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إثبات عقد العمل غري املكتوب يف النظام السعودي
دراسة حتليلية ومقارنة

Proof of an Unwritten Labor Contract in Saudi law
A Comparative Analytical Study
إعداد:
د .حممد بن عواد بن سعد األمحدي
أستاذ مشارك بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون جبامعة اال
الربيد اإللكرتوينmohmd1@gmail.com :

إثبات عقد العمل غير المكتوب في النظام السعودي  -دراسة تحليلية ومقارنة ،د .محمد بن عواد األحمدي

املستخلص
يناقش البحث األاكام املتعلقة بإثبات عقد العم غري املكتوب ،وما ينشأ عن إثباته
من اقوق والتزامات ،ويقارن ذلك مع بعض القوانني املعاصرة ،ويتعرض لالجتاهات الفقهية
لشراح القانون ،وجانب من التطبيقات القضالية الوطنية يف ادود مسال البحث ،مع
الوقوف على مدى موافقة األاكام النظامية مع أاكام الفقه اإلسالمي.
ومت الوصو من لال هاا البحث إىل عدد من النتالج كان من أبرزها :أن صااب
العم ال حيق له أن يثبت عقد العم غري املكتوب إال مبا يقوم مقام الكتابة من إقرار وميني
اامسة ،سواء كان ذلك اإلثبات ابتداء ،أو كان يف مواجهة طلب من العام  ،يريد صااب
العم نفيه ،وال فرق بني أن يكون صااب العم تاجرا أو ال ،كما توص البحث إىل أن
املنظم السعود قد راعى ضعف املركز النظامي للعام  ،فقد منحه ارية اإلثبات يف نطاق
عقد العم غري املكتوب فقط.
وبعد مقارنة األاكام النظامية يف البحث بأاكام الشريعة اإلسالمية ،اتضح عدم
تعارضها مع قواعدها وأاكامها.
الكلمات الدالة :وسال اإلثبات ،عقد العم غري املكتوب ،اإلثبات بالكتابة.
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ABSTRACT
This research discusses the rulings related to the proof of an unwritten
labor contract, and the rights and obligations that arise from its
establishment, and this is compared to some contemporary laws, and it is
subject to the jurisprudential trends of law enforcement, and a side from the
national juridical applications within the limits of the research issues, with
reaching out the extent of the compliance of statutory provisions with the
rulings of Islamic jurisprudence.
And through this research, a number of findings were obtained, the
most prominent of which are: The employer has no right to proof an
unwritten labor contract except through a decisive acknowledgment and
oath which takes the place of a written document, Whether that was proof in
the beginning, or against a request from the worker, which the employer
wants to deny. It makes no difference whether the business owner is a
merchant or not.
The research also concluded that the Saudi regulator took into
consideration the weakness of the worker’s regular position, granting him
freedom of proof within the scope of the unwritten contract of employment
only.
After comparing the legal provisions with the rulings of the Islamic
law in this research, it became clear that the legal provisions do not
contradict the rules and provisions of Sharia
Keywords:
means of proof, unwritten labor contract, proving by writing.
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وبعد:

مقدمة.
احلمد اهلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد عليه الصالة والسالم،

تعترب عالقات العم من أهم العالقات التعاقدية يف اجملتمع ،ومن أكثرها ايوية؛
ويعود ذلك إىل انتشارها ،وتنوع تطبيقاهتا ،وعالقتها باأليد العاملة اليت متث مرتكزا حموريا
يف النماء االقتصاد الوطين ،وعالقتها الوثيقة بالعدالة االجتماعية ،ومدى حتققها يف
اجملتمع.
وقد وقع التيار على موضوع متعلق بإثبات عقود العم  ،حتت عنوان ":إثبات
عقد العمل غير المكتوب ،في النظام السعودي ،دراسة تحليلية ومقارنة" ،يناقش ما
التص به عقد العم غري املكتوب من أاكام تتعلق بإثبات العقد ،وما ينشأ عن ذلك من
اقوق والتزامات ،دون األاكام العامة اليت توجبها القواعد العامة يف اإلثبات.
ويتعرض البحث لالجتاهات الفقهية لشراح القانون  -يف عدد من قوانني العم
العربية  -وذلك يف ادود املسال اليت يشملها نطاقه؛ هبدف الوقوف على األاكام األكثر
حتقيقا للعدالة ،واليت تليب االاتياجات العملية يف قطاع األعما  .واهلل املسؤو أن يبارك
فيما كتب ،وينفع به.
أهمية موضوع البحث:
تظهر أمهية هاا املوضوع من عدة جوانب ،وهي:
 يرتبط موضوع البحث بعقود العم  ،ويكتسب أمهيته مما هلا من أمهية اقتصادية
واجتماعية كبرية.
 يف عقود العم غري املكتوبة تزداد احلاجة أكثر إىل حبث ما يتعلق باإلثبات،
ووسالله النظامية ،لعدم وجود عقد مكتوب يوثق احلقوق وااللتزامات اليت على ك
طرف ،فيبقى املوضوع رهني االدعاء ،واجر الزاوية يف ذلك اإلثبات.
 تزداد احلاجة إىل حترير األاكام اخلاصة بإثبات عقد العم  ،وما ينشأ عن إثباته من
اقوق والتزامات ،وفق األنظمة السعودية ،مع ختصيص حماكم نوعية متعلقة بالنزاعات
العمالية ،واالجتاه إىل التوسع يف ذلك يف سالر املناطق ،كما يقضي بالك نظام القضاء.
- 542 -
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 ال ختلو بيئات العم على التالف أنواعها من لالفات ونزاعات متعددة ،يتطلب
كثري منها التدل القضالي للفص فيها ،والقضاء -كما هو معلوم-ال حيكم إال
بناء على ما يقدمه املدعي من إثباتات ،فقد حيكم لصااب اق لقدرته على
إثبات اقه ،وال حيكم لغريه ليس لعدم أاقيته ،ولكن لعدم متكنه من إثبات اقه،
وذلك كله بأاكام إثبات عقد العم  ،السيما غري املكتوب منها ،وما ينشأ عنها
من اقوق والتزامات.
 كما تظهر أمهية املوضوع اخلاصة يف ظ األنظمة السعودية ،لعدم وضوح بعض
األاكام املتعلقة مبوضوع البحث ،واحلاجة إىل بياهنا ،على لالف باقي القوانني
العربية ،فإن أاكام املوضوع تعترب فيها واضحة ومكتملة.
أهداف البحث:
يسعى البحث إىل حتقيق األهداف العلمية التالية:
 .1تقرير األاكام املوضوعية املتعلقة بإثبات عقود العم غري املكتوبة من جهة العام
وصااب العم على ما تقضي به األنظمة السعودية ذات العالقة.
 .2مقارنة األاكام النظامية إلثبات عقود العم غري املكتوبة يف النظام السعود مع
ما يقابلها يف عدد من القوانني العربية للعم واإلثبات ،هبدف تطوير األاكام
والصياغات النظامية.
 .3الوقوف على التطبيقات القضالية هليئة تسوية اخلالفات العمالية ،هبدف استجالء
ما كان غامضا من مسال البحث.
ووقع االلتيار على قرارات هيئة تسوية اخلالفات العمالية اخلاضعة لوزارة العم ،
بالرغم من انتقا االلتصاص القضالي يف اخلالفات العمالية إىل القضاء العام يف
احملاكم العمالية ،بتاريخ1440/2/20هـ؛ وذلك لتوفر املدونات القضالية املتعلقة
بقرارات هيئة تسوية اخلالفات العمالية ،وعدم توفرها يف األاكام القضالية الصادرة
من احملاكم العمالية؛ حلداثة التجربة.
 .4الوقوف على مدى تناسب األاكام النظامية ملسال البحث مع البيئة التنظيمية يف
اململكة.
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 .5الوقوف على مدى موافقة األاكام النظامية املتعلقة مبوضوع البحث مع أاكام
الفقه اإلسالمي ،ووجه موافقتها له.
أسئلة البحث:
يسعى البحث إىل اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما هي األمهية النظامية لكتابة عقد العم يف ظ أاكام نظام العم السعود ؟
 ما هي وسال اإلثبات اليت جيوز لصااب العم أن حيتج هبا يف مواجهة العام يف
النزاعات املتعلقة بعقود العم غري املكتوبة يف ظ األنظمة السعودية؟ وه هي
كافية يف حتقيق العدالة؟
 ما هي وسال اإلثبات اليت جيوز للعام أن حيتج هبا يف مواجهة صااب العم يف
النزاعات املتعلقة بعقود العم غري املكتوبة يف ظ األنظمة السعودية؟ وه هي
كافية لتحقيق العدالة؟
 ه تتوافق وسال اإلثبات اليت قررها املنظم السعود لك ٍ من صااب العم
والعام يف العقود غري املكتوبة مع قوانني العم واإلثبات األلرى يف البلدان
العربية الداللة يف ادود البحث ،أو أن املنظم السعود تفرد يف ذلك عن غريه؟
 ه تتوافق وسال اإلثبات وأاكامها املقررة لصااب العم والعام مع البيئة
التنظيمية يف اململكة أو ال؟

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتقصي يف قوالم البيانات وفهارس املكتبات من لال حمركات البحث
على شبكة اإلنرتنت ،مل أجد من حبث املسال املتعلقة بإثبات عقد العم غري املكتوب
على سبي االستقال  ،وغاية ما وجدته يف شرواات نظام العم السعود وقوانني العم
العربية-يف ادود ما اطلعت عليه-أن يتعرض املؤلف بشيء من االلتصار لبعض تلك
املسال  ،دون استيعاب هلا.
وكما أنين مل أجد من اعتىن باكر التطبيقات القضالية من لال مبادئ وقرارات هيئة
تسوية اخلالفات العمالية يف نطاق مسال البحث ،بالرغم من نشر عدد من مدونات
املبادئ والقرارات العمالية.
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حدود البحث:
يتقيد البحث باحلدود العلمية التالية:
 يتقيد البحث يف ادود عقد العم غري املكتوب ،فتخرج بالك كافة العقود
األلرى ،كما خيرج عقد العم املكتوب.
 يتقيد البحث يف األاكام املوضوعية لإلثبات ،فيخرج بالك ما يتعلق باألاكام
اإلجرالية لإلثبات.
 يتقيد البحث باألاكام اخلاصة اليت يثريها إثبات عقد العم غري املكتوب ،فتخرج
بالك األاكام العامة اليت تقررها القواعد العامة لإلثبات ،فال يتعرض هلا البحث
إال على سبي االستطراد أو تبعا لغريها.
 يلتزم البحث من ايث األص مبناقشة أاكام مسالله يف ظ النظام السعود ،
ويقارهنا بقوانني العم واإلثبات يف مصر واألردن والسودان والكويت ،وقد تقتضي
احلاجة البحثية يف بعض املواطن ،وعلى سبي االستثناء ،أن يتعرض لقوانني العم
أو اإلثبات يف بلدان ألرى ،باإلضافة ملا سبق ،ايث قد تتفق القوانني -حم
البحث -على اجتاه وااد يف املسألة حم البحث ،بينما تشك قوانني ألرى
اجتاها خمتلفا ،األمر الا يتطلب التطرق هلا.
منهج البحث:
سلكت يف هاا البحث املنهج التحليلي ايث مجعت النصوص النظامية يف األنظمة
ذات العالقة ،والنصوص القانونية املقابلة هلا ،وقمت بدراستها وحتليلها ،واستخالص
أاكامها ،مث اجتهدت يف التأصي الفقهي لألاكام النظامية ،من لال إيضاح وجه موافقة
األاكام النظامية -يف نطاق مسال البحث -مع أاكام الفقه اإلسالمي.
كما استخدمت املنهج املقارن ،فقارنت األاكام النظامية يف النظام السعود مع ما
يقابلها يف عدد من قوانني العم وقوانني اإلثبات ،وفاضلت بينهما ،وأشرت إىل ما أراه أكثر
حتقيقا للمصلحة العامة ،واىت ال يطو البحث فقد اقتصرت يف املنت على ذكر نصوص
املواد الواردة يف األنظمة السعودية فقط ،بينما املواد القانونية األلرى اليت تطرق هلا البحث،
فإين أكتفي باكر معناها ،مع اإلشارة إىل اسم القانون اليت وردت فيه ،ورقمها ،وال أذكر
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نصها إال إذا وجد ما يقتضي ذكرها بالنص ،كأن تتضمن معىن جديدا مل يرد يف املواد النظرية
يف القوانني األلرى ،وحنو ذلك.
خطة البحث:
مقدمة؛ وتتضمن اإلطار املنهجي للبحث.
المبحث األول :مفهوم إثبات عقد العمل غير المكتوب ،وأهميته النظامية.
وفيه مطلبان ،مها:
المطلب األول :مفهوم اإلثبات ،ووسالله ،والقواعد املنظمة له.
المطلب الثاني :مفهوم عقد العم  ،واألمهية النظامية لكتابته ،وإثباته.
المبحث الثاني :إثبات صاحب العمل لعقد العمل غير المكتوب.
وفيه مطلبان ،مها:
المطلب األول :إثبات صااب العم لعقد العم غري املكتوب يف النظام السعود
والقانون املقارن.
المطلب الثاني :إثبات صااب العم لعقد العم غري املكتوب يف الفقه اإلسالمي.
المبحث الثالث :إثبات العامل لعقد العمل غير المكتوب.
وفيه مطلبان ،مها:
المطلب األول :إثبات العام لعقد العم غري املكتوب يف النظام السعود والقانون
املقارن.
المطلب الثاني :إثبات العام لعقد العم غري املكتوب يف الفقه اإلسالمي.
الخاتمة :وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
قائمة بالمراجع والمصادر.
الفهارس.
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املبحث األول :مفهوم إثبات عقد العمل غري املكتوب ،وأهميته النظامية.
ويتضمن مطلبني ،مها:
املطلب األول :مفهوم اإلثبات ،ووسائله ،والقواعد املنظمة له.
ويتضمن فرعني ،مها:
الفرع األول :مفهوم اإلثبات في اللغة واالصطالح.
أوالً :معنى اإلثبات في اللغة:
اإلثبات من مادة ثبت ،ويأيت مبعان عديدة ،منها شدة الضبط واحلفظ ،فيقا  :رج
ثبت؛ أ اافظ وثقة ،ومنها :التحقق والتأكد ،فيقا  :أثبت احلق؛ أ أكده ،وثبت األمر؛
أ حتقق وتأكد ،ومنها إقامة احلجة ،فيقا أثبت اجته ،أ أقامها وأوضحها (.)1
ثانياً :معنى اإلثبات في االصطالح:
يستخدم مصطلح "اإلثبات" باملعىن العام ،فيقصد به إقامة احلجة مطلقا ،سواء كان
ذلك أمام القاضي أم أمام غريه ،وسواء كان قب التنازع أم بعده ،دون أن يتقيد بوسال
حمددة ،وإجراءات معينة (.)2
ٍ
اينئا
كما يستخدم "اإلثبات" للداللة على معىن ألص مما سبق ،ويطلق عليه
مصطلح "اإلثبات القضالي" .ويعرف الفقه اإلسالمي "اإلثبات القضالي" بعدة تعريفات،
من أمجعها أنه" :إقامة احلجة أمام القضاء بالطرق اليت اددهتا الشريعة ،على اق أو واقعة
ترتتب عليها آثار شرعية" (.)3
ويعرفه شراح القانون املقارن بتعريفات ،من أشهرها أنه" :إقامة الدلي أمام القضاء،
( )1انظر :حممد بن مكرم بن منظور" ،لسان العرب "( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ) ،ج،2 :
ص20-19 :؛ أمحد بن حممد بن علي الفيومي" ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .ب.ط،
بريوت :املكتبة العلمية ،ب.ت) ،ج ،1:ص.80:
( )2انظر :حممد بن مصطفى الزايلي" ،وسال اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية
واألاوا الشخصية" (.الطبعة الشرعية ،دمشق :مكتبة دار البيان1428 ،هـ) ،ج ،1 :ص.22 :
( )3انظر :الزايلي ،وسال اإلثبات ،ج ،1 :ص.23 :
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بالطرق اليت اددها القانون ،على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها" (.)1
ويف نطاق النظام السعود  ،يعرفه شراح النظام بأنه ":إقامة الدلي أمام القضاء على
تصرف أو واقعة مبا يعد منتجا يف الدعوى ،وفق إجراءات املرافعات الشرعية ،ويف ضوء
أاكام الشريعة اإلسالمية" (.)2
ويظهر من تعريف اإلثبات القضالي يف االصطالح القانوين أن حم اإلثبات هو
مصدر احلق أو السبب املنشئ لألثر القانوين املدعى به ،ويتمث يف الواقعة القانونية ،سواء
كانت تصرفا قانونيا أو واقعة مادية ،فإذا ثبتت هاه الواقعة ،ثبت نتيجة عن ذلك احلق أو
األثر القانوين املدعى به(.)3وهاا املعىن دقيق ووجيه.
واملالاظ أن تعريف الفقه اإلسالمي والفقه القانوين متقارب جدا ،والفارق الرليسي
هو يف تعيني املرجع يف حتديد طرق اإلثبات ،وأاكامها املوضوعية واإلجرالية ،ه هو الفقه
اإلسالمي والنظام السعود أو أنه القانون؟
واملقصود من مصطلح "اإلثبات" يف هاا البحث املعىن اخلاص ،والا يُطلق عليه
"اإلثبات القضالي".
ثالثاً :وسائل اإلثبات:
املقصود بوسال اإلثبات القضالي "الوسال اليت يلجأ إليها اخلصوم إلقناع القاضي
بصحة الوقالع اليت يدعوهنا"(.)4
وهاه الوسال هي :الكتابة ،والشهادة ،واليمني ،واإلقرار ،واملعاينة ،واخلربة،
( )1انظر :عبد الرزاق السنهور " ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد"( .طبعة جديدة ،بريوت:
منشورات احلليب احلقوقية2009 ،م) ،ج ،2:ص.14-13 :
( )2انظر :حممود علي عبدالسالم وايف" ،طرق اإلثبات وقضاء التنفيا يف النظام السعود "(.ط،1
الرياض :دار جوهرة العلوم1440،هـ2018/م ) ،ص.15:
( )3انظر :مسري تناغو" ،أاكام االلتزام واإلثبات"( .ط ،1االسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية،
2009م) ،ص49-45 :؛ السنهور  ،الوسيط ،ج ،2:ص.15 :
()4ا نظر :حممد اسن قاسم ،حممد سيد الفقي" ،أساسيات القانون"( .ب  .ط ،بريوت ،منشورات
احلليب احلقوقية2003 ،م) ،ص.234:
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والقرالن( .)1ولك منها أاكام وشروط وضوابط ،مدونة يف مظاهنا.

الفرع الثاني :القواعد المنظمة لإلثبات.
تنقسم األاكام املتعلقة باإلثبات إىل قسمني ،مها:
 .1األاكام املوضوعية ،وتشم ك ما يتعلق مبح اإلثبات ،من ايث حتديده،
وبيان شروط الواقعة حم اإلثبات ،وتعيني طرق اإلثبات ،وتقدير القيمة القانونية
لك منها .وهاه األاكام هي األكثر ،وتدل ضمن موضوعات القانون املدين،
ويعتين هبا شرااه.
 .2األاكام الشكلية أو اإلجرالية ،وتشم اإلجراءات الالزمة لالاتجاج بك طريق
من طرق اإلثبات ،وتدل هاه األاكام ضمن موضوعات قانون املرافعات،
ويعتين هبا شرااه(.)2
()3
ويف اململكة العربية السعودية ،يف عقد املنظم السعود يف نظام املرافعات الشرعية
باب مستق  ،وهو الباب التاسع ،بعنوان" إجراءات اإلثبات" ،ويتكون من ( )57مادة ،تبدأ
من املادة ( ،)101وتنتهي باملادة ( .)158وينظم هاا الباب األاكام اإلجرالية لإلثبات،
وجانبا من أاكامه املوضوعية.
وعليه ،فإن نظام املرافعات الشرعية هو املرجع يف النظام السعود يف األاكام
اإلجرالية لإلثبات ،وكالك احلا يف بعض األاكام املوضوعية ،باعتبار النظام ميث التيار
ويل األمر يف مسال اخلالف ،وتقريره فيما يتطلب اجتهادا على أساس السياسة الشرعية،
وما مل يتطرق له النظام من األاكام املوضوعية ،فريجع فيها إىل أاكام الفقه اإلسالمي،
باعتبارها متث الشريعة العامة يف اململكة.

( )1قاسم ،حممد سيد الفقي  ،أساسيات القانون ،ص.234:
( )2انظر :السنهور  ،الوسيط ،ج ،2:ص90 :؛ تناغو ،أاكام االلتزام واإلثبات ،ص11-9 :؛ وايف،
طرق اإلثبات وقضاء التنفيا يف النظام السعود  ،ص.9:
( )3صدر نظام املرافعات الشرعية السعود باملرسوم امللكي رقم م ،1/وتاريخ 1435/1/22هـ.
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املطلب الثاني :مفهوم عقد العمل ،واألهمية النظامية لكتابته ،وإثباته.
ويتضمن ثالثة فروع ،هي:
الفرع األول :مفهوم عقد العمل.
عرف املنظم السعود عقد العم يف املادة ( )50من نظام العم  ،بأنه ":عقد
مربم بني صااب عم وعام  ،يتعهد األلري مبوجبه أن يعم حتت إدارة صااب العم أو
إشرافه مقاب أجر" ،كما عرفه قانون العم املصر ( )2يف املادة( ،)31بتعريف مشابه ،ولال
قانون العم الكوييت( )3من تعريف لعقد العم .
وعرفه قانون العم األردين()4يف املادة( )2بطريقة تضمنت تفصيال أكثر؛ ايث
نصت املادة على أنه ":اتفاق شفهي أو كتايب ،صريح أو ضمين ،يتعهد العام مبقتضاه أن
يعم لدى صااب العم وحتت إشرافه وإدارته مقاب أجر ،ويكون عقد العم ملدة حمددة
أو غري حمددة ،ولعم معني أو غري معني" ،وقريبا من ذلك ما جاء يف قانون العم
السوداين( )5يف املادة( ،)4إال أنه استثىن عقود التلماة ،فلم يعتربها من عقود العم  ،ومل
ينص على مشو عقد العم ملا كان حمدد املدة أو غري حمدد ،أو كان على عم معني أو
غري معني.
والا أراه أن التعريف العلمي يفض أن يقتصر على احلقالق الرليسية يف املعرف،
أاكامها عند
واليت تبني ماهيته ،وال حيسن أن يـُغرق يف تفاصي األاكام ،فالتفاصي تُبني
ُ
احلاجة من لال مواد مستقلة ،مع مراعاة عدم احلاجة إىل تأكيد العمومات أو اإلطالقات
الواردة يف ألفاظ التعريف ،ايث إن األص بقاء اللفظ العام على عمومه ،واملطلق على
إطالقه ،طاملا ال يوجد ما خيصصه أو يقيده ،فعلى سبي املثا  ،فلفظ "اتفاق" يشم من
ايث األص االتفاق الشفو والكتايب ،والصريح والضمين ،وليس هناك ااجة فنية إىل
()1

( )1صدر نظام العم
( )2صدر قانون العم
( )3صدر قانون العم
( )4صدر قانون العم
( )5صدر قانون العم

السعود باملرسوم امللكي رقم(م ،)51/وتاريخ1426/8/23هـ.
املصر برقم( ،)12يف 2003م.
الكوييت برقم( ،)6يف 2010/2/10م.
األردين برقم( ،)8يف1996/4/15م.
السوداين برقم( ،)19يف 1996/6/22م.
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النص على هاه احلاالت يف التعريف.
كما يشك على تعريف قانون العم األردين تصحيحه للعقد يف احلالة اليت يكون فيها
العم املطلوب من العام غري حمدد ،أو غري معني ،مع عدم اشرتاطه كونه قابال للتعيني ،وهاا
يعد خمالفا للقواعد العامة للعقود ،اليت تشرتط أن يكون حم االلتزام معينا أو قابال للتعيني.
لالك ،فأرى أن تعريف عقد العم كما جاء يف نظام العم السعود وقانون العم
املصر هو األوىل.
الفرع الثاني :األهمية النظامية لكتابة عقد العمل.
ختتلف قوانني العم يف تقرير مدى أمهية كتابة عقد العم  ،ويربز يف ذلك اجتاهان ،مها:
االتجاه األول :يشرتط حترير عقد العم يف وثيقة مكتوبة ،ويألا به كثري من قوانني
العم العربية ،ومنها:
()1
قانون العم املصر يف املادة ( ،)32وقانون العم السوداين يف املادة (، )1/28
وقانون العم األردين يف املادة(/15أ ،)1-وقانون العم الكوييت يف املادة ( ،)28واتفاقية
العم العربية ( )2يف املادة ( )20منها.
وقد ألا بالك املنظم السعود  ،فنص يف املادة ( )51من نظام العم على إجياب
كتابة العقد ،ايث جاء فيها" :جيب أن يكتب عقد العم من نسختني ،حيتفظ ك من
طرفيه بنسخة .ويعد العقد قالما ولو كان غري مكتوب."...
ومنطوق املادة جاء صرحيا يف إجياب كتابة عقد العم  ،ولكن ه هاه الكتابة تعترب
شرطا النعقاد العقد أم إلثباته أم لنفاذه؟ وما املستند يف الرتجيح بني هاه االاتماالت.
واجلواب على ذلك :أن منطوق املادة أعاله نفى صرااة أن تكون الكتابة شرطا
النعقاد عقد العم  ،ايث جاء فيها أن العقد يعد قالما ولو مل يكتب ،مما يد صرااة أن
العقد غري املكتوب يعترب يف نظر املنظم السعود عقدا صحيحا ومنتجا آلثاره.
بقي ااتما أن تكون الكتابة شرطا إلثبات العقد أو لنفاذه ،وبالرجوع إىل نص املادة
( )1يقيد قانون العم السوداين إجياب الكتابة بالعقود اليت تتجاوز مدهتا ثالثة أشهر.
( )2صدرت اتفاقية العم العربية من منظمة العم العربية برقم ( ،)6يف 1976م.
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أعاله جند أنه قد لال من أ قرينة تد على أن اشرتاط الكتابة كان لنفاذ العقد ،فلم يبق
إال أن تكون مشروطة إلثبات العقد ،ومستند ذلك:
 أن عرف الصياغة القانونية-كما يظهر باالستقراء -يقتضي عند اشرتاط الكتابة
لعقد من العقود أن تكون إما شرطا النعقاده ،أو شرطا إلثباته ،أو لنفاذه،
وتكييف هاا الشرط على أنه شرط لالنعقاد أو للنفاذ حيتاج قرينة تد عليه ،أما
إن لال السياق من قرينة ،فإن األص أن اشرتاط الكتابة يكون إلثبات العقد.
 د السياق العام للمادة( )51من النظام أن إجياب الكتابة كان متعلقا بإثبات
العقد ،ايث إهنا نصت بعد إجياب كتابة عقد العم على أن للعام واده إثبات
العقد يف االة عدم كتابته جبميع طرق اإلثبات ،مما يفهم معه أن اشرتاط الكتابة
وإجياهبا يف صدر املادة كان متعلقا بإثبات العقد ،وكان عاما يف كافة األاوا ،
ولكال الطرفني يف العقد ،لالك اقتضى األمر أن يتدل املنظم الستثناء إثبات
العقد غري املكتوب بالنسبة للعام من عموم احلكم املوجب لإلثبات بالكتابة
لكال الطرفني ،وأبقى صااب العم  ،سواء كان العقد مكتوبا أو غري مكتوب،
على ما يقتضيه العموم من إجياب اإلثبات بالكتابة.
ويالاظ أن صياغة املادة ( )51من النظام –وما يقابلها يف قوانني العم األلرى -
لو كانت أكثر وضواا ،ونصت -بشك أو بآلر-على أن تعلق إجياب الكتابة بإثبات
العقد ،وأهنا شرط له ،وليست أل غرض آلر من األغراض التنظيمية إلجياب الكتابة يف
نطاق العقود ،ملا بقي مكان هلاه املناقشة ،وال نقطع االاتما املوجب هلا ،فصياغة اجلملة
األوىل يف املادة أعاله جاءت من ايث األص لتقرر وجوب كتابة العقد ،فإذا مل يكتب
العقد كان صااب العم مسؤوال مسؤولية جنالية ،ومل تتضمن صياغة هاه اجلملة اشرتاط
الكتابة لإلثبات ،مما يستدعي-كما قلت آنفا -أن تُض َّمن املادة عبارة تفيد هاا املعىن.
وال شك أنه كلما كانت الصياغة القانونية أكثر وضواا ،وأد على مراد املنظم ،كان
ذلك أكثر داللة على إتقان وجودة الصياغة.
ويأيت اشرتاط الكتابة إلثبات العقد حمققا ملصلحة العام أكثر مما لو كان اشرتاطها
النعقاده ،إذ قد يتفق صااب العم مع العام شفويا ،ويأىب أن حيرر بالك عقدا ،لئال
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يكون دليال عليه ،فإذا طالبه العام حبقوقه أنكرها ،فإذا قرر النظام بطالن العالقة بينهما
لعدم كتابتها ،كان يف هاا شيء من اإلجحاف مبصلحة العام  ،واألصلح له احلكم بصحة
العقد ،ولو مل يكتب ،ومنحه ارية اإلثبات حلقوقه.
واألص أن ك التزام جيب أن حيدد املسؤو عنه ،الا يتحم واده كافة التبعات
واآلثار القانونية الناشئة عن اإللال به ،إال أن املادة ( )51من النظام اكتفت بإجياب
الكتابة ،ومل تصرح باملسؤو عن القيام هبا ،مما قد يرتتب عليه تدافع املسؤولية بني العام
وصااب العم  ،أو االدعاء بأن كليهما مسؤو عن عدم الكتابة ،مع االلتالف الظاهر
بني املركز القانوين لك منهما.
والا تقتضيه طبيعة املركز القانوين لك ٍ من صااب العم والعام أن يكون
املسؤو عن االلتزام بكتابة العقد هو صااب العم  ،باعتباره هو الطرف األقوى يف العالقة،
ويستطيع إجبار العام على توقيع العقد ،خبالف العام  ،فال ميكنه ذلك ،ب إن مصلحته
تقتضي إبرام العقد مع صااب العم بأ طريقة كانت ،ويشهد لالك ما يلي:
 املادة ( )18من الاللحة التنفياية لنظام العم  ،ايث جاء فيها...":وعلى صااب
العم االلتزام بتحرير عقد عم مع العام  ،حبيث يتضمن عقد العم البنود اإللزامية
املنصوص عليها يف النموذج املواد كحد أدىن ،".....وهاا نص صريح يف املسألة.
 القرار الوزار الصادر من وزير العم والشؤون االجتماعية رقم ()156309
يف1440/8/18هـ ،والقاضي باعتماد إطالق برنامج توثيق عقود العم الكرتونيا
وفق لطة زمنية ،موضحة يف القرار ،وأناطت هاه املسؤولية بصااب العم ،
ورتبت على إلالله به جواز انتقا العما التابعني له إىل صااب عم آلر دون
موافقة صااب العم احلايل.
 القرار الوزار الصادر من وزير العم والشؤون االجتماعية رقم ( )178743يف
1440/9/27هـ ،والقاضي باعتماد جدو املخالفات والعقوبات املقابلة هلا،
ايث تضمن النص يف الفقرة ( )24على أن قيام صااب العم بتشغي عام
ٍ
من دون عقد عم ٍ
مكتوب أو موثق يعترب خمالفة نظامية ،يتحم تبعاهتا –كما
يفهم من القرار-صااب العم .
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وقد جاءت صياغة املادة ( )32من قانون العم املصر أكثر وضواا ،ايث
اددت املسؤو عن كتابة العقد ،فجعلتها التزاما يف ذمة صااب العم  ،ايث نصت املادة
على أن" :يلتزم صااب العم بتحرير عقد العم كتابة باللغة العربية ،"......وكالك املادة
( )28من قانون العم السوداين.
وكضمانة للتقيد باألاكام القانونية لعقد العم واليت منها وجوب كتابة عقد العم ،
جرت العادة أن تعقد قوانني العم بابا عن العقوبات ،ويتضمن نصوصا عامة للعقوبات
املرتبة على خمالفة أاكام قوانني العم  ،وينطبق ذلك على اإللال بكتابة عقد العم ،
باعتباره التزاما قانونيا ،كما جاء يف قانون العم األردين يف املادة ( ،)77وقانون العم
الكوييت يف املادة ( ،)141وقانون العم السوداين يف املادة (.)2/126
وبعض قوانني العم تضيف نصا لاصا بالعقوبة املرتتبة على اإللال بكتابة عقد
العم يف القانون نفسه؛ كما جاء يف قانون العم املصر يف املادة ( )246منه ،ايث جاء
فيها" :يعاقب صااب العم  -أو من ميثله عن املنشأة -الا خيالف اكم املادة ()32
من هاا القانون بغرامة ال تق عن مخسني جنيها ،وال تتجاوز مالة جنيه".
أما املنظم السعود  ،فقد قرر قاعدة عامة يف املادة ( )229من نظام العم تقضي
بأنه " :مع عدم اإللال بأ عقوبة أشد ينص عليها نظام آلر ،يُعاقب ك من خي بأ
اكم من أاكام هاا النظام ،أو اللحته ،أو القرارات الصادرة تنفياا له ،بعقوبة أو أكثر من
العقوبات اآلتية:
أ  -غرامة مالية ال تتجاوز مالة ألف ريـا .
ب -إغالق املنشأة ملدة ال تزيد على ثالثني يوما.
ج  -إغالق املنشأة هناليا.".
ومل يكتف املنظم بالك ،فقرر قاعدة لاصة -يف القرار الوزار أعاله-تقتضي أن
صااب العم يتحم العقوبة على تشغي أ عام دون عقد عم مكتوب أو موثق،
تقدر ب ـ ( )1000عن ك عام .
وما انتهجه املنظم السعود يتميز مبنح الوزير املختص سلطة تقديرية مرنة يف حتديد
مقدار العقوبة ،مبا ال يتجاوز احلد األعلى الا جاء يف املادة ( )229من نظام العم ،
- 554 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء الثاني

حبيث ميكن زيادة العقوبة أو لفضها اسب مقتضيات الواقع ،وبطريقة أسه  ،فتعدي
القرار الوزار  ،أسه وأسرع من التعدي يف قانون أو نظام العم .
االتجاه الثاني :ال يشرتط حترير عقد العم يف وثيقة مكتوبة ،وجاء ذلك يف عدد
قلي من قوانني العم  ،ومنها :قانون العم اجلزالر ( )1يف املادة( ،)8وقانون العم
اللبناين( )2يف املادة(.)12
وهاا االجتاه أرى أنه حم نقد ،ايث إن يف عدم اشرتاط كتابة عقد العم خماطرة
حبقوق العام  ،وإثارة للنزاعات.
وقد منح املنظم السعود يف املادة ( )51من نظام العم طريف عقد العم -السيما
العام  -احلق يف املطالبة بكتابة العقد ،سواء كان ذلك الطلب الستدراك ما فات يف عقد
قدمي قالم ،أو كان ذلك عند حترير عقد جديد ،فقد نصت على أنه...." :ويكون لك من
الطرفني أن يطلب كتابة العقد يف أ وقت ،"....وينبين على ذلك أن للعام –وهو الطرف
الضعيف يف العالقة-أن يلجأ إىل القضاء املختص إللزام صااب العم بكتابة عقد يوثق
العالقة اليت تربطه معه.
الغاية التنظيمية من إيجاب كتابة عقد العمل.
يهدف املنظم السعود –وغريه من املقننني-من إجياب حترير عقد العم عددا من
الغايات ،فكتابة العقد توفر محاية فعالة للعام  ،ومركزه القانوين وواقع عالقات العم
يستدعيان ذلك.
()3
كما تشك الكتابة ضمانة نظامية الطالع العام على مضمون العقد  ،حبيث
يربم العقد وهو على بينة من أمره ،وتسلم إرادته من العيوب اليت قد تشوهبا أثناء إبرام العقد.
( )1صدر قانون العم اجلزالر برقم ( )11-90يف1990/4/21م.
( )2صدر قانون العم اللبناين يف 1946/9/23م ،وجرت عليه جمموعة من التعديالت ،كان ألرها
بالقانون رقم 207يف2000/5/26م.
( )3انظر :حممد مجا الدين زكي" ،عقد العم يف القانون املصر "( .ط ،2القاهرة :مطابع اهليئة املصرية
العامة للكتاب1402 ،هـ1982/م) ،ص.714 :
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عالوة على أن كتابة العقد حتد من النزاعات املستقبلية او تفسري العقد أو تنفياه(،)1
وتيسر للعام إثبات اقوقه ،وتسه على األجهزة الرقابية القيام بدورها والتأكد من مدى شرعية
بنود العقد ،ومدى توافقها مع أنظمة البالد.
الفرع الثالث :األهمية النظامية إلثبات عقد العمل.
تتعلق غالب النزاعات بني صااب العم والعام باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن
العالقة التعاقدية اليت تربط بينهما ،واليت يعترب مصدرها القانوين هو العقد ،وحيتاج املدعي هبا
أن يثبت أوال مصدر هاه احلقوق وااللتزامات ،واملتمث يف عقد العم  ،فإذا أثبت إبرام
العقد صحيحا نافاا الزما ،كان له احلق يف االنتقا إىل إثبات ما له من اق أو ما على
لصمه من التزام لصاحله ،واملطالبة به ،ومن هنا تكمن األمهية النظامية إلثبات عقد العم ،
فهو البوابة اليت ال يستطيع املدعي الوصو إىل ما يريد إال من لالهلا.
وقد جاء يف أاد املبادئ القضالية الصادر عن هيئة تسوية اخلالفات العمالية ما يؤكد
األمهية النظامية إلثبات عقد العم  ،ايث نص القرار على أن ":املطالبة باحلقوق اليت تنشأ
عن العالقة العمالية جيب أن تستند إىل ثبوت تلك العالقة من لال العقد"(.)2

( )1انظر :نزار عبد الرمحن الكيايل" ،الوسيط شرح نظام العم السعود "( .ط ،1جدة :الدار السعودية
للنشر1393 ،هـ1973/م) ،ص.179 :
( )2انظر :مدونة املبادئ والقرارات العمالية لعام1431هـ ،الصادرة عن اهليئة العليا لتسوية اخلالفات
العمالية بوزارة العم السعودية ،ج ،1 :ص.669 :
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املبحث الثاني :إثبات صاحب العمل لعقد العمل غري املكتوب.
ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :إثبات صاحب العمل لعقد العمل غري املكتوب يف النظام السعودي
ويتضمن أربعة فروع ،هي:

والقانون املقارن.

الفرع األول :االتجاهات القانونية في تحديد وسائل اإلثبات.
ال ختلو أ عالقة تعاقدية يف الغالب من التالفات ونزاعات بني طرفيها ،فإذا وقع ذلك،
فزع ك طرف إىل وثيقة العقد اليت بينهما؛ ليثبت من لالهلا ما له من اق ،وما على لصمه
من التزام ،ولك منهما أن يثبت اقوقه يف مواجهة الطرف الثاين بك طرق اإلثبات متقيدا
بشروطها ونطاقها وقوهتا عند التعارض ،اسب القواعد العامة اليت تنص عليه قوانني اإلثبات.
فإن وقع ال نزاع بني صااب العم والعام  ،وكان العقد الا جيمع بينهما عقدا غري
مكتوب ،وأراد صااب العم أن يثبت العقد وما ينشأ عنه من اقوق أو التزامات ،فه
ت له يف ذلك
حيق له اإلثبات اسب ما تقضي به القواعد العامة يف قوانني اإلثبات ،أم يـثبُ ُ
استثناء ،تقتضيه طبيعة العالقة العمالية ،وتقصريه يف حتريره العقد؟؟
لإلجابة على ذلك يف نطاق قوانني العم العربية ونظام العم السعود  ،جند أمامنا
اجتاهني رليسني ،مها:
االتجاه األول :جتيز بعض قوانني العم -وهي قليلة -لصااب العم اإلثبات بك
الطرق ،بغض النظر عن قيمة النزاع ،كما جاء يف قانون العم اإلمارايت ( )1يف املادة (،)35
وقانون العم اجلزالر يف املادة( ،)10وقانون العم اللبناين يف املادة( ،)12وجملة الشغ
التونسية( )2يف الفقرة األلرية من الفص السادس.
ويتضمن هاا االجتاه لروجا عن القواعد العامة يف اإلثبات ،فهو من جهة ،يقتضي
جواز اإلثبات بالشهادة ولو كانت قيمة النزاع فوق احلد املقدر أو كان التصرف غري حمدد
( )1صدر قانون العم اإلمارايت برقم ( )8يف1980/4/20م.
( )2صدرت جملة الشغ التونسية برقم ( )27يف 1966/4/30م.
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القيمة ( ،)1بينما ال جتيز القواعد العامة اإلثبات بالشهادة يف هاه احلالة.
كما أن ذلك يقتضي جواز اإلثبات بالكتابة بغض النظر عن قيمة النزاع ،بينما
تقتضي القواعد العامة إجياب اإلثبات بالكتابة إذا جتاوزت قيمة النزاع مقدارا معينا أو كان
التصرف غري حمدد القيمة (.)2
وأرى أن هاا االجتاه حم انتقاد ،ايث إنه ال يسهم يف إلزام صااب العم بكتابة
عقد العم  ،بالرغم من أمهيتها ،ب يشجعه على عدم الكتابة ،إذ إن عدم كتابة العقد متنح
صااب العم مزية لاصة ،جييز له ارية اإلثبات ،واخلروج عما تقضي به القواعد العامة.
االتجاه الثاني :ال جييز لصااب العم إثبات العالقة اليت تربطه بالعام إال من
لال العقد املكتوب ،وال يقوم أ حمرر آلر مقام العقد املكتوب ،كدلي إثبات مستق ،
وهاا االجتاه هو الغالب ،وألات به كثري من قوانني العم العربية ،ومنها :قانون العم
املصر ( ،)32واألردين (/15أ ،)1-والكوييت ( ،)28والسوداين (.)4/28
ويتفق هاا االجتاه مع ما تقضي به اتفاقية العم العربية ،رقم ( ،)6يف املادة ()20
منها.
وقد سار املنظم السعود يف االجتاه نفسه ،فجاءت املادة ( )51من نظام العم
لتنص على أنه ":جيب أن يكتب عقد العم من نسختني ،حيتفظ ك من طرفيه بنسخة.
ويعد العقد قالما ولو كان غري مكتوب ،ويف هاه احلالة جيوز للعام واده إثبات العقد
واقوقه اليت نشأت عنه جبميع طرق اإلثبات."...
وهاه املادة دلت من طريقني على أن صااب العم ليس له أن يثبت العالقة
التعاقدية مع العام -يف االة كون العقد غري مكتوب -إال من لال الكتابة.
أما الطريق األو  ،فإن اجلملة األوىل اليت تقرر وجوب كتابة العقد ،تفهم اسب
عرف الصياغة القانونية ،واسب داللة السياق العام للمادة على أن الكتابة شرط لإلثبات،
( )1انظر :عبد الرسو عبد الرضا" ،الوجيز يف قانون العم الكوييت"( .ب .ط ،الكويت :مطبوعات
جامعة الكويت ،ب .ت) ،ص ،154 :أمحد اسن الربعي" ،الوسيط يف القانون االجتماعي".
(ب .ط ،القاهرة :دار النهضة العربية2003 ،م) ،ج ،2:ص.459-458 :
( )2انظر :الربعي ،الوسيط يف القانون االجتماعي ،ج ،2:ص.459 :
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كما سبق إيضااه( ،)1وعموم هاه الداللة يقتضي أن يشم ذلك االة كون العقد مكتوبا
أو غري مكتوب ،ويشم صااب العم والعام  ،وال ُخيرج عن عمومها إال بنص لاص
يقتضي ذلك.
أما الطريق الثاين ،فيظهر من مفهوم املخالفة لعجز املادة اليت جاء فيها" :ويعد العقد
قالما ولو كان غري مكتوب ،ويف هاه احلالة جيوز للعام واده إثبات العقد واقوقه اليت
نشأت عنه جبميع طرق اإلثبات  ،"..ايث يقتضي هاا املفهوم أنه ال حيق لصااب العم
أن يثبت وجود العقد غري املكتوب ،وما ينشأ عنه من اقوق والتزامات بك طرق اإلثبات،
أسوة بالعام  ،فعبارة" :جيوز للعام واده" ،تقصر ارية اإلثبات على العام فقط ،ونفي
جواز إثبات العقد بك طرق اإلثبات -بالنسبة لصااب العم  -يقتضي جواز اإلثبات
ببعض هاه الطرق دون بعض ،وهنا يثور إشكا او حتديد هاه الطرق اليت حيق لصااب
العم االاتجاج هبا إلثبات العقد غري املكتوب.
ولإلجابة على ذلك ،ميكن القو  :إن داللة املادة ( )51من النظام تقتضي أن
الكتابة هي األص يف إثبات العالقة التعاقدية اليت تربط صااب العم بالعام  ،اىت يف
االة عدم كتابة العقد ،وذلك بناء على مقتضى عموم الداللة ،ولعدم وجود نص لاص
يستثين هاه املسألة من العموم.
الفرع الثاني :الحاالت المستثناة من قاعدة اإلثبات بالكتابة.
عند تقرير احلكم القاضي بأن الكتابة شرط إلثبات صااب العم للعقد غري
املكتوب ،يثور تساؤ مفاده :ه هاا احلكم على إطالقه؟ حبيث ال جيوز لصااب العم
اإلثبات إال من لال العقد املكتوب فقط؟ أم أنه ترد على ذلك استثناءات جتيز له إثبات
العالقة التعاقدية بغري العقد املكتوب؟
بالرجوع إىل الاللحة التنفياية لنظام العم السعود  ،جند أهنا مل تتضمن أ اكم
يتعلق بالك .واملنهجية العلمية يف مث هاه احلاالت تقتضي أن نرجع إىل األص التارخيي
هلاه املادة.
( )1سبق أن أوضح البااث أن كتابة العقد تتعلق بإثباته.
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وايث إن هاه املسألة معاصرة ،وأص تنظيمها يرجع -من ايث األساس -إىل
القانون املعاصر ،فإنه حيسن الرجوع أوال إىل قانون العم املصر  ،باعتبار عراقة القانون
املصر  ،وتأثريه على باقي القوانني العربية ،وال مينع ذلك من الرجوع ثانيا لبعض قوانني
العم األلرى ،الستجالء الغموض ،والكشف عن كيفية تنظيم هاه املسألة من نااية
قانونية ،والوقوف على احلكم يف موطنه وبيئته اليت استمد منها املنظم السعود .
وبالرجوع إىل قانون العم املصر  ،جند أن املادة اليت تقاب املادة ( )51من نظام
العم السعود هي املادة ( )32من قانون العم املصر  ،واليت ال ختتلف عنها يف
الصياغة ،وتنص على أنه " :يلتزم صااب العم بتحرير عقد العم كتابة باللغة العربية من
ثالث نسخ ......وإذا مل يوجد عقد مكتوب ،للعام واده إثبات اقوقه بكافة طرق
اإلثبات.)1("...
وتفهم هاه املادة  -يف الفقه القانوين املصر  -على ضوء أاكام قانون اإلثبات يف
املواد املدنية والتجارية ،ويقتضي ذلك األاكام التالية:
أوالً :يقوم اإلثبات باإلقرار وباليمني احلامسة مقام اإلثبات بالكتابة( ،)2وأساس ذلك
–فيما يبدو يل -القياس ،فكما جاز لصااب العم اإلثبات يف مواجهة لصمه بدلي
كتايب؛ ألنه موقع منه ،فيكون اجة عليه ،فإنه جيوز لصااب العم قياسا على ذلك أن
يثبت العقد املدعى به بإقرار من اخلصم أو بنكوله عن الف اليمني ،فكالمها إثبات بالتيار
اخلصم املدعى عليه ،فيكون هلما من القوة ما جيعلهما يف مقام اإلثبات بالكتابة ،ب قد
يكون أوىل وأقوى يف بعض احلاالت  ،وإقرار العام باحلق املدعى به هو يف اقيقته تناز
( )1ويقابلها املادة ( )28من قانون العم الكوييت؛ وقانون العم السوداين يف املادة ()4/28؛ وقانون
العم األردين(/15أ.)1-
( )2انظر :سعد عبد السالم ابيب" ،شرح عقد العم يف القانون املواد" ( .ب .ط ،القاهرة :مكتبة
النهضة املصرية1959 ،م) ،ص ،299:هامش ( ،)3عبدالفتاح عبدالباقي" ،قانون العم الكوييت،
دراسة نقدية"( .ب.ط ،الكويت :مطبوعات جامعة الكويت ،ب .ت) ص ،91 :حممد اسني
منصور؛ "قانون العم يف مصر ولبنان" .ب.ت (ب.ط ،بريوت ،دار النهضة العربية ،)،ص،296:
زكي ،عقد العم يف القانون املصر  ،ص.714 :
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ضمين منه عن اقه يف التمسك بإثبات ذلك احلق يف مواجهته من لال الكتابة ،والنكو
عن اليمني يف اكم اإلقرار ،ويف ذلك يقو ابن رشد املالكي":والنكو كاإلقرار.)1(".
ثانياً :يستثىن من اشرتاط إثبات عقد العم بالكتابة بالنسبة لصااب العم احلاالت
التالية:
 .1إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ،واملقصود منه أنه إذا وجدت كتابة صادرة من
العام  ،أيا كان شكلها ،وأيا كان الغرض منها ،ومل تكن مستوفية للشروط
القانونية الالزمة هلا كدلي كتايب كام  ،وكان من شأهنا أن جتع وجود العقد
ٍ
عندلا لصااب العم تعزيز الدلي الكتايب
املدعى به قريب االاتما  ،فإنه جيوز
الناقص بشهادة الشهود أو بالقرالن أو هبما معا.
 .2إذا وجد مانع ماد أو أديب حيو دون كتابة العقد من قب صااب العم .
 .3إذا جرت العادة يف التعام على عدم كتابة عقد العم .
()2
وأساس ذلك يف هاه احلاالت هو النزو عند اكم الضرورة  ،واستنادا إىل املادتني
( )63 ،62من قانون اإلثبات املصر ( ،)3واملادة( )41من قانون اإلثبات الكوييت( ،)4واملادة
( )39من قانون اإلثبات السوداين( ،)5وما يقابلها يف قوانني اإلثبات يف باقي الدو العربية.
أما قانون البينات األردين( ،)6فقد توسع يف هاه احلاالت ،فأقر يف املادة ()30
احلاالت املاكورة آنفا ،وأضاف إليها ااالت ألرى(.)7
( )1انظر :حممد بن أمحد بن رشد القرطيب" ،املقدمات املمهدات" .حممد اجي( ،ط ،1بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1408،هـ) ،ج ،3 :ص.319 :
( )2انظر :السنهور  ،الوسيط ،ج ،2:ص ،412 :وما بعدها.
( )3صدر قانون اإلثبات املصر برقم ( )25يف1968/5/30م.
( )4صدر قانون اإلثبات الكوييت برقم ( )39يف1980/6/25م.
( )5صدر قانون اإلثبات السوداين برقم ( )31يف 1994/6/25م.
( )6صدر قانون البينات األردين برقم ( )30يف 1952/4/21هـ.
( )7احلاالت اليت أضافتها املادة ( )30من نظام البينات األردين ملا سبق ،هي:
أوالً :إذا طعن يف العقد بأنه ممنوع بالقانون أو خمالف للنظام العام أو اآلداب.
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وعليه ،فإنه يتضح يف ظ القوانني السابقة أن القاعدة اليت تقضي بأن صااب العم
ليس له أن يثبت العقد إال بكتابته ،قاعدة غري مطلقة ،ب يرد عليها أاوا واستثناءات.
فإذا انتقلنا يف هاه املسألة إىل النظام السعود  ،فيالاظ التايل:
 ليس هناك نص نظامي يقتضي إنزا اإلقرار واليمني احلامسة منزلة الكتابة ،إال أن
القياس يقتضي ذلك ،ايث إنه ال يوجد -يف وجهة نظر  -ما مينع من إعماله
قضاليا.
 مل أجد يف األنظمة السعودية ما ينظم موضوعيا مسألة وجوب اإلثبات بالكتابة،
وما يستثىن منها ،بالرغم من أن احلاجة قالمة لالك ،فإلزام صااب العم وغريه
ممن جيب عليهم إثبات بالكتابة –بأن يثبتوا العقود من لال الكتابة يف كاألاوا  ،دون مراعاة للظروف واألاوا  ،قد خي مبقصد العدالة يف بعض
األايان ،ويبالغ يف التضييق على من وجب عليه اإلثبات بالكتابة.
وال يقتصر وجوب اإلثبات بالكتابة من جهة صااب العم على إثبات عقد العم ،
ب يشم كالك إثبات احلقوق الناشئة عن العقد ،كما جاء يف املادة ( )51من نظام العم
السعود  ،وما يقابلها من قوانني العم األلرى.
وخنلص مما سبق ،أن صااب العم يف النظام السعود حيق له إثبات عالقته
التعاقدية واقوقه -يف االة عدم كتابة عقد العم  -من لال إقرار العام  ،أو بتوجيه
اليمني احلامسة للعام  ،ونكوله عنها.
وال فرق بني أن يكون صااب العم تاجرا أم ال ،فليس له أن يثبت عالقته التعاقدية
بالعام إال بالعقد املكتوب ،أو ما يقوم مقامه ،ايث إن قواعد اإلثبات يف األعما
التجارية املختلطة حتدد بناء على صفة املدعى عليه ،فإن كان تاجرا استفاد املدعي من قواعد
=

ثانياً :لبيان الظروف اليت أااطت بتنظيم السند على أن يتم حتديدها.
ثالثاً :لتحديد العالقة بني السند موضوع الدعوى وسند ألر.
رابعاً :يف اا االدعاء بأن السند ألا عن طريق الغش أو االاتيا أو اإلكراه على أن يتم حتديد
أ من هاه الوقالع بصورة واضحة.
- 562 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء الثاني

اإلثبات التجارية القالمة على ارية اإلثبات ،وإن كان مدنيا ،التزم املدعي بقواعد اإلثبات
املدنية( ،)1وطاملا أن العام ليس بتاجر ،فال يستفيد صااب العم  ،واحلالة هاه ،من مبدأ
ارية اإلثبات يف املسال التجارية ،وال يغري احلا الصفة التجارية لصااب العم .
وينتقد البااث اجتاه بعض شراح نظام العم السعود ( )2الاين شراوا قاعدة
وجوب إثبات صااب العم للعقد من لال الكتابة ،بناء على ما ورد من استثناءات يف
قانون اإلثبات املصر  ،ومن وافقه ،بالرغم من كون النظام والقضاء السعود مل ينص
عليها ،ومل يألا هبا.
الفرع الثالث :عموم قاعدة اإلثبات بالكتابة ،ومدى لزومها ،والغاية التنظيمية منها.
أوالً :عموم قاعدة اإلثبات بالكتابة.
يشم احلكم القاضي بوجوب إثبات العالقة التعاقدية بالكتابة من جهة صااب
العم -كما يرى بعض الشراح -ما إذا أراد صااب العم ابتداء إثبات هاه العالقة ،أو
أراد أن ينفي ما ادعاه العام ويثبت عدم صحته ،ففي كلتا احلالتني جيب على صااب
العم أن يثبت عالقته مع العام من لال العقد املكتوب(.)3
ويرى بعض الشراح -يف رأ منتقد من وجهة نظر  -أن قاعدة وجوب اإلثبات
بالكتابة ال تشم االة الدفع ،فيصح لصااب العم أن ينفي ما أثبته العام بنفس الطريق
الا أثبت هبا ،استنادا إىل املادة ( )69من قانون اإلثبات املصر واليت متنح املدعى عليه
اق الدفع ونفي الواقعة بنفس الطريق الا استخدمه املدعي يف إثباهتا(.)4
( )1انظر :نايف بن سلطان الشريف ،ورفيقه" ،القانون التجار "( .ط ،4جدة :دار اافظ للنشر
والتوزيع1432 ،هـ) ،ص.67:
( )2انظر :الكيايل ،الوسيط ،ص.178:
( )3انظر :منري فريد الدكمي" ،الوجيز يف قانون العم والتأمينات االجتماعية السعود "( .ب .ط ،السادس
من أكتوبر ،دار السادس من أكتوبر للتوزيع والنشر1427 ،هـ2006/مـ) ،ج ،1:ص.142 :
( )4انظر :منصور ،قانون العم يف مصر ولبنان ،ص297:؛ لالد السيد حممد عبد اجمليد موسى،
"الوسيط يف شرح نظام العم يف اململكة العربية السعودية"( .اجليزة :مركز الدراسات العربية للنشر
والتوزيع1436 ،هـ2015/م) ،ط ،1ص.215:
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والا أراه راجحا الرأ األو  ،وذلك لعموم مفهوم املخالفة يف املادة ( )51من
نظام العم السعود  ،دون أن تفرق املادة بني االة االبتداء أو االة الدفع ،كما أن يف
قصر وجوب اإلثبات بالكتابة على االة البدء دون الدفع إفراغ للحكم من بعض مضمونه،
ٍ
موجب يقتضي ذلك.
دون
ثانياً :لزوم قاعدة اإلثبات بالكتابة.
خيتلف شراح القانون يف مدى لزوم قاعدة اإلثبات بالكتابة –من جهة صااب
العم  -وعالقتها بالنظام العام ،فريى البعض أن هاه القاعدة من النظام العام ،فال جيوز
للعام التناز عن اقه يف التمسك هبا ،واستدلوا على ذلك بأن عدم حترير عقد العم
كون جرمية يعاقب عليها القانون ،مبوجب املواد اليت تقتضي فرض عقوبة على ك من
يُ ِّ
()1
خيالف اكما من أاكامه .
ويرى آلرون ،أن للعام التناز صرااة أو ضمنا عن التمسك بعدم جواز إثبات
صااب العم للعقد بغري الكتابة؛ لعد م وجود ما مينع من أن يسقط العام اقه بعد
نشوله ،ويقتصر ما يعد خمالفة على التناز عن احلق قب نشوله(.)2
والا يرتجح يل يف ظ نظام العم السعود هو أن هاه القاعدة من النظام العام،
فال يصح للعام التناز عن اقه يف التمسك هبا أثناء سريان العقد ،أما بعد انتهاء العقد
فال مانع من ذلك ،طاملا صدر التناز عن إرادة ارة وسليمة من العيوب ،وذلك استنادا إىل
املادة ( ) 8من النظام ،واليت متنع أ إبراء أو تناز عن أ اق نشأ للعام مبوجب هاا
النظام أثناء سريان العقد ،وقد جاء فيها ":يبط ك شرط خيالف أاكام هاا النظام ،ويبط
ك إبراء أو مصاحلة عن احلقوق الناشئة للعام مبوجب هاا النظام ،أثناء سريان عقد
العم  ،ما مل يكن أكثر فالدة للعام " ،ومل تفرق بني التناز عن احلق بعد نشوله أم قبله ،إذ
إن علة املنع من التناز موجودة اىت بعد نشوء احلق ،طاملا أن العقد مل ينقض بعد.
( )1انظر :ابيب ،شرح عقد العم يف القانون املواد ،ص306:؛ منصور ،قانون العم يف مصر
ولبنان ،ص.296:
( )2انظر :ابيب ،شرح عقد العم يف القانون املواد ،ص306:؛ منصور ،قانون العم يف مصر
ولبنان ،ص.296:
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ثالثاً :الغاية التنظيمية من قاعدة اإلثبات بالكتابة.
احلكمة من التشديد على صااب العم يف إثبات العقد غري املكتوب –اسب
االجتاه الثاين-هي أن املنظم السعود -ومثله باقي املقننني -يقصد إلزام صااب العم
بكتابة عقد العم عند إبرامه مع العام  ،وعدم االكتفاء باالتفاقات الشفوية ،ملا يوفره حترير
العقد يف وثيقة مكتوبة من آثار إجيابية على العام  ،وعلى الصاحل العام ،السيما وأن كتابته
تعود يف الغالب إىل إرادة صااب العم  ،فهو الطرف األقوى يف العالقة ،وعدم كتابة العقد
يعترب لطأ منسوبا لصااب العم  ،وإلالال منه بالتزام من التزاماته ،وال يسوغ له االستفادة
()1
منه لصاحله ،ويتحم واده اآلثار الناشئة عن ذلك.
الفرع الرابع :تقدير موقف المنظم السعودي من إثبات صاحب العمل لعقد العمل غير
المكتوب.
يظهر للبااث بعد مناقشة وسال اإلثبات املتااة نظاما لصااب العم يف نطاق
العقد غري املكتوب ،وتقرير وجوب اإلثبات بالكتابة -ومبا يقوم مقامها -أن موقف املنظم
السعود يف هاه املسألة فيه شيء من التضييق على صااب العم قد يتجاوز احلاجة
القالمة يف كث ٍري من األايان؛ لعدم وجود تنظيم لالستثناءات الواردة على هاا احلكم ،كما
هو احلا يف القانون املقارن ،فقد خيلو عقد العم من توقيع العام أو بصمته ،وقد ينكر
صحة توقيعه أو بصمته ،فيقتضي املقام تعزيز الدلي الكتايب الناقص بالبينة أو القرالن ،إال أن
النظام السعود ليس فيه ما يسمح بإعما مبدأ الثبوت بالكتابة ،يف احلاالت اليت جيب
فيها اإلثبات بالكتابة ،وكالك احلا لو وجد مانع ماد أو أديب اا دون كتابة صااب
العم للعقد ،وقد جيتهد صااب العم يف كتابة العقد ،ولكن يفقده لسبب أجنيب ال يد له
فيه ،فكيف يتحم صااب العم املسؤولية واده!!
والسبب يف هاه املشكلة من وجهة نظر هو أن القاعدة اليت تنص على أن صااب
( )1انظر :ابيب ،شرح عقد العم يف القانون املواد ،ص303-302:؛ عبد اهلل بن مرعي بن حمفوظ،
"اقوق والتزامات العام وصااب العم يف النظام السعود "( .ب.ط ،جدة :مكتب عبداهلل بن
حمفوظ1417،هـ ) ،ص ،158:الكيايل ،الوسيط ،ص ،179:موسى ،الوسيط ،ص،214:
الدكمي ،الوجيز ،ج ،1:ص.142 :
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العم ال حيق له إثبات عقد العم إال بكتابته ،اليت تضمنتها املادة ( )51من نظام العم
السعود  ،قالمة يف أاكامها يف ظ القانون املقارن على أاكام القوانني املنظمة لإلثبات،
وال تفهم مبفردها أو مبعز عنها ،واملنظم السعود اجتزأ هاه القاعدة دون األاكام املكملة
هلا ،ومل تُضمن هاه األاكام يف الاللحة التنفياية لنظام العم السعود  ،وال يف إجراءات
اإلثبات يف نظام املرافعات الشرعية.
املطلب الثاني :إثبات صاحب العمل لعقد العمل غري املكتوب يف الفقه اإلسالمي.
ويتضمن فرعين ،هما:
الفرع األول :حكم كتابة عقد العمل.
مل يشرتط الفقه اإلسالمي الكتابة يف العقود ،ال لنشأهتا وال إلثباهتا ،ويعترب الفقهاء
الكتابة وسيلة منتجة للتعبري عن الرتاضي ،وتنز منزلة اللفظ ،فينعقد العقد بالتعبري عن
اإلجياب والقبو كتابة(.)1
وقد يرتتب على إبرام العقد دين ،وهنا خيتلف الفقهاء يف مدى وجوب كتابة العقد
بعد إبرامه يف هاه احلالة ،فريى البعض وجوهبا؛ لقوله تعاىل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱢ( ،)2ولئال يقع من العاقد نسيان أو جحود(،)3
"فإن مل يكتبه فقد لالف أمر اهلل الوارد يف اآلية ،وضيع اقه بتفريطه يف التوثيق ملاله ،وال
وجه ملطالبته عند إنكار مدينه للدين"(.)4
( )1انظر :صاحل الغليقة" ،صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي"( .ط ،1الرياض :كنوز اشبيليا1427 ،هـ)،
ص ،234-210:فقد ناقش املسال املتعلقة بالتعبري عن الرتاضي من لال الكتابة.
( )2سورة البقرة آية (.)282
( )3انظر :حممد بن أمحد القرطيب" ،اجلامع ألاكام القرآن" .حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش( ،ط،2
القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ) ،ج ،3 :ص ،383 :أمحد علي اجلصاص" ،أاكام القرآن".
حتقيق حممد القمحاو ( ،ب.ط ،بريوت :دار إاياء الرتاث العريب1405 ،هـ) ،ج ،2 :ص.205 :
( )4عوض أبوبكر" ،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي" .جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،ب .ت،
عدد ،63ص.110:
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ويرى اجلمهور أن األمر بالكتابة يف اآلية لالستحباب( ،)1وهو الصحيح؛ ايث إنه مل
تنق إلينا كتابة الصحابة والتابعني وسلف األمة لعقودهم مع ااجتهم هلا ،ومل ينق
اعرتاضهم على من ترك الكتابة ،فلو كانت الكتابة واجبة لنُق ذلك نقال مستفيضا ،ولتواتر
إنكارهم على تاركها ،فد عدم النق وعدم إظهار النكري على أن الكتابة ليست واجبة ،إمنا
ورد األمر يف هاه اآلية للندب واالاتياط اىت ال يقع جحود أو نسيان(.)2
وعلى كال القولني فاألمر بالكتابة للتوثيق ،وليس ركنا يف العقد ،أو شرطا له؛ ألن
الكتابة املقصودة هنا إمنا تكون بعد نشأة العقد.
ويبقى مع هاا كله أن نشأة العقد يف الفقه اإلسالمي قالمة -من ايث األص -على
مبدأ الرضالية ،فيكفي الرتاضي لنشأة العقد ،ونفاذ آثاره(.)3
إال أنه حيق لويل األمر من باب السياسة الشرعية أن يوجب كتابة بعض العقود دون
بعض؛ حتقيقا للمصلحة العامة؛ لتغري أاوا الناس ،وكثرة النزاعات فيما بينهم ،وأك
بعضهم ألموا غريهم بالباط  ،وألمهية بعض العقود دون بعض ،وال مانع-عندلا -من أن
تكون الكتابة شرطا لإلثبات ،فغاية ما يف ذلك أنه -أوال-إجياب ملا مل يكن واجبا ملصلحة
عامة ،وهاا سالغ لويل األمر( ،)4إذ ليس فيه خمالفة لدلي جزلي ،وحيقق مقاصد الشريعة يف
افظ األموا  ،وتقتضيه املصلحة العامة ،مث إنه -ثانيا -اشرتاط لشيء ليكون شرطا بناء
( )1انظر :القرطيب ،اجلامع ألاكام القرآن .ج ،3 :ص ،383 :اجلصاص ،أاكام القرآن ،ج ،2 :ص:
 ،206إمساعي بن عمر بن كثري" ،تفسري القران العظيم" .حتقيق سامي بن حممد السالمة( ،ط،1
الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع1418 ،هـ) ،ج ،1:ص.723:
( )2انظر :اجلصاص ،أاكام القرآن ،ج ،2 :ص206 :؛ أبوبكر ،نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي،
ص.111:
( )3انظر :مصطفى أمحد الزرقا" ،املدل الفقهي العام( ."1ط ،3دمشق :دار القلم1433 ،هـ)،
ج ،1 :ص.539- 538 :
( )4انظر :نسيبة مصطفى البغا" ،السياسة الشرعية ،وأثرها يف احلكم الشرعي التكليفي"( .ط ،1دمشق:
دارالنوادر1433،هـ) ،ص ،514-497:ايث ناقش أثر السياسة الشرعية على املباح ،وتغيريه
إىل الواجب.
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على مقتضيات املصلحة العامة ،وأثر السياسة الشرعية يشم األاكام التكليفية والوضعية.
مع أنه ميكن تأسيس فكرة اشرتاط الكتابة إلثبات العقود على رأ من أوجب كتابة الديون
يف اآلية اآلنفة الاكر.
وعليه ،فال خيرج ما قضى به املنظم السعود من وجوب كتابة عقد العم  ،واشرتاط
ذلك إلثبات العقد ،ال خيرج ذلك عن أاكام الفقه اإلسالمي.
الفرع الثاني :حكم تحديد وسائل إثبات معينة لصاحب العمل ،والتنظيم اإلجرائي لها.
أوالً :حكم تحديد وسائل إثبات معينة لصاحب العمل.
األص يف الفقه اإلسالمي أن لك متعاقد ،يف سبي إثبات اقوقه ،وتفنيد الدعاوى
اليت ترفع يف مواجهته ،اق االلتيار واملفاضلة بني وسال اإلثبات الشرعية كما يشاء؛
بشرط االلتزام بأاكامها ،دون أن ُحتدد له وسيلة بعينها ال يسوغ له اإلثبات بغريها.
ومع هاا ،فيمكن أن يستند احلكم النظامي الا يقضي باقتصار صااب العم
على اإلثبات بالكتابة إىل أاكام السياسة الشرعية؛ ايث إن لويل األمر من باب السياسة
الشرعية تقييد احلقوق اخلاصة ،مبا حيقق املصلحة ويدرأ املفسدة( ،)1وتعيني بعض وسال
اإلثبات إمنا هو تقييد حلق من اقوق صااب العم  ،فمن اق صااب العم -من ايث
األص  -أن يثبت عقد العم الشفو واقوقه الناشئة عنه بك وسال اإلثبات ،إال أن ويل
األمر قيد هاا احلق ،دون أن يصادره بالكلية ،وقصره على بعض وسال اإلثبات دون بعض،
وذلك يف االة إلال صااب العم بااللتزام بكتابة العقد ،والغاية اليت يتولاها ويل األمر
من هاا التقييد -يف هاه احلالة -هو افظ اقوق العام والا ميث الطرف الضعيف يف
عالقة العم  ،والشك أن حترير العقد يف وثيقة مكتوبة يسهم يف افظ احلقوق عموما،
والسيما اق العام  ،ويسه عليه إثباته ،وهاه غايات شرعية ،والوسيلة اليت انتهجها املنظم
يف تعيني بعض وسال اإلثبات دون بعض الشك أهنا تدفع صااب العم لكتابة العقد،
( ) 1ملزيد من التقرير والتفصي يف موضوع اق ويل األمر يف تقييد احلق يف الفقه اإلسالمي يراجع :فتحي
ابن عبدالقادر الدريين" ،احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده"( .ط2بريوت :مؤسسة الرسالة،
1397هـ).
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كما أنه ليس فيما قرره املنظم يف هاا احلكم خمالفة لدلي جزلي ،ب غاية ما فيه-كما
سلف -أنه تقييد اق من اقوق صااب العم حتقيقا للمصلحة ودرأ للمفسدة.
كما ميكن أن يكيف قصر صااب العم على اإلثبات بطرق معينة فقط بأنه من
باب العقوبة التعزيرية اليت يقررها ويل األمر على صااب العم ؛ نتيجة لتقصريه يف تنفيا ما
أوجبه عليه ويل األمر من كتابة العقد ،والعقوبة قد تكون تقييدا حلق أو ارية للشخص
املعاقب ،واملفرط أوىل باخلسارة.
وعليه ،فيظهر يل أن احلكم النظامي القاضي بوجوب اإلثبات بالكتابة من جهة
صااب العم  ،ال خيرج عن أاكام الفقه اإلسالمي.
ثانياً :حكم التنظيم اإلجرائي لقاعدة اإلثبات بالكتابة.
ميكن تأسيس التنظيم اإلجرالي الا جاء به القانون املقارن لقاعدة اإلثبات بالكتابة
يف ادود ما ذكر يف البحث -على أاكام السياسة الشرعية ،من لال بايب املصاحلاملرسلة ،والعرف ،فهو يسهم يف حتقيق مقصد العدالة ،وليس فيه ما خيالف دليال جزليا من
أدلة الشريعة اإلسالمية.
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املبحث الثالث :إثبات العامل لعقد العمل غري املكتوب.
ويتضمن مطلبني ،مها:
املطلب األول :إثبات العامل لعقد العمل غري املكتوب يف النظام السعودي والقانون املقارن.
ويتضمن فرعني ،مها:
الفرع األول :تحديد وسائل اإلثبات.
بينما التلفت قوانني العم العربية يف حتديد وسال إثبات عقد العم غري املكتوب
بالنسبة لصااب العم  ،جند أهنا تتفق–يف اجلملة -على حتديد وسال إثبات العقد غري
املكتوب بالنسبة للعام  ،فتقرر أن من اق العام -على عكس صااب العم  -أن يثبت
عقد العم غري املكتوب ،وما ينشأ عنه من اقوق والتزامات بك طرق اإلثبات ،مبا يف
ذلك البينة والقرالن ،بغض النظر عن قيمة العقد ،وال يلزم أن يكون اإلثبات من لال
الكتابة فقط ،وما يقوم مقامها ،وال فرق يف ذلك بني أن يكون صااب العم تاجرا أو ال؛
ألن العام قد منحه القانون اق اإلثبات بك وسال اإلثبات ،بغض النظر عن مدى توفر
الصفة التجارية يف صااب العم (.)1
وقد نص على هاه القاعدة قانون العم املصر يف املادة ( ،)32وقانون العم
األردين يف املادة (/15أ ،)1-وقانون العم الكوييت يف املادة( ،)28وقانون العم السوداين
يف املادة(.)2( )4/28
ويتفق هاا احلكم مع ما تقضي به اتفاقية العم العربية ،رقم ( ،)6والصادرة يف
1976م ،يف املادة (.)20
( )1انظر :ابيب ،شرح عقد العم يف القانون املواد ،ص302 ،300؛ منصور ،قانون العم يف مصر
ولبنان ،ص297:؛ الكيايل ،الوسيط ،ص178:؛ موسى ،الوسيط ،ص215:؛ الدكمي ،الوجيز،
ص141:؛ عبد الرضا ،الوجيز ،ص ،155:اسني عبداللطيف محدان" ،قانون العم  ،دراسة
مقارنة"( .ط ،1بريوت :منشورات احلليب احلقوقية2009 ،م) ،ص.366:
( )2ويتفق مع ذلك قوانني ألرى؛ كقانون العم اجلزالر يف املادة( ،)10وقانون العم اللبناين يف
املادة(.)12
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وقد ألا املنظم السعود بنفس احلكم ،فجاءت املادة ( )51من نظام العم لتنص
على أنه..":ويعد العقد قالما ولو كان غري مكتوب ،ويف هاه احلالة جيوز للعام واده
إثبات العقد واقوقه اليت نشأت عنه جبميع طرق اإلثبات."...
وتطبيقا ملا تقضي به هاه املادة من ارية اإلثبات من جهة العام للعقد غري املكتوب،
فقد قضت هيئة تسوية اخلالفات العمالية يف أاد مبادلها بأن عالقة العم من الوقالع املادية
اليت جيوز(للعام ) إثباهتا بطرق اإلثبات كافة ،ومنها شهادة الشهود ،واملكاتبات الصادرة من
اجلهة اليت كان يعم فيها العام بشرط أن تكون دالة على عم األلري هبا(.)1
ومن أمثلة هاه املكاتبات الدالة على عالقة العم ما يلي:
 بطاقة العم اخلاصة بالعام  ،بشرط أن تكون خمتومة خبتم احمل  ،أو موقعة من
صااب العم .
 لطاب إاالة العام للطبيب.
 أوامر التكليفات يف العم .
 لطاب اإللطار بشأن إصابة العم للعام (.)2
كما أن للعام أن يطلب أ ورقة منتجة يف الدعوى مما يكون حتت يد صااب
العم  ،كملف لدمته ،أو سج األجور ،أو سج قيد العما  ،وحنو ذلك( ،)3لالستفادة
منها يف إثبات العالقة التعاقدية اليت تربطه بصااب العم  ،وما ينشأ عنها من اقوق.
ومما ميكن للعام أن يستند إليه يف إثبات نشوء العالقة التعاقدية :التحويالت البنكية
الشهرية على احلساب الشخصي للعام  ،بشرط أن تكون لعدة أشهر متوالية.
وتقرير هاه القاعدة يف إثبات العقد غري املكتوب من جهة العام يعد -على مستوى
( )1انظر :مدونة املبادئ والقرارات العمالية لعام1431هـ ،الصادرة عن اهليئة العليا لتسوية اخلالفات
العمالية بوزارة العم السعودية ،ج ،1 :ص.665 :
( )2انظر :ابيب ،شرح عقد العم يف القانون املواد ،ص302-301:؛ عبد الرضا ،الوجيز ،ص:
 ،154ابن حمفوظ ،اقوق والتزامات العام وصااب العم يف النظام السعود  ،ص158:؛
منصور ،قانون العم يف مصر ولبنان ،ص.297:
( )3انظر :ابيب ،شرح عقد العم يف القانون املواد ،ص.301:
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القانون املقارن -لروجا عن القواعد العامة لإلثبات ،اليت تقضي بأن اإلثبات بالشهادة يتقيد
بقيمة النزاع ،فما كان أق من النصاب احملدد جاز إثباته بالشهادة ،وما زاد عنه أو مل يكن
حمددا مل جيز إثباته إال بالكتابة( .)1بينما تعد هاه القاعدة يف ظ التنظيم السعود :
 متوافقة مع القواعد املنظمة لإلثبات ،ايث مل يوجب نظام املرافعات الشرعية
اإلثبات بالكتابة يف أ االة من احلاالت ،ب هو جالز يف سالر احلقوق .كما أن
النظام مل يقيد اإلثبات بالشهادة بقيمة معينة يف النزاع ،أو يف ااالت حمددة.
 استثناء من عموم القاعدة اليت قررها نظام العم يف املادة( )51من وجوب إثبات
عقد العم من لال العقد املكتوب.
ويف مقاب هاا التوسيع على العام يف اإلثبات ،فإنه جيب على احملكمة -كضمانة
لتحقيق العدالة -أن تتحقق مما يدعيه العام من لال االستجواب ،أو التحقيق ،أو ندب
لبري ،أو غري ذلك( ،)2فليس ك ما يقدمه العام من مستندات ترتقي لتكون دليال قاطعا
على إثبات عالقة العم  ،ويف هاا قضت هيئة تسوية اخلالفات العمالية يف قرارها النهالي
رقم( 431/2/161يف 1431/2/29هـ) أن ما قدمه العام من أدلة إلثبات عالقة العم ،
واملشتملة على صور وأوراق ومستندات ،ومنها لطابات تعريف اررت من أج استقدام
زوجته للملكة ،ال ترتقي إىل الدلي القاطع الا يثبت عالقة عمله مع صااب العم ()3؛
ايث إن لطاب التعريف املشار له ال يعدو أن يكون إجراء إداريا الستقدام زوجة العام ،
يتطلب موافقة الكفي  ،بصفته كفيال وليس بصفته صااب عم .
كما قررت اهليئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية يف قرارها رقم (1598يف
 1424/11/4هـ)أن لطاب العرض املقدم من صااب العم للعام عن بد السكن ال
يكفي دليال إلثبات عالقة العم بالنسبة للعام ( ،)4فغاية ما يد عليه لطاب العرض
( )1انظر :عبد الرضا ،الوجيز ،ص155:؛ الربعي ،الوسيط يف القانون االجتماعي ،ج ،2:ص.459 :
( )2انظر :منصور ،قانون العم يف مصر ولبنان ،ص.297:
( )3انظر :مدونة املبادئ والقرارات العمالية لعام1431هـ ،ج ،1 :ص.665 :
( )4انظر :مناذج من القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتسوية اخلالفات العمالية التابعة لوزارة العم يف
اململكة لعام1424هـ ،ص.111:
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الرغبة املبدلية من صااب العم للتفاوض مع العام  ،والتعاقد معه لشغ وظيفة معينة،
وليس يف هاا ما يد على إنشاء العالقة التعاقدية بني الطرفني ،إذ نشأهتا تتطلب الرتاضي
من الطرفني ،ولطاب العرض ال يتضمن ذلك.
فإذا تويف العام  ،انتق لورثته -بناء على القواعد العامة يف اخلالفة( -)1اق مورثهم
يف اإلثبات بك طرق اإلثبات( ،)2بالرغم من أن املادة( )51من نظام العم وما يقابلها يف
القوانني األلرى تنص على أن "للعام واده"( ،)3ولكن يظهر من السياق أن لفظة "واده"
جاءت إللراج صااب العم من اكم املادة ،وليس إللراج اخللف العام للعام من
اكمها.
الفرع الثاني :شرط قاعدة حرية اإلثبات ،والغاية التنظيمية منها.
أوالً :شرط قاعدة حرية اإلثبات.
يشرتط إلعما قاعدة ارية اإلثبات بالنسبة للعام  ،كما يرى بعض شراح نظام
العم السعود  ،أال يكون عقد العم مكتوبا( ،)4أما إذا وجد العقد املكتوب ،فإن األص
إعما عموم القاعدة اليت تشرتط إثبات عقد العم بالكتابة فقط ،ذلك أن الا أوجب
اخلروج عن اكمها يف مسألة العقد غري املكتوب هو :وجود نص لاص يقتضي خمالفتها،
( )1انظر :السنهور  ،الوسيط ،ج ،1:ص602-597 :؛ وانظر اإلشارة إىل انتقا دعوى التعويض إىل
اخللف العام ،تطبيقا هلاا املبدأ عند :حممد بن جرب األلفي ،معامل النظرية العامة لاللتزام ،وفقا للنظام
املدين املواد وجملة األاكام الشرعية( ،ط ،1الرياض :وقفية التحبري1439 ،هـ2018/م) ،ج،1:
ص.172 :
( )2يشري نظام املرافعات الشرعية يف املادة( )88إىل أن وفاة أاد اخلصوم يف الدعوى يؤد إىل انقطاع
اخلصومة بقوة القانون ،وياكر شراح النظام أن احلكمة من ذلك هو متكني ورثة اخلصم املتوىف من
العلم بوجود اخلصومة اىت يستطيعوا الدفاع عن مصاحلهم ،إذ إنه ينتق هلم احلق يف االستمرار يف
إجراءات الدعوى ،والدفاع عن سلفهم .راجع :طلعت دويدار" ،الوسيط يف شرح نظام املرافعات
الشرعية واللحته التنفياية"( .ط،1جدة :دار اافظ للنشر والتوزيع1428 ،هـ) ،ص.546:
( )3انظر :موسى ،الوسيط ،ص.215 :
( )4انظر :الدكمي ،الوجيز ،ص141:؛ عبد الرضا ،الوجيز ،ص.154:
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فقد نص املنظم يف املادة ( )51من نظام العم على جواز إثبات العقد غري املكتوب
بالنسبة للعام بك طرق اإلثبات ،والقاعدة يف ذلك أن النص العام يبقى اجة على
عمومه ،وال يستثىن منه إال إذا وجد نص لاص يقتضي ذلك ،ويكون االستثناء يف ادود
داللة النص اخلاص فقط(.)1
وعليه ،فال يقب من العام إذا كان العقد مكتوبا أن يثبت العالقة التعاقدية وما نشأ
عنها من اقوق والتزامات بالشهادة أو بالقرالن.
ثانياً :الغاية التنظيمية من تقرير حرية اإلثبات للعامل.
يأيت تقرير قوانني العم حلرية اإلثبات للعام يف العقود غري املكتوبة مراعيا لطبيعة
املركز القانوين للعام  ،وما يغلب عليه من ضعف ،وسعيا للمحافظة على اقوق العام ،
ومراعاة ملصلحته( ،)2حبيث تتوفر له احلماية القانونية الالزمة ،ويسه عليه إثبات اقوقه،
واىت ال يُستغ  ،فيقع ضحية لطمع صااب العم  ،فقد يرى نفسه مرغما على املوافقة
على العم دون عقد مكتوب ،مكتفيا باالتفاق الشفو الا جرى مع صااب العم .
املطلب الثاني :إثبات العامل لعقد العمل غري املكتوب يف الفقه اإلسالمي.
يتفق ما قرره املنظم السعود من ارية اإلثبات للعام يف مواجهة صااب العم مع
ما يقرره الفقه اإلسالمي من عدم إلزام صااب احلق باإلثبات من لال دلي معني من أدلة
أو طرق اإلثبات ،ب له أن خيتار من أدلة اإلثبات الشرعية ما يراه مثبتا حلقه ،ب إن بعض
الفقهاء -كابن القيم -توسعوا يف أدلة اإلثبات ،فأجازوا االستدال بك ما يثبت احلق،
يقو ابن القيم ":فالبينة اسم لك ما يبني من احلق ويظهره ،ومن لصها بالشاهدين ،أو
( )1انظر :عبد اهلل بن حممد بن قدامة" ،روضة الناظر وجنة املناظر" .راجعه سيف الدين الكاتب( ،
ط ،1بريوت :دار الكتاب العريب1401 ،هــ1981/م) ،ص209-208:؛ سليمان بن عبد القو
الطويف" ،شرح خمتصر الروضة" .حتقيق عبد اهلل الرتكي( ،ط ،2الرياض :وزارة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة1419 ،هـ1998/م) ،ج ،2:ص.524:
( )2انظر :السيد عيد ناي " ،الوسيط يف شرح نظامي العم والتأمينات االجتماعية يف السعودية".
(ط ،2الرياض :مكتبة الرشد1435 ،هـ) ،ج ،1:ص.34:
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األربعة ،أو الشاهد ،مل يوف مسماها اقه "( ،)1ويف موضع آلر يقو " :فإذا ظهرت
أمارات احلق ،وقامت أدلة العق  ،وأسفر صبحه بأ طريق كان ،فثم شرع اهلل ودينه ورضاه
وأمره .واهلل تعاىل مل حيصر طرق العد  ،وأدلته ،وأمارته ،يف نوع وااد ،وأبط غريه .فأ
طريق استخرج هبا احلق ،وعرف هبا العد  ،وجب احلكم مبوجبها ومقتضاها .والطرق أسباب
ووسال ال تراد لاواهتا ،وإمنا املراد غاياهتا اليت هي املقاصد"(.)2

( )1حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،الطرق احلكمية" .عناية أمحد الزعيب( ،ط ،1بريوت :شركة األرقم
بن أيب األرقم1419 ،هـ1999/هـ) ،ص.37:
( )2حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،أعالم املوقعني عن رب العاملني" .حتقيق حممد عبد السالم
إبراهيم( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ) ،ج ،4:ص.284 :
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اخلامتة.
ويف اخلتام ،أمحد اهلل تعاىل ذا الفض واإلنعام على ما ييسر يل يف هاا البحث،
وأسأله أن جيعله من العم النافع الا يسهم يف تطوير البناء التنظيمي يف اململكة العربية
السعودية.
وأود أن أشري يف هاا املقام إىل أبرز النتالج والتوصيات اليت توص هلا البااث.
النتائج:
توص البااث إىل عدد من النتالج ،كان أمهها ما يلي:
 .1جيب على صااب العم كتابة عقد العم  ،وتعترب الكتابة شرط إثبات ،وليست
شرط انعقاد ،وال نفاذ.
 .2ال حيق لصااب العم أن يثبت عقد العم غري املكتوب إال مبا يقوم مقام الكتابة
من إقرار وميني اامسة.
 .3اشرتاط اإلثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها من جهة صااب العم يشم ما إذا
أراد صااب العم ابتداء إثبات العالقة التعاقدية ،أو أراد أن ينفي ما ادعاه العام ،
ويثبت عدم صحته.
 .4ال فرق بني أن يكون صااب العم تاجرا أم ال ،فليس له أن يثبت عالقته التعاقدية
بالعام إال بالعقد املكتوب ،أو ما يقوم مقامه ،ايث إن قواعد اإلثبات يف األعما
التجارية املختلطة ُحتدد بناء على صفة املدعى عليه.
 .5إجياب اإلثبات بالكتابة بالنسبة لصااب العم  ،وما يقوم مقامها ،يتضمن -يف
نطاق النظام السعود  -شيئا من التضييق على صااب العم ال يتفق مع ما يقره
ٍ
أايان كثرية ،وذلك لعدم وجود
القانون املقارن ،وقد ال يليب ااتياجات الواقع يف
تنظيم لالستثناءات الواردة على هاا احلكم.
 .6الغاية من التشديد على صااب العم يف إثبات العقد غري املكتوب -اسب
االجتاه الثاين-هي أن املنظم السعود -ومثله باقي املقننني -يقصد إلزام صااب
العم بكتابة عقد العم  ،وعدم االكتفاء باالتفاقات الشفوية.
 .7املنظم السعود اجتزأ قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابة -من جهة صااب العم -
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دون األاكام اليت تكملها يف قانون اإلثبات أو البينات يف القوانني األلرى ،ومل
تُضمن هاه األاكام يف الاللحة التنفياية لنظام العم السعود  ،وال يف إجراءات
اإلثبات يف نظام املرافعات الشرعية.
 .8تتعلق قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابة -من جهة صااب العم  -بالنظام العام ،فال
يصح للعام التناز عن اقه يف التمسك هبا أثناء سريان العقد ،أما بعد انتهاء
العقد فال مانع من ذلك ،طاملا صدر التناز عن إرادة ارة وسليمة من العيوب.
 .9يتأسس احلكم النظامي بإجياب كتابة عقد العم  ،واشرتاط ذلك إلثباته من قب
صااب العم على أاكام السياسة الشرعية.
 .10حيق للعام -وللفه العام -ارية اإلثبات لعقد العم غري املكتوب ،وللحقوق
وااللتزامات الناشئة عنه.
 .11الغاية من تقرير ارية اإلثبات للعام يف العقود غري املكتوبة هو :مراعاة طبيعة
املركز القانوين للعام  ،وما يغلب عليه من ضعف.
 .12يتأسس ما قرره املنظم السعود يف ارية اإلثبات للعام -من ايث العموم-على
ما يقرره الفقه اإلسالمي من عدم تعيني طريق حمدد لإلثبات ،وعلى وجه اخلصوص
على رأ بعض الفقهاء املتوسعني يف أدلة اإلثبات ،والاين جييزون االستدال بك
ما يثبت احلق.
التوصيات:
 .1أوصي بتعدي املادة ( )51من نظام العم  ،وتضمينها ما يفيد أن إجياب كتابة العقد
يتعلق بإثباته ،وأن صااب العم هو املسؤو عن كتابة عقد العم  ،وهو من
يتحم -واده -التبعات واآلثار القانونية الناشئة عن اإللال بالك.
 .2أوصي أن تضمن الاللحة التنفياية لنظام العم  ،أو إجراءات اإلثبات يف نظام
املرافعات الشرعية ،ما يقتضي بأن اإلقرار واليمني احلامسة تقوم مقام الكتابة ،يف ك
تصرف يشرتط إلثباته الكتابة ،وأنه يستثىن من قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابة
بالنسبة لصااب العم احلاالت الثالث السابقة الاكر ،وذلك قطعا للنزاعات
وتعدد االجتهادات.
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 .3أوصي عند احلاجة إىل استمداد األاكام النظامية من القوانني األلرى أن تراعى ك
من البيئة التنظيمية للنصوص القانونية ،والبيئة التنظيمية يف اململكة ،ويكم النقص-
إن وجد -إما يف النظام أو يف اللحته أو يف األنظمة األلرى ذات الصلة.
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املصادر واملراجع
أوالً :الكتب الفقهية.
ابن رشد القرطيب ،حممد بن أمحد" .املقدمات املمهدات" .حممد اجي( .ط ،1بريوت ،دار
الغرب اإلسالمي1408 ،هـ).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن حممد" .روضة الناظر وجنة املناظر" .راجعه سيف الدين الكاتب.
(ط ،1بريوت ،دار الكتاب العريب1401 ،هــ1981/م).
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .أعالم املوقعني عن رب العاملني" .حتقيق حممد عبد
السالم إبراهيم( .ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1411 ،هـ).
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" .الطرق احلكمية" .عناية أمحد الزعيب( .ط ،1بريوت،
شركة األرقم بن أيب األرقم1419 ،هـ1999/هـ).
ابن كثري ،إمساعي بن عمر" .تفسري القران العظيم" .حتقيق سامي بن حممد السالمة( .ط،1
الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع1418 ،هـ).
أبو بكر ،عوض" .نظام اإلثبات يف الفقه اإلسالمي" .جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة ،ب.
ت ،عدد.63
البغا ،نسيبة مصطفى" .السياسة الشرعية ،وأثرها يف احلكم الشرعي التكليفي"( .ط،1
دمشق ،دار النوادر1433 ،هـ).
اجلصاص ،أمحد بن علي" .أاكام القرآن" .حتقيق :حممد القمحاو ( .ب.ط ،بريوت ،دار
إاياء الرتاث العريب1405 ،هـ).
الدريين ،فتحي عبدالقادر" .احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده"( .ط ،2بريوت ،مؤسسة
الرسالة1397،هـ).
الزايلي ،حممد بن مصطفى" .وسال اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية
واألاوا الشخصية"( .الطبعة الشرعية ،دمشق ،مكتبة دار البيان1428 ،هـ).
الزرقا ،مصطفى أمحد" .املدل الفقهي العام( ."1ط ،3دمشق ،دار القلم1433 ،هـ).
الطويف ،سليمان بن عبد القو  .شرح خمتصر الروضة ،حتقيق عبداهلل الرتكي(الرياض ،وزارة
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة1419 ،هـ1998/م) ،ط.2
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الغليقة ،صاحل بن عبدالعزيز" .صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي"( .ط ،1الرياض ،كنوز
اشبيليا1427 ،هـ).
القرطيب ،حممد بن أمحد" .اجلامع ألاكام القران" .حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش.
(ط ،2القاهرة ،دار الكتب املصرية1384 ،هـ).
ثانياً :معاجم اللغة والتعريفات.
ابن منظور ،حممد بن مكرم" .لسان العرب"( .ط ،3بريوت ،دار صادر1414 ،هـ).
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي" .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" .ب.ت (ب.ط،
بريوت ،املكتبة العلمية.)،
ثالثاً :الكتب القانونية.
ابن حمفوظ ،عبداهلل بن مرعي" .اقوق والتزامات العام وصااب العم يف النظام
السعود "( .ب.ط ،جدة ،مكتب عبداهلل بن حمفوظ1417،هـ ).
األلفي ،حممد بن جرب" .معامل النظرية العامة لاللتزام ،وفقا للنظام املدين املواد وجملة
األاكام الشرعية"( .ط ،1الرياض ،وقفية التحبري1439 ،هـ2018/م).
الربعي ،أمحد اسن" .الوسيط يف القانون االجتماعي"( .ب .ط ،القاهرة ،دار النهضة
العربية2003 ،م).
تناغو ،مسري عبد السيد" .أاكام االلتزام واإلثبات"( .ط ،1االسكندرية ،مكتبة الوفاء
القانونية2009 ،م).
ابيب ،سعد عبدالسالم" .شرح عقد العم يف القانون املواد"( .ب .ط ،القاهرة ،مكتبة
النهضة املصرية1959 ،م).
محدان ،اسني عبداللطيف" .قانون العم  ،دراسة مقارنة"( .ط ،1بريوت ،منشورات احلليب
احلقوقية2009 ،م).
الدكمي ،منري فريد  ،الوجيز يف قانون العم والتأمينات االجتماعية السعود  (،ب .ط،
السادس من أكتوبر ،دار السادس من أكتوبر للتوزيع والنشر1427 ،هـ2006/مـ).
دويدار ،طلعت ،الوسيط يف شرح نظام املرافعات الشرعية واللحته التنفياية (،ط ،1جدة،
دار اافظ للنشر والتوزيع1428 ،هـ).
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زكي ،حممد مجا الدين" .عقد العم يف القانون املصر "( .ط ،2القاهرة ،مطابع اهليئة
املصرية العامة للكتاب1402 ،هـ1982/م).
السنهور  ،عبدالرزاق بن أمحد" .الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد"( .طبعة جديدة،
بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية2009 ،م).
الشريف ،نايف بن سلطان ،ورفيقه" .القانون التجار "( .ط ،4جدة :دار اافظ للنشر
والتوزيع1432 ،هـ).
عبد الرضا ،عبد الرسو " .الوجيز يف قانون العم الكوييت" .ب  .ت (ب .ط ،الكويت،
مطبوعات جامعة الكويت )،ص.154 :
عبدالباقي ،عبدالفتاح" .قانون العم الكوييت ،دراسة نقدية" .ب .ت (ب.ط ،الكويت،
مطبوعات جامعة الكويت.)،
قاسم ،حممد اسن" .الفقي ،حممد سيد" .أساسيات القانون"( .ب  .ط ،بريوت،
منشورات احلليب احلقوقية2003 ،م).
الكيايل ،نزار عبدالرمحن" .الوسيط شرح نظام العم السعود "( .ط ،1جدة ،الدار
السعودية للنشر1393 ،هـ1973/م).
منصور ،حممد اسني" .قانون العم يف مصر ولبنان" .ب.ت (ب.ط ،بريوت ،دار النهضة
العربية).
موسى ،لالد السيد حممد عبداجمليد " .الوسيط يف شرح نظام العم يف اململكة العربية
السعودية"( .ط ،1اجليزة ،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع1436 ،هـ2015/م).
ناي  ،السيد عيد" .الوسيط يف شرح نظامي العم والتأمينات االجتماعية يف السعودية".
(ط ،2الرياض :مكتبة الرشد1435 ،هـ).
وايف ،حممود علي عبدالسالم" .طرق اإلثبات وقضاء التنفيا يف النظام السعود "( .ط،1
الرياض  ،دار جوهرة العلوم1440،هـ2018/م ).
رابعاً :مدونات األحكام القضائية.
مدونة املبادئ والقرارات العمالية لعام1431هـ ،الصادرة عن اهليئة العليا لتسوية اخلالفات
العمالية بوزارة العم السعودية.
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مناذج من القرارات الصادرة من اللجنة العليا لتسوية اخلالفات العمالية التابعة لوزارة العم يف
اململكة لعام1424هـ.
خامساً :األنظمة والقوانين المقارنة.
اتفاقية العم العربية ،الصادرة من منظمة العم العربية برقم ( ،)6يف 1976م.
قانون اإلثبات السوداين رقم ( )31يف 1994/6/25م.
قانون اإلثبات الكوييت رقم ( )39يف1980/6/25م
قانون اإلثبات املصر رقم ( )25يف1968/5/30م.
قانون البينات األردين رقم ( )30يف 1952/4/21هـ.
قانون العم األردين رقم ( ،)8يف1996/4/15م.
قانون العم اإلمارايت رقم ( )8يف1980/4/20م.
قانون العم اجلزالر رقم ( )11-90يف1990/4/21م.
قانون العم السوداين رقم ( ،)19يف 1996/6/22م.
قانون العم الكوييت رقم ( ،)6يف 2010/2/10م.
قانون العم املصر رقم ( ،)12يف 2003م.
جملة الشغ التونسية رقم ( )27يف 1966/4/30م
نظام العم السعود باملرسوم امللكي رقم(م ،)51/وتاريخ1426/8/23هـ.
نظام املرافعات الشرعية السعود باملرسوم امللكي رقم م ،1/وتاريخ 1435/1/22هـ.
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