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يكت�سب االتفاق على التجربة يف عقود العمل �أهمية كبرية يف جمال حتديد حقوق والتزامات
العامل و�صاحب العمل �أثناء فرتة التجربة وعقبها ،غري �أن هذا االتفاق كثريا ما تثار ب�ش�أنه
الإ�شكاليات القانونية ،ذلك �أن امل�شرع و�إن كان قد ت�صدى للعديد من اجلوانب املتعلقة به ،مازال
الكثري منها ينتظر التدخل الت�شريعي واحل�سم ،ال�سيما �أن املواقف والأحكام التي ميكن تبنيها يف
�سبيل ذلك متباينة ومتعددة� ،إذ اختلفت �أحكام الق�ضاء ب�صدد العديد منها ،الأمر الذي جرى
الفقه القانوين على مثله وزاد عليه انق�سامه ب�ش�أن جوانب �أخرى.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �ضرورة �إيجاد �ضوابط وقيود �أخرى غري الواردة يف القوانني النافذة،
وذلك يف �سبيل خلق نوع من التوازن يف العالقة بني �صاحب العمل والعامل ،ال �سيما �أن فر�ص ر�ضوخ
العامل ل�شروط �صاحب العمل يف هذا االتفاق ال تبدو �ضئيلة.
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Summery
The agreement on probation in the employment contracts has
a great significance in determining the duties and rights of both
the employee and the employer during the probation period and
after it. However this agreement is normally legally problematic,
even though the legislator handled many of it’s issues, still many
of those issues are waiting for interference of legislature and
finalization. Even the laws and legal opinions were different, the
thing that made the Legal scientific opinions in disagreements in
many other issues.
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Studies have shown the need to set other rules and regulations
that are not mentioned in the current active Laws in order to create
balanced relationship between employer and employees, especially
that the employees’ compliance to the employer’s conditions seems
high.     
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مقدمة:
تعد فرتة التجربة من �أهم امل�سائل التي تعاجلها عقود العمل ب�صورة عامة ،ذلك �أن لها ت�أثريا
بالغ اخلطورة على العامل و�صاحب العمل يف �آن واحد� ،إذ يتحدد بوا�سطتها القرار ب�ش�أن �إبرام
العقد بني الطرفني �أو عدمه ،ف�ضال عن حتديد مقدار الأجر ومدة العقد والعديد من املزايا
واحلقوق يف �أحول كثرية.
لذلك �أوىل امل�شرع يف الدول املختلفة اهتمامه لتنظيم التجربة يف عقود العمل ،فت�صدى �أغلبهم
مل�سائل بالغة الأهمية ،من قبيل حتديد املدة الق�صوى للتجربة ،وجواز �إنهاء العقد دون م�س�ؤولية،
وهو ما يظهر جليا يف ن�صو�ص قانون العمل الأردين رقم ( )8ل�سنة  ،1996وقانون العمل يف القطاع
الأهلي البحريني رقم ( )23ل�سنة � ،1976إذ تعر�ض كال القانونني لبع�ض اجلوانب املت�صلة بالتجربة
يف عقود العمل ،على حني �سكتا عن كثري من امل�سائل الأخرى ،فلم يوردا لها �أحكاما خا�صة بها،
وهو ما يفتح الباب وا�سعا لالجتهاد وتبني احللول املتباينة ،ال بل واملتناق�ضة يف بع�ض االحيان� ،إذ
مل جتتمع �آراء الفقه القانوين على كلمة �سواء يف كثري من امل�سائل ،الأمر الذي �سبقه �إليه يف البلد
الواحد �أحكام الق�ضاء ،فما تلبث حمكمة التمييز الأردنية  -مثال� -أن ت�ستقر على ر�أي� ،إال وبدا لها
�أن يف العدول عنه عدال وخريا.
ي�ضاف �إىل ذلك كله اختالف مواقف امل�شرعني ،ف�إذا كان ما يجمع امل�شرع الأردين وامل�شرع
البحريني تعر�ضهما ملدة التجربة وجواز ف�سخ العقد خاللها ،ف�إن ما يتميز به كل منهما عن الآخر
�أكرب ،ذلك �أن امل�شرع الأردين مل يبني موقفه من م�سائل عدة ،كما يف جواز ا�شرتاط التجربة
مل�صلحة العامل ومنحه حق �إنهاء العقد ،وكيفية االتفاق على التجربة ،ومدى �إمكانية �إعادة التجربة
بني العامل و�صاحب العمل ،على عك�س امل�شرع البحريني الذي تعر�ض ملثل هذه امل�سائل ولكنه مل
يف�صح عن موقفه ب�ش�أن م�سائل �أخرى  -تعر�ض لها امل�شرع الأردين -ك�أجر العامل يف �أثناء فرتة
التجربة ،وطبيعة العقد الذي ي�ستمر طرفاه يف تنفيذه بعد انتهاء التجربة ،ومدى حق العامل يف
مكاف�أة نهاية اخلدمة.
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وبناء عليه� ،سيتم تق�سيم الدرا�سة �إىل مبحثني ،ميكن توزيعهما على النحو الآتي:
املبحث الأول :م�ضمون عقد العمل ب�شرط التجربة.
املبحث الثاين� :أحكام عقد العمل ب�شرط التجربة.
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لعل يف �سكوت امل�شرع الأردين وامل�شرع البحريني عن مثل امل�سائل ال�سابقة وغريها ما يثري
الت�سا�ؤل حول احللول القانونية التي ميكن تبنيها يف �سبيل ح�سم ما قد يثار بني العامل و�صاحب
العمل من نزاعات ب�ش�أنها ،لذلك تدعو احلاجة �إىل �إلقاء ال�ضوء على االتفاق على التجربة يف عقود
العمل وما قد تثريه من ت�سا�ؤالت و�إ�شكاليات قانونية.
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املبحث الأول
م�ضمون االتفاق على التجربة يف عقد العمل
قد ُيطلق على االتفاق على التجربة يف عقد العمل ت�سميات عدة ،كعقد العمل حتت االختبار،
�أو عقد العمل ب�شرط التجربة� ،إذ يدل كل منهما على املعني ذاته ،وبالرغم من ذلك اختلف الفقه
القانوين حول تعريفه ،ونطاق العقود التي يجوز االتفاق فيها على �إم�ضاء مدة للتجربة ،ف�ضال عن
التكييف القانوين لهذا االتفاق.
وهو ما عر�ضت جلانب منه بع�ض الأحكام الق�ضائية �أي�ضا ،حيث �صدرت �أحكام خمتلفة
ومتباينة ،ال �سيما ب�ش�أن نطاق االتفاق على التجربة يف عقود العمل ،وما �إذا كان ي�شمل عقود العمل
كافة� ،أو طائفة منها دون الأخرى.
وعليه ،نعر�ض مل�ضمون االتفاق على التجربة يف عقود العمل من خالل املطالب الثالثة الآتية:
املطلب الأول :مفهوم االتفاق على التجربة يف عقد العمل.
املطلب الثاين :نطاق االتفاق على التجربة يف عقد العمل.
املطلب الثالث :التكييف القانوين لالتفاق على التجربة يف عقد العمل.
املطلب الأول
مفهوم االتفاق على التجربة يف عقد العمل
ومل يورد امل�شرع الأردين �أو البحريني تعريفا خا�صا باالتفاق على التجربة يف قانون العمل(،)1
وعلى خالف الفقه القانوين الذي ت�صدى لهذه املهمة ،حيث عرف جانب من الفقه العربي عقد
العمل حتت االختبار ب�أنه« :اتفاق بني العامل و�صاحب العمل ،على اعتبار عقد العمل مربم ًا حتت
االختبار خالل مدة حمددة لكي يت�أكد �صاحب العمل من كفاءة العامل وح�سن �سلوكه قبل �أن ي�صبح
 1يالحظ �أن �أغلب الت�شريعات مل ت�ضع تعريفا لعقد العمل حتت التجربة ،لأن ذلك يعد من مهام الفقه بالدرجة الأ�سا�س .انظر
على �سبيل املثال :املادة ( )33من قانون العمل امل�صري رقم ( )12ل�سنة  .2003املادة ( )31من قانون العمل العراقي رقم
( )71ل�سنة .1987
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ولعل �أبرز ما يالحظ على التعريف ال�سابق هو اعتباره �أن �إبرام العقد يكون دائما مل�صلحة
�صاحب العمل لكي يخترب كفاءة العامل ،مع �أن العقد قد يكون مربما مل�صلحة العامل ملعرفة مدى
مالءمة اال�ستمرار يف عالقة العمل املزمع �إن�شا�ؤها ،كما �أنه قد يكون مربما مل�صلحة كال الطرفني
لكي يحدد كل منهما جدوى �إبرام العقد مع الطرف الآخر.
وقد يكون البع�ض الحظ جانبا مما يثريه التعريف ال�سابق من انتقادات فعرفه على نحو �آخر،
ب�أنه« :اتفاق يق�صد منه طرفاه �إعطاء اخليار لكل منهما بعدم اال�ستمرار يف العالقة العمالية بعد
(.)3
انق�ضاء مدة التجربة دون قيد �أو �شرط»
ومع ذلك ،يالحظ على التعريف ال�سابق �إقراره حلق الإنهاء لكال طريف عالقة العمل ،مع
�أن امل�شرع واالتفاق قد يق�ضي مبنح ذلك احلق لأحدهما دون الآخر ،كما �أنه يتطلب لإنهاء عقد
العمل حتت التجربة انق�ضاء مدتها ،مع �أنه قد ال يحول مانع دون ا�ستعمال هذا احلق يف �أثناء مدة
التجربة(.)4
وقد تالفى البع�ض ما قد وجه للتعريفني ال�سابقني من انتقادات عندما عرفه ب�أنه :عقد عمل
غري بات ،يتفق فيه املتعاقدان على فرتة لالختبار ،ت�سمح لأحدهما �أو لكليهما �أن يقدر ما �إذا كانت
م�صلحته تقت�ضي امل�ضي يف هذا العقد� ،أو �أن يكتفى بهذه التجربة دون ا�ستمرار العقد بعد انتهاء
املدة املحددة لالختبار(.)5
وبذلك تت�ضح الغاية من �إبرام هذا العقد ،فهي تكمن يف �إتاحة املجال لكال املتعاقدين �أو �أحدهما
لتحديد مدى امل�صلحة �أو املزايا التي قد تتحقق من �إبرام عقد العمل ب�صورة نهائية.
ف�صاحب العمل يتمكن من خالل عقد العمل حتت التجربة من الوقوف على كفاءة العامل
وخربته وقدراته وحجم الفائدة التي ميكن جنيها من التعاقد مع ذلك العامل؛ والعامل يتمكن من
 2د.علي العريف� ،شرح قانون العمل ،الطبعة الثانية ،مطبعة خميمر ،القاهرة ،1955 ،ج� ،1ص.472
 3د.جمال فاخر النكا�س ،قانون العمل الكويتي املقارن ،الطبعة الأوىل ،مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت� ،1993 ،ص.79
 4جاء يف املادة ( )16من قانون العمل يف القطاع الأهلي الكويتي رقم (  ) 38ل�سنة  1964ما ن�صه»:حتدد فرتة جتربة العامل يف عقد
العمل ب�شرط �أال تزيد عن مائة يوم ول�صاحب العمل احلق يف اال�ستغناء على خدماته دون �إعالن خالل هذه املدة.»...
 5انظر :د.عبد الودود يحيى� ،شرح قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1989 ،ص.142
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معرفة مدى مالءمة العمل و�شروطه مع ظروفه و�إمكانية اال�ستمرار فيه ،ومن ثم تقرير ما �إذا كان
من املنا�سب �إبرام عقد العمل �أو ال(.)6
ويالحظ �أن كال من امل�شرع الأردين والبحريني مل ي�صرح ب�إمكانية �إبرام هذا العقد مل�صلحة
العامل ،فاملادة ( )35من قانون العمل الأردين ت�شري �إىل منح هذا احلق ل�صاحب العمل� ،إذ ن�صت
على الآتي� »:أ -ل�صاحب العمل ا�ستخدام �أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته و�إمكاناته
للقيام بالعمل املطلوب....
ب -يحق ل�صاحب العمل �إنهاء ا�ستخدام العامل حتت التجربة دون �إ�شعار �أو مكاف�أة
خالل مدة التجربة».
وعلى نحو م�شابه قد يفهم من ن�ص املادة ( )41من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني
�أن من يو�ضع حتت التجربة هو العامل دائما ،حيث كررت عبارة (تعيني العامل حتت التجربة)
ثالثة مرات ،مع �أنها �سمحت للعامل ب�إنهاء العقد خالل فرتة التجربة ،حيث ن�صت املادة املذكورة
على الآتي�« :إذا ت�ضمن عقد العمل تعيني العامل حتت �شرط التجربة وجب �أال تزيد فرتة التجربة
على ثالثة �أ�شهر وال يجوز �إثبات �شرط التجربة �أو مدته �إال ب�إدراجه يف عقد العمل �أو ب�إقرار كتابي
من العامل .ومع ذلك يجوز تعيني العامل حتت �شرط التجربة ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر يف املهن
التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية .ويجوز لأي من الطرفني �إنهاء
عقد العمل خالل فرتة التجربة �إذا تبني له عدم مالءمة اال�ستمرار يف التعاقد بعد �إ�شعار الطرف
الآخر ليوم واحد .وال يجوز تعيني العامل حتت �شرط التجربة �أكرث من مرة واحدة عند �صاحب
عمل واحد».
وبالرغم من ذلك ،نعتقد �أنه ال مانع يحول دون �إبرام مثل هذا العقد مع ا�شرتاط التجربة
مل�صلحة العامل( ،)7فاحلكم الوارد يف قانون العمل واملتعلق ب�شرط التجربة ال يتعلق بالنظام العام،
( )
 6 Voir: A.Dusart C.Tremeau, Le droit et L>Entreprise, Droit du travail et droit social, foucer, Paris, 1985, P238.
( )7جاء يف حكم ملحكمة التمييز البحرينية ما ن�صه...»:من املقرر �أنه يحق لأي من الطرفني �إنهاء العقد خالل فرتة التجربة بغري

تعوي�ض �إذا تبني له عدم مالءمة اال�ستمرار يف التعاقد .»...حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )49ل�سنة  2003ال�صادر
بجل�سة /19يناير� ،2004/إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية من جمموعة الأحكام ال�صادرة من حمكمة التمييز وزارة
العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية – مملكة البحرين� ،إعداد املحامية مها �سند حممد �سند ،البحرين ،2009 ،ج� ،2ص.1514
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لي�س هذا فح�سب ،بل نعتقد بان للعامل �أن ي�شرتط على �صاحب العمل �أن يكون �شرط التجربة
مل�صلحته مبفردة .كما نعتقد  -مع البع�ض( -)9بان للعامل �أن ي�شرتط عدم �إخ�ضاعه لفرتة جتربة،
�إذ من املت�صور �أال يكون للخربة �أهمية يف العمل املزمع �إ�سناده �إىل العامل� ،أو �أن يكون العامل من
ذوي اخلربات الوا�سعة وال�سمعة الذائعة بحيث ي�أنف �إيراد �شرط بتجربته يف عقد العمل.
لذلك نعتقد �أنه يجدر بامل�شرع الأردين والبحريني الت�صريح ب�إمكانية �إبرام العقد مل�صلحة �أحد
الطرفني �أو كليهما ،ونقرتح لهذا الغر�ض تبني الن�ص الآتي»:يجوز ا�شرتاط �إم�ضاء مدة جتربة
مل�صلحة العامل �أو �صاحب العمل �أو كليهما».
�أما �صور االتفاق على التجربة يف عقود العمل فنعتقد �أنها قد ترد على �صورتني ،وذلك على
النحو الآتي:
�أوال .عقد العمل التجريبي :مبعنى �أن يتم �إبرام عقد عمل خا�ص بالتجربة ،ك�أن يتم �إبرام
عقد عمل ملدة حمدودة  -كما لو كانت ملدة �شهر -بغر�ض التجربة فقط� ،سواء مل�صلحة طرف يف
العقد �أو كليهما ،وبحيث يكون من حق من ا�شرتط العقد مل�صلحته القيام بف�سخه �أو انتظار انق�ضاء
مدته ،وهو الذي نعتقد �أن ي�سمى «عقد العمل للتجربة».
ثانيا .عقد العمل ب�شرط التجربة� :أي �إيراد �شرط خا�ص بالتجربة يف عقد العمل ،بحيث يتم
�إبرام عقد عمل عادي ب�شروطه كافة ،مع �إ�ضافة �شرط خا�ص بالتجربة يتيح ف�سخ العقد خالل مدة
حمددة  -كما لو كانت مدة العقد �سنة ومدة التجربة �شهرا -ف�إن م�ضت مدة التجربة اعترب عقد
العمل باتا وانتهى احلق فيه بالتجربة ،فال يجوز �إنها�ؤه �إال وفقا للكيفية والإجراءات املحددة لإنهاء
عقد العمل العادي ،وهو ما نعتقد �أن ي�سمى «عقد العمل ب�شرط االختبار».
فالفارق �إذن بني ال�صورتني يتجلى يف مدى انطباق مدة التجربة مع مدة العقد� ،إذ تتحد مدة
( )8تن�ص املادة (�/4أ) من قانون العمل الأردين على الآتي« :ال ت�ؤثر �أحكام هذا القانون على �أي حق من احلقوق التي مينحها العامل
�أي قانون �آخر �أو عقد �أو اتفاق �أو قرار �إذا كان �أي منها يرتب للعامل حقوق ًا �أف�ضل من احلقوق املقررة له مبوجب �أحكام هذا
القانون» .وعلى نحو م�شابه ن�صت املادة ( )153من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني على الآتي»:يقع باطال كل �شرط
يف عقد العمل الفردي يخالف �أحكام هذا القانون ولو كان �سابقا على تنفيذه ما مل يكن �أكرث فائدة للعامل».
9 Voir: A.Dusart C.Tremeau, op cit, P238.
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ال �سيما �أن امل�شرع نف�سه يقر �صراحة ب�صحة ال�شرط الأ�صلح للعامل(.)8

جملة
احلقوق
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العقد مع مدة التجربة يف ال�صورة الأوىل فتكون مدة واحدة ،يف حني تزيد مدة العقد على مدة
التجربة يف ال�صورة الثانية.
و�إن الفقه القانوين مع ذلك وعلى الرغم من �أنه يطلق ت�سميات عدة على هذا االتفاق ،من
قبيل «عقد العمل حتت التجربة» �أو «عقد العمل قيد االختبار»( - ،)10مل يخ�ص �إحدى ال�صورتني
ال�سابقتني لالتفاق بت�سمية حمددة ،وهوما يثري خالفا حول املعنى املق�صود من ت�سمية معينة ،كعقد
العمل حتت التجربة ،هل املق�صود منها ال�صورة الأوىل لالتفاق �أو الثانية؟
لعل ا�ستخدام الت�سمية ال�سابقة للداللة على ال�صورة الأوىل ال يجانب ال�صواب يف نظر بع�ضهم،
وكذلك الثانية يف نظر الآخرين ،ولكن الفقه القانوين ب�صورة عامة يذهب �إىل �أن املق�صود من مثل
تلك الت�سميات كلتا ال�صورتني ال �إحداهما ،على العك�س مما قد يثار يف ذهن بع�ضهم� ،أما �سبب
عدم التفريق بينهما يف الت�سمية فقد يكمن يف ت�شابه �أحكام التجربة يف كلتا ال�صورتني وقلة الفروق
بينهما� ،إال �أن ذلك ال يعني بحال �ضرورة الت�سليم ب�إحدى الت�سميات ال�سابق ذكرها ،ملا قد يثريه
ذلك من لب�س ،لذلك �آثرنا ا�ستخدام م�صطلح «االتفاق على التجربة يف عقد العمل» والتمييز بني
�صورتيه يف الت�سمية.
وي�شار هنا �إىل افرتاق عقد العمل ب�شرط التجربة عن عقد العمل العادي من وجوه عدة� ،أهمها
�أن عقد العمل ب�شرط التجربة يجوز ف�سخه لعدم جناح التجربة ،ومن دون �أن ي�ستحق العامل
تعوي�ضا �أو مكاف�أة نهاية اخلدمة على خالف عقد العمل العادي.

( )10يالحظ ب�أن �شراح قانون العمل الأردين ي�ستخدمون م�صطلحات عديدة للداللة على مو�ضوع الدرا�سة ،ومن قبيل ذلك ما
ي�أتي:
عقد العمل حتت االختبار .د.عبد الواحد كرم ،قانون العمل يف الت�شريع الأردين ،الطبعة الأوىل ،دار الثقافة ،عمان� ،1998 ،ص.73
د�.سيد حممود رم�ضان ،الو�سيط يف �شرح قانون العمل ،الطبعة الأوىل ،دار الثقافة ،عمان� ،2005 ،ص.201
عقد العمل حتت التجربة .د.عامر حممد علي� ،شرح قانون العمل الأردين ،الطبعة الأوىل ،املركز القومي للن�شر ،اربد،1999 ،
�ص .82د.هيثم حامد امل�صاروة ،املنتقى يف �شرح قانون العمل ،الطبعة الأوىل ،دار احلامد ،عمان� ،2008 ،ص.126
عقد العمل حتت �شرط التجربة .د�.أحمد عبد الكرمي �أبو �شنب� ،شرح قانون العمل اجلديد ،الطبعة الأوىل-الإ�صدار الرابع ،دار
الثقافة ،عمان� ،2003 ،ص.152
عقد العمل الفردي للتجربة .د.غالب علي الداوودي� ،شرح قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،دار وائل ،عمان� ،2004 ،ص.66
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�أوال .من حيث الغر�ض� ،إذ يتجلى الغر�ض من �إبرام عقد التدريب يف �إعداد وت�أهيل املتدرب الذي
ال يتمتع باخلربة �أو املعرفة املهنية �أو احلرفية �أ�سا�س ًا( ،)12وعلى النقي�ض من عقد العمل حتت
التجربة الذي يربم بغية الت�أكد من مدى مالءمة التعاقد مع الطرف الآخر ،وال �سيما العامل
الذي قد يتمتع بخربة ودراية وا�سعة من الناحية املهنية �أو احلرفية.
ثانيا .من حيث الأجر� ،إذ ي�سمح يف عقد التدريب ب�إعطاء العامل �أجرا �أقل من احلد الأدنى املقرر
لأجور العمال) ،(13وعلى خالف عقد العمل ب�شرط التجربة الذي يجب �أال يقل فيه �أجر العامل
عن احلد املقرر قانونا.
املطلب الثاين
نطاق االتفاق على التجربة يف عقد العمل
قد يثار يف بال بع�ضهم ت�سا�ؤل عن نطاق االتفاق على التجربة يف عقود العمل ،ومدى �إمكانية
�إيراد �شرط التجربة يف عقود العمل كافة ،فهل يجوز االتفاق على التجربة يف عقود العمل حمددة
املدة وغري حمددة املدة� ،أو �أنه يجوز يف بع�ضها دون الآخر؟
لقد ت�صدت حمكمة التمييز الأردنية �إىل مثل هذا الفر�ض ،وذهبت يف قرار لها �إىل جعل جمال
�شرط التجربة حم�صورا يف عقد العمل غري حمدد املدة فقط� ،أما العقد حمدد املدة ف�إنه يحظر
على �صاحب العمل �إنها�ؤه ا�ستنادا �إىل �شرط التجربة� ،إذ يجب عليه ا�ستكمال مدته ،فقد جاء يف
( )11قد يطلق على عقد التدرج املهني يف بع�ض القوانني ولدى جانب من الفقه ت�سميات �أخرى ،ومن قبيل ذلك»:عقد تعليم املهنة»،
و»عقد التدرج املهني» ،ويق�صد به :العقد الذي يتعهد مبوجبه �صاحب عمل �أن ي�ستخدم �أحد العمال ليعلمه ب�صورة �أ�صولية مهنة
�أو �صناعة معينة خالل مدة معينة يلزم املتدرج بالعمل خاللها حتت �إ�شراف ورقابة �صاحب العمل .للمزيد من التف�صيل حول
هذا العقد انظر :د.احمد ح�سن الربعي ،الو�سيط يف القانون االجتماعي� -شرح قانون العمل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
� ،2003ص  .418د.ال�سيد عيد نايل� ،شرح قانون العمل اجلديد ،دار النه�ضة لعربية ،القاهرة� ،2006 ،ص.126
( )12انظر :د.احمد ح�سن الربعي ،املرجع ال�سابق� ،ص.430
( )13تن�ص املادة ( )37من قانون العمل الأردين على الآتي(:حتدد يف عقد التدريب مدته ومراحله املتعاقبة والأجور امل�ستحقة
للمتدرب يف كل مرحلة ويجب �أال يقل الأجر يف املرحلة الأخرية عن احلد الأدنى للأجر املعطى لعمل مماثل و�أال يكون حتديده
بحال من الأحوال على �أ�سا�س القطعة �أو الإنتاج وينظم التدريب وفق الربامج التي حتددها م�ؤ�س�سة التدريب املهني بتعليمات
ت�صدرها لهذا الغر�ض وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية) .انظر كذلك املادة ( )26واملادة ( )27من قانون العمل يف القطاع الأهلي
البحريني.
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كما �أن عقد التجربة يفرتق عن عقد التدريب املهني( )11من وجهني هما:
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احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

قرار املحكمة ما ي�أتي« :ي�ستفاد من ال�شرط الوارد يف عقد العمل املت�ضمن�»:أن مدة اخلدمة يف هذا
العقد يجب �أن تكون �سنة وبناء على موافقة الطرفني ف�إنه ميكن متديد مدة التعاقد حتت �شروط
خمتلفة»� ،أن �إرادة املتعاقدين قد اجتهت �إىل �أن مدة العقد هي �سنة واحدة ،ولكنها قابلة للتجديد،
وبذلك يكون عقد العمل هذا من العقود املحددة املدة الذي ي�ستمر حتى تنتهي مدته ،وال تنطبق
عليه الفقرة (ب) من املادة ( )35من قانون العمل املتعلقة ب�إنهاء اال�ستخدام خالل مدة التجربة،
لأنها تنطبق على عقد العمل غري املحدد املدة فقط ،ويرتتب عليه �أن وجود �شروط التجربة يف العقد
ال يخرج عقد العمل املحدد املدة عن �صفته هذه»( .)14الأمر الذي وجد �صدى لدى بع�ض �شراح
القانون الأردين ف�أيده(.)15
ولعل احلجة التي ميكن اال�ستناد �إليها لدى �أن�صار الر�أي ال�سابق تتمثل يف �صياغة ن�ص املادة
(/35ج) من قانون العمل الأردين ،التي ن�صت على الآتي�»:إذا ا�ستمر العامل يف عمله بعد انتهاء
مدة التجربة اعترب العقد عقد عمل وملدة غري حمدودة� .»...إذ قد توحي �صياغة هذه الفقرة بتحول
كل عقود العمل التي يكون فيها مدة للتجربة �إىل عقود غري حمددة املدة �إذا ا�ستمر الطرفان يف
تنفيذها ،وهوما قد يعني �أن ال قيمة لتحديد املدة يف العقد �إذا ما ت�ضمن مدة للتجربة.
وبالرغم من ذلك ،ال نعتقد بدقة الر�أي الذي تبنته حمكمة التمييز الأردنية ،وذلك للأ�سباب
الآتية:
�1 .1إن العلة التي ي�ستخدم من �أجلها �شرط التجربة متحققة يف عقد العمل املحدد املدة والعقد غري
املحدد ،فال فرق بينهما من هذه الناحية.
�2 .2إن ن�ص املادة ( )35من قانون العمل الأردين واملتعلق بالتجربة يف عقد العمل جاء عاما ال
متييز فيه بني عقد عمل حمدد املدة �أو غري حمدد املدة ،وال �سيما الفقرتني (�أ) و(ب) منها،
فقد جاء حكمهما مطلقا ،واملطلق بح�سب القاعدة يجري على �إطالقه� .أما ن�ص الفقرة (ج)
من هذه املادة فهو يتطرق للفر�ض الذي يربم فيه الطرفان عقد عمل جتريبي وي�ستمران يف
تنفيذه ،فقد ا�ستدعى وجود مثل هذا الفر�ض تدخل امل�شرع لت�أكيد القاعدة العامة يف قانون
( )14متييز حقوق ( )2002/2732ال�صادر يف  ،2003/1/13جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع ،ال�سنة احلادية
واخلم�سون ،عمان� ،2003 ،ص .2095
( )15انظر :د.من�صور �إبراهيم العتوم� ،شرح قانون العمل الأردين ،الطبعة الثالثة ،مطابع الفنار ،عمان� ،2008 ،ص .80يالحظ �أن
هذا الر�أي قد ورد دون تبيني �أ�سباب تبنيه.
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�3 .3إن حظر االتفاق على التجربة يف العقد املحدد املدة يعني الت�ضييق على طريف عقد العمل
وال�سيما �أ�صحاب العمل ،و�إ�ضافة حماية للعامل ال نعتقد �أن امل�شرع قد ق�صد �إليها ،ذلك �أن
حرمان العامل و�صاحب العمل من االتفاق على التجربة يف العقود حمددة املدة يعني و�ضعهما
�أمام خيارين قد ال يالئمان �أحدهما �أو كليهما� ،أول هذين اخليارين� :إبرام عقد عمل غري
حمدد املدة و�إيراد �شرط التجربة فيه ،وثانيهما عدم االتفاق على التجربة و�إبرام عقد عمل
بات دون ا�شرتاط التجربة ،وهو ما قد يحث �أ�صحاب العمل خ�صو�صا على تق�صري مدة عقد
العمل لتاليف كل م�س�ؤولية عنه ،واىل حني التحقق من مالءمة �إبرام العقد النهائي ،وهوما قد
يخل مب�صلحة الطرف الأ�ضعف عادة وهو العامل.
ولعل مما ي�ؤيد هذه الوجهة من النظر ما ذهبت �إليه حمكمة التمييز نف�سها عندما عدلت عن
اجتهادها ال�سابق ،و�سمحت ب�إيراد �شرط التجربة يف العقد حمدد املدة ،فقد جاء يف �أحد قراراتها
ما ن�صه« :اتفاق العامل ورب العمل على و�ضع �شرط يقت�ضي وجود فرتة جتربة �ضمن �شروط العقد
املحدد املدة هو �صحيح وملزم للطرفني لأنه يتفق و�أحكام القانون»(.)17
وعليه ،نعتقد ب�صحة االتفاق على التجربة يف عقود العمل كافة� ،سواء �أكانت عقودا حمددة
املدة� ،أم كانت عقودا غري حمددة املدة.
املطلب الثالث
التكييف القانوين لالتفاق على التجربة يف عقد العمل
�أثري خالف يف الفقه القانوين حول تكييف االتفاق على التجربة يف عقد العمل ،فقد ذهب جانب
من الفقه �إىل قيا�س هذا االتفاق على عقد البيع ب�شرط التجربة( ،)18معترب ًا هذا االتفاق معلق ًا
( )16انظر املادة ( )15من قانون العمل الأردين .وانظر كذلك :املادة ( )806من القانون املدين الأردين.
( )17متييز حقوق ( )2002/1760ال�صادر يف  ،2003/1/15جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع ،ال�سنة احلادية
واخلم�سون ،عمان� ،2003 ،ص  .2113ولعل مما يالحظ على القرار الآخري هو �صدوره عقب القرار ال�سابق ()2002/2732
بفرتة وجيزة� ،إذ مل تلبث املحكمة على اجتهادها �سوى يومني فقط.
( )18انظر يف التكييف القانوين لعقد البيع ب�شرط التجربة املادة ( )348من القانون املدين البحريني رقم ( )19ل�سنة 2001
والتي �صرحت ب�أن الأ�صل يف البيع ب�شرط التجربة �أن يعد بيعا معلقا على �شرط واقف ،حيث جاء فيها ما ن�صه...« :ويعترب

267

املجلد ال�سابع

العمل( ،)16والتي تق�ضي ب�أن عقد العمل يعد عقدا غري حمدد املدة ما مل يتفق الطرفان على
خالفه ب�أن يحددا له �أجال ينتهي بحلوله.

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

على �شرط واقف( )19يتمثل يف جناح التجربة ،وذلك «ا�ستدالال من ال�صيغة التي ا�ستعملها امل�شرع
الأردين يف الن�ص عندما �أجاز ل�صاحب العمل ا�ستخدام �أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من
كفاءته و�إمكاناته»(.)20
ولكن ما لبث �أن انتقد التكييف ال�سابق لعدم دقته ،ذلك �أن اعتباره اتفاقا معلقا على �شرط
واقف يعني �أن االتفاق ال ينتج �آثاره طاملا �أن ال�شرط مل يتحقق ،واالتفاق على التجربة يف العمل
بالطبع لي�س كذلك ،فهو منذ �إبرامه ينتج �آثاره كافة ،و�سبب ذلك هو �أن هذا االتفاق اتفاق زمني
(م�ستمر) ،ال يرتتب على �إنهائه �إغفال نتائج االتفاق يف املا�ضي� ،إذ يكون الف�سخ فيه كاالنق�ضاء ال
كالبطالن الذي يلحق بالعقود التي تت�صف بالفورية ليمحو كل �أثر لها(.)21
لذلك اجته الفقه �إىل تكييف االتفاق على التجربة يف عقد العمل على �أنه عقد عمل معلق على
�شرط فا�سخ يتمثل بعدم ر�ضاء �أحد الطرفني �أو كليهما عن التجربة( ،)22حيث يعد هذا التكييف
الأكرث تعبري ًا عن �إرادة املتعاقدين احلقيقية� ،إىل جانب متا�شيه مع طبيعة هذا االتفاق ،وجتاوز
ما قد يعوقه من عقبات قد تخرجه عن جماله ،لذلك ال غرو يف �أن يرتتب على �إبرام االتفاق على
التجربة يف عقد العمل بع�ض النتائج ،ومن قبيل ذلك ما ي�أتي:
�1 .1أن �أقدمية العامل حتت التجربة حتت�سب من تاريخ �إبرام االتفاق ،ولي�س من تاريخ انق�ضاء مدة
التجربة ،كما �أن مدة االختبار هذه تدخل �ضمن ح�ساب املكاف�أة ،والإجازات التي ي�ستحقها
البيع ب�شرط التجربة �أو املذاق معلقا على �شرط واقف وهو قبول املبيع� ،إال �إذا تبني من االتفاق �أو الظروف �أن البيع معلق على
�شرط فا�سخ” .وللمزيد من التف�صيل �أنظر :د.حممد �سعد خليفة ود�.أحمد حممد هيكل ،العقود امل�سماة يف القانون املدين
البحريني ،الطبعة الأوىل ،من�شورات جامعة البحرين� ،2006 ،ص .92انظر كذلك :املادة ( )471من القانون املدين الأردين
رقم ( )43ل�سنة  .1976وي�شار هنا �إىل �أن تكييف البيع ب�شرط التجربة يف القانون الأردين �أقرب �إىل اعتباره عقدا معلقا على
�شرط فا�سخ ال واقف .للمزيد انظر :د.حممد يو�سف الزعبي ،العقود امل�سماة (�شرح عقد البيع يف القانون الأردين) ،الطبعة
الأوىل ،عمان� ،1993 ،ص.69
( )19ال�شرط الواقف :هو ال�شرط الذي يعلق عليه ُن�شوء االلتزام ووجوده .انظر :د.حممود جالل حمزة ،التب�سيط يف �شرح القانون
املدين الأردين( ،اجلزء الثالث� :آثار احلق ال�شخ�صي وااللتزام) ،عمان� ،2005 ،ص.159
(� )20أنظر :د.غالب علي الداوودي ،املرجع ال�سابق� ،ص.67
كما تبنى هذا الر�أي جانب من الفقه القانوين الإيطايل ،نقال عن :د.حممود جمال الدين زكي ،عقد العمل يف القانون امل�صري،
الطبعة الثانية ،مطابع الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،1982 ،ص.678
( )21انظر :د�.أحمد ال�سعيد الزقرد ،قانون العمل ،املكتبة الع�صرية ،القاهرة� ،2007 ،ص .135د.فتحي املر�صفاوي ،النظرية
العامة يف عقد العمل ،الطبعة الأوىل ،املكتبة الوطنية ،بنغازي� ،1973 ،ص.214
( )22ال�شرط الفا�سخ :هو ال�شرط الذي يرتتب على حتققه زوال التزام قائم نافذ .انظر :د.حممود جالل حمزة ،املرجع ال�سابق،
�ص.160
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�2 .2أن حتقق ال�شرط الفا�سخ لالتفاق ال يرتتب عليه �أثر رجعي ،وذلك لتعذر �إعادة احلال �إىل ما
كانت عليه قبل التعاقد ،ومن ثم حترتم نتائج االتفاق التي قامت يف املا�ضي وال منا�ص من
�إقرارها(.)23
املبحث الثاين
�أحكام االتفاق على التجربة يف عقد العمل
يجب لإبرام االتفاق على التجربة يف عقد العمل توافر الر�ضى واملحل وال�سبب والأهلية ،ف�إذا ما
مت انعقاده ترتب عليه بو�صفه من االتفاقات امللزمة للطرفني التزامات على عاتق العامل ،و�أخرى
على عاتق �صاحب العمل� ،إذ يجب على العامل �أداء العمل و�إطاعة �أوامر �صاحب العمل ،واملحافظة
على الأ�سرار املتعلقة بالعمل ،يف حني يجب على �صاحب العمل �أداء الأجر للعامل واملحافظة على
�صحته و�سالمته� ،إذ ال خروج يف ذلك كله عما هو وارد يف عقد العمل العادي ،مما حدا بامل�شرع �إىل
�إغفال الأحكام ال�سابقة وعدم تكرارها ب�ش�أن االتفاق على التجربة.
غري �أن امل�شرع وعلى خالف موقفه ال�سابق� ،أدرك �أهمية التدخل ل�ضبط بع�ض امل�سائل اجلوهرية
واحل�سا�سة يف االتفاق على التجربة� ،إذ مل يكتف بال�شروط الالزمة لإبرام عقد العمل العادي،
ف�أ�ضاف �إليها �شروطا �أخرى ،كما التفت �إىل الكيفية التي يتم بها �إنهاء مدة التجربة ،وما قد ينجم
عن ذلك من �آثار ،ف�أورد بع�ض الأحكام اخلا�صة بها.
وعليه ،نتوىل درا�سة الأحكام املتعلقة باالتفاق على التجربة من خالل املطالب الثالثة الآتية:
املطلب الأول� :شروط االتفاق على التجربة يف عقد العمل.
املطلب الثاين :انق�ضاء االتفاق على التجربة يف عقد العمل.
املطلب الثالث� :آثار انق�ضاء االتفاق على التجربة يف عقد العمل.
( )23انظر :د.همام حممد حممـود زهران ،قانون العمل «عقد العمل الفردي » ،دار املطبوعات اجلامعية ،الإ�سكندرية،2001 ،
�ص .137د�.أحمد الزقرد ،املرجع ال�سابق� ،ص.136
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العامل كالإجازة املر�ضية وال�سنوية ،الأمر الذي ارت�أى امل�شرع الأردين عدم تركه لالجتهاد
وح�سمه �صراحة عندما ن�ص يف املادة (/35ج) من قانون العمل على الآتي...«:وحت�سب مدة
التجربة �ضمن مدة خدمة العامل لدى �صاحب العمل».
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املطلب الأول
�شروط االتفاق على التجربة يف عقد العمل
نظرا ملا يتميز به االتفاق على التجربة عن عقد العمل العادي ،ارت�أى امل�شرع الأردين وامل�شرع
البحريني �إخ�ضاعه �إىل بع�ض ال�شروط املحددة ،وهذه ال�شروط و�إن مل يتفق عليها جميعا امل�شرعان،
تكت�سب �أهمية يف كال القانونني ،وهذه ال�شروط ثالثة� :أولهما يتعلق باملدة ،وثانيهما يتعلق بالأجر،
وثالثهما يتعلق بالكتابة.
�أوال� .شرط املدة
قد يربم االتفاق على التجربة ملدة حمددة �أو لغري مدة حمددة ،ولكن �ضمن احلد الأعلى الذي
حدده امل�شرع للمدة ،ذلك �أن كال من امل�شرع الأردين والبحريني تدخل فو�ضع حد ًا �أق�صى ملدة
التجربة رعاية حلق العامل ،حيث جعل كل منهما املدة الق�صوى للعقد حمددة بثالثة �أ�شهر(،)24ومن
ثم ال يجوز لطرفيه االتفاق على �أكرث من هذه املدة ،ويجوز لهم التعاقد على ما دونها� ،أي ملدة
ا�سبوع �أو �شهر �أو �شهرين مثال.
�أما �إذا اتفقا على �أكرث من ثالثة �أ�شهر ،فنعتقد مع البع�ض( )25ب�أن العقد يبقى �صحيحا ،على
�أن تبطل املدة الزائدة.
و�إذا كان االتفاق على زيادة مدة التجربة على ثالثة �أ�شهر غري جائز يف القانون الأردين
والبحريني ،ف�إن الأوىل �أي�ضا حظر ال�سماح بتكرار مدة التجربة منعا للتحايل على القانون ،ذلك
�أن ال�سماح بالتكرار قد يف�ضي  -ولو بطريقة غري مبا�شرة� -إىل زيادة مدة التجربة� ،أو �إىل جعل
العامل حتت التجربة ب�صورة دائمة ،بحيث يت�سنى ل�صاحب العمل �إنهاء العقد معه يف �أي حلظة
ي�شاء بذريعة عدم جناح التجربة ،الأمر الذي كان قد تنبه �إليه امل�شرع البحريني فن�ص على حظره
�صراحة ،حيث جاء يف املادة ( )41من قانون العمل ما ن�صه....»:وال يجوز تعيني العامل حتت
�شرط التجربة �أكرث من مرة واحدة عند �صاحب عمل واحد» ،وبذلك ال يجوز لطريف عقد العمل
تكرار التجربة بالن�سبة للعامل الواحد لدى نف�س �صاحب العمل ،الأمر الذي يح�سن بامل�شرع الأردين
( )24هناك قوانني عدة حددت املدة الق�صوى للتجربة بثالثة �أ�شهر .انظر على �سبيل املثال :املادة ( )33من قانون العمل امل�صري.
املادة ( )31من قانون العمل العراقي.
( )25انظر :د�.أحمد عبد الكرمي �أبو �شنب ،املرجع ال�سابق� ،ص .153د�.سيد حممود رم�ضان ،املرجع ال�سابق� ،ص.202
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كما �أن احلكم ال�سابق واجب التطبيق ولو كانت مدة التجربة التي اتفق عليها املتعاقدان �أقل من
احلد الأق�صى امل�سموح به قانونا(.)27
ولعل الت�سا�ؤل املطروح هنا يتعلق مبدى جواز االتفاق على التجربة لدى �صاحب العمل نف�سه �إذا
كانت التجربة تتعلق مبهنة �أخرى ،كما لو مت االتفاق مع العامل على �أن يعمل بو�صفه �إداريا ،ولكن
بعد انتهاء مدة التجربة ات�ضح ل�صاحب العمل �أن من الأف�ضل التعاقد مع هذا العامل بو�صفه فنيا
ولكن بعد جتربة يف الأعمال الفنية ،فهل يكون مثل هذا االتفاق جائزا� ،أو �أنه حمظور لعدم جواز
تكرار �شرط التجربة بني الطرفني؟
نعتقد �أن من الأوىل ال�سماح للطرفني باالتفاق على التجربة جمددا ،ذلك �أن القول بخالف
ذلك قد ي�ضر مب�صالح العامل( ،)28ولعله يجدر بامل�شرع الأردين والبحريني الن�ص على ذلك
�صراحة  -وعلى نحو ما فعل جانب من امل�شرعني(� ،)29إذ نقرتح تبني الن�ص الآتي« :ال يجوز االتفاق
على التجربة �أكرث من مرة واحدة لدى �صاحب العمل نف�سه ،على �أنه يجوز ا�ستثناء باتفاق الطرفني
�إم�ضاء مدة جتربة ثانية �إذا تعلق الأمر بعقد عمل �آخر يف مهنة �أو عمل خمتلف».
و�إذا كان طرفا العقد ال ي�ستطيعان �إبرامه لأكرث من ثالثة �أ�شهر� ،أو لأكرث من مرة بح�سب
الأ�صل ،ف�إن ثمة ت�سا�ؤال قد يثار يف ذهن البع�ض حول مدى �إمكانية وقف �سريان مدة االختبار �إذا
ما عار�ض م�ضيها �سبب ما ،كما لو مر�ض العامل� ،أو مت �إغالق املن�ش�أة لفرتة ما ،فهل يجب على
الطرفني احت�ساب تلك املدة �أثناء قيام ذلك العار�ض �أو ال؟
( )26انظر :املادة ( )33من قانون العمل امل�صري.
( )27انظر :د .ال�سيد عيد نايل ،املرجع ال�سابق� ،ص .135د�.صالح الدين جمال الدين ،قانون العمل ،الطبعة الثانية ،مطبعة
املعارف� ،2007 ،ص.239
( )28لقد ذهبت حمكمة النق�ض امل�صرية يف قرار حديث لها �إىل ال�سماح بتكرار التجربة لدى �صاحب العمل نف�سه �إذا كان ذلك يف
وظيفة �أخرى .فقد جاء يف قرارها ما ن�صه»:تعيني العامل حتت االختبار �أكرث من مرة لدى �صاحب العمل .حمظور .مناطه.
وحدة العمل املتفق عليه .اختالفه� .أثره .جواز التعيني� .إنهاء عقد العمل حتت االختبار .حق ل�صاحب العمل� .شرطه .ثبوت
عدم �صالحية العامل خالل فرتة االختبار .ال يلزم ل�صحة الإنهاء عر�ض �أمر العامل على اللجنة الثالثية .م 71 ،65 ،62 ،31
ق  137ل�سنة  .”1981حمكمة النق�ض امل�صرية – الطعن ( )15663ل�سنة 76ق ،جل�سة  .2007/8/2انظر :مو�سوعة الأحكام
الق�ضائية العربية.)www.mohamoon-ju.com( :
( )29جاء يف املادة ( )53من نظام العمل ال�سعودي لعام  2005ما ن�صه« :ال يجوز و�ضع العامل حتت التجربة �أكرث من مرة واحدة
لدى �صاحب عمل واحد ،وا�ستثناء من ذلك يجوز باتفاق طريف العقد �إخ�ضاع العامل لفرتة جتربة ثانية ال تتجاوز مدتها ت�سعني
يوم ًا  ،ب�شرط �أن تكون يف مهنة �أخرى �أو عمل �آخر.»...
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�أن ي�أخذ مبثله �أ�سوة بامل�شرع البحريني وجانب من امل�شرعني(.)26
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مل يتطرق كل من امل�شرع الأردين والبحريني �إىل مثل هذه احلالة ،ومع ذلك يرى جانب من
الفقه �أن مدة التجربة يحب �أال تزيد على ثالثة �أ�شهر مهما كانت الأ�سباب( ،)30الأمر الذي يعززه
ما ورد يف املادة ( )35من قانون العمل الأردين نف�سه ون�صه...»:وي�شرتط يف ذلك �أال تزيد مدة
التجربة يف �أي حالة من احلاالت على ثالثة �أ�شهر .»...وهو ما يعني عدم جواز ا�ستبعاد املدة التي
يحول فيها عار�ض ما دون �أعمال �شرط التجربة.
وبالرغم من ذلك ،قد ي�صعب الت�سليم بفحوى الر�أي ال�سابق يف القانون البحريني ،ذلك �أنه
مل يرد به ن�ص م�شابه ملا ورد يف القانون الأردين ،و�إن ثمة ر�أيا يف الفقه العربي( )31يرى �أن لطريف
العقد التوقف عن احت�ساب املدة �أثناء وجود عار�ض يحول دون �إعمال �شرط التجربة يف العقد،
ومن ثم العودة ال�ستئناف تلك املدة و�إمتامها بعد زوال ذلك العار�ض ،الأمر الذي نعتقد ت�أييده فيما
يتعلق بالقانون البحريني ،خ�صو�صا �أنه يجوز االتفاق على جعل مدة التجربة �أقل من ثالثة ا�شهر،
فماذا لو مت االتفاق على جعل مدة التجربة �أ�سبوعا ،ثم حدث �أن طر�أ خالله عار�ض حال دون ت�أكد
من ا�شرتطت التجربة مل�صلحته  -عامال كان �أو �صاحب عمل -عن مدى مالءمة العقد بالن�سبة له،
فهل يطلب منه يف مثل هذه احلالة اتخاذ قرار بالتعاقد �أو بالف�سخ على الرغم من عدم ا�ستخدامه
حلقه يف التجربة؟
ال نعتقد ذلك ،فوجود العار�ض يف مثل هذه احلالة يعد من قبيل اال�ستحالة الن�سبية يف تنفيذ
العقد ،مما يعني �أن الأجدر �إيقاف املدة �إىل حني انتهاء ذلك العار�ض.
الأمر الذي يعززه موقف امل�شرع البحريني من م�س�ألة منح العامل �إجازة مر�ضية �أثناء فرتة
التجربة� ،إذ ي�ستفاد من ن�ص املادة ( )82من قانون العمل عدم ا�ستحقاق العامل لهذه الإجازة �إال
بعد انق�ضاء فرتة التجربة( ،)32وهو ما يعني �أن القول ب�إيقاف مدة العقد خالل مر�ض العامل بات
( )30انظر :د�.أحمد عبد الكرمي �أبو �شنب ،املرجع ال�سابق� ،ص.153
( )31انظر :د.عبد الغني عمرو الرومي�ض ،عالقات العمل الفردية يف القانون الليبي ،الطبعة الأوىل� ،1997،ص.92
( )32تن�ص املادة ( )82من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني على الآتي« :للعامل الذي �أم�ضى فرتة التجربة بنجاح ويثبت
مر�ضه مبوجب �شهادة الطبيب الذي يعينه �صاحب العمل �أو الطبيب امل�س�ؤول ب�إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية احلق يف
الإجازات املر�ضية التالية خالل ال�سنة الواحدة :خم�سة ع�شر يوما ب�أجر كامل خم�سة ع�شر يوما بن�صف �أجر خم�سة ع�شر يوما
بدون �أجر ف�إذا وقع خالف حول حتديد مدة العالج ف�إن �شهادة طبيب امل�ؤ�س�سة ال�صحية احلكومية هي التي تعتمد يف هذا
ال�شان .ويجوز جتميع الإجازات املر�ضية امل�ستحقة للعامل ب�أجر كامل �أو جزئي ملدة ال تزيد على ( )182يوما» .تقابل املادة
( )65من قانون العمل الأردين ،غري ان املادة الأخرية مل تتطرق لالتفاق على التجربة يف عقد العمل على نحو ما فعل قانون
العمل البحريني ،مما يعني ا�ستحقاق العامل يف القانون الأردين للإجازة املر�ضية ،وبغ�ض النظر عن �شرط التجربة ،فال ن�ص
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وبناء على ما �سبق يجدر بامل�شرع الأردين والبحريني الن�ص �صراحة على ا�ستثناء �أيام الأعياد
والإجازات املر�ضية من مدة التجربة  -على نحو ما فعل جانب من امل�شرعني( -)33وهو ما قد
يتطلب جعل املدة حمددة بالأيام ال بالأ�شهر ،كما نعتقد �أن املدة الواردة يف كال القانونني طويلة
ويجدر تقلي�صها( ،)34خ�صو�صا �أن كثريا من املهن ال ت�ستدعي التجربة فيها �سوى �إم�ضاء �أيام
معدودة �إن مل يكن ب�ضع �ساعات ،ونقرتح لهذا الغر�ض تبني الن�ص الآتي« :ال يجوز �أن تزيد مدة
التجربة يف عقود العمل على ثالثني يوما ،على �أال يحت�سب خاللها �أيام الأعياد والإجازات املر�ضية
والأيام التي تغلق فيها امل�ؤ�س�سة ال�سباب م�شروعة �أو خارجة عن �إرادة �صاحب العمل».
وي�شار هنا �إىل �أن امل�شرع البحريني كان قد �سمح يف بع�ض الأحوال بجعل مدة التجربة �ستة
�أ�شهر حدا �أق�صى وذلك يف املهن التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العمل( .)35الأمر الذي
نعتقد ب�ضرورة تقلي�ص املدة فيه يف القانون البحريني وتبنيه من قبل امل�شرع الأردين� ،إذ نقرتح
تبني الن�ص الآتي»:ومع ذلك ف�إنه يجوز يف املهن التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العمل جعل
التجربة يف مدة ال تزيد عن ت�سعني يوما».
ثانيا� .شرط الأجر
لقد �ضمن امل�شرع الأردين والبحريني للعامل حد ًا �أدنى من الأجر يكفي معي�شته و�أ�سرته وال
يجوز النزول عنه عند االتفاق على العمل( ،)36وال�س�ؤال املطروح هنا يدور حول مدى �شمول العامل
�أثناء مدة التجربة باحلكم اخلا�ص باحلد الأدنى للأجور ،فهل يجوز �إعطاء العامل الذي مل يتم
التحقق من كفاءته وقدراته �أجرا اقل عن احلد الأدنى املقرر للأجور �أو ال؟

يحرمه من ذلك ،ف�إن قيل �إن ا�ستحقاقه لها غري م�ؤكد من قبل امل�شرع �أو حمل �شك ،فال�شك يف�سر مل�صلحة العامل كقاعدة.
( )33انظر املادة ( )53من نظام العمل ال�سعودي.
( )34يذهب جانب من مل�شرعني �إىل جعل احلد الأق�صى ملدة التجربة ثالثني يوما .انظر املادة ( )24من قانون العمل الليبي رقم
( )58ل�سنة.1970
( )35جاء يف املادة ( )41من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني ما ن�صه..»:ومع ذلك يجوز تعيني العامل حتت �شرط التجربة
ملدة ال تزيد على �ستة ا�شهر يف املهن التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية.»...
( )36انظر :املادة ( )53من قانون العمل الأردين.املادة ( )77من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني.
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�أدنى للقبول.
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مل يكتف امل�شرع الأردين بالن�ص على منح العامل قيد التجربة �أجرا ،بل انه �صرح مبا�شرة
بحظر النزول عن احلد الأدنى املقرر للأجور( ،)37الأمر الذي �سكت عنه امل�شرع البحريني.
فالعامل �أثناء مدة التجربة يتمتع ب�سائر احلقوق التي يتمتع بها العامل العادي� ،إذ ال متييز
بينهما من هذه الناحية ،لذا يحظر االتفاق على �إعطاء العامل �أجرا يقل عن احلد الأدنى املقرر
للأجور.
ومع ذلك ،ي�ؤخذ على احلكم الذي �أورده امل�شرع الأردين عدم �إن�صافه العامل( ،)38ذلك �أنه
ي�ضمن للعامل احلد الأدنى املقرر للأجر ،مع �أن الأوىل �أن يعطى العامل اجر املثل الذي قد يزيد
كثريا على احلد الأدنى للأجر ،فماذا لو كان احلد الأدنى للأجر الذي يعطى للعمال ي�ساوي مائتي
دينار ،يف حني �أن الأجر الذي ي�أخذه العامل يف مهنة ما – كاملهن الهند�سية والطبية  -ال يقل عن
�ألف دينار ،فهل يربر االتفاق على العمل ب�شرط التجربة النزول عن �أجر املثل واالكتفاء باحلد
الأدنى للأجر؟ لعل ذلك يتيح املجال �أمام �أ�صحاب العمل ا�ستغالل العمال ،خ�صو�صا �أن مدة
التجربة قد ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر.
لذا نعتقد �أهمية تعديل احلكم ال�سابق ،ونقرتح على امل�شرع الأردين والبحريني تبني الن�ص
الآتي»:ال يجوز �أن يقل �أجر العامل �أثناء مدة التجربة عن �أجر املثل».
ثالثا� .شرط الكتابة
مل ي�ؤكد امل�شرع الأردين �ضرورة االتفاق على التجربة يف عقود العمل كتابة ،وذلك اكتفاء مبا
�أورده يف القواعد العامة(.)39
بيد �أن مثل هذا املوقف قد ي�شكل خطورة على حقوق طريف العقد ،خ�صو�صا �إذا ما احتج
�أحدهما مبا قد يق�ضي به العرف من �ضرورة �إم�ضاء مدة حتت التجربة ،فاملعروف عرفا كامل�شروط
�شرطا(.)40
( )37جاء يف املادة (�/35أ) من قانون العمل الأردين ما ن�صه« :ل�صاحب العمل ا�ستخدام �أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من
كفاءته و�إمكاناته للقيام بالعمل املطلوب وي�شرتط يف ذلك �أال تزيد مدة التجربة يف �أي حالة من احلاالت على ثالثة �أ�شهر وان
ال يقل �أجر العامل قيد التجربة عن احلد الأدنى املقرر للأجور».
( )38انظر :د.احمد عبد الكرمي �أبو �شنب ،املرجع ال�سابق� ،ص.154
( )39انظر املادة (�/15أ) من قانون العمل الأردين.
( )40انظر املادة ( )224من القانون املدين الأردين.
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الأمر الذي الحظ مثله امل�شرع البحريني عندما ن�ص يف املادة ( )41على ما ي�أتي...« :وال يجوز
�إثبات �شرط التجربة �أو مدته �إال ب�إدراجه يف عقد العمل �أو ب�إقرار كتابي من العامل» ،ولكن الذي
قد ي�ؤخذ على الن�ص ال�سابق �أنه ترديد لأحكام الإثبات يف عقد العمل( ،)42ف�ضال عن ذكره �إمكانية
�إثبات �شرط التجربة مبوجب �إقرار كتابي من العامل ،وهو ما قد يوحي ب�أنه ت�صرف بالإرادة
املنفردة مع �أنه اتفاق بني الطرفني.
من ذلك ن�ستخل�ص �أن الكتابة مطلوبة يف االتفاق على التجربة للإثبات ال لالنعقاد ،ونعتقد �أنه
من الأجدر جعلها لالنعقاد ال للإثبات فقط� ،إذ يت�ضمن ذلك تنبيه ًا لطريف العقد على خطورة هذا
االتفاق ،ف�ضال عن قطع �أوجه النزاع بينهما ،و�إ�سباغ احلماية على حقوق العامل ،ال �سيما �أن ذلك
يتيح �إمكانية مراقبة االتفاق على التجربة من حيث مدى انطباقه على �أحكام قانون العمل ،لذلك
نقرتح �إيراد الن�ص الآتي يف كل من القانون الأردين والبحريني« :ال يكون االتفاق على التجربة يف
عقد العمل �صحيحا ما مل يرد كتابة يف العقد نف�سه �أو يف ملحق له».

( )41جاء يف قرار ملحكمة التمييز البحرينية ما ن�صه�(:أوجبت املادة « »41من قانون العمل املعدلة باملر�سوم بقانون رقم  14ل�سنة
 1992العتبار تعيني العامل حتت �شرط التجربة �أن يدرج هذا ال�شرط يف عقد العمل �أو يف �إقرار كتابي من العامل دون ا�شرتاط
�أن يكون هذا الإقرار معا�صرا للعقد �أو �سابقا عليه .حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )35ل�سنة  ،1997ال�صادر يف جل�سة
/25مايو� ،1997/أحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص.649
( )42انظر املادة ( )39من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني.
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ومع ذلك يجوز االتفاق على التجربة يف عقد العمل نف�سه ب�إيراد بند خا�ص به ،كما يجوز �إيراده
يف ملحق للعقد يت�ضمن م�س�ألة واحدة �أو �أكرث تتعلق باالتفاق على التجربة(.)41

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

املطلب الثاين
انق�ضاء االتفاق على التجربة يف عقد العمل
تنق�ضي التجربة با�ستعمال �أحد طريف العقد حلقه يف الف�سخ خالل املدة املحددة لذلك� ،أي بعد
البدء يف �سريانها( ،)43وقبل انتهائها( ،)44و�سواء �أكانت تلك املدة ثالثة �أ�شهر �أم �أقل من ذلك،
�إذ ي�ستطيع من تقررت التجربة مل�صلحته و�ضع حد لعالقة العمل مع الطرف الآخر ب�إعالنه �إنهاء
التجربة والعقد املربم بينهما.
و�إذا مل ينق�ض هذا العقد بطريق الف�سخ ،فان الطريق االعتيادية النق�ضائه تتمثل يف انتهاء مدة
التجربة� ،إذ يجب التفريق هنا بني �صورتي االتفاق على التجربة يف عقد العمل:
�أوال .عقد العمل التجريبي :ف�إذا كان العقد مربما ل�شهر -مثال -حتت التجربة ،ف�إن انق�ضاء
العقد والتجربة يكون بانق�ضاء ال�شهر ،ف�إذا ا�ستمر الطرفان يف تنفيذ العقد عقب ذلك� ،أ�صبح
العقد املربم بينهما عقد عمل عادي ولغري ذي مدة حمددة( ،)45طبقا للقواعد العامة( ،)46وهو
ما مل يرتدد امل�شرع الأردين يف ت�أكيده ،فقد جاء يف املادة (/35ج) من قانون العمل الأردين
ما ن�صه�»:إذا ا�ستمر العامل يف عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعترب العقد عقد عمل وملدة غري
حمدودة.»...
وي�شار هنا �إىل �أن امل�شرع البحريني مل يورد ن�صا على غرار ما فعل امل�شرع الأردين ،وهو ما يعني
�إمكانية تطبيق �أحكام عقد العمل العادي ،والذي يتحول �إىل عقد غري حمدد املدة يف غري احلاالت
التي يتفق فيها الطرفني �صراحة على املدة(.)47
( )43جاء يف حكم ملحكمة التمييز البحرينية ما ن�صه�...»:إن �شرط التجربة ال ي�ؤتي ثمرته وال يحقق الغاية منه يف ا�ستبيان املالءمة
يف ا�ستمرار العقد �إال بعد البدء يف تنفيذه فعال مبمار�سة العامل للعمل املتفق عليه .فال يحق لأي من الطرفني التحلل من العقد
ب�إرادته املنفردة قبل البدء يف تنفيذه ا�ستنادا �إىل �شرط التجربة» .حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )49ل�سنة 2003
ال�صادر بجل�سة /19يناير� ،2002/إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.1514
( ) 44ق�ضت حمكمة التمييز البحرينية يف حكم لها بالآتي»:بالن�سبة لف�صل املطعون �ضدها من العمل� :إن هذا الف�صل مت بغري مربر
بعد �أن جتاوزت فرتة االختبار املن�صو�ص عليها يف عقد عملها ،و�إذا كان ما �شهد به �أحد �شاهدي الطاعنة من �أن املطعون
�ضدها لي�س لها خربة يف جمال الت�سويق ال يعد منها �إخالال بالتزاماتها اجلوهرية املرتتبة على عقد العمل والذي جتاوزت فيه
مدة االختبار ،فال يعد مربرا لإنهاء عقد عملها حمدد املدة .»...حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )175ل�سنة 2004
ال�صادر بجل�سة /18اكتوبر� ،2002/إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.1628
( ) 45انظر :د.حممود جمال الدين زكي ،قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة القاهرة� ،1983 ،ص.398
( )46انظر :املادة (/15ج) من قانون العمل الأردين .املادة ( )806من القانون املدين الأردين.
( )47انظر :املادة ( )106( ،)39من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني .املادة ( )624من القانون املدين البحريني.
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وملا كان امل�شرع الأردين مل ين�ص على �إكمال مدة العقد حمدد املدة �إن انتهت مدة التجربة
بنجاح ،وهو ما �أثار لب�سا لدى البع�ض ،ف�إنه من الأوىل قطع �أوجه ال�شك والغمو�ض بالن�ص �صراحة
على ذلك� ،إذ ميكن التو�صل �إىل ذلك ب�إ�ضافة عبارة واحدة هي»:ما مل يتفق على خالف ذلك» �إىل
الفقرة ال�سابق ذكرها من املادة (/35ج) لت�صبح على النحو الآتي�« :إذا ا�ستمر العامل يف عمله بعد
انتهاء مدة التجربة اعترب العقد عقد عمل وملدة غري حمدودة ما مل يتفق على خالف ذلك» .وهو ما
يجدر بامل�شرع البحريني تبني مثله �أي�ضا.
ولكن هل يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء عالقة العمل �أثناء مدة التجربة �أو يف نهايتها بالرغم من
جناح العامل �أثناء فرتة التجربة؟ وبعبارة �أخرى ،هل يجب �أن يكون قرار �صاحب العمل بف�سخ
العقد مربرا؟
مل ي�صرح امل�شرع الأردين مبوقفه �إزاء ذلك ،وهو ما دفع البع�ض(� )48إىل القول ب�أنه يفهم من
ن�ص املادة (�/35أ) من قانون العمل الأردين عدم �إلزام �صاحب العمل بتربير قراره بالف�سخ.
وبالرغم من ذلك ،نعتقد �أن على �صاحب العمل �أال يكون متع�سفا يف ا�ستخدام حقه يف ف�سخ
االتفاق على التجربة يف عقد العمل ،فامل�شرع الأردين والبحريني و�إن مل يتطرقا �إىل هذه احلالة
�صراح ًة عند تنظيمهما الحكام االتفاق على التجربة يف عقد العمل ،ف�إن ذلك ال يعنى بحال ا�ستبعاد
تطبيق �أحكام القواعد العامة بهذا اخل�صو�ص ،وال �سيما تلك الأحكام املتعلقة بالتع�سف يف ا�ستعمال
احلق( ،)49فال مانع يحول دون ذلك ،فكيف يقوم �صاحب العمل بف�سخ عقد عامل �أثبت جدارة
وكفاءة �أثناء جتربته ومل ين�سب �إليه خط�أ ما؟ �أال يكون ذلك مدعاة لإحلاق ال�ضرر بالعامل؟.

( )48انظر :د�.سيد حممود رم�ضان ،املرجع ال�سابق� ،ص .204وانظر كذلك :د.جمال النكا�س ،املرجع ال�سابق� ،ص.81
( )49انظر املادة ( )66من القانون املدين الأردين.
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ثانيا .عقد العمل ب�شرط التجربة� :إذا كان العقد مربما ملدة حمددة على �أن يتم خاللها �إم�ضاء
مدة للتجربة ،كما لو كانت مدة العقد �سنة ،ومدة التجربة �شهرا ،ف�إذا مل يف�سخ العقد وا�ستمر
الطرفان يف تنفيذه بعد انتهاء مدة التجربة وهي �شهر ،ف�إن العقد  -وعلى خالف ال�صورة
ال�سابقة -ي�صبح عقد عمل عادي حمدد املدة ،بحيث ينق�ضي بانق�ضاء املدة امل�ضروبة له وهي
�سنة ،ما مل يتفقا على �أمر �آخر طبعا.
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لقد ذهبت حمكمة التمييز يف قرار لها �إىل �ضرورة ا�ستناد �صاحب العمل �إىل مربر يف �إنهاء
االتفاق على التجربة ،فن�صت يف �إحدى قراراتها على ما ي�أتي»:ي�ستفاد من املادة /35ب من قانون
العمل رقم 8ل�سنة � 1996أن اال�ستخدام حتت التجربة اجلاري بر�ضا واتفاق الطرفني يجيز
ل�صاحب العمل �إنهاء عمل امل�ستخدم خالل هذه املدة ،مع وجود مربر لذلك ،وي�سعف ذلك �أن العقد
غري املخالف للقانون �أو النظام العام �أو الآداب العامة هو �شريعة املتعاقدين”(.)50
كما ميكن ا�ستباط ذلك من ق�ضائها الآتي�»:أعطت املادة ( )35من قانون العمل ل�صاحب العمل
�سلطة تقديرية ب�إنهاء خدمة العامل �أثناء مدة التجربة �إذا ما ثبت له عدم مقدرة العامل على
�إجناز العمل الذي مت التعاقد عليه»(.)51
وهو الأمر الذي عر�ضت ملثله حمكمة التمييز البحرينية ،حيث ق�ضت بالآتي...« :ال يلتزم
�صاحب العمل بتعوي�ض العامل عما يلحقه من �ضرر نتيجة �إنهاء عقده خالل تلك الفرتة طاملا �أنه
مل يتع�سف يف ا�ستعمال حقه يف ذلك باتخاذ �شرط التجربة ذريعة لإنهاء العقد لباعث �آخر غري
هدم �صالحية العامل.)52(»...

( )50متييز حقوق ( -2005/1886هيئة عامة) ال�صادر يف  ،2005 /12 /15جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع،
ال�سنة الرابعة واخلم�سون ،عمان� ،2006 ،ص.1356
( )51متييز حقوق ( ،)2002/1760جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع ،ال�سنة احلادية واخلم�سون ،عمان،
� ،2003ص .2113
( )52حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )401ل�سنة  2003ال�صادر بجل�سة /21يونية� ،2004/أحكام التمييز اخلا�صة
بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.1596
كما جاء يف ق�ضاء �آخر للمحكمة ذاتها ما ن�صه»:من املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة �أن ل�صاحب العمل -طبقا للمادة  3/41من
قانون العمل -حق ف�سخ العقد املربم حتت �شرط التجربة ،وخالل الفرتة املحددة لها ،ب�إرادته املنفردة ودون م�س�ؤولية عليه
يف ذلك طاملا كان الف�سخ م�ؤ�س�سا على عدم مالءمة اال�ستمرار يف التعاقد مع العامل ...ملا ذهب �إليه من �أن �أداءه غري مر�ض
ودون امل�ستوى مع �ضعف خربته الإدارية وبالتايل عدم �صالحيته لهذا العمل ،ف�إنه يكون قد ا�ستخدم حقا منحه القانون �سلطة
تقريره .»...حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )340ل�سنة  2004ال�صادر بجل�سة « ،2005/5/9غري من�شور».
انظر كذلك :حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )138ل�سنة  2001ال�صادر بجل�سة /27مايو� ،2002/إحكام التمييز اخلا�صة
بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص .1269حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )154ل�سنة  2002ال�صادر بجل�سة
/17مار�س� ،2003/إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج�،2ص .1395حمكمة التمييز البحرينية ،طعن
رقم ( )97ل�سنة  2004ال�صادر بجل�سة /1نوفمرب� ،2004/إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج،2
�ص .1649حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )412ل�سنة  2003ال�صادر بجل�سة �/4أكتوبر� ،2004/إحكام التمييز اخلا�صة
بالق�ضايا العمالية ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.1625
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املطلب الثالث
�آثار انق�ضاء االتفاق على التجربة يف عقد العمل
�إذا ما انق�ضت مدة التجربة �سواء بالف�سخ �أو بانتهاء املدة املحددة لها ،ف�إن الت�سا�ؤل قد يثار
حول حقوق والتزامات الطرفني يف مواجهة بع�ضهما عند الإنهاء ،فما التزامات �صاحب العمل؟ وما
التزامات العامل؟
�أوال .التزامات �صاحب العمل
ال يلتزم �صاحب العمل �إذا ما انق�ضت مدة التجربة ب�أي التزام يف مواجهة العامل� ،سوى �إعطاء
العامل �أجره �إن مل يكن قد �أداه ،ومن هنا ال يجوز للعامل املطالبة مبكاف�أة نهاية اخلدمة عن املدة
التي �أم�ضاها ،كما ال يجوز له املطالبة بالتعوي�ض عن الف�سخ �إذا كان مربرا ،فالقول بخالف ذلك
يناق�ض طبيعة عقد التجربة وغايته.
وبالرغم من ذلك يثار ال�شك حول مدى �إلزام �صاحب العمل الراغب يف ف�سخ العقد بتوجيه
�إ�شعار �إىل العامل بذلك ،فهل عليه التزام بتوجيه �إ�شعار �أو ال؟
لقد اختلف موقف امل�شرعني يف هذا ال�صدد ،فتبنى كل منها موقفا خمتلفا ،فامل�شرع الأردين
ن�ص �صراحة على عدم �ضرورة توجيه �إ�شعار للعامل قبل الف�سخ( ،)54غري �أن ذلك ال يحول دون
اتفاق الطرفني على �ضرورة توجيه �إ�شعار قبل الف�سخ( ،)55فمثل هذا االتفاق يعد من قبيل ال�شرط
( )53انظر :د�.سيد حممود رم�ضان ،املرجع ال�سابق� ،ص .204و�أنظر كذلك :د.جمال النكا�س ،املرجع ال�سابق� ،ص.81
( ) 54انظر املادة (/35ب) من قانون العمل الأردين.

(55	) Voir: Jean Pélissier, Agnès Roset, Lysiane Tholy, Bernadette Lardy-Pélissier, Le Code Du
Travail Annotée, 16 édition, Service de copération et d’action culturlle, France, 1996, p.115.
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ومع ذلك نعتقد �أهمية تدخل امل�شرع حل�سم اخلالف املثار من جانب فريق من الفقه( )53ب�ش�أن
مدى حرية قيام �صاحب العمل يف �إنهاء االتفاق على التجربة ،وذلك بالن�ص مبا�شرة على �ضرورة
عدم تع�سف من له احلق يف التجربة عند ا�ستعمال حقه يف الف�سخ ،و�سواء �أكان العامل �أم �صاحب
العمل� ،إذ نقرتح �إيراد الن�ص الآتي« :ويجوز لأي من الطرفني �إنهاء عقد العمل خالل فرتة التجربة
باال�ستناد �إىل مربر مقبول».
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الأكرث منفعة للعامل(.)56
�أما امل�شرع البحريني فن�ص �صراحة على �ضرورة قيام �صاحب العمل الراغب يف الف�سخ بتوجيه
�إ�شعار للعامل ،حيث حدد مدة الإ�شعار بيوم واحد(� ،)57أما احلكمة من توجيه هذا الإ�شعار فتكمن
يف تاليف ما قد ينجم عن الإنهاء من مفاج�أة للعامل ،و�أما العلة من جعل مدة الإ�شعار ق�صريا ليوم
واحد فقط فيتجلى يف ق�صر مدة التجربة  -ن�سبيا ،ف�ضال عن �أن الإنهاء متوقع وغري م�ستبعد من
قبل العامل.
ونعتقد م�ستندين �إىل االعتبارات ال�سابقة �أن من الأوىل بامل�شرع الأردين الأخذ مبثل ما ن�ص
عليه امل�شرع البحريني.
ثانيا .التزامات العامل
يقع على العامل التزامات عدة �إذا ما انتهت التجربة بينه وبني �صاحب العمل ،ومن قبيل ذلك
االلتزام بت�سليم �أدوات العمل التي بحوزته �إن مل يكن قد �سلمها ،بالإ�ضافة �إىل املحافظة على
�أ�سرار العمل ،وعدم مناف�سة �صاحب العمل �إن كان قد ا�شرتط عليه ذلك يف العقد ،وذلك طبقا
للقواعد العامة يف عقد العمل� ،إذ ال يختلف هذا العقد عن عقد العمل العادي من هذه الناحية -كما
�أ�سلفنا.
كما يقع على عاتق العامل �إذا تبني له عدم مالءمة اال�ستمرار يف التعاقد االلتزام ب�إ�شعار �صاحب
العمل ليوم واحد ،هذا مبوجب القانون البحريني� ،أما القانون الأردين فلم يلزم العامل بذلك ،مع
�أنه كان حريا به فعل ذلك على غرار امل�شرع البحريني� ،إذ نقرتح لهذه الغاية �إ�ضافة العبارة الآتية:
«بعد �إ�شعار الطرف الآخر ليوم واحد» للن�ص الذي �سبق اقرتاحه �آنفا ،لي�صبح كالآتي« :ويجوز لأي
من الطرفني �إنهاء عقد العمل خالل فرتة التجربة باال�ستناد �إىل مربر مقبول بعد �إ�شعار الطرف
الآخر ليوم واحد».
هذا كله �إن مل تنجح التجربة� ،أما �إن جنحت التجربة ،فيرتتب على ذلك اال�ستمرار يف عالقة
العمل ،على �أن حتت�سب مدة التجربة �ضمن مدة خدمة العامل كما �صرح امل�شرع الأردين( ،)58الأمر
الذي يجدر بامل�شرع البحريني الت�صريح مبثله ،لأنه يحقق م�صلحة العامل ،خ�صو�صا عند احت�ساب
الأقدمية ومكاف�أة نهاية اخلدمة على نحو ما ذكرنا �سابقا.
( )56انظر املادة (�/4أ) من قانون العمل الأردين.
( )57انظر املادة (/35ج) من قانون العمل الأردين.
( )58انظر املادة ( )41من قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني.
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بعد �أن �أنهينا درا�سة االتفاق على التجربة يف عقود العمل ف�إنه يجدر بنا التطرق �إىل �أهم
النتائج والتو�صيات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة.
* النتائج
1 .1يجوز االتفاق على التجربة يف عقود العمل مل�صلحة �صاحب العمل �أو العامل �أو كليهما ،على
الرغم من �أن كال من امل�شرع الأردين �أو البحريني مل ي�صرح بذلك.
2 .2قد ال تت�سع بع�ض امل�صطلحات الدارج ا�ستخدامها  -كعقد العمل حتت التجربة -جلميع �صور
االتفاق على التجربة ،ذلك �أن لهذا االتفاق �صورتني� ،إحداهما :عقد العمل التجريبي وهو الذي
تنطبق فيه مدة العقد على مدة التجربة ،وثانيهما :عقد العمل ب�شرط التجربة الذي تزيد فيه
مدة العقد على مدة التجربة.
3 .3ميكن االتفاق على التجربة يف عقود العمل املحددة املدة وعقود العمل غري حمددة املدة� ،إذ ال
فرق بينهما من هذه الناحية ،كما �أن العلة من االتفاق على التجربة متوافرة يف كليهما.
4 .4يكيف االتفاق على التجربة يف عقود العمل على �أنه اتفاق معلق على �شرط فا�سخ يتمثل بعدم
جناح التجربة ،لذا االتفاق قائم ومرتب لآثاره منذ �إبرامه.
5 .5تدخل امل�شرع فحدد املدة الق�صوى للتجربة� ،إذ ال يجوز جتاوز هذه املدة ،كما ال يجوز تكرارها،
�أما وقف هذه املدة لوجود عار�ض ما فمختلف حوله بني القانونني وفقهيا.
6 .6يجب �إعطاء العامل �أجرا ال يقل عن احلد الأدنى املقرر للأجور �أثناء مدة التجربة ،وهو ما قد
ي�ؤثر على حقوق العمال ،والأجدر �إعطا�ؤهم �أجر املثل.
7 .7الكتابة مطلوبة يف االتفاق على التجربة للإثبات لالنعقاد� ،إذ قد يرد هذا االتفاق يف العقد
نف�سه �أو يف ملحق له.
8 .8يكون ملن ا�شرتطت التجربة مل�صلحته �إنهاء العقد خالل املدة املحددة لذلك ،ف�إن م�ضت مدة
التجربة وا�ستمر الطرفان يف تنفيذ العقد اعترب ذلك �إبراما لعقد عمل غري حمدد املدة ما مل
يكن الطرفان قد حددا مدة ي�سري خاللها.
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9 .9ال ي�ستحق الطرف الآخر تعوي�ضا �أو مكاف�أة �إذا ما انق�ضت مدة التجربة� ،إذ يتحلل طرفا االتفاق
من التزاماتهما� ،إال ما تقت�ضي طبيعته اال�ستمرار فيه عقب ذلك كمحافظة العامل على �أ�سرار
�صاحب العمل ،على حني �أ�ضاف امل�شرع البحريني التزاما �آخر يتمثل يف توجيه �إ�شعار بالف�سخ
قبل �إيقاعه.
* التو�صيات
لقد ك�شفت الدرا�سة عن تو�صية رئي�سة مفادها� :أن معاجلة الثغرات والعيوب التي تكتنف
الن�صو�ص املتعلقة بالتجربة يف عقود العمل تتطلب من امل�شرع الأردين وامل�شرع البحريني �إعادة
النظر يف الن�صو�ص النافذة( -املادة ( )35عمل �أردين) و(املادة ( )41عمل بحريني) ،حيث
تو�صلت الدرا�سة �إىل �إمكانية اال�ستعا�ضة عنها بالن�ص الآتي:
�أ .يجوز ا�شرتاط �إم�ضاء مدة جتربة مل�صلحة العامل �أو �صاحب العمل �أو كليهما.
ب .ال يجوز االتفاق على التجربة �أكرث من مرة واحدة لدى �صاحب العمل نف�سه ،على �أنه يجوز
ا�ستثناء باتفاق الطرفني �إم�ضاء مدة جتربة ثانية �إذا تعلق الأمر بعقد عمل �آخر يف مهنة �أو
عمل خمتلف.
ج .ال يجوز �أن تزيد مدة التجربة يف عقود العمل على ثالثني يوما ،على �أال يحت�سب خاللها �أيام
الأعياد والإجازات املر�ضية والأيام التي تغلق فيها امل�ؤ�س�سة ال�سباب م�شروعة �أو خارجة عن
�إرادة �صاحب العمل .ومع ذلك يجوز يف املهن التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العمل جعل
التجربة ملدة ال تزيد على ت�سعني يوما.
د .ال يجوز �أن يقل �أجر العامل �أثناء مدة التجربة عن �أجر املثل.
هـ .ال يكون االتفاق على التجربة يف عقد العمل �صحيحا ما مل يرد كتابة يف العقد نف�سه �أو يف ملحق
له.
و� .إذا ا�ستمر العامل يف عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعترب العقد عقد عمل وملدة غري حمدودة
ما مل يتفق على خالف ذلك .وحت�سب مدة التجربة �ضمن مدة خدمة العامل لدى �صاحب العمل.
ز .يجوز لأي من الطرفني �إنهاء عقد العمل خالل فرتة التجربة باال�ستناد �إىل مربر مقبول بعد
�إ�شعار الطرف الآخر ليوم واحد.
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*امل�ؤلفات
1 .1د�.أحمد ال�سعيد الزقرد ،قانون العمل ،املكتبة الع�صرية ،القاهرة.2007 ،
2 .2د�.أحمد ح�سن الربعي ،الو�سيط يف القانون االجتماعي� -شرح قانون العمل ،دار النه�ضة
العربية ،القاهرة.2003 ،
3 .3د�.أحمد عبد الكرمي �أبو �شنب� ،شرح قانون العمل اجلديد ،الطبعة الأوىل-الإ�صدار الرابع ،دار
الثقافة ،عمان.2003 ،
4 .4د.ال�سيد عيد نايل� ،شرح قانون العمل اجلديد ،دار النه�ضة لعربية ،القاهرة.2006 ،
5 .5د.جمال فاخر النكا�س ،قانون العمل الكويتي املقارن ،الطبعة الأوىل ،مطبوعات جامعة الكويت،
الكويت.1993 ،
6 .6د�.سيد حممود رم�ضان ،الو�سيط يف �شرح قانون العمل ،الطبعة الأوىل ،دار الثقافة ،عمان،
.2005
7 .7د�.صالح الدين جمال الدين ،قانون العمل وفقا للقانون رقم  12ل�سنة  ،2003الطبعة الثانية،
مطبعة املعارف.2007 ،
8 .8د.عامر حممد علي� ،شرح قانون العمل الأردين ،الطبعة الأوىل ،املركز القومي للن�شر ،اربد،
.1999
9 .9د.عبد الغني عمرو الرومي�ض ،عالقات العمل الفردية يف القانون الليبي ،الطبعة الأوىل،
.1997
 .10د.عبد الواحد كرم ،قانون العمل يف الت�شريع الأردين ،الطبعة الأوىل ،دار الثقافة ،عمان،
.1998
 .11د.عبد الودود يحيى� ،شرح قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة،
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.1989
 .11د.علي العريف� ،شرح قانون العمل ،الطبعة الثانية ،مطبعة خميمر ،القاهرة.1955،
 .12د.غالب علي الداوودي� ،شرح قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،دار وائل ،عمان.2004 ،
 .13د.فتحي املر�صفاوي ،النظرية العامة يف عقد العمل ،الطبعة الأوىل ،املكتبة الوطنية ،بنغازي،
.1973
 .14د.حممد �سعد خليفة ود�.أحمد حممد هيكل ،العقود امل�سماة يف القانون املدين البحريني،
الطبعة الأوىل ،من�شورات جامعة البحرين.2006 ،
 .15د.حممد يو�سف الزعبي ،العقود امل�سماة (�شرح عقد البيع يف القانون الأردين) ،الطبعة الأوىل،
عمان.1993 ،
 .16د.حممود جالل حمزة ،التب�سيط يف �شرح القانون املدين الأردين( ،اجلزء الثالث� :آثار احلق
ال�شخ�صي وااللتزام) ،عمان.2005 ،
 .17د.حممود جمال الدين زكي ،عقد العمل ،عقد العمل يف القانون امل�صري ،الطبعة الثانية،
مطابع الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.1982 ،
 .18د.حممود جمال الدين زكي ،قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة القاهرة.1983 ،
 .19د.من�صور �إبراهيم العتوم� ،شرح قانون العمل الأردين ،الطبعة الثالثة ،مطابع الفنار ،عمان،
.2008
 .20املحامية مها �سند حممد �سند� ،إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمايل من جمموعة الأحكام
ال�صادرة من حمكمة التمييز وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية – مملكة البحرين ،البحرين،
.2009
 .21د.هيثم حامد امل�صاروة ،املنتقى يف �شرح قانون العمل ،الطبعة الأوىل ،دار احلامد ،عمان،
.2008
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االتفاق على التجربة يف عقود العمل درا�سة مقارنة

1 .1القانون املدين الأردين رقم ( )43ل�سنة .1976
2 .2القانون املدين البحريني رقم ( )19ل�سنة .2001
3 .3قانون العمل الأردين رقم ( )8ل�سنة .1996
4 .4قانون العمل يف القطاع الأهلي البحريني رقم ( )23ل�سنة .1976
5 .5قانون العمل امل�صري رقم ( )12ل�سنة .2003
6 .6قانون العمل العراقي رقم ( )71ل�سنة .1987
7 .7قانون العمل يف القطاع الأهلي الكويتي رقم (  ) 38ل�سنة .1964
8 .8قانون العمل الليبي رقم ( )58ل�سنة.1970
9 .9نظام العمل ال�سعودي لعام .2005
* الأحكام الق�ضائية
1 .1متييز حقوق ( ،)2002/2732جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع ،ال�سنة
احلادية واخلم�سون ،عمان� ،2003 ،ص .2095
2 .2متييز حقوق ( ،)2002/1760جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع ،ال�سنة
احلادية واخلم�سون ،عمان� ،2003 ،ص .2113
3 .3متييز حقوق ( ،)2005/1886جملة نقابة املحامني ،العدد ال�سابع والثامن والتا�سع ،ال�سنة
الرابعة واخلم�سون ،عمان� ،2006 ،ص.1356
4 .4حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )35ل�سنة  ،1997جل�سة /25مايو� ،1997/أحكام
التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،1ص.649
285

املجلد ال�سابع

* الت�شريعات
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5 .5حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )138ل�سنة  ،2001جل�سة /27مايو،2002/
�إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،2ص.1269
6 .6حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )154ل�سنة  ،2002جل�سة /17مار�س،2003/
�إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج�،2ص.1395
7 .7حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )49ل�سنة  ،2003جل�سة /19يناير� ،2004/إحكام
التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،2ص.1514
8 .8حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )401ل�سنة  ،2003جل�سة /21يونية،2004/
�أحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،2ص.1596
9 .9حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )97ل�سنة  ،2004جل�سة /1نوفمرب،2004/
�إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،2ص.1649
1010حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )412ل�سنة  ،2003جل�سة �/4أكتوبر،2004/
�إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،2ص.1625
1111حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )175ل�سنة  ،2004جل�سة �/18أكتوبر،2004/
�إحكام التمييز اخلا�صة بالق�ضايا العمالية� ،إعداد املحامية مها �سند ،ج� ،2ص.1628
1212حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم ( )340ل�سنة  ،2004جل�سة « ،2005/5/9غري
من�شور».
* املراجع الأجنبية
1. A.Dusart C.Tremeau, Le droit et L’Entreprise, Droit du travail et
droit social, foucher, Paris, 1985.
2. Jean Pélissier, Agnès Roset, Lysiane Tholy, Bernadette LardyPélissier, Le Code Du Travail Annotée, 16 édition, Service de
copération et d’action culturlle, France, 1996.
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