العمل املحدد 
املدة بانق�س���اء مدته، فاإذا ا�س���تمر طرفاه يف تنفيذه عّد العق���د جمدداً ملدة غري حمددة. 
مع مراعاة ما ن�س���ت عليه املادة )ال�س���ابعة والثاثون( من هذا النظام بالن�س���بة اإلى غري 

ال�سعوديني()39(.
كما يلتزم �ساحب العمل بتقدمي الأجر للعامل على اأ�سا�س مدة عمله، ومن ثم يكون 

الزمن �رشورياً لتحديد مقدار الأجر.)40( 
ولذلك ُيعد عقد العمل عقداً زمنياً بح�س���ب الأ�سل)41(، وهذا معنى قول الفقهاء اأن 

املنفعة ت�ستويف �سيئاً ف�سيًئا اأو �ساعة ف�ساعة)42(. 
 ولك���ن ذلك ل مينع من كونه عقداً فوري���اً، يف بع�س احلالت كما لو اتفق املتعاقدان 
على �رشورة تقيق نتيجة معينه ب�رشف النظر عن الزمن الذي ينفق يف الو�س���ول اإلى 
ه���ذه النتيجة)43(، وهذا ما اأكدته املادة 57 من نظام العمل ال�س���عودي بقولها: )اإذا كان 

)39) وه���ذا م���ا اأكدت���ه اللجن���ة العليا لت�سوي���ة اخلالفات العمالي���ة يف قرارها رق���م 900/ 424 وتاري���خ: 1424/6/4ه�، حيث 
ن�س���ت عل���ى : )النظ���ام و�سع لعقد العمل من حيث املدة عقداً حمدد املدة وعقداً غر حمدد املدة ونحن هنا اأمام عقد 
حم���دد امل���دة وال���ذي ينته���ي بانته���اء مدته ما مل ي�س���رح اأحد الطرف���ن بالرغب���ة بالتجديد مع اإع���الن رغبة الطرف 
الآخ���ر باملوافق���ة وعالق���ة العامل هنا ب�ساحب العمل يربطه���ا العقد املوقع بن الطرفن والذي ن����ص فيه باأن العقد 
مل���دة حم���ددة وه���ي �سنتان مما يعني اأن لأحد طرفيه باإنهاء العالقة بعد م�سي هذه املدة)، راجع قرارات اللجنة العليا 
لت�سوي���ة اخلالف���ات العمالي���ة بوزارة العم���ل ال�سعودية لعام 1424ه���� بخ�سو�ص نظر ا�ستئناف ق���رار اللجنة البتدائية 

لت�سوية اخلالفات العمالية يف جدة رقم 878، وتاريخ 1423/9/7ه�. 
)40) قانون العمل ملحق به م�سروع قانون العمل املوحد، د. ال�سيد عيد نايل، �ص 87 النا�سر دار النه�سة العربية، 2000-

2001م. 
)41) العق���د الزمن���ي ه���و العق���د الذي يك���ون الزمن فيه عن�س���راً جوهرياً ، بحيث يك���ون الزمن هو املقيا����ص الذي يقدر به 
اللتزام���ات املتقابل���ة في���ه ، اأما العقد الفوري فهو العقد الذي ل يكون الزمن عن�س���راً جوهرياً فيه. راجع: عقد املدة 
اأو العق���د امل�ستم���ر اأو ال���دوري التنفيذ، د. عبد احلي حجازي، مطبع���ة جامعة فوؤاد الأول: القاهرة، 1950م،  �س��15 وما 

بعدها. 
)42) الهداية للمرغيناين، مرجع �سابق، 3/ 231، 233 .

)43) د. حممد لبيب �سنب، مرجع �سابق، �س��92 هام�ص )1).
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العقد من اأجل القيام بعمل معني، فاإنه ينتهي باإجناز العمل املتفق عليه(. 
رابعاً: اأنه من العقود التي تقوم على العتبار ال�سخ�سي من جهة العامل. 

عقد العمل من العقود التي تقوم على العتبار ال�سخ�سي مبعنى اأن �سخ�سية العامل 
حمل اعتبار لدى �ساحب العمل عند اإبرام العقد ملا قد يتمتع به العامل من مهارة وخربة 

ودراية تكون هي الدافع للتعاقد وحمل اعتبار رب العمل عند توقيع العقد)44(.
وبناًء عليه فاإن عقد العمل ينق�س���ي بوفاة العام���ل، وكذلك ل يجوز للعامل اأن يقوم 
باإحلل الغري حمله يف القيام بالعمل املنوط به دون موافقة �ضاحب العمل علي ذلك)45(، 
وه���ذا ما اأكدته املادة 7٩ من نظام العمل ال�س���عودي حيث قررت اأن عقد العمل: )... 
ينته���ي بوفاة العام���ل اأو بعجزه عن اأداء عمله، وذلك مبوجب �س���هادة طبية معتمدة من 

اجلهات ال�سحية املخولة اأو من الطبيب املخول الذي يعينه �ساحب العمل(.
خام�ساً: عقد العمل من العقود الواردة على العمل. 

الهدف الرئي�س���ي من اإبرام عقد العمل بني العامل و�س���احب العمل هو اأداء العامل 
للعم���ل املتفق عليه يف العقد املربم بينهما، ويتميز العمل الذي يكون حمًا لعقد العمل 
باأنه عمل تابع يتم تت اإدارة �س���احب العمل واإ�رشافه)46( وهذا ما اأكدته املادة 1/5 من 
نظام العمل ال�س���عوي حيث حددت نط���اق قانون العمل باأنه ي�س���مل )كل عقد يلتزم 
مبقت�ساه اأي �سخ�س بالعمل مل�سلحة �ساحب عمل وتت اإدارته اأو اإ�رشافه مقابل اأجر(. 

ويتميز اأي�ساً العمل حمل العقد باأنه عمل ماأجور )47( .

)44) د.عادل عبداحلميد الفجال، مرجع �سابق �ص 9 وما بعدها.
)45) د. راأفت حممد اأحمد حماد، مرجع �سابق، �ص62. 

)46) د. حممد لبيب �سنب، مرجع �سابق �ص92. 
)47) د.ال�سيد عيد نايل، مرجع �سابق، �ص89.
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�ساد�ساً: عقد العمل عقد ر�سائي. 

ينعقد عقد العمل مبجرد تبادل التعبري عن اإرادتني متطابقتني ول ي�ضرط لتمامه �ضكل 
خا�س، فمتى مت التعبري عن اإرادتني متطابقتني فاإن هذا يكفي لنعقاد عقد العمل)48(.

ولكي يكون العقد �س���حيحاً، فاإنه يجب اأن يكون الرتا�س���ي �سادراً من ذي اأهلية)49( 
وغري م�سوب بعيب من عيوب الر�سا كالغلط والإكراه والتدلي�س. 

وعلى هذا فا ي�سح العقد من املجنون، اأو ال�سبي غري املميز، وعقد العمل امل�سوب 
بعيب من عيوب الإرادة يكون قابًا لاإبطال مل�سلحة الطرف الذي عيبت اإرادته)50(.

وقد حر�س النظام ال�س���عودي على توافر الر�سا طوال فرتة العقد فن�س يف املادة 5٩ 
من نظام العمل ال�س���عودي على اأنه: )ل يجوز نقل العامل ذي الأجر ال�س���هري اإلى فئة 
عمال اليومية اأو العمال املعينني بالأجر الأ�س���بوعي اأو بالقطعة اأو بال�س���اعة، اإل اإذا وافق 
العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخال باحلقوق التي اكت�سبها العامل يف املدة التي 
ق�ض���اها بالأجر ال�ض���هري، فا�ضراط املنظم ال�ض���عودي ملوافقة العامل الكتابية على نقله 
من فئة اإلى فئة هو انت�س���ار ملبداأ الرتا�سي واإعاء لقيمة الإرادة وحفظ للعامل من تعنت 
�س���احب العمل، وهذا ما قررته �رشاح���ة املادة 60 من نظام العمل ال�س���عودي بقولها: 
)...ل يج���وز تكليف العامل بعمل يختلف اختافاً جوهرياً عن العمل املتفق عليه بغري 
موافقت���ه الكتابية، اإل يف حالت ال�رشورة التي قد تقت�س���يها ظروف عار�س���ة وملدة ل 

تتجاوز ثاثني يوماً يف ال�سنة(.

)48) املرج�ع ال�سابق 89-88. 
)49) والأهلية يف اململكة تعني بلوغ ال�سخ�ص 18 عام هجرية دون اأن ي�سبه عار�ص من عوار�ص الأهلية التي تعدم الأهلية 
كاجلن���ون والعت���ه، اأو العوار����ص التي تنق�ص الأهلية كال�سفه والغفلة وقد حت���دد �سن الر�سد يف اململكة ببلوغ ال�سخ�ص 

18 �سنة هجرية مبوجب قرار جمل�ص ال�سورى رقم 114 وتاريخ 5/ 11/ 1374ه�.  
)50) د. راأفت حممد حماد، مرج�ع �سابق �س�61، د.حممد لبيب �سنب، مرجع �سابق، �ص65. 
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وهذا امل�س���لك من جانب املنظم ال�سعودي يتفق مع خ�سائ�س عقد الإيجار يف الفقه 
من حيث كونه  عقد ر�ض���ائي بل اإن الرا�ض���ي �رط يف عقد الإيجار ل يتحقق بدونه، 

ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڇ  تعال���ى:  لقول���ه 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڇ الن�ساء: ٢٩ .

وهذا �س���اأن عام يف جميع عقود املعاو�س���ات التي منها الإجارة غري اأن الر�سا هنا ل 
يك���ون اإل يف موجبات العقد لأنه ي�ض���رط اأن يكون حمل العقد غ���ري منهي عنه، فاإذا 
منع ال�سارع التعامل يف �س���ئ كان العقد باطًا)51( حتى لو ترا�سى الأطراف على ذلك 
لأن الذي يخ�س���ع لر�س���ا الطرفني واإرادتهما هو موجبات العقد ولي�س اأحكامه، حيث 
يجب عل���ى كل من الطرفني الوفاء مب���ا اأوجبه العقد على كل منهم���ا،)52( دون خمالفة 
لأحكام الفقه الإ�سامي، وهذا امل�سلك الفقهي يف التفريق بني موجبات العقد واأحكامه 
مم���ا ينفرد به هذا الفقه لإبتناء الأحكام ال�رشعية عل���ى احلال واحلرام، وما يرتتب على 

ذلك من اآثار واأحكام فقهية.
ون�س���تخل�س من ذلك اأن الرتا�س���ي املطل���وب لنعقاد العقد هو الرتا�س���ي اخلا�س 
بالتزامات كا من الطرفني، كالرتا�سي على مقدار املقابل الذي يعطيه كا منهم ل�ساحبه 
وغريها من اللتزامات التي يرتبها العقد على عاتق طرفية، ول ميتد الرتا�س���ي لي�سحح 
ما حرمه ال�رشع، فحتى لو حدث ترا�س���ي من الطرفني ولكن كان مو�س���وع الرتا�سي 
ل يقره ال�رشع فا عربة به، ولذا فاإن الرتا�س���ي ينتج اأثره متى ما وافق اأحكام ال�رشيعة 

والأنظمة ال�سادرة من  ويل الأمر ول تخالف ال�رشيعة.
وعلى ذلك فاإن اأحكام الإيجار يف الفقه الإ�سامي، ل تخ�سع ملبداأ الرتا�سي ولي�ست 

)51) مغني املحتاج، لل�سربيني، مرجع �سابق، 337/2. 
)52) املب�سوط، للإمام ال�سرخ�سي، مرجع �سابق، 203/12. 
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مكملة لإرادة العاقدين كما هو الأ�س���ل يف القان���ون، ول يجوز التفاق على خمالفتها 
كقاعدة عامة اإل يف دائرة ال�روط التي يجوز �رعاً لكل من املتعاقدين ا�ض���راطها على 

الآخر)53(.
�سابعاً: الخت�سا�ص الق�سائي لعقد العمل:

يتميز عقد العمل عن غريه من العقود باأن املنازعات التي تن�س���اأ بني اأطرافه لها بع�س 
اخل�سو�س���ية يف الف�س���ل فيها، بحيث مُتّي���ز عقد العمل عن غريه م���ن العقود، ويرجع 
ذلك اإلى اأن نظام العمل ال�س���عودي)54( قد اأ�سار يف الباب الرابع ع�رش اإلى هيئة ت�سوية 

اخلافات العمالية والتي ت�سم وفقا لن�س املادة ٢10 من النظام: 
)1- الهيئات البتدائية لت�سوية اخلافات.٢- الهيئة العليا لت�سوية اخلافات(.

وقد حدد نظام العمل ال�س���عودي اخت�سا�سات كل هيئة من الهيئتني ال�سابقتني فن�س 
يف املادة ٢14 على اخت�سا�سات الهيئة البتدائية لت�سوية اخلافات وهي كالتايل:

1- بالف�سل نهائياً يف الآتي:
1/1- اخلافات العمالية، اأياً كان نوعها، التي ل تتجاوز قيمتها ع�رشة اآلف ريال.

٢/1- العرتا�س على اجلزاء الذي يوقعه �ساحب العمل على العامل.
٣/1- فر�س العقوبات املن�سو�س عليها يف هذا النظام على املخالفة التي ل تتجاوز 
عقوبتها املقررة خم�سة اآلف ريال، وعلى املخالفات التي ل تتجاوز عقوباتها املقررة يف 

جمموعها خم�سة اآلف ريال.
٢- بالف�سل ابتدائياً يف الآتي :

1/٢- اخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها ع�رشة اآلف ريال.

)53) �سرح اأحكام الإجارة، د.عبد النا�س�ر العطار �س� 12، ط. القاهرة احلديثة للطباعة، �سنة 1970م.
)54)ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/51 وتاريخ 23-8-1426ه� �سبقت الإ�سارة اإليه.
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٢/٢- خافات التعوي�س عن اإ�سابات العمل، مهما بلغت قيمة التعوي�س.
٣/٢- خافات الف�سل عن العمل.

4/٢- فر�س العقوبات املن�س���و�س عليها يف هذا النظام على املخالفة التي تتجاوز 
عقوبتها املقررة خم�س���ة اآلف ريال، وعل���ى املخالفات التي تتجاوز عقوباتها املقررة يف 

جمموعها خم�سة اآلف ريال.
5/٢- فر�س العقوبات على املخالفات املعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

ويجوز ا�س���تئناف القرارات البتدائية وتكون مدة ال�ستئناف ثاثون يوماً من تاريخ 
النط���ق بقرار الدائرة البتدائية يف القرارات احل�س���ورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار يف 

غريها، )املادة ٢17 من نظام العمل ال�سعودي(.
وبخ�س���و�س اللجنة العليا لت�سوية اخلافات فهي ت�سكل من عدة دوائر ل تقل الدائرة 
الواحدة عن ثاثة اأع�ساء، وي�سدر قرار من جمل�س الوزراء - بناًء على تر�سيح الوزير 
- بت�س���مية رئي�س الهيئة واأع�س���ائها من حملة الإجازة يف ال�رشيعة واحلقوق ممن لديهم 
اخلربة يف جمال اخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار 
م���ن الوزير بناًء على اقرتاح رئي�س الهيئة، ويتولى رئي�س الهيئة اختيار روؤ�س���اء الدوائر 
وتوزي���ع العمل بينها والإ�رشاف على جميع ما يتعل���ق باأعمالها الإدارية )املادة ٢15 من 

نظام العمل ال�سعودي(.
وتك���ون قرارات الهيئ���ة العليا نهائية وبالدرج���ة القطعية، يف جميع ق���رارات دوائر 

الهيئات البتدائية التي ترفع لا�ستئناف اأمامها )م ٢16(.
وي�س���تطيع العامل اأو رب العمل اللجوء اإلى هيئات ت�سوية النزاعات من خال رفع 
الدعاوى ع���ن طريق مكتب العمل املخت����س اأمام الهيئات البتدائي���ة، التي يقع مكان 
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العمل يف مقرها، اأو يف دائرة اخت�سا�س���اها. وعلى مكت���ب العمل - قبل اإحالة النزاع 
اإلى الهيئة - اتخاذ الإجراءات الازمة لت�سوية النزاع ودياً. )املادة ٢٢0 من نظام العمل 

ال�سعودي(.

املبحث الثالث
متييز عقد العمل عن غريه من العقود التي ت�ستبه به 

يختلط عقد العمل ببع�س العقود التي قد ت�ستبه به، كاملقاولة والبيع وال�رشكة والوكالة 
والإيجار، غري اأن عن�رش التبعية القانونية يبدد وي�س���تت هذا اخللط، وي�ساعد على فتح 
باب التفرقة على م�رشعيه بني عقد العمل وغريه من العقود التي قد ت�س���تبه به، ولهذه 
التفرقة اأهمية عملية كب���رية مرجعها ما يتميز به النظام القانوين للعامل من رعاية له وما 
يفر�س���ه من اأعباء على رب العمل يحاول كثري م���ن اأرباب الأعمال التخل�س منها، باأن 
ي�س���فو العقود التي تربطهم بعمالهم بو�س���ف اآخر، فلنعر�س فيما يلي للتفرقة بني عقد 

العمل وكل من العقود امل�سار اإليها:

اأوًل: عقد العمل وعقد املقاولة.

ن�ست املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية)55( على جمموعة من الأعمال التجارية 
والت���ي ل تعترب جتارية اإل اإذا وقعت على وج���ه املقاولة، فقررت: "د. وجميع املقاولت 
املتعلقة باإن�س���اء مبان ونحوها متى كان املقاول متعه���دا بتوريد املوؤن والأدوات الازمة 

لها".

وقد ا�س���تقر الراأي يف اململكة على اأن اأعمال املقاولة ت�سم �سبعة اأنواع وهي: مقاولة 
)55) ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 32 يف 15 حمرم عام 1350ه�.
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ال�سناعة، ومقاولة اإن�ساء املباين، ومقاولة التوريد، ومقاولة حمات ومكاتب الأعمال، 

ومقاولة الوكالة بالعمولة، ومقاولة البيع باملزاد، ومقاولة النقل)56(.

وميكن تعريف عقد املقاولة باأنه: اتفاق مبقت�ساه يتعهد اأحد املتعاقدين اأن ي�سنع �سيئاً، 
اأو اأن يوؤدى عمًا لقاء اأجر يتعهد به املتعاقد الآخر")57(.

كما عرف الفقه القانوين املقاولة باأنها "عقد يق�س���د به اأن يقوم ال�سخ�س بعمل معني 

حل�ساب �سخ�س اآخر يف مقابل اأجر، دون اأن يخ�سع لإ�رشافه واإدارته")58(.

ووفقا لهذا املعنى فاإن عقد املقاولة يعترب من اأكرث العقود �س���بهاً واختاطاً بعقد العمل 

نظراً للتقارب الكبري يف عنا�رشهما.

ويقرتب عقد املقاولة يف بع�س �س���وره مع عقد الإ�ست�سناع يف الفقه الإ�سامي ولذا 

ف�س���وف نتعر�س ملفهوم عقد الإ�ست�س���ناع ثم نبني بعد ذلك اأوجه التفاق والختاف 

بني عقد املقاولة )الإ�ست�سناع( وعقد العمل.

التعريف بعقد الإ�صت�صناع:
 تعريفه لغة: طلب ال�س���نعة، وال�سنعة : عمل ال�سانع يف �سنعته اأي حرفته، كما جاء 

يف امل�سباح املنري وخمتار ال�سحاح)59(.

)56) راجع تف�سيل ذلك: القانون التجاري ال�سعودي، د.حممد ح�سن اجلرب، الطبعة الرابعة 1417ه� 1996م ، مكتبة امللك 
فهد الوطنية ، بند 42 وما بعده.

)57)الوج�يز يف �سرح قانون العمل اجل�ديد، د. على عو�ص ح�سن، �س��190 ، ل�سنة 1982م، دار الثقافة للطباعة والن�سر.
)58)�سرح اأحكام املقاولة، د. حممد لبيب �سنب ، �ص11، طبعة 1962م، دار النه�سة العربية.

)59)امل�سب���اح املن���ر ف���ى غريب ال�سرح الكبر ، للعالمة اأحمد بن حممد بن عل���ى املقرى الفيومى ، حتقيق الدكتور: عبد 
العظي���م ال�سن���اوى، ط. دار املع���ارف بدون تاري���خ ، �س 209، خمتار ال�سحاح، ملحمد بن اأبي بك���ر بن عبدالقادر الرازي، 

النا�سر: مكتبة لبنان نا�سرون – بروت، 1415 – 1995، حتقيق: حممود خاطر، �ص 375.
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 تعريف���ه ا�س���طاحاً: طل���ب العمل من ال�س���انع يف �س���يء  خم�س���و�س علي وجه 
خم�سو�س)60(.

اأو ه���و عقد مع �س���انع علي عمل �س���ئ معني يف الذم���ة)61(، اأي العقد على �رشاء ما 
�سي�سنعه ال�سانع، وتكون العني اأو مادة ال�سنعة والعمل من ال�سانع، فاإذا كان العني من 
امل�ست�س���نع ل من ال�سانع، فاإن العقد يكون اإجارة ل ا�ست�سناعاً، وبع�س الفقهاء يقول، 

اإن املعقود عليه هو العمل فقط؛ لأن الإ�ست�سناع طلب ال�سنع وهو العمل)62(.
فالإ�ست�س���ناع عقد على مبيع يف الذمة مطلوب عمله، فهو طلب عمل �س���يء خا�س 
على وجه خم�سو�س، ومادته من ال�سانع وينعقد على العني ل على عمل ال�سانع)63(.

1- اأوجه التفاق: 
اأ( يف كل من العقدين يلتزم اأحد طرفيه باأن يعمل اأو يقدم نتاج عمله لاآخر. 

ب( ويف كل منهما يكون العمل مبقابل.
ج( اأن كًا من العقدين يكون حمًا لاإلزام واللتزام. 

2 - اأوجه الختاف: 
نظراً للت�س���ابه ال�س���ابق ذكره ب���ني العقدين، فاإنه يك���ون للتفرقة بينهم���ا اأهمية عملية 

كبرية)64(.

)60)حا�سي���ة رد املحت���ار لبن عابدين، مرجع �سابق، 221/4، البح���ر الرائق �سرح كنز الدقائق، لزين الدين بن اإبراهيم بن 
حممد، املعروف بابن جنيم امل�سري، 185/6، ط� الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.

)61)جملة الأحكام العدلية مادة /124 ، حا�سية رد املحتار، مرجع �سابق 223/5.
)62)بدائع ال�سنائع، مرجع �سابق، 209/5 وما بعدها.

)63)مر�سد احلران اإلى معرفة اأحوال الإن�سان، حممد قدري با�سا �ص 104 ، ط� 1338ه�- املكتبة  امل�سرية.
)64)�سرح قانون العمل، د. عبد العزيز املر�سى، �ص 150 الطبعة الثانية 1994م ، مطبعة حمادة بقو�سنا، املنوفية.
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اأ � من حيث التبعية:
 اإن العامل يف عقد العمل ُيعد تابعاً ل�ساحب العمل، اأما املقاول اأو ال�سانع  فا يعترب 

تابعاً ل�ساحب العمل)65(.
هذا وقد ا�س���تقر الفقه والق�س���اء ب�س���دد معيار التفرقة بني عقد العمل وعقد املقاولة 
)الإ�ست�سناع( على الأخذ مبعيار التبعية، اإذ 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، واإل حق لرب العمل توقيع اجلزاء عليه، 
بينم���ا تنعدم ه���ذه التبعية يف عقد املقاولة الذي يحتفظ املقاول فيه با�س���تقاله يف اإدارة 

العمل)66(.

ب � من حيث احلماية النظامية: 
اإن النظام قد و�س���ع قواعد نظامية حلماية الأجور، وهذه القواعد تنطبق على اأجور 
العم���ال، ولكنها ل تنطبق على اأج���ور املقاولني.)67( وهذا ما اأكدت���ه املادة ٩٢ من نظام 
العمل حيث ن�ست �رشاحة على: )ل يجوز ح�سم اأي مبلغ من اأجور العامل لقاء حقوق 
خا�سة دون موافقة خطية منه، اإل يف احلالت الآتية....( فقد و�سعت هذه املادة �سابطا 
عاما وهو عدم جواز خ�سم اأي م�ستحقات خا�سة على العامل اإل يف حالت ا�ستثنائية، 
)65) وق���د ق���ررت حمكم���ة النق����ص امل�سري���ة  اأن الفارق الوحيد ب���ن عقد العمل واملقاول���ة هو وج���ود الإدارة والإ�سراف يف 
العق���د الأول ، وانعدام���ه يف العق���د الثاين، ينظر: نق�ص م���دين 1962/3/21م، املو�سوعة الق�سائية يف منازعات العمل، 
د.ع�س�مت الهواري، ط 1964م، �س��45 ، كما ق�ست حمكمة النق�ص باأن عقد العمل يتميز بخ�سي�ستن اأ�سا�سيتن هما 
التبعية والأجر ، وبتوافرهما تقوم عالقة العمل، ينظر: نق�ص مدين 1975/12/28م ، د. اأنور طلبة، جمموعة املبادئ 

القانونية ملحكمة النق�س، ط 1991م،  �س��1714. 
)66) د. راأفت حممد حماد، مرجع �سابق، �س��69.  

)67) الوجيز يف �سرح قانون العمل امل�سري، القانون 137 ل�سنة 1981م مقارنة بالفقه الإ�سالمي، د. حممد رفعت ال�سباحي، �س� 70 وما بعدها 
ط 1995م، كلية احلقوق جامعة طنطا. 
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وحتى يف هذه احلالت اأوجبت عدم زيادة ن�س���بة اخل�سم عن 50% من الراتب فن�ست 
يف املادة ٩٣ على: )ل يجوز - يف جميع الأحوال - اأن تزيد ن�س���بة املبالغ املح�س���ومة 

على ن�سف اأجر العامل امل�ستحق()68(.

ج � من حيث املدة اأو النتهاء:
 يخ�سع اإنهاء عقد العمل لأحكام  خا�سة باإنهائه ل ت�رشى على عقد املقاولة، وقد اأورد 
النظام ال�س���عودي اإنهاء عقد العمل يف املواد من 74 اإلى ٨٣ من نظام العمل وهذا يدل 
دللة وا�سحة على حر�س نظام العمل ال�سعودي على تف�سيل وبيان كل ما يتعلق باإنهاء 
عقد العمل ال�سعودي وتفرده باأحكام خا�سة متيزه عن العقود الأخرى التي تت�سابه معه.

د � من حيث اعتبار �صخ�صية العامل:
فف���ي عقد العمل تكون �سخ�س���ية العامل دائماً حمل اعتب���ار عند التعاقد يف حني اأن 
�سخ�س���ية املقاول ل تعترب بح�سب الأ�سل حمل اعتبار عند اإبرام عقد املقاولة)69(، ولعل 
اأبلغ دليل على اأن �سخ�س���ية العامل تكون حمل اعتبار يف عقد العمل ما قررته ن�سو�س 
نظ���ام العمل ال�س���عودي باأن عقد العمل ل يتاأثر بوفاة �س���احب العم���ل لأنه يف احلقيقة 
لي����س حمل اعتبار ولكن اإذا ما توفى العامل نف�س���ه فهنا ينتهي العق���د لأن العامل دائما 

)68) كم���ا ا�ستق���ر العم���ل يف جل���ان ت�سوية املنازع���ات العمالية على رعاية اأج���ور العمال، حيث قررت اللجن���ة العليا لت�سوية 
اخلالف���ات العمالي���ة يف قراره���ا رق���م 1630 وتاري���خ: 1424/11/11ه���� ، ب�س���اأن نظ���ر ا�ستئناف ق���رار اللجن���ة البتدائية 
لت�سوي���ة اخلالف���ات العمالي���ة يف جدة رق���م 1112 وتاريخ 1423/12/29ه����، والذي يق�سي باإل���زام رب العمل بدفع مبلغ 
م���ايل للعام���ل يتمث���ل يف: مقابل نقل كفال���ة ، ورواتب متاأخرة، ونهاي���ة خدمة وبدل تذاكر وغره���ا، وجاء يف حيثيات 
حكمه���ا م���ا يل���ي: )اأن هناك علقة عمالية قائمة بني الطرفني منذ نقل الكفال���ة ول�ستحقاق املدعي فيما يطالب به 
لق���اء بقي���ة رواتبه طبق���اً للمادة 116 من نظام العمل وذل���ك لإقرار �ساحب العمل بذلك. اأم���ا بالن�سبة ملطالبة املدعي 

بحقوقه النظامية عن مكافاأة نهاية خدمة وبدل الإجازة فاإنه ي�ستحقها مبوجب النظام). 
)69) د. حممد لبيب �سنب، مرجع �سابق، �س�� 39 هام�ص  )1)، د. ح�سن كره، مرجع �سابق، 131/1، د. اإ�سماعيل غامن، مرجع �سابق،  �س� 119. 
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يكون حمل اعتبار وهذا ظاهر يف ن�س املادة 7٩ من نظام العمل ال�سعودي والتي ن�ست 
على: "ل ينق�سي عقد العمل بوفاة �ساحب العمل، ما مل تكن �سخ�سيته قد روعيت يف 
اإب���رام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل اأو بعجزه عن اأداء عمله، وذلك مبوجب �س���هادة 
طبية معتمدة من اجلهات ال�س���حية املخولة اأو من الطبيب املخول الذي يعينه �س���احب 

العمل".

ثانيًا: عقد العمل وعقد البيع:
مل يتعر�س املنظم ال�سعودي لتعريف عقد البيع �رشاحة ولكنه تعر�س لتعريف البيع 
بالتق�س���يط يف املادة الأولى من نظام البيع بالتق�سيط حيث ن�س على: )البيع بالتق�سيط 
هو نوع من اأنواع البيوع الآجلة، يتفق مبوجبه البائع وامل�سرتي على �سداد الثمن جمزاأ 

على دفعات(.
وعرف احلنفية وال�سافعية عقد البيع باأنه ُهَو: ُمَباَدلَُة امْلَاِل ِبامْلَاِل َوُهَو اأَْخُذ بََدٍل َواإِْعَطاُء 

بََدٍل)70( ِمْن َغرْيِ تَْقِييٍد ِبَنْقٍد)71(.
.)72( ٍة َعَلى َغرْيِ َمَناِفَع ِبامْلَْعَنى اْلأََعمِّ وعرفه املالكية باأنه: َعْقُد ُمَعاَو�سَ

وعرفه احلنابلة باأنه: مبادلة مال ولو يف الذمة اأو منفعة مباحة)73(.
والفقه الإ�سامي ل يلزم فيه اأن يكون املقابل يف البيع نقديا، غاية الأمر اأن يكون مال 

�سواء كان نقديا اأو عينيا ولذا فاإن املقاي�سة تدخل يف معنى البيع.
وذلك بخاف بع�س الأنظمة القانونية التي ت�ستوجب اأن يكون املقابل نقديا كالنظام 

)70) بدائع ال�سنائع للكا�ساين، مرجع �سابق، 306/5، ونهاية املحتاج للرملي، مرجع �سابق، 372/3،. 
)71) تبين احلقائق للزيلعي، مرجع �سابق، 271/4. 

)72) حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغر، مرجع �سابق، 12/3، 13. 
)73) الرو�ص املربع للبهوتي، مرجع �سابق، 304/1. 
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امل�رشي الذي عرف عقد البيع �رشاحة يف املادة )41٨ مدين م�رشي( باأنه: "عقد يلتزم 
به البائع اأن ينقل للم�سرتى ملكية �سيء اأو حقاً مالياً يف مقابل ثمن نقدي")74(. 

ومن خال هذه التعريفات لعقد البيع ن�ستخل�س اأوجه التفاق والختاف بني عقد 
العمل وعقد البيع.

1-اأوجه التفاق : 
اأقرب وجه �سبه بينهما:

اأ� اأن كًا من العقدين يكون م�سدراً لاإلزام واللتزام، حيث اإن كًا من عقد العمل 
وعقد البيع يرتب التزامات على عاتق اأطرافه.

ب � اأنهما من عقود املعاو�سات، حيث اإن كًا من الطرفني ياأخذ مقابل ملا يعطي.
ج � املقاب���ل يف عق���د البيع عن���د الفقهاء ل بد اأن يكون مال �س���واء كان نقديا اأو غري 
نق���دي وهو بذلك يتفق م���ع عقد العمل، وهذا ظاهر من خال ن����س املادة ٢ من نظام 

العمل والتي عرفت الأجر الأ�سا�س���ي باأنه: "كل ما يعط���ى للعامل مقابل عمله، مبوجب 

عق���د عمل مكتوب اأو غري مكت���وب، مهما كان نوع الأجر اأو طريقة اأدائه، م�س���افاً اإليه 

الع���اوات الدورية." وبالنظ���ر يف هذه املادة جند اأنها مل تن�س عل���ى الأجر النقدي بل 

�سملت كل ما يعطى للعامل مهما كان نوعه نقدي اأو عيني. 

2-اأوجه الختاف :
على الرغم من الت�سابه ال�سابق ذكره اإل اأنهما يختلفا من عدة زواي�ا :

)74) الوج�يز يف �سرح اأحكام عقد البيع، د. عبد الرازق ح�سن فرج ، د.عبد ال�سميع عبد الوهاب اأبواخلر، �س�1، ط1، ل�سنة 
1916م. 
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اأ � اأن عق���د البيع اإمنا هو من عقود التمليك، وه���ى تلك العقود التي تكون اأداة لنقل 
امللكية من �س���خ�س اإلى اآخر، وهذا على خاف عقد العم���ل الذي ل يرتتب عليه نقل 

امللكية. 
ب � م���ن حيث اخل�س���وع والتبعية: فعقد البيع لي�س اأحد من اأطرافه يخ�س���ع ويتبع 
الطرف الآخر، فالبائع وامل�سرتي ل يخ�سع اأي منهما لإ�رشاف واإدارة املتعاقد الآخر)75(، 
وهذا على النقي�س يف عقد العمل الذي يكون العامل فيه تابعاً وخا�سعاً لإدارة واإ�رشاف 
وتوجيه �س���احب العم����ل)76(. وهذا ما اأكدته املادة )50( من نظام العمل حيث ن�س���ت 
ب�سدد تعريفها لعقد العمل على اأنه: "عقد مربم بني �ساحب عمل وعامل، يتعهد الأخري 
مبوجبه اأن يعمل تت اإدارة �ساحب العمل اأو اإ�رشافه مقابل اأجر". وهو ما يوؤكد �رشورة 
خ�سوع العامل لإ�رشاف �ساحب العمل واإدارته وتوجيهه " معيار التبعية القانونية ". 

ثالثاً: عقد العمل وعقد ال�سركة.
تن�س املادة الأولى من نظام ال�رشكات يف اململكة )77( على اأن: "ال�رشكة هي: عقد 
يلتزم مبُقت�ساه �سخ�س����ان اأو اأكرث باأن ُي�ساهم ُكل ِمنُهم يف م�رشوع ي�ستهدف الربح، 
بتقدمي ح�س����ة من مال اأو عمل، لقِت�س����ام ما قد ين�ساأ عن هذا امل�رشوع من ربح اأو من 
وهذا التعريف ماأخوذ من ن�س  "املادة 505 من القانون املدين امل�رشي"  خ�س����ارة"، 
حيث عرفت ال�رشكة باأنها: "عقد مبقت�س����اه يلتزم �سخ�س����ان اأو اأكرث باأن ي�س����اهم كل 
منه����م يف م�����رشوع مايل بتقدمي ح�س����ته من مال، اأو عمل لقت�س����ام ما قد ين�س����اأ من 

)75) د. ح�سن كره، مرجع �سابق، �س� 140، د. ال�سيد حممد ال�سيد عمران، مرجع �سابق، �س�224.
)76) د. اإ�سماعيل غامن، مرجع �سابق، فقرة 63 �س� 123، د. حممد رفعت ال�سباحي، مرجع �سابق، �س� 63 وما بعدها. 

)77)�س���در نظ���ام ال�س���ركات يف اململكة باملر�س���وم امللكي رقم 6/2 بتاري���خ 1385/3/23ه� ويحتوي عل���ى 233 مادة موزعة بن 
خم�سة ع�سر بابا، ينظر: القانون التجاري ال�سعودي، د.حممد ح�سن اجلرب، مرجع �سابق ، �ص 156.  
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امل�رشوع من ربح اأو خ�س����ارة")78(. وهذا الن�س م�س����تمد من املادة 1٨٣٢ من القانون 
املدين الفرن�سي. 

1- اأوجه التفاق: 
عقد العمل قد ي�س���رتك ويختلط بعقد ال�رشكة، وذلك يف حال���ة ما اإذا كان ال�رشيك 
�رشيكاً بالعمل، مما يجعل مركزه �س���بيهاً مبركز العامل يف عقد العمل، اأو اإذا كان العامل 
يح�س���ل يف مقابل عمله على ن�سبة مئوية من اأرباح امل�رشوع مما يجعل مركزه �سبيهاً مع 

مركز ال�رشيك)79( .

2- اأوجه الختاف: 
من حيث التبعية، فمعيار التفرقة بني العقدين يكمن اأ�سا�ساً يف توافر عن�رش التبعية اأو 

عدم  توافره، فالعامل يف عقد العمل يقوم بعمله تت اإ�رشاف واإدارة �ساحب العمل، 

اأما ال�رشيك فاإنه ل يخ�س���ع لإ�رشاف اأو �س���لطة �س���ائر �رشكائه، وهذا اأمر طبيعي لأن نية 

امل�س���اركة وهى جوهر عقد ال�رشكة تقوم على فكرة امل�س���اواة ب���ني ال�رشكاء وتتنافر مع 

تبعية بع�سهم لبع�س)80(.

فهنا يتم التمييز بني العقدين على اأ�سا�س معيار التبعية القانونية حتى لو توافرت لدى 

العامل نية امل�ساركة يف الربح بالإ�سافة اإلى اأجره)81(.
)78) د. ال�سيد عيد نايل، مرج�ع �سابق �س�98 ، د.ح�سن كره، مرجع �سابق، �س�143.

)79) ينظر يف ذلك: اأ�س�ول قانون العمل، د. ح�سن كره، مرجع �سابق فقرة 87 �س�178 وما بعدها. 
)80)د. راأفت حممد اأحمد حماد، مرجع �سابق، �س�� 68 ، د. ال�سيد حممد ال�سيد عمران، مرجع �سابق، �س� 208. 

)81)د. عل���ى عو����ص ح�س���ن، مرجع �سابق، �س����192، د.اإ�سماعيل غامن،  مرج���ع �سابق، �س�127، د.حمم���د لبيب �سنب، مرجع 
�ساب���ق، �س�����72، قانون العمل والتاأمينات الجتماعية د. ج�مال خليل الن�سار، ج� 1، كلية ال�سريعة والقانون بدمنهور – 

جامعة الأزهر ، ط� 2000م مطبعة الأزهر بدمنهور، �س�35– 36. 
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رابعاً: عقد العمل وعقد الوكالة.

الوكالة يف اللغة : 
هي التفوي�س بالرعاية واحلفظ : )82(

وق���د تعددت معانيها لغوياً ف���ى القراآن الكرمي : فتاأتي مبعن���ى التفوي�س كما يف قوله 

تعالى:  ڇ ڈ ڈ ژ       ژڑ ڑ ک ک ک ک ڇ غافر: 44 .

كما تاأتى مبعنى احلفظ والرعاي���ة. كما يف قوله تعالى: ڇ ڀ ٺ  ٺٺ ٺ  ٿ ٿ 

ٿ ڇ يو�سف: 64 ، وكما يف قوله عّز وجّل: ڇ ىئ يئ جب حب خب ڇ اآل عمران: 17٣ .

وق���د تاأتى مبعن���ى العتماد، من توكلت عل���ى اهلل، اعتمدت عليه ومن���ه قوله تعالى: 

ڇڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڇ الن�س���اء: ٨1 ، وقول���ه �س���بحانه: ڇ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڇ 

هود:56.

ففي هذا كله اإ�س���ارة اإلى اأن الوكيل من �س���اأنه اأن يرعى ما وكل فيه باأمانة ونظر، واأن 

يحفظ ما اأ�سند اإليه حتى تاأتى اأعماله وفق م�سلحة املوكل. 

والوكالة يف ا�صطاح الفقهاء:
عرفها احلنفية: باأنها: اإقامة الإن�سان غريه مقام نف�سه يف ت�رشف معلوم)83(. 

وعند املالكية هي: نيابة يف حق، غري م�رشوطة مبوته ول اإمارة")84(.
وعند ال�س���افعية هي:  تفوي�س �س���خ�س لغريه، فيما يفعله حال حياته، مما يقبل النيابة 

)82)امل�سباح املنر ، مرجع �سابق، �ص 670.  
)83)تكمل���ة فت���ح القدي���ر ، �سم����ص الدي���ن اأحم���د بن قودر املع���روف بقا�س���ى زادة ،2/7. وه���ى تكملة لفتح القدي���ر للمحقق 
كم���ال الدي���ن اب���ن الهمام. على �سرح الهداية ل�سيخ الإ�سالم برهان الدين اأبى بكر املرغينانى، طبعة دار اإحياء الرتاث 

العربى. 
)84)جواهر الإكليل، للعالمة �سالح عبد ال�سميع الآبى الأزهرى، 125/2 ، احللبى – م�سر بدون تاريخ. 
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�رشعاً)85(.
وعرف احلنابلة الوكالة باأنها: ا�ستنابة جائز الت�رشف  مثله، فيما تدخله النيابة)86(.

فالوكالة تفوي�س اأحد الأ�سخا�س اأمره لآخر للقيام بت�رشف قانوين واإقامته مكانه)87( 
وقد عرفت املادة 1٨ من نظام املحكمة التجارية ال�س���عودي الوكيل بالعمولة وهي اأحد 
اأنواع الوكالة باأنه: )هو الذي يتعاطى التجارة بالو�ساية والنيابة ويجري معاماته با�سمه 

اأو بعنوان �رشكة ما حل�ساب موكله(.
1- اأوجه التفاق: 

يتفق العقدان يف الآتي:
اأ � م���ن حيث الإل���زام واللتزام: اأن كًا من العقدين يق���وم اأحد طرفيه بعمل معني 

مل�سلحة الطرف الآخر.
ب � م���ن حيث املقابل: اأن العامل يف عقد العمل يح�س���ل عل���ى اأجر مقابل العمل، 

وكذلك الوكيل يف حالت كثرية يح�سل على اأجر)88(.
ج � من حيث اخل�س���وع والتبعية: فالعامل والوكيل يخ�س���عان لإ�رشاف رب العمل 

واملوكل واإن كان الإ�رشاف يتفاوت بني العقدين.
2- اأوجه الختاف: 

رغم الت�س���ابه ال�س���ابق ذكره بني العقدين اإل اأن عقد العم���ل يختلف عن الوكالة يف 

)85)نهاي���ة املحت���اج للرمل���ي ، مرج���ع �سابق، 15/5 ، مغن���ى املحتاج ، للخطيب ال�سربين���ي، 217/2 ، احللبى – م�سر 1377ه� 
/ 1958م. 

)86)منته���ى الإرادات، تق���ي الدي���ن حممد بن اأحمد بن عبد العزيز ، املعروف بابن النجار 443/1 ، ط. عامل الكتب بروت 
1996م. 

)87)د. راأفت حممد حماد، مرجع �سابق، �س�64.
)88) الأ�سل اأن عقد الوكالة املدنية عقد تربع ، بعك�ص الوكالة التج�ارية فالأ�س�ل فيها اأنها مبقابل يتم التفاق عليه بن 

الطرفن.
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الآتي: 
اأ � من حيث الو�س���ع النظامي : جند اأن الو�س���ع النظامي يختلف يف كا العقدين، 
حيث اإن الو�س���ع النظامي لعقد العمل ي�س���تهدف حماية العامل اأ�سا�ساً، بينما ل يحظى 

الوكيل مبثل هذه احلماية)89(.
ب � م���ن حيث املحل: فمحل عقد العمل هو العمل املادي ال���ذي يوؤديه العامل، اأما 

الوكالة فمحلها اإجراء الت�رشف القانوين.
ج � م���ن حيث املقابل: فعقد العم���ل يقوم على مقابل األ وهو الأجر، وذلك بخاف 

الوكالة فاإنها يف الأ�سل تقوم على التربع.
د � من حيث طبيعة الأجر: فالأجر يف عقد العمل له امتياز خا�س حيث يتمتع العامل 
بامتياز يف ا�س���تيفائه ويظه���ر ذلك جليا من خال ن�س املادة 1٩ م���ن نظام العمل والتي 
تن�س على: "تعد املبالغ امل�س���تحقة للعامل اأو ورثته مبقت�س���ى هذا النظام ديوناً ممتازة من 
الدرجة الأولى. وللعامل وورثته يف �س���بيل ا�ستيفائها امتياز على جميع اأموال �ساحب 
العمل."، وذلك بعك�س اأجر الوكيل، كما اأن اأجر العامل ل يجوز احلجز عليه يف بع�س 

الأحوال، وهذا بخاف اأجر الوكيل.
ه� � من حيث احلماية النظامية : فالعامل يتمتع بحماية نظامية عند انتهاء العقد تفوق 
تلك التي يقررها النظام للوكيل يف حالة عزله، وهذا يبدو وا�سحا من خال ن�س املادة 
64 من نظام العمل والتي ن�س���ت على: " يلزم �س���احب العمل عند انتهاء عقد العمل 

مبا ياأتي:
1- اأن يعطي العامل - بناًء على طلبه - �سهادة خدمة دون مقابل ويو�سح فيها تاريخ 

)89) د. ال�سيد عيد نايل، مرجع �سابق، �س� 94، د. ح�سن كره ، مرجع �سابق، �س�146.
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التحاق���ه بالعمل وتاري���خ انتهاء عاقته بالعم���ل الذي كان يوؤديه ومهنت���ه ومقدار اأجره 
الأخري. ويجب اأن تكون هذه ال�سهادة م�سببة اإذا ا�ستملت على ما قد ي�سيء اإلى �سمعة 

العامل اأو يقلل فر�س العمل اأمامه.
٢- اأن يعيد للعامل جميع ما اأودعه لديه من �سهادات ووثائق.

و� م���ن حيث قواعد اإنهاء العقد: حيث اإن الوكالة تنتهي مبوت املوكل بينما ل ينتهي 
عقد العمل يف الأ�سل مبوت رب العمل حيث تن�س املادة 7٩ من نظام العمل ال�سعودي 
على: "ل ينق�سي عقد العمل بوفاة �ساحب العمل، ما مل تكن �سخ�سيته قد روعيت يف 
اإب���رام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل اأو بعجزه عن اأداء عمله، وذلك مبوجب �س���هادة 
طبية معتمدة من اجلهات ال�س���حية املخولة اأو من الطبيب املخول الذي يعينه �س���احب 

العمل".
ز� من حيث اللزوم وعدمه : جند اأن عقد العمل عقد لزم، اأما عقد الوكالة فهو عقد 

غري لزم يف الأ�سل لأنه من عقود التربع)90(.
والراأي ال�س���ائد حول معيار التفرقة والتمييز بني العقدين، هو الأخذ ب�سابط التبعية 
كمعي���ار للتمييز بني عقد العمل وعقد الوكالة، حي���ث اإن رابطة التبعية عن�رش جوهري 

يف عقد العمل ولي�ست كذلك يف الوكالة)91(.

خام�صًا: عقد العمل وعقد الإيجار.
اإذا اأمعنا النظر يف كا من عقد العمل وعقد الإيجار جند اأن بينهما عموم وخ�سو�س 
فكل عقد عمل هو عقد اإيجار لاأ�س���خا�س، بينم���ا لي�س كل عقد اإيجاره هو عقد عمل، 
)90) قان���ون العم���ل والتاأمين���ات الجتماعي���ة، د. حممد حلمي م���راد، ط�1، ل�سن���ة 1961م، مطبعة نه�سة م�س���ر، الفقرات: 

.211 -210
)91)  د. راأفت حممد حماد، مرجع �سابق، �س�� 65-66-67 ، د.عادل عبداحلميد الفجال، مرجع �سابق، �س� 13 وما بعدها.
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فهن���اك اإيجاره الأعيان والتي يوجد بينه���ا وبني عقد العمل فرق كبري، ففرق بني العمل 
الذي يق���وم به العامل يف عقد العمل، وبني ال�س���يء العادي ال���ذي يكون حمًا لعقد 

الإيجار.
ومع ذلك فما زالت توجد �سور يدق فيها اأمر التمييز بني عقد العمل وعقد الإيجار، 
وم���ن اأهم هذه ال�س���ور العملية احلالة التي يكون �س���احب العمل فيه���ا ملتزم بتوفري 
م�س���كن للعامل، فاإذا كان للعامل احلق يف النتفاع بامل�س���كن باملجان، فا حاجة تدعوا 
اإل���ى القول ب���اأن ثمة عقديني عقد عمل وعقد اإيجار، بل يعت���رب العقد عقد عمل خال�س 
ويكون النتفاع بامل�س���كن مي���زة عينية يقدم للعامل ويعترب جزًء م���ن الأجر)92(. اأما اإذا 
كان العامل يدفع اأجرة يف مقابل انتفاعه بامل�س���كن، فا منا�س من القول بوجود عقدين 

اأحدهما عقد عمل، والآخر عقد اإيجار لل�سكن.  
عل���ى اأن الإيجار يف هذه احلالة يك���ون عقداً تابعاً لعقد العمل، اإذ اإن �س���فة العامل 
كانت ملحوظة يف تخويله حق النتفاع بامل�س���كن، وبالتايل ينق�س���ي هذا احلق بانتهاء 

عقد العمل.)93(

)92)  د. عبد العزيز املر�سى، مرجع �سابق، �س� 60-159.
)93) ق���د كان���ت امل���ادة الثاني���ة من امل�سروع التمهيدي للقان���ون املدين امل�سري تن�ص على اأن " ل يعترب ما يلزم به رب العمل 
للعام���ل م���ن م���اآكل وم�سكن ملحق���اً بالأجر املتفق عليه ويزول بزوال احلق يف الأجر". ينظ���ر: اأ�س�ول قانون العمل، د. 

ح�سن كره، مرجع �سابق، �س� 145 وما بعدها، وقانون العمل، د.اإ�سماعيل غامن ، مرجع �سابق، �س� 124 وما بعدها.
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اخلامتة
اأ�ستطيع اأن ا�ستخل�س بعد هذا العر�س لطبيعة عقد العمل والتمييز بينه وبني غريه من 

العقود الأخرى بع�س النتائج يف تركيز �سديد وهي كالتايل:
1-اإن عقد العمل من العقود احليوية والذي ميثل ركيزة اأ�سا�س���ية لكافة الدول ل�سيما 
يف الوقت احلا�رش الذي اأ�س���بحت فيه جميع ال���دول تتبارى فيما بينها على تهيئة املناخ 
املنا�سب للعامل حتى ي�س���تطيع اأن ينتج، واأ�سبح تقدم ال�سعوب يقا�س مبا تقدمه اأنظمة 

الدول وقوانينها من �سمانات للعمال.
٢-اأن عقد العمل اإمنا هو اتفاق يق�سد به قيام �سخ�س باأداء عمل حل�ساب اآخر، وتت 
اإدارته واإ�رشافه لقاء اأجر معني، وبذلك فعقد العمل له ثاثة عنا�رش وهي: العمل والأجر 

والتبعية.
٣-اأن عقد العمل يف الفقه الإ�س���امي ل يعدو اأن يكون نوعا من اإجارة الأ�س���خا�س 
وميكن تعريفه وفقا ملا ذهب اإليه ال�س���افعية باأنه: "عقد على منفعة مق�سودة معلومة قابلة 

للبذل والإباحة بعو�س معلوم".
4-اأن عقد العمل له جمموعة من اخل�س���ائ�س وال�سفات التي متيزه عن غريه والتي 

ميكن اإجمالها يف:
- اأنه عقد ملزم للجانبني )العامل ورب العمل(.

- اأن���ه عقد من عقود املعاو�س���ة حيث اإن كا من العامل ورب العمل يح�س���ل على 
مقابل ملا يعطى.

- اإن عقد العمل يعترب من العقود امل�س���تمرة اأو الزمنية، اإذ ُيعد الزمن عن�رشاً اأ�سيًا 
يف هذا العقد، فبموجبه تقا�س التزامات العامل ورب العمل، فاإذا ا�ستثنيت احلالة التي 



288PB  العدد |66| ذو القعدة  1435هـ

يقدر فيها الأجر على اأ�سا�س العمل، فاإن الزمن ُيعد �رشورياً لقيا�س اأداء العامل.
- اأن عقد العمل يقوم على العتبار ال�سخ�س���ي بالن�سبة للعامل لأن �سخ�سية العامل 

فيه حمل اعتبار وبالتايل يتاأثر العقد بوفاة العامل اأو كل ما يطراأ عليه.
- اأن عقد العمل هو عقد ر�س���ائي يقوم على الرتا�س���ي بني اأطرافه وين�س���ب على 

العمل.
1-اأن عقد العمل يتميز عن غريه من العقود التي قد تت�س���ابه معه مثل عقد املقاولة اأو 
ال�ست�سناع، اأو ال�رشكة اأو البيع اأو الوكالة والتي يتميز عقد العمل عنها بعن�رش التبعية 

واخل�سوع لإدارة رب العمل وتوافر الأجر النقدي.
٢-اأن النظام ال�س���عودي قد اأفرد لنظام العمل نظاما ق�س���ائيا خا�س���ا يتمثل يف جلان 
ت�س���وية املنازعات العمالية، وذلك من باب التي�س���ري على العمال و�س���مان ال�رشعة يف 
الف�س���ل يف املنازعات، اإلى جانب كون هذه اللج���ان ذات دراية وخربة يف املنازعات 

التجارية نظرا لتخ�س�سها الدقيق يف الف�سل فيها.


