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  ملخص الرسالة باللغة العربية

  جامعة امللك خالد / اجلامعة 

  كلية الشريعة وأصول الدين/ الكلية املاحنة 

  قسم الفقه / القسم العلمي 

  برنامج األنظمة/ التخصص 

  )ضمانات الوفاء حبقوق العمال يف الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي( /عنوان الرسالة 

  "دراسة مقارنة "         

  سلطان بن ناعم بن سلطان العمري/ اسم الباحث 

  املاجستري / الدرجة العلمية 

  هـ ١٤٣١/  ٤/  ٧الثالثاء   / تاريخ املناقشة و املنح 

  

  



  ب   
 

  ملخـص البحــث

احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على املصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إىل يوم الدين 

  :وبعد 

 عليه يف أكثر يف اتمع وبدونه ال تستقيم احلياة اإلنسانية  وقد حث اهللاالعمل ركن أساسي ف     

  .ن الكرمي من موضع يف القرآ

وال شك أن العمل يرتب حقوقا وواجبات لكل من العامل وصاحب العمل ولضمان الوفاء       

ة العادلة ن  الشريعة اإلسالمية هي الشريعاحلكيم  مجلة من الضمانات ، حيث إا جعل الشارع 

الصاحلة لكل زمان ومكان ، وباعتبارها خامتة الشرائع فقد جاءت  بالنظم املدنية محاية للحقـوق  

لالستقرار وخاصة جلانب العامل الطرف الضعيف يف العقـد الـذي    وضمانا للوفاء ا وتوفرياً

  . حتت مسمى األجري اخلاص واألجري املشترك "  باب اإلجارة  "     تناولته كتب الفقه يف 

ومبا أن من متممات احلصول على املاجستري من جامعة امللك خالد  يف  كلية الشريعة قسـم       

بعـد اسـتخارة اهللا   ـ فقد كـان يل    ؛ تكميلياً الفقه من برنامج  األنظمة  أن يقدم الدارس حبثاً

 : الرأي على البحث  يف موضــوع  بعنوان  أن استقرـ سبحانه واستشارة عدد من أساتذيت 

ضمانات الوفاء حبقوق العمال يف الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي دراسة مقارنة  .  

و لقد حرص املنظم السعودي عند وضعه لنظام العمل على إجياد جمموعة مـن الضـمانات         

واخلالفات اليت تنشأ عـن ذلـك وهـذه    للوفاء حبقوق العامل حماولة منه  لقطع دابر املنازعات 

  .الضمانات هي موضوع دراسيت يف هذا البحث 



  ت   
 

  :أمهية املوضوع 

ــ إبراز سبق الشريعة اإلسالمية يف وضع الضمانات الالزمة للوفاء حبقوق العمـال والـيت    ١

  .تدخل يف الفقه اإلسالمي يف باب اإلجارة وغريه من أبواب الفقه 

ت ومعرفة العامل هلا دفعا للظلم عنه ومتكينا له من املطالبة حبقوقـه   ن يف إبراز الضماناــ إ ٢

  .واحلصول عليها خاصة مع حرص املنظم السعودي على إبرازها يف النظامني احلايل والسابق 

ن جهل العمال مبا هلم من ضمانات يف استيفاء حقوقهم  نشأت عنه  كثري من اخلالفات إــ  ٣

  . واملنازعات وعدم االستقرار 

 :   أسباب اختيار املوضوع 

  .ــ  ما سبق من أمهية هلذا املوضوع  ١

ــ صلة هذا املوضوع الوثيقة باحلياة العملية  فقد فرض التوسـع يف خمتلـف النشـاطات     ٢
ت اتمع وهذا يقتضـي  ا جعلهم  يشكلون فئة كبرية من فئاأعداد كبرية من العمال مماستخدام 

  .من الباحثني العناية بالضمانات الالزمة للوفاء حبقوقهم 

ــ جتلية املوضوع بوضوح حىت ال يتعدى أصحاب العمل على حقوق العمال الذين يكونون  ٣
  .ب ا دائما يف مركز الضعف و لكي يعرفها العامل ويطال

النظامية والفقهية  الناحيتنين هذا املوضوع ـ على حد علمي ـ  مل يبحث من قبل من إــ   ٤
  .معا ومن هنا كان جديرا بالدراسة 

هـ مل يأخذ حقه يف البحث مما  ١٤٢٦اجلديد الصادر عام السعودي ــ  وألن نظام العمل  ٥

  .حيتاج إىل دراسة وافية يف أحكامه 



  ث   
 

  :حــدود البحــث 

أخرى  و  ضمانات عامة  حبقوق العمال يف نظام العمل السعودي إىل نوع ضمانات الوفاء ـتت

وملا كان من الصعب تتبع كل الضمانات يف حبث واحد فإن حدود هذا البحث تكون  .خاصة

حول أهم الضمانات اخلاصة ببعض احلقوق على النحو الذي سأتناوله يف خطة البحث التايل 

  .ذكرها 

  :     طــة البحـــث خ

  :يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة على النحو التايل 

  :ـــة ـاملقدمـــ  

  .البحثكتابة و منهج  السابقة و الدراسات  اختياره تشتمل على أمهية  املوضوع  وأسباب هيو

    :ــد ــالتمهيـــ 

وحتت كل مبحث ثالثـة  مطالـب    أربعة مباحثالعنوان ويشتمل على وفيه التعريف مبفردات  
  :وهي كالتايل  اإلسالمي والثاين يف نظام العمل السعودي والثالث مقارنة بينهما هاألول يف الفف

  .تعريف الضمان :  املبحث األول

  .تعريف الوفاء :  املبحث الثاين

  .تعريف احلقوق وبيان أنواعها :  املبحث الثالث

  .تعريف العامل :  املبحث الرابع



  ج   
 

  ـ:فصول البحـــــث 

ويشتمل كل مبحث ضمانات الوفاء بأجور العمال وفيه ثالثة مباحث  : الفصل األول

اإلسالمي والثاين يف نظام العمل السعودي والثالـث مقارنـة    هعلى ثالثة  مطالب األول يف الفف

      :بينهما وهي كالتايل 

  .امتياز دين األجر : املبحث األول

  .تضامن املدينني يف الوفاء باألجر:  املبحث الثاين

  .محاية األجر  :  املبحث الثالث

 ضمانات الوفاء باإلجازات املستحقة للعامل وفيه أربعـة مباحـث  : الفصل الثاين         

اإلسالمي والثاين يف نظام العمل السعودي  هثالثة  مطالب األول يف الفف ويشتمل كل مبحث على

  ::ارنة بينهما وهي كالتايل والثالث مق

  .أنواع اإلجازات املستحقة للعامل  : املبحث األول

  .منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا :  املبحث الثاين

  .عن اإلجازة  الرتولمنع االتفاق على احلرمان أو :  املبحث الثالث

  .جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل  : املبحث الرابع



  ح   
 

ويشتمل ضمانات الوفاء حبقوق العمال األخرى وفيه ثالثة مباحث     :الفصل الثالث       

اإلسالمي والثاين يف نظام العمل السعودي والثالث  هثالثة  مطالب األول يف الفف كل مبحث على

  :مقارنة بينهما وهي كالتايل 

  .ضمانات الوفاء باختاذ احتياطات الوقاية من خماطر املهنة :  املبحث األول

    .ضمانات الوفاء بتوفري الرعاية الطبية للعمال : املبحث الثاين

   .ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال :  املبحث الثالث

  :اخلامتة 

  : واليت منها  اليت توصلت إليها و التوصيات  فيها أبرز النتائج تذكروقد              

إىل إعطاء حقوق  –سواًء ما وافق منها الشرع أو خالفه  –سبق اإلسالم للقوانني الوضعية  -
وسبق اإلسالم أيضا إىل تنظيم استعمال اإلنسان  –سواًء كان قويا أم ضعيفًا  –اإلنسان 

كل ذلك وغريه قبل مخسة عشر قرنا من  –حلقه  وأال يستعمله استعماالً غري مشروع 
 ٠الزمان 

أن ثبوت احلق يف الشريعة اإلسالمية مقرر من اهللا تعاىل أما يف النظام السعودي فمقرر من  -
 ٠واضع النظام كغريه من األنظمة الوضعية

أن طبيعة قواعد وقوانني  أنظمة العمل  محائية وآمرة وهذه احلماية مقـررة يف الغالـب    -

  .ه الطرف الضعيف يف هذه العالقة للعامل ألن

  .اتبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها  مث ــ

 



                                                                 ١                                                                  )المقدمة ( 
 

  

  

  

  

  ــــداءإهــــــــــــــ

  إىل

العزيزين وأسريت الكرمية والدي  

      ا تقدير ...بالفضل لدورهم البارز واعترافاً.... ا وإكبار     

واملتميز يف دعمي الال حمدود ملواصلة مسرية التعلم حتقيقا       

   .... للمزيد من التقدم

  وما توفيقي إال باهللا،،،،،،،                                 

  

  

  

  



                                                                 ٢                                                                  )المقدمة ( 
 

  كر وعرفانش

والصالة ، األمل ، شكراً له على ما أنعم به ورسم ، أمرنا بالعمِل ووعدنا ب محداً ملن علَّم بالقلم 

سيدنا حممٍد سيد العرب والعجم ، قام حىت تفطرت القدم  وقد غُفر له ما  والسالم على املُفْرِد العلم ،

  :    وبعد أخر من ذنبه وما تقدم ت
         الفضل حبسن فإنين أشكر اهللا تعاىل أوالً مث أشكر بعد شكر اهللا  والدي العزيزين فلهما علي 

  .ن ميدمها بالصحة والعافية أبدا الرعاية وصادق الدعاء أسأل اهللا أ
 ويف هذا املقام  ،له ونشكره عليه عليه ديننا احلنيف أن نذكر لكل ذي فضل فضما حثم إنو         

 وأتاحت يل ةأقدم شكري وتقديري إىل جامعة امللك خالد اليت احتضنتين خالل هذه األعوام الثالث
   .لتقدم يل اجلديد واملفيد الفرصة إلكمال دراسيت يف ختصص األنظمة 

علي بن موسى  / وأصول الدين األستاذ الدكتوروأخص بالشكر فضيلة عميد كلية الشريعة          
 إبراهيم وكافة أعضاء هيئة  بنحممد/ وكالء الكلية   وفضيلة رئيس قسم الفقه الدكتور  فقيهي و

  ٠التدريس بالقسم على ما ملسناه منهم من حرص ورعاية واهتمام ومتابعة مستمرة 
حممد / كتور  بالشكر ووافر الدعاء وخالص التقدير ألستاذي الكرمي الدأتقدم أن كما يشرفين        

 أنور عبد العزيز  الذي حظيت بإشرافه على هذا البحث وقد كان لرعايته يل وتوجيهاته وأفكاره النرية
  .أعظم األثر يف إمتام هذا البحث 

حممد / الدكتور  :  الكرمينيلدعاء الصادق ألستاذي أن أتقدم بالشكر والتقدير وا ال يفوتينكما      
ذين تفضال بقبول مناقشة هذا البحث لال.  حممد حممد سيد عامر  /منصور مدخلي و الدكتور 

ما القيمة وتوجيهاما السديدة حمل تقديري واهتماميوتصويبه وستكون مالحظا.  
جهات رمسية وأخريا أقدم الشكر العاطر والدعاء الصادق لكل من ساهم يف إمتام هذا البحث من        

  ٠زمالئنا األعزاء سائالً املوىل أن جيزل هلم األجر والثواب مشاخينا األفاضل ووغري رمسية و 
   هذا وإن كنت بذلت ما يف وسعي يف إعطاء هذا البحث حقه إال أنين أدرك ضعف جهدي وقلة زادي      

  .ت غاية اجلهد  وهذا ما يشفع يل                              وحسيب أين بذل

             



                                                                 ٣                                                                  )المقدمة ( 
 

  املقدمــــــــــة

 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات ، إن احلمد هللا حنمده  و نستعينه  ونستغفره ونستهديه              

وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا  . من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له            . أعمالنا  

  :عبده ورسوله    أما بعد 

 عليه يف أكثر مـن   تستقيم احلياة اإلنسانية  وقد حث اهللاالعمل ركن أساسي يف اتمع وبدونه ال ف     

  .ن الكرمي آموضع يف القر

      وال شك أن العمل يرتب حقوقا وواجبات لكل من العامل وصاحب العمل ولضمان الوفاء ـا                

ن  الشريعة اإلسالمية هي الشريعة العادلة الصاحلة        احلكيم  مجلة من الضمانات ، حيث إ       جعل الشارع   

النظم املدنية محاية للحقوق وضمانا للوفاء      ب ا خامتة الشرائع فقد جاءت      كل زمان ومكان ، وباعتباره    ل

      لالستقرار وخاصة جلانب العامل الطرف الضعيف يف العقد الذي تناولته كتـب الفقـه يف                ا وتوفرياً 

  . حتت مسمى األجري اخلاص واألجري املشترك "   باب اإلجارة "

أن من متممات احلصول على املاجستري من جامعة امللك خالد  يف  كلية الشريعة قسم الفقـه             ومبا  

 اسـتخارة اهللا سـبحانه   بعـد ـ فقد كـان يل     ؛ تكميلياً برنامج  األنظمة  أن يقدم الدارس حبثاًمن

ضـمانات   :  بعنوان  استقر الرأي على البحث  يف موضــوع أنـ  واستشارة عدد من أساتذيت

   .  دراسة مقارنةفاء حبقوق العمال يف الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعوديالو

 املنظم السعودي عند وضعه لنظام العمل على إجياد جمموعة من الضمانات للوفـاء               حرص قدلو        

هـي  وهذه الـضمانات  حبقوق العامل حماولة منه  لقطع دابر املنازعات واخلالفات اليت تنشأ عن ذلك      

  .راسيت يف هذا البحث موضوع د

  



                                                                 ٤                                                                  )المقدمة ( 
 

  :أمهية املوضوع 

ـ ١ تدخل يف   لوفاء حبقوق العمال واليت    سبق الشريعة اإلسالمية يف وضع الضمانات الالزمة ل         إبراز  ـ

  .ه اإلسالمي يف باب اإلجارة وغريه من أبواب الفقه الفق

حبقوقـه    ملطالبـة  لـه مـن ا  امتكيندفعا للظلم عنه ون يف إبراز الضمانات ومعرفة العامل هلا        ــ إ  ٢

  .احلايل والسابق السعودي على إبرازها يف النظامني واحلصول عليها خاصة مع حرص املنظم 

ـ ٣  عنه  كثري مـن اخلالفـات        نشأتضمانات يف استيفاء حقوقهم        مبا هلم من      العمال ن جهل إ  ـ

    . وعدم االستقرارواملنازعات

 :   أسباب اختيار املوضوع 

  .ة هلذا املوضوع  ما سبق من أمهي ــ ١

اسـتخدام    ــ صلة هذا املوضوع الوثيقة باحلياة العملية  فقد فرض التوسع يف خمتلف النشاطات              ٢

يقتضي مـن البـاحثني      ت اتمع وهذا  ا جعلهم  يشكلون فئة كبرية من فئا       أعداد كبرية من العمال مم    

  .العناية بالضمانات الالزمة للوفاء حبقوقهم 

وضوح حىت ال يتعدى أصحاب العمل على حقوق العمال الذين يكونون دائما       جتلية املوضوع ب  ــ   ٣

  . يف مركز الضعف و لكي يعرفها العامل ويطالب ا

معا   النظامية والفقهيةتنيالناحين هذا املوضوع ـ على حد علمي ـ  مل يبحث من قبل من   إــ   ٤

  .ومن هنا كان جديرا بالدراسة 

 هـ مل يأخذ حقه يف البحث مما حيتاج        ١٤٢٦اجلديد الصادر عام    دي  السعووألن نظام العمل    ــ     ٥

  .إىل دراسة وافية يف أحكامه 

  



                                                                 ٥                                                                  )المقدمة ( 
 

  :الدراسات السابقة 

 .  النظامية والفقهية معـا تنيالناحي من تطرق هلذا املوضوع من مل أجد   إنين يف حدود اطالعي   

 فموضـوعي هـو    ؛ موضوعي  تتعلق حبقوق العامل فقط إال أن هذا ليس        اًقد وجدت حبوث  فمع ذلك   و

  :ومن تلك البحوث .   ضمانات الوفاء ذه احلقوق 

ـ ١٤٢٧ يف سنة فهد حممد الضالع/ حبث الطالب  ـ ١ جر العامل حكام أ أ(هـ  بعنوان ١٤٢٨هـ 

وهو حبث تكميلي  للحصول على املاجستري يف السياسة الشرعية  ) يف نظام العمل ـ دراسة مقارنة ـ   

نه خاص حبق من حقوق العامل وهـو األجـر فقـط    امعة اإلمام إال أ   للقضاء التابع جل   من املعهد العايل  

  .وموضوعي ضمانات الوفاء باحلقوق عامة اليت منها األجر 

         هــ بعنـوان   ١٤١٢رمحن الفضيل عـام      بن عبد احملسن بن عبد ال      زعبدا لعزي /ـ وحبث الطالب    ٢

 وهـو حبـث تكميلـي        )يعة اإلسالمية    مقارنة بالشر  حكام أجرة العامل يف نظام العمل السعودي      أ( 

نـه  إال أ للحصول على املاجستري يف السياسة الشرعية  من املعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمـام                  

كالسابق خاص حبق من حقوق العامل وهو األجر فقط وموضوعي ضمانات الوفاء حبقوق العمال واليت        

  .منها األجر 

  .هـ١٤٢٦ام العمل القدمي وحبثي وفق نظام العمل اجلديد احلايل الصادرعاموفق نظمت وهو حبث 

غـري  "ب العمـل  التزامات صاح(هـ بعنوان ١٤١٤ن مبارك العلي عامخالد ب / ـ وحبث الطالب   ٣

وهو حبث تكميلي  للحصول على املاجـستري يف   ) اإلخالل  ا  يف الفقه والنظام         ثروأ"املتعلقة باألجر   

 إال  أن هذا البحـث مل يـتكلم عـن      عية  من املعهد العايل للقضاء التابع جلامعة اإلمام          السياسة الشر 

نه ترك احلديث عن أهم االلتزامـات       مث إ .   من قبل صاحب العمل     باحلقوق   للوفاء   ةالضمانات الالزم 



                                                                 ٦                                                                  )المقدمة ( 
 

ن هذا  إمث  .  ق العمال كافة ومنها األجر     للوفاء حبقو  ةوهو األجر و موضوع حبثي عن الضمانات الالزم       

  .هـ ١٤٢٦الصادرعامالبحث كان على وفق النظام السابق وليس النظام احلايل 

  :منهج البحث 

  :ميكن تلخيص املنهج الذي سوف أسلكه يف كتابة هذا البحث يف التايل 

  . ــ التمهيد لكل مسألة مبا يوضحها إن استدعى األمر ذلك ١

  لبيانم العمل السعودي مث أعقد لذلك مقارنة  يف الفقه اإلسالمي مث يف نظا ــ تناول املسألة ٢

  .واالختالف بينهما   أوجه االتفاق     

  . إىل سورها  اآليات عزوــ  ٣

 فإن كان احلديث     بذكر الراوي     ــ ختريج األحاديث و اآلثار من كتب احلديث واآلثار املعتمدة            ٤

 مـن    ن مل  يكن فيهما خرجتـه      وإ. مها فسأقتصر عليه يف التخريج      أو األثر يف الصحيحني أو يف أحد      

   .وقفت عليه من أقوال العلماء املصادر املعتمدة مع ذكر ما 

  . ــ توثيق مذاهب العلماء وأقواهلم من الكتب املعتمدة يف كل مذهب٥

  . ــ توثيق آراء شراح األنظمة من الكتب النظامية األصيلة٦

   ــ بيان معاين األلفاظ الغريبة واملصطلحات اليت حتتاج إىل بيان مع توثيق كل  ذلك من٧

  .      مصادره املعتمدة  وضبط ما يشكل من الكلمات 

  . ــ الترمجة لألعالم غري املشهورين الوارد ذكرهم يف البحث بترمجة موجزة ٨

  

  

  



                                                                 ٧                                                                  )المقدمة ( 
 

  :حــدود البحــث  

  .أخرى خاصة  و  ضمانات عامة مال يف نظام العمل السعودي إىلحبقوق الع نوع ضمانات الوفاء ـتت

وملا كان من الصعب تتبع كل الضمانات يف حبث واحد فإن حدود هذا البحث تكون حول 

  .أهم الضمانات اخلاصة ببعض احلقوق على النحو الذي سأتناوله يف خطة البحث التايل ذكرها 

  :     طــة البحـــث خ

  :مة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة على النحو التايل يتكون البحث من مقد

  ـــة ـاملقدمـــ  

  .البحث كتابة  منهج  و  السابقة  الدراسات و  اختياره   وأسباب املوضوع تشتمل على أمهية  هي و

  :العنوان ويشتمل على أربعة مباحث وفيه التعريف مبفردات  :ــد ــالتمهيـــ 

  : وفيه ثالثة مطالب تعريف الضمان : املبحث األول

  .تعريف الضمان لغة واصطالحا :  األول املطلب                

  .تعريف الضمان يف نظام العمل السعودي: املطلب الثاين       

  . بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف الضمان املقارنة : املطلب الثالث       

  :فيه ثالثة مطالب تعريف الوفاء و : املبحث الثاين

  .  لغة واصطالحاتعريف الوفاء: ل املطلب األو               

  .تعريف الوفاء يف نظام العمل السعودي  : املطلب الثاين                

  .الوفاء  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف املقارنة  :املطلب الثالث                
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  :  وفيه ثالثة مطالب  وبيان أنواعهاتعريف احلقوق : ثاملبحث الثال

     .يف الفقه اإلسالمي وبيان أنواعها   لغة واصطالحاتعريف احلقوق: املطلب األول                 

  .  يف نظام العمل السعودي  وبيان أنواعهاتعريف احلقوق: املطلب الثاين                 

        ونظام العمل السعودي يف تعريف احلقوق بني الفقه اإلسالمياملقارنة  : لث املطلب الثا                

  .وأنواعها                                

  : تعريف العامل وفيه ثالثة مطالب  : املبحث الرابع

  . لغة واصطالحا تعريف العامل: طلب األول امل                

  .تعريف العامل يف نظام العمل السعودي : املطلب الثاين                 

  .بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف العامل املقارنة  : املطلب الثالث                  

  ـ:فصول البحـــــث 

      :ضمانات الوفاء بأجور العمال وفيه ثالثة مباحث   :الفصل األول

  :ثالثة مطالب ي على  وحيتوامتياز دين األجر: املبحث األول

  . امتياز دين األجر يف الفقه اإلسالمي : املطلب األول    
  .نظام العمل السعودي  امتياز دين األجر يف : املطلب الثاين   
                   .امتياز دين األجريف   نظام العمل السعودياإلسالمي  و بني الفقه  املقارنة:املطلب الثالث   

  : ثالثة مطالب  ويشتمل علىضامن املدينني يف الوفاء باألجرت : املبحث الثاين

  . تضامن املدينني يف الوفاء باألجر يف الفقه اإلسالمي : املطلب األول   
  .السعودي   العمليف نظام الوفاء باألجرتضامن املدينني يف : املطلب الثاين   

  تضامن املدينني يف حول  م العمل السعودي بني الفقه اإلسالمي و نظااملقارنة : املطلب الثالث          
  .الوفاء باألجر                             
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  : ثالثة مطالب  وينقسم إىل  محاية األجر : املبحث الثالث

  . يف الفقه اإلسالمي محاية األجر : املطلب األول   

  .يف نظام العمل السعودي  محاية األجر :املطلب الثاين   

  .يف  محاية األجر    و نظام العمل السعودياإلسالميبني الفقه املقارنة : املطلب الثالث   

  :ضمانات الوفاء باإلجازات املستحقة للعامل وفيه أربعة مباحث : الفصل الثاين         

  : ثالثة مطالب وينقسم إىل  جازات املستحقة للعاملاإلأنواع   :املبحث األول

  .  يف الفقه اإلسالمي ملستحقة للعامل أنواع األجازات ا:املطلب األول   

   . العمل السعودييف نظامجازات املستحقة للعامل أنواع اإل : املطلب الثاين  

  يف أنواع اإلجازات  السعودي العمل  نظام  و بني الفقه اإلسالمي املقارنة  : املطلب الثالث    

  .املستحقة للعامل                           

  :ثالثة مطالب و يتكون من منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا:  املبحث الثاين

  .اإلسالمي يف الفقه  منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا : املطلب األول         

  .العمل السعودي يف  نظام  منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا: املطلب الثانـي         

  منح اإلجازات يف يف  و نظام العمل السعودي اإلسالمي   الفقه  بني املقارنة  : املطلب الثالث        

  .األوقات واملدد احملددة هلا                        

  :ثالثة مطالب ويشمل   عن اإلجازةالرتولاالتفاق على احلرمان أو  منع  :املبحث الثالث

  .الفقه اإلسالمي   يف  عن اإلجازة الرتول على احلرمان أو االتفاق  منع:املطلب األول        
  .نظام  العمل السعودي يف  عن اإلجازة الرتولاالتفاق على احلرمان أو  منع : املطلب الثانـي        
  منع االتفاق على حول  الفقه اإلسالمي و نظام العمل السعودي بني املقارنة  : املطلب الثالث       

  . عن اإلجازةالرتولاحلرمان أو                       
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  :ثالثة مطالب وينقسم إىل  جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل  :املبحث الرابع

  .اإلسالمي يف الفقه  للعاملجزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة  : املطلب األول           
   .العمل السعودييف نظام  للعاململ مبنح اإلجازة  جزاء إخالل صاحب الع: املطلب الثاين          

   جزاء إخالل صاحب يف  العمل السعودي نظام  و بني الفقه اإلسالمياملقارنة  : املطلب الثالث          
  .العمل مبنح اإلجازة للعامل                            

  :ى وفيه ثالثة مباحث ضمانات الوفاء حبقوق العمال األخر    :الفصل الثالث       

  :وفيه ثالثة مطالب لوقاية من خماطر املهنة  الوفاء باختاذ احتياطات اضمانات : املبحث األول

  .يف الفقه اإلسالمي املهنة  لوقاية من خماطرضمانات الوفاء باختاذ احتياطات ا: املطلب األول        
     العمل السعودييف نظاماملهنة  لوقاية من خماطرت اضمانات الوفاء باختاذ احتياطا: املطلب الثاين        
  ضمانات الوفاء باختاذ   بشأنبني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي املقارنة  :ب الثالث املطل       

  .احتياطات الوقاية من خماطر املهنة                        

  :   مطالبوفيه ثالثةة للعمال الرعاية الطبي ضمانات الوفاء بتوفري: ثايناملبحث ال

 اإلسالمييف الفقه الرعاية الطبية للعمال ضمانات الوفاء بتوفري :  ول  املطلب األ       

  .العمل السعودي يف نظام ضمانات الوفاء بتوفري الرعاية الطبية للعمال  :املطلب الثاين        
  بشأن ضمانات الوفاء و نظام العمل السعودي بني الفقه اإلسالمي  املقارنة  : املطلب الثالث       

 . بتوفري الرعاية الطبية للعمال                         

  : ثالثة مطالب ويتكون من ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال  : املبحث الثالث

  . الفقه اإلسالمي يف ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال: املطلب األول         
  .  ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال يف نظام العمل السعودي : املطلب الثاين         
  بشأن ضمانات الوفاء بتقدمي   بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودياملقارنة: املطلب الثالث         

  .عية للعمالاخلدمات االجتما                          
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  :اخلامتة 

  . اليت توصلت إليها  و التوصيات وسوف أذكر فيها أبرز النتائج             

  : اتبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها وهي  مثــ

  .أ  ـ  فهرس اآليات القرآنية 

  .ب ـ  فهرس األحاديث واآلثار 

  .فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة ج ـ  

  .األعالمفهرس د ـ  

  .فهرس املصادر واملراجعهـ ـ  

  .  و ـ  فهرس املوضوعات
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  التمهيـــــــد

  وان ــردات العنــريف مبفــه التعــوفي

  :ويشتمل على أربعة مباحث 

  :  املبحث األول
  .ان ـــــريف الضمــتع              

  :  املبحث الثاين
  .اء ـــــــتعريف الوف               

  : املبحث الثالث
  .ا ـتعريف احلقوق وبيان أنواعه             

  :  املبحث الرابع
  .امل ـــــريف العــتع              
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  املبحث األول 

  مان ـــريف الضـــتع

  :البــة مطــه ثالثــوفي

  : املطلب األول   

  .تعريف الضمان لغة واصطالحا                    

  :  املطلب الثاين 

  . تعريف الضمان يف نظام العمل السعودي                  

  :  املطلب الثالث

  .املقارنة  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف الضمان               
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  املطلب األول

  تعريف الضمان لغة واصطالحا

  :تعريف الضمان يف اللغة: أوال 

  :من أبرزها  متعددة يأيت ملعان والضمانُن مفرد مجعه ضمانات ، الضما

    ١ .لتزمته ا أييقال ضمنت املال : ـ االلتزام  ١

  ٢ . لهفإذا كَ: وضمني  فهو ضامن ضماناً الشيَء نمض: ـ الكفالة  ٢

يف   هجعلت إذا   الشيَء  ضمنت م حيويه ، ومن ذلك قوهل يف شيٍء الشيِء لُوهو جع:  حتواءاالـ  ٣

٣. وعائه  

  ٤. تزمفأل هتمإذا غر مبعىن هنفتضم تضميناً الشيَء هتننقول ضم: ـ التغرمي  ٤

ألن املقصود هو االلتزام ؛ قرب املعاين اللغوية إىل املعىن املراد يف هذا البحث هو االلتزام وأ

  .املفروض للوفاء باحلق 

  

  
                                                             

   ١٥٦٤والقاموس احمليط للفريوز أبادي  فصل الضاد ص   ١٣٨املصباح املنري  ألمحد بن حممد بن علي الفيومي ص  ) (١

  ١٥٦٤والقاموس احمليط للفريوز أبادي  فصل الضاد ص   ١٣٨املصباح املنري  ألمحد بن حممد بن علي الفيومي ص   (٢)

   ٣٧٢/  ٣معجم مقاييس اللغة   ألمحد بن فارس  ) (٣

     ٢٥٧/  ١٣ولسان العرب البن منظور    ٣٨٤خمتار الصحاح للشيخ حممد بن أيب بكر الرازي ص   (٤)

  ١٥٦٤احمليط للفريوز أبادي ص والقاموس       



                                                                  ١٥                                             )            التمھید ( 
 

  :تعريف الضمان اصطالحا : ثانيا 

  : يطلق الضمان يف اصطالح الفقهاء على عدة معان منها 

  ١. وهي ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق : ـ الكفالة باملال 

  ٢. وهي التزام رشيد بإحضار من عليه حق مايل إىل ربه : ـ ومنها الكفالة بالنفس 

  ٤ .التزام تسليم النفس من غري عوض : هي   ٣ وقال الكاساين

شرح  " ما ورد يف هاومن ، حيث ورد يف تعريف الفقهاء ما يدل على ذلك: ـ ومنها ضمان املال 

  ٦. الضمان عبارة عن رد مثل اهلالك أو قيمته : حيث قال  ٥" احلموي

  ٨. أنه عبارة عن غرامة التالف : بقوله  ٧ وعرفه الشوكاين

                                                             
   ٣٦٥/  ٨واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي  ٤٦٠/  ٦رد احملتار على الدرر املختار البن عابدين  (١) 

  ٤/  ١٠واملغين البن قدامة       

   ٣٢٧/  ١ إبراهيم حممد ضويان/ ومنار السبيل للشيخ   ٣٦٥/  ٨ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي   (٢)

  )السلطان املبني يف أصول الدين ( هو أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ، احلنفي ، فقيه أصويل من مؤلفاته أيضا   (٣)

  ٧٠/  ٢هـ   أنظر األعالم للزركلي  ٥٨٧تويف حبلب سنة       

 ١٦٣/  ٩ بدائع الصنائع للكاساين  (٤)

  أبو العباس شهاب الدين أمحد بن مكي احلسين املصري احلموي األصل ، كان من علماء احلنفية البارزين مبصر يف القرن احلادي          (٥)

  غمز عيون البصائر يف شرح األشباه  : من مؤلفاته . هـ  ١٠٩٨عشر اهلجري ، برع يف الفقه واألصول واللغة ، تويف مبصر سنة      

 ) . ٩٣/  ٢( جم املؤلفني ، مع)  ٣٢٩/  ١( امد  انظر  األعالم والنظائر البن جنيم ، والدر الفريد يف حكم التع     

  ٢١١/  ٢غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر للحموي   (٦)

  التفسري والفقه واألصول والتاريخ  هو أبو عبد اهللا بن حممد بن علي الشوكاين اخلوالين مث الصنعاين عامل مشارك يف احلديث و  (٧)

  هـ  يف اليمن ونشأ بصنعاء وأفىت وهو يف العشرين من عمره وويل القضاء   ١١٧٣والنحو واملنطق والكالم ولد جر شوكان سنة       

  جع يف ترمجته البدر والسيل اجلرار را) نيل األوطار يف شرح منتقى األخبار ( هـ  من مؤلفاته  ١٢٥٠يف صنعاء حىت تويف سنة       

 ) . ٢٩٨/  ٦( األعالم )  ٢٢٥ـ  ٢١٤/  ٢( الطالع      

  ٢٩٩/  ٥نيل األوطار للشوكاين    (٨)



                                                                  ١٦                                             )            التمھید ( 
 

ل هو تعريف املالكية بأنه امحبقوق العمان صاحب العمل للوفاء والتعريف الذي يصدق على ض

  ١) . إلزام الذمة باحلق ( 

  : شرح التعريف 

  .  املكلف كالصيب واملكره وانون والسفيه غري ، فيخرج بذلكإلزام املكلف  أي: ـ إلزام 

  . الشخصي بالعقد وحنوه  االلتزام وأ جزاء املخالفة  لالعتداء  وي فيه اإللزام من الشرعويست: ـ الذمة 

اإلنسان يف مثل الدين والكفالة  يشمل حق الشارع كما يف جزاء الصيد وحنوه ويشمل حق: ـ باحلق 

  ٢. املال ب

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ٢٤٠، السراج الوهاج للغمراوي  ص  ١٦٤/  ٢و جواهر اإلكليل شرح العالمة خليل لألزهري  ١٥٥/  ٢الشرح الصغري للدردير    (١)

  ١٤و نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام للدكتور حممد فوزي فيض اهللا ص  ١٥٥/ ٢مذهب اإلمام مالك  للصاوي ك إىلبلغة السالك ألقرب املسال (٢)

  



                                                                  ١٧                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثاين

  ان يف نظام العملـــــريف الضمـــتع

  .  لتزاماالاصطالح الضمان الوارد يف الفقه اإلسالمي يقابله يف النظام اصطالح 

  .  لاللتزامالقانون   حاوقد تعددت تعاريف شر

واجب قانوين على شخص معني : " بأنه  االلتزامهو تعريف  مانعاً والتعريف الذي أراه جامعاً

عن عمل  االمتناع  أو  اقتصاديةالقيام بعمل له قيمة   ١مبقتضاه يكون على هذا الشخص  يسمى امللتزم 

من الذمة املالية لشخص إىل الذمة املالية لشخص  اقتصاديةأو نقل قيمة   اقتصاديةتكون له يف ذاته قيمة 

  ٢" .آخر 

يف أنه إذا مل  االعتدادواجب يعتد به القانون ويتضح  االلتزاموبالنظر يف هذا التعريف يظهر أن 

يتكون من  االلتزامويعرب عن ذلك بأن  .اختيارا فإنه جيرب على هذا التنفيذ  التزامهيقم املدين بتنفيذ 

   ٣. لية وعنصر املديونية وعنصر املسؤ: رين عنص

معني سواء أكان عمال سلبيا أم إجيابيا ، ملصلحة شخص آخر  بأداءتوجب على املدين القيام : فاملديونية 

ول للدائن أية سلطة لقهر املدين على وال خت االختياريوتنقضي املديونية بالوفاء   له حق تلقي هذا األداء

  .  الوفاء

  وللدائن يف سبيل احلصول على حقه أن جيرب . ال عن تنفيذ دينه تعين أن املدين يكون مسئو: لية وواملسؤ
                                                             

  ٣حممد لبيب شنب ص . د " مصادر االلتزام " دروس يف نظرية االلتزام  (١)

   ٢برهام حممد عطا اهللا ص . د  أساسيات نظرية االلتزام (٢) 

 ٣حممد لبيب شنب ص . د " مصادر االلتزام " دروس يف نظرية االلتزام (٣) 



                                                                  ١٨                                             )            التمھید ( 
 

يتوافر يف  لية الذي يتيح للدائن إجبار املدين على الوفاء الوعنصر املسؤ أنبيد   ١املدين على األداء

  ٢. الطبيعي  االلتزام

أي أن ذمة املدين مشغولة . الطبيعي يتكون من عنصر املديونية دون عنصر املسؤولية  االلتزامن حيث إ

  ٣. ولكن ال يستطيع الدائن إجباره على الوفاء  بااللتزام

  . الدين الذي أنقضى نتيجة حللف اليمني احلامسة على خالف الواقع  لمث

واجبات غري القانونية كالواجبات واجب قانوين فهو بذلك خيتلف عن غريه من ال االلتزاموإذا كان 

مثل واجب مساعدة احملتاج وواجبات ااملة كواجب مشاركة األصدقاء يف أفراحهم . األخالقية 

  . ومواسام يف أحزام 

  ٤.لقانون لصاحب احلقها انحفهذه كلها واجبات جمردة من وسيلة احلماية القانونية وهي الدعوى اليت مي

.  اقتصاديةالبد وأن يكون له قيمة  االلتزامالسابق ذكره أن  االلتزامويتضح أيضا من تعريف 

يقابله يف ذمة الدائن .  اًأو دين سلبياً فيعترب يف ذمة املدين عنصراً. كن تقديره بالنقود مي مالياً التزاماً أي

  ٥. شخصياً يسمى حقاً اًاجيابي اًعنصر

كالواجبات الناشئة عن عالقة األسرة . نونية غري املالية عن غريه من الواجبات القا االلتزامومن مث خيتلف 

  ٦. حنو أبيه  االبنوواجب . يف طاعة زوجها واجب الزوجة : مثل 

                                                             
 ١٦إمساعيل غامن ص . النظرية العامة لاللتزام  د )  ١( 

  ١٤حممود مجال الدين زكي ص . د " مصادر االلتزام " الوجيز يف نظرية االلتزام )  ٢( 

   ٢١٩حسني النوري ص . مصادر االلتزام وأحكامه  د )  ٣( 

   ٥عبد الودود حيىي ص  .د " مصادر االلتزام " ة لاللتزامات املوجز يف النظرية العام) ٤ ( 

   ١٦حممود مجال الدين زكي ص . د " مصادر االلتزام " الوجيز يف نظرية االلتزام )  ٥( 

   ٥عبد الودود حيىي ص  .د " مصادر االلتزام " املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات )  ٦( 



                                                                  ١٩                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثالث

  املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف الضمان

وبني تعريف النظام للضمان يتضح أا وردت  واالصطالحبالتأمل يف تعريف الضمان يف اللغة 

ملا سنسري عليه يف هذا  ـ وأن األنسب منها واملطابق االصطالحيف اللغة العربية بعدة معان وكذا يف 

  .  واالصطالحيةعليه من بني املعاين اللغوية  االختياروهلذا وقع  االلتزامهو  ـ البحث

ا يكون وذ االلتزامالفقه اإلسالمي يقابله يف النظام اصطالح  واصطالح الضمان الوارد يف

  . بااللتزامالواردة يف الفقه اإلسالمي ، وهو تعريف الضمان  اتريفالنظام قد أخذ بأنسب التع

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٢٠                                             )            التمھید ( 
 

  املبحث الثاين

  وفاءــــــريف الـــــتع

  :الب ــة مطــه ثالثــوفي

  : املطلب األول 

  .  واصطالحاً الوفاء لغةًتعريف             

  : املطلب الثاين 

  .تعريف الوفاء يف نظام العمل السعودي              

  :املطلب الثالث 

  .الوفاء  املقارنة  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف            

  

  

  



                                                                  ٢١                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب األول

  اًـواصطالح ةًـف الوفاء لغيرـتع

  : لغةًتعريف الوفاء : أوال 

وىف : ويقال .  ، وكيل واف درهم واف: والوايف الذي بلغ حد التمام يقال . ضد الغدر  : الوفاء

  .حفظه  ىف إذا متم العهد ومل ينقضأو و،  بعهده يعين وفاًء

. أمتمته : أوفيته  أي مت و ءويف الشي(  ٢وجاء يف لسان العرب    ١واشتقاق ضده وهو الغدر يدل عليه 

 وإِبراهيم:  " العزيززيل ويف التنـ  . نذره ووفاه أي أبلغه وىف و  ٣"  الْكَيلَ وأَوفُواْ"   :تعاىل قال 

  .)وافيته فيه  توافينا يف امليعاد وواملوافاة أن توايف إنسان يف امليعاد و  أبلغ: أي     ٤"  وفَّى الَّذي

  . اء هو إمتام العهد وإكمال الشرطأن الوف: أستطيع القول ومن خالل هذه املادة اللغوية للكلمة         

  : اصطالحاًتعريف الوفاء : ثانيا 

  ٥" أداء احلق " وأنسب هذه التعريفات هو تعريفه بأنه عرف الفقهاء الوفاء بتعريفات متعددة ، 

حفظ ما يقتضيه العقد والقيام مبوجبه وإمتامه على ما عقد عليه "الوفاء بأن   ٦ وكذلك تعريف األلوسي

  ٧" من شروطه اجلائزة 

                                                             
   ٦٠١املفردات للراغب األصفهاين  مادة وىف   ص )  ١( 

  ٤٧٠/  ٦البن منظور )  ٢( 

 ١٥٢سورة األنعام  آية )  ٣( 

   ١٣٧سورة النجم  آية  )  ٤( 

   ٧٣٠التوقيف على مهمات التعاريف للعالمة املنا وي ص )  ٥( 

  .هـ ١٢٧كانت وفاته ببغداد سنة د يف الكرخ كان حمدثا أصوليا ول من أهل بغدادهو حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي ، شهاب الدين ، أبو الثناء )  ٦( 

   ٧٣ـ  ٧٢/  ٦روح املعاين لأللوسي )  ٧( 



                                                                  ٢٢                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثاين

  وفاء يف النظامــريف الـــتع

بإعطاء شيء أم بعمل  التزاماًسواء أكان  التزامهبتنفيذ  قيام املدين اختياراً: " يعرف الوفاء يف النظام بأنه 

  ١" شيء أم بامتناع عن عمل شيء 

البائع  التزام: ومثاله  .أو إنشاء حق عيين أصلي أو تبعي  بنقل االلتزاميقصد به : بإعطاء   و االلتزام

  . مالك بإنشاء رهن عقاره ملصلحة الدائن  التزامبنقل ملكية املبيع إىل املشتري ، أو 

 التزام: ئه ومثاله فيقصد به القيام بعمل إجيايب ال يكون نقل حق عيين أو إنشا: بعمل  االلتزاموأما 

م تصرف حلساب املوكل ، الوكيل بإبرا والتزامالطبيب بعالج مريض ،  والتزام. املقاول بإقامة مبىن 

  . العامل يف مواجهة صاحب العمل أو العكس والتزام

املدين عن القيام بعمل كان يستطيع القيام به لوال  امتناعفيقصد به : عن عمل  باالمتناع االلتزاموأما 

  . االلتزاموجود هذا 

بعدم البناء على  االلتزام يف منطقة معينة ، و آخرعن فتح حمل منافس لتاجر  باالمتناع تاجر التزام:ومثاله 

  .مسافة معينة من ملك اجلار 

اح يعتربونه قسما بيد أن معظم الشرين بعمل يقوم به املد التزاماويالحظ أن االلتزام بإعطاء ليس إال 

    ٢. من حيث احملل  االلتزاممستقال من تقسيمات 

                                                             
    ٣١١حسني النوري ص . مصادر االلتزام وأحكامه د )  ١( 

  حممد لبيب  . د " مصادر االلتزام "  ـ دروس يف نظرية االلتزام   ٩عبد الودود حيىي ص . د " مصادر االلتزام " املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات )  ٢( 

  ٣٦أمحد سالمه ص . د " مصادر االلتزام  "  مذكرات يف نظرية االلتزام  ٧شنب ص       



                                                                  ٢٣                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثالث

  املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف الوفاء

بالنظر يف تعريف الوفاء يف الفقه اإلسالمي والنظام ، يتضح أن الفقه اإلسالمي ورد فيه عدة تعريفات 

حفظ ما يقتضيه العقد والقيام " وما ذكره األلوسي بأن الوفاء " أداء احلق " للوفاء ، أنسبها ما قيل بأنه 

، وقد اقترب النظام من حتديد معىن الوفاء مبا جاء " مبوجبه وإمتامه على ما عقد عليه من شروطه اجلائزة 

بتنفيذ التزامه سواء  ين اختياراًدقيام امل" عن  يف الفقه اإلسالمي ، حيث عرف الوفاء يف النظام بأنه عبارة

ر يف ، وذا يكون النظام قد عب" عن عمل شي  بامتناعٍ أمبعمل شيء  أوشيء  بإعطاء أكان التزاماً

  . اإلسالميتعريفه للوفاء مبا يؤدي نفس املعىن الذي ورد يف تعريف الوفاء يف الفقه 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٢٤                                             )            التمھید ( 
 

  املبحث الثالث
  ها ــان أنواعــوبي وقــريف احلقــتع

  :الب ــة مطــه ثالثــوفي

  : املطلب األول 

      . تعريف احلقوق لغة واصطالحا وبيان أنواعها يف الفقه اإلسالمي               

  :املطلب الثاين  

  . تعريف احلقوق وبيان أنواعها يف نظام العمل السعودي                

  : املطلب الثالث 

  . املقارنة  بني الفقه اإلسالمي  ونظام العمل السعودي يف تعريف احلقوق  وأنواعها               

                                  

  

  

  

  



                                                                  ٢٥                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب األول

  وبيان أنواعها يف الفقه اإلسالمي واصطالحاتعريف احلقوق لغة 

  :لغة  وقتعريف احلق: أوال 

  :يف اللغة يطلق ويراد به معان كثرية أمهها  واحلق ، وق مجع مفرده حقاحلق

           :وقوله تعاىل     ١"  الْحق للَّه الْولَايةُ هنالك : "احلق مبعىن اهللا أو صفة من صفاته قال تعاىل 

 "كبِأَنَّ ذَل اللَّه وه ق٢ " الْح  

 ربنا رسلُ جاءت قَدل" : قال تعاىل   ٣يطلق على ما هو ضد الباطل ومجعه حقوق وحقائق  واحلق 

قواحلق مبعىن النصيب قال تعاىل       .٤"   بِالْح : "ينالَّذي وف هِمالوأَم قح لُومع٥ " م   

أي  ٦ " الْكَافرِين علَى الْعذَابِ كَلمةُ حقَّت ولَكن ": واحلق مبعىن الوجوب والثبوت ومنه قوله تعاىل 

   .وجبت وثبتت 

وهذا املعىن األخري هو القريب من تعريف احلق يف اللغة مبعناه العام ، إذ احلق يف اللغة يطلق مبعناه العام 

          ٧.ثابت املوجود الذي ال يسوغ إنكاره على األمر ال

                                                             
 ٤٤سورة الكهف    آية )  ١( 

 ٦٢سورة احلج      آية  ) ٢( 

 ٤٩/  ١٠بن منظور مادة ـ حق اللسان العرب )  ٣( 

  ٤٣األعراف آية   سورة)  ٤( 

  ٢٤سورة املعارج  آية )  ٥( 

  ٧١سورة الزمر     آية )  ٦( 

  ٤٨التعريفات أليب احلسن علي بن حممد اجلرجاين ص )  ٧( 



                                                                  ٢٦                                             )            التمھید ( 
 

  . متقاربة على عدة معانك غة يأيت مبعىن األمر الثابت والواجب املتيقن ويأيت كذلفتبني أن احلق يف اللُّ 

  : اصطالحاً وقتعريف احلق: ثانيا 

 على الرغم من استعماهلم يتعرض له أكثر الفقهاء املتقدمني فلم االصطالح أما تعريف احلق يف 

  . له يف مواضع خمتلفة ويف معان عديدة جيمعها معىن عام هو الوجود والثبوت 

ي للحق ووضوح فكرة احلق ووفائهم على الداللة املأخوذة من املعىن اللغو العتمادهمويرجع ذلك 

  . الشرع  احلق يف اللغة و استعماالتميع جب

املوجود من كل وجه وال ريب  احلق هو الشيء: يعرف احلق بقوله    ١ ولكننا جند صاحب شرح املنار

  . يف وجوده 

أي املتحقق الوجود : عند شرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم أنت احلق     ٣يف الفتح   ٢ وقال احلافظ

  . الثابت بال شك 

  .ما يستحقه الرجل احلق : بقوله   ٥يف البحر الرائق   ٤ وعرفه ابن جنيم

  :اآليت هذا وقد ذكر الفقهاء املعاصرون عدة تعريفات للحق ، تدور كلها حول
                                                             

 ٨٨٦شرح املنار للنسفي ص )  ١( 

هـ  ٧٧٣هو شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الكناين حمدث مؤرخ أديب شاعر انتهت إليه الرحلة والرئاسة يف احلديث يف الدنيا بأسرها ولد سنة )  ٢( 

   ٣٦/  ٢هـ   أنظر الضوء الالمع للسخاوي  ٨٥٢وتويف 

 ٤/  ٣فتح الباري للحافظ ابن حجر )  ٣( 

املصري احلنفي املعروف بابن جنيم كان فقيها أصوليا من تصانيفه شرح منار األنوار يف أصول الفقه ولب األصول هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد )  ٤( 

هـ     ٩٧٠ سنة خمتصر حترير األصول البن اهلمام واألشباه والنظائر والبحر الرائق أخذ عن القاسم  والربهان الكركي واألمني بن عبد العال وغريهم تويف

  ١٩٢/  ٤معجم املؤلفني  ٩٥٨/  ٨ذهب أنظر شذرات ال

 ١٤٨/  ٦البحر الرائق البن جنيم )  ٥( 



                                                                  ٢٧                                             )            التمھید ( 
 

   ١" مصلحة ثابتة للفرد أو اتمع أو هلما معا يقررها الشارع احلكيم " إما تعريف احلق بأنه  

ثابت يف الشرع يقتضي سلطة أو تكليف هللا على عباده أو لشخص  اختصاص: ( أو تعريف احلق بأنه 

   ٢)غريه  على

. لغاية من احلق واملراد منه بيد أنه يؤخذ على التعريف األول الذي عرف احلق باملصلحة بأنه قد ذكر ا

  .ألن احلق وسيلة إىل مصلحة وليس هو املصلحة ألن املصلحة ليست هي ذات احلق 

كما أن املصلحة ال تعود دائما إىل صاحب احلق ألنه إذا كان الغالب يف حقوق العبد عود املصلحة إىل 

فيد من طاعتنا وأدائنا حلقوقه صاحب احلق فال ميكن تصور ذلك يف حقوق اهللا تعاىل ألن اهللا ال  يست

   ٣. مر به يه مصلحة باعتباره صاحب احلق واآلوال تعود إل. تعاىل شيئا 

  :التعريف املختار 

هللا  من ثابت يف الشرع يقتضي سلطة أو تكليف اختصاص ( : التعريف الثاين الذي عرف احلق بأنه هو

  )شخص على غريه عباده أو من على 

يشمل مجيع أنواع احلقوق ، ويبني خصائص احلق  ألنه تعريف جامع مانع عندي الراجحهو التعريف ف 

  . ، لذلك سألقي عليه الضوء بالشرح 

  

                                                             
، املدخل للفقه اإلسالمي للشيخ  ٣٦، وانظر مذكرات عن احلق والذمة للشيخ علي اخلفيف ص  ٢١١الفقه اإلسالمي للدكتور يوسف موسى ص )  ١( 

  ٢٣٨مصطفى شليب ص  ، املدخل للفقه اإلسالمي للشيخ حممد ٣٠٥عيسوي أمحد عيسوي ص 

  ١٠/  ٣، وانظر نفس املعىن املدخل الفقهاء العام ملصطفى الزرقا  ١٠٣/  ١امللكية يف الشريعة اإلسالمية للدكتور العيادي )  ٢( 

   ٣٧احلق يف الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد طموم ص )  ٣( 



                                                                  ٢٨                                             )            التمھید ( 
 

  : شرح التعريف 

  ال كاستحقاق األجري أجره وقد يكون موضوعه سلطة شخصيةاحلق قد يكون موضوعه ما: اختصاص 

  .كحق املستأجر يف التسلط على األجري يف تشغيله 

إذ ال معىن للحق إال . حقا جيب أن خيتص بشخص معني أو بفئة معينة  كونتوكال املوضوعني لكي 

  . ن غريه فيه ميزة ممنوحة لصاحبه وممنوعة ععند ما يتصور 

  . فاألجرة خيتص ا األجري وتكليف األجري بالعمل سلطة خيتص ا املستأجر وهو صاحب العمل 

إال بوجود وال وجود لفكرة احلق   هدتوجِ قة اليت تكون احلق ومبوضوع احلق هو العال فاالختصاص

  . الذي هو قوامها وحقيقتها  االختصاص

  .أصبح كأن املوضوع من قبيل اإلباحة العامة كممارسة مهنة التجارة  االختصاصفإذا عدمت عالقة 

ألن نظرة الشرع له  البد أن يكون ناجتا عن إقرار الشرع  االختصاصأي أن : ثابت يف الشرع وقوله 

  . ومن مث فال يعترب حقا ما ال يعتربه الشرع كذلك   .االعتبار  يف وجود احلق هي أساس 

  ق نوعي احللهو بيان :  تكليفاً أوسلطة  وقوله 

ألن احلق قد يكون سلطة لشخص على آخر فال مينع عنه كحق الويل على الصغري يف التصرف 

  .يف داره  يف ماله وتربيته وكحق مالك الدار

كحق اهللا تعاىل على عباده يف طاعته وكحق املستأجر على األجري أن وقد يكون احلق تكليفا 

  ١. يقوم بعمله 

                                                             
   ١٠/  ٣املدخل الفقهي العام ملصطفى الزرقا   )(  ١  



                                                                  ٢٩                                             )            التمھید ( 
 

  :بيان أنواع احلقوق يف الفقه اإلسالمي : ثالثا 

ملا كان املوضوع ينصب على بيان حقوق العمال كان ال بد من التعرض لذكر أنواع احلقوق 

  . وبياا بشيء من التفصيل وحتديد إىل أي نوع من احلقوق تدخل حقوق العمال 

إىل أقسام رئيسية سأبينها مث أبني  ـ باعتبار مستحقه ـ وقد قسم علماء الفقه اإلسالمي احلق

  .م من الفروع حسب ما ذكره الفقهاء قسما يندرج حتت كل 

الفقهاء يف تعداد أقسام احلق وذلك بالنظر إىل صاحب احلق فتارة يكون املستحق  ختلفاوقد 

من جهة هللا  استحقاقهو املوىل سبحانه وتعاىل وتارة يكون املستحق هو العبد وتارة يكون احلق له 

  .أخرى يكون حقا للعبد جهة تعاىل ومن 

   :الرأي األول 

  : ٢ وهو أن احملكوم به أربعة أقسام ١ البن عابدين

  .مثل حد الزنا واخلمر :  ـ حق اهللا تعاىل احملض ١

  .وهو ظاهر :  ـ حق العبد احملض  ٢

  .كحد القذف أو السرقة : ه حق اهللا تعاىل ـ ما فيه احلقان وغلب في ٣

  . كالقصاص والتعزيرات  : ـ ما فيه احلقان وغلب فيه حق العبد  ٤

                                                             
  رد احملتار على الدر املختار ـ العقود واآليل يف ( هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي احلنفي الفقيه األصويل صنف كتبا كثرية منها )  ١( 

  ٧٧/  ٩للزركلي هـ    أنظر اإلعالم  ١٢٥٢وغريها تويف بدمشق سنة ) األسانيد العوايل ـ العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية       

  ٣٥٣/  ٥حاشية ابن عابدين  )  ٢( 



                                                                  ٣٠                                             )            التمھید ( 
 

  : الرأي الثاين 

  : ٢ هو أن التكاليف على ثالثة أقسام و  ١للقرايف

  .كاإلميان وحترمي الكفر : ـ حق اهللا تعاىل فقط  ١

  .كالديون واألمثان  :ـ حق للعباد فقط  ٢

   . كحد القذف  :ـ قسم خمتلف فيه هل يغلب فيه حق اهللا أو حق العبد  ٣

  :الرأي الثالث 

  : ٤وهو أن احلقوق على ضربني  ٣ قدامة بنال

  .ـ حق اهللا تعاىل  ١

  .ـ حق اآلدمي  ٢

  : ومن يتمعن يف اآلراء الثالثة السابقة يتبني أن احلق من حيث مستحقه ينقسم إىل ثالثة أقسام 

  

  

                                                             
هـ كان مالكيا إماما يف أصول الفقه وأصول الدين عاملا  ٦٢٦هو أبو عباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي األصل املشهر بالقرايف ولد سنة )  ١( 

  ١٥٨/  ١املؤلفني  هـ   أنظر معجم ٦٨٢تويف سنة ) قه التنقيح يف أصول الف الذخرية يف الفقه ـ( بالتفسري وغريه توىل تدريس املدرسة الصاحلية وصنف 

 ١٤٠/  ١الفروق للقرايف )  ٢( 

إمام احلنابلة وكان ... كان الشيخ : هـ قال ابن النجار  ٥٤١هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد موفق الدين أبو حممد الدمشقي صاحب التصانيف ولد سنة )  ٣( 

هـ   أنظر الذيل على  ٦٢٠تويف سنة ) الربهان يف علوم القرآن ـ املغين يف شرح خمتصر اخلرقي ـ التبيني يف أنساب القرشيني ( تصانيفه  ثقة حجة نبيال من

  ١٣٣/  ٢طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي 

  ٢٣٧/  ٩املغين ألبن قدامه )  ٤( 



                                                                  ٣١                                             )            التمھید ( 
 

  :القسم األول 

  : التالية وهو يشمل احلقوق  حق اهللا تعاىل اخلالص  

  . ـ عبادات حمضة رأسها اإلميان باهللا والصالة وغريها  ١

  . ـ عقوبات حمضة وهي حدود اجلرائم كحد الزنا والسرقة  ٢

  . ـ عقوبات قاصرة كحرمان من باشر القتل بغري حق من املرياث  ٣

  . ـ حق يدور بني العبادة والعقوبة مثل كفارة احلنث يف اليمني  ٤

  . نيمة ـ حق قائم بنفسه كخمس الغ ٥

  . قة الفطر ـ عبادة فيها معىن املؤونة كصد ٦

  . ـ مؤونة فيها معىن العبادة وهي عشر ما خرج من األرض العشرية  ٧

  ١.ـ مؤونة فيها معىن العقوبة كاخلراج الذي يؤخذ من الكافر إذا اشترى أرض  عشرية  ٨

  

  

  

  

  
                                                             

   ١٥١/  ٢، وانظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين  ٢٩٠/  ٢أصول السرخسي )  ١( 



                                                                  ٣٢                                             )            التمھید ( 
 

  : القسم الثاين 

  :  ٢ـ كما ذكرها ابن رجبـ  ١ وهو يشمل احلقوق التالية حق العبد اخلالص 

  .ـ حق ملك كحق السيد يف مال املكاتب  ١

  .متلك كحق األب يف مال ولده ـ حق  ٢

  . كوضع اجلار خشبة على جدار جاره  انتفاعـ حق  ٣

مرافق  باالنتفاع به وال ميلك أحد مزامحته  مثل وهو عبارة عما خيتص مستحقه  االختصاصـ حق  ٤

  .نية ومرافق األسواق األمالك كالطرق واألف

  . ـ حق التعلق الستيفاء احلق ومنه حق املرن بالرهن  ٥

  :  ٤فقد قسم حقوق العبد إىل قسمني  ٣قدامه أما ابن 

  . ـ املال أو ما هو مقصود منه املال  ١

  . القصاص والنكاح والطالق وحنوها: ـ ما ليس مبال وال املقصود منه املال مثل  ٢

يتبني مما سبق أن حقوق العمال تدخل حتت هذا القسم ، فتعترب من قبيل حق العبد اخلالص ،   
الذي يعمل ملصلحة " العامل " خيتص مبنفعة األجري اخلاص " صاحب العمل " حيث أن املستأجر 

                                                             
  ٢٠٠القواعد البن رجب احلنبلي ص )  ١( 

ن اهلجري ، تويف هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي الدمشقي احلنبلي امللقب بزين الدين ، من علماء احلنابلة البارزين يف القرن الثام)  ٢( 

 . هـ  ٧٩٥يف دمشق سنة 

     ٣٠سبق ترمجته  ص   )  ٣( 

    ٢٣٨/  ٩املغين البن قدامه )  ٤( 



                                                                  ٣٣                                             )            التمھید ( 
 

صاحب العمل  وال يشاركه فيه سواه ويكون خاضعاً إلشراف وتوجيه صاحب العمل طوال مدة 
  ١. اإلجارة 

  : القسم الثالث 

  : وهو ينقسم إىل قسمني احلق املشترك هللا وللعبد 

حق صيانة اإلنسان حلياته وعقله وصحته  حلقان وحق اهللا غالب ومن أمثلته ما اجتمع فيه ا :األول 
  ٢.وبدنه وماله عن اإلفساد واإلتالف فإن ذلك حق هللا تعاىل 

عبادته وحده ال ب احلياة حتقيق إرادة اهللا يف خلقه  ه النعم اليت عليها تقوماحملافظة على هذ ألن يف
  . وفيها حق للعبد وهو مصلحته اخلاصة يف احملافظة على حياته وصحته وماله . شريك له 

القصاص فإن فيه حقا هللا سبحانه وهو عقوبة اجلاين  فيه احلقان وحق العبد غالب مثل  ما اجتمع :الثاين 

ذلك صالح اتمع وصيانة الدماء قال ويف . على عباد اهللا  االعتداءجزاء له وزجرا ملن تسول له نفسه 

وفيه حق للعبد ألن القصاص  ٣.  "  تتقُونَ لَعلَّكُم اَأللْبابِ أُولي ياْ حياةٌ الْقصاصِ في ولَكُم" : تعاىل 

 ولكن ملا كان وجوا بطريق  ٤ "....بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فيها علَيهِم وكَتبنا" : عقوبة مثليه قال تعاىل 

فيها لذا كان لويل الدم حق املطالبة بالقصاص وله حق العفو جمانا أو  املماثلة يتبني أن حق العبد راجح

   ٥. ائر حقوق العباد على عوض كما يف س

  

  
                                                             

 ٥١انظر الحقاً ص ) (١ 

   ١٥٧/  ١ذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ، مطبوع امش الفروق للقرايف )  ٢( 

   ١٧٩سورة البقرة اآلية )  ٣( 

  ٤٥سورة املائدة اآلية )  ٤( 

  ٢٩٧/  ٢أصول السرخسي )  ٥( 



                                                                  ٣٤                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثاين

  تعريف احلقوق وبيان أنواعها يف نظام العمل السعودي

  : تعريف احلقوق يف النظام :أوال 

منها  اجتاهاتراح األنظمة يف تعريف احلق إىل عدة اختلفت وجهات نظر ش :  

   :األول  االجتاه

إىل صاحب احلق فوجدوا يف إرادة هذا الشخص العنصر اجلوهري يف  االجتاه اهذنظر أصحاب 

  :ا عرفوا احلق بأنه احلق وهلذ

  ١. يستعملها يف ظل محاية القانون  هلذا الشخصإرادية  أو سلطة قدرة 

على اإلتيان  تلحق بالشخص فيصبح ا قادراً إىل احلق من خالل صاحبه فرياه صفةنظر االجتاه يوهذا 

  ٢. "باملذهب الشخصي  " بأعمال معينة وهلذا مسي

  :  جانبنيـ وهذا التعريف يوجه إليه النقد من 

دمي األهلية أن يكتسب احلق دون أن فلع، احلق  دة ليست شرطا الزما لنشوءأن اإلرا :األول 

   . كتسب بعض احلقوق ـ أن يللحمل املستكن ـ وهو ال إرادة له على وجه اليقني  و تكون له إرادة 

                                                             
   ١٩ـ  ١٨امحد سالمة ص . حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية للدكتور )  ١( 

 ٨ية احلق للدكتور شفيق شحاتة ص نظر)  ٢( 



                                                                  ٣٥                                             )            التمھید ( 
 

إلرادة بل إن ا خلط بني احلق نفسه وبني مباشرته ،أو إرادة  تعريف احلق بأنه قدرةأن :  والثاين

ومثال ذلك عدمي األهلية الذي يستعمل حق ملكيته . ل ملباشرة احلقوق دائما ـ كما قي ليست الزمة

  ١.دون أن تكون له يف ذلك إرادة 

  : الثاين  االجتاه

إىل حمل احلق أو موضوعه ومل ينظروا إىل صاحبه وهلذا يطلق على  االجتاهنظر أصحاب هذا 

  . املوضوعي  االجتاهبأصحاب  االجتاهأصحاب هذا 

  ٢) .بأنه مصلحة حيميها القانون ( وقد عرفوا احلق 

  : على عنصرين  اشتملواملتأمل يف هذا التعريف جيد أنه 

  . جوهري وهو املصلحة : أحدمها 

  . شكلي وهو احلماية النظامية اليت تتمثل يف الدعوى :  واآلخر

  : يلي  وهذا التعريف أيضا مل يسلم من النقد ، فقد وجه إليه ماـ 

فاملصلحة هي غاية احلق ومن اخلطأ تعريف  ، وهي املصلحة ، ـ أنه يعرف احلق دفه والغاية منه ١

  .احلق بالغاية منه 

يف احلق مع أن احلماية تأيت بعد أن يوجد احلق  قانونية أو الدعوى عنصراًجيعل من احلماية ال هـ أن ٢

  .من أركان احلق وإمنا هي وسيلة حلمايته تأيت بعد وجود احلق  أو ركناً فالدعوى ال تعترب عنصراً

                                                             
   ٢٣١املقدمة يف دراسة األنظمة تأليف أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة جبامعة امللك عبد العزيز ص )  ١( 

   ٥٨أصول القوانني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ص )  ٢( 



                                                                  ٣٦                                             )            التمھید ( 
 

فرض : ومثال ذلك  يكون مصلحة وليس العكس مبعىن أن كل مصلحة ال تكون حقاًـ كل حق  ٣

فمع أن الصناعة الوطنية تستفيد من . الرسوم اجلمركية على الواردات األجنبية محاية للصناعات الوطنية 

  ١. يف املطالبة بفرض هذه الرسوم  ول ألصحاا حقاًالرسوم إال أن هذه املصلحة ال ختهذه 

ن احلماية النظامية ومل قد عرف هدف احلق وما يترتب على احلق بعد قيامه م االجتاهإن هذا : واخلالصة 

  ٢.يعرف احلق 

  : الثالث  االجتاه

  . املذهب املختلط بأصحاب  االجتاهويطلق على أصحاب هذا 

هو شرط ملباشرة  املذهبني السابقني يف مذهب واحد فجمع فيه بني ماذهب أنصاره إىل املزج بني وي

  :  فقالواهو هدف احلق من املصلحة  وبني ما، احلق واستعماله وهو اإلرادة 

أنصاره يف ختلف وا )معني  ا لشخصٍ رفعتن احلق هو مصلحة حيميها القانون عن طريق قدرة يإ( 

  .فبعضهم رجح عنصر اإلرادة وبعضهم رجح عنصر املصلحة  .تغليب أحد هذين العنصرين على اآلخر 

  ٣.للمذهبني السابقني وهذا التعريف يوجه إليه النقد الذي وجه ـ 

  

  

                                                             
  ٢٣٣ـ  ٢٣٢امعة امللك عبد العزيز ص املقدمة يف دراسة األنظمة تأليف أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة جب)  ١( 

  ٥٥٨، وانظر أصول قانون العمل للدكتور حسن كريه ص  ٢٣املدخل للعلوم القانونية للدكتور أمحد سالمة ص )  ٢( 

مة جبامعة امللك ألنظـ وانظر املقدمة يف دراسة األنظمة تأليف أعضاء هيئة التدريس بقسم ا ٢٣املدخل للعلوم القانونية للدكتور أمحد سالمة ص )  ٣( 

  ٢٩٣ـ وانظر كتاب نظرات يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان ص  ٢٣٣العزيز ص عبد



                                                                  ٣٧                                             )            التمھید ( 
 

  : الرابع  االجتاه

  .احلديث  االجتاهويطلق عليه 

وقد حاول أصحاب هذه النظرية أن يعرف احلق بتعريف يتجنب كافة ما وجه إىل املذاهب السابقة من 

  ١. نقد 

ا القانون  رفتعشخص مبيزة ما ي استئثار( وهي تعرف احلق بأنه " والتسلط  االستئثار"وتسمى نظرية 

  ) وحيميها 

  :ـ شرح التعريف 

  :  االستئثارواملقصود بعنصر 

هو يف هذا التعريف  فاالستئثار. أو بقيمة ما  بشيءنفراد شخص على سبيل اال اختصاص

  . الثاين  االجتاهاملصلحة اليت قال ا أصحاب 

  . نفراد ثبتت للشخص على سبيل التخصيص واال إال إذا واملصلحة ال تصبح حقاً

 فانون. األول  االجتاه قال ا أصحاب أيضا يستعاض به عن فكرة القدرة اإلرادية اليت واالستئثار

عدمت انختصاص ببعض األشياء أو القيم وإن اال و االستئثارصاحب حق مباله من  لظيفل مثال والط

  ٢.  اإلرادة لديه

  نفراد شخص دون غريه مبال معني أو بقيمة معينة فهو يرد على األشياء املادية يعين ا االستئثاروكما أن 

                                                             
  ٢٣٥املقدمة يف دراسة األنظمة ألعضاء هيئة التدريس ص   ) ١( 

   ٢٩٤نظرات يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان ص  )  ٢( 



                                                                  ٣٨                                             )            التمھید ( 
 

  ١.حبق من احلقوق على أساس عدم التساوي بني مراكز األفراد  االستئثارواملعنوية وتقوم فكرة 

  : ويقصد بالتسلط عند أصحاب هذا التعريف

صاحب احلق لول الشيء خيل احلق وهذا التصرف حبرية يف حم سلطة التصرف حبرية يف الشيء

تصرفا قانونيا كما شاء والتصرف فيه ، وبإتالفه إذا شاء  استعمالهأو بعدم  باستعمالهالتصرف فيه ماديا 

مث هو خيتلف يف مضمونه ومداه حسب طبيعة األشياء والقيم موضوع احلق فتختلف األشياء املادية عن 

  ٢.كم طبيعتها فالتسلط فيها حمدود حب.يف احلياة هاللصيقة باإلنسان كحقه يف سالمة جسمه وحقاحلقوق 

.  يستعمله أو يستغله وأن يتصرف فيهأما األشياء املادية فلمالك الشيء وحده دون غريه أن 

فإذا اعتدى . فهو يتمتع ذه املميزات دون غريه من األفراد . مقرر له هو مبقتضى القانون وهذا احلق 

   ٣. بة برد مثل هذا االعتداء أحد على حق ما كان للمالك املطال

  : النظام للحق يف والتعريف املختار

يثبتها القانون لشخص  ةسلطن احلق إ: (  واحيث قال راح األنظمةبعض ش هو ما ذهب إليه

  ٤) . ميزة له لتحقيق مصلحة مشروعة تكون 

  

  

                                                             
  ٢٣٦املقدمة ألعضاء هيئة التدريس ص )  ١( 

  ٢٩٤نظرات يف الشريعة لعبد الكرمي زيدان ص )  ٢( 

 ٢٣٦املقدمة ألعضاء هيئة التدريس ص )  ٣( 

  ٣٦٠مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد الناصر توفيق العطار ص )  ٤( 



                                                                  ٣٩                                             )            التمھید ( 
 

  : شرح التعريف 

وحق  .ه على مرتله أو سيارت ملكيةو سيارة فإنه يكون صاحب حق أ زالًـفمن ميتلك من: ـ سلطة 

  . عن غريه من الناس  اململوك يتميز ا املالك على الشيء ةامللكية هذا إمنا هو سلط

. القانون للشخص هذه السلطة فإنه ال يكون صاحب حق  فما مل يثبت: تها القانون للشخص ـ يثب

مل يثبتها القانون فال يكون صاحب السارق له سلطة على الشيء املسروق غري أن هذه السلطة : فمثال 

  .حق 

أي أنه عندما مينح القانون هذه السلطة لشخص فإنه يعطيه ميزة حيقق ا : ـ لتحقيق مصلحة مشروعة 

  .مصلحة مشروعة يقرها 

إذا مل يقم املدين بالوفاء بالدين فإن القانون مينح الدائن سلطة متكنه من احلجز على أموال : ومثال ذلك 

وهذه السلطة حيقق ا الدائن  . وبيعها باملزاد واستيفاء الدين من الثمن الذي يرسو به املزاد ، املدين

  ١. مصلحة هي استيفاء الدين وهي مصلحة مشروعة يقرها القانون 

  بيان أنواع احلقوق يف نظام العمل السعودي : ثانيا 

رض لذكر أنواع احلقوق ملا كان املوضوع ينصب على بيان حقوق العمال كان ال بد من التع

  . يف القوانني الوضعية وبياا بشيء من التفصيل وحتديد إىل أي نوع من احلقوق تدخل حقوق العمال 

  .وحقوق مدنية  ، الوضعي حقوق األفراد إىل حقوق سياسيةوقد قسم فقهاء القانون 

                                                             
  ٢٣٦املقدمة ألعضاء هيئة التدريس ص )  ١( 
  



                                                                  ٤٠                                             )            التمھید ( 
 

إىل حقوق األسرة  وتنقسم احلقوق املدنية إىل حقوق عامة وحقوق خاصة ، وتنقسم احلقوق اخلاصة

وإليك بياا واحلقوق املالية ، وتنقسم احلقوق املالية إىل حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق ذهنية 

  :بإجياز 

  : احلقوق السياسية : أوال 

هي احلقوق اليت يقررها القانون لشخص ليشارك يف النظام السياسي للجماعة وأهم هذه 

  : احلقوق هي 

  .نواب الشعب لتويل بعض سلطات الدولة  اختيارأي حق الشخص يف :  االنتخابأ ـ حق 

وهو حق الشخص يف أن يتقدم إىل الناخبني نائبا عنهم يف تويل سلطة معينة يف : ب ـ حق الترشيح 

  . الدولة 

وظيفة عامة يف أعمال يؤدي به  حق الشخص يف أن ميارس نشاطاً أي: ج ـ حق تويل الوظائف العامة 

  . على الوطنيني يف األصل دون األجانب  ةمقصور وققاحل وهذه ٠الدولة 

  : احلقوق املدنية : ثانيا 

واملقصود بالنشاط املدين هنا هو . وهي حقوق يقررها القانون للشخص ملمارسة نشاطه املدين 

  .كل نشاط للشخص غري النشاط السياسي 

واحلقوق املدنية يتمتع ا الوطنيون واألجانب على السواء ، واحلقوق املدنية تنقسم إىل حقوق عامة 

   ١. وحقوق خاصة 

                                                             
  ٣٦٦مدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الناصر العطار ص )  ١( 



                                                                  ٤١                                             )            التمھید ( 
 

  :ـ احلقوق العامة  ١

وهي اليت تثبت لإلنسان رد . نون العام كالقانون الدستوري وهي حقوق تقررها فروع القا 

  .  لشخصيةاقة بالشخصية أو حقوق هلذا يطلق عليها احلقوق اللصي ، كونه إنساناً

   ١. ال يرد عليها التقادم  ا ال جيوز التنازل عنها كما أنهتتميز هذه احلقوق بأ و

عقيدة معينة وحق الشخص يف  اعتناقوحق الشخص يف  االجتماع  حق الشخص يف التنقل و: مثل 

  . واحلقوق العامة ال سبيل إىل حصرها  لكالتم

  :ـ احلقوق اخلاصة  ٢

هي حقوق تقررها فروع القانون اخلاص كالقانون املدين وقوانني األسرة والزراعة والعمل 

هلذا  .غري مالية هي حقوق األسرة  اًمالية وحقوق اًألن احلقوق اخلاصة تتضمن حقوق ونظراً. وغريها 

   ٢.احلقوق املالية  قوق اخلاصة إىل حقوق األسرة وجرى العمل على تقسيم احل

  :سرة أ ـ حقوق األ

واألسرة هي جمموعة .  نشاطه كعضو يف أسرةوهي سلطات يثبتها القانون للشخص ملباشرة 

  .من األشخاص تربطهم قرابة نسب أو قرابة مصاهرة 

  ٣. حق الوالدين يف طاعة أوالدمها هلما وحقهما يف تربية هؤالء األوالد : ومثال هذه احلقوق 

                                                             
   ٢٥٠ـ  ٢٤٩املقدمة يف دراسة األنظمة ألعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة جبامعة امللك عبد العزيز ص )  ١( 

  ٣٧٠مدخل لدراسة القانون للدكتور عب الناصر العطار ص )  ٢( 

  ٣٧٠املصدر السابق ص )  ٣( 



                                                                  ٤٢                                             )            التمھید ( 
 

  :ب ـ احلقوق املالية 

فينشأ ما على شيء وقد ترد هذه احلقوق . وهي اليت تثبت لألفراد يف عالقتهم بعضهم بالبعض 

يلتزم به أحد أطراف عن عمل  امتناعوقد ترد هذه احلقوق على عمل أو .  "باحلق العيين " يسمى

ى نتاج وقد ترد هذه احلقوق عل.  "باحلق الشخصي"العالقة القانونية يف مواجهة اآلخر فينشأ ما يسمى 

  ١ . "األديب"أو  "باحلق املعنوي "ذهن اإلنسان وفكره فينشأ ما يسمى 

  : احلق العيين : األول 

مادي معني بالذات يثبتها القانون لشخص تكون ميزة له لتحقيق  هو سلطة مباشرة على شيء

  ٢.مصلحة مشروعة 

ة أخرى بني لعالق وقد يكون هذا احلق تابعاً.  أصلياً وقد ينشأ هذا احلق بصفة مستقلة فيكون احلق عيناً

  .احلق الشخصي ويكون احلق عندئذ حقا عينيا تبعيا بللوفاء  ضماناً أي ينشأ . الدائن واملدين 

  :أ ـ احلقوق العينية األصلية 

                   وقد عرفته املادة األوىل من النظام السعودي للتسجيل العيين للعقار الصادر

 إىل حق آخر يرد على استعمال الشيء بأنه احلق املستقل بذاته غري املستند( هـ  ١٤٢٢/  ٢/  ١٤يف 

  ٣)حمل احلق أو استغالله أو التصرف فيه 

  . وتشتمل احلقوق العينية األصلية على حق امللكية واحلقوق العينية األخرى املتفرعة عنه 

  

                                                             
  ٢٥١املقدمة يف دراسة األنظمة تأليف أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة جبامعة امللك عبد العزيز ص )  ١( 

  ٣٧٢مدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الناصر العطار ص )  ٢( 

  هـ املادة األوىل١٤٢٢النظام السعودي للتسجيل العيين للعقار الصادر عام )  ٣( 



                                                                  ٤٣                                             )            التمھید ( 
 

  :ـ حق امللكية  ١

وله ميزة  بالذات يقررها القانون لشخص وختعلى شيء معنيهو عبارة عن سلطة مباشرة    

  ١.استعمال هذا الشيء واستغالله والتصرف فيه 

  . وهلا للمالك ة وأوسعها من حيث السلطات اليت خيوهو أهم احلقوق العينية األصلي

  .أن التصرف هو الذي مييز حق امللكية عن غريه من احلقوق العينية األصلية   ويالحظ

  : قوق املتفرعة عن امللكية ـ احل ٢

  : ويقصد احلقوق اليت تقتطع بعض عناصرها ملصلحة شخص آخر غري املالك ومنها 

  :  االنتفاعـ حق 

 ٢. ذلك الشيء واستعماله وله استغالل انون لشخص على شيء مملوك لغريه ختوهو سلطة يثبتها الق

  . ويكتسب بطرق منها الوصية وبالعقد وبالشفعة وغريها 

  :حق االستعمال والسكىن  ـ

  . ول حق االستعمال لصاحبه سلطة مباشره على شيء غري مملوك له الستعماله خي

للغري  ـ مثالً ـ استغالله بتأجريه وليس لصاحب حق االستعمال . كأرض يزرعها أو مرتل يسكنه 

   ٣. ألن حقه مقصور على االستعمال الشخصي 

                                                             
   ٣٧٣للدكتور عبد الناصر العطار ص  مدخل لدراسة القانون)  ١( 

   ٣٧٤مدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الناصر العطار ص )  ٢( 

 ٣٧٤املصدر السابق ص )  ٣( 



                                                                  ٤٤                                             )            التمھید ( 
 

  :ـ حق االرتفاق 

  .األوىل من النظام السعودي للتسجيل العيين للعقار  وهو كما عرفته املادة

  ١.... ) . حق حيد من منفعة عقار لفائدة غريه ميلكه شخص آخر (  بأنه 

ن مملوكني لشخص عقار آخر على أن ال يكون العقارا فاالرتفاق هو تكليف يرد على عقار ملصلحة

  .واحد 

ال تدل عليها عالقة  ةارى وقد تكون خفيوحقوق االرتفاق قد تكون ظاهرة كحق املرور واملطل و

  . ظاهرة كاحلق يف عدم تعلية البناء عن حد معني 

   ٢.أو غريها ....أو وصية أو عقد أو حيازة  وتكتسب حقوق االرتفاق مبرياث 

السعودي للتسجيل العيين للعقار   من النظام ٦٣ت على ذلك املادة كما نص: وتنتهي حقوق االرتفاق 

   ٣)يف يد مالك واحد ة ملرتفقق االرتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية ا والوحدة العقارية اتنتهي حقو(

  : ـ حق احلكر 

بأرض الغري عن طريق البناء عليها أو الغراس فيها مقابل أجرة  االنتفاعول للمحتكر وهو حق عيين خي

  . احلكر وهي أجرة املثل 

  وميلك احملتكر ما أحدثه من بناء أو غراس ملكا تاما وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا حبق احلكر 

  ٤.وينتقل هذا احلق بوفاة احملتكر إىل ورثته 

                                                             
 هـ املادة األوىل  ١٤٢٢النظام السعودي للتسجيل العيين للعقار الصادر عام )  ١( 

 . ٣٧٥مدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الناصر العطار ص )  ٢( 

  .هـ املادة الثالثة والستون ١٤٢٢عام  النظام السعودي للتسجيل العيين للعقار الصادر)  ٣( 

   ٣١١نظرات يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان ص )  ٤( 



                                                                  ٤٥                                             )            التمھید ( 
 

  : ب ـ احلقوق العينية التبعية 

احلق يف  هللوفاء حبق من احلقوق الشخصية ويعطي احلق العيين التبعي لصاحب ال تنشأ إال ضماناً

تتبع الشيء الضامن والتنفيذ عليه يف أي يد يكون كما أنه يعطي لصاحبه أيضا احلق يف التقدم على غريه 

  . ني أو حىت على غريه من الدائنني ذوي الضمان اخلاص التاليني له يف املرتبة يمن الدائنني العاد

  :  وتتنوع احلقوق العينية التبعية حبسب مصدرها إىل أنواع ثالثة هي

  ١. حق الرهن ، وحق االختصاص ، وحق االمتياز 

  :ـ حق الرهن  ١

)  أو منقوالً عقاراً(  شيئاًبأن يقدم  يلزم املدين وهو ينشأ باالتفاق بني املدين والدائن ومبقتضاه 

  : فالرهن مصدره عقدي والرهن نوعان . للوفاء مبا عليه من دين  اًضمان

  : ـ الرهن الرمسي 

يكون له مبقتضاه أن يتقدم على  عينياً الدائن على عقار خمصص لوفاء دينه حقاًعقد به يكسب 

  ٢. الدائنني العاديني والدائنني التاليني له يف املرتبة يف استيفاء حقه من مثن ذلك العقار يف أي يد يكون 

  : احليازيـ الرهن 

 يرتب ينه املتعاقدان شيئاًلدين أن يسلم إىل الدائن أو إىل أجنيب يع عقد به يلتزم شخص ضماناً

وأن يتقدم على الدائنني العاديني . الشيء حلني استيفاء الدين  عليه للدائن حقا عينيا خيوله حبس

  ٣.والدائنني التاليني له يف املرتبة يف اقتضاء حقه من مثن هذا الشيء يف أي يد يكون 

                                                             
  ٢٥٨املقدمة يف دراسة األنظمة ألعضاء هيئة التدريس ص )  ١( 

 ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون رقم  ٣٥٩ص  ١٠٣٠القانون املدين املصري مادة رقم  )  ٢( 

  ١٩٤٨لسنة  ١٣١للقانون رقم  ٣٨٥ص  ١٠٩٦القانون املدين املصري ماده رقم )  ٣( 



                                                                  ٤٦                                             )            التمھید ( 
 

  : ـ حق االختصاص  ٢

  ١.القاضي بناء على طلب دائن حمكوم له بدينه  هو حق عيين تبعي على عقار للمدين يأمر به

  : ـ حق االمتياز  ٣

ذا احلق من مال معني سلطة يقررها النظام لدائن معني مراعاة لصفة حقه ختوله أن يستويف ههو 

أصحاب الضمانات العينية ئنني العاديني والدائنني اباألولوية على غريه من الد ةأموال مدين أو من جمموع

  ٢.له يف املرتبة التاليني 

  .ـ حق امتياز عام يرد على مجيع أموال املدين من عقارات ومنقوالت : ن وهو نوعا

  .  ـ حق امتياز خاص يرد على مال معني من أموال املدين                 

  :احلق الشخصي : الثاين 

  : احلق الشخصي أو احلق الدائين 

آخر بعمل أو بامتناع عن  من أن يطالب شخصاًيثبتها القانون لشخص تكون ميزة له متكنه  ةسلطوهو 

  ٣. عمل واقتضاء ذلك منه 

مبقتضاها يكون للدائن مطالبة املدين بإعطاء  ؛ بني شخصني دائن ومدين ةقانوني ةفاحلق الشخصي رابط

شيء كنقل ملكية شيء أو ترتيب حق عيين تبعي كالرهن ، أو القيام بعمل كالتزام املقاول ببناء املرتل 

  . زام الصادر من تاجر جتاه آخر بعدم املنافسة اللتاملتفق عليه أو باالمتناع عن عمل كا

                                                             
 ١٩٤٨لسنة  ١٣١للقانون رقم  ٣٨٥ص  ١٠٩٦القانون املدين املصري ماده رقم )  ١( 

   ١٤٣ة للدكتور السيد عيد نايل ص الوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية  يف اململكة العربية السعودي)  ٢( 

  ٣٧٨مدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الناصر عطار ص )  ٣( 



                                                                  ٤٧                                             )            التمھید ( 
 

إذا نظرنا إليه من  أو ديناً ويسمى التزاماً. ليه من ناحية الدائن ويسمى هذا احلق باحلق الشخصي بالنظر إ

  ١.ناحية املدين 

ويعترب حق العمل من احلقوق الشخصية اليت ختول لصاحب العمل سلطة على العامل متكنه من 

مطالبته بأداء العمل على أحسن وجه ، ولذا خول النظام لصاحب العمل سلطة إصدار األوامر 

للعامل واإلشراف عليه ومراقبته حىت يقوم بالعمل على النحو املطلوب وإال تعرض للجزاء والتعليمات 

  ٢.الذي يقرره النظام 

  :احلقوق الذهنية: الثالث 

إنتاجه الذهين ويكون ميزة له متكنه من حتقيق مصلحة  سلطة يثبتها القانون للشخص على يه   

  ٣.الختراع معنوية ومادية يقرها القانون كحق التأليف وحق ا

ولكن ظهرت احلاجة ملحة . وهي نوع من احلقوق حديثة النشأة مل تكن احلاجة تدعو إليها يف املاضي 

محاية لإلنتاج الفكري والذهين وهو نتاج غري ملموس وهلذا مسيت تارة باحلقوق املعنوية  ؛ إليها حديثاً

             باسم  أخريا ستقرت أن ا إىل  الصناعية ى بامللكية األدبية أو الفنية أو وتارة أخر، واألدبية 

   ٤." احلقوق الذهنية" 

  

  

                                                             
   ٣١٥نظرات يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان ص )  ١( 

 ٥٤ــ٥٢انظر الحقاً ص )  ٢( 

   ٣٩٠مدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الناصر العطار ص )  ٣( 

  ٢٧٤مؤلف أعضاء هيئة التدريس ص )  ٤( 



                                                                  ٤٨                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثالث 

  يف تعريف احلقوق وأنواعها املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي 

بالتأمل يف الفقه اإلسالمي والنظام الوضعي حول تعريف احلقوق وبيان أنواعها جند أن أكثر 

ملتقدمني مل يتعرضوا لتعريف احلق لوضوح فكرة احلق ووفائهم جبميع استعماالته يف اللغة الفقهاء ا

مشل خصائصه ومجيع أنواعه فشمل حق اهللا  ض منهم عرفه باالختصاص وهو تعريفوالشرع إال أن البع

  .وحق العباد وأن هذا االختصاص ثابت يف الشرع 

السلطة اليت يثبتها القانون لشخص تكون ميزة له أما النظام فقد اقتصر يف تعريفه للحق على   

فقط ومل يتطرق  وقسمها  لتحقيق مصلحة مشروعة واقتصر يف بيان أنواعه على احلقوق املتعلقة بالعباد

  .حلق اهللا تعاىل 

  .  ، أما يف النظام فمقرر من واضع النظام اهللا تعاىل ثبوت احلق يف الفقه اإلسالمي من وهلذا جند أن

ا جند أن الفقه اإلسالمي كان أمشل يف تعريفه للحق ويف بيان أنواعه فقد مشل أنواع احلقوق أما وعلى هذ

  . على حقوق العباد  النظام فكان قاصراً

  

  

  

  



                                                                  ٤٩                                             )            التمھید ( 
 

  املبحث الرابع 

  امل ــــريف العــــتع

  :الب ــة مطــه ثالثــوفي

  : املطلب األول   

  .تعريف العامل لغة واصطالحا                 

  : املطلب الثاين   

  .تعريف العامل يف نظام العمل السعودي                

  : املطلب الثالث 

  .املقارنة  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف العامل              

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٥٠                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب األول

  لغة و اصطالحا لــريف العامــتع

  :لغة ال يف تعريف العامل: أوال 

 .ع أعمال والعمل املهنة والفعل ، واجلم.  ١العامل اسم فاعل من عمل يعمل عمال فهو عامل 

 ٢لزكاة عامل ا جيمعومنه قيل للذي . مور الرجل يف ماله وملكه وعمله والعامل هو الذي يتوىل أ

  ٠و عمال  عاملونواجلمع 

   ٣.أو حنوه  أو طياً من العمل حفراً يعملون بأيديهم ضروباًالذين وهم القوم 

  

  :تعريف العامل يف االصطالح : ثانيا 

تعريفا ومل يذكروا . لقد ورد استعمال لفظ العامل عند الفقهاء حتت مسمى األجري اخلاص 

  ٤.حمددا للعامل وذلك لوضوحه إذ ال خيتلف معناه يف الفقه عن املعىن اللغوي 

  : ولكن الفقهاء أوردوا عدة تعريفات لألجري اخلاص وهي كما يلي 

  ) من يعمل لواحد (  بأنه :   ٥عرفه احلنفية 

                                                             
  ١٤٥/  ٤انظر مقاييس اللغة البن فارس )  ١( 

  ٤٧٤/  ١١انظر لسان العرب البن منظور )  ٢( 

 ١٤٥/  ٤انظر مقاييس اللغة البن فارس )  ٣( 

  ٣٣٢/  ٣٠انظر املوسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ الكويت ـ )  ٤( 

   ١٧٤/  ٤، بدائع الصنائع  ٣٥٥/  ٦حاشية رد احملتار )  ٥( 



                                                                  ٥١                                             )            التمھید ( 
 

  لألجري اخلاص ، حيث عرفه بأنه   ١ "حاشية الشليب"يف ورد عند املالكية تعريف  ك هناو

  ٢) . زمنية معينة  ةرة نظري قيامه بعمل خالل فترمن استحق األج( 

الذي يستأجر مدة " بأنه  :  ٤" احلنابلة" و ٣"الشافعية "فه وعر"  

من قدر نفعه " عرفه بأنه تعريفا جامعا مانعا ، حيث  ٥"اف القناعكش"وقد أورد صاحب 

وأرى أنه أنسب  " .الختصاص املستأجر مبنفعته يف مدة اإلجارة ال يشاركه فيها غريه  .بالزمن 

  ٠تعريف

  : شرح التعريف 

  .معينة يستحق األجر مبضيها   حمدد مبدة يكون عقده أي : قدر نفعه بالزمن 

ال يشاركه فيه   ٦إخل ، أي أن األجري اخلاص يعمل لشخص معني .... ختصاص املستأجر مبنفعته ال 

  .إلشراف وتوجيه املستأجر  سواه ، ومن مث فيكون األجري اخلاص يف مدة اإلجارة خاضعاً

  

  

                                                             
جتريد الفوائد الرقاق يف شرح كرت الدقائق إحتاف الرواة مبسلسل : هو أمحد بن حممد بن أمحد السعودي املصري املعروف بالشليب فقيه حنوي من تصانيفه )  ١( 

  ٧٨/  ٢هـ   أنظر معجم املؤلفني لعمر رضا ١٠٢١القضاة الفوائد الستة على شرح املقدمة األزهرية تويف سنة  

   ١٤نايل ص السيد عيد / ، موجود يف شرح نظام العمل د  ١٣٤ص  ٥حاشية الشليب جـ )  ٢( 

    ١٠٠/  ١٥اموع )  ٣( 

  ٣٨/  ١٢املغين البن قدامه  )  ٤( 

  ٦٤/  ١٢كشاف القناع )  ٥( 

  ٢٨٨/  ١املوسوعة الفقهية ـ الكويت ـ )  ٦( 



                                                                  ٥٢                                             )            التمھید ( 
 

  

  املطلب الثاين

  ف العامل يف نظام العمل السعودي تعري

كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة صاحب "  :عرفت املادة الثانية من نظام العمل السعودي العامل بأنه 

  " عن نظارته  إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيداً وأعمل وحتت إدارته 

  : ١وبالنظر يف هذا التعريف يتضح ما يلي 

أو أنثى ، أو عامل وطين  ، وال فرق بني أن يكون ذكراً طبيعياً شخصاًـ أن العامل البد أن يكون  ١

  . اعتبارياً أو أجنيب وعلى هذا فال ميكن أن يكون العامل شخصاً

فقانون العمل حيكم العالقات والروابط املتعلقة بالعمل التابع املأجور ، القائمة بني األشخاص العاديني 

   . فقط

ألن عالقة العمل تفترض أداء جمهود يف العمل ومن مث فال ميكن  طبيعياً اًواشتراط أن يكون العامل شخص

أما الشخص االعتباري فال ميكن أن يتعهد ، أن ينعقد عقد العمل إال بني رب عمل وشخص طبيعي 

  . بعمل خاص به كعامل 

                                                             
، الوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات  ١٠يوسف عبد العزيز ص . للمستشار . شرح نصوص نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية )  ١( 

   ٦االجتماعية يف اململكة العربية السعودية للدكتور السيد عيد نايل ص 

   ٣١ضان مجال ص للدكتور رم ٢٠٠٣لسنة  ١٢شرح قانون العمل اجلديد رقم  وانظر ـ

   ١٢١ـ  ١٢٠الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي للدكتور نزار عبد الرمحن الكيايل ص  وانظرـ 

   ٣٥للدكتور علي عوض حسن ص  ٢٠٠٣لسنة  ١٢الوجيز يف شرح قانون العمل اجلديد الصادر بالقانون  وانظرـ 

   شرح قانون العمل وتعديالته للدكتور غالب علي الداوودي وانظر ـ

  ٢٧١ـ  ٢٧٠/  ١الوسيط يف مدونة الشغل للدكتور عبد اللطيف خالفي  وانظرـ 



                                                                  ٥٣                                             )            التمھید ( 
 

مستخدم وال عربة يف ذلك بنوع العمل فيعد عامال كل عامل أو . داء عمل ـ أن يلتزم العامل بأ ٢

 صناعياً يف أي فرع من فروع النشاط االقتصادي  لصاحب العمل سواء كان يدويا أم عقلياً يؤدي عمالً

  .أو غري فين  يف أي خدمة عامة أو خاصة فنياً أم زراعياً كان أم جتارياً

وخيضع لقانون  يعترب عامالً فمن يقوم بعمل عرضاً وال يشترط أن يكون من قام بالعمل حمترفاً

  والم التسمية اليت يسمى ا العامل مدير أو مندوب أو غريها   .التبعية واألجر  عمل مىت حتقق عنصراال

ـ يقوم العامل بالعمل ملصلحة صاحب العمل وحتت إدارته وإشرافه وصاحب العمل كما عرفته  ٣

أو أكثر مقابل  كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عامال( هو  الثانية من نظام العمل السعودي املادة

العمل والعامل لعمل فقد يكون ويكون العمل حتت إدارته وإشرافه وال يشترط حضوره مكان ا. )أجر 

  . عن نظارته  بعيدين

فال يشترط  طبيعياً ن شخصاًالعامل أن يكو يفإذا كان يشترط  أنه: ويتضح من هذا النص 

صاحب العمل ألن العمل الذي يقوم به اإلنسان له صور عديدة ونظام العمل ال ينظم كل هذه  ذلك يف

الصور بل ينظم صورة منها فقط وهي العمل التابع الذي يؤديه الشخص حتت رقابة وإشراف شخص 

  .   آخر حبيث يكون العامل يف أدائه لعمله يف مركز التابع

  : والتبعية املقصودة 

  .هي التبعية القانونية مبعىن أن يوجد العامل يف مركز خضوع وتبعية بالنسبة لصاحب العمل 

وتعليمات بشأن العمل وأن يشرف عليه ويراقبه يف القيام به الذي ميلك أن يصدر أوامر فهو 

خاضعا  اجلزاء إذا مل يراع أوامره وإذا أمهل يف تنفيذ العمل وال يلزم أن يكون العامل عليه  وأن يوقع



                                                                  ٥٤                                             )            التمھید ( 
 

وإمنا يكفي أن يكون خاضعا له بالنسبة إىل الظروف  كل تفاصيل العمل ودقائقهلصاحب العمل يف 

  . ف أداءه للعمل ناخلارجية اليت تكت

  .  داريةيكفي التبعية اإل وبعبارة أخرى ال يشترط توافر التبعية الفنية بل

كاحملامي أو الطبيب وال من يؤدي  وعلى ذلك ال يعد عامال الشخص الذي يقوم بالعمل حلسابه اخلاص

   .العمل مستقال عن رقابه أو توجيه من يؤدي العمل لصاحله 

كان نوع األجر نقدا أو عينا ، وأيا كان العمل أيا  أداءجيب أن حيصل العامل على أجر مقابل ـ   ٤

  . مقداره وأيا كانت الطريقة اليت حيدد ا 

حبيث يكون كال منهما سببا  ابل أجر يرتبط به برابطة السببيةقإال إذا كان م وال يعد العمل مأجوراً

  .لآلخر 

ا بدون أجر فإن العامل ال تنطبق عليه أحكام نظام وما شاهأما العمل يف اجلمعيات اخلريية  

  .أو التطوع  ألنه عمل جماين يؤدى على سبيل التربع .العمل السعودي 

  

  

  

  

  



                                                                  ٥٥                                             )            التمھید ( 
 

  املطلب الثالث

  العمل السعودي يف تعريف العامل اإلسالمي ونظاماملقارنة بني الفقه 

الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يتضح أنه ال يوجد فرق ل يف بالتأمل يف تعريف العام

بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف العامل ـ حىت وإن اختلف املسمى فالفقه 

ظام السعودي مع عودي يسميه العامل ـ حيث اتفق الناإلسالمي يطلق عليه األجري اخلاص والنظام الس

أن العامل هو من يعمل عند معني مدة معلومة ويكون حتت إدارته وإشرافه ، فبهذا  الفقه اإلسالمي على

  .   جند أن تعريف العامل يف نظام العمل السعودي يتفق مع تعريف األجري اخلاص يف الفقه اإلسالمي 



                                                                  ٥٦)                                               الفصل األول (  
 

 

  الفصل األول 

  مال ـور العـوفاء بأجـانات الـضم

  :ث ــة مباحــه ثالثــوفي

  :املبحث األول

  .ر ــاز دين األجــــامتيـ             

  :املبحث الثاين 

  .ر ـتضامن املدينني يف الوفاء باألج             

  :املبحث الثالث 

  .ــر  ـمحـــــاية األجـ             

  



                                                                  ٥٧)                                               الفصل األول (  
 

 

  املبحث األول

  ر ـــن األجــاز ديــامتي

  :الب ــة مطـوي على ثالثـوحيت

  :املطلب األول 

  . امتياز دين األجر يف الفقه اإلسالمي           

  :املطلب الثاين 

  .امتياز دين األجر يف  نظام العمل السعودي           

  :املطلب الثالث 

.                 ونظام العمل السعودي يف امتياز دين األجراإلسالمي املقارنة بني الفقه          

  

  



                                                                  ٥٨)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب األول

  امتياز دين األجر يف الفقه اإلسالمي

جتاه العامل فإن داء األجر يعترب من االلتزامات اليت تقع على عاتق صاحب العمل نظرا ألن أ
  .احلصول على أجره من صاحب العملول للعامل بعض الضمانات اليت متكنه من اإلسالمي خالفقه 

مبقتضاه احلق يف احلصول على األجر  امتياز دين األجر الذي يكون للعاملومن هذه الضمانات 
وقد تكلم الفقهاء عن هذا الضمان عند احلديث عن احلكم يف  بالتقدم على سائر دائين صاحب العمل

اخلاص احلق يف حبس العني املعقود عليها من أجل  فالس املستأجر وما إذا كان جيوز لألجريحالة إ
  فاء األجر أم ال ؟ ياست

وبني من ال أثر  وحنوه الذي لعمله أثر يف العني كالصباغ اخلاص ريوقد فرق الفقهاء بني األج
  : لعمله يف العني كاحلمال وحنوه كما يلي 

  : النوع األول *

جواز حبس العني ختلف الفقهاء يف أثر يف العني املستأجرة فقد ا اخلاص وهو ما إذا كان لألجري 
  :على قولني  من أجل استيفاء األجر

 : القول األول  •

بأن لألجري  : إىل القول ٤واحلنابلة ،  - ٣ يف وجه - والشافعية ، ٢واملالكية ،   ١ احلنفيةذهب مجهور 
  . احلق يف حبس العني بعد الفراغ من عمله حىت يستويف األجر 

  

                                                             
  ٢٦٣١/  ٦،   وبدائع الصنائع للكاساين  ١١١/  ٥تبني احلقائق شرح كرت الرقائق )  ١( 

  ٤٤١ـ  ٤٤٠/  ٣،  املدونة الكبري      ١٣٦ص /  ٢،   بلغة السالك ج   ٢٩٠ـ  ٢٨٩/  ٢بداية اتهد البن رشد  ) ٢( 

  ٤١٧/  ١املهذب للشريازي )  ٣( 

  ٧٧/  ٦،   اإلنصاف للمرداوي  ٣٧/  ٤،   كشاف القناع  ٣٧٩/  ٢شرح منتهى اإلرادات )  ٤( 



                                                                  ٥٩)                                               الفصل األول (  
 

 

  : ووجه هذا القول  ـ 

  . ١ ق يف احلبس الستيفاء البدل كما يف البيع احلأن املعقود عليه وصف قائم يف العني فله 

 : القول الثاين  •

يف الوجه اآلخر إىل القول بعدم جواز حبس األجري   ٤والشافعية  ، -٣من احلنفية  - ٢ ذهب اإلمام زفر
  . للعني املعقود عليها من أجل استيفاء األجر 

  : ووجه هذا القول ـ 

  . ٥ذن أو شرط رهن حبسها بدون ا ومل يشترط رهن العني فيها فال ميلكأن األجرة يف الذمة 

  : املناقشة ـ 

 منفعته باع   قد  العامل بأن ا ذهب  إليه  أصحاب  القول الثاين  ،  م  القول األول ناقش أصحاب 
  . ٦ وله احلق يف حبس ما باعه حىت يستويف مثنه احتياطا حلصوله على أجرته ـ وهي بيده  ـ

  : ـ الراجح 

من خالل ما ذكر يتضح أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول وهو جواز حبس 
  . لقوة وجهتهم وردهم على أقوال املخالفني  يستويف أجرته نظراًالعني حىت 

  

                                                             
 ٢٦٣١/  ٦،   وبدائع الصنائع للكاساين  ١١١/  ٥تبني احلقائق شرح كرت الرقائق )  ١(

هو أقيس أصحايب قال أبن معني ثقة مأمون وقال أبن حبان : هو زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري صاحب اإلمام أيب حنيفة وكان يفضله ويقول )  ٢( 

  ٢٧٠/  ٦هـ أنظر طبقات ابن سعد  ١٥٨هـ وتويف بالبصرة سنة  ١١٠كان فقيها حافظا قليل اخلطأ ولد سنة 

  ١١١/  ٥، و تبيني احلقائق شرح كرت الرقائق      ٢٣٣/  ٣اهلداية للمرغيناين )  ٣( 

  ٣٦٢ـ  ٣٦١/  ١٤اموع شرح املهذب )  ٤( 

  ٣٦٢/  ١٤اموع شرح املهذب )  ٥( 

   ٧٧/  ٦اإلنصاف  للمرداوي  )  ٦( 



                                                                  ٦٠)                                               الفصل األول (  
 

 

  : أما النوع الثاين  *

وهو إن مل يكن لألجري أثر ظاهر يف العني كاحلمال وغاسل الثوب لتطهريه ال لتحسينه والكيال 
  : على قولني  يف جواز حبس العني فقد اختلف الفقهاء   ١والوزان والعداد 

  : القول األول  •

إىل القول بعدم جواز حبس األجري للعني الذي ال أثر لعمله   ٤واحلنابلة   ٣والشافعية   ٢ذهب احلنفية 
  . فيها من أجل استيفاء األجر 

  : ووجه هذا القول ـ 

وليس له أثر يبقى ويقوم مقامه فال أن املعقود عليه نفس العمل وهو عرض يفىن وال يتصور بقاؤه 
  . ٥يتصور حبسه 

  : القول الثاين  •

  . يستويف أجره  حىتالقول حبق العامل يف حبس العني الذي ال اثر لعمله فيها  إىل  ٦ذهب املالكية 

  :ووجه هذا القول ـ 

لعة مبيعة س كأنهن العامل تسلم العمل بيده فصار وأل. مبا عمل فيه  أحقبائع منفعته فكان  األجري أن 
  .٧بس السلعة حىت يتسلم الثمن كالبائع حي األجرةس ما تسلمه حىت يقبض فللعامل احلق يف حب، بيده 

                                                             
   ١٨/  ٦، حاشية ابن عابدين  ١٢٩خمتصر الطحاوي )  ١( 

   ٧٨/  ٩، نتائج  األفكار  ١١١/  ٥تبيني احلقائق )  ٢( 

   ٤١٧/  ١املهذب )  ٣( 

   ٦٨٣ـ  ٦٨٢/  ٣مطالب أويل النهى )  ٤( 

  ٧٨/  ٩نتائج  األفكار )  ٥( 

  ٤٤١ـ  ٤٤٠/  ٣، املدونة   ١٢٦/  ٤الذخرية )  ٦( 

  ١٢٦/  ٤الذخرية )  ٧( 



                                                                  ٦١)                                               الفصل األول (  
 

 

  : ـ املناقشة 

ول بأن العمل جيري جمرى األعيان فإذا عمل عمال صار ناقش أصحاب القول الثاين أصحاب القول األ
ا عنده م ميألن هذا قدم ماال وذاك قدم منفعة فال جيب على العامل تسل ، كأنه شريك ملالك العني بعمله

  . قبل أن يأخذ عوضه 

وقياسا على البيع فإن العامل قد باع منفعته وهي بيده فال يلزمه تسليمها حىت يتسلم األجرة كالبائع 
وقد صرف العامل منافعه ووقته وجهده فلزم أن تكون األجرة يف مقابل ذلك من هذا احملمول أو غريه 

  . فيكون أحق به حىت يتسلم أجرته 

  : ـ الراجح 

للعامل احلق يف  أنوهو ، من خالل ما ذكر يتضح أن القول الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين 
هتهم وردهم على قول لقوة وج نظراًحبس العني حىت يستويف أجره حىت ولو مل يكن لعمله أثر يبقى 

  .وملا فيه من إلزام للناس للوفاء باحلقوق  ،املخالفني 

  

  

   

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٦٢)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب الثاين

  امتياز دين األجر يف نظام العمل السعودي

رعاية ملصلحة العامل باعتباره الطرف الضعيف وباعتبار أن مستحقاته هي مورد الرزق 
أن جيعل له املنظم احلق يف االمتياز مبا يستحقه من مبالغ لدى  يعياًاألساسي الذي يتعيش منه فقد كان طب

  . صاحب العمل 
هذا يستويف حقه ختوله أن  ةيقررها النظام لدائن معني مراعاة لصف ةهو سلط: واالمتياز هو 

لدائنني على غريه من الدائنني العاديني و ااحلق من مال معني أو من جمموع أموال مدينه باألولوية 
  . لتاليني له يف املرتبة ا أصحاب الضمانات العينية 

    ٠تياز عام وامتياز خاص ام :  نواالمتياز قسما

  : ـ االمتياز العام  ١

ق التنفيذ على أي مال من أموال ـالدائن ح از حمله مجيع أموال املدين وخيولإذا كان االمتي
ولكن ليس له . املدين اململوكة له عند التنفيذ ويستويف حقه من مثنها باألولوية على غريه من الدائنني 

  .خرج من ملكية املدين قبل ذلك ما   ١حق تتبع 

  :از اخلاص ـ االمتي ٢

 منقول للمدين  أويرد االمتياز اخلاص على عقار  وقد. إذا كان االمتياز حمله أحد أموال املدين 
وهذا . إذا كان حمله منقوال  منقوالً وقد يكون امتيازاً  إذا كان حمله عقاراً عقارياً تيازاًيكون اموقد 

 الدائن سلطة التنفيذ على املال حمل االمتياز واستيفاء حقه من مثنه باألولوية النوع من االمتياز خيول
كان للدائن حق تتبعه والتنفيذ عليه وإذا خرج هذا املال من يد املدين . والتقدم على غريه من الدائنني 

  ٢.يف يد من انتقلت إليه ملكيته 

                                                             
   نظرات يف الشريعة اإلسالمية. (كما لو تصرف فيه املدين بالبيع مثال أي حقه يف تتبع املرهون يف أي يد انتقلت اليها : حق التتبع )  ١( 

  ). ٣١٣لعبد الكرمي زيدان ص         

   ١٤٣الوسيط يف شرح نظامي العمل و التأمينات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية للدكتور السيد عيد نايل ص )  ٢( 



                                                                  ٦٣)                                               الفصل األول (  
 

 

بالغ املستحقة له من الديون املمتازة قد نص املنظم السعودي على اعتبار أجر العامل وسائر امل و
من نظام العمل )  ١٩ (التاسعة عشر املادة  فنصت  امتيازا عاما على مجيع أموال صاحب العمل ، 

ديونا ممتازة من تعد املبالغ املستحقة للعامل أو ورثته مبقتضى هذا النظام : " السعودي اجلديد بأنه 
  . على مجيع أموال صاحب العمل  سبيل استيفائها امتيازاًوللعامل وورثته يف الدرجة األوىل ، 

ويدفع ، ل املبالغ املذكورة ديونا ممتازة تسج ته ويف حالة إفالس صاحب العمل أو تصفية منشأ
مبا يف ذلك ، ل سداد أي مصروف آخر وذلك قب ، يعادل أجر شهر واحد معجالً للعامل مبلغاً

  " أو التصفية  املصروفات القضائية ومصروفات اإلفالس
  : ويتضح من نص هذه املادة اآليت 

. االمتياز ال يقتصر على دين األجر بل يشمل مجيع املبالغ املستحقة للعامل أو من يعوهلم  هذا ـ أن ١
به رب العمل ويكون ناشئا عن عالقة العمل اليت تربطه بالعامل  يلتزم ومن مث فهو يشمل كل مبلغ

 ، وأيا كانت طبيعته وأيا كانت املدة املستحق عنهاوعلى رأس تلك املبالغ األجر أيا كان مقداره 
و التعويضات  ومقابل اإلجازة السنوية إذا حرم منها العامل ، ويدخل يف ذلك مكافأة اية اخلدمة 

ل رب العمل إلائه العقد بدون مربر أو بدون مراعاة مهلة اإلخطار الواجبة أو قبل قباملستحقة للعامل 
  ١. انقضاء مدته احملددة يف العقد 

على مجيع املصروفات   ٢ـ أن هذا االمتياز يعترب امتيازا عاما من الدرجة األوىل وهلذا فهو يتقدم ٢
ا ديون تتقدم سائر الديون األخرى وهلا أولوية وأ. أو التصفية  سواء القضائية أو مصروفات التفليسة

   ٣. دينه  ائين صاحب العمل وال جيري معهم قسمة الغرماء بقدرغريه من دعليها وال يتزاحم العامل مع 

بل يشمل العمل فهو ال يقتصر على مال معني من أموال صاحب  عاماً ـ ملا كان هذا االمتياز امتيازا٣ً
باملنشأة وما ليس هلا ا عالقة وسواء ما كان منها سابقا ، ماهلا عالقة  ةمنها واملنقولمجيع أمواله العقارية 

                                                             
  ـ  وانظر الوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية يف اململكة العربية   ١٧٩التزامات صاحب العمل القانونية حلسن الفكهاين  ص )  ١( 

   ١٤٤السعودية للدكتور السيد عيد نايل ص        

  نظرات يف ( يف املرتبة يف استيفاء حقه من مثن ذلك العقار يف أي يد يكون  أي يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التاليني له : واملقصود بالتقدم )  ٢( 

 ) ٣١٣الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان ص        

     وانظر يف نفس املعىن كتاب شرح نصوص  ٨٢حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي للدكتور عبد اهللا بن مرعي بن حمفوظ ص )  ٣( 

   ٢٣نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية للمستشار يوسف عبد العزيز حممد ص        



                                                                  ٦٤)                                               الفصل األول (  
 

 

ألن االمتياز عاما وشامال وهلذا فهو يشمل األموال  مل بالعمل وما كان الحقا على ذلكعلى إحلاق العا
   ١.مجيعها 

د التنفيذ ولكن ليس له أن ومن مث يكون للعامل التنفيذ على مجيع األموال اململوكة لصاحب العمل عن
وللعامل استيفاء حقوقه من مثن هذه األموال باألولوية على غريه من . يتتبع ما خرج منها قبل ذلك 

  ٢. الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة 
ب يكون لورثة العامل أيضا بعد وفاته وبنفس املرتبة وعلى مجيع أموال صاح االمتيازـ أن هذا  ٤

ملورثهم بسبب عقد العمل وتويف العمل دون تفريق بني منقول وعقار وذلك بالنسبة للمبالغ اليت نشأت 
  ٣. اقتضائها من صاحب العمل  قبل

دخل صدر السعودي ألجر العامل والذي يعترب م درجات احلماية اليت وفرها املنظم وهذا يعترب من أقصى
  . يعول غالبا ومعاش وحيد له وملن 

فهو يقابل نص املادة احلادية . ات الدولية يف هذا الشأن نمن التقني اواملنظم السعودي ذا يوافق كثري
م بشأن محاية األجور اليت تنص على  ١٩٤٩لسنة ) ٩٥(من اتفاقية العمل الدولية رقم ) ١١(عشرة 
  : اآليت 

معاملة الدائنني املمتازين سواء فيما ـ يف حالة اإلفالس أو التصفية القضائية ملشروع ما يعامل العامل  ١
يتعلق باألجور املستحقة هلم عن اخلدمات املؤداة  خالل فترة سابقة لإلفالس أو التصفية القضائية 

  . بالصورة وبالقدر الذي حيددمها التشريع القومي 
  .بكامله قبل أن يطالب الدائنون العاديون حبقهم ممتازاً ـ يدفع األجر الذي يشكل ديناً ٢

 ةـ حيدد التشريع القومي ترتيب أولوية الديون املمتازة املكونة من األجور بالنسبة للديون املمتاز ٣
   ٤. األخرى 

                                                             
    ٥٢٦الوجيز يف قانون العمل والتشريعات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة تأليف الدكتور علي حسني جنيده ص )  ١( 

   ١٤٤الوسيط للدكتور السيد عيد نايل ص )  ٢( 

  وانظر الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي ١٠٥التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد للدكتور حممد براك الفوزان ص )  ٣( 

   ٩٣للدكتور منري فريد الدكمي ص        

   ١١٤تشريعات العمل يف الدول العربية للدكتور أمحد زكي بدوي ص )  ٤( 



                                                                  ٦٥)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب الثالث

  املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف امتياز دين األجر

أن الفقه ألجر يتضح يف خصوص امتياز دين ابالنظر يف الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي 
للعني املعقود عليها من أجل استيفاء  هذا املوضوع حتت حق حبس األجري اخلاص اإلسالمي قد عاجل

  . األجر 

اخلاص الذي ال أثر  األجريالذي لعمله أثر يف العني وبني  وقد فرق الفقهاء بني األجري اخلاص
ما ذهب إليه مجهور احلنفية  اخترنالعمله يف العني ، فإن كان لألجري أثر يف العني املستأجرة فقد 

واملالكية وأحد الوجهني عند الشافعية واحلنابلة وهو جواز حبس األجري للعني املعقود عليها حىت يستويف 
اخترنا ما ذهب إليه املالكية وهو أن للعامل احلق يف  وإن مل يكن لألجري أثر ظاهر يف العني فقد .األجرة 

ما  ونظام العمل السعودي يتفق مع  .حبس العني حىت يستويف أجره حىت ولو مل يكن لعمله أثر يبقى 
ن النظام السعودي جعل أجر العامل دينا ممتازا من الدرجة األوىل على إحيث  ترجح لدينا يف احلالتني ،
فرق بني ما إذا كان لعمله أثر أو مل ومل ي. وأنه يقدم على مجيع الغرماء ،  لمجيع أموال صاحب العم

  . وهذا احلق له ولورثته من بعده يكن لعمله أثر ، 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٦٦)                                               الفصل األول (  
 

 

  الثايناملبحث 

  تضـامن املـدينني يف الـوفاء باألجــر

  : البـة مطـمل على ثالثـويشت

  :املطلب األول 

  .  ه اإلسالميباألجر يف الفق الوفاءتضامن املدينني يف           

  :املطلب الثاين 

  .يف  نظام العمل السعودي  تضامن املدينني يف الوفاء باألجر          

  :املطلب الثالث 

  تضامن املدينني  حولونظام العمل السعودي اإلسالمي املقارنة بني الفقه          

  .        يف الوفاء باألجر        

           



                                                                  ٦٧)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب األول

  تضامن املدينني يف الوفاء باألجر يف الفقه اإلسالمي

كل الوسائل اليت تضمن يعمل الفقه اإلسالمي على احملافظة على أجر العامل ، لذلك حييطه ب
  .املستقبل الوفاء به يف 

هذا  إىلو . ومن هذه الوسائل أنه أجاز أخذ الكفالة باألجر الذي يستحقه األجري يف املستقبل  
   ٢والشافعية  ١ذهب األحناف 

  . إىل الوجوب صحيحة كالكفالة مبا يدور على فالنمآله ن الكفالة بدين أل

واستيفاء األجر قبل الوجوب ، ثبوت يد االستيفاء ن موجب الرهن إاألجر صحيح ، حيث والرهن ب
  . ىل ووإذا ثبت جواز الرهن به ثبت جواز الكفالة بطريق اَأل . صحيح فالرهن به كذلك 

ألن و. مث جيب على الكفيل حنو ما جيب على األصيل إن مل يشترط خالفه من تعجيل أو تأخري 
   ٣. إىل ذمة األصيل فيما هو ثابت فيه بصفته  الكفيل م به ذمةضفت ،الكفالة للضم 

مبعىن هل جيوز للدائن الرجوع ؟  والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ، هو هل الكفالة تضامنية 
رجوعه على املدين أم ال جيوز له مطالبة الكفيل إال بعد  ؟ أو أيهما شاء ؟على الكفيل واملدين معا 

  .؟ ن احلصول على حقه منهوعجزه ع

  

  

  

                                                             
   ٤٩٠/  ٤، الفتاوى اهلندية  ٩٣/  ١٨املبسوط للسرخسي )  ١( 

   ١٠٩/  ٣إعانة الطالبني للبكري الدمياطي )  ٢( 

  ٤٤٢/  ٣٦، والفتاوى اهلندية  ٩٣/  ١٨املبسوط للسرخسي )  ٣( 



                                                                  ٦٨)                                               الفصل األول (  
 

 

  : على قولني  هاء يف اإلجابة على هذا التساؤلفقاختلف ال وقد 

   :القول األول 

إىل أن   ٥واحلنابلة   ٤والشافعية   ٣ يف رأي واملالكية  ٢من احلنفية   ١ذهب مجهور الفقهاء 
  . الكفالة تضامنية أي أنه جيوز للدائن الرجوع على الكفيل واملدين ومطالبتهما معا أو أيهما شاء 

  : واستدل مجهور الفقهاء مبا يلي 

 : يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  رضي اهللا عنه  ٦الباهلي أمامهـ حبديث عن أيب 
   ٧) الزعيم غارم ( 

ن أن الضامن ملزم بأداء الدين الذي تكفل بضمانه سواء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بي: ووجه الداللة 
   ٨. بدأ صاحب املال املطالبة له أم باملضمون عنه ألن احلديث عام مل يفرق 

فملك مطالبة من شاء  ما هيواحلق ثابت يف ذمت  ٩لذمة إىل الذمة يف املطالبة ـ وألن الكفالة ضم ا
   ١٠. ضمون عنه منهما كالضامنني إذا تعذرت مطالبة امل

                                                             
 ) ٥٢٦/  ٨انظر احمللى ( منهم سفيان الثوري واألوزاعي وأبو عبيد وإسحاق )  ١( 

  ٢٨١/  ٥وانظر حاشية رد احملتار  ٤٠٣/  ٥هلمام فتح القدير البن ا)  ٢( 

  ٤٥٠/  ٧وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغري  ٣٦٠/  ٢بداية اتهد البن رشيد )  ٣( 

  ٢٦٤/  ٤وانظر روضة الطالبني  ٢٠٨/  ٢مغين احملتاج )  ٤( 

  ٥٤٧/  ٥املغين البن قدامه )  ٥( 

  الباهلي غلبت عليه كنيته روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعمر وعثمان وغريمها من الصحابة سكن الشام  هو أبو أمامه صدي بن عجالن بن وهب)  ٦( 

 ) . ١٨٢/  ٢( اإلصابة .  هـ  ٨١وتويف سنة       

كتاب البيوع ـ باب ما جاء يف أن  وأخرجه الترمذي يف سننه يف   ٣٥٦٥رقم )  ٢٩٦/  ٣( أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع ـ باب تضمني العارية )  ٧( 

 مجعهم من حديث أيب أمامة الباهلي )  ٢٤٦/  ٥( وصححه األلباين يف أرواء الغليل     ١٢٦٥رقم )  ٥٦٥/  ٣( العارية مؤداة  

  ٣٠٧/  ١القواعد والضوابط يف الضمان املايل للدكتور محد اهلاجري )  ٨( 

  ٤٠٣/  ٥فتح القدير البن اهلمام )  ٩( 

   ٨٦/  ٧املغين البن قدامة )  ١٠( 



                                                                  ٦٩)                                               الفصل األول (  
 

 

  :القول الثاين 

 إالنه ال جيوز للدائن الرجوع على الكفيل أ إىل  ٢وقواه ابن القيم    ١ذهب املالكية يف الرواية األخرى 
خذ دينه من أاشترط رب الدين  إذا أوبعد الرجوع على املدين وعجزه عن احلصول على الدين منه 

  .٣ شاء  أيهما

  : ووجه قول املالكية 

) الوثيقة ( أن الكفالة وثيقة كالرهن وكما ال جيوز للدائن املرن احلصول على حقه من الرهن 
إال بعد رجوعه على املدين وعجزه من احلصول على الدين منه فكذلك ال جيوز له الرجوع على الكفيل 

  .٤إال بعد رجوعه على املدين وعجزه عن احلصول على حقه منه 

  :والراجح 

نه جيوز للدائن الرجوع على الكفيل واملدين أ أيالكفالة تضامنية  أناجلمهور من  إليهما ذهب 
ولكي يتحقق معىن احلماية والفائدة من الكفيل . وذلك لقوة أدلتهم  . شاء  أيهما أوومطالبتهما معا 

  .ء ولكي يكون فيه تطابق بني معىن الكفالة والضمان وواقعها الذي ميكن الدائن من مطالبة أيهما شا

  

  

  

  

                                                             
   ٣٦٠/  ٢وبداية اتهد البن رشد  ٣٩٩ـ  ٣٩٨الكايف البن عبد الرب ص )  ١( 

  هـ قال ابن حجر عنه كان جرئ اجلنان واسع العلم عارفا باخلالف ومذاهب  ٦٩١هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ولد بدمشق سنة )  ٢( 

   ٢١/  ٤هـ    أنظر الدرر الكامنة البن حجر  ٧٥١السلف وهو الذي هذب كتب ابن تيميه ونشر علمه والزمه وسجن معه يف قلعة دمشق تويف سنة       

  ٤١١/  ٣إعالم املوقعني  )  ٣( 

   ٤١١/  ٣إعالم املوقعني )  ٤( 



                                                                  ٧٠)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب الثاين

  تضامن املدينني يف الوفاء باألجر يف نظام العمل السعودي

. األصل أن االلتزام يكون بسيطا أي يكون عالقة بني شخصني أحدمها دائن والثاين مدين 
فقد يتعلق الوصف بأطراف الرابطة القانونية  ١. ولكن قد يتعدد الدائنون أو املدينون يف االلتزام نفسه 

فيتضامن الدائنني حبيث حيق ألي من هؤالء الدائنني املتعددين أن يقتضي الدين كله نيابة عن باقي 
  ) . التضامن اإلجيايب ( الدائنني ويسمى يف هذه احلالة 

ينني وكذلك قد يتضامن املدينون حبيث يكون من حق الدائن أن يرجع على أي من املد
   ٢) . التضامن السليب ( املتعددين بكل الدين ويسمى يف هذه احلالة 

إذا تعدد أطراف ألن األصل أنه ؛  ة خيالف األصلان نوعه يف جمال املعامالت املدنيوالتضامن أيا ك
االلتزام انقسم االلتزام بينهم ولكن قد يتفق أو ينص القانون على خالف هذا األصل فيحدث تضامن 

   ٣. ائنني أو تضامن بني املدينني بني الد

والتضامن السليب من أهم الضمانات الستيفاء الدين ألن مطالبة الدائن لكل املدينني بكل الدين 
أحدهم وجينبه مشقة تعدد إجراءات التقاضي ومشقة   أو منفردين يؤمنه ضد خطر إعسار جمتمعني
   ٤. نفقاا 

وأن هذه احلماية مقررة يف الغالب ، وأا آمرة محائية ل ومبا أن طبيعة قواعد أنظمة وقوانني العم
فقد جاءت كل هذه األنظمة والقوانني مؤكدة العقدية للعامل ألنه الطرف األضعف يف هذه العالقة 

  . حلقوق العامل وحامية هلا بفرض مبدأ التضامن محاية حلق العامل وأجره 

                                                             
  ١٤٥الوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات ـ عيد نايل ص )  ١( 

  ١٧٥أحكام االلتزام للدكتور عبد القادر الفار ص )  ٢( 

  ٢٤٤أحكام االلتزام دراسة مقارنة للدكتور أمين سعد سليم ص )  ٣( 

   ١٤٦لعيد نايل ص ) مرجع سابق ( الوسيط )  ٤( 



                                                                  ٧١)                                               الفصل األول (  
 

 

ثالث حاالت على  نتشتمالو مادتان تؤكدان هذا املبدأ  وردت ويف نظام العمل السعودي
للتضامن يف أداء االلتزامات الناشئة عن عقد العمل على عاتق صاحب العمل وأهم هذه  تعترب تطبيقات

   ١. االلتزامات االلتزام بدفع األجر 

  : احلالة األوىل 

  العمل األصلي و املقاول من الباطنالتضامن بني صاحب 

 يتاآلعلى  من نظام العمل السعودي  ) ١/  ١١(  احلادية عشرة املادة الفقرة األوىل من تنص  :  

أو جزء    ٢إذا عهد صاحب العمل ألي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله األصلية ( ـ 
ي لعماله طيها صاحب العمل األصل أن يعطي عماله كافة احلقوق و املزايا اليت يعريمنها وجب على األخ

  ) .  اعنها بالتضامن فيما بينهم نيولَؤمسويكونان 
فإذا عهد صاحب العمل لشخص آخر القيام بعمل من أعماله األصلية أو جزء منها ، فقد أراد 

النتقاص من حقوق العمال فأوجب على من قام مقام لاملنظم السعودي أن ال يكون ذلك ذريعة 
  .  ٣صاحب العمل أن يعطي عماله كافة احلقوق واملزايا اليت مينحها صاحب العمل األصلي لعماله 

حقات فنجد أن التضامن بني صاحب العمل األصلي واملقاول من الباطن يكون يف حدود مست
كون ألي من عمال املقاول من الباطن الرجوع ففي هذه احلالة ي. عمال املقاول من الباطن فقط 

ولو رجعنا إىل  .٤مبستحقاته على املقاول من الباطن أو على صاحب العمل األصلي أو عليهما معاً 
أحكام القضاء لوجدنا أن هذا املبدأ يطبق تطبيقا كامال و على نطاق واسع  فقد حكمت اللجنة 

هـ  ١٤١٩/  ٤/  ٦وتاريخ   ٤١٩/  ٣٦٢دمام بقرارها رقم  االبتدائية لتسوية اخلالفات العمالية يف ال

                                                             
   ١٤٦الوسيط ـ عيد نايل ص )  ١( 

  يقصد باألعمال " هـ وهو ينص على أنه  ١٤٠٠/ ٢/ ٢٦وتاريخ  ١٩وقد صدر يف حتديد املقصود باألعمال األصلية قرار رئيس جملس الوزراء رقم )  ٢( 

   عقد تأسيسها أو األصلية بالنسبة لألفراد موضوع نشاطهم املعتاد وبالنسبة لشركات األعمال اليت أنشأت الشركة من أجل القيام ا واملنصوص عليها يف      

  " .  يف عقد االمتياز إذا كانت من شركات االمتياز       

   ٤٩التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد للدكتور حممد براك الفوزان ص )  ٣( 

  ١٤٧الوسيط للدكتور عيد نايل ص )  ٤( 



                                                                  ٧٢)                                               الفصل األول (  
 

 

دوالر مستحقات اية خدمة وبتكاليف احملاماة وقدرها /............مببلغ /.........  األمريكيللعامل 
للطائرات /............... دوالر وذلك على صاحيب العمل بالتضامن ومها شركة /............ 

من انتقال العامل /......... ومل تنظر اللجنة ملا ادعت به شركة .  للخدمات /.............. وشركة 
نه مل أة اية اخلدمة عند انتقاله وكذلك ما ادعت به من وانه استلم مكافأ/.............  لدى شركة

ن العالقة بينهما أب أيضاوادعت . للطائرات  /......... ضد شركة  إمنا يرفع الدعوى ضد الشركة و
بل هي عالقة مقاولة من الباطن وقد استأنفت ، للطائرات /....... ليست عالقة شراكة مع شركة 

 ١٤١٩ / ٨ / ٩يف   ٤١٩/  ٥٨٠قرارها رقم    أصدرتاللجنة العليا بوزارة العمل اليت  أماماحلكم 
ليهما يف مجيع وحيث اتفقت الشركتان املدعى ع: "  هـ بتأييد قرار اللجنة االبتدائية وجاء يف القرار 

دفوعهما على وصف العالقة بينهما بأا عالقة مقاولة من الباطن ورغم غرابة هذا الوصف باعتبار 
للطائرات املقاول من /............ وشركة .  للخدمات  املقاول األساسي /.............. شركة 

للخدمات قدمت ....... /..الباطن وجرت العادة أن يدخل املقاول من الباطن بعماله لكن شركة 
اهتمام باأللفاظ  أيبعض عماهلا للمقاول من الباطن فإن اللجنة العليا ستأخذ ذا الوصف دون 

  .واملصطلحات إذ العربة بالواقع العملي 
تعترب امتدادا خلدمته لدى . للطريان ... /............وعليه فإن خدمة العامل لدى شركة 

وكفالته ال تزال على  ، عمل تنفيذ ملقاولة من الباطن ألنهللخدمات .. .........../........شركة 
  .اخل ...... للخدمات /.............. شركة 

فس املزايا اليت يدفعها املقاول فقد ألزم املنظم السعودي صاحب العمل أن يعطي العامل ن
هذه  وجيوز للعامل اقتضاء. ق جعلت صاحيب العمل متضامنني فيما يتعلق ذه احلقولعماله مث  الرئيسي 

   ١. املبالغ بطريق الدعوى املباشرة مبقتضى عقد املقاولة الذي ساهم العمال يف تنفيذه 

ستخدمهم صاحب العمل أو املقاول من ايشمل كل عمال هذه العملية سواء ويف هذه احلالة 
وميتد التضامن ليضمن كامل حقوقهم دون التقيد حبد معني ولو كان هذا احلد هو نطاق حق  الباطن

  ٢. مدينهم قبل مدينه 

                                                             
   ٣٥٥حسن كريه ص . أصول قانون العمل د)  ١( 
  ٦٨٩مهام حممد زهران ص قانون العمل للدكتور )  ٢( 



                                                                  ٧٣)                                               الفصل األول (  
 

 

أداه على املقاول من ا وإذا قام صاحب العمل األصلي بأداء أجر العامل كان له الرجوع بكل م
له حق الرجوع على صاحب  األجر للعامل فليس ان املقاول من الباطن هو الذي وىفَّأما إذا ك. الباطن 

واملدين أصال  ، ل من الباطنعمال املقاووذلك ألن التضامن من هنا تقرر ملصلحة  . العمل األصلي
ين األجر هو املقاول من الباطن وحده ومن مث هو الذي يتحمله يف النهاية كله وليس له حق الرجوع بد

   ١. على صاحب العمل األصلي به 

هلذا املبدأ فقد قضت  لوجدنا تقريراً األخرىية بء يف الدول العرالقضا ألحكامولو رجعنا 
وملا كانت املؤسسة اجلديدة  مقيدة بعقود العمل املربمة من قبل : " حمكمة استئناف القاهرة بقوهلا 
 األخرىة والتعويض ومجيع حقوق العامل تنتقل هي إن احلق يف املكافأصاحب املشروع املندمج  لذ ف

  . ٢تعد مسؤولة عنها مسؤولية تضامنية   اليتالشركة املندجمة  إىل

وجتيء  القرارات اإلدارية من اجلهات املختصة متوافقة مع هذا املبدأ حفاظا على أجور العمال  
وتقرر هلم حقا مباشرا على مستحقات رب العمل لدى الدولة وتعطيهم احلق يف املطالبة ا مباشرة إذا 

  .جورهم  تأخر  يف  دفع  أ

هـ   ١٤٠٨/  ١٠/  ١٤يف    ٨/  ١٠٧٥األمر السامي رقم  : ومن ذلك على سبيل املثال  
قيام األجهزة احلكومية عند إعداد الشروط اخلاصة بالعقود بوضع نص يف العقد يتضمن أحقية  ةومضمون

أو بواسطة اجلهات مباشرة  إما اجلهة يف دفع أجور العمال من تكاليف العقد إذا تأخر املقاول يف صرفها
  .املختصة 

س       ١١٤٥برقم         ومن ذلك أيضا تعميم صاحب السمو امللكي أمري منطقة الرياض
      ١١٢٩هـ املبين على تعميم صاحب السمو امللكي وزير الداخلية رقم    ١٤١٤/  ١/  ٢٨يف 

  .يف هذا اخلصوص أيضا ....... هـ   ١٤١٣/  ١٢/  ٩بتاريخ   

  

                                                             
   ١٤٧عيد نايل ص : الوسيط للدكتور )  ١( 

 ٣٢٦ـ  ٣٢٥عبد احلميد احلفينً ص . د)  ٢( 



                                                                  ٧٤)                                               الفصل األول (  
 

 

  : الثانيةاحلالة 

  التضامن بني أصحاب العمل عند تعددهم

على اآليت من نظام العمل السعودي )  ٢/  ١١(  احلادية عشرة  املادة الفقرة الثانية من تنص :  

بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بااللتزامات الناشئة عن هذا  لنيوؤمسإذا تعدد أصحاب العمل كانوا ( 
  ) . النظام وعقود العمل 

العمل يف الوفاء  قرر التضامن بني أصحاب السعودي وبالنظر يف هذا النص يتضح أن املنظم
وحق العامل يف األجر ميثل أهم هذه احلقوق ومن مث فإن التضامن يف احلاالت اليت نص حبقوق العمال 

  . يعد من أهم ضمانات األجر عليها قانون العمل 

قوقه جتاه أصحاب العمل الواحد كما يف النص السابق أن يضمن للعامل ح السعودي وقد رأى املنظم
 ل بعامل معني فإم يكونون مسئولنيبعالقة عم املرتبطونومعىن ذلك أنه إذا تعدد أصحاب األعمال 

  . على وجه التضامن عن حقوق العامل 

ل ام الناشئ عن تطبيق قانون العمومن مث جيوز للعامل بوصفه دائنا مطالبتهم بالوفاء بااللتز
   ١. تمعني أو منفردين ويعترب وفاء أحدهم لدين العامل مربئا لذمة اآلخرين جم

إذ كثريا ما يعمل العمال لدى  عمال هذا النص ملواجهة ما حيدث  السعودي املنظم وقد وضع
مل يكن املنظم قد أورد هذا النص ملا كان  فلو. شركاء متضامنني يكون لكل منهم صفة صاحب العمل 

العامل يستطيع أن حيصل على حقوقه إذا رب كل واحد من الشركاء حبجة أنه مل يرتبط بالعامل 
  ٢. خاصة وأن التضامن بني املدينني ال يفترض وال يكون إال بنص 

  

  

                                                             
  ١٣٦قانون العمل للدكتور صالح الدين مجاد الدين ص )  ١( 

   ١٠٥الوجيز يف شرح قانون العمل اجلديد للدكتور علي عوض حسن ص )  ٢( 



                                                                  ٧٥)                                               الفصل األول (  
 

 

  الة الثالثة احل

  القدمي وصاحب العمل اجلديد  التضامن بني صاحب العمل 

على اآليت  من نظام العمل السعودي )١٨(  الثامنة عشرة املادة تنص :  

 على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غري ريملالك جديد أو طرأ تغي إذا انتقلت ملكية املنشأة "
  . مستمرةني وتعد اخلدمة تل نافذة يف احلالذلك تبقى عقود العم

أما بالنسبة حلقوق العمال الناشئة عن املدة السابقة هلذا التغيري من أجور أو مكافأة اية خدمة  
ني لَوؤحقوق فيكون اخللف  والسلف مسن مفترضة االستحقاق بتاريخ انتقال امللكية أو غري ذلك م

  .عنها بالتضامن 

لف على انتقال مجيع وجيوز يف حال انتقال املنشآت الفردية ألي سبب اتفاق السلف واخل 
طلب وللعامل يف حال عدم موافقته  .مبوافقة العامل اخلطية حقوق العمال السابقة إىل املالك اجلديد 

   " .عقده وتسلم مستحقاته من السلف  إاء

ملا كان عقد العمل من العقود اليت تقوم على االعتبار الشخصي من جهة العامل ولكنها ال 
 اي ضمانيف هذه املادة أن يعط السعودي أراد املنظم  ١. تقوم على هذا االعتبار من جهة صاحب العمل 

٢. أو غري ذلك أو التجزئة    شكلها النظامي بالدمجللعمال يف حال تغري مالك املنشآت أو تغري اكبري   

من تغيري وضعها القانوين فقد يكون هذا التصرف ناقال بالرغم  فقد تظل املنشأة قائمة وتباشر نشاطها
   ٣.أجري املنشأة تككبيع املنشأة أو هبتها وقد يكون غري ناقل للملكية للملكية 

تظل نافذة يف حق  وإمنا  أن عقود العمل ال تنتهي يف هذه احلالةالسعودي  فقد قرر املنظم 
املالك اجلديد مبا يعين أن للعامل كافة احلقوق الناشئة عن نظام العمل جتاه اإلدارة اجلديدة أو املالك 

وذلك بالنسبة للحقوق اليت تنشأ بعد حدوث هذا التغيري يف املنشأة أما بالنسبة للحقوق الناشئة  .اجلديد 
                                                             

   ١٣٩صالح الدين مجال الدين ص . انون العمل د وق ١٤٨عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 

   ١٠٤التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد للدكتور حممد الفوزان ص )  ٢( 

   ٨١حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي للدكتور عبد اهللا بن حمفوظ ص )  ٣( 



                                                                  ٧٦)                                               الفصل األول (  
 

 

مفترضة االستحقاق بتاريخ انتقال امللكية  اخلدمة أة ايةعن املدة السابقة هلذا التغيري كاألجور ومكاف
عنها بالتضامن  نمسئوال فقد أراد املنظم أن تكون ضمانة العامل أكرب ، حيث قرر أن اخللف والسلف

   ١. جتاه العامل 

فإن االلتزامات اليت تنشأ بعد انتقال املنشأة فإن صاحب العمل اجلديد وحده هو  : وبناء عليه
هنا يشمل مجيع  والتضامن. حملها وليس للعامل مطالبة صاحب العمل السابق بأي منها الذي يت

لصاحل العامل أو املؤسسة العامة للتأمينات االلتزامات الناشئة قبل انتقال امللكية سواء منها ما كان 
و على ميكن للعامل أن يرجع حبقوقه على صاحب العمل القدمي أفهنا . أو ألي شخص آخر  االجتماعية

  . عليهما معا يرجع صاحب العمل اجلديد أو 

وإذا أدى صاحب العمل اجلديد الدين كان له الرجوع بكل ما أداه على صاحب العمل القدمي 
لى ألنه هو املدين له ، أما إذا أدى صاحب العمل القدمي هذا الدين فليس له الرجوع بشيء مما أداه ع

   ٢. مدينا مبا نشأ قبل انتقال املؤسسة إليه  ليس صاحب العمل اجلديد ، فهذا األخري

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ١٠٤التعليق على نظام العمل للدكتور حممد الفوزان ص )  ١( 

   ١٤٩الوسيط للدكتور عيد نايل ص )  ٢( 



                                                                  ٧٧)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب الثالث

  املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي حول تضامن املدينني يف الوفاء باألجر

بالتأمل يف الفقه اإلسالمي حول تضامن املدينني يف الوفاء باألجر جند أن الفقهاء أجازوا أخذ 
وقد رجحنا أن للدائن الرجوع بالدين ومطالبة . الكفالة باألجر الذي يستحقه األجري يف املستقبل 

  . الكفيل أو املدين أو أيهما شاء 

 أداء االلتزامات الناشئة عن عقد العمل وعرفنا أن نظام العمل السعودي نص على التضامن يف
على عاتق صاحب العمل سواء منها ما يكون بني صاحب العمل األصلي واملقاول من الباطن أو ما 

  . صحاب العمل عند تعددهم أو ما يكون بني صاحب العمل القدمي وصاحب العمل اجلديد يكون بني أ

ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي من حفظ  وعلى هذا جند أن نظام العمل السعودي قد اتفق مع
حلقوق العمال وذلك بالنص على التضامن بني أصحاب العمل ألداء االلتزامات الناشئة عن عقد العمل 

  . ملصلحة العامل 

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٧٨)                                               الفصل األول (  
 

 

  الثالثاملبحث 

  محــــايـة األجــــر

  : البــة مطــم إىل ثالثــوينقس

  :املطلب األول 

  . األجر يف الفقه اإلسالمي  محاية          

  :املطلب الثاين 

  .األجر يف  نظام العمل السعودي  محاية          

  :املطلب الثالث 

  .                 األجر محايةونظام العمل السعودي يف اإلسالمي املقارنة بني الفقه          

  

  

  



                                                                  ٧٩)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب األول

  محاية األجر يف الفقه اإلسالمي

  : التالية  للمسائل عرض أ  قه اإلسالميمحاية األجر يف الف لبيانو

  : املسألة األوىل 

  تسعري األجور 

  : عن مسألة تسعري األجور فقال  ١تكلم ابن القيم 

فإذا . معينا عليه  ا إال شخص واحد صارت فرضاً هذه األعمال مىت مل يقمأن : واملقصود 

. ت هذه األعمال مستحقة عليهم صار. كان الناس حمتاجني إىل فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم 

وال متكن . كنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض املثل وال مي.  األمر عليها بعوض املثل هم ويلجيرب

ن الناس إذا احتاجوا إىل أرباب وإال فاملقصود أ ...بأن يعطوهم دون حقهم . لمهم الناس من ظ

جروا على ذلك بأجرة املثل ، وهذا من التسعري الواجب فهذا ستأأالصناعات ـ كالفالحني وغريهم ـ 

   ٢" التسعري يف األعمال 

 حتيج إىل تعيني حدالك إذا ا فكذفإذا كانت احلاجة إىل تسعري األجر بأجرة املثل يكون جائز

فيحق لويل األمر أن يتدخل يف ذلك ملنع الظلم والتعسف على وفق . أدىن لألجر للمصلحة يكون جائزا 

  . أحكام الشريعة اليت جاءت بالعدل واإلحسان 
                                                             

  هـ قال ابن حجر عنه كان جرئ اجلنان واسع العلم عارفا باخلالف ومذاهب  ٦٩١هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ولد بدمشق سنة )  ١( 

  ٢١/  ٤هـ    أنظر الدرر الكامنة البن حجر  ٧٥١تيميه ونشر علمه والزمه وسجن معه يف قلعة دمشق تويف سنة السلف وهو الذي هذب كتب ابن       

   ٢٠٦وانظر اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان للدكتور شريف بن علي بن شرف ص  ٣٢٩الطرق احلكمية يف السياسة  الشرعية البن القيم ص )  ٢( 



                                                                  ٨٠)                                               الفصل األول (  
 

 

  : املسألة الثانية 

  عدم ضمان األجري اخلاص 

يده يد على أن األجري اخلاص أمني وأن "  ٤واحلنابلة  ٣والشافعية  ٢واملالكية  ١احلنفية "  اتفق الفقهاء

  . بسبب تعديه وتعمده أو إمهاله وتفريطه  أمانة فال يضمن إال ما تلف

 اللّه يكَلِّف الَ" : ويف غري حالة التعدي والتقصري فإنه ال يضمن ألنه مؤمتن بدليل عموم قوله تعاىل 

ليس على مؤمتن (مسعود رضي اهللا عنهما موقوفا وابن عن علي  وما ورد  ٥"  وسعها إِالَّ نفْساً

  ).ضمان

وقد سلمه صاحب العمل  ؛ اخلاص يده يد أمانه األجريوهذا هو مبدأ احلق والعدالة فإن 

بالتصرف والعمل فأصبح نائبا عن صاحب العمل فال  ء اليت يعمل فيها فيعترب مأذونا لهاآلالت واألشيا

  ٦. يضمن بسبب ذلك 

األجري اخلاص ، فيه صيانة ومحاية لألجر ، حيث يسلم له أجره كامال غري منقوص ويعترب عدم ضمان 

  . ومل يتعد أو يفرط  طاملا أنه كان أميناً

  

                                                             
   ٦٧/  ٦وحاشية رد احملتار  ٢١٠/  ٤ بدائع الصنائع للكاساين)  ١( 

   ٢٦/  ٤وحاشية الدسويف  ١٩١/  ٢جواهر األكليل )  ٢( 

   ٤٣٥/  ٢وأسىن املطالب  ٤١٥/  ١املهذب )  ٣( 

   ٧٠/ ٦واإلنصاف  ١٠٦/ ٦املغىن والشرح الكرب )  ٤( 

  )  ٢٨٦( البقرة آية )  ٥( 

  ٢٥١بن علي بن شريف ص اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان للدكتور شرف )  ٦( 



                                                                  ٨١)                                               الفصل األول (  
 

 

  املطلب الثاين

  محاية األجر يف نظام العمل السعودي

ويف مقدمتها نظام العمل السعودي على وضع القواعد حرصت تشريعات العمل املختلفة 

والضمانات اليت تكفل محاية قوية ألجر العامل وهي كثرية ومتعددة ، بقدر ما لألجر من أمهية اجتماعية 

  . بالغة بالنسبة للعامل 

والكالم على هذه الضمانات قد يطول لتعددها لذا سوف نذكر بعضها على سبيل املثال ال 

  : ردت يف نظام العمل السعودي وذلك يف الفروع التالية احلصر كما و

  : الفرع األول 

  :تعيني حد أدىن لألجر 

األصل العام يف عقد العمل أن يتم حتديد األجر باتفاق الطرفني صاحب العمل والعامل  ويتم 

  .النص على هذا األجر يف عقد العمل 

األجر وعلى العامل أن يقبل ذلك أو ولكن يغلب من الناحية العملية أن حيدد صاحب العمل 

  . ١حمددا باالتفاق   األجرن قبل اعترب إ يرفض فإن رفض مل ينعقد عقد العمل أصال ، و

واملقصود باحلد األدىن لألجور هو املقدار الالزم من املال لتأمني حاجات العامل املعيشية 

  .وقدرته املهنية األساسية من طعام ومسكن وملبس مع مراعاة وضعه االجتماعي 

                                                             
  ٢٠٣حممد الفوزان ص .التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د)  ١( 



                                                                  ٨٢)                                               الفصل األول (  
 

 

التاسعة فنص يف املادة بفكرة حتديد احلد األدىن لألجور السعودي وقد أخذ نظام العمل 

الوزير ـ وضع حد ء عند االقتضاء ـ بناء على اقتراح لس الوزرا: " على ما يلي )  ٨٩(  نيوالثمان

د األدىن لألجور هو جملس ختص بتحديد احلاملومن خالل هذه املادة يتبني أن املرجع " أدىن لألجور 

ولس الوزراء  ، زير العملالوزراء الذي يصدر القرارات الالزمة ذا الشأن بناء على اقتراح من و

  " . عند االقتضاء " تقديرية مطلقة يف هذا املوضوع كما يستدل على ذلك بعبارة  ةسلط

القتضاء أي إذا رأى لذلك ضرورة وهذه السلطة اختيارية ختضع لتقديره املطلق فله أن يتدخل عند ا

للمصلحة العامة أو حلفظ التوازن االقتصادي يف اتمع أو لتخفيف مقتضيات الكفاية والعدل أو لغريها 

   ١. مشروعا وكافيا لذلك  من األساليب كما حيق له أن ميتنع عن التدخل إذا مل ير مربراً

أدىن لألجور بالنسبة جلميع املهن واألعمال يف اململكة وهذا ما  ولس الوزراء أن يضع حداً

كما أن لس الوزراء أن يضع حدا أدىن . يسمى باحلد األدىن العام لألجور أو احلد األدىن احليوي 

حبيث تقسم اململكة حسب . لألجور بالنسبة ملنطقة معينة وهذا ما يسمى باحلد األدىن اإلقليمي لألجور 

  . تكاليف املعيشة فيها  خاصة ا تراعى تعرفهن لكل منطقة ىل مناطق أجور ويكواملناطق إ

لس الوزراء أن يضع حدا أدىن لألجور بالنسبة ملهن معينة وهذا ما يسمى باحلد كما أن 

األدىن املهين لألجور حبيث تقسم كل مهنة إىل مراتب ودرجات حسب نوع العمل وما يقتضيه من 

  . دنيا لكل مرتبة ودرجة  ةرفتعكفاءة مث توضع 

ويعترب احلد األدىن لألجور متعلقا بالنظام العام فال جيوز لصاحب العمل والعامل االتفاق على 

ويترتب على ذلك أنه حيق هليئة تسوية اخلالفات العمالية إثارة هذا املوضوع من تلقاء . أجرة أقل منه 

                                                             
  ١٧٠ـ  ١٦٩نزار الكيايل ص . الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي د )  ١( 



                                                                  ٨٣)                                               الفصل األول (  
 

 

ان العامل يتقاضى احلد ا االستيضاح عما إذا كوهل. نفسها بدون حاجة إىل إثارته من قبل اخلصوم 

  . أمثاله من العمال  جورألاألدىن 

واستحقاق العامل للحد األدىن لألجر مرهون بأن يكرس ساعات عمله كلها خلدمة صاحب 

فال يستحق سوى  يشتغل لدى أكثر من صاحب عمل أو أما إذا كان يقوم بعمل جزئي. عمل واحد 

  . أجر نسيب حسب مقدار ساعات العمل أو حسب الوقت املخصص لكل صاحب عمل 

ديل قراراته السابقة حسب يف حتديد احلد األدىن لألجور وتع ق إعادة النظرولس الوزراء ح

 عاراملعيشة وأس تكاليف واالجتماعية للبالد ، أو حسب ارتفاع أو اخنفاضروف االقتصادية تغري الظ

   ١.  احلاجات األساسية 

ويصدر جملس الوزراء قراره هذا بناء على اقتراح من وزير العمل ويعترب قرار جملس الوزراء 

  . من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  نافذاً

زارات العمل واملالية ويستعني وزير العمل يف اقتراح احلد األدىن لألجور بلجنة تتكون من وكالء و

مل بقرار منه عضوين ويضيف إليهم وزير الع. ترول والثروة املعدنية والتجارة والصناعة والب واالقتصاد

ومل يقرر . ما رأى وزير العمل حاجة لذلك لوتدعى اللجنة ك. واملعرفة  آخرين خيتارمها من أهل اخلربة

مل تقتض منه أن  أن احلاجة حىت اآلن ويبدو  جملس الوزراء حد أدىن لألجور يف اململكة العربية السعودية

   ٢. يفعل ذلك الرتفاع أجور العمال يف اململكة عن غريها من كثري من الدول 

                                                             
  ١٧٣ـ  ١٧٠نزار الكيايل ص . الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي د )  ١( 

  ١٤٣عيد نايل ص . الوسيط د )  ٢( 



                                                                  ٨٤)                                               الفصل األول (  
 

 

يتحدد يف عقد العمل أو يف الئحة تنظيم العمل ولكن املنظم حتسب للفرض حيث  جر إذاًاألف  

املقرر لعمل من  باألجرفإن صاحب العمل ملتزم . وذلك أمر نادر  األجرخيلو العقد والالئحة من حتديد 

إن مل ف. طبقا لعرف املهنة يف اجلهة اليت تؤدى فيها العمل  األجرقدر  وإالوجد  إنالنوع ذاته يف املنشأة 

  .١ وفقا ملقتضيات العدالة  األجرفات العمالية هي اليت حتدد يوجد فإن هيئة تسوية اخلال

من نظام العمل السعودي )  ٩٥(  األوىل من املادة اخلامسة والتسعنيوعلى هذا نصت الفقرة   

إذا مل ينص عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على األجر الذي يلتزم به صاحب العمل : " حيث قالت 

يؤخذ باألجر املقرر لعمل من النوع ذاته يف املنشأة إن وجد و إال قدر األجر طبقا لعرف املهنة يف اجلهة 

ة تسوية اخلالفات العمالية تقدير األجر وفقا ملقتضيات اليت يؤدى فيها العمل فإن مل يوجد تولت هيئ

  " .العدالة 

  ٤٣٠/  ٦٣هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري يف قرارها رقم  وقد قضت ذا         

ثل فقد رأت اهليئة إعطاء املدعي أجر امل  ٤٣٢٧هـ يف القضية رقم   ١٤٣٠/  ٤/  ٤اريخ ـــوت

وهو حسب عرف املهنة عامل . من نظام العمل السعودي )  ٩٥(  والتسعنيإعماال للمادة اخلامسة 

   ) ١ملحق رقم  (.ريال سعودي )  ٨٠٠( شحن وتفريغ براتب شهري قدره  

  :  الفرع الثاين

  :قيود التعويض عن التالف واملفقود 

يلتزم حلماية أجر العامل أورد املنظم قيودا للتعويض عن التالف واملفقود ، إذ أن العامل 

باحملافظة على ما حتت يده من آالت ومواد ومنتجات كما يلتزم باحملافظة على العهدة اليت يف يده خشية 
                                                             

   ٢٠٤حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل د)  ١( 



                                                                  ٨٥)                                               الفصل األول (  
 

 

ضياعها فإذا تسبب العامل يف إتالف شيء من ذلك أو فقدانه فإن ذلك ال يعفيه من املسؤولية بل خيضع 

هرة بيد أن هذا اجلزاء عن قوة قا للجزاء املقرر نظاما ما دام ذلك مل يكن بسبب خطأ الغري وليس ناشئا

ما يقتطع من أجر العامل عن مخسة أيام يف كل شهر ، وإن كان هذا ال حيول دون مقيد بأن ال يزيد 

تظلم صاحب العمل وطلب الزيادة إذا كان للعامل مال آخر ، كما أن للعامل أن يتظلم مما نسب إليه 

  . جره أو من تقدير صاحب العمل ويطلب رد ما اقتطع من أ

  :من نظام العمل السعودي فقالت) ١/  ٩١(  نيسعاملادة احلادية والت الفقرة األوىل من نصتوذا كله 

ـ إذا تسبب عامل يف فقد أو إتالف أو تدمري آالت أو منتجات ميلكها صاحب العمل أو هي يف  ١" 

جة خلطأ الغري كن نتيي خمالفته تعليمات صاحب العمل ومل وأعهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل 

عن قوة قاهرة فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل املبلغ الالزم إلصالح أو إلعادة  أو ناشئا

  . رض على أجر مخسة أيام يف كل شهر هلذا الغ ن عليه على أال يزيد ما يقتطعالوضع إىل ما كا

أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال ولصاحب العمل احلق يف التظلم عند االقتضاء وذلك بطلب ما هو 

  . منه  يفاءآخر ميكن االست

اخلالفات العمالية  وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أومن تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية

أقتطعه منه أو حكمت بأقل منه  حب العمل يف الرجوع على العامل مبافإذا حكمت بعدم أحقية صا

ن يرد إىل العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ وجب على صاحب العمل أ

  . "صدور احلكم 



                                                                  ٨٦)                                               الفصل األول (  
 

 

 ةًوجيب أن يكون الشيء التالف أو املفقود مملوكا لرب العمل أو يف عهدته كما لو استأجر آل

  ١للعمل فإذا كان الشيء التالف غري مملوك لرب العمل وليس يف عهدته فال جيوز اقتطاع األجر ألجله 

   ٢. كما جيب أن يكون الفقد أو اإلتالف راجعا إىل خطأ العامل 

ومعرفة احملافظة املطلوبة من العامل تكون ببذل العامل عناية الشخص املعتاد يف أداء العمل 

بني  اتفاقجر العامل ابتداء دون أوقد جعل النظام لرب العمل احلق يف االقتطاع من . املتفق عليه 

لى حكم قضائي وذلك دف سرعة حصول رب العمل على التعويض عما أتلفه الطرفني وال بناء ع

وذا يكون قد خرج عن القواعد العامة وهي أن األصل يف تقدير التعويض أن يكون بالتقاضي . العامل 

  . أو التراضي 

وكذلك أن األصل هو عدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه وكذلك فإن األصل عدم جواز 

   ٣. بني دينني أحدمها خمتلف يف ثبوته ة وقوع املقاص

خلطورة هذه السلطة املمنوحة لرب العمل ومحاية ألجر العامل جند أن واضع النظام قد  ونظراً

القتطاع من األجر باميز هذه السلطة بأن جعل التعويض عن التالف أو املفقود من اآلالت يكون 

وذلك رغبة يف عدم إرهاق العامل فال جيوز أن  أن ال يزيد عن أجر مخسة أيام لكل شهرويشترط فيه 

يكون احلسم من األجر أكثر من السدس ولكن إذا أراد العامل بعد أن قبض أجره أن يسدد باقي 

                                                             
  ١٢٧شرح القوانني املنظمة لعقد العمل لراغب بطرس وعبد العزيز رجب ص )  ١( 

   ١٠٢منري فريد الدكمي  ص .الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ٢( 

  ٥٥١حسن كريه ص . العمل د  أصول قانون)  ٣( 



                                                                  ٨٧)                                               الفصل األول (  
 

 

التعويضات من أجره فإن هذا التصرف يكون صحيحا ما دام مل حيصل إكراه على ذلك ولو استنفذ كل 

   ١. أجره 

ملصلحة رب العمل فقد قرر واضع النظام أنه إذا كان هذا احلد ـ وهو أجر مخسة أيام ورعاية 

يف الشهر ـ قليل بالنسبة للتعويض الواجب على العامل نتيجة ما أتلفه وكان لدى العامل مال آخر غري 

ن وم. األجر فقد أجاز النظام لرب العمل عند االقتضاء أن يتظلم ويطلب أكثر من أجر مخسة أيام 

مظاهر محاية أجر العامل أن له التظلم من إلزامه بالتعويض ومن تقدير صاحب العمل بقيمة التالف أو 

وذلك خالل مخسة عشر يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة بالنسبة  ٢املفقود وذلك أمام اللجنة املختصة 

م أحقية صاحب فإن حكمت اللجنة بعد   ٣ .لصاحب العمل ومن تاريخ إبالغ العامل بالنسبة له 

أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد . العمل يف الرجوع على العامل مبا اقتطعه منه 

إىل العامل ما اقتطع منه بدون حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور احلكم ومل حيدد النظام موعد تقدمي 

  ٤. التظلم 

ومنها من نظام العمل السعودي  )  ٩١(  نيتسعاحلادية وال على نص املادة ٥ وجند أن هناك بعض املآخذ

  : ما يلي 

                                                             
   ٣٣١قانون العمل لعلي العريف ص )  ١( 

هـ والذي قضت فيه بإلزام صاحب العمل بإعادة املبالغ  ١٣٩٠/  ٦/  ٢٠بتاريخ  ١٣انظر قرار اللجنة العليا لتسوية اخلالفات العمالية بالرياض رقم )  ٢( 

   ١٤٧الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي لرتار الكيايل ص . أن اإلتالف وقع بسبب ال يد للعامل فيه  اليت اقتطعها من أجور العمال عن إتالف اآلالت حيث ثبت

   ٢٠٦حممد براك الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ٣( 

   ٣٣١علي العريف ص . شرح قانون العمل د )  ٤( 

  ١٦٠ـ  ١٥٩اخلويل ص   أكثم.دروس يف قانون العمل السعودي د )  ٥( 



                                                                  ٨٨)                                               الفصل األول (  
 

 

ف قدر قيام مسؤولية العامل عن اإلتالأن يقتضي لنفسه ويـ أن النص املذكور جييز لرب العمل  ١

تعديل بد من وليس للعامل بعد هذا إال التظلم أمام اللجنة املختصة فال  وحيدد التعويض ويقوم حبسمه

  .النص 

احلسم الذي يصل إىل أجر مخسة أيام يف الشهر ويرى هذا الفقه أنه ال فرق بني هذه ـ التوسع يف  ٢

  .كافية يف حسم التعويضات %  ١٠أن نسبة  و للقروض  اًاحلالة وحالة احلسم سداد

يكون  بة احلسم من األجر عندماـ أن النص جييز لرب العمل التظلم إىل اللجنة لطلب زيادة نس ٣

ويكون رب العمل كغريه  ثابتةالفقه أن تبقى نسبة احلسم منه ويفضل  يفاءاالست للعامل مال آخر ميكن

  . من الدائنني فيما يتعلق بأموال العامل األخرى 

  :الفرع الثالث 

  : قيود احلسم من األجر مقابل احلقوق اخلاصة 

اقتطاع ومن مث عين حبماية هذا  على أجره كامال  دون استهدف نظام العمل حصول العامل

األجر من احلسم سواء كان ذلك من قبل صاحب العمل أو من قبل الدائنني وللوصول إىل هذا اهلدف 

  . ١قصوى هلذا احلسم  اً حدد احلاالت اليت جيوز فيها حسم جزء من أجر العامل ووضع حدود

  : دي على اآليتمن نظام العمل السعو)  ٩٢( فقد نصت املادة الثانية والتسعون

إال يف ة منه مل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطيمبلغ من أجور العا أيال جيوز حسم ( 

  :احلاالت اآلتية 

                                                             
  ١٤٩عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 



                                                                  ٨٩)                                               الفصل األول (  
 

 

%  ١٠يزيد ما حيسم من العامل يف هذه احلالة على بشرط أال  ، ـ استرداد قروض صاحب العمل ١

  .من أجره 

  .أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما ـ اشتراكات التأمينات االجتماعية وأي اشتراكات  ٢

  .ـ اشتراكات العامل يف صندوق االدخار والقروض املستحقة للصندوق  ٣

متليكها للعامل أو أي مزية قساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء املساكن بقصد ـ أ ٤

  .أخرى

لك املبلغ الذي يقتطع منه ـ الغرامات اليت توقع على العامل بسبب املخالفات اليت يرتكبها وكذ ٥

  .مقابل ما أتلفه 

أال يزيد ما حيسم شهريا لقاء ذلك على ربع األجر على ألي حكم قضائي  اـ استيفاء دين إنفاذ ٦

مث دين املأكل وامللبس ، ويستوىف دين النفقة أوال  . املستحق للعامل ما مل يتضمن احلكم خالف ذلك

  .) قبل الديون األخرى 

  : ا النص يظهر اآليت وبالنظر يف هذ

اهتم نظام العمل السعودي بعنصر األجر يف عقد العمل ملا له من طابع حيوي وهام يف  : أوالً

حياة العامل ووضع القواعد املتعلقة حبماية أجور العمال حىت عندما يكون العامل له صفة املدين ولرب 

على هذا احلق حبيث ال يتأثر مستوى العامل املعيشي وهذا يتمشى مع  االعمل صفة الدائن بل وضع قيود

ونقصد بدين رب العمل ما اقترضه العامل من رب  ) .ال ضرر وال ضرار ( القاعدة الشرعية املعروفة 

  .العمل أو دفع إليه زيادة على حقه



                                                                  ٩٠)                                               الفصل األول (  
 

 

قتطاع من أجر وجند أن املادة السابقة أعطت صاحب العمل احلق يف استيفاء دينه عن طريق اال

هذه علما بأن  .من أجرة العامل %  ١٠العامل على سبيل املقاصة بشرط أن ال يتجاوز هذا االقتطاع 

وخيتص ا صاحب العمل دون مزامحة دائن آخر  ، ةدخل فيها أي فائدة ربويتالقتطاع ال النسبة من ا

ر كل ما يلحق به من صور كاملنح فال خيتلط بالقدر اجلائز حجزه من أجر العامل ويعترب يف حساب األج

   ١.  واملكافآت

) يف الشهر مثال ( ويالحظ أنه يتعني أن تنسب العشرة يف املائة إىل مقدار كسب العامل الفعلي 

من %  ١٠عمل إضايف فإنه جيري خصم نسبة ال إىل أجره الشهري فإذا حقق العامل أجرا خاصا نتيجة 

  . هذا األجر اخلاص أيضا 

على نصف شهر فال جيوز حسم العشرة باملائة  مل حيصل العامل يف أحد األشهر إالوالعكس صحيح فإن 

   ٢.صل عليه فعال عن مدة عمله نصف شهر إال من األجر الذي ح

وقد قصد من هذا النص التيسري على العامل من االقتراض من صاحب العمل ملواجهة ضرورات 

النص  ال  وهذا. ن أجره بنسبة كبرية  إرهاق العامل باالقتطاع مطارئة دون أن يؤدي وفاء القرض إىل

%  ١٠جرب صاحب العمل على إقراض العامل ولكن إذا أقرضه خمتارا فليس له احلسم إال يف حدود يـ

   ٣. وهي حد أقصى 

 وصفه رب العمل وللمدين بوصفه عامالبوينبغي لتطبيق حكم املادة السابقة أن يكون الدين من الدائن 

م عالقة العمل بينهما ومن مث يتبع رب العمل إذ يف هذا القرض تقوم التبعية بني الدائن واملدين حبك
                                                             

  ٣٢٥حممد علي عمران ص . الوسيط يف شرح أحكام قانون العمل اجلديد د )  ١( 

  ٧٧عبد اهللا بن حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ٢( 

  ١٢٥شرح القوانني املنظمة لعقد العمل لراغب بطرس وعبد العزيز رجب ص )  ٣( 



                                                                  ٩١)                                               الفصل األول (  
 

 

أما إذا مل يتصور  .املقاصة خشية استغالل رب العمل مركزه األقوى وسلطته حبكم تلك التبعية  قيدت

د بالقيود يا ال يتقيديف القرض عالقة العمل ولو كان بني العامل ورب العمل فحينئذ يعترب قرضا عا

   ١. املفروضة على رب العمل 

وجيب التفرقة بني القرض املمنوح للعامل وبني الوفاء اجلزئي املعجل لألجر إذ أن حصول 

العامل من رب العمل على مقابل يعادل قيمة العمل املؤدى قبل حلول املوعد املعتاد لدفع األجر يعترب 

مل خصمه عند حلول موعد األجر دون أن يتقيد بنسبة معينة أجرا وليس قرضا ومن مث جيوز لرب الع

خبالف ما لو كان املقابل الذي أخذه العامل يزيد على قيمة ما أداه من عمل فإن القدر الزائد يعترب 

   ٢. قرضا خيضع حلكم املادة السابقة 

فلو اتفق رب ويبطل كل اتفاق خمالف ملا جاءت به املادة الثانية والتسعون من نظام العمل السعودي 

ويكون  فإن هذا االتفاق يكون باطال%  ١٥ر العمل والعامل على أن تكون نسبة االقتطاع من األج

  ٣. احملدد نظاما  القدر للعامل استرداد ما زاد على

بأقساط التأمني  املبالغ اخلاصة  -اخلطية  جة إىل موافقة العاملودون حا -ةً سم كاملحت :ثانيا 

االجتماعي املستحقة على العامل واشتراكات العامل يف صندوق االدخار والسلف املستحقة هلذا 

وأقساط أي مشروع لبناء املساكن بقصد متليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخرى إن . الصندوق 

   ٤. قرره وزير العمل وجدت وذلك وفقا ملا ي

                                                             
  ٥٤٩حسن كريه ص . أصول قانون العمل د )  ١( 

   ٤٤٩مهام حممود ص . قانون العمل د )  ٢( 

   ٤٥٠مهام حممود ص . قانون العمل د )  ٣( 

   ٧٨د اهللا بن حمفوظ ص عب. حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ٤( 



                                                                  ٩٢)                                               الفصل األول (  
 

 

دف مراعاا يف احلد األعلى للقدر اجلائز احلسم منه أو ولعل إدراجها هنا من املنظم جاء 

ومن الواضح هنا أن النظام مل حيدد نسبة معينة للحسميات النظامية  .احلجز عليه من أجر العامل 

حلاق هذه احلسميات باحلسميات لكن ميكن إ. واحلسميات املتعلقة بأقساط السكن واملزايا األخرى 

التأديبية والتعويضية بأن تكون النسبة ال تزيد على أجر مخسة أيام يف الشهر وذلك ألن هذه احلسميات 

اليت مل يذكر هلا نسبة معينة أردفت باحلسميات التأديبية والتعويضية فجاءت هذه بعد تلك مباشرة مما قد 

  ١. يلحق احلكم ا 

  . ال تزيد على أجر مخسة أيام يف الشهر احلسميات التأديبية والتعويضية بأحدد النظام  :الثا ث

  : على اآليت  من نظام العمل السعودي ) ٧٠( فبالنسبة للغرامات فقد نصت املادة السبعون

 ال جيوز توقيع جزاء تأدييب على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما مل يكن متصال بالعمل أو" 

تزيد قيمتها كما ال جيوز أن يوقع على العامل عن املخالفة الواحدة غرامة .  لواملسئوبصاحبه أو مديره 

ع أكثر من جزاء واحد على املخالفة الواحدة وال أن تقتطع من أجره يوال توق على أجرة مخسة أيام ،

وال تزيد مدة إيقافه عن  أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد ، وفاء للغرامات اليت توقع عليه أكثر من

  " . العمل دون أجر على مخسة أيام يف الشهر 

أن توقيع هذه اجلزاءات التأديبية على العمال له شروط ال جيوز لصاحب العمل  قرر املنظمفقد 

    ٢. أن يتعداها وهذا يعترب اية احلرص على أجر العامل 

وقد منع املنظم السعودي صاحب العمل من إيقاف العامل عن العمل بدون اجر أكثر من 

حيث  ٤٣٤٥مخسة أيام يف الشهر  وذا قضت هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري يف القضية رقم  

                                                             
   ٩٢طلبة وهبة خطاب ص . عقد العمل يف اململكة العربية السعودية د )  ١( 

  ١٧٥ـ  ١٧٤نزار الكيايل ص . الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي د )  ٢( 



                                                                  ٩٣)                                               الفصل األول (  
 

 

هـ والذي ورد فيه إلزام صاحب العمل  ١٤٣٠/  ٣/  ٢٧بتاريخ   ٤٣٠/  ٥٤أصدرت القرار رقم  

   ملدعي إىل عمله السابق بالشركة واعتبار خدماته متصلة ، وصرف أجوره املتأخرة حىت عودتهبإعادة ا

  .) ٢ملحق رقم  ( 

أال يزيد احلسم عن ربع إذا صدر حكم قضائي على العامل بأداء دين معني فيتعني  :رابعا 

الوفاء ذه الديون من املبلغ احملسوم من أجر العامل وفق الترتيب  ىاألجر املستحق للعامل كما يراع

اآليت للديون املقضي ا وهي دين النفقة مث دين املأكل فامللبس فاملسكن حيث يكون هلذه الديون وفق 

   ١. ترتيب املتقدم األولوية والسبق على غريها من الديون ال

ك محاية له أن النظام رأى وجوب حتديد املبالغ اليت جيوز حسمها من أجر العامل وذل :لص مما سبق خن

 على املقادير فنص. ة مالية تعكر صفو حياته ودد عائلته باجلوع واحلرمان من خطر الوقوع يف ضائق

حدث  و إذارة لتعلقها بالنظام العام فال جيوز بالتايل جتاوزها لنسب اليت جيوز حسمها بنصوص آموا

   ٢. يقع باطال كل اتفاق على خالفها ويلزم املخالف بدفع فرق األجر ف

اليت أجاز املنظم السعودي يف نظام العمل اجلديد بسببها احلسم من أجر  األسبابوهذه هي 

مبلغ لسبب  أيوردت على سبيل احلصر وعلى ذلك فإذا حسم من أجر العامل  أسبابالعامل وهي 

أن صاحب العمل قد تأخر دة يف النص وبغري موافقة العامل الكتابية أو ثبت الوار األسبابآخر خالف 

جر العامل جاز هليئة تسوية اخلالفات العمالية أن تأمر صاحب العمل برد هذا املبلغ الذي يف سداد أ

  ٣حسم من أجر العامل دون وجه حق أو يدفع له أجوره املتأخرة  

                                                             
  ٧٨عبد اهللا بن حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ١( 

  ١٧٦نزار الكيايل ص . يط يف شرح نظام العمل السعودي د الوس)  ٢( 

 ١٠٦منري الدكمي ص . الوجيز  د)  ٣( 



                                                                  ٩٤)                                               الفصل األول (  
 

 

رار رقم  ــبالق   ٤٢٤٠ة بعسري يف القضية رقم   وذا قضت هيئة تسوية اخلالفات العمالي

حيث قررت أن على صاحب العمل صرف باقي  هـ  ١٤٣٠/  ٢/  ٢٦وتاريخ     ٤٣٠/  ٣٣

  ). ٦ملحق رقم  (  .مستحقات العامل من عمله مع كفيله بالنسبة 

    ٤٣٤٩وكذا القرار الصادر من هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري  يف القضية رقم   

هـ القاضي بإلزام صاحب العمل بدفع  ١٤٣٠/  ٣/  ٣بتاريخ    ٤٣٠/  ٣٦حيث صدر القرار رقم  

  ). ٥ملحق رقم  (  .أجرة ستة أشهر متأخرة 

   ٤٥٦٧وكذا القرار الصادر من هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري  يف الدعوى  رقم    

هـ  القاضي بإلزام صاحب العمل  ١٤٣٠/  ٤/  ٢٩بتاريخ    ٤٣٠/  ٧٣حيث صدر القرار رقم  

  ). ٤ملحق رقم  (  .بدفع راتب مخسة أشهر متأخرة 

   ٤٥٦٨ العمالية بعسري  يف الدعوى  رقم وكذا القرار الصادر من هيئة تسوية اخلالفات 

م صاحب العمل هـ  القاضي بإلزا ١٤٣٠/  ٥/  ٢٥بتاريخ    ٤٣٠/  ٨٤حيث صدر القرار رقم  

العمولة            إىلعشر يوما على أساس آخر راتب تسلمه العامل باإلضافة  ر واثينبصرف راتب شه

  ). ٣ملحق رقم  ( 

  

  

  

  



                                                                  ٩٥)                                               الفصل األول (  
 

 

  الثالثاملطلب 

  املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف محاية األجر

  : بالتأمل يف محاية الفقه اإلسالمي لألجر ومحايته يف نظام العمل السعودي يتضح اآليت 

أن الفقه اإلسالمي قد أجاز لويل األمر تسعري األجور وحتديدها محاية ألجر العامل مىت كان ذلك  : أوالً

  . حمققا للمصلحة ومبا ال حيدث ضررا للطرفني 

وعرفنا أن نظام العمل أجاز لس الوزراء التدخل يف تعيني حد أدىن لألجر إذا اقتضى األمر ذلك وبناء 

على ذلك جند أن نظام العمل السعودي يتفق مع الفقه اإلسالمي يف جواز ذلك وأنه يعترب من السياسة 

  . الشرعية اليت ختول لإلمام التدخل يف مثل هذه األمور مبا حيقق املصلحة 

األجري اخلاص يف الفقه اإلسالمي ال يضمن ما تلف حتت يده إال إذا تعدى أو فرط  :ا ثاني .  

سعودي ألزم العامل إذا تسبب يف فقد أو إتالف أو تدمري آالت أو منتجات الوعرفنا أن نظام العمل 

دته بالضمان إذا كان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو خمالفته هميلكها صاحب العمل أو هي يف ع

  .ة قاهرة فإنه ال يقتطع من أجره أما إذا كانت بسبب خطأ الغري أو لقو.  تعليمات صاحب العمل   

  . وبناء على ذلك جند التوافق بني الفقه اإلسالمي و نظام العمل السعودي يف ذلك 

  . قاصة بني دين العامل وصاحب العمل من غري تقييد لنسبة معينة أن الفقه اإلسالمي أجاز امل :ا ثالثً

من  ةاملائتزيد على عشرة يف  الَّاملقاصة ولكن حبدود معينة وهي أوعرفنا أن نظام العمل السعودي أجاز 

ولكن . وبناء عليه جند أن النظام السعودي يتفق مع الفقه اإلسالمي يف جواز املقاصة . أجر العامل 

وما جعل النظام هذا القيد إال محاية ألجر العامل من تعدي . يد املقاصة بنسبة معينة والفقه أطلق النظام ق

  . صاحب العمل وقد وضعه ويل األمر مراعاة للمصلحة العامة 



                                                                  ٩٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  الفصل الثاين 

  لوفاء باإلجازات املستحقة للعامل ضمانات ا

  :ث ـة مباحـه أربعـوفي

  :املبحث األول 
  .امل ــــواع اإلجازات املستحقة للعــأن            

  :املبحث الثاين 
          . اــاألوقات واملدد احملددة هلمنح اإلجازات يف             

  :املبحث الثالث 
  . منع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن اإلجازة            

  : املبحث الرابع 
  .امل ـجزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للع          

            

  



                                                                  ٩٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املبحث األول

  امل ـة للعـازات املستحقـواع اإلجـأن

  :البـة مطـإىل ثالثم ـوينقس

  :املطلب األول 

  . يف الفقه اإلسالمي  أنواع اإلجازات املستحقة للعامل          

  :املطلب الثاين 

  .يف  نظام العمل السعودي  أنواع اإلجازات املستحقة للعامل          

  :املطلب الثالث 

أنواع اإلجازات                                                 ونظام العمل السعودي يف اإلسالمي املقارنة بني الفقه         
  . املستحقة للعامل        

  



                                                                  ٩٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب األول

  جازات املستحقة للعامل يف الفقه اإلسالميأنواع اإل

مل يقل ا الفقهاء إال إذا ) سنوية ـ أسبوعية ـ أعياد ـ مرضية (  ١نح اإلجازات املتنوعة مبأن االلتزام 

  . كانت مشروطة يف العقد أو جرى ا العرف 

ولكنهم قالوا بإعطاء العامل راحة كافية وعدم تكليفه ما ال يطيق ألن يف التكليف مبا ال يطيق حرجا 

  ٢ " علَيك أَشق أَنْ أُرِيد وما" :وما جعل اهللا علينا يف الدين من حرج استنادا إىل قوله تعاىل 

  ٣"ما ال يطيقونال تكلفوهم : " بشأن الرقيق وما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فإن كان هذا النص خاص باألرقاء فاألحرار أوىل بعدم التكليف مبا ال يطيقون ألن املقصود رفع احلرج 

 نفْساً اللّه يكَلِّف الَ" : وقد قال اهللا تعاىل . واملشقة عن العامل والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

   ٤"  وسعها إِالَّ

فالتكليف يف األعمال الدنيوية جيب أن يكون أقل ألن اآلخرة  فإن كان هذا يف العبادات وطلب اآلخرة

  . خري وأبقى 

  

                                                             
   ٢٧٨وانظر اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان للدكتور شرف بن علي بن شريف ص  ٢٧٧/  ١٧وانظر رد احملتار  ٣٩٢ـ  ٣٩١/  ٣حاشية بن عابدين ) ١ ( 

  ) ٢٧( سورة القصص آية )  ٢( 

  ،  ٢٤٠٧رقم  )  ٨٩٩/  ٢(  ...) إخوانكم فأطعموهم ( وسلم  أخرجه البخاري يف صحيحة ـ كتاب العتق وفضله ـ باب قول النيب صلى اهللا عليه)  ٣( 

   ١٦٦١رقم )  ١٢٨٢/  ٣( ومسلم يف كتاب اإلميان ـ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا       

  ) ٢٨٦( سورة البقرة آية )  ٤( 



                                                                  ٩٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

وأما حق راحة العامل على صاحب العمل فقد قرر العلماء أن العقد يف اإلجارة يتناول مجيع منافع 

   ١. دل العرف على ذلك أو استحقه بالشرط األزمان 

ه والسنن الرواتب وما ال بد لإلنسان من ن ذلك وقت الصالة وطهارام الفقهاءوقد استثىن بعض 

ألن ذلك مستثىن شرعا من عقد اإلجارة وال ينقص من أجر العامل . كاألكل والشرب وقضاء احلاجة 

   ٢. شيء مقابل ذلك 

  ٣. للزيادة  وال أجرفهو عاصِ العمل للصالة فإن مل يتركه جيب على العامل ترك : قال من  الفقهاء ومن

املتقدمة فقد قال الفقهاء إذا أتفق املتعاقدان صاحب العمل والعامل  هذه املستثنيات أما ترك العمل لغري

      ٤على تعيني وقت للراحة تعني ذلك الوقت ، إذا كان االتفاق مما جيوزه الشرع وميكن الوفاء به 

أن العامل يستريح  جرت على وإال مل يتعني أما إذا مل حيدد وقتا للراحة رجع فيه إىل العادة ألن العادة

   ٥. العمل الدائم  أطاقتهلعدم 

وإن مل يكن اتفاق رجع فيه إىل العادة  اقاالتفأن العامل له حق الراحة حسب  علىكله يدل  وهذا
   ٦. والعرف 

  -:الفقه اإلسالمي  اإلجازات ، مبينا حكمها الشرعي يفوسأتكلم عن أنواع 

  
                                                             

   ٤٣٦/  ٢اسىن املطالب )  ١( 

   ٨٥/ ٢، حاشية الشرقاوي  ٤٣٦/  ٢اسىن املطالب )  ٢( 

  ٢٨٠/  ٥اية احملتاج )  ٣ (

   ٤٣٦/  ٢اسىن املطالب )  ٤( 

   ٢٧٥/  ٥اية احملتاج )  ٥( 

  ٢٩٩شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٦( 



                                                                  ١٠٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  : أوال ـ اإلجازة السنوية 

. اإلجازة السنوية للعرف أو الشرط الوارد يف العقد  الشريعة اإلسالمية أمر حتديدترك فقهاء 

يكلف من  الَّحة ليستعيد خالهلا قوته ونشاطه وأأم قالوا بوجوب إعطاء العامل فرصة كافية للرا بيد

ني وأن من الصعب استمرار العامل يف عمله دون انقطاع وأخذ فرصة جيد نفسه ب. العمل ماال يطيق 

  . أهله وذويه 

لالتفاق الذي حيدث أقواهلم مبدة هذه الراحة بل تركوا ذلك للعرف أو  مل يصرحوا يففقهاء غري أن ال

  . على اإلجازة  نصه مل يرد نص يف املصادر الشرعية يألن. بني العامل ورب العمل 

مل أياما معدودة بإعطاء العاوما دام األمر كذلك فإنه ليس هناك ما مينع من إلزام رب العمل 

مع نصوص القرآن  شياًته ونشاطه عمال بروح اإلسالم ومتكل عام ينقطع فيها عن العمل ليستعيد قو

   ١ " ترحمونَ لَعلَّكُم اللَّه واتقُوا أَخويكُم بين فَأَصلحوا إِخوةٌ الْمؤمنونَ إِنما"  :والسنة يف قوله تعاىل

   ٢)  ......... املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه( اهللا عليه وسلم وقوله صلى 

وقد ورد عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ ما يفيد تقرير اإلجازة السنوية 

يف إحدى الليايل يطوف يف الطرقات  متفقدا لواقعة اليت حدثت أثناء خالفته فبينما كان عمر من خالل ا

مالك  ؟ : مسع امرأة تشكو من غياب زوجها الذي خرج مع اجليش وطالت غيبته فقال هلا رعيته ل

: قال  ٠معاذ اهللا : أردت سوًءا ؟ قالت : قال  ٠غزا زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه : قالت 

                                                             
  ١٠سورة احلجرات  آية  )  ١( 

  ،  ومسلم يف كتاب الرب   ٢٣١٠رقم )  ٨٦٢/  ٢"  ( أال لعنة اهللا على الظاملني " أخرجه البخاري يف صحيحة  يف كتاب املظامل باب قول اهللا تعاىل )  ٢( 

   ٢٥٦٤رقم )  ١٩٨٦/  ٤( والصلة واآلداب ـ باب حترمي ظلم املسلم واحتقاره        



                                                                  ١٠١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

أمر إين سائلك عن : فبعث إليه مث دخل على حفصة فقال  .فاملكي عليك نفسك فإمنا هو الربيد إليه 

إن اهللا ال يستحي من : كم تشتاق املرأة إىل زوجها ؟ فخفضت رأسها واستحييت ، قال  ٠قد أمهين 

أصدر اخلليفة عمر بن   هذا  وبعد       ٠١احلق  فأشارت بيدها  ثالثة أشهر وإال فأربعة أشهر 

مدة غياب أي شخص  تزيد الَّدة اجليوش يف خمتلف األقاليم بأأوامره إىل قاـ رضي اهللا عنه ـ اخلطاب 

عن أربعة أشهر  فصار من حق كل عامل أن مينح إجازة اعتيادية كل أربعة أشهر يتم حتديدها حسب 

سنوية فهو على ما شرط   ةل أجازمبنح العامإن وجد شرط مشروط يقضي إال   ٠مقتضيات احلال  

هو القائم بني الناس  وإال فإن العرف ٢  " املسلمون عند شروطهم "  لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  . ح اإلجازة أو عدمه األساس الذي يقوم عليه مبدأ من

لفقهاء يف استحقاق اإلجازة يف الشريعة اإلسالمية فل وعن مدى استحقاق العامل لألجر أثناء

  : األجري األجر مدة غيابه قوالن 

  :القول األول 

أنه ال يستحق إىل   ٦واحلنابلة   ٥والشافعية  ٤واملالكية يف املعتمد  ٣ذهب احلنفية يف املعتمد 

  .األجر

                                                             
   ١٢٨ي  ص تاريخ اخللفاء  جلالل الدين السيوط  ( ١ ) 

   .معلقا )  ٧٩٤/  ٢( أخرجه البخاري يف صحيحة يف كتاب اإلجارة ـ باب من أجر نفسه ليحمل    ) ٢( 

  ٣٩١/  ٣حاشية بن عابدين   )  ٣( 

  ٤٣٢/  ٥مواهب اخلليل للحطاب    ) ٤( 

   ٢٤١/  ٣حاشية البجريمي )  ٥( 

 ٣٦/ ٢شرح منتهى اإلرادات للبهويت    )  ٦( 



                                                                  ١٠٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ألن العامل ال يستحق األجر إال بتسليم منافعه وذلك ينعدم يف مدة البطالة سواء كان بعذر أو بغري عذر 

وقد قال . كما أن يف تكليف صاحب العمل بدفع األجر أيام العطلة يعترب أخذ ملاله بغري وجه شرعي 

   ١ " بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُواْ الَ آمنواْ الَّذين أَيها يا" : اهللا تعاىل 

ويسقط من الكراء : "  ٣ ويقول الدرديري    ٢لذا فإن العامل ال يستحق األجر مدة إجازته 

  ٤" بقدر ما عطل 

  :القول الثاين 

القول بأنه يستحق  إىل ٧وهو قول عند املالكية    ٦من فقهاء األحناف  ٥ ذهب ابن عابدين

وتكون أيامها   .عذر وله احلق يف إجازة سنوية مأجورة إذا كان هناك عرف ظاهر األجر إن غاب ل

القاضي أو داخلة يف العقد حبكم العرف الذي جرى عليه أهل الصنعة وقد كانت العادة يف أيامه بأن 

  . ة شهر رمضان ولو مل يعمل للسنوية كعطن أيام العطلة ااملدرس يستحق األجر ع

  .وانتهى رمحه اهللا إىل أن اإلجازة إمنا هي الستعادة القوة والنشاط 

                                                             
  )  ٢٩( سورة النساء آية  )  ١( 

   ١٦٢/  ١٥املبسوط للسرخسي )  ٢( 

  جتريد الفوائد الرقاق يف شرح كرت الدقائق إحتاف الرواة مبسلسل : هو أمحد بن حممد بن أمحد السعودي املصري املعروف بالشليب فقيه حنوي من تصانيفه )  ٣( 

  ٧٨/  ٢هـ   أنظر معجم املؤلفني لعمر رضا كحاله ١٠٢١تويف سنة  القضاة الفوائد الستة على شرح املقدمة األزهرية       

   ٣١/  ٤الشرح الكبري للدرديري امش حاشية الدسوقي )  ٤( 

  يف  رد احملتار على الدر املختار ـ العقود واآليل( هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي احلنفي الفقيه األصويل صنف كتبا كثرية منها )  ٥( 

  ٧٧/  ٩هـ    أنظر اإلعالم للزركلي  ١٢٥٢وغريها تويف بدمشق سنة ) األسانيد العوايل ـ العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية        

   ٢٧٧/  ١٧، وانظر رد احملتار  ٣٩١/  ٣حاشية بن عابدين )  ٦( 

  ١٧/  ٧حاشية الرهونة على الزرقاين  )  ٧( 



                                                                  ١٠٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  :والراجح 

القول الثاين الذي ذهب إليه ابن عابدين يف  ترجح لديبعد النظر يف القولني ووجه كل قول 

على ذلك أو إذا كانت  اظاهر االسنوية إذا كان هناك عرف حاشيته وهو استحقاق العامل لإلجازة

  .مشروطة يف العقد 

ن بطاعة ويل األمر لقوله سعودي وحنن مأموروملا يف ذلك من أخذ مبا أمر به ويل األمر يف نظام العمل ال

    ١ " ٠٠٠ منكُم اَألمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا" : تعاىل 

إذا كان هناك ما تعارف الناس فيؤخذ به يف هذه املسألة  املعتربة ألن العرف أحد املصادر الشرعيةو 

  عليه 

  فإذا اشترط العامل إجازة سنوية وجب الوفاء بالشرط  على شروطهم نيوألن املسلم

القرآن والسنة اليت وملا يف ذلك من العمل بروح اإلسالم يف التخفيف على الناس ومتشيا مع نصوص  

  .و إىل التراحم والتواد والتآخيتدع

  

  

  

  

                                                             
 )  ٥٩(  سورة النساء آية)  ١( 



                                                                  ١٠٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  اإلجازة األسبوعية : ثانيا 

ال خترج اإلجازة األسبوعية يف عرف الفقهاء عن ما تقرر يف اإلجازة السنوية فإذا كان هناك 

حد عرف أو عادة جرى عليها الناس واعتاد العمال العطلة يوم اجلمعة للمسلمني والسبت لليهود واأل

م وقد تعارف عليه الناس وما جرت به عادفإن عليه الرضا مبا . للنصارى وعلم صاحب العمل بذلك 

ما رآه : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم  ١) . املعروف عرفا كاملشروط شرطا ( جاءت القاعدة الشرعية 

   ٢) املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسنا 

اليت ما حكم السبوت عن اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة  ٤ سئل الغزايل  ٣قال السيوطي 

؟ ة ألنه يؤدي إىل تأخري التسليم عن العقد فهل تصح اإلجار ، فإن استثناها ؟ يستثنها ملتتخللها إذا 

كاستثناء الليل يف عمل ال . طالق العقد كالتصريح باالستثناء بذلك كان إ مإذا أطرد عرفه: فأجاب 

  . ار يتوىل إال بالنه

وكالم الغزايل متني وقومي وفيه فوائد ألن العرف وإن مل يكن عاما لكنه : قال السيوطي 

  . العرف يف أوقات الراحة وحنوها  ـزلةل منزـفيه فينموجود 

                                                             
  ٤٢٣/  ٧غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر )  ١( 

  والسخاوي يف املقاصد )  ١٣٣/  ٤(وهذا احلديث موقوف على ابن مسعود كما قال الزيلعي يف نصب الراية  )  ١٢١٣/  ٥(أخرجه البزار يف مسنده )  ٢( 

  . روي مرفوعا من حديث انس بإسناد ساقط ، واألصح وقفه على ابن مسعود :  عن عبد اهلادي قوله )  ٢٦٣/  ٢( ونقل العجلوين يف كشف اخلفا  ٣٦٧احلسنة ص       

  ا بارعا يف العلوم ، اعتزل جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد املصري اخلضريي السيوطي ، ولد ونشأ يتيما بالقاهرة ، كان إمام)  ٣( 

 .هـ ٩١١التدريس بعد األربعني وانصرف للتأليف ، تويف سنة      

  هـ     ٥٠٥حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل كان عاملا يف أصول الفقه والفروع وعلم الكالم وغري ذلك صاحب املصنفات املعروفة تويف سنة )  ٤( 

  ٢١٦/  ٤وفيات األعيان البن خلكان  ١٠/  ٤أنظر شذرات الذهب       



                                                                  ١٠٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ماً أم سواء كان املستأجر مسل، وكذلك ينبغي أن حيمل على عرف املستأجر واملؤجر مجيعا 

القول قول املسلم يف ذلك إذا مل يكن من أهل تلك ففلو كان عرف اليهود مطردا بذلك االستثناء . ال

وملك ، يف اإلجارة  داخلةالسبوت حينئذ ف . البلدة ومل يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف

فإذا اسلم مل يبق مانع  نفعته فيها إمنا امتنع عليه االستيفاء ألمر عريف مشروط ببقاء اليهوديةاملستأجر مل

   ١. حق املسلمني اجلمع يف أيام وعلى هذا تقاس 

يف التعليم بيومي اخلميس واجلمعة العطلة األسبوعية للصبيان ا ودولكن بعض فقهاء املالكية حد

ملا قدم من الشام ـ رضي اهللا عنه ـ  ٢ان اخلميس واجلمعة أن عمر بن اخلطاب دقال سبب مساحمة الولْ

ان لنشاطهم وفرح م دطالت غيبته تشوقت الناس إليه فرحا به وخرجوا ملالقاته فسبق إليه الولْبعد أن 

أنتم اشتغلتم بقدومي   اندللولْ فقال  وبات الناس عنده ليلة اجلمعة ودخل املدينة قبل صالة اجلمعة 

إىل  سنة   صار ذلكعلى من خالف ذلك بالفقر ف مث دعا  أنا قد ساحمتكم هذين اليومني  يب و فرحاً

   ٣. يوم القيامة 

وابتداؤه  ال يدخل يوم اجلمعة للعرف  إذا استأجر أجريا شهرا ليعمل له كذا : قال يف الفتاوى اهلندية 

   ٤. من صالة الفجر 

  

                                                             
   ٩٩األشباه والنظائر للسيوطي ص )  ١( 

  سنة هو أبو حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا القرشي العدوي أمري املؤمنني مشهور ومناقبه كثرية أستشهد يف أواخر ذي احلجة من )  ٢( 

   ٢٦٥/  ٣طبقات ابن سعد  ٥  ٥١١/  ٢اإلصابة ثالثا وستني سنة رضي اهللا عنه   وعاش ثالث وعشرين وويل اخلالفة عشر سنني ونصفا     

   ١٧/  ٧حاشية الرهوين علي الزرقاين )  ٣( 

   ٣٩٩/  ٤الفتاوى اهلندية )  ٤( 



                                                                  ١٠٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  

  وأما عن احتساب األجر يوم العطلة األسبوعية يف الفقه اإلسالمي 

إىل أنه جيب عليه    ٣واحلنابلة    يف املعتمد     ٢والشافعية    من احلنفية    ١فقد ذهب ابن عابدين 

حضور صالة اجلمعة ويستحق األجر عند غيابه ألن هذا الوقت مستثىن من مدة اإلجارة حبكم الشرع 

ضرر على صاحب وألن فيه مصلحة للعامل وتشجيعا له يف عمله وليس يف اليوم الواحد من كل أسبوع 

   ٤. العرف أو اشترط يف العقد وكان العاقدان على علم به  العمل وذلك إذا قضى به

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ٣٩٢/   ٣حاشية بن عابدين )  ١( 

   ٥٣٧/  ٧حتفة احملتاج ألبن حجر ـ امش حواشي الشرواين )  ٢( 

  ٤١/  ٦املغين ألبن قدامه )  ٣( 

  ٣٠١شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٤( 



                                                                  ١٠٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  إجازة األعياد : ثالثا 

األعياد مثل يوم اجلمعة وكذلك أن  يلحق بيوم اجلمعة أيام األعياد للمسلمني إذ يرى الفقهاء 

الناس أفراحهم ة بل يعطل فيها العمال ليشاركوا بقية يف مدة اإلجارأيام التشريق عند البعض ال تدخل 

  .ذه األيام ويلتقوا فيها بأهلهم وذويهم 

عليه  اياسلدخول ـ يعين دخول يوم اجلمعة ـ ققوله عدم ا: ذكر ذلك يف شرح املنهاج حيث قال 

وأن مثل أيام التشريق   كذلكأيام التشريق  بل ال يبعد أن. يد الفطر واألضحى باألوىل عدم دخول ع

بل أو غري ذلك كاأليام اليت أعتيد فيها خروج احململ . قبل يوم العيد أو بعده بطالة شيء  ااعتادوما لو  

    ١. مثال 

واختصاص اجلمعة لفضلها وذا يتضح أن      ٣أجري املشاهرة يشهد األعياد واجلمع : "  ٢قال أمحد 

   .األعراف  علىمبدأ اإلجازة وارد عند الفقهاء بناء 

  اإلجازة املرضية: رابعا 

ع املتعاقد عليها إذا كان يستحق األجر مىت سلم املنافأن العامل  يالقاعدة يف الفقه اإلسالمي ه

م أو أو أمضى املدة املتعاقد على العمل فيها إذا كان العقد على مدة كيو.  على عمل يف الذمة العقد مت

  . املنافع بالعمل أو مبضي املدة فإنه ال يستحق األجر  يستوف أسبوع أو شهر فإذا مل

                                                             
  ٢٨٠/  ٥اية احملتاج شرح املنهاج للرملي )  ١( 

 واملقصود خبروج احململ قافلة احلجاج عند رحيلها إىل احلج      

  هـ قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت ا أفقه وال ازهد  ١٦٤هو اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين املروزي مث البغدادي ولد ببغداد سنة )  ٢( 

  هـ   أنظر تذكرة احلفاظ للذهيب ٢٤١وال أورع وال اعلم منه تويف ببغداد يوم اجلمعة الثنيت عشرة خلت من ربيع األول سنة     

   ٤١/  ٦املغين والشرح الكبري )  ٣ (



                                                                  ١٠٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ولكن إذا مرض العامل مدة من الزمن أثناء عقد اإلجارة وانقطع عن عمله فهل له احلق بأن 

أو أنه ال      يطالب صاحب العمل بإعطائه أجرته أيام مرضه باعتبار املرض خارج  عن إرادته ؟

  يض ومنقطع عن العمل ؟ من األجر ما دام أنه مر يستحق شيئاً

  : اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني 

   :القول األول 

إىل أن العامل ال يستحق األجرة إذا     ٣والشافعية    ٢واملالكية    ١ذهب مجهور األحناف 

  . مرض أو انقطع عن العمل بعذر أو بغري عذر 

يوما أو يومني حوسب  ولو كان يبطل من الشهر( صراحة بقوله   ٤وقد ذكر ذلك السرخسي 

يف مدة  حق األجر بتسليم منافعه وذلك ينعدمبذلك من أجره سواء كان من مرض أو بطالة ألنه يست

   ٥) البطالة سواء كان بعذر أو بغري عذر 

بدفع أجر   العمل  صاحب إلزام  عدم  تقتضي   مل يعمل فإن العدالة فإذا مرض العامل و

وجه حق وهو حمرم على املسلمني   بغري الناس  قبيل أكل أموال من   يعد ذلك   مقابل ألن بدون 

                                                             
   ٤٤/  ٦حاشية رد احملتار )  ١( 

   ٤٣٢/  ٥، مواهب اخلليل للحطاب  ١٩٢/  ٢جواهر األكليل )  ٢( 

   ٢٤١/  ٣حاشية البجريمي  )  ٣( 

  ف حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر السرخسي اإلمام الكبري مشس األئمة قال القرشي كان إماما عالمة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا صن)  ٤( 

  تويف يف حدود التسعني واألربعمائه   ) يف جزأين صفة أشراط الساعة ( حنو مخسة عشر جملدا وشرح السري الكبري ) املبسوط (       

   ٥٢، وتاج التراجم ص  ٧٨/  ٣أنظر اجلواهر املضيئة        

   ١٦٢/  ١٥املبسوط للسرخسي )  ٥( 



                                                                  ١٠٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

 أَموالِ من فَرِيقاً لتأْكُلُواْ الْحكَّامِ إِلَى بِها وتدلُواْ بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُواْ والَ"   :  لقوله تعاىل

   ١ "تعلَمونَ وأَنتم بِاِإلثْمِ الناسِ

   ٢" ...كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام إن دماء: " صلى اهللا عليه وسلم ل وقا

فال يصح أن يلزم أحد بدفع مال بدون مقابل ألن األصل يف اإلجارة هو مقابلة مال مبنفعة واملنفعة 

  ٣. معدومة أثناء املرض 

   :القول الثاين 

األحناف املتأخرين ـ إىل أن العامل له احلق يف هذه اإلجازة  ذهب ابن عابدين ـ من فقهاء

إذا كان هناك عرف ظاهر وعام وتكون أيامها داخلة يف العقد حبكم العرف الذي جرى . وتكون بأجر 

  ٤. عليه أهل الصنعة 

   :والراجح 

  . وهو ما ذهب إليه ابن عابدين من استحقاق األجرة يف زمن اإلجازة املرضية 

وهو استحقاق ما يكون العرف لصاحله  ا يتطلبه القيام به يف العرف فعندالعامل مطالب عرفا بكل مألن 

  . واهللا أعلم   و أن يتمسك بالعرف يف هذا األمر    ،،،،،،،اإلجازة فمن حقه ه

                                                             
  )  ١٨٨( سورة البقرة آية )  ١( 

رسالة يف كتاب احلج ـ باب حجة النيب .   ٦٧حديث رقم )  ٣٧/  ١(رواه البخاري يف صحيحة ـ كتاب العلم ـ باب رب مبلغ أوعى من سامع )  ٢( 

  . ١٢١٨رقم )  ٨٨٩/  ٢(وسلم  صلى اهللا عليه 

   ٣٠٤شريف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٣( 

   ٣٩١/  ٣حاشية ابن عابدين )  ٤( 



                                                                  ١١٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثاين

  أنواع اإلجازات املستحقة للعامل يف نظام العمل السعودي

 العديد من اإلجازات حتقيقاًام صاحب العمل مبنح عماله حرص املنظم السعودي على إلز

بشأن احلد من رات خمتلفة ختتلف تبعا لنوع اإلجازة املقررة وذلك استكماال للمسرية اليت بدأها العتبا

  . تطبيقات مبدأ سلطة اإلرادة يف نطاق عقد العمل 

حب العمل التزاما فرض املنظم على صا عند ماوحق العمال يف احلصول على اإلجازات بدأ 

مؤداه حصول العمال على يوم راحة ال يقوم فيه بتأدية عمل وكان هذا اليوم غري مدفوع األجر ألن 

  . بالفعل  الهاشتغالعامل مل يكن حيصل على األجر إال عن األيام اليت 

نتيجة لتطور اتمعات وازدياد شوكة الطبقات العمالية يف الدول املختلفة  مث حتول هذا اليوم

   ١. إىل إجازة مدفوعة األجر وواصل ركب التطور سريه حىت وصل الوضع إىل ما هو عليه اآلن 

تقريرها يف نظام العمل السعودي اجلديد وفرض لواإلجازات اليت تدخل املنظم السعودي 

فيما يلي معاجلة األحكام اخلاصة ا وفقا ألحكام  ـ أتوىلس ـ حب العملااللتزام ا على عاتق صا

  : نظام العمل وهي كما يلي 

  اإلجازة السنوية: أوال 

السعودي على أنه من نظام العمل ) ١٠٩( ئة املادة التاسعة بعد املالفقرة األوىل من  تنص    :

تزاد إىل مدة ال تقل . ن واحد وعشرين يوما ن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدا عيستحق العامل ع "

اإلجازة بأجر عن ثالثني يوما إذا أمضى العامل يف خدمة صاحب العمل مخس سنوات متصلة وتكون 

   ......."يدفع مقدما 
                                                             

   ١٦٢/  ١٦١منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 



                                                                  ١١١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  ـ التعريف باإلجازة السنوية 

عن كل سنة من ) سنويا ( اإلجازة السنوية هي اإلجازة اليت يستحقها العامل بصفة دورية 

   ١. السنوات اليت ميضيها يف خدمة صاحب العمل 

وعن شروط استحقاق العامل لإلجازة السنوية فإنه يبدو لنا من حيث الظاهر على األقل أن النص قد 

  . ى العامل عاما كامال يف خدمة صاحب العمل حدد لذلك شرطا عاما مؤداه أن يكون قد مضى عل

يف  فاإلجازة السنوية إذا مل ميضِ حق ـ من جهة النظام ـ ومن مث فاألصل أن العامل ليس له 

ل الفعلي ولكن جيوز لصاحب واملقصود بالعام هذا عام من العم. خدمة صاحب العمل إال أقل من عام 

ألن اختيار تواريخ منح  ، مضي عام على خدمته لديهجتاوز هذا الشرط ومنحه األجازة قبل العمل 

   ٢. اإلجازات السنوية للعمال هو حق مستقل لصاحب العمل 

لسنة املتواصلة كشرط الستحقاقها وعن مدى حق العامل يف اإلجازة السنوية إذا مل يكمل ا

  : كون أمام حالتني ن

  :األوىل 

لتايل فهو ال يستحق أن الشرط الالزم الستحقاقها هو إكمال السنة يف خدمة متواصلة وبا 

ويقع من صاحله إذا كان . تحقق هذا الشرط الذي ميثل العلة من منح اإلجازة السنوية اإلجازة إال ب

ض صاحب العمل قد جعل تقسيم العمال على دفعات حبيث مينح العامل إجازته قبل استحقاقها ألغرا

  . ذتنظيمية وال توجد إشكالية عندئ

                                                             
   ١٦٢منري الدكمي  ص . الوجيز د )  ١( 

   ٢١٨نزار الكيايل ص . ، وانظر الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي  د  ٢٢٢ـ  ٢٢١حممد براك الفوزان ص . التعليق على نظام العمل  د)  ٢( 



                                                                  ١١٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  : والثانية 

وهي إذا انتهت خدمة العامل لسبب أو آلخر دون أن تسمح له الظروف بإكمال شرط املدة 

فاالجتاه الغالب يف الفقه والقضاء ، أو التمتع باإلجازة السنوية كأن يؤدي عشرة أشهر وتنتهي خدمته 

وهو  "التخفيض النسيب"أو  "باالستحقاق النسيب"ته إىل استحقاق العامل ما يصطلح على تسمي

استحقاق العامل ألجر اإلجازة السنوية الذي يتناسب واملدة اليت قضاها يف اخلدمة باعتبارها حقا 

وقد نصت على هذا املادة احلادية   ١.  صددمكتسبا له وهو الطرف املعين باحلماية املقررة يف هذا ال

  .من هذا البحث    ١٢٠كما سيأيت ص )  ١١١(عشرة بعد املئة من نظام العمل السعودي 

حيث صدر    ٤٥٦٩وذا قضت  هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري  يف القضية  رقم    

ب العمل بصرف مبلغ هـ  القاضي بإلزام صاح ١٤٣٠/  ٥/  ٢٨بتاريخ     ٤٣٠/  ٨٩القرار رقم  

  ). ٧ملحق رقم  (  .للعامل عبارة عن بدل إجازة  مل يتمتع ا يف حينها (..............) وقدرة 

   ٤٥٦١وكذا القرار الصادر من هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري  يف الدعوى  رقم    

لزام صاحب العمل هـ  القاضي بإ ١٤٣٠/  ٥/  ٤بتاريخ    ٤٣٠/  ٧٨حيث صدر القرار رقم  

للعامل عبارة عن بدل إجازة مل يتمتع ا يف حينها  عن خدمة أربع (.............) بدفع مبلغ وقده 

  ). ٨ملحق رقم  (  .سنوات مضت 

صاحب العمل سنة كاملة  وإذا كان يشترط الستحقاق العامل إجازة سنوية أن ميضي يف خدمة

فاإلجازة ال تتوزع بنسبة ما فات من السنة . ستحق إجازة ما ال ي، السنة عليه يف عمله  فإنه قبل مضي

حبيث جيوز للعامل أن يدعي مثال أنه استحق نصف اإلجازة ألنه أمضى يف عمله نصف سنة وإمنا هو 

                                                             
   ٢٠٥سليمان بدري الناصري ص . قانون العمل دراسة مقارنة د )  ١( 



                                                                  ١١٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ويتكرر احلق يف . كاملة  حينئذة إىل أن متر السنة كاملة فتثبت له اإلجازة يبقى بدون أي حق يف اإلجاز

   ١. رت سنوات العمل اإلجازة كلما تكر

ونالحظ أن الشرط الذي أوجب أن يقضي العامل يف خدمة صاحب العمل عاما كامال ال يعين 

. الستحقاق اإلجازة كاملة ولكنه ال يعدو أن يكون شرطا ، لبدء استحقاق اإلجازة  اكونه شرطا الزم

  . وهذا يتفق مع روح النظام واجتاهاته 

خر وانتهت خدمته لسبب أو آللدى صاحب العمل  سنةإذا قضى العامل أقل من  ونالحظ أنه

        ٢. إجازة بنسبة املدة اليت قضاها يف العمل  بدل فإنه يستحق

واحلكمة من تقرير إجازة سنوية للعامل هي إتاحة الفرصة له ليستعيد نشاطه وقواه املادية 

   ٣. تنمية لإلنتاج واملعنوية 

املرضية ومن العرضية واألجازات نوية مستقلة عن إجازات األعياد واإلجازات واإلجازات الس

مث ال ختصم إجازات األعياد من اإلجازات السنوية وال يؤثر يف استحقاق العامل إلجازته السنوية أن 

   ٤. قد حصل على إجازة مرضية يف السنة نفسها يكون 

وال يؤثر يف احتساب خدمة العامل كذلك تنازل رب العمل عن املنشأة آلخر بأي تصرف وال 

انتقاهلا بوفاته إىل ورثته فيلزم رب العمل اجلديد إعطاء العامل إجازته السنوية ولو مل متض سنة على 

                                                             
  ١٦٢عيد نايل ص . السيد . الوسيط د )  ١( 

  ١٦٣منري الدكمي ص . الوجيز  د)  ٢( 

  ١٩٧حممد عبد القادر احلاج ص . شرح قانون العمل اليمين اجلديد د )  ٣( 

  ١٤٩صالح الدين مجال الدين ص . قانون العمل د )  ٤( 



                                                                  ١١٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

امات الناشئة عن قبل العامل بالتضامن مع السلف عن تنفيذ االلتز مسئولانتقال ملكية املنشأة إليه ألنه 

   ١. عقد العمل إال إذا اتفق على خالف ذلك 

وتعترب اإلجازة السنوية حقا مستقال للعامل ال جيوز لصاحب العمل إن خيصم اإلجازات 

  : األخرى إذا تداخلت معها وتطبيقا لذلك 

كذلك  .جازة السنوية للعامل ما حصل عليه من إجازة مرضية ال جيوز لصاحب العمل أن خيصم من اإل

  . ال جيوز لصاحب العمل أن خيصم من اإلجازة السنوية للعامل أيام الراحة األسبوعية 

  ٢الوطنية فال حيسب ضمنها يوم من أيام األعياد الدينية أو كذلك إذا وقع خالل اإلجازة السنوية للعامل

ونقصد باستقالل اإلجازة السنوية أن صاحب العمل ال ميلك من الناحية القانونية احلق يف أن 

خيصم من مدة اإلجازة السنوية املستحقة للعامل ما قد يتخللها من هذه اإلجازات أو من باب أوىل ما 

  .  يكون العامل قد حصل عليه من إجازات أخرى قبل قيامه بإجازته السنوية 

من أن املنظم السعودي مل ينص على مبدأ استقالل اإلجازة السنوية عن اإلجازات على الرغم 

على العكس من غريه من  ، صراحةاألخرى حيث مل يرد النص يف نظام العمل السعودي على هذا املبدأ 

ال تداخل يف حساب مدة اإلجازة السنوية مع ما قد  هاألنظمة كالنظام املصري الذي ينص على أن

إال أن هناك شبه إمجاع فقهي . من راحات أسبوعية أو عطالت رمسية أو إجازات أخرى يتخللها 

   ٣. وتأييد قضائي هلذا املبدأ 

                                                             
   ١٩٩حممد عبد القادر احلاج ص . شرح قانون العمل اليمين اجلديد د )  ١( 

  ٢٢٤حممد الفوزان ص . ي اجلديد د التعليق على نظام العمل السعود)  ٢( 

   ١٧٠منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٣( 



                                                                  ١١٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

غرضه الذي شرع من أجله  نواع من اإلجازات كل نوع منها لهوقد منح النظام العامل عدة أ

فإذا حصل العامل على أحدها مل مينعه ذلك من احلصول على األخرى . حبيث يستقل عن اآلخر 

  . بشروطها ومدا 

فاحلصول على اإلجازة السنوية كاملة ال حيرم العامل من اإلجازة األسبوعية أو إجازة األعياد 

ونبدأ  إجازة أخرى أي أننا نكون بصدد اتصال  ، معينةاحلالة تنتهي إجازة  ففي هذهأو اإلجازة املرضية 

  ١. اإلجازات ويستفيد العامل منها مجيعا  أو تعاقب

 الّاملرضية معناه أ العرضية أو واستقالل اإلجازة السنوية عن إجازات األعياد أو اإلجازات

ته السنوية أن يكون صم مدة هذه اإلجازات من اإلجازة السنوية وال يؤثر يف استحقاق العامل إلجازخت

قد حصل على إجازة مرضية يف السنة نفسها وال ختصم من اإلجازات السنوية ما يكون قد أخذه من 

  . إجازات عارضة لظروف طارئة 

وإذا وقع خالل اإلجازات السنوية يوم من أيام األعياد املأجورة أو يوم راحة أسبوعية فهل حيسب يوم 

  ؟ أم ال حيتسب ؟ من أيام اإلجازة السنوية العيد أو يوم الراحة األسبوعية 

إىل أن مدة اإلجازة متتد بقدر أيام الراحة األسبوعية وأيام األعياد وذلك    ٢ النظام  فقهاءذهب بعض 

  . انعكاس ملبدأ استقالل اإلجازة السنوية 

إىل أن احلكمة من الراحة األسبوعية إعطاء العامل راحة بعد  األنظمة  فقهاءمن  ٣وذهب البعض اآلخر

فإذا كان العامل يف إجازته السنوية فهو ال حيتاج إىل راحة أسبوعية ألنه يعمل ملدة ستة . أسبوع عمل 

                                                             
  ٣٥٢حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ١( 

  ٢٧٣حممد لبيب شنب ص . ، وشرح قانون العمل د  ٢١٦الكيايل ص . الوسيط د )  ٢( 

   ٦٠٢حسن كرية  ص . أصول قانون العمل د )  ٣( 



                                                                  ١١٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

فإذا . باملناسبات الدينية والقومية أيام مثلها كما أن إجازة األعياد تستهدف متكني العامل من االحتفال 

  . لعامل يف خالل هذه الفترة يف إجازته السنوية فإن ذلك يعين متكنه من ذلك االحتفال كان ا

ر نصوص نظام العمل احلمائية تفس والقاعدة، ألنه أصلح للعامل ، والرأي األول أوىل بالترجيح 

   ١. عند الشك ملصلحة العامل 

ئ اليت قررها أهم املباد العامل لألجر أثناء اإلجازة السنوية جند أن منوعن مدى استحقاق 

لألجر أثناء من نظام العمل السعودي اجلديد مبدأ استحقاق العامل )  ١٠٩ ( ئةملنص املادة التاسعة بعد ا

  . اإلجازة السنوية 

فاإلجازة السنوية إجازة بأجر كامل وذلك ألن الغرض من اإلجازة السنوية هو استعادة العامل 

لنشاطه وال يتحقق إال إذا كانت اإلجازة السنوية مدفوعة األجر حبيث حيصل العامل خالهلا على نفس 

 ا الدخل الذي حيصل عليه أثناء عمله فاإلجازة لو مل تكن بأجر ملا فضل العامل التمتعا طاملا أ

   ٢. سيترتب عليها انقطاع أو حىت نقصان دخله من عمله 

ألن الغاية اليت قصد املنظم حتقيقها من تقرير إجازة سنوية للعامل لن تتحقق وبالتايل يفوت 

قصد املنظم من تقرير اإلجازة إذا حرم العامل من أجره خالهلا وسوف تصبح بالنسبة له خسارة مؤكدة 

لوحيد ومتسى حرية وقلقا ألنه بكل تأكيد سوف يبحث عن عمل آخر يقوم به خالهلا فقد فيها دخله ا

وهلذا جند أن العامل حيصل على إجازته السنوية بأجر كامل وحىت    ٣يعوض ما فاته من دخله بسببها 

عامل احلق يف وذلك أن لل. إذا ترك العامل عمله قبل متتعه باإلجازة فإن حقه يف األجر ال يسقط 
                                                             

  ١٦٤السيد عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 

   ١٧٥منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

   ٤٨٩حسن كرية ص . ، وأصول قانون العمل د  ٧٦١عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٣( 



                                                                  ١١٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

للمدة اليت  قبل استعماله هلا وذلك بالنسبةصول على أجره عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل احل

  . نها مل حيصل على إجازته ع

 أساس  و  يف العمل  منهاقضاه  بنسبة ما  كسور النسبة  عن اإلجازة  كما يستحق أجرة 

   ١. أن حق العامل لألجر مستحق عن عمله السابق على الترك ـ كما نعتقد ـ ذلك 

العمال االشتغال وعدم احلصول  بدون أجر أو بأجر خمفض لفضل غالبية ولو تقررت اإلجازات

جازة حىت ال حيرموا من أجرهم خالل مدا ولن جيدي حينئذ تطبيق اجلزاءات والعقوبات اإلعلى 

اكتشاف عدم حصول العامل على اإلجازة ما دام هو شخصيا املنصوص عليها يف القانون إذ سيصعب 

  ٢. غري راغب فيها 

األجر ( ر الثابتة وهذا األجر الذي حيصل عليه العامل أثناء اإلجازة يشمل كل ملحقات األج

ن هذه امللحقات الثابتة ال تثري أي خالف بشأن استحقاق العامل هلا أثناء اإلجازة حيث إ) الفعلي 

امل على نفس األجر الذي كان حيصل عليه أثناء العمل وهو نفس احلل املتبع يف حالة حيث حيصل الع

أو مشاهرة حيث حيصل األول على أجر اإلجازة عن طريق حساب  ذي يتقاضى أجره مياومةالعامل ال

أما العامل الذي يتقاضى أجره مشاهرة فال . أجره اليومي مضروبا يف عدد أيام اإلجازة املستحقة له 

 لو كان قد أدى العمل فعال ومل يتمتعكلة يف شأنه ألنه سيحصل على أجره الشهري كامال كما مش

  . باإلجازة 

                                                             
  ٢٢٣حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ١( 

   ٢٠٨شنب ص حممد لبيب . شرح قانون العمل د )  ٢( 



                                                                  ١١٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

أما العمال الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة أو اإلنتاج فيحسب أجر اإلجازة 

من خدمته بالنسبة هلم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية يف السنة األخرية 

   ١. ويكون هذا األجر هو املستحق للعامل أثناء اإلجازة السنوية 

ة أيام مث يضرب اليوم على أساس أن أيام العمل ست وإذا كان األجر باألسبوع حيسب أجر

الناتج يف عدد أيام اإلجازة أما إذا حتدد األجر بالساعة أو القطعة أو على أي أساس آخر فإن األجر 

حيسب على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية يف السنة األخرية أو عن املدة اليت 

   ٢. عن ذات الفترة  أيام العمل الفعليةإن قلت عن ذلك مقسوما على عدد  هااشتغل

وهذا املقابل الذي حيصل عليه العامل أثناء اإلجازة ليس من قبيل التعويض ولكنه يف حقيقته 

اه العامل من عمل فعلي خالل السنة اليت حيح هلذه الكلمة فهو مقابل ملا أدأجر باملعىن القانوين الص

وقت الذي يقوم فيه بإجازته ليكون يستحق عنها اإلجازة لكن تقرر إرجاء حصول العامل عليه إىل ال

عونا له يف حتقيق االستمتاع ا ومن مث فعقد العمل ال يعترب موقوفا أثناء اإلجازة ففترة اإلجازة ميكن 

  ٣. تكييفها على أا فترة عمل حكمية رغم عدم أداء العامل للعمل فعال خالهلا 

فة إىل األجر األساسي على إعانة غالء باإلضاأثناء اإلجازة  ويتفق الشراح على أن العامل حيصل

غتراب اخلطرية وبدل االاملعيشة والبدالت املعتربة جزءا من األجر كبدل طبيعة العمل وبدل األعمال 

. أثناء اإلجازة نتقال فال يستحقها ترتبط مبمارسة العمل مثل بدل اال وبدل التمثيل أما البدالت اليت

نسب املئوية اليت يتقاضاها باإلضافة إىل أجره األساسي كعمولة وحيصل العامل أيضا على العمولة وال
                                                             

   ١٧٦منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 

  ٣٥٦حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ٢( 

   ١٧٦منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٣( 



                                                                  ١١٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

زيادة اإلنتاج أو النسبة املئوية من األرباح أو املبيعات وال يشمل أجر اإلجازة امللحقات اليت تصرف 

فهذه امللحقات تصرف كاملة للعامل سنويا وال  . للعامل سنويا مثل املنح واملكافآت ونسب األرباح

  . ينقص منها مقابل األيام اليت مل يعمل فيها حلصوله على إجازته السنوية 

وأما املزايا العينية فالقاعدة أن العامل حيصل عليها أثناء اإلجازة إذا كانت ال ترتبط بالقيام 

اإلجازة أو أن حيرم من  امل مسكنه أثناءبالعمل مثل املسكن والعالج الطيب فال يعقل أن يترك الع

  .العالج

وأما إذا كانت امليزة العينية ترتبط مبباشرة العمل مثل نقل العامل بسيارات الشركة إىل مقر العمل ومنه 

   ١. إىل مكان إقامته فال يلتزم ا صاحب العمل أثناء اإلجازة 

شتغال أثناء م على العامل االرب أوىل حيفمن بااستبدال األجر باإلجازة  وإذا كان املنظم قد منع

اإلجازة لدى صاحب عمل آخر باعتبار أن ذلك يتناىف مع الغرض الذي قررت اإلجازة من أجله وهو 

  . راحة العامل 

فإذا ثبت لصاحب العمل أن العامل قد اشتغل لدى صاحب عمل آخر أثناء اإلجازة كان له أن 

هذه اإلجازة فإن كان العامل قد تقاضى أجر اإلجازة جاز حيرم  العامل من األجر املستحق له عن 

)  ١١٨(  ئةة بعد املالثامنة عشر وهو ما يقرره صراحة نص املادة    ٢. لصاحب العمل أن يسترده منه 

ال جيوز للعامل أثناء متتعه بأي من إجازاته املنصوص ( حيث نصت على  أنه السعودي من نظام العمل 

ن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف عليها يف هذا الفصل أ

                                                             
   ١٦٦ـ  ١٦٥السيد عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 

   ١٧٨منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 



                                                                  ١٢٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

وهذا ) . ذلك فله أن حيرمه من أجره عن مدة اإلجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك األجر 

   ١. إىل حاالت اشتغال العامل يف اإلجازة حلسابه اخلاص اجلزاء ال ميتد 

ستثنائية هلذا اجلزاء توجب التمييز ولكن الصفة االاهره هلذا وقد ال توجد هناك حكمة ظ

التضييق يف تفسريه وعدم القياس عليه ومع ذلك فقد يكون يف عدم حرمان العامل الذي يشتغل مستقال 

اهلوايات على استغالهلا يف هذه يشجع العمال من أصحاب  حلسابه خالل فترة اإلجازة من أجره عنها ما

   ٢.  الفترة 

  هاء عقد العمل على احلق يف اإلجازة السنوية نتـ وعن أثر ا

. فقد حيدث أن ينتهي عقد العمل يف وقت سابق على متتع العامل باإلجازة السنوية املقررة له 

ئة بعد امل  ةعشر  تنص املادة احلادية  وقد تكفل نظام العمل السعودي ببيان احلكم يف هذه احلالة حيث

للعامل احلق يف احلصول على أجره عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل : " على أنه )  ١١١( 

كما يستحق أجرة اإلجازة عن . استعماله هلا وذلك بالنسبة إىل املدة اليت مل حيصل على إجازته عنها 

  " . أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل 

  

  

                                                             
   ١٧٨رمضان مجال كامل ص . شرح قانون العمل اجلديد  د )  ١( 

   ٤٩٢حسن كريه ص . أصول قانون العمل د )  ٢( 



                                                                  ١٢١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ء نتهاإجازته السنوية عند اقررة حلق العامل يف احلصول على مقابل وقد تواترت األحكام القضائية امل

من األخطاء    ١ نتهاء بسبب الفصل الرتكاب العامل خطأ جسيماًعقد عمله ، حىت ولو كان هذا اال

وذلك ألن استحقاق العامل السعودي من نظام العمل )  ٨٠(  عليها يف املادة الثمانني وصنصالواردة امل

ألن العامل إمنا استحق اإلجازة عن مدة خدمته . ل يرجع إىل سبب سابق على سبب الفصل هلذا املقاب

   ٢. لدى صاحب العمل وهي سابقة بطبيعة احلال على سبب الفصل 

حيث    ٤٥٦٥ىل هذا ذهبت هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري  يف الدعوى رقم  وإ  

هـ  القاضي باستحقاق املدعي بدل  ١٤٣٠/  ٥/  ٧بتاريخ     ٤٣٠/  ٧٥القرار رقم    أصدرت

وللعامل احلق يف احلصول  ). ٩ملحق رقم  (  .جازة عن املدة اليت قضاها يف خدمة صاحب العمل إ

ملدة وذلك بالنسبة إىل ا. على أجر عن أيام اإلجازة املستحقة له يف حالة تركه العمل قبل استعماله هلا 
                                                             

  ال جيوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إال يف احلاالت اآلتية ، (  من نظام العمل السعودي نص املادة الثمانني)  ١( 

  :ح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ وبشرط أن يتي       

  . ـ إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو املدير املسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه ١    

  التعليمات ـ املعلن عنها يف مكان ظاهر من ـ إذا مل يؤد العامل التزاماته اجلوهرية املترتبة على عقد العمل أو مل يطع األوامر املشروعة أو مل يراع عمدا ٢    

  .قبل صاحب العمل ـ اخلاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة           

  .ـ إذا ثبت إتباعه سلوكا سيء أو ارتكابه عمال خمال بالشرف أو األمانة ٣     

  ـ إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصري يقصد به إحلاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل اجلهات املختصة ٤      

  .باحلادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه             

  .ـ إذا ثبت أن العامل جلأ إىل التزوير ليحصل على العمل ٥       

  .ـ إذا كان العامل معينا حتت االختبار ٦       

  كتايب ـ إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خالل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار ٧       

  .ه مخسة أيام يف احلالة الثانية من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام يف احلالة األوىل وانقطاع             

  .ـ إذا ثبت أنه استغل مركزه الوضيفي بطريقة غري مشروعة يف احلصول على نتائج ومكاسب شخصية ٨        

  .ـ إذا ثبت أن العامل أفشى األسرار الصناعية أو التجارية اخلاصة بالعمل الذي يعمل فيه ٩         

   ١٧٩منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 



                                                                  ١٢٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

اليت مل حيصل على إجازة عنها أي أنه إذا انتهت عالقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية 

   ١. استحق األجر املقابل هلذا الرصيد 

سلبه حقه يف اإلجازة السنوية عن السنة فإن انتهاء خدمة العامل ال ت:  على ما سبق وبناًء

خالل السنة األخرية بغض النظر عن سبب انتهاء عالقة العمل غري األخرية أو مبعىن أدق عن مدة عمله 

أنه يف هذه احلالة يتقاضى مقابال نقديا عن هذه املدة من اإلجازة اليت مل يستطع القيام ا مثل انتهاء عقد 

  ٢. عمله

أيام اإلجازة  عامل احلق يف احلصول على أجره عنألن حقه يف األجر ال يسقط وذلك ألن لل

  . املستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله هلا وذلك بالنسبة للمدة اليت مل حيصل على إجازته عنها 

ساس ذلك كما نعتقد أن كما يستحق أجرة اإلجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل وأ

   ٣. ألجر مستحق عن عمله السابق على الترك حق العامل يف 

  جازة األعياد واملناسبات إ: يا ثان

  : على اآليت من نظام العمل السعودي )  ١١٢(ئة ة بعد املتنص املادة الثانية عشر

  " . لكل عامل احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد واملناسبات اليت حتددها الالئحة " 

                                                             
   ٣٥٧حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ١( 

   ١٧٠السيد عيد نايل ص . وانظر الوسيط د          

   ١٢٨غالب علي الداوودي ص . ـ وانظر شرح قانون العمل وتعديالته  د ١٧٩منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

  ٢٢٣حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ٣( 



                                                                  ١٢٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ورغبة منه يف عدم  نسبة لهمن فرط أمهيتها بال متر باإلنسان أو اتمع فيقرراملناسبة هي حادثة 

ا كل عام وال شك أن لكل إنسان ولكل جمتمع مناسباته اليت حيتفي ا سواء  ضرورة االحتفاء نسياا 

واملناسبة اخلاصة حيتفي ا صاحبها بنفسه ويشاركه . كانت هذه املناسبات خاصة به أو عامة له ولغريه 

 تمع بأسره ذوو قرباه وأصدقاؤه أما املناسبة العامة فيحتفيومن هنا جاءت فكرة تعطيل األعمال . ا ا

متر باتمع عامة وخاصة بصفة رمسية يف املناسبات العامة متكينا للناس من االحتفاء باملناسبة السعيدة اليت 

  ١.  كرة بنيهراسخة يف ذا مرة كل عام حىت تبقى

ومراعاة هلذه االعتبارات فقد منح املنظم السعودي العامل احلق يف إجازة يف أيام األعياد 

  ٢. رضها مثل هذه األعياد واملناسبات بواجباته االجتماعية اليت تفواملناسبات حىت يتمكن من القيام 

ازات عن أيام اإلج وعدد   األعياد  هـ  ١٣٨٩/  ١/   ٢٤يف   ٣٥٧ قرار العمل رقم  وقد حدد 

  : وهي كما يلي . كل منها 

  .ـ عيد الفطر و إجازته ثالثة أيام 

  . ـ عيد األضحى و إجازته أربعة أيام

  .ـ اليوم الوطين للمملكة واإلجازة عنه يوم واحد 

ولكن ليس . واأليام احملددة بالقرار الوزاري كإجازات أعياد هي وحدها املفروضة على صاحب العمل 

يادة أيام إجازة األعياد وجعل األيام الزائدة بأجر كامل ويتم ذلك باتفاق بني هناك ما مينح من ز

                                                             
   ٧٤٣عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل والتأمينات االجتماعية د )  ١( 

   ١٨٢منري الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل د )  ٢( 



                                                                  ١٢٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ريان عادة صاحب العمل على أو جبالطرفني يف عقد العمل أو بالنص على ذلك يف الئحة نظام العمل 

   ١. ذلك 

أو طبيعة النشاط  وإجازة األعياد يثبت احلق فيها لكل عامل بغض النظر عن عدد عمال املنشأة

   ٢ الذي تباشره 

وإجازة األعياد مستقلة عن كل من اإلجازة السنوية واإلجازة املرضية ومن مث ال جيوز أن ختصم 

  . إجازة األعياد من أي منهما 

وال جيوز لصاحب العمل تعويض العامل عن إجازة األعياد بأيام أخرى ألن األعياد ليست 

  .حتفاالت واملناسبات وهي تنتهي بانتهائها وال عوض فيها للراحة وإمنا للمشاركة يف اال

ولكن إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل يف أيام إجازة األعياد ، التزم صاحب العمل بأن 

ئة وذلك إضافيا يوازي أجره العادي مضافا إليه مخسني باملا يدفع للعامل باإلضافة إىل أجره العادي أجراً

حيث )    ١/  ٧(  مل السعودي ئة من نظام العة  بعد املاملادة السابع الفقرة األوىل من تطبيقا لنص

أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل اإلضافية جيب على صاحب العمل  : "تنص على اآليت 

  . ٣ "من أجره األساسي    %  ٥٠يوازي أجر الساعة مضافا إليه 

وإذا كان جيوز لصاحب العمل تشغيل العامل خالل إجازات األعياد بأجر مضاعف فهل جيوز 

لقد سبق أن بينا أن العامل ال جيوز و للعامل االشتغال أثناء إجازات األعياد لدى صاحب عمل آخر ؟ 

                                                             
  ٦٠٩حسن كريه ص . قانون العمل د  وانظر أصول   ١٧٢السيد عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 

   ١٨٢منري الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل د )  ٢( 

   ١٧٢عيد نايل ص . الوسيط د )  ٣( 



                                                                  ١٢٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

له االشتغال لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته السنوية باعتبار أن ذلك يتناقض مع اهلدف من 

إلجازة السنوية واملتمثل يف حصول العامل على الراحة الالزمة حىت يعود إىل العمل بعد انقضاء اإلجازة ا

  أكثر نشاطا فهل ينطبق هذا التحرمي أيضا على إجازات األعياد ؟ 

اختلف الفقه يف الرد على هذا التساؤل يف ظل العمل بنظام العمل السابق الذي مل يكن ينص 

شأ أن يدع جماال لالختالفات نظام العمل السعودي اجلديد فلم يهذا التساؤل أما على صراحة على رد 

على عدم جواز   )١١٨( الثامنة عشرة بعد املئة يف املادة  ١ صراحةً الفقهية حول هذا املوضوع فنص

اشتغال العامل لدى صاحب عمل آخر أثناء متتعه بأي من اإلجازات املنصوص عليها يف الفصل الرابع 

. ومن بينها إجازات األعياد واملناسبات الرمسية . اجلديد  السعودي من الباب السابع من نظام العمل

من  وأن يسترد منه ما أداه لهحيرمه من األجر املقرر لإلجازة  ، وإال ثبت لصاحب العمل احلق يف أن 

   ٢. أجر عنها 

  اإلجازات العارضة : ثالثا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت  ) ١١٣ ( ئةاملة عشرة بعد تنص املادة الثالث

أو  ، وثالثة أيام ملناسبة زواجه ، ملدة يوم واحد يف حالة والدة مولود له بأجر للعامل احلق يف إجازة "

ق املؤيدة للحاالت وحيق لصاحب العمل أن يطلب الوثائ. يف حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 

  .  "املشار إليها 

                                                             
  ال جيوز للعامل أثناء متتعه بأى من إجازاته املنصوص عليها يف هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل : " تنص املادة الثامنة عشرة بعد املائة على اآليت )  ١( 

  .أداه إليه من ذلك األجر فإذا أثبت  صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن حيرمه من أجره عن مدة اإلجازة أو أن يسترد ما سبق أن . آخر .     

   ١٨٣منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 



                                                                  ١٢٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ت احلديثة يف تنظيم اإلجازات نظام العمل السعودي قد سلك مسلك التشريعا وذا يكون 

يتعرض له العامل من ظروف وطوارئ تستدعي تغيبه عن العمل وهي أخذ يف االعتبار ما قد  ماعند

   ١. ظروف غالبا ذات طابع إنساين أو اجتماعي 

طلبه ودون حاجة ملوافقة صاحب العمل  لعامل بناء علىالنظام لوهي إجازة بأجر كامل مينحها 

مىت قدم العامل الوثائق الدالة على أحقيته يف احلصول عليها حيث يثبت لكل عامل احلق يف احلصول 

   ٢. على إجازة مدفوعة األجر 

  إجازة احلج : رابعا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت  ) ١١٤(  ئةة بعد املتنص املادة الرابعة عشر

للعامل احلق يف احلصول على إجازة بأجر ال تقل مدا عن عشرة أيام وال تزيد على مخسة عشر يوما ( 

وذلك ألداء فريضة احلج ملرة واحدة طوال مدة خدمته إذا مل يكن قد  ، مبا فيها إجازة عيد األضحى

دى صاحب ويشترط الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون العامل قد أمضى يف العمل ل. أداها من قبل 

ولصاحب العمل أن حيدد عدد العمال الذين مينحون هذه اإلجازة . العمل سنتني متصلتني على األقل 

  ) . سنويا وفقا ملقتضيات العمل 

مراعاة لالعتبارات الدينية ومتكينا للعمال من أداء فريضة احلج فقد أتى نظام العمل السعودي 

  .العمل السابق وهي إجازة احلج اجلديد بإجازة جديدة مل تكن مقررة يف نظام 

                                                             
  ٢٢٦حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي د )  ١( 

  ١٩٥منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 



                                                                  ١٢٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

وحدها . مخسة عشر يوما ـ املنظم  هاكما حددـ وهي إجازة بأجر كامل وملدة أقصاها  

   ١. على أن حتسب ضمن هذه املدة إجازة عيد األضحى املقررة بأربعة أيام . األدىن عشرة أيام 

ى صاحب العمل ويشترط الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون العامل قد أمضى يف العمل لد

ن حيدد عدد العمال الذين مينحون هذه اإلجازة سنويا ولصاحب العمل أ. سنتني متصلتني على األقل 

   ٢. وفقا ملقتضيات العمل 

ويشترط أن ال يكون العامل قد سبق له احلصول على هذه اإلجازة وذلك تطبيقا لنص املادة 

   ٣. اد فهو تطوع ما زإىل أن احلج مرة واحدة يف العمر فوذلك بالنظر 

وهذه اإلجازة للعامل مستقلة عن باقي إجازاته األخرى كاإلجازة السنوية أو املرضية أو 

  .... . العارضة 

وهذه اإلجازة متنح للغرض الذي خصصت من أجله وهو بالنسبة للمسلمني أداء فريضة احلج 

يف أوقاته املعلومة اليت يدخل فيها وقفة عرفات وعيد األضحى املبارك وأيام النحر باعتباره أحد أركان 

متنح هذه اإلسالم اخلمس اليت يفرض أدائها على املسلم القادر مرة واحدة يف العمر وعلى ذلك فال 

  ٤. احلج أداء أو لتكرار اإلجازة لغري ذلك من األغراض كأداء العمرة 

وحق العامل يف إجازة احلج متعلقة بالنظام العام ال جيوز لصاحب العمل أن حيرمه منها وال أن 

ولكن جيوز لصاحب العمل أن ،  ها ر إىل دواعي منحيتفق معه على تنازله عن حقه فيها وذلك بالنظ
                                                             

  ١٨٤منري الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل د )  ١( 

   ٢٢٦حممد الفوزان ص  .التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ٢( 

   ١٨٥منري الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل د )  ٣( 

   ٢١١عديل خليل ص . التعليق على نصوص قانون العمل )  ٤( 



                                                                  ١٢٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

نظيم منح إجازة احلج مبا يتمشى مع حسن سري العمل باملنشأة ولذلك ليس من حق العامل أن يتوىل ت

إعطائه إجازة احلج يف عام معني إذ جيوز لصاحب العمل أن يرجيء منحه على جيرب صاحب العمل 

حة العمل وحسن سريه وليس إجازة احلج لعام مقبل أو بعد املقبل مىت كان الدافع لذلك هو مصل

   ١. يف استعمال سلطته أو التعنت جتاه العامل  فالتعس

  اإلجازة التعليمية : خامسا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت )  ١١٥(  ئة تنص املادة اخلامسة عشرة بعد امل

للعامل املنتسب إىل مؤسسة تعليمية احلق يف إجازة بأجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة غري معادة " 

دد أيام االمتحان الفعلية أما إذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل احلق يف حتدد مدا بع

  . إجازة دون أجر ألداء االمتحان 

الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يدل على أدائه ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقدمي 

  . وعلى العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يوما على األقل . االمتحان 

  " . لة التأديبية االمتحان مع عدم اإلخالل باملساء دوحيرم العامل من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت أنه مل يؤ

بإفراد هذا احلكم يف نص مستقل نظرا ألمهية اإلجازة ألداء االمتحان السعودي وقد أحسن املنظم 

وتشجيعا للعمال على االرتقاء مبستواهم التعليمي وأخذا باملبادئ املقررة يف اتفاقيات وتوصيات العمل 

   ٢. الدولية والعربية 

                                                             
   ٨٠٣عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ١( 

   ٣٢٨علي عوض حسن ص . الوجيز يف شرح قانون العمل اجلديد د )  ٢( 



                                                                  ١٢٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

متحان عن سنة غري فللعامل املنتسب إىل مؤسسة تعليمية احلق يف إجازة بأجر كامل لتأدية اال

. وإذا كان االمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل احلق يف إجازة بدون أجر ألداء االمتحان . معادة 

دل على أدائه املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما ي ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقدمي الوثائق

   ١. االمتحان 

فال  ؛ ة وأدى االمتحان فعال ولكنه رسب فيهفإذا تقدم العامل بطلب احلصول على تلك اإلجاز

فإن أصر . يكون من حقه املطالبة يف العام التايل بإجازة ألداء نفس االمتحان الذي سبق الرسوب فيه 

العامل على املواصلة وطالب باحلصول على إجازة ألداء االمتحان عن سنة معادة تعني على صاحب 

   ٢. جازة يف تلك السنة التعليمية املعادة بدون أجر العمل إجابته على طلبه على أن تكون اإل

ويشترط للحصول عليها أن يكون العامل قد أخطر صاحب العمل برغبته يف احلصول على 

وتالفيا لالضطراب يف سري العمل باملنشأة منعا للمفاجأة . اإلجازة قبل قيامه ا بأسبوعني على األقل 

من إحالل عامل آخر حمل العامل املعين طوال مدة قيامه  ميكن صاحب العمل نتيجة اإلجازة مبا 

   ٣. الفرصة أمام العامل الستكمال تعليمه ية أخرى إلتاحة ومن ناح. باإلجازة من ناحية 

فإذا تبني لصاحب العمل أن العامل بعد أن حصل على تلك اإلجازة مل يتقدم لالمتحان كان له احلق يف 

اإلجازة أو استرداده منه حسب األحوال فضال عن إمكان مساءلته حرمانه من األجر املقرر عن تلك 

   ٤. تأديبيا 

                                                             
   ٢٢٦حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ١( 

   ١٧٠منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

   ١٦٩منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٣( 

   ١٧٠منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٤( 



                                                                  ١٣٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  اإلجازة بدون أجر : سادسا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت )  ١١٦( ئة ة بعد املتنص املادة السادسة عشر

، مدا  يتفق الطرفان على حتديد ، جيوز للعامل مبوافقة صاحب العمل احلصول على إجازة دون أجر" 

مامل يتفق الطرفان على ، عد عقد العمل موقوفا خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يوما و ي

  " . خالف ذلك 

يفرض اتفاقا مع صاحب العمل على هذه اإلجازة السعودي يظهر من نص هذه املادة أن املنظم 

ل جيوز االتفاق على منحها دفعة غري مدفوعة األجر باعتباره اتفاقا حيقق مصلحة للعامل وبطبيعة احلا

   ١. واحدة أو على دفعات 

هلذا يشترط للحصول عليها موافقة صاحب العمل مسبقا ألا ليست حقا للعامل بل هي 

فيجوز   ٢. ما تستوجبه مصلحة العمل املوافقة عليها أو رفضها حسب رخصة لصاحب العمل جيوز له 

   ٣. لصاحب العمل أن مينح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر لألسباب والظروف اليت يقدرها 

   اإلجازة املرضية : سابعا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت  ) ١١٧(  ئةة بعد املتنص املادة السابعة عشر

وبثالثة أرباع األجر  الثالثني يوما األوىل ،ة بأجر عن للعامل الذي يثبت مرضه احلق يف إجازة مرضي"

ء أكانت سوا ليت تلي ذلك خالل السنة الواحدة ،ودون أجر للثالثني يوما ا ، عن الستني يوما التالية
                                                             

   ١٢١عبد اهللا بن حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ١( 

   ٢٢٥نزار الكيايل ص . الوسيط يف شرح نظام العمل السعودي د )  ٢( 

   ٢١٣حممد عبد القادر حاج ص . شرح قانون العمل اليمين اجلديد د )  ٣( 



                                                                  ١٣١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

إجازة  لالسنة اليت تبدأ من تاريخ أو :، ويقصد بالسنة الواحدة قطعة هذه اإلجازات متصلة أم مت

  " . مرضية 

ضائه والقدر ال مفر منه والقضاء ال راد له قدره اهللا على اإلنسان حىت املرض من قدر اهللا وق

تعد عن كل ما يضر ا مرضاة هللا وشكرا له أن وهبه إياها قدر نعمة الصحة فيحافظ عليها ويب يعرف

   ١. إال املرضى  ة تاج على رؤوس األصحاء ال يراهافالصح

ن يسمح املنظم للعامل املريض أن يتغيب عن وملا كان كل إنسان معرض للمرض فكان من الطبيعي أ

  . العمل عن طريق حصوله على إجازة مرضية 

يتدخل املنظم وملا كان األجر مقابل العمل وأن العامل املريض ال يؤدي العمل كان البد أن 

   ٢. لتنظيم مسألة األجر أثناء اإلجازة املرضية 

اليت أدت إليه يترتب له حق احلصول  فإصابة العامل بأي مرض مهما كانت طبيعته واألسباب

على إجازة مرضية يلزم خالهلا مبراجعة األطباء أو املستشفيات للمعاجلة واخللود إىل الراحة بشرط أن ال 

   ٣. يكون املرض نشأ عن فعل عمد قام به العامل بقصد احلصول على اإلجازة املرضية 

معتمد من قبل صاحب العمل ويف حالة عدم ويتعني أن يثبت العامل مرضه بشهادة مرضية من طبيب 

   ٤. وجود هذا الطبيب املعتمد فتصدر الشهادة من طبيب حكومي خمتص 

                                                             
  ٧٧٣عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ١( 

  ١٨٦منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

  ١٢٩الداوودي ص  غالب علي. شرح قانون العمل وتعديالته د )  ٣( 

 ١١٣عبد اهللا بن حمفوظ ص  . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ٤( 



                                                                  ١٣٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

وإذا . العامل وتقدمي شهادة بنتيجة فحصه  من حقيقة مرضولصاحب العمل إيفاد طبيب للتثبت 

   ١. اختلفت الشهادتان ميكن إتباع إجراءات التحكيم الطيب 

يكون املرض الذي حلق بالعامل مرضا  الّالعمل بأجر اإلجازة املرضية أحب ويشترط إللزام صا

وذلك ألنه يف مثل هذه احلاالت يستحق العامل بدال نقديا . مهنيا أو أن يكون قد أصيب بإصابة عمل 

. عن كل يوم تعويضا عن األجر من اليوم التايل إلصابته  تلتزم به املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  ٢ ا يوم وقوع املرض املهين أو اإلصابة فيتحمل أجره صاحب العمل أم

وهلذا جند أن أحكام اإلجازة املرضية ختتلف باختالف ما إذا كان العامل مشموال بالتأمينات 

االجتماعية من عدمه وإذا كان املفروض أن كل عامل جيب أن يكون مشموال بالتأمينات االجتماعية 

جيعل كثريا من العمال . إال أن الواقع الفعلي والتطبيق العملي . لألفراد عموما كحق من احلقوق املقررة 

   ٣. مشمولني بقانون العمل 

وتعترب اإلجازة املرضية مستقلة عن باقي اإلجازات ومن مث ال يدخل يف حساب مدة اإلجازة 

وعلى ذلك إذا كان العامل يتمتع   إال إذا تداخلت معها   ٤. املرضية إجازات األعياد واإلجازة السنوية 

قبل انتهائها حتتسب مدة املرض ضمن اإلجازة السنوية  هبإجازة سنوية مث مرض خالهلا فإن مت شفاؤ

وتعترب جزءا منها أما إذا استطال املرض بعد أن انتهت اإلجازة السنوية حتسب فترة االنقطاع الزائدة عن 

  . مدة اإلجازة السنوية إجازة مرضية 

                                                             
   ٥٠٢حسن كريه ص . أصول قانون العمل د )  ١( 

  ١٧٤ـ  ١٧٣السيد عيد نايل ص . الوسيط د )  ٢( 

   ٢٠٦سليمان بدري الناصري ص . قانون العمل دراسة مقارنة د )  ٣( 

   ١٧٤السيد عيد نايل ص . الوسيط د )  ٤( 



                                                                  ١٣٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ختللت مدة اإلجازة املرضية مدفوعة األجر عطلة رمسية أو يوم راحة أسبوعية مدفوعة وإذا 

   ١. األجر حيتسب هذه أو تلك ضمن مدة اإلجازة املرضية 

ويالحظ أنه إذا كان عقد العمل موقوفا ألي سبب من األسباب فإن العامل ال يستحق إجازة 

   ٢. مرضية إذا حلقه املرض خالل مدة التوقف 

وإذا كان احلق يف اإلجازة السنوية متعلقا ، بالنظام العام  ق يف اإلجازة املرضية متعلقواحل

بالنظام العام كما رأينا فإن احلق يف اإلجازة املرضية أوىل تعلقا وأشد ذا النظام من احلق يف اإلجازة 

سب من خطر قد يقع وهو السنوية ألنه إذا كانت الغاية من تعلق اإلجازة السنوية بالنظام العام هي التح

وهن وضعف صحة العامل نتيجة العمل املتواصل فإن الغاية من تعليق احلق يف اإلجازة املرضية بالنظام 

ع احلال وال شك أن مقاومة الواق. العام هي مدافعة خطر قد يقع فعال ومقاومته واحلد من آثاره 

   ٣. احملتمل والتحسب له  ومدافعته أوىل من مراقبة 

واإلجازة املرضية ليست كاإلجازة السنوية فال جيوز ترحيلها من سنة إىل أخرى وال مانع من 

االستفادة من اإلجازة السنوية بعد انتهاء اإلجازة املرضية الستكمال العالج حيث جيرب صاحب العمل 

اإلجازة فإذا مل واحلق يف اإلجازة املرضية يسقط مبضي السنة اليت تستحق عنها    ٤. على إعطائه إياها 

                                                             
   ٧٧٧عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ١( 

   ١٨٩ـ  ١٨٨منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

   ٧٧٦عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٣( 

   ١٦٥صالح الدين مجال الدين ص . قانون العمل د )  ٤( 



                                                                  ١٣٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

يتمتع العامل باإلجازة املرضية خالل السنة ال جيوز له أن يطالب ا يف السنة التالية كما ال جيوز له 

   ١. االنتفاع مقدما بإجازة سنة مل تبدأ بعد 

وال جيوز لصاحب العمل إاء خدمات العامل بسبب املرض إال بعد استنفاد مدة اإلجازة املرضية 

   ٢.  املنصوص عليها

صرحيا يف حتديد أن املقصود بالسنة الواحدة يف شأن وقد كان نظام العمل السعودي احلايل 

  . اإلجازة املرضية السنة اليت تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 

وبناء عليه فإذا افترضنا أن عامال ما قد أصابه املرض للمرة األوىل من خدمته يف شهر حمرم مثال 

   ٣. ة عنها اإلجازة املرضية هلذا العام تبدأ من هذا الشهر وهو شهر حمرم كانت السنة املستحق

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ١٣٠علي الداوودي ص غالب . شرح قانون العمل وتعديالته د )  ١( 

  ١٨٨منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

   ١٨٧منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٣( 



                                                                  ١٣٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثالث

  املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف أنواع اإلجازات املستحقة للعامل

بالتأمل يف الفقه اإلسالمي حول أنواع اإلجازات املستحقة للعامل جند أنه مل يرد ما يدل على 

استحقاق العامل ألي نوع من اإلجازات مدفوعة األجر ألن األجر مقابل العمل وإذا امتنع العمل فإنه 

ازات مدفوعة استثىن من ذلك ما تعارف الناس عليه من اإلجإال أن بعض الفقهاء . ال يستحق األجر 

فإذا كان هناك عرف ظاهر أو شرط مشروط فإنه ينفذ ويعمل به أما ما مل يتعارف عليه الناس  ، األجر

  . ومل يكن مشروطا يف العقد فإنه ال يستحقه العامل يف الفقه اإلسالمي 

ولكن نظام العمل السعودي جعل للعامل احلق يف التمتع بعدد من اإلجازات بأجر مدفوع وهو 

  . للعامل وضمان حلقوقه ومصلحته  مايةمن احلزيد امليؤمن  ذا

إذا ة مدفوعة األجر وعليه فقد وافق ما ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز منح العامل إجاز

ومراعاة لظروف العمال وحاجتهم إىل . كما هو احلال اآلن يف معظم بلدان العامل  اعليهتعارف الناس 

  . أخرى وغري ذلك من األسباب  مع أفراحه تارةًومشاركة ات ، الراحة تارةً

  

  

  

  



                                                                  ١٣٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  الثايناملبحث 

    منـح اإلجـازات يف األوقـات واملـدد احملـددة هلا 
  

  :ويتكون من ثالثة مطالب 

  :املطلب األول 

  . منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا يف الفقه اإلسالمي          

  :املطلب الثاين 

  .يف  نظام العمل السعوديمنح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا          

  :املطلب الثالث 

  منح اإلجازات يف   ونظام العمل السعودي يفاإلسالمي املقارنة بني الفقه         
  . األوقات واملدد احملددة هلا        

  

  

  



                                                                  ١٣٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب األول

  يف الفقه اإلسالميمنح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا 

أن العقد إذا كان مشروطا فيه خبصوص وقت اإلجازة ومدا يتضح بالنظر يف الفقه اإلسالمي 
منح العامل إجازة فهو على ما شرط وإال فإن األساس الذي يقوم عليه منح اإلجازة أو عدمها ووقت 

  . منحها ومدا عائدا إىل العرف القائم بني الناس 

وصاحب العمل على العمل مدة تزيد على أسبوع وكانت العادة تدل على أن فإذا اتفق العامل 
     ١يوم اجلمعة ال عمل فيه وحيتسب أجره استحق األجر كامال ذلك اليوم

نصراين كما جيوز استثناء يوم السبت يف استئجار عامل يهودي ويوم األحد يف استئجار عامل 
ك العمل فيها وحجة من أجاز العطلة يف هذه األيام ألن هذه أيام أعياد هلم وقد دل العرف على تر

  ٢" املعروف عرفا كاملشروط شرطا " القاعدة الشرعية 

تدخل يف مدة اإلجارة بل ال فوكذلك أيام التشريق ويلحق بيوم اجلمعة أيام األعياد للمسلمني   
   ٣. يعطل فيها العمال ليشاركوا بقية الناس أفراحهم ذه األيام ويلتقوا فيها بأهلهم وذويهم 

  

  

  

  

  

  
                                                             

   ٤٣٦/  ٢، واسىن املطالب  ٤٠٧أمحد حسن ص . نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي د )  ١( 

   ٤٢٣/  ٧غمز عيون البصائر يف شرح األشباه  والنظائر للحموي )  ٢( 

   ٢٨٠/  ٥اية احملتاج شرح املنهاج للرملي )  ٣( 



                                                                  ١٣٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثاين

  منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا يف نظام العمل السعودي

  

أدىن يلتزم صاحب العمل  يقرر نظام العمل السعودي إجازات معينة للعامل وهي مقررة كحد  
  . مبنحها وال جيوز له املساس ا إال يف حدود ما يسمح به النظام 

ألن القواعد املنظمة . وال يوجد ما مينع من أن يعطي صاحب العمل للعامل إجازات أوسع   
   ١ .ميكن االتفاق على ما خيالفها إذا كان يف هذه املخالفة مصلحة للعامل   لإلجازات قواعد محائية

ديد مدا ووقت احلصول عليها سوف نتكلم عن ليت تدخل املنظم السعودي لتحواإلجازات ا  
  : األحكام اخلاصة ا وفق نظام العمل السعودي كما يلي 

  مدة ووقت اإلجازة السنوية : ال أو

تتوقف مدة اإلجازة السنوية املستحقة للعامل على املدة اليت أمضاها يف خدمة صاحب العمل   
من نظام العمل السعودي )  ١/  ١٠٩( املادة التاسعة بعد املئة  الفقرة األوىل من كما نصت على ذلك

يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدا عن واحد وعشرين يوما "    :  حيث ورد فيها 
. نوات متصلة تزاد إىل مدة ال تقل عن ثالثني يوما إذا أمضى العامل يف خدمة صاحب العمل مخس س

  " . وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدما 

و حتتسب هذه السنة . فقد قرر املنظم ذا النص إجازة سنوية واحدة متنح للعامل كل سنة   
. عقد العمل   مبقتضى  صاحب العمل يف خدمة  دخوله   من تاريخ؛ أي مدة خدمة العامل  من بداية

وإذا كان العامل قد أمضى فترة . بينهما باستالم العامل العمل املكلف به  عقد العمل نافذاً صريورة  و
جتربة استمر يف العمل بعد اجتيازها بنجاح تبدأ مدة خدمته من تاريخ ابتداء فترة التجربة وليس من 

  . تاريخ انتهائها 

                                                             
   ١٦٢عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 



                                                                  ١٣٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

كمة من منح هذه مدة خدمته باعتبار أن احل واملعول عليه يف معرفة قدر اإلجازة السنوية للعامل هي 
   ١.حيوية وأكثر نشاطاحبيث يعود لعمله أكثر  تريح العامل من عناء العمل يساإلجازة هي أن 

حق العامل فيها باستيفاء الشرط املذكور فإن هذه املدة ختتلف تبعا للمدة اليت  وءوبعد نش  
اإلجازة ملدة واحد  مخس سنوات كانتأمضاها العامل يف خدمة صاحب العمل فإذا مل تبلغ هذه املدة 

 يوما شريطة أن تكون خدمته نيوعشرين يوما أما إذا بلغت مدة اخلدمة مخس سنوات كانت املدة ثالث
متصلة لدى صاحب العمل وتطبيقا لذلك ال تكون اخلدمة متصلة إذا كانت بعقود عمل متقطعة لدى 

   ٢. صاحب العمل ذاته ومن باب أوىل إذا كانت لدى أكثر من صاحب عمل 

  بلغ مدة ا املادة السابقة إذا مل تكما نصت عليه وعشرون يوماً فمدة اإلجازة السنوية واحد
   ٤٢٠٢خدمة العامل مخس سنوات وذا أخذت هيئة تسوية اخلالفات العمالية يف الدعوى رقم  

هـ عندما ذكر املدعي أنه مل  ١٤٣٠/  ١/  ٢٩وتاريخ    ٤٣٠/  ١٧حيث أصدرت القرار رقم  
إىل نظام العمل  إال على إجازة مخسة عشر يوما كما جرى يف حساب صاحب العمل استناداً حيصل

       .ريال (..............) القدمي فقررت اهليئة أن يصرف له املتبقي عن بدل اإلجازة مبلغا وقدره 
  ). ١٠ملحق رقم  ( 

ر فإنه يستفيد من ولكن العامل الذي ميضي مدة خدمة يف مشروع مث ينتقل إىل مشروع آخ  
اليت يعمل ا كما يالحظ أن انتقال املنشأة . املدة السابقة يف استحقاق اإلجازة لدى صاحب العمل 

   ٣. العامل إىل صاحب عمل جديد ال مينع اتصال اخلدمة لدى ذات املشروع 

ا تحدد على أساسها إجازة العامل السنوية هي مدة اخلدمة اليت يقضيهاليت تومدة اخلدمة   
ولو متت ، ميلكها  دةعدمتدة أو منشآت لعمل نفسه سواء كانت يف منشأة واحالعامل لدى صاحب ا

إن اختلفت شروطها طاملا أدى العمل بصورة مستمرة دون إىل عدة عقود عمل خمتلفة حىت و ااستناد
  . انقطاع لصاحل صاحب العمل 

                                                             
   ٧٤٨عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل والتأمينات االجتماعية د )  ١( 

   ٢٢٢حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ٢( 

   ٣٥١حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ٣( 



                                                                  ١٤٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

سبب من أسباب االنقطاع ولكن إذا انقطعت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل ألي   
فتحسب مدة اخلدمة اليت حتدد واملشروعة مث عاد العامل بعد ذلك إىل خدمة صاحب العمل ثانية املعتربة 

على أساسها اإلجازة السنوية للعامل اعتبارا من تاريخ عودته للعمل بعد االنقطاع أما مدة االنقطاع فال 
   ١. تدخل يف مدة اخلدمة 

ق العامل هذه اإلجازة عن كل سنة من سنوات خدمته أن يكون قد وهلذا جيب حىت يستح  
   ٢. أمضى مدة السنة يف خدمة نفس صاحب العمل الذي بدأ عنده العمل 

ومراعاة لطول مدة اخلدمة اليت أمضاها العامل يف خدمة صاحب العمل فقد رأى املنظم   
لعامل الذي أمضى يف اخلدمة مخس فأعطى ل. ضرورة تناسب مدة اإلجازة السنوية مع طول هذه املدة 

بأجر كامل يدفع مقدما سنوات متصلة احلق يف احلصول على إجازة سنوية حبد أدىن قدره ثالثون يوما 
   ٣. وهي اإلجازة اليت تزيد عن احلد األدىن املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية للعمل 

مدة خدمته تعترب احلد األدىن الذي ال ومدة اإلجازة السنوية اليت حددها النظام للعامل حبسب   
جيوز الرتول عنه وكذا لو جرى عرف املنشأة على أقل من ذلك فإنه يبطل اعتبارا من صدور هذا النظام 

ح هذا العرف خمالفا للنظام العام وعلى العكس من ذلك لو حصل االتفاق أو بألنه بصدور النظام أص
حكام قانون هذا وإن كان خيالف حكما آمرا من أمثل كان العرف على أكثر مما قدره النظام ألن 

   ٤. العمل إال أنه حيقق فائدة أكثر للعامل 

عندما أصدرت  ٤٥٢٦وقد أخذت ذا هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري يف القضية رقم    
هـ القاضي بصرف راتب شهرين بدل إجازة  ١٤٣٠/  ٥/  ٢بتاريخ     ٤٣٠/  ٧٤القرار رقم  

أقرته اهليئة ألنه حيقق فائدة   لعقد الذي اتفقا عليه وهو اتفاق على أكثر مما قرره النظام وقدحسب ا
  ). ١١ملحق رقم  (  .أكثر للعامل 

                                                             
   ٧٤٩عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل والتأمينات االجتماعية د )  ١( 

   ١٦٤منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 

  ١٦٤منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٣( 

   ٧٥٢عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل والتأمينات االجتماعية د )  ٤( 



                                                                  ١٤١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

. وقد خول املنظم السعودي صاحب العمل احلق يف حتديد موعد قيام العامل بإجازته السنوية   
فقد أعطى صاحب العمل احلق يف حتديد موعدها باعتباره فكما أن املنظم أعطى العامل احلق يف اإلجازة 

وحسن سري العمل . وهذا األمر من األمور املتعلقة بإدارة املنشأة . املنشأة واملسئول عن إدارا مالك   
  .فهو مظهر من مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل . ا 

إجازته السنوية ألنه قد يترتب على ومن مث ال يتصور أن يعطى العامل احلق يف حتديد موعد    
وذلك يف احلاالت اليت حيدد فيها . ذلك اإلخالل حبسن سري العمل باملنشأة أو توقف العمل ا كلية 

   ١. العمال مجيعهم موعد إجازام يف وقت واحد 

وهنا مل حيدد املنظم أوقاتا معينة من السنة يلزم صاحب العمل خالهلا مبنح العامل إجازته   
لسنوية ولكنه ترك له حرية حتديد مواعيدها طبقا ملقتضيات العمل وظروفه إال أن مقتضيات العدالة ا

قبل مدة معقولة من بدئها حىت يتمكن العامل تفرض عليه أن ال يفاجئ العامل مبوعد إجازته بل خيطره 
   ٢. من تدبري أموره الستغالل إجازته على النحو األكمل 

  

  مدة ووقت إجازة األعياد واملناسبات : ثانيا 

لكل عامل ": على أن  السعودي من نظام العمل ) ١١٢(  ئةة بعد املنصت املادة الثانية عشر  
  . "احلق يف إجازة بأجر كامل يف األعياد واملناسبات اليت حتددها الالئحة 

  . ام اإلجازة عن كل منها هـ  األعياد وأي ١٣٨٩/ ١١/  ٢٤يف  ٣٥٧وقد حدد قرار العمل رقم 

  .ثالثة أيام ـ عيد الفطر وإجازته ١

  .ـ عيد األضحى وإجازته أربعة أيام  ٢

  .ـ اليوم الوطين للمملكة واإلجازة عنه يوم واحد  ٣

                                                             
  ١٦٨منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 

   ٦٠١حسن كريه  ص . أصول قانون العمل د )  ٢( 



                                                                  ١٤٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

   ١. كل ذلك مع عدم اإلخالل باحلقوق املكتسبة باللوائح واألنظمة الداخلية للعمل األكثر فائدة للعامل 

ىن من إجازات األعياد اليت اليت ورد النص عليها يف القرار الوزاري متثل احلد األدوهذه األيام   
فال جيوز االنتقاص منها وإمنا جيوز زيادا مبوجب . حصول العامل على أجازة بأجر كامل خالهلا  يتعني

العمل تفق صاحب نشأة أو نص خاص يف القانون وإذا االفردي أو الئحة تنظيم العمل باملعقد العمل 
على منحهم يف األعياد إجازة تزيد مقدارها على احلد املقرر قانونا فإن هذا االتفاق يكون مع عماله 
   ٢. تباعه وجيب ا صحيحاً

وإذا وافق أحد تلك األعياد يوم الراحة األسبوعية غري مدفوعة األجر فإن ذلك ال يغري من أن   
ومن مث فإنه بالرغم من هذه  ، يه إجازة بأجر كامليوم الراحة األسبوعية هو يوم عيد يستحق العامل ف

من  العامل من أجره عن هذا اليوم مينعاملوافقة يستحق أجره كامال ألن القول بغري ذلك أي حرمان 
  .القانون  له إنتاج األحكام القانونية آلثارها ويفوت على العامل الفائدة اليت قررها

يفي للعامل بكامل أجره عن ذلك اليوم وهو يف ذلك  وترتيبا على ذلك يكون على صاحب العمل أن
ه بذلك ئمقابل وفا يكما ال جيوز له أن يقتض. وال يعترب متفضال  زم التزاما فرضه القانون يعترب ملت

    ٣. األجر عن طريق خصم يوم من إجازة العامل السنوية 

خالل األيام احملددة بالنظام العام لذا ينبغي منحها للعامل يف هذه األيام دون تصل احلق يف اإلجازة وي
   ٤. غريها حىت يتمكن من املشاركة يف تلك املناسبات الدينية والوطنية 

وإذا كانت القاعدة هي متتع العامل ذه املناسبات السعيدة اليت ال خترج عن أن تكون   
ا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل فيها جاز لرب العمل تكليف مناسبات دينية أو وطنية إال أنه إذ

مع دفع زيادة له يف األجر . على أن يعوض عنها بأيام إجازة أخرى مساوية هلا . العامل بالعمل فيها 

                                                             
   ٢٢٤حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د)  ١( 

   ٥٠١حسن كريه ص . وانظر أصول قانون العمل د  ١٨٢الدكمي ص منري . الوجيز د )  ٢( 

   ٣٣٨علي عوض حسن ص . الوجيز يف شرح قانون العمل اجلديد د )  ٣( 

   ٣٥٨حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ٤( 



                                                                  ١٤٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

أما إذا مل يعوض عنها صاحب العمل بإجازة التزم بأن يدفع . من األجر املعتاد للعامل %  ٥٠مقدارها 
   ١عن األيام اليت استخدمه فيها من أيام إجازة املناسبة %  ١٥٠يف أجره األساسي مقدارها  للعامل زيادة

  مدة ووقت اإلجازات العارضة : ثالثا 

للعامل " : من نظام العمل السعودي على أنه )  ١١٣ (ئة ة بعد املالثالثة عشرنصت املادة   
أو يف حالة ، وثالثة أيام ملناسبة زواجه  له ، وم واحد يف حالة والدة مولوداحلق يف إجازة بأجر ملدة ي

ملؤيدة للحاالت املشار وحيق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق ا. وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 
  " إليها 

مسح للعامل بإجازة خاصة بأجر كامل إذا كانت مدا ختتلف باختالف  هومفاد هذا النص أن  
ة زواجه كل مرة من املرات مينح له ثالثة أيام إجازة يف حال فبينما رف اخلاص الذي يواجهه العاملالظ

  . كان أم أنثى  اًفإنه مينح يوما واحدا يف حالة ما إذا رزق مبولود جديد ذكر. له شرعا  اجلائزة

أو فروعه ) واجلد وإن عال  األب( أو أحد أصوله ) الزوج أو الزوجة (  هويف حالة وفاة زوج  
  .، فإنه مينح ثالثة أيام ) األبناء واألحفاد وإن نزلوا ( 

   ٢. أن يطلب من العامل الوثائق اليت تؤيد قيام هذه األسباب بالنسبة للعامل  وجيوز لصاحب العمل 

  مدة ووقت إجازة احلج : رابعا 

 ت على ذلكونص للعامل نصا جديدا يقضي مبنح إجازة احلجالسعودي  استحدث املنظم   
للعامل احلق يف "  : أنليت ورد فيها وا من نظام العمل السعودي)  ١١٤(  ئةة بعد املاملادة الرابعة عشر

احلصول على إجازة بأجر ال تقل مدا عن عشرة أيام وال تزيد عن مخسة عشر يوما مبا فيها إجازة عيد 
  "  ...قد أداها من قبل  إذا مل يكن األضحى وذلك ألداء فريضة احلج ملرة واحدة طوال مدة خدمته

                                                             
   ٧٤٥عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل والتأمينات االجتماعية د )  ١( 

   ١١٦عبد اهللا حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل د )  ٢( 



                                                                  ١٤٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

املنظم حدها األدىن عشرة حدد وإجازة احلج وفقا للنص السابق هي إجازة بأجر كامل وملدة   
املقررة  ، على أن حتسب ضمن هذه املدة إجازة عيد األضحى مخسة عشر يوماًأيام وحدها األقصى 

حبيث تكون املدة . ثالث أيام العيد بأربعة أيام هي يوم الوقوف بعرفه ويوم عيد األضحى واليوم التايل و
   ١. وحبد أقصى مخسة عشر يوما . اإلمجالية إلجازة احلج مع إجازة عيد األضحى عشرة أيام 

مل تعد لصاحب العمل سلطة يف منحها من مث  لعامل احلق يف هذه اإلجازة ووخيول النص ل  
اليت ميكن للعامل القيام فيها بأداء حتديد السنة ة و تتعلق بتوقيت اإلجاز سلطة صاحب العملولكن 

      ٢.فريضة احلج 

وإذا تأخر العامل بعد أداء فريضة احلج عن العودة لعمله فتحتسب مدة تأخره إجازة مرضية   
ن حيتسبها له إجازة إذا كان قد ثبت مرضه فعال خالهلا وإذا مل يكن كذلك فيجوز لصاحب العمل أ

  .٣جاز له أن حيرمه من أجره اعتبارا من اليوم التايل النتهاء إجازته  ل عذره يف التأخر وإالسنوية إذا قب

    املدة دون  لةماية املدة املقررة للحج حق له تكوعلى العكس إذا عاد العامل من احلج قبل
   ٤.االلتزام بالعودة إىل ممارسة العمل 

  مدة ووقت اإلجازة التعليمية : خامسا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت  ) ١١٥ ( ئةامل ة بعدنصت املادة اخلامسة عشر  

للعامل املنتسب إىل مؤسسة تعليمية احلق يف إجازة بأجر كامل لتأدية االمتحان عن سنة  غري معادة " 
ادة فيكون للعامل احلق يف أما إذا كان االمتحان عن سنة مع ا بعدد أيام االمتحان الفعلية ،حتدد مد
  . ء االمتحان دون أجر ألداإجازة 

                                                             
   ١٨٤منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 

   ٣٥٩حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ٢( 

   ٨٠٣عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٣( 

  ١٦١صالح الدين مجال الدين ص . قانون العمل د )  ٤( 



                                                                  ١٤٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقدمي الوثائق املؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك ما يدل على أدائه 
وحيرم . وعلى العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها خبمسة عشر يوما على األقل . االمتحان 

  " . لة التأديبية إلخالل باملساءدم امع ع، هذه اإلجازة إذا ثبت أنه مل يؤد االمتحان  العامل من أجر

حتديد موعد اإلجازة حسب مقتضيات العمل  يتمتع صاحب العمل كقاعدة عامة حبرية  
مؤداه أن للعامل   استثناءوأورد املنظم على ذلك املبدأ . وظروفه وذلك مبا له من سلطة التنظيم واإلدارة 

حان يف إحدى مراحل التعليم بشرط أن خيطر احلق يف حتديد موعد إجازته إذا كان متقدما ألداء االمت
    ١. صاحب العمل قبل قيامه باإلجازة بأسبوعني على األقل 

   ٢. وتتحدد مدة اإلجازة املقررة ألداء االمتحان بقدر املدة الالزمة لذلك فقط دون زيادة   

  مدة ووقت اإلجازة بدون أجر : سادسا 

  : من نظام العمل السعودي على اآليت )  ١١٦ ( ئة ة بعد املنصت املادة السادسة عشر

 ، يتفق الطرفان على حتديد مدا دون أجرقة صاحب العمل احلصول على إجازة جيوز للعامل مبواف" 
مل يتفق الطرفان على جازة فيما زاد على عشرين يوما ، ما خالل مدة اإلعد عقد العمل موقوفا وي

  " . خالف ذلك 

ال . للعامل باحلق يف احلصول على اإلجازة السنوية املدفوعة األجر  إن إقرار املنظم السعودي  
  . يسلبه احلق يف احلصول على إجازة بدون أجر بشرط موافقة صاحب العمل 

ويتم حتديد مدا باالتفاق بينه وبني صاحب العمل مع مراعاة أن هذه اإلجازة بدون أجر   
ومن مث تعترب مدة . حتسب ضمن مدة خدمة العامل اليت تسوى على أساسها مكافأة اية اخلدمة 

  . خدمته متصلة فال تقطعها هذه اإلجازة بشرط أال تزيد مدا على عشرين يوما 

                                                             
   ٣٥٤حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ١( 

   ١٧٠منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 



                                                                  ١٤٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

 عقد العمل اعترب. زيد على عشرين يوما يف السنة على إجازة بدون أجر تفإذا حصل العامل   
ترب عقد العمل يعاليت وهو ما يعين أن هذه املدة الزائدة . موقوفا خالل املدة الزائدة على العشرين يوما 

ال تدخل ضمن مدة خدمة العامل ما مل يتفق على غري ذلك بني العامل وصاحب العمل  موقوفا خالهلا 
   ١. ئة من نظام العمل السعودي اجلديد ة بعد املوفقا ملا يقرره نص املادة السادسة عشر

  مدة ووقت اإلجازة املرضية : سابعا 

. مهما طال الزمن  املنظم أن يلقي على عاتق صاحب العمل عبء حتمل العامل املريض مل يشأ  
إىل جانب  حلسبان اإلنتاج وتكاليفه وجيب أن تؤخذ يف افثمة اعتبارات اقتصادية تتصل بأعباء 

   ٢. االعتبارات االجتماعية املتعلقة مبساعدة العامل 

    :  من نظام العمل السعودي على أن )   ١١٧(  ئة ة بعد املوقد نصت املادة السابعة عشر  
وبثالثة أرباع األجر  ، يثبت مرضه احلق يف إجازة مرضية بأجر عن الثالثني يوما األوىلللعامل الذي " 

ذلك خالل السنة الواحدة ، سواء أكانت لثالثني يوما اليت تلي ، و دون أجر ل عن الستني يوما التالية
أول إجازة  السنة اليت تبدأ من تاريخ : ويقصد بالسنة الواحدة. قطعة مت أم   متصلة هذه اإلجازات 

  . مرضية 

خالل السنة  ن يوماًة اإلجازة املرضية مئة وعشرووقد وضح املنظم يف هذه املادة أن مد  
مستقلة يف ذلك عن غريها . وهو ما يعين أن كل سنه تكون هلا إجازاا املرضية اخلاصة ا . الواحدة 

جازات املرضية اليت مل حيصل عليها اإلال جيوز للعامل املطالبة بضم مدد من السنوات األخرى ومن مث ف
   ٣. احلق يف اإلجازة املرضية بانتهاء السنة اخلاصة ا  ييف سنة من السنوات إىل سنة تالية وإمنا ينقض

ة يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضيه مدا مئة وعشرون ووفقا لنص املادة السابق  
مث تنخفض هذه . من أجره عن الثالثني يوما األوىل    % ١٠٠   يعادليوما خالل السنة الواحدة بأجر 

مدة اإلجازة  ية فإذا استمر مرض العامل ومل تكفتني يوما التالمن أجره عن الس  %  ٧٥إىل  النسبة 
                                                             

   ١٧٨منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 

   ٢٧٩حممد فاروق الباشا ص . التشريعات االجتماعية د )  ٢( 

  ١٨٦منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٣( 



                                                                  ١٤٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

السابقة لشفائه ومتكنه من العودة للعمل امتدت اإلجازة املرضية ثالثني يوما أخرى ولكنها غري مدفوعة 
   ١. األجر 

من زيادة مدة اإلجازة ومبا أا متثل احلد األدىن من احلماية للعامل املريض فليس مثة ما مينع   
ما بني صاحب العمل والعامل يف عقد العمل الفردي أو يف اتفاق الحق وإ ما مبقتضى اتفاق إ. املرضية 

بإرادة صاحب وإما . مبقتضى نص يف الئحة العمل مبقتضى نص يف عقد عمل مجاعي أو مشترك وإما 
   ٢. استطالت املرض مبا جياوز احلد األقصى املقرر نظاما العقد رغم العمل الصرحية أو الضمنية بعدم إاء 

وحتتسب مدة اإلجازة املرضية ضمن خدمة العامل ذلك أنه رغم وقف عقد العمل خالل   
   ٣. املريض من عمال املنشأة وعدم قيامه بأي عمل فإن الرابطة التعاقدية تظل قائمة ويعترب مرض العامل 

إجازة مرضية كما   إجازته السنوية إىل جانب ما يستحقه من  وللعامل أن يستفيد من متجمد  
مع      ٤. بذلك   يسمح  كان له رصيد  إذا   سنوية إىل إجازة  له أن يطلب حتويل اإلجازة املرضية 

 ئة  وفقاً لنص املادة التاسعة بعد امل را كامالمراعاة أنه يف هذه احلالة يتقاضى عن هذه اإلجازة السنوية أج
   ٥. من نظام العمل السعودي )  ١٠٩( 

زء منها يف سنة من السنني إىل يتحقق االنتفاع ا أو جب وال جيوز ضم مدة إجازة مرضية مل  
   ٦. مدة هذه اإلجازة يف سنة تالية 

أو متقطعة على حسب االحتياج إليها ذلك ألن ومدة اإلجازة املرضية تؤخذ متصلة   
استحقاقها مرهون باملرض ذاته فعلى قدر مدة املرض يف كل مرة ميرض فيها العامل يكون اجلزء 

حبكم الضرورة أو  لك فاإلجازة املرضية تقبل التجزئة وعلى ذ.  من اإلجازة املرضية  به   املرخص له

                                                             
  ١٨٧منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 

  ٢٢٥حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ٢( 

   ٢١١حممد عبد القادر احلاج ص . شرح قانون العمل اليمين اجلديد د )  ٣( 

   ١٦٤صالح الدين مجال الدين ص . قانون العمل د )  ٤( 

  ١٨٨منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٥( 

   ٥٠٣ص حسن كريه . أصول قانون العمل د )  ٦( 



                                                                  ١٤٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

كلها لكنها ال ترحل وال تؤجل إىل سنة أو سنوات تالية كما أن العامل الذي ال يأخذها . احلاجة إليها 
   ١. عن املدة اليت مل يأخذها  أو بعضها ال يستحق بدال نقديا

لعمل انظام ضية على النحو السابق بيانه يف ويف النهاية يتعني اإلشارة إىل أن مدة اإلجازة املر  
خالفا لقانون العمل املصري الذي يزيد من مدة اإلجازة . السعودي ال ختتلف باختالف نوع املرض 

   ٢. السنوية يف حاالت األمراض املزمنة أو األمراض العقلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ٧٨٢عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ١( 

   ١٨٩منري الدكمي ص . الوجيز د )  ٢( 



                                                                  ١٤٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثالث

  واملدد احملددة هلااملقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف منح اإلجازات يف األوقات 

ن املرجع أ بالتأمل يف الفقه اإلسالمي حول منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا جند   
ألن فكرة منح اإلجازة  أو الشرط املشروط يف العقد الشر عحد مصادر لذلك هو العرف الذي هو أ

حتديد للعامل بأجر مدفوع ال تكون إال إذا كان هناك شرط مشروط يف العقد أو عرف ظاهر فكذلك 
  . ومدا تعود كذلك إما إىل شرط يف العقد أو إىل تعارف الناس عليها وقت منحها 

و ذا يؤمن للحصول على اإلجازات بأنواعها وه اًأوقات و ولكن املنظم السعودي حدد مدداً  
ووافق ما . ويكون ذا قد تبع كثري من األنظمة العاملية . قوقه ومصلحته يضمن حمزيد محاية للعامل و

وألن يف . ذهب إليه ابن عابدين وغريه من الفقهاء حول األخذ مبا تعارف عليه الناس أو مت اشتراطه 
واملنظم . زيادة إنتاجه وجودته  وقوته مما ينعكس على  هالعامل لنشاط استعادة مصلحة وهي  ذلك 

  . السعودي ذا راعى املصاحل املتعددة ومل خيرج عن اإلطار الشرعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                  ١٥٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  الثالثاملبحث 

               ازةـان أو الرتول عن اإلجـاق على احلرمـع االتفـمن

  :الب ـة مطـمل ثالثـويش

  :املطلب األول 

  . الرتول عن اإلجازة يف الفقه اإلسالميمنع االتفاق على احلرمان أو        

  :املطلب الثاين 

  .يف  نظام العمل السعوديمنع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن اإلجازة      

  :املطلب الثالث 

  منع االتفاق على   ونظام العمل السعودي يفاإلسالمي املقارنة بني الفقه         
  . احلرمان أو الرتول عن اإلجازة       

  

  

  



                                                                  ١٥١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب األول

  منع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن اإلجازة يف الفقه اإلسالمي

أذن به وليس  رع واله أن يتصرف يف حقه ولكن وفقا ملا أمر به الشمن املعلوم أن اإلنسان   

أو . بالغري وال ألحد والية املنع إال إذا أدى تصرفه إىل اإلضرار . ألحد والية اجلرب عليه إال لضرورة 

غري ملكه من غري إذن وغري املالك ال يكون له التصرف يف  .ع عن التصرف تعلق به حق الغري فيمن

  . من هذه التصرفات والرتول  واإلسقاط    ورضاه إال لضرورةاملالك 

ولكن ليس كل حق قابل لإلسقاط بل هناك حقوق ال تقبل اإلسقاط وإن كانت حقوقا   

مالكا للحقوق ملكا تاما أم للحقوق سواء أكان املسقط و ١. وهناك حقوق تقبل اإلسقاط ، خالصة له 

   . ناقصاً هلا ملكاً لكاًام

الشيء ومنفعته معا حبيث يثبت معه للمالك فيها مجيع  أن يتملك الشخص رقبة: ك التام هو واملل

   . احلقوق املشروعة 

دون املنفعة وحدها  أو يتملك الرقبة يء دون رقبتهتملك الشخص منافع الشأن ي: وامللك الناقص هو 

   ٢.  ة واإلعارة والوصية ألحد باملنفعة وحنو ذلك كما يف الوقف واإلجار

فلو أوصى شخص لزيد بعني داره ولعمرو ، واملنافع حقوق تثبت ملستحقيها جيوز إسقاطها    

   ٣. باملنفعة فأسقط صاحب املنفعة حقه سقط ألنه خالص حقه أسقطه هو وهو أهل لإلسقاط 

                                                             
   ٢٦٨أمحد الصويعي ص . أحكام اإلسقاط يف الفقه اإلسالمي د )  ١( 

   ٣٤٩/  ١املدخل الفقهي العام ملصطفى الزرقا )  ٢( 

   ٣٤٤/  ٤ـ  وكشاف القناع للبهويت   ٥١/  ٦ـ  واية احملتاج   ٤٥/  ٣ـ  ومغين احملتاج للخطيب   ٣٣٢/  ٧بدائع الصنائع للكاساين )  ٣( 



                                                                  ١٥٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

وال ينتقل إىل  ، كاخللع والصلح على الدين فيسقط احلق عوضٍإن اإلسقاط إما ب: "  ١يقول القرايف 

  . ٢" الباذل ما كان ميلكه املبذول له يف العوض 

والقصاص والطالق وإيقاف املساجد وحنوها ويف هذا القسم ا بغري عوض كاإلبراء من الديون وإم 

   ٣. وال ينتقل لغري األول احلق الثابت يسقط 

إن الرباءة تارة تكون براءة إسقاط وهذه تسقط الدين عن الذمة وتارة تكون براءة : " ويف الدر املختار 

   ٤" . حقه استيفاء وتكون باإلقرار بأنه استوىف 

  : ن اإلجازة يف الفقه اإلسالمي ملسائل اليت تتعلق مبنع احلرمان مأتكلم فيما يلي عن بعض اسو  

  : املسألة األوىل 

  :ليها احلرمان من إجازة تعارف الناس عمنع   

ز حرمان العامل منها إال إذا إذا تعارف الناس على إجازة يف يوم أو أيام معينة فإنه ال جيومثل ما 

  . هناك اتفاق بني العامل وصاحب العمل على خالف ما تعارف الناس عليه كان 

                                                             
  دين عاملا هـ كان مالكيا إماما يف أصول الفقه وأصول ال ٦٢٦هو أبو عباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي األصل املشهر بالقرايف ولد سنة )  ١( 

  ١٥٨/  ١املؤلفني  هـ أنظر معجم ٦٨٢ويف سنة ت) الذخرية يف الفقه ـ التنقيح يف أصول الفقه ( بالتفسري وغريه توىل تدريس املدرسة الصاحلية وصنف       

  ١١٠/  ٢الفروق للقرايف )  ٢( 

   ٧٢٤املدخل للفقه اإلسالمي حممد سالم مدكور ص )  ٣( 

   ١٨/  ٤الدر املختار )  ٤( 



                                                                  ١٥٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ومل يكن هناك اتفاق على  ، تعارف الناس على العطلة فيه اًيوم غاب األجري اخلاص عن العمل فإن  

وهذه نصوص الفقهاء . خالف ما تعارف الناس عليه فله الغياب ويستحق األجرة كاملة لذلك اليوم 

  : يف ذلك 

البطالة يف املدارس كأيام األعياد ويوم ) ما يثبت بالعادة  أي( ومنها : " رمحه اهللا  ١ يقول ابن جنيم

  : عاشوراء وشهر رمضان يف درس الفقه مل أرها صرحية يف كالمهم واملسألة على وجهني 

القاضي ف. ضي إال فينبغي أن يلحق ببطالة القا و  فإن كانت البطالة مشروطة مل يسقط من املعلوم شيء

األظهر فينبغي أن يكون كذلك يف  وهو. يستحق الكفاية من بيت املال يف يوم البطالة يف األصح 

   ٢" . املدرس ألن يوم البطالة لالستراحة 

ألنه أمر  اخلميسملن استؤجر شهرا بطالة يوم اجلمعة وتركه من عشية يوم : " وجا يف منح اجلليل 

اد على املعروف هي يف الفطر ثالثة أيام وكذا يف األضحى وال بأس وبطالتهم يف األعي. ..معروف 

   ٣" . باخلمسة  

فإنه يسقط من أجره بقدر   اخلاص عن العمل من غري شرط أو عرف وأما إن غاب األجري  

  حوسب بذلك يبطل من الشهر يوما أو يومني  ولو كان: " رمحه اهللا   ٤ يقول السرخسي   مدة غيابه

                                                             
  ب األصول هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد املصري احلنفي املعروف بابن جنيم كان فقيها أصوليا من تصانيفه شرح منار األنوار يف أصول الفقه ول)  ١( 

  هـ     ٩٧٠ن الكركي واألمني بن عبد العال وغريهم تويف سنة خمتصر حترير األصول البن اهلمام واألشباه والنظائر والبحر الرائق أخذ عن القاسم  والربها       

   ٩٥٨/  ٨أنظر شذرات الذهب        

   ٩٥األشباه والنظائر البن جنيم )  ٢( 

   ٤٨٢/  ٧منح اجلليل لعليش )  ٣( 

  ف حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر السرخسي اإلمام الكبري مشس األئمة قال القرشي كان إماما عالمة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظرا صن)  ٤( 

  جلواهر تويف يف حدود التسعني واألربعمائه   أنظر ا) يف جزأين صفة أشراط الساعة ( حنو مخسة عشر جملدا وشرح السري الكبري ) املبسوط (       

   ٥٢، وتاج التراجم ص  ٧٨/  ٣املضيئة       



                                                                  ١٥٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

   ١" . من أجره سواء كان بعذر أو بغري عذر 

   ٣" . بقدر ما عطل زمن اهلرب   ويسقط من  الكراء: " رمحه اهللا   ٢ ديريويقول الدر

العامل على عمله أن مسى معلوما استحق املسمى إذا وىف  ويف أجر : " رمحه اهللا   ٤ املاوردي ويقول

   ٥" . العمالة حقها فإن قصر روعي تقصريه 

  :املسألة الثانية 

  منع حرمان األجري من أداء الصالة    

من املعلوم أن أوقات الصالة تعترب إجازة قصرية متنح للعامل لتمكينه من أداء الصالة يف   

مث يفرق بني . نه يفرق بني أداء الصلوات اخلمس وسننها والوضوء هلا وبني صالة اجلمعة ولك.موعدها 

  .يف املسجد أو يف مكان العمل أداء الصلوات اخلمس وسننها 

  

  

                                                             
   ١٦٢/  ١٥املسبوط للسرخسي )  ١( 

  هـ  وكان فقيها مشاركا يف بعض  ١١٢٧هو أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوي املالكي األزهري الشهري بالدردير ولد سنة )  ٢( 

  هـ  ١٢٠١أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك فتح القدير يف أحاديث البشري النذير ورسالة يف متشاات القرآن تويف بالقاهرة سنه : العلوم من تصانيفه       

  ٦٧/  ٢أنظر معجم املؤلفني       

   ٣١/  ٤الشرح الكبري للدرديري امش حاشية الدسوقي )  ٣( 

  هو أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري الفقيه الشافعي كان حافظا للمذهب ومن كبار علمائه روى عنه اخلطيب البغدادي ووثقه وله من )  ٤( 

  هـ     ٤٥٠هـ وتويف سنة  ٣٦٤وغريها ولد بالبصرة سنة ) تفسري القرآن الكرمي ـ النكت والعيون ـ أدب الدين والدنيا ( التصانيف       

   ٢٨٢/  ٣انظر وفيات األعيان البن خلكان       

   ٣٥١األحكام السلطانية للماوردي )  ٥( 



                                                                  ١٥٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  اخلاص عن العمل بسبب أداء الصلوات اخلمسـ فإذا غاب األجري 

بسبب أداء الصلوات اخلمس وسننها والوضوء هلا استحق فإن غاب األجري اخلاص عن العمل   

من عقد اإلجارة وألن هذه األوقات مستثناة ، وليس لصاحب العمل منعه من أدائها . األجر مدة غيابه 

   ١. إال أنه ينبغي ختفيف الصالة مع إمتامها  حبكم الشرع 

  : وهذه نصوص الفقهاء يف بيان ذلك 

وإذا استأجر رجال يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل : " اهللا  قول ابن عابدين رمحهي  

له أن : قال بعض مشاخينا قد : ويف فتاوى مسرقند . إىل متام املدة وال يشتغل بشيء سوى املكتوبة 

   ٢" يؤدي السنة أيضا 

راتبتها  وطهارا و ويستثىن من زمن اإلجارة فعل املكتوبة : " ه اهللا رمح ٣ ويقول ابن حجر  

ويلزمه ختفيفها مع إمتامها أي .. وزمن األكل وقضاء احلاجة وظاهر أن املراد أقل زمن حيتاج إليه فيها 

   ٤" بأن يقتصر على أقل الكمال 

   ٦" . وله فعل الصلوات اخلمس يف أوقاا بسننها : " رمحه اهللا   ٥ويقول املرداوي   

                                                             
  ٤٠٤أمحد حسن ص . نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي د )  ١( 

  ٤٤/  ٥حاشية ابن عابدين )  ٢( 

  هـ  ٧٧٣هو شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الكناين حمدث مؤرخ أديب شاعر انتهت إليه الرحلة والرئاسة يف احلديث يف الدنيا بأسرها ولد سنة )  ٣( 

 ٣٦/  ٢هـ   أنظر الضوء الالمع للسخاوي  ٨٥٢وتويف      

  ٢٧٩/ ٥، اية احملتاج للرملي  ٢٦٠/  ٥بني للنووي ، روضة الطال ٥٣٧/ ٧حتفة احملتاج البن حجر وامش حواشي الشرواين )  ٤( 

  .هـ  ٨٨٥، انتهت إليه رئاسة املذهب احلنبلي يف زمانه ، تويف يف دمشق سنة ين ، ولد يف مردا من أعمال نابلسأبو احلسن بن سلمان امللقب بعالء الد)  ٥( 

  ٣٢/  ٤وكشاف القناع للبهويت   ٦٧/  ٦األنصاف للمرداوي )  ٦( 



                                                                  ١٥٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

واتفقوا : " وال جيوز لألجري اخلاص أن يصلي صالة النافلة يف مدة عمله ، يقول ابن عابدين رمحه اهللا 

   ١" . أنه ال يؤدي نفال وعليه الفتوى 

   ٢وهذا يدل على دقة الشريعة يف حفظها حلقوق العباد  

  : أما إذا غاب األجري اخلاص عن العمل بسبب صالة اجلمعة ـ 

فاألصل أن يوم اجلمعة يدخل يف أيام العطل فيكون حكم الغياب فيه حكم الغياب يوم العطلة   

فإذا سلم نفسه للعمل مث حان  معةإال أنه قد يشترط املستأجر على األجري أن يسلم نفسه للعمل يوم اجل

أم جيوز له أن يتركها ألن وقته ملك ؟  موعد أداء صالة اجلمعة فهل يلتزم األجري بصالة اجلمعة 

  فهل يستحق األجر مدة غيابه ؟  اجلمعةملستأجره ؟ وإذا جاز له أن يصلي 

  : اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على أقوال 

  : القول األول 

أما . فيجب على األجري أداؤها  اجلمعةإىل أن اإلجارة ال تعد عذرا يف ترك  ٣ذهب احلنفية   

فإنه يفرق بني كون املسجد قريبا  اجلمعةبالنسبة الستحقاق األجر مدة غيابه عن العمل بسبب صالة 

فيستحق األجر وبني أن يكون املسجد بعيدا عن مكان العمل حبيث يغيب عن العمل من مكان العمل 

  . ر فأكثر فيسقط أجر مدة غيابه ربع النها

                                                             
   ٤٤/  ٥حاشية ابن عابدين )  ١( 

   ٤٠٤أمحد حسن ص . نظرية األجور يف يف الفقه اإلسالمي د )  ٢( 

  ٤٤/  ٥حاشية ابن عابدين )  ٣( 



                                                                  ١٥٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ويسقط من األجر بقدر  اجلمعةال مينع يف املصر من إتيان : " جاء يف حاشية ابن عابدين رمحه اهللا 

مل حيط شيئا فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار حيط عنه ربع  وإن كان قريباً اشتغاله إن كان بعيداً

  " . األجرة 

  : القول الثاين 

   ٢يف املعتمد واحلنابلة  ١ذهب الشافعية   

ويستحق األجر عند غيابه ألن هذا الوقت مستثىن من مدة  اجلمعةإىل أنه جيب عليه حضور صالة 

  . اإلجارة حبكم الشرع 

فرائضها يكون زمن الطهارة والصلوات ، استأجره لعمل مدة من : " رمحه اهللا    ٣ يقول النووي 

   ٤" . غريها  وأ وسواء يف اجلمعة  ، وال ينقص من األجرة،  وسننها الرواتب مستثىن 

ويستحق املستأجر منفعة األجري اخلاص يف املدة املقدر نفعه ا سوى : " رمحه اهللا     ٥ ويقول البهويت

فال تدخل هذه األزمنة يف ،   اجلمعةوصالة  ، زمن فعل الصلوات اخلمس يف أوقاا بسننها املؤكدات

    ٦ " . العقد بل هي مستثناة شرعا 

                                                             
   ٥٣٧/  ٧حتفة احملتاج البن حجر امش حواشي الشرواين )  ١( 

   ٦٧/  ٦واإلنصاف للمرداوي  ٤١/  ٦املغين البن قدامة )  ٢( 

  هـ وكان إماما بارعا حافظا متقنا وكان شديد الورع والزهد ويل  ٦٣١هو حمي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري احلزامي احلوراين ولد سنة )  ٣( 

  احلفاظ للذهيب ، تذكرة ٢٧٨/  ١٣هـ   أنظر البداية والنهاية البن كثري  ٦٧٦مشيخة دار احلديث األشرفية بعد أيب شامة فلم يأخذ درمها تويف        

   ٣٩٥/ ، طبقات الشافعية للسبكي     ١٤٧٠/  ٤      

  ٢٦٠/  ٥روضة الطالبني للنووي )  ٤( 

  ) عمدة الطالب ـ الروض املربع شرح الزاد املستنقع ( هو منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت فقيه شيخ احلنابلة مبصر من تصانيفه )  ٥( 

   ٣٠٧/  ٧هـ    أنظر األعالم الزركلي  ١٠٥١وتويف سنة  ١٠٠٠ولد سنة        

    ٣٢/  ٤كشاف القناع للبهويت  )  ٦( 



                                                                  ١٥٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  : القول الثالث 

ذا  اجلمعةز ترك فيجو ، معةاإلجارة عذر يف ترك اجليف الوجه اآلخر إىل أن  ١ذهب الشافعية   

أن املستأجر إذا مل يأذن لألجري فيترتب على هذا  اجلمعةاستئجاره عذر يف ترك ألن  ذا السبب

  . ومل يشترط األجري ذلك سقط أجره مدة غيابه بسبب صالة اجلمعة  اجلمعةبالذهاب لصالة 

  : الراجح 

من حيث الفريضة فلما  يف حكم الصلوات اخلمس اجلمعةما ذهب إليه احلنفية ألن صالة   

ارة حبكم الشرع فينبغي أن يستثىن واستثنيت أوقاا من مدة اإلج وجب عليه أداء الصلوات اخلمس

  . أيضا حبكم الشرع  اجلمعةوقت صالة 

وما وضعه احلنفية من ضابط كون املسجد قريبا فيستحق األجر أو بعيدا واستغرق وقت الغياب ربع 

  . فهو فقه جيد ألنه جيمع بني حفظ حق اهللا وحفظ حق العبد . النهار فأكثر مل يستحق األجر 

  : وسننها يف املسجد  ألداء الصلوات اخلمسوأما بالنسبة ـ 

جيوز لألجري اخلاص الذهاب إىل املسجد ألدائها إن ال إىل أنه  ٣واحلنابلة  ٢فقد ذهب الشافعية   

ومل يكن قد شرطه على مستأجره إال إن قرب املسجد جدا من مكان العمل فله ، مل يأذن له مستأجره 

  . األجر مدة غيابه الذهاب إذا كان اإلمام ال يطيل ويستحق 

   ٤" . ومينع األجري اخلاص من شهود اجلماعة إال بشرط أو إذن : " رمحه اهللا يقول البهويت 

  

                                                             
  ٢٦٠/  ٥روضة الطالبني للنووي )  ١( 

   ٥٣٨/  ٧حتفة احملتاج البن حجر امش حواشي الشرواين )  ٢( 

  ٣٢/  ٤كشاف القناع للبهويت )  ٣( 

  ٣٢/  ٤كشاف القناع للبهويت )  ٤( 



                                                                  ١٥٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثاين

  منع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن اإلجازة يف نظام العمل السعودي

  : من نظام العمل السعودي على اآليت )   ٢/  ١٠٩( ئة بعد املاملادة التاسعة  الفقرة الثانية من نصت

أو أن يتقاضى بدال ، زول عنها ـوال جيوز الن، جازته يف سنة استحقاقها بإجيب أن يتمتع العامل ( 

  ..... ) نقديا عوضا عن احلصول عليها أثناء خدمته 

نظام وية متعلق بالسعودي اعترب احلق يف اإلجازة السنبالنظر يف هذا النص يتضح أن املنظم ال  

حمققة ملصلحة  إال إذا كانت هذه املخالفة  العام فال جيوز االتفاق على خمالفتها أيا كانت هذه املخالفة

ولكن ال . كاالتفاق على زيادة مدا طاملا أن هذه الزيادة كانت مدفوعة األجر . العامل بدرجة أكرب 

   ١.  النتقاص منها جيوز االتفاق على التنازل عن اإلجازة أو ا

فذلك ألا ضرورة الستعادة العامل نشاطه مبا  ؛ وأما كوا حق للعامل تتعلق بالنظام العام  

   ٢. يعود على اإلنتاج بالنماء والقوة وحتقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية 

ومن مث ال جيوز للعامل الرتول . وهي تتعلق بالنظام العام سواء فيما يتعلق باستحقاقها أو مبدا   

إجازات العامل بكافة أنواعها عزمية من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام  و. إجازته عن 

ال جيوز يف غري األحوال املقررة يف القانون ولغري مقتضيات العمل ، وهي أيام معدودات يف كل سنة 

مبقابل نقدي وإال فقدت  كما ال جيوز استبداهلا. استبداهلا بأيام أخرى من السنة أو من السنوات التالية 

                                                             
  ١٦٢السيد عيد نايل ص . والوسيط د  ١٨١ـ  ١٨٠منري الدكمي ص . الوجيز د )  ١( 

   ١٧٣رمضان مجال كامل ص . شرح قانون العمل اجلديد د )  ٢( 



                                                                  ١٦٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

وتعطلت وظيفتها ومل حتقق الغرض منها واستحالت إىل عوض يدفعه صاحب العمل إىل  اعتبارها 

  . وخمالفة هلا إليها  دعاالعتبارات النظام العام اليت  و يف ذلك مصادرة . العامل 

مبقابل هلا مؤداه أنه يستطيع كما أن ختويل العامل احلق يف التراضي يف القيام بإجازاته مث املطالبة   

وهو  ، بإرادته املنفردة أن حيمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه وليس عن حقه بينما ال يد له فيه

حينئذ قد فإنه يكون . ورفض صاحب العمل الترخيص له ا  حال خيتلف عما إذا حل ميعاد اإلجازة

   ١. أخل بالتزام جوهري ولزمه تعويض العامل 

زة هدفها محاية القوى العاملة وهي محاية تتعلق بالصاحل العام ألن إتاحة الفرصة للعامل واإلجا  

للخلود والراحة يؤدي إىل استعادته لنشاطه وجتديد قواه مبا يستطيع معه أن يواصل العمل وبالتايل 

من صاحب ومن هنا فإن املنظم حيمي العامل من نفسه كما حيميه   اإلنتاج يساهم إجيابيا يف زيادة 

رضاه يام ا ألن العامل ال ميلك ولو بفهو يبطل أي اتفاق على التنازل عن اإلجازة أو عدم الق. العمل 

   ٢. أن خيالف حكما يتعلق بالنظام العام 

والعلة يف اعتبار احلق يف اإلجازة من النظام العام هي أن صحة العامل وسالمته مقدمة يف نظر   

وقد أبطل املنظم االتفاقات اليت  . ية اليت قد تعود عليه من العمل دون انقطاعاتمع على املنفعة املاد

حترم العامل من حقه يف اإلجازات حىت   ال يعمد أصحاب األعمال إىل إغراء عماهلم باملال على الرتول 

وال ميكن القول أا حق اختياري للعامل    ٣ ياناألحاء يصعب مقاومته يف بعض عن إجازام وهو إغر

                                                             
   ١٢٨غالب علي الداوودي ص . شرح قانون العمل وتعديالته د  ١ـ   ٣٥٥حممد حسني منصور ص . قانون العمل د )  ١( 

   ٣١٦علي عوض حسن ص . الوجيزيف شرح قانون العمل اجلديد د )  ٢( 

   ٢٠٣حممد لبيب شنب ص . شرح قانون العمل د )  ٣( 



                                                                  ١٦١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

فمثل هذا ال ينسجم وأصول القانون فكل حق هو من الناحية . إن شاء طلبها وإن شاء تركها تسقط 

  .                                  القانونية التزام يسقط بالتقادم طبقا للقواعد العامة 

بأحكام خاصة يف حميط قانون العمل وليس  ولكن عندما تدخل املنظم وقام بتنظيم اإلجازات  

القانون املدين أصبحت عندئذ ذات طبيعة خاصة آمرة من النظام العام وال جيوز االتفاق على خالف ما 

  ١. جاء به النظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ٢٠٤سليمان بدري الناصري ص . قانون العمل دراسة مقارنة د )  ١( 



                                                                  ١٦٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثالث

          احلرمان  على  االتفاق منع   السعودي حول  اإلسالمي ونظام العمل الفقه  بني   املقارنة

  أو الرتول عن اإلجازة

أن الفقه اإلسالمي  ـ يل ـ من اإلجازة اتضح ريبالتأمل يف الفقه اإلسالمي حول حرمان األج  

قد اعترب اإلجازة حق مشروع للعامل مىت كان هناك شرط على صاحب العمل أو كان هناك عرف 

ملن توفرت فيه الشروط أن يسقط حقه من حقوقه فإن الفقه اإلسالمي أباح  اًظاهر ومبا أا أصبحت حق

  . أو يتنازل عنه كما لو اتفق العامل مع صاحب العمل على خالف ما تعارف الناس عليه 

متنع الرتول عن اإلجازة أو  ـ ومنها نظام العمل السعودي ـ وقد عرفنا أن أنظمة العمل  

ال واعتربت ذلك يتعلق بالنظام العام الذي . تقاضي بدال نقديا عوضا عن احلصول عليها أثناء خدمته 

  . جيوز االتفاق على خمالفته 

وبناء على ذلك جند أن نظام العمل السعودي خيالف ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي من جواز   

  . االتفاق على احلرمان أو الرتول عن اإلجازة 

حينئذ لويل األمر أن ينظم األمور فولكن رمبا يكون ذلك من باب املصلحة اليت رآها ويل األمر   

  . لم واهللا أع. وفق ما يراه حمققا للمصلحة العامة 

  

  



                                                                  ١٦٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  الرابعاملبحث 

               امل ـازة للعـزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجـج

  :وينقسم إىل ثالثة مطالب 

  :املطلب األول 

  .جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل يف الفقه اإلسالمي       

  :املطلب الثاين 

  .نظام العمل السعودييف  جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل      

  :املطلب الثالث 

  جزاء إخالل  ونظام العمل السعودي يفاإلسالمي املقارنة بني الفقه         
  . صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل        

  

  

  



                                                                  ١٦٤)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب األول

  جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل يف الفقه اإلسالمي

بالنسبة لعقود املعاوضات أنه يف حالة ما إذا أخل أحد املتعاقدين من املقرر يف الفقه اإلسالمي   

سكنتين دارك إن أ: كقول الرجل لآلخر .  بالتزامه يكون للطرف اآلخر طلب تنفيذ هذا االلتزام جرباً

فهذا من باب اإلجارة . يف هذه األرض فلك كذا وكذا  أو إن حفرت يل بئراً. سنة فلك كذا وكذا 

   ١. ها فيشترط فيه شروط

 يف الفقه اإلسالميويف حالة ما إذا كان هناك اتفاق أو عرف يقضي مبنح العامل إجازة معينة   

؟          جيوز توقيع عقوبة مالية عليه  باالتفاق أو العرف فهل الثابت  وأخل صاحب العمل بااللتزام

 لفقه اإلسالمي وقد اختلف الفقهاء يف حكم التعزير باملال يف ا وذلك مبين على حكم أم ال جيوز ؟

  : التعزير باملال على قولني 

  : القول األول 

جيوز لويل األمر التعزير   ٥واحلنابلة     ٤ومجهور املالكية    ٣ من احلنفية    ٢ أليب يوسف  
ابه وعن أصح ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ بأخذ املال واستدلوا بقضايا جاءت ا السنة عن املصطفى 

  : ومنها 

                                                             
   ٥٣٥املكاشفي طه الكياشي ص . الذمة واحلق وااللتزام د )  ١( 

  اري الكويف قاضي القضاة قال ابن معني أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة وقال أمحد كان أبو يوسف منصفا يف هو يعقوب بن إبراهيم األنص)  ٢( 

  ، االنتقاء البن عبد الرب ٢٩٢/  ١هـ وأنظر تذكرة احلفاظ للذهيب  ١٨٢هـ وتويف سنة  ١١٣احلديث له كتاب اخلراج واآلثار ولد بالكوفة سنة       

   ٦١١/  ٣، اجلواهر املضيئة للقرشي  ١٧٢ص       

   ٦١/  ٤حاشية رد احملتار  )  ٣( 

   ٢٩٨/  ٢تبصرة احلكام امش فتح العلي املالك  )  ٤( 

   ٢٤٥ـ  والطرق احلكمية ص      ١٢٥/  ٦كشاف القناع )  ٥( 



                                                                  ١٦٥)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  . ١ ـ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أباح سلب الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجده 

  . ٢ ةمانع الزكاالة وأخذ شطر مال ه وسلم ضاعف الغرامة على كامت الضـ روي أن النيب صلى اهللا علي

ور جيوز إتالفها املالهي مثل الطنبوكذلك آالت " ...  : جواز الغرامة باملال بقوله   ٣ابن تيمية  وقد أيد

ومثل ذلك أوعية اخلمر جيوز . يتني عند أمحد اوشهر الروهو مذهب مالك وأ. عند أكثر الفقهاء 

تكسريها وحتريقها ومما يشبه ذلك ما فعله عمر حيث وجد رجال قد شاب اللنب باملاء وعرضه للبيع 

ونظريه ما أفىت به طائفة من الفقهاء القائلني ذا األصل يف جواز إتالف املغشوشات يف . فأراقه عمر 

   ٤" . سجا رديئا أنه جيوز متزيقها وحتريقها الصناعات مثل الثياب اليت نسجت ن

اقبت من املسلم به أن الشريعة ع"  : فقال   ٥  " عبد القادر عودة " وقد أيد هذا القول الشيخ  
عقوبة الغرامة ومن ذلك أا تعاقب على سرقة الثمر املعلق بغرامة تساوي على بعض اجلرائم التعزيرية ب

ومن (  : اليت تالئم السرقة وذلك قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثن ما سرقه مرتني فوق العقوبة
ومن ذلك عقوبة كامت الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها      ) .خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة 

      ٦" . ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله . معها 

  

  

                                                             
   ٦٨٩املرجع الطرق احلكمية .  من حديث سعد بن ايب وقاص  ١٣٦٤رقم )  ١٤٦/  ٩( رواه مسلم يف صحيحه )  ١( 

  ) ٣٠٢/  ٩( ورواه عبد الرزاق يف املصنف   ١٧٠٢رقم )  ١٤١/  ٥( رواه أبو داود يف سننه )  ٢( 

ولد حبران سنة ر احملدث هو تقي الدين أبو العباس امحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين املعروف بابن تيميه اإلمام العالمة احلافظ الناقد الفقيه املفس)  ٣( 

  ١٤٦٩/  ٤هـ   أنظر تذكرة احلفاظ للذهيب  ٧٢٨هـ كان قواال باحلق واء عن املنكر ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة تويف سنة  ٦٦١

  حتقيق عبد العزيز رباح .  ٥٦احلسبة يف اإلسالم البن تيمية ص )  ٤( 

التشريع اجلنائي اإلسالمي ـ اإلسالم وأوضاعنا القانونية   انظر أعالم : من مؤلفاته   .هـ  ١٣٧٤عبد القادر عوده قاضي وفقيه مت إعدامه   سنة  )  ٥( 

  .  ٥٢٣الدعوة واحلركات اإلسالمية املعاصرة عبد العقل ص 

   ٧٠٥/  ١عبد القادر عودة   . التشريع اجلنائي اإلسالمي د )  ٦( 



                                                                  ١٦٦)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  

  : القول الثاين 

  : ال جيوز التعزير بأخذ املال واستدلوا    ١جلمهور األحناف   

ـ بأنه ال جيوز التعزير بأخذ املال ألن يف ذلك فتح الباب للحكام الظلمة باستغالل أموال الناس 

   ٢. مبنعها  فيجب أن تسد الذريعة إىل ذلك ير زوأخذها حبجة التع

   ٣مث نسخ  اإلسالم  يف ابتداء  ألن التعزير باملال كان  فهي منسوخة  يف جوازها  ـ أن ما ورد من آثار

  : والراجح 

واز التعزير بأخذ املال ألن ذلك ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جب القول األول القائل  هو  

ومثل أخذه شطر مال مانع  ،  فقد روي عنه أنه ضاعف الغرامة على كامت الضالة   يف قضايا كثرية

   ٤. الزكاة 

لألدلة السابقة اليت  التعزير باملال أخذا أو إتالفا  للحاكم املسلم العادل زفيجو  عندي هو الذي ترجحو

  . و اهللا أعلم  .   سلمت من النسخ

  

  

                                                             
   ٦١/  ٤حاشية رد احملتار )  ١( 

  ٦١/  ٤حاشية رد احملتار )  ٢( 

  ٦١/  ٤حاشية رد احملتار )  ٣( 

   ٢٤٦الطرق احلكمية  البن قيم اجلوزية ص )  ٤( 



                                                                  ١٦٧)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثاين

  جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل يف نظام العمل السعودي

  : من نظام العمل السعودي على اآليت )   ٢٣٤( نصت املادة الرابعة والثالثون بعد املائتني        

خمالفة أحكام الفصل الثاين والفصل الثالث والفصل عن  مسئوليعاقب صاحب العمل أو أي شخص " 

 ، الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر مبقتضاه بغرامة ال تقل عن ألفي ريال

   " .ة آالف ريال عن كل خمالفة سوال تزيد على مخ

  : ويتضح من املادة السابقة أا تشمل خمالفة أحكام الفصل 

  .يتكلم عن ساعات العمل  وهو    ـ الثاين

  . يتكلم عن فترات الراحة والراحة األسبوعية  وهو   ـ الثالث

  .يتكلم عن اإلجازات   وهو ـ الرابع 

  .وهذه الفصول من الباب السادس الذي يتكلم عن شروط العمل وظروفه 

من الفصل الرابع الذي يتكلم عن    ١ة للجزاء ن املادة السابقة األفعال املستوجبويتبني م  

  : مخسة آالف ريال وهي كما يلي  ريال وال تزيد على ية ال تقل عن ألفاإلجازات وتتمثل يف غرام

                                                             
   ٣٦٣حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ١( 



                                                                  ١٦٨)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ـ إذا مل يقم صاحب العمل بتمكني العامل كل عام من إجازة سنوية ال تقل مدا عن  ١       

إذا أمضى العامل يف خدمة صاحب العمل واحد وعشرين يوما تزاد إىل مدة ال تقل عن ثالثني يوما 

  .مخس سنوات متصلة وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدما 

وال جيوز . يف سنة استحقاقها  ـ إذا مل يقم صاحب العمل بتمكني العامل من اإلجازة ٢  

  .بدال نقديا عوضا عن احلصول عليها أثناء خدمته  ىول عنها أو أن يتقاضالرت

ـ إذا مل يقم صاحب العمل مبنح العامل أجرة عن أيام اإلجازة املستحقة إذا ترك العمل قبل  ٣  

استعماله هلا وذلك بالنسبة إىل املدة اليت مل حيصل على إجازته عنها أو إذا مل يقم مبنحه أجرة اإلجازة 

  . ١قضاه منها يف العمل عن أجزاء السنة بنسبة ما 

ولكن  . اليت حتددها الالئحةا قام صاحب العمل بتشغيل العامل يف األعياد واملناسبات ـ إذ ٤

إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل يف أيام إجازة األعياد ، التزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل 

ئة وذلك تطبيقا لنص مضافا إليه مخسني باملاباإلضافة إىل أجره العادي أجرا إضافيا يوازي أجره العادي 

حيث تنص على  )  ١/  ١٠٧(  مل السعوديئة من نظام العة بعد املالفقرة األوىل من املادة السابع

جيب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر  : "اآليت 

قد تستدعي ظروف العمل تشغيل العامل يف ف   . ٢ "ساسي من أجره األ   %  ٥٠الساعة مضافا إليه 

  . األعياد أو املناسبات دون جزاء يتعرض له صاحب العمل

                                                             
  ٣٦٤حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ١( 

   ١٧٢عيد نايل ص . الوسيط د )  ٢( 



                                                                  ١٦٩)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ـ إذا مل يقم صاحب العمل مبنح العامل إجازة بأجر ملدة يوم واحد يف حالة والدة مولود  ٥  

مع مالحظة أن . وثالثة أيام ملناسبة زواجه أو يف حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . له 

  .صاحب العمل أن يطلب الوثائق املؤيدة للحاالت املشار إليها ل

ل بتمكني العامل الذي أمضى يف العمل لديه سنتني متصلتني ـ إذا مل يقم صاحب العم ٦  

يوما مبا فيها إجازة  إجازة بأجر ال تقل مدا عن عشرة أيام وال تزيد على مخسة عشر من على األقل

. ملرة واحدة طوال مدة خدمته إذا مل يكن قد أداها من قبل وذلك ألداء فريضة احلج  ٠عيد األضحى

ملقتضيات  اًإلجازة سنويا وفقعمل أن حيدد عدد العمال الذين مينحون هذه امع مراعاة أن لصاحب ال

   .  العمل

ـ إذا مل يقم صاحب العمل مبنح العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بأجر عن الثالثني  ٧  

ل يوما األوىل وبثالثة أرباع األجر عن الستني يوما التالية ودون أجر للثالثني يوما اليت تلي ذلك خال

يقصد بالسنة الواحدة السنة  هالسنة الواحدة سواء أكانت هذه اإلجازات متصلة أم متقطعة مع مراعاة أن

  ١. إجازة مرضية  ل اليت تبدأ من تاريخ أو

واإلجازة السنوية حق للعامل وهو حق ثابت له مبقتضى القانون فيلتزم رب العمل مبنحه له   

سواء طالب العامل بإجازته أو مل يطالب فسكوت العامل أيا كان سببه ال يسقط حقه يف هذه اإلجازة 

ن هذا ذلك أن هذا السكوت وإن فسر على أنه يتضمن نزوال من العامل عن حقه يف اإلجازة السنوية فإ

                                                             
  ٣٦٤حممد الفوزان ص . التعليق على نظام العمل السعودي اجلديد د )  ١( 



                                                                  ١٧٠)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ل احلق يف احلصول ا مطلقا وال يترتب عليه أثر فيظيقع باطال بطالنالرتول غري جائز فإذا حصل فإنه 

     ١على اإلجازة قائما 

وهذا اجلزاء األخري . ويتعرض صاحب العمل فضال عن اجلزاء اجلنائي املقرر جلزاء مدين   

   ٢. ة اإلجازة اليت مل يأخذها يتحصل أوال يف إعطاء العامل األجر الذي كان يستحقه عن مد

ويشترط إليقاع العقوبة أن ال يكون رب العمل قد أعطاها للعامل فرفض واستمر يف العمل   

ففي هذه احلالة األخرية . من وراء هذا االستمرار أو ألي سبب آخر  ةنظرا ملا يعود عليه من منفعة مالي

   ٣. قع عليه أي عقوبة ال يكون رب العمل قد أخل بأي التزام وبالتايل ال تو

ما دامت السنة املستحقة عنها اإلجازة  العمل جنائياتصار األمر على جمازاة صاحب وحول اق  

  : وقع خالف بني شراح القانون كالتايل فقد قد انقضت 

  :الرأي األول 

فال  ء العامل إجازته السنوية مستحيالوات السنة جيعل تنفيذ التزام صاحب العمل بإعطاأن ف  

فيجمع بذلك بني إجازتني إجازة السنة السابقة يكون للعامل أن يطالب ذه اإلجازة يف سنة تالية 

  . وإجازة السنة احلالية 

ولكن ملا كان سبب هذه االستحالة هو خطأ صاحب العمل فإنه يلتزم بتعويض العامل عن   

  . و أصيب بايار عصيب كما ل. الضرر الذي يصيبه نتيجة تشغيله طوال العام بدون إجازة 

                                                             
  ٢١٧حممد لبيب شنب ص . شرح قانون العمل د )  ١( 

  ٤٩٧حسن كريه ص . أصول قانون العمل د )  ٢( 

   ٢١٧حممد لبيب شنب ص . شرح قانون العمل د )  ٣( 



                                                                  ١٧١)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

ومل يتمتع ا رغم  احلق يف مقابل عن اإلجازة اليت مل مينحها  ـ على األقلـ وللعامل    

وذلك بالقرار   ٤١١٨استحقاقه هلا وذا قضت هيئة تسوية اخلالفات العمالية بعسري يف القضية رقم 

للمدعي عن املدة اليت مل  هـ حيث قضت مبنح بدل أجازة ١٤٣٠/  ١/  ٢وتاريخ   ٤٣٠/  ٣رقم  

  ). ١٢ملحق رقم  (  .يتمتع فيها بإجازته السنوية ألنه مل يتمتع ا يف سنتها 

الصادر من هيئة تسوية اخلالفات   هـ ١٤٣٠/  ٣/  ٢٧وتاريخ    ٤٣٠/  ٥٥وكذلك القرار رقم  

واملقامة  من شخص وزوجته ضد إحدى   ٤٣٢١ـ   ٤٣٢٠يف القضيتني رقم   العمالية بعسري 

 وذلك عن السنوات اليت قاما اهليئة مبنح بدل اإلجازة للمدعيني واليت قضت فيهااإلدارات احلكومية  

             .واليت مل يتمتعا خالهلا باإلجازة املستحقة نظاما ) صاحب العمل ( بالعمل فيها لدى اجلهة 

  ). ١٣ملحق رقم   (

هـ  الصادر من هيئة تسوية اخلالفات  ١٤٣٠/  ١/  ٢٩بتاريخ    ٤٣٠/  ١٥وكذلك القرار رقم  

حيث حكمت بصرف بدل إجازة للمدعي الباكستاين عن   ٤٢١٧العمالية بعسري  يف القضية رقم  

وذلك بالطبع .  قة له اليت عملها عند صاحب العمل ومل يتمتع خالهلا باإلجازة املستحاألربع سنوات ال

ألن هذا األجر . إىل جانب األجر الذي يستحقه عن املدة اليت كان من الواجب منحه اإلجازة فيها 

  ). ١٤ملحق رقم  (  ١. نظري عمل أداه فعال خالل هذه املدة 

                                                             
   ٢١٨حممد لبيب شنب ص . شرح قانون العمل د )  ١( 



                                                                  ١٧٢)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

فينحصر حق العامل . وملا يف جتميع اإلجازات على هذا النحو من اضطراب العمل يف املنشأة   

حينئذ فضال عن أجر اإلجازة يف احلصول على تعويض عما يكون قد أصابه من ضرر من جراء عدم 

   ١. حصوله على إجازة 

  : والرأي الثاين 

بأنه ال توجد استحالة حقيقية متنع من تنفيذ االلتزام باإلجازة عينا بعد فوات أصحابه يرى   

  . السنة املستحقة عنها اإلجازة 

احب على ذلك من جواز تأجيل اإلجازة إىل سنة تالية باتفاق كل من العامل وص أدلوليس   

   ٢.  العمل 

أن  اضطراب يف املنشأة فظاهرجازات إىل بتجميع اإل وأما اخلشية من أن يؤدي التنفيذ العيين  

ب هذا اإلخالل املسئول عن هذه النتيجة هو صاحب العمل الذي أخل بالتزامه وعليه حتمل كل عواق

  ٣. عن معاودة هذا اإلخالل  بل قد يكون يف حتققها ما يردعه مستقبال 

ملدة وبناء على ذلك فإن القضاء ميلك احلكم للعامل رغم فوات السنة مبدة إجازة مساوية   

   ٤. له خالهلا  الذي كان مستحقاً فضال عن أجره. ه صاحب العمل منها اإلجازة اليت حرم

  

  

                                                             
  ١٧٠السيد عيد نايل ص . وانظر الوسيط د  ٤٩٨حسن كرية ص . أصول قانون العمل د )  ١( 

  ٢١٨حممد لبيب شنب ص . شرح قانون العمل د )  ٢( 

   ١٧١السيد عيد نايل ص . والوسيط د  ٤٩٨حسن كرية ص . أصول قانون العمل د )  ٣( 

  ٤٩٨حسن كرية ص . أصول قانون العمل د )  ٤( 



                                                                  ١٧٣)                                               الفصل الثاني ( 
 

 

  املطلب الثالث

 مبنح   صاحب العمل  إخالل جزاء  يف  السعودي   العمل  نظام و  اإلسالمي  الفقه بني  املقارنة 

  اإلجازة للعامل

العقد وعدم الوفاء بااللتزامات املقررة فيه لقد ظهر لنا جليا يف الفقه اإلسالمي أن اإلخالل ب  

كما أن إخالل . املتفق عليها جربا من أحد الطرفني متكن الطرف اآلخر من طلب تنفيذ االلتزامات 

معينة ، أو مبا يقضي به العرف جييز توقيع صاحب العمل بتنفيذ اتفاقه مع العامل مبنح العامل إجازة 

  . الفقهاء  جواز التعزير باملال عند عليه انطالقا من  عقوبة مالية 

على صاحب العمل حال اإلخالل  وقد أخذ بذلك نظام العمل السعودي حيث رتب جزاء   

مبنح اإلجازات للعامل وهو موافق ملا يف الشريعة اإلسالمية من جواز التعزير باملال حفظا للحقوق 

   . واملصاحل فيكون ذا مل خيرج عن اإلطار الشرعي 

  

  

  



                                                                  ١٧٤)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  الفصل الثالث 

  انات الوفاء حبقوق العمال األخرىضم

  :ث ـة مباحـثالثمتهيد و ه ـوفي

  :التمهيـــد 
هناك مجلة من احلقوق األخرى سأتعرض لتقرير هذه احلقوق يف   

نظام العمل السعودي وملا كانت الضمانات يف هذه احلقوق واحـدة  
  . فسوف أعقب على الضمانات مجلة واحدة 

  
  : املبحث األول 

       .تياطات الوقاية من خماطر املهنة ضمانات الوفاء باختاذ اح       

  :املبحث الثاين

      .اية الطبية للعمال  ــاء بتوفري الرعــضمانات الوف        

  :املبحث الثالث 

  . دمي اخلدمات االجتماعية للعمالـضمانات الوفاء بتق       



                                                                  ١٧٥)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املبحث األول

   ضمانات الوفاء باختاذ احتياطات الوقاية من خماطر املهنة

  :البـة مطـه ثالثـوفي
  :املطلب األول 

  .خماطر املهنة يف الفقه اإلسالمي باختاذ احتياطات الوقاية منضمانات الوفاء    

  :املطلب الثاين 

   ام ـيف  نظة ـة من خماطر املهنـضمانات الوفاء باختاذ احتياطات الوقاي    
  .العمل السعودي         

  

  :املطلب الثالث 

  ضمانات بشأن  ونظام العمل السعودياإلسالمي املقارنة بني الفقه          
  . الوفاء باختاذ احتياطات الوقاية من خماطر املهنة        

  

  



                                                                  ١٧٦)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب األول 

  ضمانات الوفاء باختاذ احتياطات الوقاية من خماطر املهنة يف الفقه اإلسالمي 

تصون جسمه وتبقى على حيويته ونشاطه  ، إن من حق العامل أن يعمل يف ظروف حسنة

وخاصة بعد ظهور العمل اجلماعي يف املصانع حيث يعمل مئات العمال يف قاعة واحدة ويقف العامل 

أمام اآللة قليل احلركة مسمر العينني للمراقبة مما جيعل العمل مرهقا وممال فإذا أضيفت إىل ذلك 

  . يدا وضعف انتباهه وقل مردوده ظروف سيئة ملكان العمل تأثر العامل تأثريا شد

وإن شروط العمل كثرية يدخل فيها املناخ واحلرارة واإلضاءة والشروط الصحية كالتهوية 

فكلما كان العمل . والنظافة ودخول أشعة الشمس بل وحىت املناظر املفرحة واحلسنة يف مكان العمل 

ا وحيويا كان إنتاجه أكثر دقة وإتقانا أكثر متعة كان اإلنتاج أكثر مردودا وكلما كان العامل نشيط

ويدخل ضمن  . "لك يف موازينك  ايف عمله كان أجر عاملكمبقدار ما ختفف عن " أنه وقد ورد 

ذلك الترويح عن العامل باملسليات املختلفة كاأللعاب الرياضية واملسابح والرحالت وتزيني مكان 

وقد كرم اإلسالم ابن آدم وحافظ على صيانة دمه وماله وعرضه فقد ورد يف  ١. وغريها  العمل 

   ٢" . كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه " احلديث 

صاحب العمل أن حيافظ على سالمة العامل وحيرص كل احلرص على إزالة ولذلك كان من واجب 

   ٣. ما فيه خطر عليه 

                                                             
   ١٠٢أحكام العمل وحقوق العمال يف اإلسالم حممد فهد شقفة ص )  ١( 

   ٢٥٦٣رقم )  ١٩٨٦/  ٤( رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي ظلم املسلم واحتقاره وذمه )  ٢( 

   ٢٨٨شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٣( 



                                                                  ١٧٧)                                            الفصل الثالث (  
 

 

يف القوانني  خاطر املهنية بالصورة اليت جندهايف الوقاية من املومل يتعرض الفقهاء حلق العامل 

. يرجع السبب يف ذلك إىل أن الصناعات اآللية مل تكن موجودة يف زمام  ، و الوضعية املعاصرة

وإمنا كانت يدوية ولذلك فهم مل يتعرضوا للحكم على مثل هذه احلوادث بشكل مباشر بل تعرضوا 

  : خدام احلدث الذي مل يبلغ سن الرشد بغري إذن وليه هلذا األمر يف حالة است

   ٢- :واحلنابلة  ١فقال الفقهاء من احلنفية 

إذا كان العامل صغريا واستأجره صاحب العمل دون إذن وليه فهلك بسبب العمل ويف أثناء 

وليه فصار إتالف حق غريه بغري إذن  يفتسبب لعمل ضمانه ألنه متعد باستعماله فاملدة فعلى صاحب ا

  . غاصبا 

ضمن ألنه صار  ولو هلك الصيب أو العبد يف يد املستأجر يف املدة: " رمحه اهللا  ٣ يقول الكاساين

العبد أو الصيب خطأ فعلى ولو قتل  ...املوىل وال جيب األجر من غري إذن  غاصبا حيث استعمله

   ٤" . عاقلته الدية أو القيمة وعليه األجر 

  : فقد فصلوا يف ضمان الصغري فقالوا    ٥ أما فقهاء املالكية 

أما . جره صاحب العمل بغري إذن وليه فإنه يضمنه إذا كان العمل مما يعطب يف مثله إذا استأ

ناولين حجرا وهو مما ال يثقل على مثله  : إذا كان العمل مما ال يعطب يف مثله كأن قال رجل لصيب

                                                             
   ١٧٦/  ٤لكاساين بدائع الصنائع ل)  ١( 

   ٥٧٠/  ٩املغين والشرح الكبري البن قدامة )  ٢( 

  هـ    ٥٨٧تويف حبلب سنة ) السلطان املبني يف أصول الدين ( هو أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ، احلنفي ، فقيه أصويل من مؤلفاته أيضا )  ٣( 

  ٧٠/  ٢أنظر األعالم للزركلي        

  ١٧٦/  ٤للكاساين  بدائع الصنائع)  ٤( 

   ٣٩٢/  ٥ومواهب اجلليل  ١٠٦/  ٤الذخرية للقرايف )  ٥( 



                                                                  ١٧٨)                                            الفصل الثالث (  
 

 

لق على ذلك وع ١. ال ضمان عليه يف ذلك فضرر  فذهب ليناوله إياه فسقط على أصبعه فحصل منه

ويظهر يل أن هذا التفصيل يقول به اجلمهور أيضا فليس بني : الشريف بقوله  الدكتور شرف بن علي

   ٢القولني فرق 

حرا مل يبلغ أو عبدا  ن مجهور العلماء يقولون من استعارأ ـ رمحه اهللا تعاىلـ  ٣وقد ذكر ابن حجر 

   ٤. العبد وأما دية احلر فهي على عاقلته لقيمة فهلكا من ذلك العمل فهو ضامن بغري إذن مواله 

قصريه أو بسبب ب إمهال صاحب العمل وتبسب عامل كبرياً وعاقالً و أصيبأما إذا كان ال

أما إذا مل يتعد ومل . تعمده وتغريره فإن صاحب العمل يكون ضامناً إلصابة العامل يف هذه احلالة 

مل كمن استأجر عامال ليحفر له يف ملكه فهلك العامل بسبب العحتياطات الالزمة يقصر وعمل اال

   ٥. بئرا أو ليبين له فيها بناء فهلك األجري بذلك مل يضمنه صاحب العمل 

البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وقد استدلوا باحلديث الصحيح الذي ذكره 

   ٦.... " . العجماء جرحها جبار والبئر جبار واملعدن جبار : " وسلم قال 

لو استأجر إنسانا : وقد ذكر ابن حجر يف فتح الباري بعض األمثلة املستفادة من هذا احلديث فقال 

  . ليحفر له البئر فاارت عليه فال ضمان 

                                                             
   ٣٥٠/  ٢تبصرة احلكام امش فتح العلي املالك )  ١( 

   ٢٨٨شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٢( 

  هـ  ٧٧٣إليه الرحلة والرئاسة يف احلديث يف الدنيا بأسرها ولد سنة هو شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الكناين حمدث مؤرخ أديب شاعر انتهت )  ٣( 

   ٣٦/  ٢هـ   أنظر الضوء الالمع للسخاوي  ٨٥٢وتويف      

   ٢٥٣/  ١٢فتح الباري البن حجر )  ٤( 

   ٥٧٠/  ٩املغين والشرح الكبري )  ٥( 

  ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود باب جرح  ١٤٢٨رقم )  ٥٤٥/  ٢( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة باب يف الركاز اخلمس )  ٦( 

    ١٧١٠رقم )    ١٣٣٤/  ٣( العجماء جبار        



                                                                  ١٧٩)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  . وال شيء على من استأجره  ليعمل يف معدن مثال فهلك فهو هدر وقال ومن استأجر رجال

 على عمل كمن استؤجر على صعود خنلة فسقط منها جريأ لك كلوقال ويلتحق بالبئر واملعدن يف ذ

   ١. فمات 

مل بتعويض اإلصابة صاحب العوهذه أصعب أو أشق أعمال كانت يف عصرهم ومل يلزموا 

لك ال طاقة له به ومل يتسبب ومل وذمبا يطيق  اإلنسان إالنه ال جيوز تكليف د أو يفرط ألإذا مل يتع

   ٢. يباشر 

حيفرون له بئرا فوقعت  لو استأجر صاحب عمل أجراء : بعض األمثلة ومنها  ٣ وقد ذكر الكاساين

البئر عليهم من حفرهم فماتوا فال ضمان على املستأجر ألنه مل يوجد من املستأجر سبب وجوب 

فال يكون . الضمان ألن االستئجار وقع صحيحا فكان االستعمال يف احلفر بناء على عقد صحيح 

   ٤. سببا لوجوب الضمان ووقوع البئر حصل من غري صنعه فال يلزم ضمان 

لشريعة اإلسالمية إمنا وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس فلو فرض وكان العامل وا

هذا العامل من رب عمله على العناية  ية خطرة على حياته فال بد وأن حيصليعمل يف مصانع كيماو

   ٥. الكافية اليت حتفظ له حياته أو جسمه صحيحا كامال 

  

                                                             
   ٢٥٤/  ١٢فتح الباري )  ١( 

   ٢٨٩شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٢( 

  هـ    ٥٨٧تويف حبلب سنة ) السلطان املبني يف أصول الدين ( هو أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ، احلنفي ، فقيه أصويل من مؤلفاته أيضا )  ٣( 

   ٧٠/  ٢أنظر األعالم للزركلي       

   ١٧٧/  ٤بدائع الصنائع  )  ٤( 

   ٢٨٤رة حممود ص ناد. عقد العمل دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون د )  ٥( 



                                                                  ١٨٠)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب الثاين

  تياطات الوقاية من خماطر املهنة يف نظام العمل السعوديضمانات الوفاء باختاذ اح

حكمة املاضي واحلاضر واملستقبل حكمة قدمية قدم اإلنسان " درهم وقاية خري من قنطار عالج " 

وهي الشعار الذي جيب أن يراعيه كل من صاحب . باقية بقاءه جند تطبيقاا يف كل زمان ومكان 

ألول أن يوفر أسباا ووسائلها وعلى الثاين أن يتبع تعليماا على اف. العمل والعامل على سواء 

   ١. ويسرة   نةنفسه من خماطر العمل اليت دده  ميويستخدم أجهزا ويتقيد بتدابريها حىت ينجو ب

وقد اهتم املنظم السعودي جبانب الوقاية من خماطر العمل اهتماما كبريا حيث أفرد له الفصل 

  : اشتمل على املواد التالية الذي من من نظام العمل السعودي اجلديد واألول من الباب الثا

حفظ على صاحب العمل : " واليت جاء فيها : )  ١٢١( ئة املادة احلادية والعشرون بعد املـ  ١

وغري ذلك من ، وإنارا وتأمني املياه الصاحلة للشرب واالغتسال  ، املنشأة يف حالة صحية ونظيفة

  " . الوزير بقرار منه والسالمة والصحة املهنية وإجراءاا ومستوياا وفقا ملا حيدده  قواعد احلماية

على كل صاحب عمل أن يتخذ : " واليت قالت :  ) ١٢٢(  ئةاملادة الثانية والعشرون بعد املـ  ٢

املستعملة ت الواآل، واألمراض النامجة عن العمل ، االحتياطات الالزمة حلماية العمال من األخطار 

التعليمات اخلاصة بسالمة العمل اهر يف املنشأة ه أن يعلن يف مكان ظوعلي. العمل وسالمته  ووقاية

لصاحب وال جيوز . خرى يفهمها العمال عند االقتضاء وذلك باللغة العربية وبأي لغة أ، والعمال 

  " . ماية احل توفري هذهمبلغ  لقاء  أيجورهم ع من أيقتط والعمل أن حيمل العمال أ

                                                             
   ٨٧٠عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل د )  ١( 



                                                                  ١٨١)                                            الفصل الثالث (  
 

 

على صاحب العمل : " واليت ورد فيها ما يلي : )  ١٢٣( ئة املادة الثالثة والعشرون بعد املـ  ٣

وعليه . ررة هلا ية املقاباستعمال وسائل الوق وإلزامه، مبخاطر مهنته العمل  ة العامل قبل مزاولة حاطإ

  " . ها اموتدريبهم على استخد ، ة للعمالدوات الوقاية الشخصية املناسبأن يوفر أ

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية : " وقالت : ) ١٢٤( ئة املادة الرابعة والعشرون بعد املـ  ٤

ة للمحافظة على صحته ة ، وأن حيافظ عليها ، وأن ينفذ التعليمات املوضوعياملخصصة لكل عمل

ارتكاب أي فعل أو تقصري يتسبب عنه عدم  وعليه أن ميتنع عن. ووقايته من اإلصابات واألمراض 

أو إساءة استعمال الوسائل املعدة حلماية مقر العمل وصحة العمال املشتغلني معه  ، تنفيذ التعليمات

  . وسالمتهم أو تعطيلها 

على صاحب العمل أن يتخذ : " وجاء فيها :  ) ١٢٥(  ئةمسة والعشرون بعد املـ املادة اخلا ٥

مبا يف ذلك تأمني منافذ ، ويئة الوسائل الفنية ملكافحته  ، ة للوقاية من احلريقاالحتياطات الالزم

وأن يعلق يف مكان ظاهر من أماكن العمل  ، وجعلها صاحلة لالستعمال يف أي وقت، للنجاة 

  " . تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع احلريق 

ل صاحب العمل مسؤو"  :ت على أن واليت نص: )  ١٢٦( ئة املادة السادسة والعشرون بعد املـ  ٦

ممن يدخلون أماكن العمل حبكم  ، عن الطوارئ واحلوادث اليت يصاب ا أشخاص آخرون غري عماله

إذا كانت بسبب إمهال اختاذ االحتياطات الفنية اليت . أو مبوافقة صاحب العمل أو وكالئه  ، الوظيفة

  " . ن عطل وضرر حسب األنظمة العامة وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم م. يتطلبها نوع عمله 

  الئحة تنظيم املتضمن  هـ  ١٤٢٧/  ٤/  ٨بتاريخ  ١/  ١٢٠٤  وقد أصدر وزير العمل قراره رقم

  



                                                                  ١٨٢)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  : على ما يلي )   ٦٧(  يف مادا السابعة والستني ليت تنصالعمل وا

  : سعيا حلماية العمال من األخطار واألمراض النامجة عن العمل تتخذ املنشأة التدابري اآلتية " 

  . تباعها ااإلعالن يف أماكن ظاهرة عن خماطر العمل ووسائله للوقاية منها والتعليمات الالزم  ) أ( 

  . خطر التدخني يف أماكن العمل املعلن عنها  ) ب( 

  . ت الطوارئ يق وإعداد منافذ للنجاة يف حاالاحلر تأمني أجهزة إلطفاء ) ج( 

  . أماكن العمل يف حالة نظافة تامة مع توفري املطهرات  إبقاء ) د ( 

  . توفري املياه الصاحلة للشرب واالغتسال ) هـ( 

  . توفري دورات املياه باملستوى الصحي املطلوب ) و ( 

  " . تدريب العاملني على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية اليت تؤمنها املنشأة ) ز ( 

تعني املنشأة يف كل موقع من : " من الالئحة على اآليت  ) ٦٨(  كما نصت املادة الثامنة والستون

  : مواقع العمل مسئوال خيتص باآليت 

  . تنمية الوعي الوقائي لدى العمال ) أ ( 

  حسن استعمال وسائل الوقاية سالمة األجهزة و  منالتفتيش الدوري بغرض التأكد  )ب ( 

  . والسالمة 

معاينة احلوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتاليف ) ج ( 

  . تكرارها 



                                                                  ١٨٣)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  " . مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة ) د ( 

ها يتضح أن نظام العمل السعودي أوجب على صاحب العمل ومن النصوص السابق ذكر

اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال أثناء تأديتهم لعملهم من األخطار واألضرار واألمراض النامجة 

لذلك جيب على صاحب العمل واآلالت املستخدمة فيه ووقاية العامل وسالمته وحتقيقا ، عن العمل 

  :  مراعاة القواعد التالية

  . يف حالة صحية نظيفة وخالية من الروائح ـ حفظ املؤسسة 

ـ يئة غرف العمل يف املؤسسة ويئة مساحة وجمال كاف للتنفس فيها وفقا للمستويات واملقاييس 

  . الصحية اليت يقررها وزير العمل 

ـ اختاذ االحتياطات الالزمة لوقاية العمال من األضرار النامجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أية 

  . نفايات قد تتولد أثناء العمل 

  . ـ إنارة املؤسسة بصورة كافية خالل ساعات العمل 

  . أقلمياه لكل مخسة عشر عامال أو  ـ إعداد دورات مياه يف أمكنة يسهل الوصول إليها مبعدل دورة

  . ـ تأمني املياه الكافية الصاحلة للشرب يف أماكن مناسبة 

   ١. ـ تأمني املياه الكافية الغتسال العمال وتسهيل استعماهلا 

كذلك أوجب النظام على صاحب العمل أو من ينوب عنه إحاطة العامل علما وقبل التعاقد 

مبخاطر املهنة ووسائل الوقاية منها ويتعني على العامل من ناحية أخرى أن ينفذ تعليمات السالمة معه 

                                                             
   ١٧٧السيد عيد نايل ص . الوسيط د )  ١( 



                                                                  ١٨٤)                                            الفصل الثالث (  
 

 

وزير العمل إصدار من نظام العمل السعودي )  ١٢٣( ئة املادة الثالثة والعشرون بعد املوقد خولت 

   ١ .وسائل الوقاية الواجب اختاذها  و  القرارات اليت حتدد األعمال اليت حتمل خماطر

ة للعامل أي توفري يويلتزم صاحب العمل بتوفري أسباب الصحة والسالمة املهنية والرفاه

املستلزمات اليت متكن العامل من أداء عمله بصورة صحيحة وتامة ألن عمل اإلنسان ال يزال حمل 

املنتجة من أجل احملافظة على القوى . رعاية القانون الدويل والداخلي رغم انتشار اآللة يف العامل 

وتوفري وسائل السالمة والصحة املهنية . ومحايتها ومتكينها من تقدمي العطاء يف البنية االقتصادية 

  . والرفاهة الالزمة للعامل يف املؤسسة 

للشروط الصحية والوسائل  ةنظيفة ومستكمل تهويلتزم صاحب العمل بأن جيعل مؤسس

و ضرر حيثما يتولد غاز أو غبار أو خبار أو وسخ الالزمة اليت حتول دون إصابة صحة العامل بأذى أ

 .ة مالئمة خالل مجيع أوقات العملأو نفايات أو أية شوائب أخرى أثناء العمل وأن ينري املؤسسة إنار

وأن يعد يف فناء مؤسسته ويف . وأن جيعل غرف العمل فيها ذات وية جيدة وفقا للشروط الصحية 

وأن جيهز مؤسسته مبورد . مكان يسهل الوصول إليه دورات مياه للرجال وأخرى للنساء العامالت 

أ وكذلك جتهيز املؤسسة اليت جتري فيها عمليات تنش. ماء كاف صاحل للشرب يف أماكن مالئمة 

   ٢. عنها األوساخ مبورد ماء مالئم لالغتسال 

نع على صاحب العمل السماح للعمال باستعمال مستحضرات أو مواد أو أجهزة أو آالت تـكما مي

   ٣. صحتهم أو تعرض سالمتهم للخطر السلطة املختصة أا تلحق الضرر بترى 

  
                                                             

   ١٣٢عبد اهللا حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ١( 

   ١٣٤ـ  ١٣٣غالب علي الداودي ص . شرح قانون العمل وتعديالته د )  ٢( 

   ٦٢٠/  ١الوسيط يف مدونة الشغل )  ٣( 



                                                                  ١٨٥)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب الثالث

ودي بشأن ضمانات الوفاء باختاذ احتياطات الوقاية املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السع

  من خماطر املهنة

يف محاية الفقه اإلسالمي لألجري واحلث على إحاطته بالوقاية واحلماية من املخاطر وعدم  نظربال

بالتدابري الواقية له من خماطر وكذا حرص املنظم السعودي على إحاطته . تعريضه ملا فيه ضرر عليه 

  . املهنة 

مس يف كل زمان على الضروريات اخلومن خالل ما أقره من احلفاظ أن الفقه اإلسالمي  جند

ن على املستأجر أن حيرص على األجري لديه وأن ال يكلفه ما ال يطيق وأن ومكان وحتت أي ظرف فإ

  . ال يشق عليه فإن تعدى أو فرط لزمه الضمان 

محاية العامل ووقايته من  من ضرورة وقد أخذ املنظم السعودي مبا ذهب إليه الفقه اإلسالمي 

ات الكافية لوقاية العامل على اختاذ االحتياط صاحب العمل  حثو خماطر املهنة اليت يعمل فيها 

  . األجري

اليت تدفعهم ما حيقق لألفراد األمن واالستقرار ، ويبث يف نفوس العمال الطمأنينة  ويف هذا 

  .إىل حسن العمل وزيادة  اإلنتاج  مبا يعود بالنفع على اتمع بأسره 

  

  

  



                                                                  ١٨٦)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  الثايناملبحث 

  ة للعمالـة الطبيـر الرعايـاء بتوفيـضمانات الوف

  :الب ـة مطـه ثالثـوفي

  :املطلب األول 

  .يف الفقه اإلسالمي ضمانات الوفاء بتوفري الرعاية الطبية للعمال     

  

  :الثاين املطلب 

  .يف  نظام العمل السعودي ضمانات الوفاء بتوفري الرعاية الطبية للعمال       

  

  :املطلب الثالث 

  ضمانات بشأن  ونظام العمل السعودياإلسالمي املقارنة بني الفقه         
  . الوفاء بتوفري الرعاية الطبية للعمال        

  

  



                                                                  ١٨٧)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب األول

  الرعاية الطبية للعمال يف الفقه اإلسالميضمانات الوفاء بتوفري 

أو  أو شلالً  أو بتراً له جرحاًقد يتعرض العامل أثناء عمله أو بسببه إىل خماطر كثرية تسبب 

   ١وقد يؤدي به الضرر إىل املوت  . فيصاب بعجز كلي أو جزئي نتيجة لذلك حلاسة من حواسه  فقداً

ب العمل جند أن نفقات التداوي واملعاجلة الطبية ال تقع على عاتق صاح الفقه اإلسالميويف 

ضة فاألجرة فيها مقابل املنفعة وقد اشترط الفقهاء العلم بالعوض ونفقات ألن عقد اإلجارة عقد معاو

التداوي واملعاجلة الطبية ال بد وأن تكون جمهولة فإنه ال يعلم أحد مىت يأتيه املرض وإذا حصل املرض 

فإن اعترب جزءا من األجر وهو جمهول أدى إىل  ؟وكم نفقاته ؟ وكم تكلفة العالج  ؟  يزولفمىت

  . فساد العقد 

عادة بل إن  به وبذلك فإن نفقات التداوي ليست من العقد وال من مستلزماته ومل جتر

صوصة جتب يف مال العامل نفسه فإن مل يكن له مال فنفقته على أقربائه بشروط خمنفقات التداوي 

فإن مل يوجد من يكفل العامل فنفقته على الدولة ممثلة . بينها الفقهاء يف باب النفقات على األقارب 

   ٢. يف بيت مال املسلمني 

منصور / جاء عن الشيخ  وقد ورد يف كتب الفقه القدامى ما يؤكد هذا املعىن ، فقد 

وإن احتاج األجري إىل دواء ملرض مل يلزم املستأجر ألنه ليس من النفقة : " ما نصه  ٣ البهويت

  .كالزوجة 

                                                             
   ١٠٤أحكام العمل وحقوق العمال يف اإلسالم حممد فهد شقفة ص )  ١( 

   ٢٨١نادرة حممود ص . عقد العمل دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون د )  ٢( 

  ولد سنة ) عمدة الطالب ـ الروض املربع شرح الزاد املستنقع ( هو منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت فقيه شيخ احلنابلة مبصر من تصانيفه )  ٣( 

  ٣٠٧/  ٧هـ    أنظر األعالم الزركلي  ١٠٥١وتويف سنة   ١٠٠٠      



                                                                  ١٨٨)                                            الفصل الثالث (  
 

 

   ١" . ولكن يلزمه أي املستأجر بقدر طعام الصحيح يدفعه له فيصرفه فيما أحب من دواء وغريه 

   ٣" . وإن احتاج األجري إىل دواء ملرضه مل يلزم املستأجر : " رمحه اهللا  ٢ ةقدامويقول ابن 

يف الرد على نظام . عبد اهللا بن محيد / وقد أيد هذا الرأي من العلماء املعاصرين الشيخ 

إن إلزام صاحب العمل ذا غري الزم شرعا ألنه ال ميكن ضبطه " : العمل السعودي حيث قال 

وكمية  ،فالعامل قد حيتاج إليه وقد ال حيتاج إليه واملرض قد يستغرق عالجه مدة طويلة من الزمن 

. كثرية من األدوية واملصاريف وقد يكون عالجه قليل يف زمنه ومصاريفه فهذه جهالة شديدة 

وهذا يعترب كجزء من األجرة املعلومة .  عن كل عقد يكون فيه جهالة وغرر وقواعد الشريعة تنهى

   ٤" . يفسد العقد هول يصري األجرة كلها جمهولة فوهذا اجلزء ا

م صاحب العمل باإلسعاف الطيب والعالج ال يلزم شرعا ملا فيه من اجلهالة وعلى هذا فإن إلزا

ومن مث فإنين أرى أنه ال يكلف صاحب العمل إال إذا كان بإسعافات أولية تربعا . الشديدة والغرر 

وال يكلف صاحب العمل إال بدفع األجرة املتفق عليها املعلومة لقوله عليه . منه وال ضرر عليه فيه 

وعالج . ويراعى ذلك يف حتديد األجور .  ٥ "من استأجر أجريا فليعلمه أجره : " والسالم  الصالة

   ٦. العامل على نفقة نفسه أو تقوم به الدولة 

  
                                                             

  ٥٥٣/  ٣كشاف القناع عن منت اإلقناع  للبهويت )  ١( 

  إمام احلنابلة ... كان الشيخ : هـ قال ابن النجار  ٥٤١هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد موفق الدين أبو حممد الدمشقي صاحب التصانيف ولد سنة )  ٢( 

  هـ    ٦٢٠ سنة تويف) الربهان يف علوم القرآن ـ املغين يف شرح خمتصر اخلرقي ـ التبيني يف أنساب القرشيني ( وكان ثقة حجة نبيال من تصانيفه       

 ١٣٣/  ٢أنظر الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي       

   ١٢/  ٦الشرح الكبري على املغين البن قدامة )  ٣( 

   ١١٥رسالة يف الرد على نظام العمل للشيخ عبد اهللا بن محيد ص )  ٤( 

  ١١٤٢١رقم )  ١٢٠/  ٦( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب اإلجارة باب ال جتوز اإلجارة حىت تكون معلومة )  ٥( 

   ٢٨١شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د )  ٦( 



                                                                  ١٨٩)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب الثاين

  ضمانات الوفاء بتوفري الرعاية الطبية للعمال يف نظام العمل السعودي

يربط بني مستوى  يف ـ نظام العمل احلايل خالفاً لنظام العمل السابق ـ مل يعد املنظم السعودي

الرعاية الصحية اليت يلتزم صاحب العمل بتقدميها لعماله وبني عدد العاملني باملنشأة حيث جتري 

تفرقة  نظام دوننصوص مواد الفصل الرابع من الباب الثامن على كافة أصحاب األعمال اخلاضعني لل

   ١. ا بسبب القدرة االقتصادية لكل منه بني املنشآت

ومن مث فال يكون هناك أمن وسالمة للعامل حىت  ،ن أمن العامل وسالمته كل ال يتجزأ أل

تعليماا وأوامرها وذلك إذا أمهلت ية من احلوادث ووسائلها و اتبعت وإن توفرت مجيع سبل الوقا

ألن مقتضى ذلك بالضرورة إصابة . ل امبالنسبة للعهدرت القواعد الصحية الرعاية الطبية للعمال وأ

فيه أو مضاعفة إصابة قد حدثت له قد تؤدي إىل بتر عضو  مبرض مهين يكون العمل سبباً العامل أيضاً

  . من أعضائه أو تلفه بل قد تودي حبياته 

 ولذلك ألزم. لذلك كانت وسائل الرعاية الطبية والصحية من سبل الوقاية ووسائلها أيضا 

للعاملني عمل باختاذ كافة االحتياطات وجتهيز وسائل الرعاية الطبية والصحية املنظم وصاحب ال

ويزيد  الناحية فيقبل على عمله  باملنشأة حىت يتوفر االطمئنان الكايف لدى العامل بأنه مؤمن من هذه

   ٢. إنتاجه ويرتفع أداؤه 

                                                             
   ٢٠٠منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ١( 

   ٨٧٧عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٢( 



                                                                  ١٩٠)                                            الفصل الثالث (  
 

 

على كل : " على اآليت  ) ١٤٢(  ئة بعد املبعنيسعودي يف املادة الثانية واألروقد نص نظام العمل ال

مما يلزم لإلسعافات  باألدوية وغريها ، ، مزودةًصاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر لإلسعافات الطبية 

وسائل اإلسعافات األولية وعددها،  وحتدد الالئحة ما جيب أن حتتويه هذه اخلزانة من. الطبية األولية 

  " . نظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم مبهمة اإلسعافات ومستواه وكذلك ت، وكميات األدوية 

 ١/  ١٢٠٤وقد وردت هذه املادة بنصها يف الئحة تنظيم العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  .  نيهـ يف املادة التاسعة والست ١٤٢٧/  ٤/  ٨وتاريخ 

ومل يتطرق املنظم لعدد العاملني باملنشأة باعتبار أن هذه اإلسعافات متثل احلد األدىن من الرعاية الطبية 

   ١. الواجب توافرها للعمال 

أو أكثر من صناديق  وهلذا جيب على صاحب العمل أن يضع يف مكان العمل صندوقاً

راهم والقطن الطيب وغري ذلك من وسائل باألدوية واألربطة واملطهرات وامل اًمزوداإلسعافات األولية 

وأن يوضع الصندوق يف مكان ظاهر للعمال ويف متناول أيديهم وأن يعهد باإلشراف . اإلسعافات 

   ٢. عليه واستعمال حمتوياته إىل شخص متخصص يف تقدمي اإلسعافات األولية 

: " مل السعودي ما يأيت من نظام الع)  ١٤٣(   ئة بعد املد ورد يف املادة الثالثة واألربعنيوق

فحص عماله املعرضني الحتمال اإلصابة بأحد ن يعهد إىل طبيب أو أكثر بعلى كل صاحب عمل أ

األمراض املهنية احملددة يف جداول األمراض املهنية ـ املنصوص عليها يف نظام التأمينات االجتماعية 

                                                             
   ٢٠٠منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ١( 

   ٨٨١عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٢( 



                                                                  ١٩١)                                            الفصل الثالث (  
 

 

وكذلك يف ، الفحص يف سجالته وأن يثبت نتيجة ذلك ، مرة كل سنة على األقل  شامالً ـ فحصاً

  " . ملفات أولئك العمال 

             ١/   ١٢٠٤  وقد وردت هذه املادة بنصها يف الئحة تنظيم العمل الصادرة بالقرار رقم

  .  هـ  يف املادة السبعني ١٤٢٧/  ٤/  ٨ : وتاريخ

فحص متخصص أو أكثر بأن يعهد إىل طبيب أنه يتعني على صاحب العمل   ويتبني من هذه املادة
عماله املعرضني لإلصابة بأي مرض من األمراض املهنية يف احلاالت اليت يكون فيها نشاط صاحب 
العمل من تلك األنشطة اليت يترتب على ممارستها اإلصابة باألمراض املهنية الكتشاف ما قد يظهر من 

اقة العمال الصحية من ناحية هذه األمراض يف مراحله األوىل من ناحية وكذلك للمحافظة على لي
  . أخرى 

ويتعني أن جيرى هذا الفحص بصفة دورية مرة على األقل كل سنة وتودع نتائج هذه 
   ١. الكشوف الطبية يف امللف اخلاص بكل عامل 

كذلك جيب أن ، بعيادم وعالجهم يف مكان يعده  صاحب العمل هلذا الغرضويعهد إىل الطبيب 

   ٢. الزمة بدون مقابل سواء مت ذلك يف أوقات العمل أو يف غريها من األوقات تقدم للعمال األدوية ال

لإلصابة عماله املعرضني صاحب العمل بأن يعهد إىل طبيب أو أكثر بعيادة املنظم م قد ألزو

مبرض مهين لكنه مل حيدد املكان الذي يتوىل فيه الطبيب عيادة هؤالء العمال ومن مث فإن صاحب 

حيدد املكان سواء أكان ذلك املكان يف مقر العمل أو يف مكان آخر كالعيادات العمل هو الذي 

  . اخلاصة بالطبيب املختار إذا كانت قريبة 

                                                             
   ٢٠٠منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ١( 

   ١٢٩عبد اهللا بن حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ٢ (

   ١٧٨السيد عيد نايل ص . وانظر الوسيط د 



                                                                  ١٩٢)                                            الفصل الثالث (  
 

 

وعليه فال يستطيع العامل أن يذهب إىل  ، وكذلك لصاحب العمل أن حيدد الطبيب املعاجل

طبيب غريه وإال أعفي صاحب العمل من حتمل أجر الطبيب املعاجل ما مل يتم االتفاق على غري ذلك 

   ١. يف عقد العمل أو يف الئحة تنظيم العمل 

وإذا كان صاحب العمل يلتزم بتوفري الرعاية الطبية لعماله فإن التزامه بذلك يقوم بصفة 

صرف النظر عن اتصاله أو عدم اتصاله وب. ملرض الذي يتطلب هذه الرعاية يا كان نوع امطلقة أ

إال إذا   ٢. بالعمل ولكن هذا االلتزام يقتصر على توفري الرعاية الطبية للعامل وحده دون أفراد أسرته 

ثل احلد مي وكل ما سبق... حة تنظيم العمل ذلك يف عقد العمل الفردي أو يف الئ غري مت االتفاق على

األدىن من الرعاية الطبية اليت يلتزم ا صاحب العمل فال جيوز له الرتول عنها وإن كان لصاحب 

مع مالحظة أنه إذا جرت عادة . العمل أن يقدم لعماله من اخلدمات الطبية ما يفوق هذا احلد 

يكن ملزم ا لفترة م خدمات طبية مل ـصاحب العمل على االلتزام مبا يفوق هذا احلد األدىن كتقدي

   ٣. طويلة من الزمن فإنه ال يستطيع العدول عن تقدمي هذه اخلدمة وحرمان عماله منها بعد ذلك 

  

  

  

  

                                                             
   ٢٠١منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )   ١( 

   ٥١٩حسن كريه ص . أصول قانون العمل د )  ٢( 

  ٢٠١منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )   ٣( 



                                                                  ١٩٣)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب الثالث

املقارنة بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي بشأن ضمانات الوفاء بتوفري الرعاية الطبية 

  للعمال

  أن جند   للعمال  الطبية الرعاية  بتوفري  الوفاء  يف الفقه اإلسالمي خبصوص ضمانات  بالنظر 

أن األجر مقابل املنفعة وهلذا فإن نفقات التداوي واملعاجلة الطبية ذهبوا إىل  ـ رمحهم اهللا ـ الفقهاء

سه فإن عجز ال تلزم املستأجر إال تفضال منه وإحسانا وأن نفقات التداوي جتب يف مال العامل نف

  . فأقربائه فإن مل يوجد من يكفله فنفقته يف بيت مال املسلمني 

رب العمل بنفقات العالج وجتهيز  حيث ألزم مغايراً ي فقد ج منهجاًأما املنظم السعود

  . مجيع وسائل الرعاية الطبية والصحية للعامل من إسعافات أولية وطبيب معاجل وأدوية وغريها 

شيخ الدكتور عبد اهللا بن محيد يف رسالة وجهها يف الرد على نظام وقد رد على ذلك ال

وسارت عليه مجيع  عاماً أصبح هذا األمر عرفاًولكين أرى واهللا أعلم أنه قد : العمل حيث قال 

للعامل من أنكره  الزماً األنظمة يف دول العامل وتلقاه أصحاب األعمال بالقبول وكأنه أصبح حقاً

وألن يف . مث إن ويل األمر رأى ذلك وأن فيه مصلحة للعامل وصاحب العمل . أنكر الناس عليه 

  .توفري الرعاية الطبية للعامل ما ميكنه من أداء عمله على الوجه األكمل 

قد استحسن ذلك واعتربه من املصاحل املرسلة ، واالستحسان واملصلحة كما أن املنظم 

  . الفقهاء املرسلة من املصادر الشرعية املقررة عند بعض 

  



                                                                  ١٩٤)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  الثالثاملبحث 

  ة للعمال ـات االجتماعيـم اخلدمـاء بتقديـضمانات الوف

  :ويتكون من ثالثة مطالب 

  :املطلب األول 

  .يف الفقه اإلسالمي ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال       

  :املطلب الثاين 

  نظاميف ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال      
  .السعودي  العمل      

  

  :املطلب الثالث 

  ضمانات بشأن  ونظام العمل السعودياإلسالمي املقارنة بني الفقه      
  . الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال     

  
  



                                                                  ١٩٥)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب األول

  االجتماعية للعمال يف الفقه اإلسالميضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات 

  :متهـــــيد 

احلركة الصناعية مبا حتمله من تكنولوجيا ومبا  اخلدمات االجتماعية للعمال يف ظل  تكنمل

وحىت عندما تقدمت الصناعات وانتقلت  ،حتمله من أخطار على صحة السكان موجودة يف القدمي 

مل  ، بخار واآلالت وشيدت مباين خاصة هلذه الصناعاتمن الصناعة اليدوية إىل الصناعة عن طريق ال

  . يف سبيل انتقاله من بيته إىل مكان عمله  سكن وبالتايل مل يكن العامل يعاينتكن بعيدة عن موطن ال

ونتيجة لتقدم علم الطب طالبت احلكومات أن تكون أماكن الصناعات بعيدة عن أماكن 

 باإلضافة إىل أن هذا األمر اقتضته بعض ظروف على الصحة العامة للمواطنني السكن حفاظاً

  . الصناعات اخلاصة مما أدى إىل بعد املسافة اليت تفصل بني مكان إقامة العامل ومقر عمله 

ونتيجة لشكاوي العمال املتعددة كان لزاما محاية للعامل من هذا اإلجهاد ومحاية لرب العمل 

نقل بة بكثري من اخلدمات االجتماعية واليت منها سه من تشغيل عامل منهوك القوى ظهرت املطالنف

   ١.    هؤالء العمال من منازهلم إىل أماكن أعماهلم

واخلدمات االجتماعية اليت جيب تقدميها للعامل متعددة ومتنوعة ، منها توفري وسائل النقل 

ا توفري السكن بني مكان العمل ومقر إقامة العامل أو دفع مقابل هذا االنتقال للعامل ، ومنها أيض

  .املالئم وتقدمي الطعام للعمال 

                                                             
   ٢٩٥نادرة حممود ص . عقد العمل دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون د )  ١( 



                                                                  ١٩٦)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  :وسأتكلم عن هذه اخلدمات فيما يلي   

  توفري وسائل النقل أو دفع مقابل االنتقال : أوال 

  :دفع مقابل االنتقال للعامل على قولني  أواختلف الفقه حول وجوب توفري وسائل النقل   

  :القول األول 
العامل ال يستحق نفقات السفر ألنه يستحق البدل لقاء عمله خبالف إىل أن   ١ ذهب الفقه احلنفي  

وهي من . عامل املضاربة الذي يستحق نفقات السفر ألنه ال ميلك شيئا من حصته الشائعة املشترطة 
عليه ال حمالة  من ماله لكان الضرر واقعاً فاقباإلنيف حيز التردد فلو ألزمناه  الربح قبل اية العمل

عكس العامل األجري الذي سيحصل على األجر لقاء عمله سواء ربح رب العمل أم مل يربح ولذا 
  . فاألجري العامل ال يستحق نفقات السفر 

يف منشأته الصناعية على أن  العمل لديه ويف حالة ما إذا اتفق صاحب العمل مع العامل على 

  . شرط صحيح وجيب العمل به تكون نفقات السفر على صاحب العمل فال

ن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه يف مال املضاربة وإن فإ : قال رمحه اهللا: "  ٢ قول الزيلعيي

  . فنفقته يف ماله كالدواء  ه عمل يف مصر

أي إذا سافر املضارب للتجارة يف مال املضاربة فمأكله ومشربه وملبسه وركوبه يكون يف 

ألن النفقة جتب بسبب ، كما يكون الدواء يف ماله مطلقاً،ل يف مصره ففي ماله مال املضاربة وإن عم

فيه خبالف الدواء  فتجب مؤنته الراتبة ا سافر صار حمبوساًاالحتباس كنفقة القاضي والزوجة وهو إذ

   ٣" . وخبالف األجري ألنه يستحق البدل بيقني فال يتضرر باإلنفاق من ماله . ألنه من العوارض 

                                                             
   ٢٤٢/  ٣ـ والفتاوى اهلندية   ٧٠/  ٥تبيني احلقائق للزيلعي )  ١( 

هـ   أنظر  ٧٦٢ختريج أحاديث الكشاف تويف بالقاهرة سنة : ( يوسف بن حممد الزيلعي حمدث أصويل من مؤلفلته أيضا هو أبو حممد عبد اهللا بن )  ٢( 

 ٤٠٢/  ١البدر الطالع للشوكاين 

   ٧٠/  ٥تبيني احلقائق للزيلعي )  ٣( 



                                                                  ١٩٧)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  :القول الثاين 

بأن  تجرر ألن العادة أن األجري يستحق نفقات السف: إىل القول  ١ذهب الفقه املالكي 

  . تكون نفقته على صاحب العمل 

يف سفره ويف إقامته بغري  وله النفقة من املال ببلدهوال نفقة له ما أقام ... : " جاء يف تبصرة احلكام 

يف السفر ما مل يطل فإن شرط عليه أن ال نفقة له يف السفر  باملعروف وله الكسوة وطنه بسبب املال

  " .  وال نفقة له يف املال القليل وال كسوة "   ٢ :قال ابن القاسم  . " مل جيز 

إىل أن العامل يستحق نفقات االنتقال من بيته إىل مكان عمله إذا جرت  من ذلكلص وخن

نفقات  بني العامل وصاحب العمل على استحقاق األول  العادة يف ذلك أو حصل الشرط مسبقاً

  . السفر زيادة على أجره 

على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل االنتقال إىل  اًوعلى ذلك إذا كان هناك إلزام

إذا كانت أماكن العمل ال تصل إليها وسائل انتقال عادية منتظمة فهذا  أماكن عملهم وإعادم يومياً

ره بعض الفقهاء ألنه ال جهالة فيه وال غرر وهو على حسب العرف أو الشرط املتفق عليه االلتزام يق

   ٣. بينهما 

  

  

  

                                                             
   ٤٩/  ٤ـ  واملدونة الكربى ومعها مقدمات ابن رشد   ٢٥/  ٢تبصرة احلكام )  ١( 

  و عبد اهللا بن عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جناده العتقى املصري ، من أصحاب مالك البارزين ، صحبه عشرين عاما ، مجع بني الزهد هو أب)  ٢( 

  ) . ٣٢٣/  ٣( ، األعالم )  ٣٢٩/  ١(هـ راجع يف ترمجة شذرات الذهب  ١٩١والعلم ، تويف مبصر        

   ٢٨٢شرف الشريف ص . اإلجارة الواردة على عمل اإلنسان د انظر و ٢٩٨نادرة حممود ص . الشريعة والقانون د عقد العمل دراسة مقارنة بني )  ٣( 



                                                                  ١٩٨)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  توفري املسكن والغذاء             :  نيا ثا

ات بالنسبة للعامل فعلى من تقع ؟ هل صاحب العمل ملزم بتوفريها يعترب املسكن والغذاء من الضرور

  للعامل أم أا تقع على العامل نفسه ؟ 

و بطعامه وكسوته أ رمحه اهللا فيمن استأجر أجرياً ٢ اختلفت الرواية عن أمحد: "  ١يقول ابن قدامة 

٥" .  ٤ وإسحاق ٣ شرط طعامه وكسوته فروى عنه جواز ذلك وهو مذهب مالكو ا جعل له أجر  

 إال أن يكون عرف البلدة ال يلزم املستأجر إطعام األجري:" ٦" األحكام العدلية "   وجاء يف جملة

  . ن العامل ينبغي أن يقدر أجره مبا يعادل املنفعة اليت بذهلا يف خدمة رب العمل أل. "كذلك 

لزم بدفع األجر مبقدار وال يشترط يف هذا األجر أن يؤمن هذه الضروريات حيث أن رب العمل م

  . اجلهد الذي يبذله العامل وال شيء عليه بعد ذلك 

                                                             
  إمام احلنابلة ... كان الشيخ : هـ قال ابن النجار  ٥٤١هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد موفق الدين أبو حممد الدمشقي صاحب التصانيف ولد سنة )  ١( 

  هـ    ٦٢٠تويف سنة ) الربهان يف علوم القرآن ـ املغين يف شرح خمتصر اخلرقي ـ التبيني يف أنساب القرشيني ( وكان ثقة حجة نبيال من تصانيفه        

   ١٣٣/  ٢أنظر الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب احلنبلي         

  هـ قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت ا أفقه وال  ١٦٤بغدادي ولد ببغداد سنة هو اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين املروزي مث ال)  ٢( 

 هـ   أنظر تذكرة احلفاظ للذهيب ٢٤١ازهد وال أورع وال اعلم منه تويف ببغداد يوم اجلمعة الثنيت عشرة خلت من ربيع األول سنة       

   ٩٣خ األئمة وإمام دار اهلجرة قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم ولد باملدينة سنة هو اإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي شي)  ٣( 

 ٢٠٧/  ١هـ   أنظر تذكرة احلفاظ للذهيب ١٧٩وتويف فيها سنة       

  كثري وعنه اجلماعة سوى ابن ماجه  إسحاق بن إبراهيم خملد بن راهويه احلنظلي املروزي ثقة حافظ جمتهد قرين اإلمام أمحد طاف البالد روى عن خلق)  ٤( 

 ٢١٦/  ١ذيب التهذيب  ٥٤/  ١مات سنة مثان وثالثني ومائتني    أنظر تقريب التهذيب       

  ١٠/  ٦الشرح الكبري على املغين البن قدامة )  ٥( 

  ٥٧٦جملة األحكام العدلية مادة )  ٦( 



                                                                  ١٩٩)                                            الفصل الثالث (  
 

 

ة يف كتب الفقه وإال نيعلى أقرباء العامل بشروط مب العبء يف تأمني هذه الضروريات يقعو

  . ممثلة يف بيت مال املسلمني وجب على الدولة 

بني  الشرط مسبقاً ومع ذلك فقد ذهب الفقهاء إىل أنه إذا جرت العادة يف ذلك أو حصل

   ١. للعاقدين  العامل ورب العمل على توفري السكن والغذاء فيكون ملزماً

ومن . والشريعة اإلسالمية تقر مثل هذا االلتزام وحتث عليه يف عدة مواضع من السنة املطهرة 

: قال  ذلك ما رواه املعرور بن سويد عن أيب ذر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فليطعمه من طعامه وليلبسه . إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده " 

   ٢" . مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه 

على املستأجر إطعام األجري وإسكانه زيادة على األجر إذا كان عرف البلد وعلى هذا فإنه 

ه وسكنه من العرف فيرتل مرتلة الشرط إذ من القواعد الفقهية اهلامة وكساؤيقضي به وإطعامه 

  .  كاملشروط شرطاً املعروف عرفاً

فإن مل يكن هناك عرف وأراد املستأجر تشجيع عماله وإكرامهم فقدم هلم الطعام أو السكن 

   ٣. من األجر  والكساء والعالج فذلك فضل منه وصدقة فإن شرط ذلك كان جزءاً

الشريعة اإلسالمية العامل رعايتها يف كل أحواله سواء يف حالة صحته وقدرته أم  وقد أولت

ته وقد جاء يف ايف حال يف عجزه وعدم قدرته ومتتد هذه الرعاية لتشمل أسرته يف حال حياته وبعد مم

                                                             
   ٣٠١نادرة حممود ص . عقد العمل دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون د )  ١( 

   ١٣٢/  ١١) باب صحبة املماليك : ( رواه مسلم يف كتاب األميان )  ٢( 

   ٩٤حممد فهد شقفة ص . أحكام العمل وحقوق العمال يف اإلسالم د )  ٣( 



                                                                  ٢٠٠)                                            الفصل الثالث (  
 

 

بن شداد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه احلديث الشريف من رواية املستورد 

 فإن مل يكن له خادم. سب له زوجة من كان لنا عامال فلم يكن له زوجة فليكت: " يقول  وسلم

رضي اهللا عنه   قال أبو بكر"  فإن مل يكن له مسكن فليكتسب له مسكناً.  فليكتسب له خادماً

   ١" . من اختذ غري ذلك فهو غال أو سارق : " أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال أخربت 

: رضي اهللا عنه أهل احلرية على أمور منها  ٢ قائد جيش املسلمني خالد بن الوليدوقد صاحل 

) عامل ( أميا شيخ : " ويف ذلك يقول . كفالة كل عامل ضعيف عن العمل لكرب أو مرض أو كارثة 

فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه  ضعيف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنياً

   ٣" . وعيل من بيت مال املسلمني هو وعياله  طرحت جزيته

 وعلى هذا فالتزام صاحب العمل بتوفري اخلدمات االجتماعية جييزه اإلسالم إذا كان مشترطاً

وليس فيه ضرر على أحد املتعاقدين وال خيالف  يف العقد أو جرى به العرف ويشترط أن يكون معلوماً

  . من أصول الشريعة  أصالً

  

  

  

                                                             
   ٣٥٤/  ٣) لعمال باب يف أرزاق ا( رواه أبو داود يف اخلراج واألمارة )  ١( 

  هـ كانت  ٨خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي صحايب جليل مساه رسول اهللا سيف من سيوف اهللا أسلم متأخرا يف صفر السنة : خالد بن الوليد )  ٢( 

  ) .  ٢١٥/  ٢( هـ   انظر ترمجة اإلصابة  ٢١وفاته سنة       

   ٢٣٣سعد املرصفي ص . الوضعية املعاصرة د العمل والعمال بني اإلسالم والنظم )  ٣( 



                                                                  ٢٠١)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  الثايناملطلب 

  ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال يف نظام العمل السعودي

  : من نظام العمل السعودي على اآليت )  ١٤٥(  ئة ملادة اخلامسة واألربعون بعد املنصت ا

على أن تكون مسامهة  ، جيوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفري واالدخار" 

  " . وجيب إعالن األحكام املنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق . اختيارية  العمال فيه

 أن يعد لعماله نظاماً ـ بعد موافقة الوزيرـ لصاحب العمل جند أن املادة السابقة أجازت 

للتوفري واالدخار توافق عليه وزارة العمل بيد أن هذا النظام وإن كان فيه حتقيق مصلحة العامل إال أن 

االشتراك فيه من عدمه حسبما حيث يظل للعامل احلق يف . اشتراك العامل فيه هو مسألة اختيارية 

   ١. ظروفه الشخصية متلي 

راعى املنظم السعودي أن مكان العمل قد يقع يف منطقة بعيدة عن العمران ففرض على وقد 

  . صاحب العمل التزامات متعددة منها توفري املسكن والتغذية وأماكن للترفيه وغريها 

      على  السعودي  العمل نظام   من  ) ١٤٦( ئة ملادة  السادسة  واألربعون  بعد املوقد نصت ا

يف األماكن البعيدة عن العمران  يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة ملن يؤدي عمالً: " ما يلي 

  : ملا حيدده الوزير  بكل ما يأيت أو بعضه وفقاً

وذلك ، لبيع الطعام واملالبس وغري ذلك من احلاجات الضرورية بأسعار معتدلة  ـ توفري حوانيت ١

  .  ك احلوانيتر فيها عادة تلفايف مناطق العمل اليت ال تتو

                                                             
   ١٣٥عبد اهللا بن حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ١( 



                                                                  ٢٠٢)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  . ـ توفري وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضية ملحقة بأماكن العمل  ٢

 ـ إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية املناسبة للمحافظة على صحة العمال وعالج أسرهم عالجاً ٣

  ) . الزوج واألوالد واألم واألب املقيمون معه : ويقصد باألسرة . (  شامالً

  . ـ توفري مدارس لتعليم أوالد العمال إذا مل يتوافر يف املنطقة مدارس كافية  ٤

  . ـ إعداد مساجد أو مصليات يف أماكن العمل  ٥

  . إعداد برامج حملو األمية بني العمال ـ  ٦

  " . وحتدد الالئحة األماكن البعيدة عن العمران 

صادية راته الكثرية االجتماعية واالقتله مرب تواجد مراكز العمل يف أماكن نائية نال شك أو

بأصحاب األعمال حتقيقا القتصاديات املشروع وبالدولة حفاظا على  وغريها وهذه االعتبارات حدت

إىل إقامة املشروعات الصناعية يف مناطق نائية  للكثافة السكانية على إقليمها تفتيتاًالصحة العامة و

  . بعيدة عن العمران 

، يف مكان عمله يف وقت معني ك سلبياته على العامل الذي عليه أن يتواجد أن هلذا املسل بيد

وأن يتواجد على درجة معينة من احليوية والنشاط واليقظة حىت يستطيع أن يؤدي ما هو مسند إليه 

للعامل ذلك ومكان عمله يف مكان ناء عن  ، وكيف يتسنىبقدرة مطلوبة واقتدار منشود  من عمل

  . ن وسائل املواصالت ال ميكن الوصول إليه إال بشق األنفس العمران وبعيد ع

ولذلك ألزم املنظم أصحاب األعمال ببعض االلتزامات املعينة واحملددة اليت يقتضيها املقام 

وتستلزمها احلال وهي يف النهاية وإن نص عليها القانون فإنه يقتضيها مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود 



                                                                  ٢٠٣)                                            الفصل الثالث (  
 

 

ويستوجبها التزام صاحب العمل نفسه بتمكني العامل من أداء العمل املكلف به وتيسريه له وتذليل 

   ١. صعابه 

االلتزامات واليت منها التزام صاحب العمل بتوفري املواد  وقد أحسن املنظم بالنص على هذه

أمثان ما حيصل  الغذائية على حنو يتناسب مع ظروف العمل يف تلك األماكن على أن يتحمل العامل

مل ظروف حاجة العا صاحب العمل يف أسعارها مستغالً منها األمر الذي يتطلب عدم مغاالةعليه 

ويتحمل العامل أمثان هذه املواد إال إذا كان هناك اتفاق على أن يتحملها صاحب العمل أو  ، إليها

  . جرى بذلك عرف املنشأة 

ألنه قد حيصل  ملاء الصاحل للشرب عسرياًوبعد مكان العمل قد جيعل حصول العامل على ا

ومن مث فقد نص املنظم على توفري املياه الصاحلة للشرب مبا ، للشرب  عليه ولكن رمبا ال يكون صاحلاً

ملا للمياه الصاحلة  .  ٢ يضمن حصول العامل على كفايته من ماء نقي خاضع للمواصفات الصحية 

صحية للعامل وخاصة عندما يكون مكان العمل بعيدا عن للشرب من أمهية قصوى بالنسبة للناحية ال

منها حىت  العمران فإن توفريها للعمال أمر الزم على صاحب العمل وال جيوز له أن حيمل العمال شيئاً

   ٣. مر من نصوص النظام ملخالفته لنص آ ك فإنه يكون باطالًولو وجد اتفاق على خالف ذل

 الذي قد يصيب العامل الذي يعمل يف أماكن نائية بعيداًومل ينس املنظم مدى امللل والسأم 

لإلقامة بتلك األماكن جبانب  عن وسائل الترفيه واألنشطة الرياضية خاصة إذا كان العامل مضطراً

فالعامل يف مثل هذه الظروف يف حاجة لوسائل يروح ا عن نفسه ويشغل ما قد يكون لديه . عمله 
                                                             

   ٨٩٢عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ١( 

   ٤٧٨علي حسني جنيدة ص . الوجيز د )  ٢( 

   ٨٩٦عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٣( 



                                                                  ٢٠٤)                                            الفصل الثالث (  
 

 

. مال فيصرفون طاقام الزائدة ووقتهم املتاح يف عمل مشروع مفيد من وقت فراغ مع زمالئه من الع

كما حرص املنظم هنا . وسائل الترفيه والنشاط الرياضي فألزم املنظم صاحب العمل بأن يوفر لعماله 

من  العمالينعكس على وال شك أن هلذا مردود طيب .على أن تقدم تلك اخلدمات بال مقابل  أيضاً

   ١. يقبلون معها على عملهم بكل محاس روح معنوية عالية 

صماء وال دابة بكماء وإمنا هو إنسان كرمه اهللا بالشعور واإلحساس فإذا  ةًفالعامل ليس آل

شعر بالتعب تاق إىل الراحة وإذا انتابه امللل والسأم روح عن نفسه بالترفيه وممارسة بعض األنشطة 

   ٢. ة والصحة ويف هذا ما فيه لصاحل العمل واجلماعة الرياضية حيث يضيع وقته يف ما يعود عليه بالقو

"  : ما يلي  العمل السعودي  نظام  من  )  ١٤٧(   ئةامل بعد  واألربعون  املادة السابعة   وقد قررت

ويف املناجم واحملاجر ومراكز ، يف األماكن البعيدة عن العمران  يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عمالً

وحيدد الوزير بقرار منه . ائية للعمال املساكن واملخيمات والوجبات الغذ بتوفريالتنقيب عن النفط 

وكذلك عدد الوجبات الغذائية  ، شروط املساكن واملخيمات ومواصفاا ومقابل االنتفاع باملساكن

ك مما وغري ذل، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة  ام وأنواعه والشروط الالزمة هلا ،وكميات الطع

  " ل امم للمحافظة على صحة العيلز

أو بعيدة عن العمران  نائيةيف مناطق  وبناء على هذا النص فإنه يلزم كل صاحب عمل يستخدم عماالً

ول املنظم وزير العمل سلطة ية املناسبة واملساكن املالئمة وخأن يوقر هلؤالء العمال الوجبات الغذائ

وكذلك الشروط . البعيدة عن العمران  وأية النائف املناطق حتديد املناطق اليت ينطبق عليها وص

                                                             
   ٤٧٩علي حسني جنريه ص . الوجيز د )  ١( 

   ٨٩٨عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ٢( 



                                                                  ٢٠٥)                                            الفصل الثالث (  
 

 

وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكمياا . الواجب توافرها يف تلك املساكن ومقابل االنتفاع ا 

  . وأنواع الطعام املقدم فيها وما يتحمله العامل مقابل احلصول عليها 

صعوبة اعتماد العمال على لعماله هي واحلكمة من إلزام صاحب العمل بتوفري هذه اخلدمات 

أنفسهم يف تدبري هذه اخلدمات الضرورية للحياة خاصة وأم يعملون يف مناطق بعيدة عن العمران مل 

   ١. يألفوا العيش ا 

يالئم  م املنظم صاحب العمل بتوفري سكن مناسب للعامل إذا كان يعمل يف مكان ناٍءوألز

باملرافق الضرورية ويكفيه مع أسرته إن رغب يف  ظروف املناخ ويناسب مستوى العامل األديب ومزوداً

كانت طبيعة عمل العامل  إذاإال أن هذا االلتزام ال يقع على عاتق صاحب العمل إال  . اصطحاا 

ال فال التزام على وإ .تقتضي أن يقيم جبواره وبعد السكن حينئذ ميزة عينية ترتبط بطبيعة العمل 

   ٢. بتأمني سكن للعامل  صاحب العمل 

وهناك رأى آخر مفاده بأن على صاحب العمل أن يوفر للعمال املساكن املالئمة واليت 

وحده بل هو خنصص بعضها للعمال املتزوجني وبذلك مل يقصر هذا احلق يف املسكن على العامل 

وزير العمل يف حتديد اشتراطات ومواصفات هذه وفوض النظام . أسرته  ىلإمقرر وميتد كذلك 

   ٣. املساكن ومقابل انتفاع العامل ا 

صاحب العمل وينبغي اإلشارة إىل أن التزام صاحب العمل بتقدمي الوجبات الغذائية ال يلتزم 

أما االلتزام اخلاص بتوفري املساكن املالئمة فيلتزم . بتوفريه سوى للعامل وحده دون أفراد أسرته 
                                                             

  ٢٠٤منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ١( 

  ٤٧٨علي حسني جنيده ص . الوجيز د )  ٢( 

  ١٢٥عبد اهللا حمفوظ ص . السعودي د حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام )  ٣( 



                                                                  ٢٠٦)                                            الفصل الثالث (  
 

 

والدليل على ذلك أن الفقرة الرابعة من . صاحب العمل بتوفريها للعامل وأفراد أسرته بطبيعة احلال 

ئة من نظام العمل السعودي تلزم صاحب العمل بتوفري مدارس ني بعد املنص املادة السادسة واألربع

   ١كافية يف تلك املناطق احلاالت اليت ال توجد فيها مدارس ألوالد العمال العاملني يف املناطق النائية يف 

واملركز األديب للعامل وأن  ق وطبيعة املكان املوجود فيه و طقسهوالسكن املالئم هو السكن الذي يتف

مع أسرته قرب مكان يكون من االتساع حبيث يكفيه هو وأسرته إذا كان العامل يريد االستقرار 

بوسائل املعيشة ووسائل الراحة الكافية  تضطره إىل ذلك وأن يكون مزوداًأو كانت ظروفه . العمل 

وذلك عندما تكون طبيعة العمل تقتضي ضرورة تواجد العامل باستمرار بالقرب . والالزمة للعامل 

دليل ذلك أن  .  ذا االلتزامال يقوم من مكان العمل أما إذا كانت طبيعة العمل ال تقتضي ذلك فإنه 

ما مل يكن هناك اتفاق . عله بدون مقابل باعتباره ميزة عينية للعامل اقتضتها طبيعة العمل املنظم ج

   ٢. غري ذلك بضي يق أو ضمين صريح

: من نظام العمل السعودي على اآليت )  ١٤٨ (ئة ملادة الثامنة واألربعون بعد املوقد نصت ا

أو من مركز جتمع معني  ، إقامتهم على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل االنتقال من حمل" 

إذا كانت هذه األماكن ال تصل إليها وسائل املواصالت املنتظمة  وإعادم يومياً ، إىل أماكن العمل

  " . تتفق مع مواعيد العمل يف مواعيد 

إال حيث يقع العمل يف مكان ال  لتزام بتوفري وسائل االنتقال ال ينشأوواضح من هذا النص أن اال

فإذا كان العمل يقع يف منطقة ال تصل إليها وسائل   ٣. يه وسائل املواصالت العادية تصل إل
                                                             

  ٢٠٥منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ١( 

   ٨٩٦عبد الرزاق حسني يس ص . الوجيز د )  ٢( 

   ٥١١حسن كريه ص . أصول قانون العمل د )  ٣( 



                                                                  ٢٠٧)                                            الفصل الثالث (  
 

 

املواصالت العادية كالقطارات يف حالة وجودها أو السيارات يلتزم صاحب العمل بأن يوفر لعماله 

إىل مكان وسيلة انتقال تنقلهم يوميا من حمل إقامتهم أو من أي مكان يتفق على جتمع العمال فيه 

   ١. العمل والعكس 

طول املسافة ووعورة الطريق وظروف املناخ واملستوى  ؟ ويراعي يف كوا مناسبة أم ال

  . األديب للعمال 

ويعد صاحب العمل قد أوىف بالتزامه إذا وفر وسيلة مواصالت مناسبة لنقل عماله إىل أقرب 

مواصالت عامة من مكان العمل أو يأخذهم من حيث تنتهي املواصالت العامة إال إذا كان قد اتفق 

   ٢. على غري ذلك يف العقد أو جرى به عرف املنشأة 

توفري وسائل االنتقال بني ل فضال عن ذلك ن يتحمل صاحب العموليس هناك ما مينع من أ

ق خدمة وسائل املواصالت مكان العمل وأي مكان آخر كمنازل العمال إذا كان يدخل يف نطا

ما بتوفريها جمانا دون مقابل من العمال أو مبقابل وذلك مبقتضى إلزام يقع على صاحب العمل العادية إ

   ٣. للعرف  نظام األساسي للعمل أو وفقاًإما بنص العقد الفردي أو املشترك أو الئحة ال

واحلكمة من إلزام صاحب العمل ذا االلتزام تكمن يف التيسري على العامل وعدم إرهاقه يف 

احلاالت اليت ال تصل فيها وسائل املواصالت إىل مكان العمل أو كانت تصل إىل موضع يبعد عن 

  . على قدميه إال مبشقة  عها سرياًمكان العمل مسافة كبرية ال يستطيع الشخص العادي قط

                                                             
   ٢٠٢منري فريد الدكمي ص . السعودي د الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية )  ١( 

   ٤٧٧على حسني جنيدة ص . الوجيز د )  ٢( 

   ٥١٣حسن كريه  ص . أصول قانون العمل د )  ٣( 



                                                                  ٢٠٨)                                            الفصل الثالث (  
 

 

على  فلو مل يلتزم صاحب العمل بتوفري وسيلة لنقل العامل من هذا املوضع لقطع املسافة سرياً

أو يضطر القادرون . ووصوهلم إىل مكان العمل جمهدين  ألقدام وهو ما يترتب عليه إرهاق العمالا

فقام اليت  ال  تتناسب  مع زيادة يف ن و  معليه تكليف  منهم إىل شراء وسيلة انتقال خاصة وفيه 

  .أجورهم 

   ١.  ملشقةا العمال بيحرص املنظم السعودي على جتنعلى وهذا كله دليل 

وهي مزايا تنعكس فوائدها على صاحب العمل حيث يصل العاملون إىل مواقع العمل بوقت 

تضيفه عليهم من شعور بانتماء إىل مشروع حريص على راحتهم ئم وراحة نفسية جيدة إضافة ملا مال

   ٢. ها إال يف املشاريع الكبرية فائدم وهذه ظاهرة حديثة ال جندوحتقيق 

ل العمال من وجيوز لصاحب العمل أن يقوم بتنفيذ هذا االلتزام عن طريق إعداده لسيارة لنق

  .وسائل املواصالت العادية آخر نقطة تصل إليها 

نفراد د العمل فال جيوز لصاحب العمل االمن بنود عق هذه احلالة تعد هذه الوسيلة بنداًويف 

   ٣. بتعديله دون احلصول على موافقة عماله 

وال يشترط لقيام هذا االلتزام على عاتق صاحب العمل عدم وجود وسائل املواصالت العادية 

واصالت العادية مىت كانت مواعيد هذه ولو وجدت وسائل امل فحسب بل إن هذا االلتزام يظل قائماً

املواصالت غري متفقة ومواعيد العمل مما يضطر معه العامل إىل احلضور يف مكان العمل قبل بدء 

                                                             
  ٢٠٢منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ١( 

  ١٣٢سليمان بدري الناصري ص . قانون العمل دراسة مقارنة د )  ٢( 

   ٢٠٢منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ٣( 



                                                                  ٢٠٩)                                            الفصل الثالث (  
 

 

 العمل بوقت طويل أو االنصراف عنه بعد انقضاء العمل بوقت طويل إذ املقصود بتوفري وسائل

   ١. عمله يف الوقت املناسب للعمل  العامل من وإىل مكان املواصالت العادية تلك اليت تقل

بتوفري وسائل االنتقال على النحو السابق فإن السؤال الذي  ملتزماً وإذا كان صاحب العمل 

   هذه اخلدمة أم ال ؟ تقدميمقابل ل صاحب العمل احلصول علىلق هل حينفسه يطرح 

من تقرير السماح  انص املادة السابقة قد جاء خاليهو أن والسبب يف إثارة هذا التساؤل 

اختلف شراح  فقد سكوت املنظم موأما. لصاحب العمل بتقاضي مقابل أو عدم تقاضي مقابل 

  : النظام يف هذا الشأن على رأيني مها 

  . يرى إمكانية حصول صاحب العمل على مقابل هلذه اخلدمة بشرط عدم املغاالة يف تقديرها :األول 

  . ودون مقابل  يرى أن صاحب العمل يلتزم بتقدمي هذه اخلدمة لعماله جماناً :الثاين 

سكوت املنظم حيث يرى أنصار الرأي األول أنه طاملا أن املنظم إىل ند كال الرأيني السابقني تـويس

  . هلا  مل ينص على أن هذه اخلدمة جمانية فيجوز لصاحب العمل أن يتقاضى من عماله مقابالً

صار الرأي الثاين أن سكوت املنظم هنا يوجب أن يتم تفسري النص وفقا لقواعد التفسري كما يرى أن

مبا من شأنه أن حيقق مصلحة وأمهها أن يتم هذا التفسري . املتعارف عليها يف القانون االجتماعي 

ال ومصلحة العامل . العامل باعتباره الطرف الضعيف يف الرابطة العقدية اليت تربطه بصاحب العمل 

   ٢. شك تقتضي عدم حصول صاحب العمل على مقابل هلذه اخلدمة وتكون جمانية 

                                                             
   ٨٩٥عبد الرزاق حسني يس ص . الوسيط د )  ١( 

   ٢٠٤يد الدكمي ص منري فر. الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ٢( 



                                                                  ٢١٠)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  :بعض شراح النظام الرأي الثاين وعللوا ذلك بقوهلم  وقد رجح

إن من املستقر عليه من أحكام النظام أن يتحمل أصحاب األعمال نفقات هذا النقل أي بدون ( 

يسعى إىل توفري احلماية للعامل واملوازنة يف حتقيق فإن تفسري النص وفق روح النظام الذي . مقابل 

   ١) . اً  يغلب القول بأن يكون النقل جماني. مصلحة أصحاب العمل 

ى مقابل لنص عليه صراحة كما فعل وألنه لو كان املنظم أراد حصول صاحب العمل عل

احلاالت والسكن بالنسبة للخدمات األخرى كااللتزام بتقدمي الوجبات الغذائية للعمال يف بعض 

   ٢. ئة  بعد املالسابعة واألربعنيلنص املادة  كذلك وفقاً

  . الطرف الضعيف الذي هو وألن السكوت يفسر ملصلحة العامل 

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ١٣١عبد اهللا بن حمفوظ ص . حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي د )  ١( 

   ٢٠٤منري فريد الدكمي ص . الوجيز يف قانون العمل والتأمينات االجتماعية السعودي د )  ٢( 



                                                                  ٢١١)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  املطلب الثالث

ونظام العمل السعودي بشأن ضمانات الوفاء بتقدمي اخلدمات املقارنة بني الفقه اإلسالمي 

  االجتماعية للعمال

جند . لفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي بشأن اخلدمات االجتماعية اليت تقدم للعامل بالنظر يف ا

الفقه اإلسالمي قد اختلفوا يف ذلك على قولني حول إلزام صاحب العمل املستأجر بتقدمي  علماءأن 

 اًعام اًأو عرف مشروطً اًهذه اخلدمات من نقل وطعام وكسوة وسكن وترجح أنه مىت كان هناك شرط

خلدمات فإن تقدمي املستأجر هلذه ا اً عام اًأو عرف اًمشروط اًفإنه ملزم وأنه يف حالة عدم وجود شرط

  .من باب اإلحسان املطلوب 

وقد أخذ املنظم السعودي ذا االجتاه فألزم صاحب العمل يف مواطن بتقدمي بعض اخلدمات 

اخلدمات األخرى وسكت وترك بعض  كااللتزام بتقدمي الوجبات الغذائية للعمال يف بعض احلاالت

  . عنها فمنهم من رجح اإللزام ا ومنهم من رجح عدم اإللزام ا 

يف تقدمي اخلدمات االجتماعية للعمال  فقه اإلسالمي وذا يكون املنظم السعودي قد وافق ال

  .املتعارف عليه بني الناس ، واملعروف عرفاً كاملشروط شرطاً وأا من باب الشيء 

  

  

  

  



                                                                  ٢١٢)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  :تعقيب واستدراك 

بالنظر يف نظام العمل السعودي جند أنه قد أخذ بعدة ضمانات للوفاء باحلقوق الثالثة اليت 

 توفري الرعــاية الطبية للعمال ـ اختاذ احتياطات الوقاية من خماطر املهنة ـ : سبق إقرارها وهي 

  :وأهم هذه الضمانات ما يلي  .تقـدمي اخلدمات االجتماعية للعمال ـ 

  تفتيش العمل : أوالً 

    :بعد املائة  املادة السادسة والتسعون

  :العمل مبا يأيت خيتص مفتشو

  واللوائح والقرارات املنفذة له على وجه سليم  مراقبة تنفيذ أحكام نِظام العمل -١

تمكنهم من إتباع أحسن تزويد أصحاب األعمال والعمال باملعلومات واإلرشادات الفنية اليت  -٢

 .الوسائل لتنفيذ أحكام النِظام

ر األحكام القائمة عن معاجلتها واقتراح ما يلزم إبالغ اجلهات املُختصة بأوجه النقص اليت تقص -٣

 .لذلك

 .أحكام نِظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً لهضبط مخالفات  -٤

  

  

  

  



                                                                  ٢١٣)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  :املادة الثامنة والتسعون بعد املائة 

  :حيق ملُفتشي العمل

دون أو الليـل  خاضعة ألحكام نِظام العمل يف أي وقت من أوقات النـهار   دخول أية منشأة  - أ

  .ار سابِقإشع

ما  وهلُم على األخص للتحقُّق من سالمة تنفيذ النِظامالقيام بأي فحص أو حتقيق الزِم   -  ب

 :يلي 

العمال على إنفراد أو يف حضور شهود، عن  من ميثله أو سؤال صاحب العمل أو  –  أوالً

  .أي أمر من األمور املُتعلقة بتنفيذ أحكام النِظام

االحتفاظ بِها طبقاً  ةالالزِم الوثائق األخرىاإلطالع على مجيع الدفاتر والسجِالت و  – ثانياً

والقرارات الصـادرة مبقتضـاه، واحلصـول علـى صـور       النِظام هذا ألحكام

هاجات منستخروم.  

أخذ عينة أو عينات من املواد املُستعملة أو املُتداوِلة يف العمليات الصناعية وغريِها،   – ثالثاً

وذلك   اخلاضعة للتفتيش مما يظن أن هلا أثراً ضاراً على صحة العمال أو سالمتهم،

صـاحب   الغمع إب احلُكومية وملعرِفة مدى هذا األثر، اتلغرض حتليلها يف املخترب

  .العمل أو ممثلُه بذلك

  

  



                                                                  ٢١٤)                                            الفصل الثالث (  
 

 

  :املادة الثالثة بعد املائتني 

فله  ، أو القرارات الصادرة مبقتضاه النِظام  ألحكام هذا  وجود مخالفة التفتيشلمفتش أثناء إذا حتقَّق ل

إسداء النصح واإلرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تاليف املخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار 

كتايب لتدارك املخالفة خالل مدة معينة أو حترير حمضر  ضبط املخالفة  وذلك حبسب أمهيـة املخالفـة   

  .والظروف األخرى اليت يعود تقديرها للمفتش 

  :تني املادة الرابعة بعد املائ

يشترك يف التفتيش كلما  دعت احلاجة أطباء ومهندسون وكيميـائيون واختصاصـيون يف السـالمة    

وملدير مكتب العمل وللمفتشني ان يطلبوا عند الضرورة من اجلهات التنفيذية املختصة . والصحة املهنية 

  .تقدمي ما يلزم من مساعدة 

  العقوبات : ثانياً 

  .خالفات والواردة يف الباب اخلامس عشر من هذا النظام ـ العقوبات العامة على كل امل

  .ـ العقوبات اخلاصة باحلقوق الثالثة السابق إقرارها 

  :املادة السادسة والثالثون بعد املائتني 

يعاقب كل من خيالف أحكام الفصل األول والثاين من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة 

وفقا حلكم املادة احلادية والعشرين بعد املائة من هذا النظام بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف ريال وال 

ً  أو عن كل خمالفة أو إغالق املنشأة ملدة ال تزيد علتزيد على عشرة آالف ريال  ى ثالثني يوما

 .إغالقها ائيا وجيوز اجلمع بني الغرامة واإلغالق مع إيقاف مصدر اخلطر 



                                                                  ٢١٥)                                                   الخــــاتمة (  

  اخلـــامتة
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه 

  : ومن وااله وبعد 
  : إن من أهم النتائج اليت توصلت إليها بعد هذا البحث والتحري ما يلي  

إىل إعطاء حقوق  –سواًء ما وافق منها الشرع أو خالفه  –سبق اإلسالم للقوانني الوضعية  -
وسبق اإلسالم أيضا إىل تنظيم استعمال اإلنسان حلقه   –سواًء كان قويا أم ضعيفًا  –اإلنسان 

 ٠كل ذلك وغريه قبل مخسة عشر قرنا من الزمان  –وأال يستعمله استعماالً غري مشروع 

 ٠من األنظمة السعودية  مبين على الشريعة اإلسالمية كغريهام العمل السعودي نظ -

 )االلتزام (اصطالح  إلسالمي يقابله يف النظام الوارد يف الفقه ا) الضمان ( اصطالح  -

 ٠الوفاء قيمة إسالمية سامية وواجب إسالمي ونظامي  -

يف النظام السعودي فمقرر من  أن ثبوت احلق يف الشريعة اإلسالمية مقرر من اهللا تعاىل أما -
 ٠واضع النظام كغريه من األنظمة الوضعية

 ٠مشول الشريعة اإلسالمية حلقوق اهللا وحقوق اإلنسان  -

 ٠)األجري اخلاص ( اتفاق نظام العمل السعودي مع الفقه اإلسالمي يف تعريف العامل  -

- األجري  حىت أنه خو ق يف حبس العني حىت يتم ل له احلاهتم الفقه اإلسالمي بالوفاء بأُجرة
استيفاء أجره وكذلك النظام جعل له امتيازا عاما من الدرجة األوىل وعلى مجيع أموال 

 ٠صاحب العمل  وهذا يدل على اهتمام نظام العمل السعودي ذا األمر

التضامن بني املدينني وارد يف الفقه اإلسالمي يف أبواب الكفالة وهلذا جيوز للدائنني الرجوع  -
 ٠على الكفيل واملدين ومطالبتهما معا أو أيهما شاء

أن طبيعة قواعد وقوانني  أنظمة العمل  محائية وآمرة وهذه احلماية مقررة يف الغالب للعامل  -
ألنه الطرف الضعيف يف هذه العالقة ، وهلذا فرض النظام مبدأ التضامن بني املدينني محاية حلق 

 ٠العامل وأجره 
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على محاية األجور من خالل جواز تسعري األجور بأجرة املثل عند  حرص الفقه اإلسالمي -
 ٠احلاجة ،   ومن خالل عدم ضمان األجري اخلاص ملا تلف حتت يده من غري تعد وال تفريط 

اخلاصة بالعمل ويف مقدمتها نظام العمل السعودي على وضع الضمانات  األنظمة تحرص  -
واز تعيني حد أدىن لألجور ، وعدم تعويض ما تلف اليت تكفل محاية قوية لألجر واليت منها ج

حتت يده إال إذا كان ناشئًا عن خطأ العامل  أو خمالفته تعليمات صاحب العمل ، وعدم 
 ٠جواز خصم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إال بضوابط معينة 

ليفه ماال يطيق العامل إنسان حيتاج إىل الراحة وقد حثت الشريعة اإلسالمية على عدم تك -
 ٠ووردت أدلة كثرية على ذلك 

يف  القرآن والسنة واإلمجاع فيعمل بهالعرف مصدر مهم من مصادر التشريع اإلسالمي بعد  -
 ٠استحقاق اإلجازات ومددها وذلك عند عدم وجود شرط مشروط يف العقد 

بأجر إذا  نوع اإلجازات اليت يستحقها العامل فمنها ما يكون بدون أجر ومنها ما يكونتت -
 إخل٠٠٠توفرت شروطها كاإلجازة السنوية و أيام األعياد واملناسبات 

ومنها ما يرجع إىل العامل  ، ن اختيار وقت اإلجازة ومدا منها ما يرجع إىل صاحب العملإ -
 ٠نفسه ، والضابط الشرعي يف ذلك هو العرف ويف النظام هو ما يقرره واضع النظام 

 ٠ها جائز يف الفقه اإلسالمي بضوابطه إسقاط احلقوق والتنازل عن -

جب أن يتمتع وأ التنازل عن اإلجازة مبقابل أو بدون مقابل منعه نظام العمل السعودي و -
تعلق بالنظام يال يتقاضى عنها بدالً نقديا ألن ذلك  و  ااقهسنة استحق  العامل بإجازته يف

  ٠العام 

لتعزير شرعا وهي الغرامة املقررة للمخالفة إخالل أحد املتعاقدين بعقد العمل يعرضه لعقوبة ا -
 ٠يف الئحة اجلزاءات 

ن العمل يف ظروف حسنة تصون جسم العامل وتبقي على حيويته ونشاطه فهو حق للعامل إ -
 ٠يزيد من إنتاجه وإتقانه وهو تكرمي إلنسانيته اليت أوصى ا الدين اإلسالمي 

اخلمس يف كل زمان ومكان وحتت أي الشريعة اإلسالمية وضعت للحفاظ على الضروريات  -
ظروف وأن على املستأجر أن حيرص على األجري  لديه وأال يكلفه ما ال يطيق وأال يشق عليه 

 ٠فإن تعدى أو فرط لزمه الضمان 
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  : وبعد عرضنا  هلذه النتائج نوصي بالتايل 
 ٠احلق  لمصطلحات الواردة فيه واليت منهال نظام العمل السعودي على تعريف لأن يشتم -

ن اإلجازة ومنع تقاضي بدالً إعادة النظر من قبل املنظم السعودي يف مسألة منع التنازل ع -
 ٠عنها وجعل هذا األمر يتعلق بالنظام العام  اًنقدي

خالف نظام العمل السعودي ما تقرر عند معظم فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مسألة نفقات  -
ف التداوي  فإننا نوصي ببحث املسألة ومناقشتها وحماولة املعاجلة الطبية للعامل املريض وتكالي

 .ـ بإذن اهللا ـ الوصول للحق 

وأوصي بأن يقوم أحد الباحثني أو الباحث مستقبالً ببحث فكرة الضمانات العامة وإفرادها  -
 .ببحث مستقل 

  

كما حيب ويرضى   وذا ينتهي هذا البحث وحنمد اهللا على ذلك ونشكره أوال وأخريا وظاهرا وباطنا 
  ٠وما أصبت فمن اهللا تعاىل وما أخطأت فمن نفسي والشيطان واهللا ورسوله بريئان 

  واهللا أعلم 

  ٠وصلى اهللا وسلم على آله وصحبه أمجعني  

  هـ١٤٣١/ ١/  ٨ اجلمعة     

 



                                                                  ٢١٨)                                                   المالحق (  
 
  

  املالحق اليت اشتمل عليها البحث

رقم 
  جهة اإلصدار  رقم القضية  تاريخ القرار  رقم القرار  امللحق

  عســـري  ٤٣٢٧  هـ٤/٤/١٤٣٠  ٦٣/٤٣٠  ١
  عســـري  ٤٣٤٥  هـ٢٧/٣/١٤٣٠  ٥٤/٤٣٠  ٢
  عســـري  ٤٥٦٨  هـ٢٥/٥/١٤٣٠  ٨٤/٤٣٠  ٣
  عســـري  ٤٥٦٧  هـ ٢٩/٤/١٤٣٠  ٧٣/٤٣٠  ٤
  عســـري  ٤٣٤٩  هـ ٣/٣/١٤٣٠  ٣٦/٤٣٠  ٥
  عســـري  ٤٢٤٠  هـ ٢٦/٢/١٤٣٠  ٣٣/٤٣٠  ٦
  عســـري  ٤٥٦٩  هـ ٢٨/٥/١٤٣٠  ٨٩/٤٣٠  ٧
  عســـري  ٤٥٦١  هـ ٤/٥/١٤٣٠  ٧٨/٤٦٠  ٨
  عســـري  ٤٥٦٥  هـ ٧/٥/١٤٣٠  ٧٥/٤٣٠  ٩
  عســـري  ٤٢٠٢  هـ ٢٩/١/١٤٣٠  ١٧/٤٣٠  ١٠
  عســـري  ٤٥٢٦  هـ ٢/٥/١٤٣٠  ٧٤/٤٣٠  ١١
  عســـري  ٤١١٨  هـ ٢/١/١٤٣٠  ٠٣/٤٣٠  ١٢

  هـ ٢٧/٣/١٤٣٠  ٥٥/٤٣٠  ١٣
٤٣٢٠  
  عســـري  ٤٣٢١

  عســـري  ٤٢١٧  هـ ٢٩/١/١٤٣٠  ١٥/٤٣٠  ١٤
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                                                                  ٢٥٧)                                                   الفھــــارس (  
 

  الفهارس 

 ٠فهرس اآليات القرآنية الواردة يف البحث -١

 ٠فهرس األحاديث النبوية الواردة يف البحث  -٢

 ٠فهرس األعالم املترجم هلم -٣

 ٠فهرس مالحق البحث -٤

 ٠فهرس مصادر البحث ومراجعه -٥

  ٠فهرس املوضوعات -٦

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٢٥٨)                                                   الفھــــارس (  
 

  الواردة يف البحث  فهرس اآليات القرآنية: أوالً
  

   صفحة ورودها  السورة اسم  رقمها  اآلية  م

  ٢١  سورة األنعام  ١٥٢  الْكَيلَ وأَوفُواْ  ١
٢  يماهرإِبي وفَّى الَّذ٢١  سورة النجم  ١٣٧  و  
٣  كالنةُ هلَايالْو لَّهل ق٢٥  سورة الكهف  ٤٤  الْح  
٤  كبِأَنَّ ذَل اللَّه وه ق٢٥  سورة احلج  ٦٢  الْح  
٥  نلَكو قَّتةُ حمذَابِ كَللَى الْعع رِين٢٥  سورة الزمر  ٧١  الْكَاف  
٦  لَقَد اءتلُ جسا رنبر ق٢٥  سورة األعراف  ٤٣  بِالْح  
٧  ينالَّذي وف هِمالوأَم قح لُومع٢٥  سورة املعارج  ٢٤  م  
٨  لَكُمي واصِ فصاةٌ الْقياْ حي يابِ أُول٣٣  سورة البقرة  ١٧٩  اَأللْب  
  ٣٣  سورة املائدة  ٤٥  بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فيها علَيهِم وكَتبنا  ٩
  ٩٨ـ  ٨٠  سورة البقرة  ٢٨٦  وسعها إِالَّ نفْساً اللّه يكَلِّف الَ  ١٠
  ٩٨  سورة القصص  ٢٧  علَيك أَشق أَنْ أُرِيد وما  ١١
  ١٠٠  سورة احلجرات  ١٠  إِخوةٌ الْمؤمنونَ إِنما  ١٢

١٣  
 أَموالَكُم تأْكُلُواْ الَ آمنواْ الَّذين أَيها يا

كُمنيلِ باطبِالْب  
  ١٠٢  سورة النساء  ٢٩

١٤  
 وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا

   منكُم اَألمرِ وأُولي الرسولَ
  ١٠٣  سورة النساء  ٥٩

١٥  
 وتدلُواْ بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُواْ والَ

  الْحكَّامِ إِلَى بِها
  ١٠٩  سورة البقرة  ١٨٨

  

  

  



                                                                  ٢٥٩)                                                   الفھــــارس (  
 

  ث النبوية الواردة يف البحثفهرس األحـادي: ثانيا

  

  الصفحةرقم   احلديثطرف   م
  ٦٨  )الزعيم غارم (      ١
  ٩٨  )ال تكلفوهم ما ال يطيقون (      ٢
  ١٠٠  )املسلم اخو املسلم (      ٣
  ١٠١  )املسلمون عند شروطهم (      ٤
  ١٠٤  )ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسنا (     ٥
  ١٠٩  ) ............إن دمائكم وأموالكم (     ٦
  ١٦٥  ....)يصتاد  أباح سلب الذي (     ٧
  ١٦٥  تارك الزكاة      ٨
  ١٦٥  كامت الضالة      ٩
  ١٧٦  ) كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه (     ١٠
  ١٧٨  ) العجماء جرحها جبار (     ١١
  ١٧٩  ) من استأجر أجريا فليعلمه أجره (     ١٢
  ٢٠٠  ........ ) من كان لنا عامال (     ١٣

  

  

  

  

  

  

  



                                                                  ٢٦٠)                                                   الفھــــارس (  
 

  مفهرس األعالم املترجم هل: ثالثًا

 رقم الصفحة ملَـــــالع م

 ٦٨ أبو أمامه الباهلي ١
 ١٦٤ أبو يوسف ٢
 ١٠٧ أمحد بن حنبل ٣
 ١٩٨ إسحاق ٤
 ١٩٧ ابن القاسم ٥
 ٦٩ ابن القيم ٦
 ١٦٥ ابن تيميه ٧
 ١٥٥ ابن حجر ٨
 ٣٢ ابن رجب ٩
 ٢٩ ابن عابدين ١٠
 ٣٠ ابن قدامه ١١
 ٢٦ ابن جنيم ١٢
 ٢١ األلوسي ١٣
 ١٥٧ البهويت ١٤
 ٢٦ احلافظ بن حجر ١٥
 ١٥ احلموي ١٦
 ١٠٢ يالدردير ١٧
 ١٩٦ الزيلعي ١٨
 ١٠٨ السرخسي ١٩
 ١٠٤ السيوطي ٢٠
 ٥١ الشليب ٢١
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 رقم الصفحة ملَـــــالع م

 ١٥ الشوكاين ٢٢
 ١٠٤  الغزايل ٢٣
 ٣٠  القرايف املالكي ٢٤
 ١٥ الكاساين ٢٥
 ١٥٤ املاوردي ٢٦
 ١٥٥ املرداوي ٢٧
 ١٥٧ النووي ٢٨
 ٢٠٠ خالد بن الوليد ٢٩
 ٥٩ زفَر ٣٠
 ١٦٥ عبد القادر عوده ٣١
 ١٠٥ عمر بن اخلطاب ٣٢
 ١٩٨ مالك بن أنس ٣٣
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  مالحق البحثهرس ف: رابعاً 

رقم 
مصدر   رقم القضية  تاريخ القرار  رقم القرار  امللحق

  رقم الصفحة  القرار

  ٢١٦  عسـري  ٤٣٢٧  هـ٤/٤/١٤٣٠  ٦٣/٤٣٠  ١
  ٢١٩  عسـري  ٤٣٤٥  هـ٢٧/٣/١٤٣٠  ٥٤/٤٣٠  ٢
  ٢٢٢  عسـري  ٤٥٦٨  هـ٢٥/٥/١٤٣٠  ٨٤/٤٣٠  ٣
  ٢٢٥  عسـري  ٤٥٦٧  هـ ٢٩/٤/١٤٣٠  ٧٣/٤٣٠  ٤
  ٢٢٧  عسـري  ٤٣٤٩  هـ ٣/٣/١٤٣٠  ٣٦/٤٣٠  ٥
  ٢٢٩  عسـري  ٤٢٤٠  هـ ٢٦/٢/١٤٣٠  ٣٣/٤٣٠  ٦
  ٢٣١  عسـري  ٤٥٦٩  هـ ٢٨/٥/١٤٣٠  ٨٩/٤٣٠  ٧
  ٢٣٣  عسـري  ٤٥٦١  هـ ٤/٥/١٤٣٠  ٧٨/٤٦٠  ٨
  ٢٣٦  عسـري  ٤٥٦٥  هـ ٧/٥/١٤٣٠  ٧٥/٤٣٠  ٩
  ٢٣٩  عسـري  ٤٢٠٢  هـ ٢٩/١/١٤٣٠  ١٧/٤٣٠  ١٠
  ٢٤٢  عسـري  ٤٥٢٦  هـ ٢/٥/١٤٣٠  ٧٤/٤٣٠  ١١
  ٢٤٥  عسـري  ٤١١٨  هـ ٢/١/١٤٣٠  ٠٣/٤٣٠  ١٢

  ٤٣٢٠  هـ ٢٧/٣/١٤٣٠  ٥٥/٤٣٠  ١٣
٤٣٢١  

  ٢٤٨  عسـري

  ٢٥١  عسـري  ٤٢١٧  هـ ٢٩/١/١٤٣٠  ١٥/٤٣٠  ١٤
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  ١ه راجعالبحث وم صادرفهرس م: خامساً 

  القرآن الكرمي: أوال 

  الشرعيةاملراجع  و املصادر: ثانيا 

  اسم املصدر أو املرجع  م

١  
ية ربإعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم اجلوزية ـ الناشر صاحب املطبعة املن

  . بالقاهرة 

٢  
الطبعة األوىل  ـ أمحد الصويعي شليبك / كتوردللأحكام األسقاط يف الفقه اإلسالمي 

  . م  دار النفائس للنشر والتوزيع ـ األردن  ١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩

٣  
دار الكتاب  ـ األحكام السلطانية يف الواليات الدينية ـ للماوردي تعليق خالد العلمي 

  . م  ١٩٩٤العريب ـ بريوت الطبعة الثانية  

٤  
هـ  ١٣٨٧ـ حممد فهد شقفة الطبعة األوىل  أحكام العمل وحقوق العمال يف اإلسالم

  . م ـ دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت  ١٩٦٧ـ 
  . هـ  ١٤٠٠األشباه والنظائر البن جنيم ـ دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان   ٥

٦  
ـ األشباه والنظائر للشيخ جالل الدين السيوطي حتقيق حممد البغدادي  دار الكتاب العريب 

  . هـ  ١٤١٤بريوت ، الطبعة الثانية  

٧  
رفيق العجم ـ دار املعرفة ـ بريوت   الطبعة  / كتوردللأصول السرخسي ـ حتقيق 

  . م  ١٩٩٧األوىل 
  . إعانة الطالبني  للشيخ أيب زكريا حممد شطا الدمياطي  دار الفكر ـ بريوت   ٨

٩  
األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي 

  . هـ  ١٤٠٦الطبعة الثانية ـ دار إحياء التراث العريب 
  . م  ١٩٩٣الطبعة الثالثة  ـ البحر الرائق   البن جنيم ـ دار املعرفة ـ بريوت  ١٠

١١  
 هـ دار ١٣٢٨الكاساين ـ الطبعة األوىل  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعالء الدين

  .الكتاب العريب بريوت ـ لبنان 

                                                             
  .المصادر والمراجع مرتبة أبجدیًا حسب أول حرف من اسم المصدر أو المرجع بعد حذف أل )  (١
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١٢  
بداية اتهد  واية املقتصد ، للشيخ حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهر بابن رشد 

  . بريوت  ـهـ ـ دار املعرفة  ١٤٠٥م ـ  ١٩٨٥ة  عاحلفيد ، الطبعة الساب

١٣  
بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ألمحد بن حممد الصاوي املالكي ، 

  . هـ  ١٣٩٨دار املعرفة 

١٤  
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام إلبن فرحون ـ املطبعة البهية ـ 

  . هـ  ١٣٠٢القاهرة سنة 

١٥  
تبيني احلقائق شرح كرت الرقائق  للشيخ عثمان بن علي الزيلعي احلنفي  الطبعة األوىل 

  . هـ مبطبعة بوالق األمريية ـ مصر ١٣١٥

١٦  
حتفة احملتاج البن حجر ـ امش حواشي الشرواين  ،  حاشية الشرواين على حتفة احملتاج 

  . ريوت ـ لبنان بشرح املنهاج للشيح عبد احلميد الشرواين  دار الفكر ـ ب

١٧  
الطبعة الرابعة ـ دار إحياء  ـ عبد القادر عودة / كتوردللالتشريع اجلنائي اإلسالمي 

  . م  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥التراث العريب ـ بريوت لبنان 

١٨  
التعريفات أليب احلسن علي بن حممد اجلرجاين  مطبعة البايب احلليب ـ دار الكتب العلمية 

  . بريوت ـ 

١٩  
الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية مطبوع امش الفروق للقرايف للشيخ ذيب 

  . عامل الكتب ـ بريوت ـ لبنان  ـ حممد بن علي بن حسني املكي املالكي

٢٠  
هـ ـ دار  ١٤١٠ي ـ الطبعة األوىل والتوقيف على مهمات التعاريف للعالمة املنا

  الفكر 

٢١  
م دار  ١٩٩٧ـ  ١٤١٨ليل لألزهري ـ الطبعة األوىل جواهر األكليل شرح العالمة خ
  . الكتب العلمية بريوت ـ لبنان 

٢٢  
حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب للشيخ البجريمي الشافعي ـ املكتب اإلسالمي 

  .، ديار بكر 
. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للشيخ حممد عرفه الدسوقي دار إحياء الكتب العربية   ٢٣
  . م  ١٩٧٨دار الفكر ـ بريوت ـ حاشية الرهونة على شرح الزرقاين ملختصر خليل   ٢٤

٢٥  
  . حاشية الشليب على تبيني احلقائق ـ الطبعة الثانية ـ دار الكتاب اإلسالمي 
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٢٦  
رد احملتار على الدرر املختار حملمد أمني الشهري بأبن عابدين : حاشية بن عابدين املسماه 

  . م  ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣لكتب ـ الرياض ـ طبعة خاصة دار عامل اـ 
  .احلسبة يف اإلسالم البن تيمية ـ حتقيق عبد العزيز رباح دار الكتاب العريب   ٢٧

٢٨  
حممد طموم ـ الناشر املكتبة احملمودية التجارية ـ  /كتوردلل  احلق يف التشريعة اإلسالمية

  . م  ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨ميدان األزهر عام 

٢٩  
الدرر على منت تنوير األبصار ـ مطبوع امش رد احملتار ـ البن عابدين ـ املطبعة 

  . هـ  ١٢٨٦املصرية سنة 

٣٠  
الذخرية أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي املشهور بالقرايف ـ الطبعة 

  .م  ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢الثانية  مطبعة املوسوعة الفقهية 

٣١  
هـ مكتبة ١٤٠٩املكاشفي الكباشي الطبعة األوىل  /كتوردللالذمة واحلق وااللتزام 

  .احلرمني ـ الرياض 
  .روح املعاين لأللوسي ـ دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان   ٣٢

٣٣  
روضة الطالبني لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي الدمشقي ـ املكتب اإلسالمي ، 

  . م ـ بريوت  ١٩٨٥الطبعة الثانية 
  السراج الوهاج على منت املنهاج حملمد الزهراوي الغمراوي ـ مطبعة مصطفى البايب احلليب   ٣٤
  . السراج الوهاج للغمراوي ـ الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر ـ بريوت ـ لبنان   ٣٥
  .م  ١٩٥ـ  ١٩٥٠سنن أبو داوود ـ مطبعة السعادة   ٣٦

٣٧  
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح ـ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي 

  .دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان  املنويف

٣٨  
هـ  ١٣٧٢الشرح الصغري للدرديري ـ مطبوع مع بلغة السالك للصاوي الطبعة األخرية 

  . م  ١٩٥٢ـ 
  .هـ   ١٣٤٩لإلمام حيىي الدين النووي املطبعة املصرية ـ القاهرة  مشرح صحيح مسل  ٣٩
  . شرح منتهى اإلرادات ، للشيخ منصور البهويت ، عامل الكتب ـ بريوت   ٤٠

٤١  
لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، ) اجلامع الصحيح ( البخاري صحيح 

  .ايب احلليب ـ مصر بمطبعة دار الكتب العربية ملصطفى ال
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٤٢  
الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن بكر إبن قيم 

  حتقيق حممد مجيل غازي  . اجلوزية 

٤٣  

عقد العمل دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون ـ نادرة حممود رسالة لنيل درجة 
م  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٩الدكتوراه يف احلقوق ـ مقدمة من نادرة حممود حممد سامل ـ 

  . كلية احلقوق جامعة القاهرة 

٤٤  
عة سعد املرصفي الطب/  كتوردلل العمل والعمال بني اإلسالم والنظم الوضعية املعاصرة 

  األوىل ـ دار البحوث العلمية ـ الكويت 

٤٥  
 ـ البن جنيم احلمويـ غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر ألمحد بن حممد احلنفي 

  .هـ  ١٤٠٥م ـ  ١٩٨٥دار الكتب العلمية ـ بريوت الطبعة األوىل 

٤٦  
الفتاوى اهلندية مع اخلانية والبزازية موعة من علماء اهلند ـ برئاسة عبد الرمحن 

  . هـ  ١٣١٠مصر / البحراوي ـ الطبعة الثانية ـ املطبعة الكربى األمريية بيوالق 

٤٧  

حجر وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي وشرح حمب الدين اخلطيب  ابنفتح الباري للحافظ 
الطبعة األوىل  ـ القاهرة ـن اخلطيب ـ دار الريان للتراث ومراجعه قصي حمب الدي

  هـ ١٤٠٧

٤٨  
مطبعة  ـ فتح القدير لكمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام ـ الطبعة األوىل

  .هـ ١٣٨٩ايب احلليب وأوالده ـ مصر بمصطفى ال

٤٩  
مطبعة دار إحباء الكتب العربية  ـ الفروق لإلمام شهاب الدين أيب العباس القرايف

  . هـ  ١٣٤٧

٥٠  
مطبعة دار الكتاب العريب ) مدخل لدراسته ـ نظام املعامالت فيه ( الفقه اإلسالمي 

  . م  ١٩٥٦هـ ـ  ١٣٧٦
  . القواعد البن رجب عبد الرمحن بن أمحد دار الكتب العلمية   ٥١

٥٢  
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ، للشيخ يوسف بن عبد اهللا ابن حممد بن عبد الرب 

  . هـ دار الكتب العلمية ـ بريوت  ١٤٠٧النمري القرطيب  الطبعة األوىل 

٥٣  

كشاف القناع عن منت األقناع للعالمة منصور بن يونس البهويت مكتبة النصر احلديثة ، 
  . الرياض 
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  . هـ  ١٤٠٦املبسوط للسرخسي حممد بن أيب سهل السرخسي ـ دار املعرفة بريوت   ٥٤
  هواويين  حتقيق جنيب. كار خانة جتارة كتب :لعدلية تأليف مجعية الة نشر جملة األحكام ا  ٥٥

٥٦  
دار الطباعة املنربية ـ مطبعة  ـ اموع شرح املهذب للشيخ حمي الدين بن شرف النووي

  . التضامن األخوي باحلسني ـ مصر 

٥٧  

حتقيق أبو  -خمتصر الطحاوي  أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفي   
هـ ـ  ١٤٠٦الطبعة األوىل دار إحياء العلوم ـ بريوت ـ لبنان  -الوفاء األفغاين 

  . م  ١٩٨٦

٥٨  
سوريا الطبعة الثانية  ـبدمشق  ـ ى أمحد الزرقا ـ دار القلماملدخل الفقهي العام ملصطف

  . م  ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥

٥٩  
دار  ـاملدخل للفقه اإلسالمي تارخيه ومصادره ونظرياته العامة  ـ حممد سالم مدكور 

  . الكتاب احلديث 
  . املدخل للفقه اإلسالمي للشيخ حممد مصطفى شليب   ٦٠
  . بريوت ـ دار صادر ـ املدونة الكربى إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحي   ٦١
  . م  ١٩٤٥لي اخلفيف الناشر مكتبة وهبه ـ القاهرة عمذكرات عن احلق والذمة للشيخ   ٦٢

٦٣  
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للشيخ حممد اخلطيب الشربيين ـ مطبعة 

  .هـ  ١٣٧٧وأوالده مبصر  مصطفى البايب احلليب

٦٤  
الرياض ـ حتقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح ـ املغين البن قدامه ـ دار عامل الكتب 

  هـ   ١٤١٧احللو ، الطبعة الثالثة 

٦٥  

إبراهيم حممد / منار السبيل يف شرح الدليل على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  للشيخ 
م   دار الكتب العلمية بريوت ـ  ١٩٩٧ـ هـ  ١٤١٨الطبعة األوىل سامل ضويان  

  .لبنان 
  . م  ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩منح اجلليل على خمتصر خليل حملمد عليش دار الفكر   ٦٦
  دار الفكرـ بريوت  ـاملهذب للشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشريازي   ٦٧

٦٨  
ي سعبد الرمحن الطرابلمواهب اجلليل شرخ خمتصر خليل ، للشيخ حممد بن حممد بن 

  . املغريب املعروف باخلطاب 
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٦٩  
دار الصفوة ـ املوسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية 

  م  ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األوىل 

٧٠  
وده املعروف بقاضي زاده أفندي ـ فنتاج األفكار يف كشف الرموز واألسرار ألمحد بن 

  . دار الفكر بريوت ـ لبنان 

٧١  
 ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١نظرات يف الشريعة اإلسالمية ـ عبد الكرمي زيدان  الطبعة األوىل 

  . م ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بريوت 

٧٢  

 / كتوردللامالت املالية نظرية األجور يف الفقه اإلسالمي دراسة حتليلية مبتكره لفقه املع
للطباعة والنشر والتوزيع ـ  اقرأم دار  ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٢أمحد حسن الطبعة األوىل 

  دمشق ـ سوريا 

٧٣  
 ١٤٠٣حممد فوزي فيض اهللا الطبعة األوىل . نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام د 

  .م   مكتبة التراث اإلسالمي ـ الكويت  ١٩٨٣هـ  ـ 

٧٤  

اية احملتاج إىل شرح املنهاج للشيخ حممد بن أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي املنويف 
املصري األنصاري الشهري بالشافعي الصغري ، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر 

  . هـ  ١٣٥٧
  . ايب احلليب وأوالده ـ مصر بمطبعة مصطفى الـ اهلداية للمرغيناين   ٧٥

  

  :املراجع اللغويةاملصادر و : ثالثًا 

  اسم املصدر أو املرجع  م

بريوت ـ  ـ هـ   ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٧القاموس احمليط   للفريوز أبادي الطبعة الثانية   ١
  .لبنان 

  هـ ١٤١٠الطبعة األوىل  -بريوت  -دار صادر  -البن منظور األفريقي املصري  لسان العرب  ٢
  .طبعة دار الفكر  ـ يوميفألمحد بن حممد بن علي املقري ال املصباح املنري   ٣
  .معجم مقاييس اللغة   ألمحد بن فارس بن زكريا بتحقيق عبد السالم حممد هارون   ٤

دار   ـ املفردات يف غريب القران أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين  ٥
  .املعرفة ، بريوت ـ لبنان 

  



                                                                  ٢٦٩)                                                   الفھــــارس (  
 

  :املراجع القانونيةاملصادر و : رابعا 

  اسم املصدر أو املرجع  م

١  
عبد القادر الفار ـ الطبعة  / كتوردلل )  آثار احلق يف القانون املدين ( أحكام االلتزام

  م دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ األردن  ٢٠٠٩هـ  ١٤٣٠األوىل اإلصدار احلادي عشر 

٢  
م دار  ٢٠٠٧أمين سعد سليم ـ الطبعة األوىل  / كتوردلل دراسة مقارنة  االلتزامأحكام 

  .حافظ للنشر والتوزيع ـ جده 
  .م   ١٩٨٢ـ طبعة    برهام حممد عطا هللا/ أساسيات نظرية االلتزام  للدكتور   ٣
  . م  ١٩٥٠سنة  السنهوري عبد الرزاق  /كتوردللأصول القوانني   ٤

٥  
حسن كريه ـ الطبعة األوىل  / كتوردللء األول عقد العمل اجلز/ أصول قانون العمل 

  . م  الناشر منشأة املعارف باإلسكندرية  ١٩٦٤

٦  
املطبعة  ١٩٦٦التزامات صاحب العمل القانونية حلسن الفكهاين الطبعة الثانية نوفمرب 

  .الثانوية 

٧  
 ١٤١٢ ـ ١٤١١حممد فاروق الباشا  / كتوردلل) قانون العمل ( التشريعات االجتماعية 

  . م   منشورات جامعة دمشق  ١٩٩٢م ـ  ١٩٩١/هـ 
  أمحد زكي بدوي  / تشريعات العمل يف الدول العربية   د  ٨

٩  
م ـ عامل  ١٩٩٠عديل خليل الطبعة الثانية / التعليق على نصوص قانون العمل املستشار 

  . الكتب ـ القاهرة 

١٠  
حممد براك الفوزان الطبعة األوىل  / كتوردللل السعودي اجلديد التعليق على نظام العم

  . م  مكتبة القانون واالقتصاد ـ الرياض  ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨

١١  
عبد اهللا بن مرعي  / كتوردللحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي 

  . بن حمفوظ ـ دار كنوز املعرفة للمطبوعات 
  . أكثم اخلويل طبعة معهد اإلدارة العامة  / كتوردللدروس يف قانون العمل السعودي   ١٢
  م  ١٩٨٩حممد لبيب شنب ـ طبعة / للدكتور " مصادر االلتزام"دروس يف نظرية االلتزام   ١٣

١٤  
لراغب بطرس وعبد العزيز رجب ـ طبع دار النشر  -شرح القوانني املنظمة لعقد العمل

  .ة للجامعات املصري
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١٥  

م  والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا له   ٢٠٠٣لسنة  ١٢شرح قانون العمل اجلديد رقم 
م   املركز القومي لإلصدارات  ٢٠٠٨رمضان مجال كامل ـ الطبعة اخلامسة  / كتوردلل

  . القانونية 

١٦  

 عبد القادر حممد / كتوردللم   ١٩٩٥لسنة  ٥شرح قانون العمل اليمين اجلديد رقم 
م  دار الشوكاين للطباعة  ٢٠٠٣م ـ  ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٤هـ ـ  ١٤٢٣احلاج 

  . والنشر والتوزيع 
  . م اجلزء األول مطبعة خميمر  ١٩٦٣شرح قانون العمل لعلي العريف ـ طبعة سنة   ١٧

١٨  
م  دار النهضة  ١٩٧٦حممد لبيب شنب الطبعة الثالثة  / كتوردللشرح قانون العمل 

  . العربية ـ القاهرة 

١٩  
م دار  ٢٠٠٤الثالثة  غالب علي الداودي الطبعة / كتوردلل شرح قانون العمل وتعديالته 

  .  األردن ـوائل للنشر 

٢٠  

يوسف  /ملكة العربية السعودية للمستشارشرح نصوص نظام العمل والعمال يف امل
م  الدار السعودية للنشر  ٢٠٠٥ـ  ١٤٢٦العزيز حممد عبد ايد الطبعة اخلامسة  عبد

  والتوزيع 

٢١  

هـ     ١٣٨٩عقد العمل يف اململكة العربية السعودية دراسة يف نظام العمل والعمال 
طلبة وهبه خطاب جامعة امللك سعود كلية العلوم اإلدارية ـ مركز البحوث  / كتوردلل

  . هـ  ١٤٠٢هـ ـ  ١٤٠١ـ طبعة 

٢٢  
م ـ املكتب  ٢٠٠٥قانون العمل دراسة مقارنة سليمان بدري الناصري الطبعة األوىل 

  . اجلامعي احلديث 

٢٣  
دار اجلامعة اجلديدة  م  ٢٠٠٧حممد حسني منصور الطبعة األوىل  / كتوردللقانون العمل 

  .ـ اإلسكندرية 

٢٤  

م عقد العمل  ١٩٩٨م ـ  ١٩٩٧مهام حممد حممود زهران ـ  / كتوردللقانون العمل 
ومشروع القانون اجلديد فقها وقضاء دار املطبوعات  ١٩٨١لسنة  ١٣٧الفردي لقانون 

  .اجلامعية ـ اإلسكندرية 

٢٥  
صالح الدين مجال الدين  / كتوردللم     ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل وفقا للقانون رقم 

  .م  دار الفكر اجلامعي ـ اإلسكندرية  ٢٠٠٧ـ 
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٢٦  
م ـ  ١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون رقم  -القانون املدين املصري طبقا ألحدث التعديالت 

  . دار املطبوعات اجلامعية ـ اإلسكندرية 
  القاهرة –مكتبة عني مشس  -أمحد سالمة / حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية  د  ٢٧

٢٨  

املدخل لدراسة األنظمة ـ تأليف أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة كلية االقتصاد 
م   دار اآلفاق للنشر  ١٩٩٣ـ  ١٤١٤واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز ـ الطبعة الثانية 

  . والتوزيع ـ جدة 

٢٩  
مطبعة  –عبد الناصر توفيق العطار / مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة اإلسالمية   د

  م١٩٧٩طبعة  –السعادة 

٣٠  
 –مكتبة عني مشس  -أمحد سالمة / د) مصادر االلتزام ( مذكرات يف نظرية االلتزام 

  القاهرة
  .مكتبة عني مشس  حسني النوري ـ طبعة / مصادر االلتزام و أحكامه للدكتور   ٣١

٣٢  
 االقتصاداملقدمة يف دراسة األنظمة    تأليف أعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة كلية 

  .   دار حافظ ـ جده  ـ واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز

٣٣  
م ١٩٩١عبد الودود حيىي ط / د) مصادر االلتزام ( املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات 

  القاهرة –دار النهضة العربية 

٣٤  
م   ٢٠٠٠ـ  ١٤٢١الطبعة األوىل  ـدان نظرات يف الشريعة اإلسالمية ـ لعبد الكرمي زي

  . ـ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

٣٥  
أحكام االلتزام ( ين اجلزء الثام   ١٩٦٧إمساعيل غامن  /كتوردلل اللتزام النظرية العامة ل

  ) واإلثبات 

٣٦  
علي  /كتور دللم   ٢٠٠٣لسنة  ١٢الوجيز يف شرح قانون العمل اجلديد الصادر بالقانون 

  . م ـ دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية  ٢٠٠٣عوض حسن ـ 

٣٧  
منري فريد الدكمي ـ  / كتوردللاالجتماعية السعودي  الوجيز يف قانون العمل والتأمينات

. م الناشر دار حافظ للنشر والتوزيع ـ جدة  ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨الطبعة الثانية منقحة 

٣٨  

 / كتوردللالوجيز يف قانون العمل والتشريعات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
  . م  ١٩٩٨ـ  ٩٧علي حسني جنيدة ـ الطبعة األوىل 
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٣٩  
حممود مجال الدين زكي ـ  / كتوردلل"  مصادر االلتزام " الوجيز يف نظرية االلتزام 

  . م  ١٩٧٧مطبعة جامعة القاهرة الطبعة الثالثة 

٤٠  
 ١٩٧٠حممد علي عمران القاهرة  / كتوردللالوسيط يف شرح أحكام قانون العمل اجلديد 
  . م  ١٩٩٩م ـ دار املطبوعات اجلامعية ـ اإلسكندرية 

٤١  

 كتوردللالكتاب الثاين  ١الوسيط يف شرح أحكام قوانني العمل والتأمينات االجتماعية ج 
م  مطبعة الفجرية  ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢عبد الرزاق حسني يس ـ الطبعة األوىل  /

  . الوطنية 

٤٢  
الدار  ـ نزار عبد الرمحن الكيايل / كتوردللالوسيط يف شرح نظام العمل السعودي 

  .م  ١٩٧٣هـ    ١٣٩٣السعودية للنشر ـ جدة الطبعة األوىل 

٤٣  
الوسيط يف شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية  

  . النشر العلمي واملطابع ـ جامعة امللك سعود ـ الرياض  ـالسيد عيد نايل  /كتوردلل

٤٤  
عبد اللطيف  /كتور دللعالقات الشغل الفردية / الوسيط يف مدونة الشغل اجلزء األول 

  . م ـ املطبعة والوراقة الوطنية مراكش  ٢٠٠٤اخلالفي الطبعة األوىل 
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  هرس املوضوعاتف: سادساً 

  الصفحة  املوضوع 
  ٣  املقدمــــــــــــة

  ١٢  ـــــــدــالتمهيـــ

  ١٣  :تعريف الضمان وفيه ثالثة مطالب : املبحث األول 

  ١٤  .تعريف الضمان لغة واصطالحا : املطلب األول       
  ١٧  .تعريف الضمان يف نظام العمل السعودي: املطلب الثاين       
املقارنة  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف : املطلب الثالث       

  ١٩  الضمان                        

  ٢٠  :تعريف الوفاء وفيه ثالثة مطالب : املبحث الثاين 

  ٢١  .تعريف الوفاء لغة واصطالحا: املطلب األول       
  ٢٢  تعريف الوفاء يف نظام العمل السعودي  : املطلب الثاين       
املقارنة  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل السعودي يف تعريف : املطلب الثالث       

  ٢٣  الوفاء

  ٢٤  : تعريف احلقوق وبيان أنواعها وفيه ثالثة مطالب : املبحث الثالث 

  ٢٥تعريف احلقوق لغة واصطالحا وبيان أنواعها يف الفقه اإلسالمي  : املطلب األول     

  ٣٤  تعريف احلقوق وبيان أنواعها يف نظام العمل السعودي: املطلب الثاين      

السعودي يف تعريف بني الفقه اإلسالمي  ونظام العمل املقارنة  : املطلب الثالث      
  ٤٨  .احلقوق وأنواعها                       
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضوع 
  ٤٩  : تعريف العامل وفيه ثالثة مطالب : املبحث الرابع 

  ٥٠  تعريف العامل لغة واصطالحا: املطلب األول 
  ٥٢  تعريف العامل يف نظام العمل السعودي: املطلب الثاين           
املقارنة  بني الفقه اإلسالمي ونظام العمل : املطلب الثالث             

  ٥٥  السعودي يف تعريف العامل

  ٥٦  :ضمانات الوفاء بأجور العمال وفيه ثالثة مباحث : الفصل األول 

  ٥٧  :امتياز دين األجر وحيتوي على ثالثة مطالب : املبحث األول

  ٥٨  اإلسالميامتياز دين األجر يف الفقه : املطلب األول 
  ٦٢  امتياز دين األجر يف  نظام العمل السعودي: املطلب الثاين        
  املقارنة بني الفقه اإلسالمي  و نظام العمل : املطلب الثالث          

  ٦٥  السعودي يف امتياز دين األجر                         

ويشتمل على ثالثة تضامن املدينني يف الوفاء باألجر : املبحث الثاين 
  ٦٦  :مطالب 

دينني يف الوفاء باألجر يف الفقه تضامن امل: املطلب األول              
  ٦٧  اإلسالمي

   تضامن املدينني يف الوفاء باألجر يف نظام : املطلب الثاين              

  ٧٠  العمل السعودي                           

   ملقارنة بني الفقه اإلسالمي و نظام العمل ا: املطلب الثالث             

  ٧٧  السعودي حول تضامن املدينني يف الوفاء باألجر                      
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضوع 
  ٧٨  :محاية األجر  وينقسم إىل  ثالثة مطالب : املبحث الثالث 

  ٧٩  محاية األجر يف الفقه اإلسالمي: املطلب األول   
  ٨١  محاية األجر يف نظام العمل السعودي: املطلب الثاين         
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أنواع األجازات املستحقة للعامل يف الفقه : املطلب األول            
  ٩٨  اإلسالمي

للعامل يف نظام أنواع اإلجازات املستحقة :املطلب الثاين          
  ١١٠  العمل السعودي

  الفقه اإلسالمي  و نظام    املقارنة  بني: املطلب الثالث            

  ١٣٥  السعودي يف أنواع اإلجازات املستحقة للعاملالعمل                   

  منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا  و يتكون : املبحث الثاين 
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  ١٤٩  السعودي يف منح اإلجازات يف األوقات واملدد احملددة هلا              
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   منع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن : املطلب األول            

  ١٥١  الفقه اإلسالمييف  اإلجازة                       

  منع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن :  املطلب الثانـي           

  ١٥٩  نظام  العمل السعودياإلجازة  يف              

  املقارنة  بني الفقه اإلسالمي و نظام العمل : املطلب الثالث        

  ١٦٢  السعودي حول  منع االتفاق على احلرمان أو الرتول عن اإلجازة      

  جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة للعامل :املبحث الرابع 

  ١٦٣  :مطالب وينقسم إىل  ثالثة                 

  جزاء إخالل صاحب العمل مبنح اإلجازة  : املطلب األول         

  ١٦٤  للعامل  يف الفقه اإلسالمي                             
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  ١٦٧  نظام العمل السعودييف                    
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  السعودي  يف جزاء إخالل صاحب العمل مبنح                  

  اإلجازة للعامل                
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  ١٧٥  :املهنة وفيه ثالثة مطالب                   
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Summary of research     

   

  

Thanks for Allah enough , peace and prayer  on his  Mohammed family , 
friends and any one fellow on his steps for day off .   

 

Work is essential corn in our society without it our human life can not 
be natural and Allah ordered us to work in a lot of positions in the holy 
quran.   

 

No doubt that work 'organize rights and duties for both of employer and 
employees for loyalty guarantee of them wise ruler make a group of  
guarantees because Islamic law is is fair law and suitable for any time 
and place it is the conclusion of all laws . it come with civil systems to 
protect the rights and saving settlement specially for employees who is 
weak side in contract  so the book of jurisprudence speak about it 
under" the department of employment"  in the name of special and 
participant employees .    

 

From the demands of getting megastar degree from the university of   
khalid king in the college of law department of jurisprudence   from the 
program of  system the student rendered a search  after consulting Allah 
number of my teachers I decided to search about this subject and the 
title of it is :   
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" Guarantees to fulfill the rights of workers in Islamic 
jurisprudence and the system of the Saudi labor comparative 
study "  

The Saudi organizer put  a work system for finding a group of loyalty  
guarantee of the rights of employees to cut disputes and this guarantee 
is the subject of my study in this search .    

   -:The importance of subject 

1- appearing the precede of Islamic law in putting the demanded a 
guarantee to fulfill the rights of employees that enter in Islamic 
jurisprudence   in the department of employment and another of it from 
the department of  jurisprudence  .    

2- appearing  a  guarantees and the employee prevent injustice out of 
him to take it specially with Saudi organizer to appear it in two systems 
the next and previous .  

3 – the ignorance  of workers by what they have from guarantees to get 
their rights produced from this a lot of disputes and conflicts .    

 

   -The reasons of choosing  subject : 

1-  The previous of the importance of subject.  

2-  The connect of this subject with career life and expanding in a lot of 
activities make us to use a big numbers employees and they become a 
big class from the classes of society ; searchers must take care 
guarantees for loyalty of their rights.   

3- clear the subject to prevent employer to take the rights of employees 
who one in the center of weak to knew it the employees to demand 
with it.   
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4- this subject from my opinion no one speak about it from both sides  

   Regulatory  and    jurisprudent from here it need to study .  

5- because of new Saudi work system that rendered in 1429 do not take 
his role in search so it need to complete studying in rules .    

   

   -Borders of search : 

There is a variety of  guarantee loyalty of the rights of  employees in 
Saudi work system to general and special guarantee . when it was 
difficult to put all  guarantee in one search so the borders of this search 
turn around the interest special  guarantee of of right on this method in 
my search .   

 

  -Plan of search : 

Search contains introductions , preface , three seasons and conclusion in 
this method .   

 

   -Introduction : 

It contains the importance of subject , reasons of choose it , previous 
studies and the method of write  search     

 

   -Preface: 
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It contain vocabulary of title , four searches and there is under every 
search has  three demands first in Islamic  jurisprudence second in Saudi 
work system and third make a compare among them  by this method :   

First search :  the concept  of  guarantee 

Second search : the concept of loyalty  

Third search : the concept of rights  

Fourth search : the concept of employee   

 

 -s of search :Season 

   -: chapter First  

The loyalty guarantee of employees wages and it has three searches 
there is under every search has  three demands first in Islamic  
jurisprudence second in Saudi work system and third make a compare 
among them  by this method :   

First search :- parts of wage debt . 

Second search :- participation of debtors in loyalty of wage.   

Third search :- protection of wage .   

 chapter Second  

Loyalty guarantees of vacations for employees and it has four searches  
there is under every search has  three demands first in Islamic  
jurisprudence second in Saudi work system and third make a compare 
among them  by this method :   

First search :- kids of vacations for employees 

Second search :- giving vacations in definite times and durations  
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Third search : prevent the guarantee on banning vacation   

Fourth search : punish employer when he do not give employees the 
vacation .   

 chapter Third  

Loyalty guarantee of another rights of employees and it has three 
searches there is under every search has  three demands first in Islamic  
jurisprudence second in Saudi work system and third make a compare 
among them  by this method :    

First search :-  loyalty  guarantee of  taking  precautions  from risks of 
work    

Second search :- loyalty  guarantee of saving medical care for employees  

Third search : loyalty  guarantee of saving social  services  for employees  

 

Conclusion   

The main results and recommendations that I reached to it   

1- Islam precede the man – made laws whether it accepts with shara or 
against – to take human rights whether he is strong or weak and Islam 
precede to make  man organize his right and don’t use it in illegal way ; 
all this before fifteen  centuries .    

2- evidence of right in Islamic law is decided from Allah while in Saudi 
system is decided from the putter of system such as any system in man 
– made system    

3- the nature of rules  and laws  of work systems  is protective and this   
protection often prescribed in the employee because he is the weak 
side in this relationship .    

4- then I followed the search with customary catalogs .      
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