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   ملخص البحث  
نظرًا التساع  احلايل؛  وقتنا  العمل يف  نظام  أمهية  تتزايد      
القوى  وزيادة  االجتامعي،  تأثريه  وعمق  تطبيقه،  مساحة 
العاملة، وظهور اختصاص القضاء العاميل كقضاء مستقل، 
ضمن حماكم القضاء العام يف اململكة العربية السعودية، مما 
نظام  نصوص  ومواكبة  الترشيعية  القواعد  تطوير  يتطّلب 
املالئمة  احللول  وإجياد  العاملية،  العالقات  لتطور  العمل 
والضامنة حلقوق األطراف؛ نظرًا ألمهية استقرار عالقات 

العمل يف أداء االقتصاد الوطني.
     ويعترب عقد العمل حجر األساس لنشأة العالقة العاملية 
وانطالق مسريهتا، وقد يشتمل عىل اشرتاط فرتة للتجربة 
متّكن أطراف العالقة أو َمن يشرتطه من التأكد من صالحية 
رشط  عليه  ينطوي  قد  ملا  ونظرًا  له،  بالنسبة  العقد  إبرام 
القانوين  املركز  وتفاوت  املصالح،  تعارض  من  التجربة 
يؤدي  قد  مما  العمل،  وصاحب  العامل  بني  واالقتصادي 
النظام  أحاط  فقد  النظام،  عىل  التحايل  أو  االستغالل  إىل 
تضمن  التي  والقيود  الرشوط  من  بجملة  التجربة  فرتة 
حسن العمل به بعيًدا عن إساءة االستغالل أو التعسف يف 
استعامل احلق، ورَسَم القواعد الضابطة الشرتاط التجربة 
وحتديد مدهتا وقواعد متديدها أو تكرارها، وما يرتتب عىل 

هناية املدة بالنسبة لعقد العمل املربم بني الطرفني.
     وانفرد نظام العمل السعودي عن نظرائه يف غالب الدول 
البحث،  بّينه  كام  بذلك  املتعلقة  القواعد  ببعض  العربية 
وانتهى إىل مجلة من النتائج املتعلقة بذلك، مستعماًل املنهج 
التحلييل املقارن، ومستفيدًا من مجلة من األحكام القضائية 
الصادرة عن املحاكم العاملية يف عّدة مواضع من البحث، 

ومن أهم نتائجه:

Abstract
The importance of Labor Law is becoming 
increasingly in our current era due to extent 
of its application, depth of its social impact, 
increase of man power, appearance specialty 
of labor judiciary - as an independent judi-
ciary - within courts of public judiciary in the 
Kingdom of Saudi Arabia, which required 
developing of legislative rules and keeping 
up with texts of labor law for development 
of labor relations, finding suitable and guar-
antor solutions to rights of parties, due to 
importance of stability of labor relations in 
the performance of national economy, the 
employment contract is considered as cor-
nerstone for creating labor relationship and 
launching its march, might include a condi-
tion of a probation period that enables the 
parties to relationship or whoever stipulates 
it to ensure the validity of conclusion of 
contract for him, due to what the probation 
condition might contain from conflict of in-
terest, variation of legal and economic status 
between laborer and employer; which might 
lead to misuse or circumvention on the law, 
thus the law has encircled the probation 
period with a number of conditions and re-
strictions that guarantee good work with it 
away from exploitation or abuse while using 
the right, has decreed up rules to govern the 
practice and limiting its duration, rules of its 
extension or repetition, the consequences of 
end of duration of employment contract con-
cluded between two parties, the Saudi labor 
law is distinguished from its counterparts in 
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التجربة لطريف 	  تقرير رشط  إىل  السعودي  النظام  اجته 
عقد العمل -من حيث األصل- أو ملن يشرتطه منهام، 
وكان النظام واضحًا يف حتديد رشوط االتفاق عليه أو 
التجربة، كام اجته إىل مرشوعية إهناء  أو تكرار  متديده 
هناية  مكافأة  أو  تعويض  دون  املدة  خالل   التجربة 
استعامل  يف  التعسف  ضمن  يدخل  ال  وأنه  اخلدمة، 

احلق، وأّيدته أحكام القضاء العاميل.
)املرصي 	  العمل  قوانني  عن  السعودي  النظام  انفرد 

واألردين( بتنظيم متديد فرتة التجربة وجواز تكرارها 
هذا  استغالل  إساءة  لعدم  ضامنًا  معّينة؛  برشوط 

الرشط.
 واهلل ويّل التوفيق.

الكلامت املفتاحية: 
عقد العمل ، رشط التجربة ، رشط االختبار ، نظام العمل 

السعودي.

most Arab countries with some rules relat-
ed to this as indicated in the research, ended 
with a number of related results using com-
parative analytical method, benefiting from 
a number of judicial rulings issued by labor 
courts in several positions of the research, 
among its most important results:
	 The Saudi Law tended to a condition of 

a probation for both parties of employ-
ment contract – basically or for who 
stipulate it, the law was clear in defin-
ing the terms of contract agreed upon, 
extending it or repeating the experi-
ence. It also tended to legality of end-
ing probation during the period without 
compensation or end of service gratuity, 
and it does not enter under arbitrariness 
of using the right, and is supported pro-
visions of labor judiciary.

	 The Saudi Law is distinguished from 
labor laws in (Egypt and Jordan) by 
regulating extension of probation pe-
riod and permissibility of repeating it 
under certain conditions to guarantee to 
avoid use of this condition in abusing.

Keywords: 
probationary employment contract; job 
contract; Saudi labor law; test condition

مقدمة البحث:
ــرًا  ــايل؛ نظ ــا احل ــل يف وقتن ــام العم ــة نظ ــد أمهي تتزاي
التســاع مســاحة تطبيقــه، وعمــق تأثــريه االجتامعــي، 
وزيــادة القــوى العاملــة، وظهــور اختصــاص القضــاء 
العــاميل كقضــاء مســتقل، ضمــن حماكــم القضــاء العــام 
ل العــامل  ــة الســعودية؛ حيــث ُيشــكِّ يف اململكــة العربي
بجانــب أصحــاب العمــل رشحيــة كبــرية مــن رشائــح 
ــوازن  ــق ت ــذا كانــت احلاجــة ماســة لتحقي املجتمــع، ل
عقــدي بــني طــريف عالقــة العمــل، خاصــة مــع وجــود 
ــني،  ــني الطرف ــة ب ــز القانوني ــوظ يف املراك ــاوت ملح تف

العقــدي  التــوازن  ممــا قــد يــؤدي إىل اختــالل يف 
العمــل رشوطــًا  فــرض صاحــب  مــا  إذا  بينهــام، 
تعســفية، مســتغاًل مركــزه االقتصــادي، مقابــل ضعــف 
ــني إىل  ــل القوان ــع ج ــذي دف ــر ال ــل، األم ــز العام مرك
التدخــل لتحقيــق نــوع مــن التكافــؤ واملســاواة يف هــذه 
ــة،  ــد الترشيعي ــر القواع ــق تطوي ــن طري ــة، ع العالق
ــات  ــور العالق ــل لتط ــام العم ــوص نظ ــة نص ومواكب
ــة حلقــوق  ــة، وإجيــاد احللــول املالئمــة والضامن العاملي
األطــراف؛ نظــرًا ألمهيــة اســتقرار عالقــات العمــل يف 

ــي. ــاد الوطن أداء االقتص
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ويعتــرب عقــد العمــل حجــر األســاس لنشــأة العالقــة 
يشــتمل عــىل  العامليــة وانطــالق مســريهتا، وقــد 
ــة أو  ــراف العالق ــن أط ــة متّك ــرتة للتجرب ــرتاط ف اش
َمــن يشــرتطه مــن التأكــد مــن صالحيــة إبــرام العقــد 
بالنســبة لــه، ونظــرًا ملا قــد ينطــوي عليــه رشط التجربة 
ــوين  ــز القان ــاوت املرك ــح، وتف ــارض املصال ــن تع م
واالقتصــادي بــني العامــل وصاحــب العمــل، ممــا قــد 
يــؤدي إىل االســتغالل أو التحايــل عــىل النظــام، فقــد 
ــرشوط  ــن ال ــة م ــة بجمل ــرتة التجرب ــام ف ــاط النظ أح
ــدا عــن  ــه بعي ــود التــي تضمــن حســن العمــل ب والقي
ــق،  ــتعامل احل ــف يف اس ــتغالل أو التعس ــاءة االس إس
ورَســَم القواعــد الضابطــة الشــرتاط التجربــة وحتديــد 
مدهتــا وقواعــد متديدهــا أو تكرارهــا، ومــا يرتتــب عىل 
هنايــة املــدة بالنســبة لعقــد العمــل املــربم بــني الطرفــني، 
فرأيــت أن يكــون هــذا البحــث بعنــوان: تكييــف عقــد 
العمــل حتــت التجربــة واألحــكام املنظمــة لــه يف نظــام 
العمــل الســعودي )دراســة حتليليــة مقارنــة(، واهلل ويّل 

ــق. التوفي

أمهية املوضوع: 
تظهر أمهية البحث من نواٍح عدة أمهها:

ــه . 1 ــد احلاجــة إلي ــذي تتزاي ــه بنظــام العمــل ال صلت
ــعودي. ــاد الس ــو االقتص ــع نم م

ــود . 2 ــأة عق ــق نش ــلوك يراف ــه كس ــل ب ــار العم انتش
العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، ممــا يدعــو 
ــد  ــن قواع ــه م ــب علي ــا يرتت ــه وم ــة أحكام ملعرف

ــة. خاص
مــا يمكــن أن يقدمــه البحــث مــن إضافــة للمكتبة . 3

ــًا  ــة؛ حيــث مل يفــرد بدراســة مســتقلة وفق القانوني
لنظــام العمــل الســعودي.

أهداف البحث: 
دراســة اجلانــب النظامــي للموضــوع يف إطــار . 1

ــعودي. ــل الس ــام العم نظ

ــة . 2 ــاميل يف اململك ــاء الع ــات القض ــتطالع اجتاه اس
العربيــة الســعودية يف املنازعــات املعروضــة عليــه 

ــة. ــت التجرب ــل حت ــود العم يف عق
وتطويــر . 3 الشــخصية  العلميــة  الفائــدة  حتقيــق 

الباحــث. ملــكات 

مشكلة البحث وأسئلته: 
    حيتــل العامــل يف عقــد العمــل حتــت التجربــة مركــزًا 
قانونيــًا خمتلفــًا عنــه يف عقــد العمــل النهائــي، ممــا نتــج 
عنــه طــرح التســاؤل الرئيــس اآليت: مــا تكييــف عقــد 
ــه؟  ــة ل ــكام املنظم ــا األح ــة، وم ــت التجرب ــل حت العم

ــه مجلــة مــن التســاؤالت أمههــا: وتنــدرج حتت
حتــت 	  العمــل  لعقــد  القانــوين  التكييــف  مــا 

لتجربــة؟  ا
ما طبيعة اشرتاطه؟ وملن يقرر هذا االشرتاط؟	 
مــا األحــكام اخلاصــة باشــرتاط فــرتة التجربــة يف 	 

عقــد العمــل؟ ومــا رشوط متديدهــا وتكرارهــا؟
ــة؟ 	  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــة إهن ــا طبيع م

ــه؟ ــة علي ــار املرتتب ــا اآلث وم

الدراسات السابقة:
حتــت  العمــل  عقــد  والفقهــاء  الــرّشاح  يتنــاول 
ــل، ومــن  ــني العم ــة يف عمــوم رشوحــات قوان التجرب
ــن  ــه م ــاء في ــا ج ــرشح وم ــل ال ــون حم ــات القان منطلق
قواعــد وأحــكام، وبعــد البحــث والتقــي يف فهــارس 
املكتبــات واألدلــة البحثيــة واملواقــع اإللكرتونيــة 
ــة  ــة خمتص ــة نظامي ــد دراس ــة مل أج ــالت العلمي واملج
بتنــاول موضــوع: تكييــف عقــد العمــل حتــت التجربــة 
ــعودي  ــل الس ــام العم ــه يف نظ ــة ل ــكام املنظم واألح
)دراســة حتليليــة مقارنــة(، فــكان هــذا االجتهــاد 
ــه،  ــع أطراف ــوع وتتّب ــة املوض ــهامًا بدراس ــي إس البحث

واهلل املوفــق.
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منهج البحث:
املنهــج  عــىل  االعتــامد  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
ــت  ــل حت ــد العم ــة لعق ــد املنظم ــتقرائي للقواع االس
ــكام  ــن أح ــث م ــه الباح ــع علي ــا اطل ــة، وم التجرب
القضــاء الســعودي، ثــم اســتعراضها عــن طريــق 
املنهــج التحليــيل؛ للوصــول إىل اســتنباط اجتــاه النظــام 
القوانــني  وبعــض  الفقهيــة  اآلراء  بــني  الســعودي 
ــني: املــرصي واألردين،  املعــارصة؛ وخصوصــًا القانون
يف مســائل البحــث الرئيســة، مــع التــزام األمانــة 
العلميــة ومراعــاة قواعــد الكتابــة البحثيــة ونمــط 

التوثيــق العلمــي وفــق رشوط النــارش.

حدود البحث:
ــل  ــد العم ــف عق ــة تكيي ــة: دراس ــدود املوضوعي أ.احل
ــن  ــه م ــة ب ــة اخلاص ــكام النظامي ــة واألح ــت التجرب حت

ــالل: خ
باملرســوم . 1 الصــادر  الســعودي  العمــل  نظــام   

امللكــي رقــم )م/1(، وتاريــخ 1435/1/22هـ، 
والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر العمــل 

ــخ  1435/5/19هـــ.  ــم )39933(  وتاري رق
املبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن اهليئــة العامليــة . 2

وأحــكام القضــاء العــاميل )1( .
ــة  ــادرة يف اململك ــة الص ــة: األنظم ــدود الزماني ب. احل
ــخ  ــذ  تاري ــة من ــادئ القضائي ــعودية واملب ــة الس العربي
صــدور نظــام العمــل -أعــاله- وحتــى تاريــخ تقديــم 

هــذا البحــث للنــرش يف حمــرم 1443هـــ.
ج. احلدود املكانية: دولة اململكة العربية السعودية.

خطة البحث:
     انتظمــت خطــة البحــث يف مقدمــة ومتهيــد ومبحثــني 

وخامتــة، تالهــا فهــرس املراجع عــىل النحــو اآليت:

1- حيث كان الفصل يف املنازعات العاملية من اختصاص اللجان شبه القضائية املشكلة لذلك، 
ثم سميت هيئات، ثم نشأ القضاء العاميل كأحد اختصاصات القضاء العام بصدور نظام القضاء 

عام 1428هـ، وتم إنشاء املحاكم العاملية اعتبارًا من مطلع عام 1439هـ.

املقدمــة: توطئــة املوضــوع وأمهيتــه، وأســباب اختياره، 
ــابقة،  ــات الس ــئلته، والدراس ــث وأس ــكلة البح ومش

وحــدود البحــث ومنهجــه، وخطتــه.
ــزه  ــة ومتيي ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق ــد: تعري متهي

عــام يشــبهه.
ــة  املبحــث األول: تكييــف عقــد العمــل حتــت التجرب

ــان: ــه مطلب ــة، وفي ــق يف رشط التجرب ــة احل وطبيع
املطلب األول: تكييف عقد العمل حتت التجربة.

ــة ومــن  ــاين: طبيعــة احلــق يف رشط التجرب املطلــب الث
ــه. يتقــرر ملصلحت

املبحــث الثــاين: األحــكام املنظمــة لعقــد العمــل حتــت 
التجربــة، وفيــه ثالثــة مطالــب:

حتــت  للعامــل  القانــوين  املركــز  األول:  املطلــب 
التجربــة.

املطلب الثاين: رشوط عقد العمل حتت التجربة.
ــة  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــث: إهن ــب الثال املطل

ــه.   ــة علي ــار املرتتب واآلث
اخلامتة وتتضمن أهم النتائج.

فهرس املراجع.
وأســأل اهلل -عــز وجــل- الســداد والقبــول، وحســن 
ــاهلل  ــة، وب ــة والكلم ــالح الني ــل، وص ــول والعم الق

ــق التوفي

متهيد: 
ــام  ــزه ع ــة ومتيي ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق تعري

يشــبهه:
مل ينــص نظــام العمــل الســعودي عــىل تعريــف لعقــد 
ــني  ــن القوان ــريه م ــأنه كغ ــة، ش ــت التجرب ــل حت العم
ــال  ــة املج ــه، تارك ــىل تعريف ــص ع ــي مل تن ــة الت العربي
ــهامهم  ــاه، وكان إس ــة معن ــاء لتجلي ــرشاح والفقه لل
ــم: ــن تعريفاهت ــه؛ وم ــاه وغايت ــوح معن ــًا لوض متقارب

ــل 	  ــه العام ــق في ــذي يتف ــد ال ــه: "العق ــّرف بأن ع
ــربم  ــد امل ــون العق ــىل أال يك ــل ع ــب العم وصاح
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ــق  ــت؛ ليتحق ــن الوق ــرتة م ــد ف ــًا إال بع ــام بات بينه
ــتمرار  ــه االس ــن مصلحت ــام إذا كان م ــام في أيٌّ منه
ــران،  ــه" )عم ــتمرار في ــدم االس ــل أو ع يف العم

1980م(.
األركان، 	  "عقــد عمــل مكتمــل  بأنــه:  عــّرف 

ــون  ــاه يك ــذي بمقتض ــة ال ــن رشط التجرب يتضم
ــة  ــن مالءم ــق م ــد التحق ــريف العق ــن ط ــكل م ل
العقــد لــه خــالل فــرتة التجربــة؛ ليســتمر يف 
ـ (. العقــد أو ينهيــه أثناءهــا" )الدكمــي،  1427هــ

ــام 	  ــن قي ــل يتضم ــد عم ــه "عق ــه بأن ــن تعريف يمك
ــب  ــاب صاح ــنّي حلس ــل مع ــأداء عم ــل ب العام
العمــل مقابــل أجــر، ملــّدة حمــّددة يمكــن خالهلــا 
ــة  ــل ومالءم ــاءة العام ــدى كف ــىل م ــرف ع التع
ــه". ــروض علي ــر املع ــبة األج ــه ومناس ــل ل العم

ــت  ــل حت ــد العم ــعودي عق ــام الس ــامه النظ ــد س      وق
التجربــة يف املادتــني )53، 54(، وأطلــق عليــه "حتــت 
ــد  ــى واح ــا بمعن ــادة )6/81(، ومه ــار" يف امل االختب
ــإن  ــوم ف ــذا املفه ــىل ه ــاء ع ــب ،1959م(. وبن )حبي
عقــد العمــل حتــت التجربــة خيتلــف عــن بعــض 
املفاهيــم القانونيــة املشــاهبة لــه يف نطــاق نظــام العمــل، 

ــأيت: ــا ي ــا م وأمهه
عــن . 1 التجربــة  حتــت  العمــل  عقــد  خيتلــف 

ــا  ــي جيرهي ــة الت ــة أو التمهيدي ــارات املهني االختب
أربــاب األعــامل للعاملــة الراغبــة يف التعاقــد معهــم 
املهنيــة ال  العقــود، فاالختبــارات  إبــرام  قبــل 
يســبقها إبــرام عقــد العمــل، أمــا يف حــال اشــرتاط 
ــه  ــرام عقــد العمــل، لكن ــة فتكــون بعــد إب التجرب
ــد  ــاء العق ــة دون إهن ــرتة التجرب ــام ف ــرشوط بإمت م
ــدم  ــىل ع ــدل ع ــاء ي ــه؛ ألن اإلهن ــد أطراف ــن أح م
اجتيــاز  أن  كــام  العقــد،  اســتمرار  يف  الرغبــة 
ــة يف  ــرتاط التجرب ــع اش ــي ال يمن ــار املهن االختب

ــل. ــد العم عق
ــد . 2 ــن عق ــة ع ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق خيتل

التدريــب املهنــي مــن حيــث اهلــدف واملحــل 
ــو  ــب ه ــد التدري ــن عق ــدف م ــام، فاهل يف كل منه
ــل  ــة عم ــداده ملامرس ــه وإع ــل وتأهيل ــم العام تعلي
ــك،  ــل بذل ــب العم ــزم صاح ــث يلت ــني؛ حي مع
أمــا عقــد العمــل حتــت التجربــة فيفــرتض فيــه أن 
العامــل تتوافــر لديــه اخلــربة والتدريــب املناســب 
للعمــل الــذي تعاقــد عليــه، ولكــن صاحــب 
ــور  ــن أم ــد م ــدف أن يتأك ــل هي ــل أو العام العم
ــام يف  ــا اختالفه ــة، أم ــرتة التجرب ــاء ف ــة أثن معّين
املحــل، فهــو يف عقــد التدريــب املهنــي قيــام 
صاحــب العمــل بتلقــني العامــل املتــدرب أصــول 
مهنــة أو حرفــة أو مهــارات معينــة فــال يعــّد عقــد 
عمــل، أمــا املحــل يف عقــد العمــل حتــت التجربــة، 
فهــو العمــل الــذي يؤديــه العامــل لصاحــب 
ــكام  ــه أح ــق علي ــل تطّب ــد عم ــو عق ــل، وه العم

ــل. ــام العم نظ
ــة عــن عقــود . 3 خيتلــف عقــد العمــل حتــت التجرب

العمــل حمــددة املــدة، مــع أّن مّدتــه حمــددة نظامــًا؛ 
ألنــه جيــوز لطرفيــه أو ألحدمهــا -حســب رشوط 
العقــد- أن ينهــي عقــد العمــل خــالل فــرتة 
التجربــة بإرادتــه املنفــردة ودون تعويــض الطــرف 
ــدة ال  ــدد امل ــل حم ــد العم ــني أن عق ــر، يف ح اآلخ
ــردة  ــه املنف ــاؤه بإرادت ــه إهن ــن طرفي ــن ألّي م يمك
قبــل انقضــاء مدتــه، وإال كان مســؤوالً عــن 
التعويــض بقّيــة املــدة ومــا يرتتــب عليهــا.) كــريه ، 
1979م . إســامعيل، د.ت . أبــو شــنب ،1998م. 

ــى، 1964م(. حيي

املبحث األول:
 تكييــف عقــد العمــل حتــت التجربــة وطبيعــة احلــق يف 

رشط التجربــة 
ــي  ــات الت ــي والعالق ــرصف النظام ــف الت      إن تكيي
يتضمنهــا ســبيل ملعرفــة األحــكام التــي يتــم تطبيقهــا 
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ــف  ــث: تكيي ــك بح ــتدعى ذل ــد اس ــائله، وق ــىل مس ع
عقــد العمــل حتــت التجربــة يف )املطلــب األول(، 
ــة ومــن يتقــرر  ثــم بيــان طبيعــة احلــق يف رشط التجرب

ــاين(. ــب الث ــه يف )املطل ملصلحت

املطلب األول: تكييف عقد العمل حتت التجربة
التكييــف الفقهــي هــو "إعطــاء الوصــف الفقهــي 
للترصفــات حمــل البحــث، ويكــون ذلــك بالنظــر 
ــات  ــن الترصف ــا م ــا يامثله ــتها مل ــا وجمانس إىل حقيقته
ــبري، 1425هـــ(،  ــة". )ش ــًا فقهي ــت أوصاف ــي منح الت
ــان  ــة: بي ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق ــراد بتكيي فامل
الوصــف الرشعــي والطبيعــة النظاميــة لــه مــن خــالل 
بيــان حقيقتــه واآلثــار التــي تنتــج عنــه، ويطلــق رشاح 
القانــون عــىل التكييــف: الطبيعــة القانونيــة ) قلعجــي 
وقنيبــي، 1427هـــ(، وهــي أســاس اآلثــار التــي 
ترتتــب عــىل التــرصف القانــوين. )حشــيش، 2001م،  
الفقــه اإلســالمي، 1439هـــ(.  احلــق يف  األلفــي، 
وقــد اختلفــت اجتاهــات  الــرّشاح حــول تكييــف 
ــة )2( ،  ــه القانوني ــة وطبيعت ــت التجرب ــل حت ــد العم عق

ــأيت: ــام ي ــا في وأتناوهل
ــد  ــة عق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاه األول: أن عق االجت
عمــل معّلــق عــىل رشط واقــف )3(  هــو نجــاح التجربة 
)األهــواين، 1991م(؛ بمعنــى أنــه يتوقــف عــىل نجــاح 
ــد  ــىل عق ــه  ع ــًا ل ــل، قياس ــد العم ــزوم عق ــة ل التجرب
ــدًا  ــون عق ــربه القان ــذي يعت ــة ال ــرشط التجرب ــع ب البي
ــون  ــن القان ــادة 421 م ــف. )امل ــىل رشط واق ــًا ع معلق
ــدين  ــون امل ــن القان ــادة 470 م ــرصي، وامل ــدين امل امل

األردين(.
ــار  ــع اآلث ــتقيم م ــه ال يس ــاه بأن ــذا االجت ــد ه ــد انتق وق

2- عند إيراد االجتاهات القانونية فليس بالرضورة رجحان أحدها عىل ما سواها، فالصواب 
حمتمل، ولكل اجتاه دليله، وتأخذ هبا القوانني املقارنة وفقًا لفلسفتها الترشيعية ومقاصدها 

التنظيمية ومصادرها املوضوعية.
3- الرشط الواقف: واقعة مستقبلية غري حمققة الوقوع، يرتبط بوجودها وجود االلتزام. 

)أبواخلري،1428هـ( .
4- الرشط الفاسخ هو واقعة مستقبلية غري حمققة الوقوع، يرتتب عىل حتققه انقضاء االلتزام. )أبو 

اخلري، 1428هـ(.

التــي ترتتــب عــىل عقــد العمــل حتــت التجربــة؛ إذ إنــه 
ــه  ــة، وينشــئ التزامــات عــىل طرفي مــن العقــود الزمني
ــن  ــرب م ــذي يعت ــع ال ــد البي ــالف عق ــاده بخ ــذ انعق من
ــريه،  ــارق، )ك ــع الف ــاس م ــو قي ــة، فه ــود الفوري العق
1979م . إســامعيل، د.ت ، شــنب، 1966م (، كــام 
أن اعتبــاره معلقــًا عــىل رشط واقــف يقتــي أاّل ينتــج 
العقــد أّي أثــر مــا دام الــرشط مل يتحقــق )نايــل، د.ت(، 
ــل  ــد العم ــة لعق ــد التنظيمي ــه القواع ــا ال تقبل ــذا م وه
حتــت التجربــة؛ إذ تــري آثــار العقــد عليــه مــن 
حــني إبرامــه، فضــاًل عــن أن الغايــة مــن وضــع فــرتة 
ــل  ــد قب ــذ العق ــدء يف تنفي ــاًم الب ــي حت ــة تقت التجرب
حتقــق الــرشط وليــس االنتظــار حتــى يتحقــق الــرشط، 

)كــريه، 1979م(.
ــد  ــة عق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاين: أن عق ــاه الث االجت
عمــل معّلــق عــىل رشط فاســخ )4(، هــو عــدم الرضــا 
ــاء  ــل انقض ــك قب ــالن ذل ــة وإع ــة التجرب ــن نتيج ع
مدهتــا، فــإذا انقضــت مدهتــا دون حتقــق الــرشط 
ــذ  ــاره من ــج كل آث ــًا وأنت ــد باّت ــح العق ــخ أصب الفاس
ــرَض  ــم ي ــخ فل ــرشط الفاس ــق ال ــا إذا حتق ــه، أم إبرام
ــد دون  ــخ العق ــة فينفس ــن التجرب ــن ع ــد املتعاقدي أح
أثــر رجعــي؛ ألنــه مــن العقــود الزمنيــة التــي ال يرجــع 
أثــر الفســخ فيهــا إىل املــايض، ويف هــذا التكييــف محايــة 
ــاء  ــبها أثن ــام، واكتس ــه النظ ــا ل ــل كفله ــوق العام حق
فــرتة العقــد، فــال يؤثــر الفســخ عــىل حقــوق العامــل 
قبــل إهنــاء التجربة، )غانــم ،1961م. حييــى، 1989م. 
فــرج، 1986م(. وذكــر بعضهــم أنــه الســائد يف الفقــه 
ــدي  ــوقي، رش ــدون. ش ــل ، ب ــاء، )ناي ــده القض ويؤي
2009م.(، ويــرى بعــض الــرّشاح أن للــرشط الفاســخ 
ــد  ــوئه عن ــت نش ــن وق ــد م ــزول العق ــًا، في ــرًا رجعي أث

حتقــق الــرشط الفاســخ )القضــاة، 1436هـــ(.
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     وقــد انتقــد هــذا االجتــاه بالقــول بأنــه مــن التجــاوز 
اعتبــار إعــالن الرغبــة يف إهنــاء العقــد رشطــًا فاســخًا 
يعلــق عليــه العقــد؛ ألن عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة 
جيــوز إهنــاؤه بــاإلرادة املنفــردة أليٍّ مــن طرفيــه، ومــع 
ــخ  ــىل رشط فاس ــق ع ــه معّل ــف بأن ــال يوص ــك ف ذل

ــالل ،1995م(. ــنب، 1966م.ج )ش
االجتــاه الثالــث: أن عقــد العمــل حتــت التجربــة عقــد 
ــن  ــز ع ــتقل ومتمي ــد مس ــو عق ــت، وه ــدّي مؤق متهي
عقــد العمــل نفســه، ولــه مــدة حمــّددة ينتهــي بانتهائها، 
ويف حــال نجــاح التجربــة يتــم إبــرام عقــد عمــل بــات 
ــاء  ــني انته ــن ح ــل م ــد العم ــدأ عق ــني، فيب ــني الطرف ب
ــم  ــا )غان ــاق عليه ــني االتف ــن ح ــة ال م ــرتة التجرب ف

،1961م. زهــران، 1997م(.
ــام؛  ــص النظ ــه لن ــاه بمخالفت ــذا االجت ــد ه ــد انتق وق
ــام  ــب النظ ــة ال يوج ــرتة التجرب ــاح ف ــال نج ــي ح فف
إبــرام عقــد عمــل جديــد، بــل يعتــرب العالقــة مســتمرة 
ــاء عــىل العقــد املــربم، وهــو مفهــوم املادتــني )53،  بن
54( مــن النظــام، كــام أن هــذا االجتــاه خيالــف قصــد 
املتعاقديــن؛ إذ مل يقصــدا واقعيــًا إبــرام عقديــن متتاليني 
ــة،  ــذ البداي ــه من ــان ب ــد يلتزم ــد واح ــرام عق ــام إب وإن
وكل مــا يضيفــه رشط التجربــة هــو متكينهــام مــن 
ــة  ــت التجرب ــن كان ــك م ــّرر ذل ــتمرار إذا ق ــدم االس ع
ــواين،  ــاء مدهتا،)األه ــون أثن ــرشط أن يك ــه، ب ملصلحت
هبــذا  القــول  أن  كــام   ،) 1989م  حييــى،  1991م. 
ــت  ــد مؤق ــة عق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــي أن عق يعن
فــال جيــوز فســخه قبلهــا، )زهــران، 1997م(، وهــذا 
يتعــارض مــع املــادة )6/80 عمــل( التــي تعطــي 
صاحــب العمــل احلــق يف إهنــاء العقــد إذا كان العامــل 
معينــًا حتــت التجربــة، فيفهــم منــه إمــكان إهنــاء عقــد 

ــه. ــاء مدت ــل انته ــة قب ــت التجرب ــل حت العم
ــة عقــد  ــع: أن عقــد العمــل حتــت التجرب االجتــاه الراب
ــة  ــرشط التجرب ــه، ف ــدول عن ــوز الع ــري الزم؛ أي جي غ
ُينشــئ رخصــة العــدول عــن العقــد ملــن جعــل 

الــرشط ملصلحتــه، وتظــل ســارية حتــى انتهــاء مدهتــا، 
ــد دون  ــى العق ــة انته ــذه الرخص ــتعملت ه ــإذا اس ف
أثــر رجعــي، أمــا إذا انقضــت املــدة دون العــدول عــن 
ــد  ــب العق ــى اكتس ــًا، ومت ــد الزم ــون العق ــد فيك العق
ــه  ــوع في ــن الرج ــد العاقدي ــس ألح ــزوم فلي ــة الل صف
ــذ  ــح وناف ــد صحي ــالزم عق ــري ال ــد غ ــرده، والعق بمف
توافــرت فيــه رشوط االنعقــاد والصحــة، إال أنــه 
ــه  ــه بإرادت ــتبد بإهنائ ــا أن يس ــه أو ألحدمه ــوز لطرفي جي
1997م(  زهــران،   . 1995م  )العــدوي،  املنفــردة، 
ويســميه الفقهــاء العقــد اجلائــز )الشــثري، 1437هـ(.
االجتــاه  هــذا  وجاهــة  أعلــم-  يل-واهلل  ويبــدو 
وانســجامه مــع مــا قــرره نظــام العمــل الســعودي مــن 
ــأيت: ــا ي ــك مل ــا، وذل ــة وآثاره ــرتة التجرب ــكام ف أح

 إن تكييــف عقــد العمــل حتــت التجربــة بأنــه عقــد . 1
غــري الزم يقــّدم األســاس القانــوين لآلثــار املرتتبــة 
عــىل فــرتة التجربــة حــال إهنائهــا، فقــد قــّرر النظام 
لصاحــب العمــل حــق فســخ العقــد دون مكافــأة 
ــل  ــض إذا كان العام ــعار أو تعوي ــل، أو إش للعام
وقــرر  االختبار)م6/80عمــل(،  حتــت  معّينــًا 
للعامــل حــق الفســخ دون تعويــض صاحــب 
العمــل )م54 عمــل(، بــام معنــاه أن عقــد العمــل 
حــني فســخه يف فــرتة التجربــة يعتــرب كأن مل يكــن، 
وهــذه حقيقــة الفســخ االتفاقــي الــذي ال يعــّرض 

مــن كان لــه حــق الفســخ للتعويــض.
إن هــذا التكييــف يتفــق مــع قصــد املتعاقديــن إىل . 2

إبــرام عقــد عمــل منــذ البدايــة، ولكــن مــع رشط 
التجربــة ملــن يشــرتطها لفــرتة حّددهــا النظــام.

النظــام . 3 أحــكام  مــع  التكييــف  هــذا  يتفــق 
ــاء  ــه أثن ــررة ل ــوق املق ــل للحق ــتحقاق العام باس
فــرتة التجربــة، فعقــد العمــل حتــت التجربــة نافــذ 
ــه  ــك أن ــى ذل ــس معن ــه، ولي ــذ بدايت ــه من بريان
ــة. ــدة التجرب ــاء م ــذ انته ــي من ــر رجع ــذ بأث ناف

أن هــذا التكييــف هــو األقــرب ألحــكام الرشيعــة . 4
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اإلســالمية التــي يقــوم عليهــا النظــام الســعودي، 
فمصطلــح الــرشط الواقــف والفاســخ اصطــالح 
ــح   ــة مصطل ــاء الرشيع ــتعمل فقه ــوين؛ إذ يس قان
ــف، ورشط  ــرشط الواق ــاًل لل ــق مقاب رشط التعلي
اإللغــاء )كــرشط مقــرتن بالعقــد( مقابــاًل للــرشط 
الفاســخ، ويبنــي الفقــه أحكامــه عــىل ذلــك 
)الشــاذيل، 1430هـــ. األلفــي، أحــكام االلتــزام،  

1439هـ(.
ــه ال يبــدو للباحــث وجــود فــرق بــني تكييــف . 5 إن

عقــد العمــل حتــت التجربــة عــىل أنــه عقــد عمــل 
ــد  ــه عق ــه أن ــخ، أو تكييف ــىل رشط فاس ــق ع معّل
ــالمي؛  ــه اإلس ــر الفق ــة نظ ــن وجه ــري الزم م غ

ــن: ــك ألمري وذل
أوهلــام: أن عــدم اللــزوم يف العقــود أنــواٌع؛ منهــا عــدم 
اللــزوم بالنظــر إىل إرادة املتعاقديــن؛ كحالــة اخليــارات 
ــارات تتوقــف  ــاإلرادة، فهــذه اخلي ــة املرتبطــة ب العقدي
ــرتاطهام  ــت إال باش ــال يثب ــن، ف ــاق املتعاقدي ــىل اتف ع
كخيــار الــرشط، وحيــّق ملشــرتطه فســخ العقــد أو 
إمضــاؤه مــن حيــث األصــل، وال حيتــاج إىل القضــاء؛ 
ــار بعــد حتقــق ســببه يف  حيــث يســتطيع صاحــب اخلي
ــون  ــد، فيك ــخ العق ــاره يف فس ــامرس خي ــع أن ي الواق
العقــد كأن مل ينعقــد مــن أصلــه، )جعفــور، 1998م(. 
اإلجــارة،  عقــود  عــىل  األحــكام  هــذه  وتــري 
ــخاص  ــارة األش ــا إج ــنقيطي، 1422هـــ(؛ ومنه )الش
ــني العمــل يف هــذا العــرص، وهــي  ــي تنظمهــا قوان الت
ــه  ــوين بأن ــف القان ــىل التكيي ــة ع ــار املرتتب ــس اآلث نف

ــخ. ــىل رشط فاس ــق ع ــل معّل ــد عم عق
وثانيهــام: ربــام يكــون مرجــع التنــّوع يف التكييــف 
القانــوين بــني القــول بأنــه عقــد عمــل معّلــق عىل رشط 
فاســخ، أو تكييفــه أنــه عقــد غــري الزم هــو تأثــر الفقــه 
ــة  ــة الصياغ ــًا ملرجعي ــالمي؛ تبع ــه اإلس ــوين بالفق القان
ــتمدة  ــني املس ــارصة، فالقوان ــني املع ــة للقوان الترشيعي
ــه  ــه وخترجيات ــد مصطلحات ــالمي جت ــه اإلس ــن الفق م

ــت  ــل حت ــد العم ــف عق ــا تكيي ــه؛ ومنه ــارضة في ح
التجربــة بأنــه عقــد غــري الزم، أمــا مصطلــح التعليــق 
عــىل الــرشط الواقــف والفاســخ فمأخــوذ مــن الفقــه 
ــون  ــذوره إىل القان ــود ج ــذي يع ــي ال ــوين الالتين القان
الرومــاين والقوانــني التــي تأثــرت به.)العــزاوي ، 

1440هـ(.

ــن  ــة وم ــق يف رشط التجرب ــة احل ــاين: طبيع ــب الث املطل
ــه ــرر ملصلحت يتق

ــان  ــاس لبي ــات أس ــة للترصف ــة النظامي ــان الطبيع إن بي
ــاول يف  ــذا أتن ــا، ول ــا والتزاماهت ــة عليه ــار املرتتب اآلث
هــذا املطلــب: طبيعــة احلــق يف اشــرتاط فــرتة التجربــة 
ــان مــن يقــرر عقــد العمــل  ــم بي يف )الفــرع األول(، ث
حتــت التجربــة ملصلحتــه مــن طــريف العقــد يف )الفــرع 

ــاين(. الث

الفرع األول: طبيعة احلق يف اشرتاط فرتة التجربة
ــة يف  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــكام عق ــع ألح ــد املتتّب جي
ــر  ــي ُتظه ــد الت ــن القواع ــددًا م ــعودي ع ــام الس النظ

ــا: ــن أمهه ــه؛ وم ــد وخصائص ــذا العق ــاف ه أوص
أنــه رشط رضائــي: إن اشــرتاط التجربــة عنــد . 1

إبــرام عقــد العمــل أمــر جــوازي لطــريف العالقــة 
ــام  ــام وهل ــو بإرادهت ــًا، فه ــس وجوبي ــد ولي يف العق
ورد  فقــد  اشــرتاطه،  وعــدم  عنــه  اإلعــراض 
يف نظــام العمــل بنــص مكمــل خاضــع إلرادة 
ــادة  ــي امل ــر، فف ــص آم ــس بن ــد ولي ــراف العق أط
)53( "إذا كان العامــل خاضعــًا لفــرتة جتربــة..."؛ 
ومفهومــه أن العامــل قــد ال يكــون خاضعــًا هلــا، 
ــرتة  ــون ف ــادة أن تك ــس امل ــًا لنف ــن وفق ــام يمك ك
ــرتطها  ــد يش ــد، وق ــريف العق ــررة لط ــة مق التجرب
ــد  ــذا يؤك ــيأيت، وه ــام س ــر ك ــا دون اآلخ أحدمه
أصــل احلــق يف اشــرتاط التجربــة وأنــه أمــر إرادي 

ــد. ــراف العق ــرتايض أط ــع ل يرج
ــد . 2 ــة يف عق ــرتاط التجرب ــد: إن اش ــق مقّي ــه ح أن
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العمــل ليــس حقــًا مطلقــًا، فــإذا اختــار املتعاقــدان 
ــاط  ــد أح ــا، فق ــام أو ألحدمه ــة هل ــرتاط التجرب اش
النظــام هــذا احلــق بعــدد مــن الضوابــط والقيــود 
التــي تضمــن حســن ممارســته، وأاّل يكــون ســبياًل 
للتحايــل واالســتغالل والتعســف، وإذا جتــاوز 
ــة  ــط -كاملتعلق ــك الضواب ــدود تل ــدان ح املتعاق
ــة أو متديدهــا أو تكرارهــا- فيكــون  بمــدة التجرب
وقــد  1439هـــ(،  )موســى،  باطــاًل،  اتفاقهــام 
يتعــّرض صاحــب العمــل لعقوبــة الغرامــة املاليــة 
ــاًم  ــف حك ــل( إذا خال ــادة )129عم ــررة يف امل املق
ــا  ــل؛ ومنه ــة العم ــة لعالق ــكام املنظم ــن األح م

ــة.  ــرتاط التجرب ــة الش ــكام املنظم األح
أنــه ال يشــمل كل أنــواع عقــود العمــل: فإخضــاع . 3

ــد  ــمل عق ــة ال يش ــرشط التجرب ــل ل ــد العم عق
ــث  ــت؛ حي ــمي واملؤق ــَريض واملوس ــل الع العم
نصــت املــادة )6( مــن نظــام العمــل عــىل األحكام 
ــل  ــن العم ــواع م ــذه األن ــىل ه ــري ع ــي ت الت
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــا رشط التجرب ــن بينه ــس م ولي
أن طبيعــة هــذه األعــامل عــدم طــول مّدهتــا، 
فقــد نــص النظــام عنــد تعريــف العمــل العــريض 
واملؤقــت يف املــادة األوىل عــىل عــدم جتاوزمهــا 
مــدة تســعني يومــًا، وهــي مــدة فــرتة التجربــة دون 
ــود  ــة يف العق ــون رشط التجرب ــام يك ــد، وإن التمدي
ــت  ــواء أكان ــك، س ــىل ذل ــا ع ــد مدهت ــي تزي الت

ــددة. ــري حم ــدة أم غ ــددة امل ــودًا حم عق

ــّرر  ــة مق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاين:  عق ــرع الث الف
ــه ــة طرفي ملصلح

رشط  مــن  الغايــة  أن  إىل  الســعودي  النظــام  اجتــه 
ــد،  ــريف العق ــني ط ــي متك ــل ه ــد العم ــة يف عق التجرب
مــا مل يتقــرر الــرشط ألحدمهــا دون اآلخــر؛ مــن َتبــنيُّ 
ــه،  ــل أو ترك ــد العم ــاء عق ــة يف إمض ــدى املصلح م
فبالنســبة لصاحــب العمــل يتمكــن مــن التحقــق مــن 

ــه  ــه ومهارات ــه ألدائ ــل وكفاءت ــل للعم ــة العام صالحي
يتمكــن  للعامــل  وبالنســبة  والعمليــة،  الشــخصية 
مــن اإلحاطــة بظــروف العمــل ومناســبته لــه ومــدى 
ــل،  ــذول ألداء العم ــد املب ــع اجله ــر م ــب األج تناس
ــه،  ــائدة في ــات الس ــل والعالق ــة العم ــاف بيئ واستكش
ــن  ــاوون فيم ــراف متس ــى، 1439هـــ(، فاألط )موس
ــه  ــذ ب ــا أخ ــذا م ــه، وه ــة ملصلحت ــّرر رشط التجرب يق
نظــام العمــل الســعودي؛ حيــث نــص يف املــادة الثالثــة 
واخلمســني عــىل أن "لــكل مــن الطرفــني احلــق يف 
إهنــاء العقــد خــالل الفــرتة مــا مل يتضمــن العقــد نصــًا 
يعطــي احلــق يف اإلهنــاء ألحدمهــا"، مــع اإلشــارة 
إىل أن النظــام أملــح إىل ترجيــح مصلحــة صاحــب 
ــة  ــادة آنف ــدر امل ــه يف ص ــة بقول ــرتة التجرب ــل يف ف العم
الذكــر "إذا كان العامــل خاضعــًا لفــرتة التجربــة ..."، 
ــه  ــل وبيئت ــروف العم ــوع ظ ــىل خض ــص ع ــم ين فل
واألجــر املقابــل لــه للتجربــة، كــام أن الغالــب يف 
املجــال الواقعــي أن صاحــب العمــل هــو مــن يشــرتط 
ــاء،  ــق اإلهن ــتعمل ح ــن يس ــًا م ــو غالب ــة، وه التجرب
ويعتــرب جلــوء العامــل إىل اســتعامل حــق اإلهنــاء أمــرا 
ــة الفســخ للطرفــني  ــا، ولكــن إعطــاء ُمكن ــادرا عملي ن
أعــاد فكــرة التســاوي بينهــام، فالنظــام أكــد عــىل حــق 
العامــل يف إبــداء أســباب معارضتــه إلهنــاء العقــد مــن 
طــرف صاحــب العمــل )م80(، ويتبــع ذلــك حقــه يف 
مبــارشة الدعــوى القضائيــة ملصلحتــه إذا ترّتبــت عليــه 

ــك. ــًا لذل أرضار تبع
ــدف  ــد اهل ــني إىل حتدي ــض القوان ــت بع ــني اجته يف ح
ــت  ــا، وغّلب ــتفيد منه ــة واملس ــق التجرب ــر ح ــن تقري م
جانــب صاحــب العمــل؛ فمثــاًل: ينــص قانــون العمــل 
األردين )م35/أ( عــىل أن "لصاحــب العمــل اســتخدام 
أي عامــل حتــت التجربــة؛ وذلــك للتحقــق مــن كفاءته 

وإمكاناتــه للقيــام بالعمــل املطلــوب...".
ــة  ــوين أن رشط التجرب ــه القان ــن الفق ــب م ــرى جان وي
مقــرر لصاحــب العمــل وحــده؛ لتمكينــه مــن العلــم 
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للعمــل،  وصالحيتــه   ومهاراتــه  العامــل  بكفايــة 
وإذا مل يســتعمل حقــه يف إهنــاء عقــد العمــل فهــو 
ــة  ــاح التجرب ــل ونج ــاءة العام ــي بكف ــرتاف ضمن اع
ــب، 1959م(  ــد هنائي،)حبي ــد إىل عق ــول العق ويتح
بداللــة  نــص النظــام عــىل أن لصاحــب العمــل فســخ 
ــه  ــعاره أو تعويض ــل أو إش ــأة العام ــد دون مكاف العق
ــًا حتــت االختبــار )م80 عمــل(، وعندمــا  إذا كان معّين
ــرك  ــي حيــق للعامــل فيهــا ت أورد النظــام احلــاالت الت
العمــل قبــل هنايــة العقــد ودون إشــعار )م81عمــل(،  
مل يذكــر مــن بينهــا حالــة عقــد العمــل حتــت االختبــار، 
وهــذا يكشــف عــن إرادة املنظــم يف تقريــر هــذا 
ــذا  ــّروا ه ــل، وف ــل دون العام ــب العم ــق لصاح احل
ــة  ــاء التجرب ــاء أثن ــق اإلهن ــى ح ــد أعط ــام ق ــأن النظ ب
ــن  ــرتطاه، أو مل ــاواة إذا اش ــدم املس ــىل ق ــني ع للطرف
ــىل رشط  ــاق ع ــة االتف ــن يف حال ــام، ولك ــرتطه منه يش
ــتفيد  ــد املس ــن حتدي ــد ع ــكوت العق ــع س ــة م التجرب
ــل،  ــل دون العام ــب العم ــاء لصاح ــل اإلهن ــا جيع منه

)حبيــب، 1959م(.
ــام  ــص النظ ــع ن ــجم م ــري ال ينس ــذا التفس وأرى أن ه
الســعودي عــىل تقريــر حــق الطرفــني يف اإلهنــاء مــا مل 
يكــن مقــّررًا ألحدمهــا فقــط )م53عمــل(، ففــي حالــة 
االتفــاق عــىل رشط التجربــة دون حتديــد املســتفيد 
ــة  ــاء ملصلح ــق اإلهن ــّرر ح ــدر أن يق ــإن األج ــا ف منه
الطرفــني، )نايــل، د.ت. الدكمــي، 1427هـــ( وليــس 
ــع  ــذي يتمت ــل ال ــن العام ــأوىل م ــل ب ــب العم صاح
بمركــز أضعــف يف عقــد العمــل، ولــذا كانــت الطبيعــة 
ــة لقواعــد نظــام العمــل مــن أهــم خصائصــه،  احلامئي
ــاء  ــق اإلهن ــون ح ــة: أن يك ــذه احلال ــا يف ه ومقتضاه

ــني. ــكال الطرف ل

املبحث الثاين: 
األحكام املنظمة لعقد العمل حتت التجربة 

ــة  ــه اخلاص ــة بطبيعت ــت التجرب ــل حت ــد العم ــز عق يتمي

ــكام  ــّن  أح ــر يف س ــا أث ــا، وكان هل ــّدم بحثه ــي تق الت
ــام  ــتغالله، وفي ــاء اس ــى ال ُيس ــه، حت ــة ل ــة منظم خاص
ــد  ــع للقواع ــو خيض ــة فه ــكام اخلاص ــذه األح ــدا ه ع
العامــة يف نظــام العمــل )شــوقي، رشــدي 2009م( ، 
ولبيــان األحــكام املنظمــة لــه تناولــت املركــز القانــوين 
ثــم  )املطلــب األول(،  التجربــة يف  للعامــل حتــت 
رشوط اخلضــوع لــرشط التجربــة يف )املطلــب الثــاين( 
ثــم إهنــاء عقــد العمــل حتــت التجربــة واآلثــار املرتتبــة 

ــو اآليت: ــىل النح ــث(، ع ــب الثال ــه يف ) املطل علي

املطلب األول: املركز القانوين للعامل حتت التجربة
ــاء  ــل بن ــب العم ــل وصاح ــني العام ــة ب ــأ العالق تنش
ــن  ــرب ع ــذي يع ــة ال ــت التجرب ــل حت ــد العم ــىل عق ع
التقــاء إرادتيهــام عــىل إحــداث أثــر قانــوين معــنّي، ولذا 
ــة  ــة قائم ــة تعاقدي ــا عالق ــام أهن ــة بينه ــف العالق توص
عــىل الــرتايض واإلرادة اخلاليــة مــن العيــوب، وهكــذا 
يتــم رســم نطــاق التزامــات الطرفــني وعالقــة أحدمهــا 
باآلخــر؛ حيــث يرتبــط أحدمهــا باآلخــر ارتبــاط دائــن 
ومديــن، ويكــون لــكل منهــام إرادة وغايــة تغايــر غايــة 
ــع كل  ــات، 2006م(. ويتمت ــه )الذنيب ــر وإرادت اآلخ
مــن صاحــب العمــل والعامــل يف عقــد العمــل حتــت 
التجربــة بنفــس احلقــوق والواجبــات يف عقــد العمــل 
النظــام، فيلتــزم العامــل  النهائــي إال مــا اســتثناه 
ــع بســائر  بااللتزامــات النظاميــة ألّي عامــل، ويتمت
ــة  ــر والراح ــام؛ كاألج ــه النظ ــا ل ــي كفله ــوق الت احلق
األســبوعية واإلجــازات املرضيــة وإجــازات األعيــاد، 
كــام يلتــزم بالواجبــات املنصــوص عليهــا نظامــًا 
وأمههــا مــا ورد يف املــادة )65عمــل( التــي ذكــرت مــن 

ــأيت:  ــا ي التزامــات العــامل م
ــق . 1 ــة ووف ــول املهن ــا ألص ــل وفق ــز العم أن ينج

ــذه  ــن يف ه ــل، إذا مل يك ــب العم ــامت صاح تعلي
التعليــامت مــا خيالــف العقــد أو النظــام أو اآلداب 
ــر. ــرض للخط ــا يع ــا م ــن يف تنفيذه ــة، ومل يك العام
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واألدوات . 2 بــاآلالت  كافيــة  عنايــة  يعتنــي  أن 
ــل  ــب العم ــة لصاح ــات اململوك ــامت واخلام وامله
املوضوعــة حتــت ترصفــه، أو التــي تكــون يف 
عهدتــه، وأن يعيــد إىل صاحــب العمــل املــواد 

غــري املســتهلكة.
أثنــاء . 3 واألخــالق  الســلوك  حســن  يلتــزم  أن 

العمــل.
أن يقــدم كل عــون ومســاعدة دون أن يشــرتط . 4

الكــوارث  حــاالت  يف  إضافيــًا  أجــرا  لذلــك 
ــل أو  ــكان العم ــالمة م ــدد س ــي هت ــار الت واألخط

األشــخاص العاملــني فيــه.
أن خيضــع -وفقــا لطلــب صاحــب العمــل- . 5

للفحــوص الطبيــة التــي يرغــب يف إجرائهــا عليــه 
ــن  ــق م ــه؛ للتحق ــل أو أثنائ ــاق بالعم ــل االلتح قب

ــارية. ــة أو الس ــراض املهني ــن األم ــوه م خل
ــة . 6 ــة والصناعي ــة والتجاري ــظ األرسار الفني أن حيف

للمــواد التــي ينتجهــا، أو التــي أســهم يف إنتاجهــا 
بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة، ومجيــع األرسار 
املهنيــة املتعلقــة بالعمــل أو املنشــأة التــي مــن شــأن 

إفشــائها اإلرضار بمصلحــة صاحــب العمــل.
التجربــة  فــرتة  أثنــاء  العمــل  صاحــب  ويلتــزم 
العمــل  نظــام  يف  عليهــا  املنصــوص  بالواجبــات 
ــن  ــه؛ وم ــًا ل ــادرة تطبيق ــرارات الص ــح والق واللوائ

)61عمــل(: املــادة  يف  ورد  مــا  أمههــا 
أن يمتنــع عــن تشــغيل العامــل ســخرة، وأال . 1

حيتجــز دون ســند قضائــي أجــر العامــل أو جــزءا 
ــق، وأن  ــرتام الالئ ــه باالح ــل عامل ــه، وأن يعام من
ــم  ــس كرامته ــل يم ــول أو فع ــن كل ق ــع ع يمتن

ــم. ودينه
ملامرســة . 2 الــالزم  الوقــت  العــامل  يعطــي  أن 

حقوقهــم املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام، دون 
ــه أن  ــت، ول ــذا الوق ــاء ه ــور لق ــن األج ــل م تنزي
ــري  ــل بس ــورة ال خت ــق بص ــذا احل ــة ه ينظــم ممارس

ــل. العم

املطلب الثاين: رشوط عقد العمل حتت التجربة
ــريف  ــوازي لط ــر ج ــة أم ــت التجرب ــل حت ــد العم إن عق
العالقــة يف العقــد، وهــذا يعنــي خضوعــه إلرادة 
الطرفــني يف حتديــد مضمونــه والتزاماتــه املتبادلــة، 
ولكــن ضامنــًا لعــدم إســاءة اســتغالل هــذا احلــق اجتــه 
ــه  ــق أهداف ــي حتق ــرشوط الت ــه بال ــام إىل إحاطت النظ
ــرف  ــد الط ــة ض ــتعامله، خاص ــاءة اس ــن إس ــّد م وحت
األضعــف يف العالقــة العامليــة. وتتنــوع هــذه الــرشوط 
إىل )أنــواع(: يتعلــق األول منهــام بــرشوط إبــرام عقــد 
ــرع  ــا يف )الف ــيتم تناوهل ــة، وس ــت التجرب ــل حت العم
األول(، ويتعلــق الثــاين بــرشوط متديــد فــرتة التجربــة، 
ــث  ــق الثال ــاين(، ويتعل ــرع الث ــا يف )الف ــيتم تناوهل وس
ــرة  ــة م ــت التجرب ــل حت ــد العم ــرار عق ــرشوط تك ب
أخــرى، وســيتم تناوهلــا يف )الفــرع الثالــث( فيــام يــأيت:
حتــت  العمــل  عقــد  إبــرام  رشوط  األول:  الفــرع 

التجربــة:
نــص نظــام العمــل الســعودي عــىل رشوط إبــرام عقــد 

العمــل حتــت التجربــة؛ وهــي:
االتفــاق عــىل رشط التجربــة وذلــك بالنــص عليــه . 1

رصاحــة يف عقــد العمــل، فيجــب أن يكــون رشط 
ــل  ــد العم ــح يف عق ــكل رصي ــة واردًا بش التجرب
وفقــًا لنــص املــادة  )53عمــل(، وال يثــري اشــرتاط 
النــص عــىل هــذا رشط  التجربــة إشــكاالً يف عقود 
العمــل مــع غــري الســعودي؛ ألن النظــام أوجــب 
أن يكــون عقــد العمــل مــع غــري الســعودي 
مكتوبــًا )م37عمــل(، ولكــن مــا الشــأن بالنســبة 
الشــرتاط الكتابــة يف عقــد العمــل حتــت التجربــة 

مــع العامــل الســعودي ومــدى شــكلّيته؟
متديــد  أن  عــىل  )53عمــل(  املــادة  نصــت  لقــد 
فــرتة التجربــة جائــز باتفــاق مكتــوب، وأجــازت 
ــا أن  ــن بينه ــرشوط م ــة ب ــرار التجرب ــل( تك )م54عم
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ــام  ــام أن النظ ــة، وب ــد  كتاب ــريف العق ــاق ط ــون اتف يك
نــص عــىل الكتابــة يف هذيــن املوضعــني ومل ينــص 
عليهــا عنــد االتفــاق عــىل التجربــة، ومــع اســتصحاب 
نــص النظــام عــىل أن عقــد العمــل يعــد قائــاًم ولــو كان 
غــري مكتــوب )م51عمــل(، فيظهــر االكتفــاء بــرشط 
االتفــاق، وأن الكتابــة هنــا ال تعــدو أن تكــون وســيلة 
ــًا  ــد وال رشط ــًا يف العق ــت ركن ــد وليس ــات العق إلثب
لصحتــه، فتحديــد املــدة يف العقــد رشط لإلثبــات 
وليــس رشطــًا النعقــاد العقــد، ويكــون اشــرتاط  
النــص عــىل التجربــة كتابــة كأنــه زيــادة عــىل النــص؛ 
إذ يكفــي االتفــاق الرصيــح أو الضمنــي للتحقــق 
ــرام عقــد عمــل حتــت  مــن اجتــاه إرادة الطرفــني إىل إب
ــات  ــتطيع إثب ــل ال يس ــب العم ــن صاح ــة، لك التجرب
ــك  ــد ذل ــن العق ــة إال إذا تضم ــت التجرب ــد حت أن العق
الــرشط، وعــدم اشــرتاطه يف العقــد خطــأ ُينســب 
لصاحــب العمــل، وبالتــايل فــال يمكنــه االســتفادة مــن 
ــون  ــار، ويك ــت االختب ــل حت ــد العم ــاء عق ــه بإهن خطئ
ــة  ــد اخلاص ــاؤه للقواع ــع إهن ــًا خيض ــل باّت ــد العم عق
بإهنــاء عقــد العمــل، وقــد يتعــّرض صاحــب العمــل 
لعقوبــة الغرامــة املاليــة املقــررة يف املــادة )129عمــل( 
باعتبــاره خالــف حكــاًم مــن األحــكام املنظمــة لعالقــة 
ــة يف  ــىل رشط التجرب ــص ع ــدم الن ــو ع ــل؛ وه العم
ــي، 1427هـــ(. ــل، د.ت  . الدكم ــل، )ناي ــد العم عق
     وهــذا مــا يــراه غالــب الفقــه القانــوين الــذي 
ــه  ــًا علي ــة منصوص ــون رشط التجرب ــتوجب أن يك يس
ــار إىل  ــا فيص ــد منه ــال العق ــإذا خ ــح، ف ــكل رصي بش
األصــل العــام للعقــود بــأن تكــون ناجــزة النفــاذ، كــام 
أن الطبيعــة احلامئيــة لقواعــد نظــام العمل تســتوجب أن 
عــدم النــص عــىل التجربــة يفــر ملصلحــة العامــل بأن 
يكــون عقــده نافــذًا، وهــذا أدعــى لعــدم االســتغالل 
ــة  ــل التجرب ــوى فش ــل بدع ــد العم ــن عق ــل م والتنص
)الفنيــش، 2005م(، ويؤيــد هــذا االجتــاه أن رشط 
التجربــة ليــس إلزاميــًا بنــص النظــام وإنــام هــو اتفاقــي 

ــإرادة طــريف العمــل. ينشــأ ب
ــد . 2 ــث ال تزي ــوح؛ بحي ــة بوض ــدة التجرب ــد م حتدي

عــىل تســعني يومــًا )م53عمــل(، فــإذا اتفــق 
املتعاقــدان عــىل حتديــد مــدة التجربــة بمــدة أطــول 
ــام يتعلــق  ــًا بطــل هــذا االتفــاق في مــن )90( يوم
بالزيــادة وُأنقصــت املــدة إىل احلــد األقــى املحدد 
نظامــًا، فــال اجتهــاد مــع النــص، وال يوجــد مانــع 
ــن )90( ــل م ــدة أق ــة بم ــدة التجرب ــد م ــن حتدي م
يومــًا باعتبــار أن املنظــم مل ينــص عــىل حــّد أدنــى 
ــىل رشط  ــاق ع ــال االتف ــة. ويف ح ــرتة التجرب لف
التجربــة دون حتديــد مدهتــا بوضــوح فهــل يــؤدي 

ــة؟ ذلــك إىل بطــالن عقــد العمــل حتــت التجرب
اجتاهــان يف هــذه املســألة: أوهلــام يــرى أن عــدم حتديــد 
ــني  ــدم تعي ــة لع ــالن رشط التجرب ــؤدي إىل بط ــدة ي امل
املحــل بتحديــد مقــداره، وبالتــايل يقــوم عقــد العمــل 
نافــذًا خاليــًا مــن رشط التجربــة، ويــرى بعــض الرشاح 
أنــه يتعــنّي األخــذ هبــذا وفقــًا للنظــام الســعودي 
الــذي نــص عــىل وجــوب حتديدهــا بوضــوح يف املــادة 
)53عمــل(، وألن اإلثبــات مــن ِقبــل صاحــب العمــل 
يتوجــب أن يكــون االتفــاق كتابيــًا )م51عمــل(، 

)الدكمــي، 1427هـــ. حييــى ،1964م(.
ويــرى اآلخــر أن رشط التجربــة يكــون صحيحــًا 
ــا،  ــوص عليه ــوى املنص ــدة القص ــا بامل ــّدد فرتهت وحُت
ــىل رشط  ــح ع ــاق الرصي ــل االتف ــن تكمي ــه يمك وأن
التجربــة بالنــص القانــوين الــذي حــّدد املــدة القصــوى 
ــد  ــًا يف العق ــس ركن ــة لي ــدة التجرب ــد م ــا؛ ألن حتدي هل
ــي  ــل وه ــة العام ــا محاي ــه، وغايته ــًا لصحت وال رشط
ــب  ــذي جي ــى ال ــا األق ــىل حّده ــص ع ــة بالن مكفول
األخــذ بــه يف حالــة عــدم حتديــد املــدة لــرشط التجربــة 

)شــوقي، رشــدي 2009م. األهــواين1991م(.
أن تكــون مــّدة التجربــة ضمــن أيــام العمــل . 3

العاديــة، فــال تدخــل اإلجــازات الرســمية يف مــدة 
ــادة )53( عــىل  ــة، فقــد نــص النظــام يف امل التجرب
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ــة إجــازة  ــه "ال تدخــل يف حســاب فــرتة التجرب أن
ــة.... ــازة املرضي ــى واإلج ــر واألضح ــدي الفط عي
ــام  ــذه األي ــون ه ــاة لك ــد مراع ــذا القي ــح أن ه وواض
ــمية  ــدد الرس ــاهبا يف امل ــم احتس ــال يت ــة، ف ــازة عام إج
ــد  ــرض بأح ــد ي ــم ق ــراء حاس ــا إج ــق هب ــي يتعل الت
األطــراف، وتتجــه أحــكام القضــاء إىل االقتصــار عــىل 
ــع أو  ــدم التوس ــادة وع ــذه امل ــامة يف ه ــازات املس اإلج
ــم  ــي رق ــم القضائ ــى احلك ــد انته ــا، فق ــاس عليه القي
عــن  1442/6/28هـــ  بتاريــخ   )421321420(
املحكمــة العامليــة بالدمــام، إىل أن إجــازة اليــوم الوطني 
ــل  ــون الفص ــازات، ويك ــذه اإلج ــن ه ــل ضم ال تدخ
ــة  ــة النظامي ــدة التجرب ــاء م ــد انته ــه بع ــفيًا لوقوع تعس
ولــو بيــوم واحــد، وكذلــك ال حتتســب فــرتة اإليقــاف 
ــاالت  ــبب ح ــون بس ــي تك ــامل؛ كالت ــمي لألع الرس
الطــوارئ أو القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، فقــد 
ــة  ــرتة التجرب ــاع ف ــة بانقط ــكام القضائي ــدرت األح ص
ــراءات  ــة؛ كاإلج ــروف الطارئ ــرة والظ ــوة القاه بالق
التــي رافقــت جائحــة كورونــا عــام )2020م(؛ حيــث 
 )421293876( رقــم  القضائــي  احلكــم  انتهــى 
العامليــة  بتاريــخ 1442/6/18هـــ عــن املحكمــة 
بجــازان إىل عــدم احتســاب فــرتة احلظــر أثنــاء جائحــة 
كورونــا ضمــن مــدة التجربــة؛ تأسيســًا عــىل أن فــرتة 
التجربــة مل يرشعهــا النظــام إال مــن أجــل جتربــة طــريف 
العقــد لبعضهــام يف مــدى صالحيــة اســتمرار العالقــة 
التعاقديــة مــن عــدم ذلــك؛ حيــث ال حتتســب إجــازة 
ــن  ــة م ــازات املرضي ــى واإلج ــر واألضح ــد الفط عي
ــة، فمــن بــاب أوىل عــدم احتســاب فــرتة  مــدة التجرب

ــة. ــدة التجرب ــن م ــة ضم ــاء اجلائح ــر أثن احلظ

الفرع الثاين: رشوط متديد فرتة التجربة:
بفكــرة  العربيــة  العمــل  قوانــني  بعــض  تأخــذ  ال 
ــرصي،  ــل امل ــون العم ــة )م33  قان ــرتة التجرب ــد ف متدي
النظــام  اجتــه  بينــام  األردين(  العمــل  قانــون  م35 

الســعودي لألخــذ هبــذه الفكــرة، وقــد حــدد النظــام 
ــًا  ــعني يوم ــىل تس ــد ع ــث ال تزي ــة؛ بحي ــرتة التجرب ف
بعــض  –يف  املتصــّور  مــن  ولكــن  )م53عمــل(، 
احلــاالت- أن تنتهــي هــذه املــدة، دون أن يصــل طرفــا 
ــرار  ــه إىل ق ــة ملصلحت ــررت التجرب ــن تق ــد أو َم العق
ــة  ــد التجرب ــة يف متدي ــه رغب ــون ل ــد، وتك ــأن التعاق بش
لفــرتة يســتطيع خالهلــا اختــاذ قــراره واالطمئنــان 
الختيــاره، ولــذا أجــاز املنظــم متديــد فــرتة التجربــة مع 
تقريــر رشطــني جلوازهــا نصــت عليهــام )م53عمــل(؛ 

ــا: ومه
ــوب . 1 ــاق مكت ــة باتف ــرتة التجرب ــد ف ــون متدي أن يك

ــل. ــب العم ــل وصاح ــني العام ب
أال تزيــد مــدة التجربــة حــال التمديــد عــىل مائــة . 2

وثامنــني يومــًا.
ــع  ــد، ووض ــة التمدي ــرتاط كتاب ــن اش ــة م       واحلكم
مــدة قصــوى لــه هــي ســّد بــاب التحايــل أمــام 
صاحــب العمــل، حتــى ال يمكنــه اخلــروج عــىل 
ــة  ــل، واملحافظ ــد العم ــاء عق ــة بإهن ــد اخلاص القواع
عــىل التــوازن التعاقــدي ألطــراف العقــد دون تعســف 

أو اســتغالل.

الفــرع الثالــث: رشوط تكــرار عقــد العمــل حتــت 
ــرى: ــرة أخ ــة م التجرب

اجتهــت أغلــب القوانــني العربيــة إىل منــع تكــرار 
التجربــة لــدى صاحــب عمــل واحــد، واعتــربت 
ــتغالل  ــن االس ــامل م ــة الع ــات محاي ــن ضامن ــك م ذل
وكان  2018م(،  اخلطيــب،  1439هـــ،  )موســى، 
نظــام العمــل الســعودي الســابق )م71( حيظــر تعيــني 
العامــل يف عقــد العمــل حتــت التجربــة أكثــر مــن مــرة 
واحــدة لــدى صاحــب عمــل واحــد، ثــم نــص نظــام 
ــرام عقــد  ــد )1426هـــ( عــىل جــواز إب العمــل اجلدي
العمــل حتــت التجربــة أكثــر مــن مــرة لــدى صاحــب 

ــة: ــرشوط اآلتي ــرت ال ــد، إذا تواف ــل واح عم
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ــاق . 1 ــة باتف ــت التجرب ــل حت ــد العم ــون عق أن يك
ــة. ــد كتاب ــريف العق ط

أن تكون يف مهنة أخرى أو عمل آخر.. 2
 أن يكــون قــد مــى عــىل انتهــاء عالقــة العامــل . 3

ــهر  ــتة أش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــل م ــب العم بصاح
ــة. ــل أو املهن ــس العم إذا كان يف نف

ــه  ــذ ب ــذي أخ ــد ال ــاه اجلدي ــذ االجت ــّل يف ه       ولع
النظــام الســعودي توســيعًا لفــرص العمــل أمــام 
ــة بــرشوط  ــه أحــاط هــذه احلال العامــل، خصوصــًا أن
ــل.  ــتغالل العام ــل أو اس ــد التحاي ــا قص ــتبعد معه يس

ــى، 1439هـــ (. )موس

ــة  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــث: إهن ــب الثال املطل
ــه ــة علي ــار املرتتب واآلث

ــت  ــل حت ــد العم ــريف عق ــعودي لط ــام الس ــح النظ من
ــا مل  ــا  م ــالل فرتهت ــد خ ــاء العق ــق يف إهن ــة احل التجرب
يتضمــن العقــد نّصــا يعطــي احلــق يف اإلهنــاء ألحدمهــا 
ــاء  ــراف يف إهن ــة األط ــدى حري ــام م ــل(، ف )م53عم
العقــد؟ ومــا أثــر انقضاء مــدة التجربــة دون اســتخدام 
حــق اإلهنــاء؟ أتنــاول اإلجابــة عــىل هذيــن التســاؤلني 
ــل  ــد العم ــاء عق ــق يف إهن ــة احل ــن طبيع ــث ع باحلدي
حتــت التجربــة يف )الفــرع األول( واآلثــار املرتتبــة عــىل 

ــأيت: ــاين( كــام ي ــة يف )الفــرع الث انتهــاء فــرتة التجرب
الفــرع األول: طبيعــة احلــق يف إهنــاء عقــد العمــل 

ــة: ــت التجرب حت
نــص نظــام العمــل الســعودي يف مادتــه )54( عــىل أنــه 
ــن  ــًا م ــإن أّي ــة ف ــرتة التجرب ــالل ف ــد خ ــي العق "إذا أهن
الطرفــني ال يســتحق تعويضــًا، كــام ال يســتحق العامــل 
ــاء عــىل هــذا  ــة اخلدمــة عــن ذلــك"،  وبن ــأة هناي مكاف
ــبب  ــود س ــرتاط وج ــول اش ــاؤل ح ــور تس ــص؛ يث الن
ــال  ــة، ف ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــرشوع إلهن م
ــت  ــق، وإذا ثب ــذا احل ــتعامل ه ــف يف اس ــوز التعس جي
قصــد اإلرضار فيتعــرض مــن قصــده للمســؤولية 

ــتند  ــبب يس ــود س ــة لوج ــه ال حاج ــض، أم أن والتعوي
ــار أن  ــة باعتب ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــه إهن إلي
هــذا العقــد غــري الزم يف طبيعتــه، ويعلــم أطرافــه 
بحــق مــن اشــرتط التجربــة يف إهنائــه دون مســؤولية؟ 

ــاؤل: ــذا التس ــال ه ــان حي اجتاه
األول: يذهــب  قــول يف الفقــه القانــوين )أبــو  شــنب ، 
1998م .عمــران ، 1980م(، إىل  أنــه ال جيوز اســتعامل 
ــاء  ــق  إهن ــف، فح ــدم التعس ــدود ع ــوق إال يف ح احلق
ــّق  ــه ح ــن طرفي ــة ألّي م ــت التجرب ــل حت ــد العم عق
ــه،  ــود من ــرض املقص ــدود الغ ــتعمل يف ح ــد فيس مقّي
ــع  ــة، وخيض ــة التجرب ــن نتيج ــا ع ــدم الرض ــو ع وه
لقاعــدة عــدم إســاءة اســتعامل احلــق، وهــو مــا 
يفــرتض أن يســتند إهنــاء العقــد أثنــاء فــرتة التجربــة إىل 
ســبب مــرشوع، وإذا ثبــت أن إهنــاء العقــد أثنــاء فــرتة 
ــف  ــابه التعس ــرشوع وش ــري م ــبب غ ــة كان لس التجرب
ــرضر  ــق املت ــك ح ــىل ذل ــب ع ــد اإلرضار، فيرتت وقص
يف التعويــض عــن األرضار الناشــئة عــن ذلــك ســواء 
أكان العامــل أم صاحــب العمــل، وأخــذت هبــذا  
القــول أحــكام القضــاء املــرصي )اســتئناف القاهــرة، 
ــنة 1973م(، واألردين  ــة، س215س ــرة السادس الدائ
ــز  ــنة1965م، متيي ــم 65/106، س ــوق رق ــز حق )متيي
ــت  ــإذا ثب ــنة2000م(، ف ــم 99/142 لس ــوق رق حق
أن فصــل العامــل أثنــاء االختبــار مل يصــدر عــن حســن 
ــة املقصــودة مــن  ــق بالغاي ــة، وكان لبواعــث ال تتعل ني
اشــرتاطه، ممــا أّدى إىل انحــراف تقديــر صاحــب العمل 
عــن الســلوك املألــوف للشــخص العــادي فإنــه يســأل 
ــة  ــدم مرشوعي ــفه وع ــت تعس ــه، وإذا ثب ــن ترصف ع
ــذا  ــدو أن هل ــض، ويب ــق التعوي ــل ح ــراره كان للعام ق
ــل  ــي جتع ــني الت ــًا يف القوان ــّوغه قانون ــا يس ــاه م االجت
ــذ  ــون يف األخ ــل، فيك ــب العم ــة لصاح رشط التجرب
ــون  ــد، فقان ــف يف التعاق ــرف األضع ــة للط ــذا محاي هب
العمــل األردين لســنة 1996م ينــص يف املــادة )1/35( 
عــىل أن اشــرتاط التجربــة حــق لصاحــب العمــل، ومل 
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ــذي  ــرف ال ــد الط ــىل حتدي ــرصي ع ــون امل ــص القان ين
ــرصي،  ــل امل ــون العم ــة )قان ــه رشط التجرب ــرر ل يتق
رقــم 12 لســنة 2003م(. وبنــاء عليــه يكــون الســبب 
املوضوعــي حلــق إهنــاء العقــد هــو ثبــوت عــدم 
ــر ثبــوت الكفــاءة مــن عدمهــا  كفــاءة العامــل، وتقدي
خيضــع للرقابــة القضائيــة التــي تبســط نظرهــا للتأكــد 
ــة وعــدم التعســف يف إهنــاء العقــد أو  مــن حســن الني
ــران،1997م(،  ــريه، 1979م ، زه ــد اإلرضار، )ك قص
ويــرى هــذا االجتــاه أن األخــذ بــه حيقــق احلاميــة 
ــل  ــب العم ــض صاح ــل بتعوي ــزم العام ــل، ويلت للعام
إذا كان اإلهنــاء مــن طرفــه مشــوبًا بقصــد اإلرضار بــه 

)الفنيــش، 2005م(.
الثــاين: يذهــب القــول اآلخــر يف الفقــه القانــوين 
)عمــران، 1980م. موســى، 1439هـــ( إىل أنــه ال 
ــن  ــة –أو مل ــت التجرب ــل حت ــد العم ــريف عق ــة لط حاج
ــّوغ  ــبب مس ــر س ــام-  إىل تواف ــة منه ــرتط التجرب اش
إلهنــاء العقــد؛ ألنــه ال يثبــت للمتعاقديــن أو ألحدمهــا 
ــد  ــا العق ــون طرف ــل، فيك ــد العم ــرتاطه يف عق إال باش
عــىل علــم بــام يرتتــب عليــه منــذ التعاقــد، وأن الطــرف 
ــا  ــر م ــال يظه ــاء، ف ــق اإلهن ــتعمل ح ــد يس ــر ق اآلخ
يســّوغ القــول باحلــق يف التعويــض ملــن اســتعمل إهنــاء 
العقــد أثنــاء فــرتة التجربــة ضــده، فهــو قــرار هنائي ملن 
اســتعمله مــن األطــراف ال خيضــع للرقابــة القضائيــة، 
وهــو مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي؛ فقــد نــص عــىل 
تقريــر رشط التجربــة للطرفــني وكونــه حقــًا للطرفــني 
أجــاز النظــام اســتعامله، ونــص عــىل عــدم التعويــض 
حــال إهنــاء العقــد خــالل فــرتة التجربــة، ففــي مادتــه 
ــإن  ــة ف ــرتة التجرب ــالل ف ــد خ ــي العق )54(: "إذا ُأهن
أّيــًا مــن الطرفــني ال يســتحق تعويضــًا، كــام ال يســتحق 
ــكاد  ــك"، وت ــن ذل ــة ع ــة اخلدم ــأة هناي ــل مكاف العام
جتمــع أحــكام القضــاء العــاميل الســعودي عــىل عــدم 
ــة، وال  ــرتة التجرب ــاء ف ــل أثن ــبب الفص ــتظهار س اس
ــل  ــن الفص ــض ع ــل للتعوي ــتحقاق العام ــم باس حتك

إذا كان خــالل فــرتة التجربــة املتفــق عليهــا يف العقــد، 
ــم  ــة: رق ــكام القضائي ــفيًا. )األح ــاًل تعس ــّد فص وال يع
عــن  1440/6/15هـــ  بتاريــخ   )401143638(
ــم  ــي رق ــي هنائ ــم قضائ ــا، حك ــة بأهب ــة العاملي املحكم
عــن  1442/5/1هـــ  بتاريــخ   )421207613(
املحكمــة العامليــة بجــازان، حكــم قضائــي رقــم 
عــن  1442/6/28هـــ  بتاريــخ   )421321420(

ــام(. ــة بالدم ــة العاملي املحكم

انتهــاء فــرتة  الثــاين: اآلثــار املرتتبــة عــى  الفــرع 
التجربــة:

ــة  ــرتة التجرب ــاء ف ــىل انته ــة ع ــار املرتتب ــت اآلث ــا كان مل
ختتلــف بحســب طبيعــة االنتهــاء، وهــل كانــت بــإرادة 
أحــد األطــراف أم بانقضــاء مدهتــا، كان لزامــًا تنــاول 
كل حالــة وبيــان مــا يرتتــب عليهــا، وذلــك عــىل 

ــو اآليت: النح
 اآلثــار املرتتبــة عــىل انتهــاء فــرتة التجربــة يف . 1

حــال إهنائهــا مــن أحــد املتعاقديــن؛ حيــث نــص 
نظــام العمــل الســعودي يف املــادة )53( أن "لــكل 
مــن الطرفــني احلــق يف إهنــاء العقــد خــالل هــذه 
الفــرتة مــا مل يتضمــن العقــد نصــًا يعطــي احلــق يف 
اإلهنــاء ألحدمهــا". ويف املــادة )54( أنــه "إذا أهنــي 
العقــد خــالل فــرتة التجربــة فــإن أّيــا مــن الطرفني 
ال يســتحق تعويضــًا، كــام ال يســتحق العامــل 
ــة اخلدمــة عــن ذلــك"، وعــىل هــدي  مكافــأة هناي
مــن هــذه النصــوص فلــكل مــن طــريف العقــد أو 
ملــن اشــرتط التجربــة منهــام احلــق يف إهنــاء العقــد 
انقضــاء مدهتــا، ودون  قبــل  املنفــردة  بإرادتــه 
ســبق إبــالغ أو مكافــأة أو تعويــض، )شــنب، 
ــألن  ــعار ف ــن اإلش ــاء م ــا اإلعف 1966م (،  فأم
التجربــة تفــرتض أن يكــون كل  طبيعــة رشط 
مــن الطرفــني متوّقعــًا أو متهيــأ ملــا يرتتــب عليــه، 
وألهنــا ليســت باملــدة الطويلــة التــي حيتــاج معهــا 
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للتذكــري بمامرســة هــذا احلــق، وأّمــا اإلعفــاء مــن 
ــاء  ــف يف إهن ــرص التعس ــتبعاد عن ــض فالس التعوي
ــام  ــم ب ــبق العل ــه وس ــاق علي ــرًا لالتف ــد؛ نظ العق
ــدم  ــىل ع ــة ع ــص رصاح ــّد الن ــه، ويع ــج عن ينت
اســتحقاق العامــل ملكافــأة هنايــة اخلدمــة يف حــال 
ــل(  ــة )م54عم ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق إهن
اســتثناًء مــن حكــم املــادة )84عمــل( التــي تنــص 
عــىل اســتحقاق العامــل مكافــأة هنايــة اخلدمــة عن 
ــل،  ــا يف العم ــاه منه ــا قض ــبة م ــنة بنس ــزاء الس أج
وحيــث إن هــذه املــادة أوردت عــىل ســبيل احلــرص 
مــا ال يســتحقه العامــل، فتبقــى لــه احلقــوق 
ــد  ــًا يف عق ــًا أو اتفاق ــه نظام ــررة ل ــرى املق األخ
العمــل أو تضمنتهــا الئحــة عمــل املنشــأة؛ كأجــر 
األيــام الفعليــة التــي مل يتســلمها، وأجــر ســاعات 
ــام  ــنوية ب ــازة الس ــر اإلج ــة، وأج ــل اإلضافي العم
ــل،  ــا يف العم ــي قضاه ــام الت ــبة األي ــادل نس يع
التجربــة؛  فــرتة  خــالل  املســتحقة  والبــدالت 
ــفر  ــرة الس ــة تذك ــل، وقيم ــكن أو النق ــدل الس كب
لعــودة العامــل غــري الســعودي إىل موطنــه ونحــو 
ذلــك، وقــد صــدر احلكــم القضائــي النهائــي رقم 
ــن  ــخ 1442/4/3هـــ ع )421150403( بتاري
املحكمــة العامليــة بأهبــا، وانتهــى ضمــن منطوقــه 
إىل اســتحقاق العامــل أجــر اإلجــازة الســنوية 
خــالل فــرتة التجربــة وفقــًا للــامدة )111عمــل(، 
واســتحقاقه قيمــة تذكــر الســفر للعــودة إىل موطنه 

ــل(.  ــامدة )40عم ــًا لل وفق
التجربــة . 2 فــرتة  انتهــاء  عــىل  املرتتبــة  اآلثــار 

بانقضــاء املــدة دون إهنــاء العقــد: إذا انقضــت 
ــة دون اســتعامل احلــق يف إهنــاء عقــد  مــدة التجرب
العمــل، فتســتقر عالقــة العمــل كعقــد عمــل 
بــات، ســواء أكان حمــدد املــدة أم غــري حمــدد 
ــب  ــان، ويرت ــه الطرف ــق علي ــا اتف ــق م ــدة وف امل
ــذ  ــس من ــه ولي ــذ إبرام ــة من ــاره النظامي ــة آث كاف

انتهــاء فــرتة التجربــة، وخيضــع بشــأن إهنائــه 
مســتقباًل لقواعــد اإلهنــاء العامــة يف عقــد العمــل 
ــق يف  ــتعامل احل ــدم اس ــامعيل، د.ت(؛ ألن ع )إس
إهنــاء عقــد العمــل حتــت التجربــة يعتــرب اعرتافــًا 
بالرضــا عــن التعاقــد والرغبــة يف اســتمراره، 
ومــن َثــّم يتحــول العقــد مــن عقــد قابــل للــزوال 
ــذ  ــع األخ ــب، 1959م(، م ــي )حبي ــد هنائ إىل عق
ــة  ــرتة التجرب ــل لف ــاز العام ــار أن اجتي يف االعتب
ــده  ــاء عق ــاه إهن ــتقبلية جت ــة مس ــه حصان ال يعطي
ــن  ــع م ــرشوع، وال يمن ــبب م ــك لس ــى كان ذل مت
ذلــك االحتجــاج باجتيــاز فــرتة التجربــة بنجــاح؛ 
ــرّي أو  ــد يتغ ــة ق ــاءة والصالحي ــتوى الكف ألن مس
ــذا  ــران ، 1997م (، ول ــرى )زه ــور أخ ــر بأم يتأث
ــاميل  ــاء الع ــة للقض ــادئ القضائي ــن املب ــاء ضم ج
ــل  ــب العم ــم صاح ــدم تقدي ــعودي: "إن ع الس
ســببًا مرشوعــًا لفصــل العامــل بعــد اجتيــازه 
فــرتة التجربــة جيعــل قــرار الفصــل غــري مــرشوع" 
)رقــم 431/1/361 بتاريــخ 1431/3/6هـــ(، 
ــة الســبب  ــة الفصــل مرتبطــة بمرشوعي فمرشوعي

ــل. ــام العم ــة يف نظ ــد العام ــق القواع وف

اخلامتة:
ــي  ــج الت ــم النتائ ــّجل أه ــث أس ــذا البح ــام ه  يف خت

ــأيت: ــام ي ــا في ــت إليه خلص
ــد 	  ــه "عق ــة بأن ــت التجرب ــل حت ــد العم ــت عق عّرف

ــنّي  ــل مع ــأداء عم ــل ب ــام العام ــن قي ــل يتضم عم
حلســاب صاحــب العمــل مقابــل أجــر، ملــّدة 
حمــّددة يمكــن خالهلــا التعــرف عــىل مــدى كفــاءة 
ــر  ــبة األج ــه ومناس ــل ل ــة العم ــل ومالءم العام
ــني  ــه وب ــز بين ــرت التميي ــه"، وذك ــروض علي املع

ــل. ــود العم ــن عق ــبهه م ــا يش م
ــة عقــد غــري الزم، 	  ــل حتــت التجرب عقــد العم

الــرشط  ُجعــل  ملــن  عنــه،  العــدول  فيجــوز 
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ملصلحتــه أثنــاء مدتــه، فــإذا اســتعمل هــذا احلــق 
ــر رجعــي، أمــا إذا انقضــت  انتهــى العقــد دون أث
ــد  ــون العق ــد فيك ــن العق ــدول ع ــدة دون الع امل

ــًا. الزم
ــد 	  ــه عق ــة بأن ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق يوص

رضائــي وخيضــع للقيــود التــي ســنّها النظــام 
ــة. ــل العادي ــود العم ــار عق ــتعامله يف إط الس

يتمتــع كل مــن صاحــب العمــل والعامــل يف 	 
عقــد العمــل حتــت التجربــة بنفــس احلقــوق 
النهائــي إال مــا  العمــل  والواجبــات يف عقــد 

اســتثناه النظــام مــن أحــكام خاصــة لــه.
ــة 	  ــر رشط التجرب ــعودي إىل تقري ــام الس ــه النظ اجت

ــل- أو  ــث األص ــن حي ــل -م ــد العم ــريف عق لط
ملــن يشــرتطه منهــام، وكان النظــام واضحــًا يف 
حتديــد رشوط االتفــاق عليــه أو متديــده أو تكــرار 
ــة  ــاء التجرب ــة إهن ــه إىل مرشوعي ــام اجت ــة، ك التجرب
خــالل  املــدة دون تعويــض أو مكافــأة هنايــة 
اخلدمــة، وأنــه ال يدخــل ضمــن التعســف يف 
ــاميل. ــاء الع ــكام القض ــه أح ــق، وأّيدت ــتعامل احل اس

ــل 	  ــني العم ــن قوان ــعودي ع ــام الس ــرد النظ انف
)املــرصي واألردين( بتنظيــم متديــد فــرتة التجربــة 
ــدم  ــًا لع ــة؛ ضامن ــرشوط معّين ــا ب ــواز تكراره وج

ــرشط. ــذا ال ــتغالل ه ــاءة اس إس
هــذا، وبــاهلل التوفيــق، وصــىل اهلل وســلم عــىل ســيدنا 
حممــد وآلــه وصحبــه أمجعــني، واحلمــد هلل رب العاملني.
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