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الملخص:
عقد العمل هو عبارة عن عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل بموجبه يتعهد العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل تحت إدارته
وإشرافه مقابل أجر يتقاضاه العامل .وتتمثل أهمية البحث في ندرة ما كتب في موضوع عقد العمل محدد المدة في النظام
السعودي مما يعد إضافة للمكتبة السعودية في هذا الشأن ،كما تظهر اهميته في معرفة مفهوم عقد العمل محدد المدة ،وأهم
الفروقات بينه وبين عقد العمل غير محدد المدة ،وكيفية تجديد عقد العمل محدد المدة وصوره ،كما تتمثل اهميته في التفرقة بين
التعويض النقدي والمعنوي ،وأهم المعايير في التعويض النقدي .واتبع الباحث في البحث بالجانب النظري على المنهج
االستقرائي التحليلي الذي يقوم على استخالص النتائج وذلك باستقراء نصوص نظام العمل ومن ثم تحليلها للوصول الى إجابات
عن أسئلة البحث .وأشتمل البحث على مبحثين المبحث األول :ماهية عقد العمل محدد المدة ،والمبحث الثاني :انتهاء عقد العمل
المحدد واآلثار المترتبة عليه.
وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها أن عقد العمل محدد المدة يتميز بتحديد مدة زمنية له في عقد العمل صراحةً او ضمنا ً .وأن
عقد العمل محدد المدة ال يحتاج الى إشعار (اخطار) للطرف االخر في انتهاء عقد العمل في حين ان عقد العمل غير محدد المدة
البد ان يشعر الطرف الراغب باإلنهاء الطرف االخر حسب المادة ( )57من نظام العمل.
الكلمات المفتاحية :عقد العمل ،محدد المدة ،الممارسة المهنية .النظام السعودي.
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Fixed-term Employment Contract

Abstract:
An employment contract is a contract concluded between the employer and the worker
according to which the worker undertakes to work for the employer under his management and
supervision in return for a wage received by the worker. The importance of the research is the
scarcity of what has been written on the subject of the fixed-term employment contract in the
Saudi system, which is an addition to the Saudi library in this regard. Definite duration and its
forms, and its importance lies in the differentiation between monetary and moral compensation,
and the most important criteria in monetary compensation. In the research, the researcher
followed the theoretical side of the inductive-analytical approach, which is based on drawing
conclusions by extrapolating the texts of the work system and then analyzing them to reach
answers to the research questions. The research included two topics: the first topic: the nature of
a fixed-term work contract, and the second topic: the termination of the specified work contract
and its implications.
The research reached several results, the most important of which is that the work
contract has a fixed term, which is characterized by specifying a period of time for it in the work
contract, explicitly or implicitly. And that the work contract for a fixed term does not need a
notification (notification) to the other party of the termination of the work contract, while the
work contract is of unlimited duration, the party wishing to terminate must notify the other party
according to Article (75) of the Labor Law.
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 .1المقدمة:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .أما بعد
فعقد العمل من العقود التي تثيرر إشركاليات لردى المجتمرع مرن ناحيرة أنواعره وصروره المختلفرة ومردى مخالفرة بنرود عقرد
العمل بنظام العمل وهو النظام العام الذي تلتزم به عقود العمل بأال تخالف نظام العمل.
فعقد العمل هو عبارة عن عقد مبرم بين صراحب العمرل والعامرل بموجبره يتعهرد العامرل برأن يعمرل لردى صراحب العمرل
تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يتقاضاه العامل ،ويتميز عقد العمل عن بقية العقود المشابهة أنه من عقود العمل الملزم للجرانبين
وهما العامل وصاحب العمل وكذلك أنه من عقود المعارضة أي كل طرف فيه يأخذ مقابل ما يعطي كما أنه من عقرود الرضرائية
أي أنه ليس عقداً شكليا ً وأنه من العقود الزمانية أي عقود المدة وكرذلك يقروم االعتبرار الشخصري مرن جهرة العامرل ومرا يميرز عقرد
العمل عن بقية العقود المشابهة في عنصرين األجر والتبعية وهي إشراف وإدارة صراحب العمرل علرى العامرل الرذي يعمرل لديره،
ولعقد العمل نوعين من العقود هما عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل الغير محدد المردة وسروف تكرون دراسرتنا فري هرذا البحرث
عن عقد العمل المحدد المدة وراح يقسم البحث كالتالي-:
المبحث األول :ماهية عقد العمل محدد المدة.
المطلب األول :مفهوم عقد العمل محدد المدة.
المطلب الثاني :صور عقد العمل محدد المدة.
المطلب الثالث :الحد األقصى لمدة عقد العمل المحدد.
المطلب الرابع :أحكام تجديد عقد العمل محدد المدة.
المبحث الثاني :انتهاء عقد العمل المحدد واآلثار المترتبة عليه.
المطلب األول :األسباب العادية إلنتهاء عقد العمل المحدد.
المطلب الثاني :األسباب غير العادية إلنتهاء عقد العمل المحدد.
المطلب الثالث :الفسخ المشروع لعقد العمل المحدد.
المطلب الرابع :الفسخ غير المشروع لعقد العمل المحدد.
 .2.1أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في ندرة ما كتب في موضوع عقد العمل محدد المدة في النظام السعودي مما يعد إضافة للمكتبة السعودية
في هذا الشأن ،كما تظهر اهميته في معرفة مفهوم عقد العمل محدد المدة ،وأهم الفروقات بينه وبين عقد العمل غير محدد المدة،
وكيفية تجديد عقد العمل محدد المدة وصوره ،كما تتمثل اهميته في التفرقة بين التعويض النقدي والمعنوي ،وأهم المعايير في
التعويض النقدي.
 .1.1أسئلة البحث:
 ماهو تعريف عقد العمل محدد المدة؟ ماأهم النقاط التى تميز عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة؟-

ماهي االسباب العادية وغير العادية إلنتهاء عقد العمل محدد المدة؟
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 ماهي حاالت الفسخ المشروع لعقد العمل محدد المدة؟ ماالفرق بين التعويض المالي (النقدي) والتعويض المعنوي؟ ماهي المعايير في التعويض النقدي للطرف المتضرر؟ .1.1منهج البحث:
اتبع الباحث فري البحرث بالجانرب النظرري علرى المرنهج االسرتقرائي التحليلري الرذي يقروم علرى اسرتخالص النترائج وذلرك
بإستقراء نصوص نظام العمل ومن ثم تحليلها للوصول الى إجابات عن أسئلة البحث.
 .2اإلطار النظري:

المبحث األول :ماهية عقد العمل محدد المدة
المطلب األول :مفهوم عقد العمل محدد المدة
نجد أن نظام العمل لم ينص على تعريف محدد لعقد العمرل المحردد المردة وإنمرا نرص فقر علرى كيفيرة إنتهراءه وذلرك فري
المادة ( )77عمل (( ينتهي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته))(.)1
ويمكن تعريف عقد العمل المحدد المدة بأنه العقد الذي يكون فيه وقت إنتهائه محدد بمدة معينرة أو تراريخ معرين أو تنفيرذ
عمل معين أو قابالً للتعيين(.)2
كما عرف بأنه العقد الذي يكون ميعراد إنتهائره محردداً بواقعرة مسرتقبلية ،محققرة الوقروع ال يتعلرق وقوعهرا بمحرض إرادة
طرفية وبعبارة أخرى هو العقد المضراف إلرى أجرل فاسرخ وتعتبرر الواقعرة محققرة الوقروع مترى كران وقوعهرا محتمرا ً فيكرون العقرد
محدد المدة إذا تحدد به زمن ينتهي فيه كاألول من محرم أو اآلخر من ذي الحجة من عام محدد أو تحدد بعمل معين ينتهري العقرد
بالفراغ منه(.)3
ويرى الباحث أن التعريف المقارب لنظام العمل والمتبع لدى الهيئات العمالية لعقد العمل المحردد المردة بأنره العقرد الرذي
يبرم بين العامل وصاحب العمل على تحديد موعداً النتهائه كتابة بشكل واضح ودقيق.
ومن هذا التعريف نجد أنه يشرترط لعقرد العمرل المحردد المردة أن يكرون االتفراق برين الطررفين علرى تحديرد المردة المعقرود
عليها صراحةً وأن ال يكون هذا التحديد متروكا ً لمجرد إرادة أحد الطرفين.
ويتعين في هذه الحالة أن يتم التراضي بين طرفي العقد على المدة المكتوبرة فري العقرد ،وإن لرم يثبرت أن صراحب العمرل
أطلع العامل على شروط العقد مسبقا ً فيما يتعلق بنوع عقد العمل ومدته فيكون العقد مبرما ً لمدة غير محددة (.)4

( )1نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  :م 75/وتاريخ 5231/80/32هـ ،المادة ()77
( )2نزار عبد الرحمن الكيالي ،الوسي في شرح نظام العمل السعودي ،الطبعة األولى ،الدار السعودية للنشر5752 ،م ،ص. 330
( )3ناصر صالح الرند ،االنهاء التعسفي لعقد العمل ،سلسلة الرسائل العلمية ،أكاديمية شرطة دبي 5225هـ3858 ،م .
( )4توفيق حسن فرج ،قانون العمل اللبناني 5757 ،م ،مكتبة مسكاوي ،ص. 251
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وال يكفي لتكييف عقد العمل أن يرجع إلى الوصف الذي أطلق عليه الطرفان المتعاقدان ثم اختلفا بشأنه ،ألن العبرة في
العقود هي للمقاصد والمعاني ال لألفاضل و المباني ومن ثم يعود للهيئات العمالية البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين في حالة
عدم وجود نص واضح بعقد العمل يحدد فيه المدة.
وثمة أهمية عملية للتمييز بين عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل غير المحدد المدة ،وتبرز هذه األهمية بصرفة خاصرة
بالنسبة للقيود التي ترد على إنهاء العقد وكذلك بالنسبة لمدى أحقية العامل لمكافأة نهاية الخدمة في حالة االستقالة ،ويتطلب األمر
معرفة أهم الفروق بين العقدين وهي كالتالي-:
 -5المدة :قد يتفق الطرفان على مدة العقد بأن يحددا أجالً تنتهي فيه العالقات الناشئة عنه أو عمالً معينا ً ينتهي بتنفيذه
فيكون هذا عقد عمل محدد المدة ( ،)1وقد ال يتفق الطرفان على مدة معينة وإن حددا األجر فيه على أساس الزمن فيكون العقد
عقد غير محدد المدة الذي يريدان إبرامه وقد تثار صعوبات في تكييفه لغموض عبارات العقد المتعلقة بمدته أو لعدم تضمن
بنوده شيئا ً عن المدة ،وبديهي أن عضو الهيئة (القاضي) في شأن هذه الحاالت ال يتقيد بالوصف الذي يعطيه المتعاقدان للعقد
فيملك أن يعتبره غير محدد المدة ولو وصفاه الطرفان بأنه محدد المدة طالما أن ظروف الواقع تكشف عن تخلف هذا الوصف
فيه( ،)2ويتعين على القاضي تفسير تلك البنود الموجودة بعقد العمل وفقا ً للقواعد العامة في تفسير العقود للكشف عما قصدته
اإلرادة المشتركة بين العامل وصاحب العمل وقت إبرام العقد بغية تحديد نوع العقد وأخذ طرفيه بنظامه القانوني فإذا بقى لديه
شك يجب على القاضي (عضو الهيئة) اإلذن بالتكييف األصلح للعامل في خصوص الدعوى تفسيراً للشك في مصلحته (.)3
ولذلك يعتبر عقداً غير محدد المدة رغم ما يرد فيه من نص على أنه محدد المدة مثرل :العقرد المبررم لموسرم الحرج طالمرا
أن مدة الموسم غير محددة بدقة أو تكون متروكة لمحض إرادة المتعاقردين ( ،)4والعقرد الرذي يحسرب األجرر فيره بالقطعرة طالمرا ال
يوجد مقدما تحديد دقيق لعدد القطع التي يلتزم العامل بإنتاجها ،والعقد الذي يخول لكل من الطررفين أو ألحردهما الحرق فري إنهائره
باإلرادة المنفردة.
لذا فإن العقد ذا المدة المحددة هو العقد الذي يحدد طرفاه إلنتهائه أجالً معينا ً قاصدين بحلولره إنقضراء العالقرات الناشرئة
بينهما عنه ،فإذا أغفال تحديد أجل للعقد كان ذلك منهما تعبيراً عن قصردهما فري عردم توقيرت هرذه العالقرات بمردة معينرة فري إبررام
عقد غير محدد المدة وعلى هذا بفترض في عقد العمل كما فري العقرود المسرتمرة أنره غيرر محردد المردة وتقروم مرن ثرم قرينرة علرى
ثبوت هذا الوصف له(.)5
وهررذا ماقضررت برره الرردائرة االولررى بالهيئررة العليررا بالريرراض لتسرروية الخالفررات العماليررة فرري قرارهررا رقررم 223/5/5277
وتاريخ 5223/58/30هـ بأن الشركة قد ابرمت عقداً مع العامل محدد المدة بأربعة اشهر وحيث أن العقود المحددة تنتهي بإنتهاء
مدتها وحيث ان العالقة بين الطرفين قد انتهت ،فإن الدائرة االولى تقرر رد دعوى العامرل بالمطالبرة برالعودة للعمرل وبرالتعويض
عن الفصل وتتفق مع الهيئة االبتدائية فيما حكمت به.
( )1محمود جمال الدين زكي ،قانون العمل ،الطبعة الثالثة ،مطبعة جامعة القاهرة ،مصر 5282 ،هـ ،ص. 218
( )2حسن كيره ،أصول قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 257
( )3محمود جمال الدين زكي ،قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 215
( )4حسن كيره ،أصول قانون العمل (عقد العمل) ،مصدر سابق ،ص. 521
( )5محمود جمال الدين زكي ،قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 213
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 -3اإلشعار :ويسمى كذلك باإلخطار وهو إعالن إرادي من جانرب الطررف الراغرب فري إنهراء العقرد يعلرن فيره للطررف
اآلخر عن عزمه إنهاء العقد قبل ثالثين يوما ً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهريا ً وخمسة عشر يوما ً بالنسبة للعمال اآلخرين(.)1
وهذا ما نصت عليه المادة ( )57من نظام العمل على أنه (إذا كان العقد غير محدد المردة جراز ألي طرفيره إنهراءه بنراءاً
على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلرى الطررف اآلخرر كتابرة قبرل اإلنهراء بمردة ال تقرل عرن ثالثرين يومرا ً إذا كران
أجر العامل شهريا ً وال يقل عن خمسة عشر يوما ً بالنسبة إلى غيره).
ونجد من هذا النص أن المنظم اشترط اإلشعار (اإلخطار) بالنسربة للعقرود غيرر المحرددة ،والحكمرة مرن ذلرك مرن تطلرب
اإلشعار كشرط شكلي إلنهاء عقد العمل غير المحدد المدة تكمن في حمايرة الطررف الموجره إليره مرن المفاجرأة وذلرك حترى يرتمكن
من ترتيب أوضاعه والبحث عن البديل ،فإذا كان اإلشعار موجها ً من العامل تمكن صاحب العمل من البحث عن عامل آخر يحل
محل العامل الذي إختار إنهاء عقد عمله بإراداته المنفردة وإن كان موجها ً من صاحب العمل تمكن العامل مرن البحرث عرن عمرل
(.)2

آخر

أما بالنسبة للعقود المحدد المدة فلرم يشرترط المرنظم اإلشرعار كمرا فري العقرود غيرر المحرددة وذلرك ألن الطررفين يعلمرا مقردما ً وقرت
إنتهاء العقد ومن ثرم ال يعترضرا ألي مفاجرأة ( )3ويمكرن للعامرل قبرل إنتهراء عقرد العمرل أن يبحرث عرن عمرل آخرر وكرذلك صراحب
العمل في البحث عن بديل يحرل محرل العامرل ،وقرد برين سرابقا ً أن عقرد العمرل محردد المردة ينتهري بإنقضراء مدتره أو بإنجراز العمرل
المتفق عليه ،ولهذا فإن عنصر المفاجأة في إنتهاء العقد يكون منتفيا ً ،ومن ثم فرال حاجرة لإلشرعار وهرذا فرارق جروهري برين العقرد
محدد المدة والعقد غير محدد المدة.
وهذا ما قضت بره الردائرة الثانيرة بالهيئرة العليرا بمحافظرة جردة فري قرارهرا رقرم  222/3/572وتراريخ 5222/85/7هرـ برأن طلرب
العامل لشهر اإلشعار(االنذار) يختص بالعقود الغير محددة المدة ،فعليه فإن الدائرة تتفق مع الهيئة االبتدائية في رد طلب العامل.
 – 2من حيث أحد أطرافه وهو العامل :ويعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت
إدارته أو إشرافه مقابل أجر ولو كان بعيداً عن نظارته ،وقد يكون العامل سعودي أو غير سعودي ومن هنا يتضح الفرق بين
العقد المحدد المدة والعقد غير محدد المدة ،فنجد أن المنظم اشترط للعقد المحدد المدة أن يكون العامل سعودي أو غير سعودي و
لكن استثنى العامل غير السعودي من العمل على عقد غير محدد المدة كما نصت على ذلك المادة ( )25من نظام العمل (يجب
أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ً ومحدد المدة وإذ خال العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد ) ،وهو ما
يعني أن عقد العمل غير سعودي محدد المدة وال يمكن أن يكون غير محدد المدة ،حيث أنه إذا ال يوجد عقد عمل مكتوب ويعتبر
العقد في هذه الحالة هو مدة رخصة العمل وهي تساوي مدة رخصة اإلقامة للعامل الغير سعودي،
وكان هدف المنظم من تحديد أن يكون عقد غير السعودي محدد المدة هو إتاحة الفرصة أمام أصحاب العمل إلحالل
العمال السعوديين محلهم وإمكانية االستغناء عنهم لما يمثلونه لصاحب العمل من خبرة (.)4

( )1منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 222
( )2منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 227
( )3حسام الدين كامل األهواني ،أسباب إنقضاء عقد العمل في ظل القانون رقم  53لسنة 3882م3887 ،م ،ص. 52
( )4منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي في الميزان الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 223
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ولهذا فإن عقد العامل غير السعودي محدد المدة يتيح استخدامهم لفترة مؤقتة لكي يتم اإلحالل مكانه بالعامل السعودي واالستفادة
من خبرة من العامل غير السعودي ودون أن يستمر العقد إلى ما بعد الحاجة له مراعاة لمصلحة العامل السعودي وهذا هو هدف
المنظم من ذلك وهو ما نص عليه في المادة ( )2من أنه ((العمل حرق للمرواطن ال يجروز لغيرره ممارسرته إال بعرد تروافر الشرروط
المنصوص عليها في هذا النظرام ،والمواطنرون متسراوون فري حرق العمرل)) ومرن هنرا يتضرح الفررق برين عقرد العمرل محردد المردة
وغير محدد المدة في أن عقد العمل غير محدد المدة ال يكرون إال العامرل السرعودي طرفرا ً فيره أمرا فري عقرد العمرل محردد المردة قرد
يكون فيه العامل السعودي وقد يكون عامل غير سرعودي وال يمكرن أن يتحرول عقرد العامرل غيرر السرعودي إلرى عقرد غيرر محرددة
المدة في حين أن العامل السعودي يمكن أن يتحول عقده إلى غير محدد وفقا ً لما نصت عليه الفقرة ( )3من المادة ( )77من نظام
العمل.
 – 2تعديل العقد :نجد أنه في األصل يحق لصاحب العمل تعديل العقد غير محردد المردة ويسرتند إلرى حقره فري إنهراء هرذا
العقد في أي وقت بإراداته المنفردة سواء تعلق هرذا التعرديل بنروع العمرل أو أي عنصرر آخرر فري العقرد ،ولكرن ال يجروز لصراحب
العمل إجراء تعديل جوهري في عقد العمل محدد المدة قبل إنتهاء مدة العقد المبرم إال في حالة المادة ( )18من نظام العمرل الترى
نصرت علرى أنره ((ال يجروز تكليرف العامرل بعمرل يختلرف اختالفرا ً جوهريرا ً عرن العمرل المتفرق عليره بغيرر موافقتره الكتابيرة إال فرري
حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ثالثين يوما ً في السنة )) أي يجروز تعرديل عقرد العمرل محردد
المدة في حالة الضرورة أو القوة القاهرة وبصفة مؤقتة ،ونجرد أن هرذه المرادة لرم تفررق برين عقرد العمرل محردد المردة وغيرر محردد
المدة وقد يكون التعديل بالعمل في مهنة أخرى ال تختلف جوهريرا ً فري العمرل المتفرق عليره أو نقرل العمرال إلرى فرروع أخررى لسرد
العجز بصفة مؤقتة ونجد أن األساس الذي يمكن لصاحب العمل أن يستند إليه في إجراء التعديل مع صاحب العمل في اتخراذ كرل
ما من شأنه حسن تنفيذ العقد ،وعدم قيام العامل بتنفيذ التعديل من شأنه أن يضر عمل صاحب العمل والتي البد أن يرنعكس أثرهرا
(.)1

على العامل بالتبعية

المطلب الثاني :صور عقد العمل محدد المدة
يتضح من تعريف عقد العمل المحدد المردة أنره توجرد صرورتين همرا :صرورة العقرد المعرين المردة وصرورة العقرد المبررم
إلنجاز عمل معين.
أوالً :العقد المحردد بمردة معينرة :يعتبرر عقرد العمرل محردد المردة بفتررة معينرة مرن العقرود الزمنيرة حيرث يكرون الرزمن فيره
عنصراً جوهريا ً وأساسا ً يقوم عليه العقد وبدون ذلك ال يكون العقد محدد المدة ألن المقصود بهذا إشباع حاجات مستمرة(.)2
وعليه قد يتفق األطراف على تحديده بتاريخ معين أو بنهاية مدة معينة كشهر أو سنة كرأن يرنص فري العقرد علرى إنتهراءه
في تاريخ 5227/53/28هـ مثالً.

( ) 1محمد عبد الغفار البسيوني ،سلطة رب العمل في األنفراد بتعديل العمل ،الطبعة األولرى ،دار النهضرة العربيرة 5257 ،هرـ5777 ،م ،القراهرة،
ص. 53 ،55
( )2ناصر صالح الرند ،االنهاء التعسفي لعقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 520
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أما إذا كانت غير محددة المدة بدقة فإن العقد يعتبر غير محدد المدة ،كما أن إنقضراء مردة العقرد واسرتمرار الطررفين فري
العمل يعني اعتبار العقد من الوجهة القانونية مجدداً لمدة غير محددة ما لم يتفق الطرفان على التجديد لمدة مماثلة أو يجردد تلقائيرا ً
بالنص عليه في العقد المبرم.
ثانيا ً :العقد المبرم إلنجاز عمل معين :لم يوضح المنظم بيانا ً تفصيليا ً ينظم عقد العمل محدد المدة إلنجاز عمرل معرين إال
أن المادة ( )75مرن نظرام العمرل نصرت علرى أنره ((إذا كران العقرد مرن أجرل القيرام بعمرل معرين ،فإنره ينتهري بإنجراز العمرل المتفرق
عليه)).
ويكررون هررذا العقررد محرردد المرردة إذا أبرررم لتنفيررذ عمررل معررين كإنشرراء مبرراني أو طرررق أو تشررييد بنرراء معمررل طبرري أو مررا شررابه ذلررك
وينقضي من هذه األعمال بمجرد االنتهاء من الغرض المطلروب وهرو إنشرائها أو بنائهرا ،وقرد يكرون عمرالً موسرميا ً أو مؤقترا ً كران
يستخدم صاحب العمل عامالً لحفر بئر أو حرث األرض فإذا تم حفر البئر أو حررث األرض انقضرى عقرد العمرل مرن تلقراء نفسره
بتمام العمل المتفق عليه(.)1
ونجد أنه في هذه الصورة أن الزمن ليس عنصرراً أساسريا ً أو جوهريرا ً فري تكروين عقرد العمرل إلنجراز عمرل معرين وإنمرا
عنصر عرضي غير مقصود لذاته بل هو ضروري إلنجاز النتيجة المقصودة التي البد لها من زمن يستغرق خاللها.
عقد العمل الموسمي :هو العمل الذي يراد إنجازه في موسم معين ينتهي بإنتهاء الموسم كالعمل في موسم الحج فري نقرل
الحجاج أو العمل على تغليف التمور في موسم جني الرطب ،وقد عرف المنظم العمل الموسمي في باب التعريفات بالمادة الثانية
((بأنه العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها)).
وال يشترط تحديد مدة زمنية معينة إلنجاز العمرل الموسرمي ففتررة إنتهراء الموسرم تكرون معروفرة مقردما ً للطررفين فالمردة
تتحدد بالغرض من العمل وهو مواجهة متطلبات الموسم(.)2
وبناءاً على ذلك فإن عقد العمل الذي يبرم فري موسرم معرين ويتجردد فري مواسرم تاليرة فإنره يتجردد لمردة محرددة طالمرا أنره
يرتب بعمل موسمي سواء كان صراحة أو ضمنا ً(.)3
عقد العمل المؤقت :هو العمل الذي يدخل بطبيعته فيمرا يزاولره صراحب العمرل مرن نشراط وتقتضري طبيعرة إنجرازه مردة محرددة أو
ينص على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه وال يتجاوز في الحالتين تسعين يوما ً ،وهرذا التعريرف منصروص عليره فري نظرام العمرل فري
باب التعريفات من المادة ( ،)3كأن يعمل العامل في موسم التنزيالت السنوية مثالً.
ويختلف العمل ا لمؤقت عن العمل العرضي في أن العمل العرضي هو العمل الذي ال يدخل بطبعيتره فيمرا يزاولره صراحب العمرل
في نشاطه المعتاد كأن يعمل العامل في طالء محل بيع مالبس ال يدخل في نشاط صاحب العمل،
ويتفق العمل المؤقت والعرضي في أن النظام نص على مدة ال تتجاوز تسعين يوما ً ،ونجد أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقرد
المحدد إلنجاز عمل معين بعد انتهاء العمل المتفق عليه ،اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنيا ً المدة الالزمة للقيام بالعمرل ذاتره مررة
أخرى وبهذا احتفظ له المنظم بصفته األصلية كعقد عمل محدد المدة(.)4
( )1ناصر صالح الرند ،االنهاء التعسفي لعقد العمل ،مصدر سابق ،ص . 523
( )2ناصر صالح الرند ،اإلنهاء التعسفي لعقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 522
( )3صالح محمد دياب ،الوسي في شرح احكام قانون العمل والتامينات االجتماعية ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربية3883 ،م ،ص222
( )4صالح محمد البرادي ،بحث تخرج  /انتهاء عقد العمل واآلثار المترتبة عليه ،معهد اإلدارة العامة الدورة (5255 ، )38هـ ،ص. 75
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المطلب الثالث :الحد األقصى لمدة عقد العمل محدد المدة
نجد أن نظام العمل الجديرد الصرادر عرام 5231هرـ حردد مردة قصروى لعقرد العمرل المحردد المردة وبعرد انقضراء هرذه المردة
يصبح العقد غير محدد المدة وهذا خاص بالعاملين السعوديين ،بعكس نظام العمرل السرابق الصرادر عرام 5277هرـ الرذي خرال مرن
مدة قصوى لعقد العمل المحدد المدة ،وقد اوضحت الفقرة الثانية من المادة ( )77أن عقد العمل يتحول الى عقد غيرر محردد المردة
في حالتين هما-:
 .5إذا تعدد التجديد مرتين متتاليتين.
 .3إذا بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد ثالث سنوات.
فإذا تحققت إحدى الحالتين أيهما أقرب تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة (.)1
وقد وضع المنظم حد معين لعقد العمل محدد المدة منعا ً لتأبيدها وتحريرراً للعامرل مرن الررق واالسرتعباد( ،)2كمرا هردف النظرام مرن
هذا التحديد من منع صاحب العمل تحديد مدة العقد بحياة العامل أو إنهاء العقد بإنتهاء مدته بعد مضى العامل السرعودي أكثرر مرن
ثالث سنوات لدى صاحب العمل ،لذا رأى المنظم تحويل عقد العمل السعودي إلى عقد غير محدد المدة بعد مضى المردة المحرددة
لعقد العمل المحدد المدة ولكن استثنى المنظم في هذه المادة على استبعاد العمال الغير السعوديون (األجانب) من هذه المردة حيرث
أن عقد العامل الغير سعودي محدد المدة بغض النظر عن وجود عقد العمل أم ال حسب المادة ( )25مرن نظرام العمرل ،وهنرا نجرد
أن المنظم لم يطلق حرية أطراف عقد العمل المحردد المردة فري عردد مررات تجديرده ،حيرث أن نرص النظرام حردد حرداً أقصرى لعردد
مرات تجدد العقد المحدد المدة بإرادة طرفيه أو إذا بلغت المدة اإلجمالية للعقد (مدة العقد األصرلي مرع مردد التجديرد ثرالث سرنوات
أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه يتحرول العقرد تلقائيرا ً إلرى عقرد غيرر محردد المردة ،ال يمكرن إنهراءه إال بإتبراع مرن نصرت عليره
المادة ( )08من نظام العمل التي تخول لصاحب العمل فسخ عقد العمل(.)3
ويرجع تحديد ما إذا كان عقد العمل محدد المدة او غير محدد المدة إلى قاضي الموضوع (عضو الهيئة العمالية) للنظر
في العقود وما تحتويه من نصوص تبين نوع العقد المبرم (.)4
وقد قضت اللجنة العليا لتسوية الخالفات العمالية في قرارها رقم  232/5538واتريخ 5232/85/51هـ بأن عقد العمل
االول كان مجدداً بسنة هجرية تبدأ من تاريخ 5257/87/52هـ ثم تجدد بعقد آخر لمدة سنة اخرى من تاريخ 5238/87/52هـ ثم
جدد بقرار إداري من تاريخ 5233/87/52هـ وحيث أن ذلك التجديد بموجب القرار االداري االول والثاني لم يصدرا إال بعد أن
تحول العقد الى عقد غير محدد المدة ،وحيث استمرار العامل في العمل يعد نهاية عقده يقلب عقد العمل الى عقد غير محدد المدة
وبالتالي فإنه ال أثر لذلك التجديد طالما انه تحول الى عقد غير محدد المدة وتقرر اللجنة بأن عقد العمل أصبح غير محدد المدة.

( )1محمد براك الفوزان ،التعليق على نظام العمل السعودي الجديد ،الطبعة الثانية ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،ص. 570
( )2ناصر صالح الرند ،اإلنهاء التسعفي لعقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 525
( ) 3منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد فري ميرزان التحليرل الفقهري شررح مفصرل ألحكرام نظرام العمرل السرعودي ،الطبعرة الثالثرة ،دار
الفضل للنشر والتوزيع ،جدة 5222 ،هـ ،ص. 225
( )4نجد ان قانون العمل العماني حدد مدة عقد العمل في المادة ( )28على مدة قصوى لعقد العمرل المحردد المردة بسرنتين وبعردها يتحرول العقرد إلرى
عقد غير محدد المدة
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المطلب الرابع :أحكام تجديد عقد العمل محدد المدة
يمكن أن يجدد عقد العمل محدد المدة كما نصت عليه المادة ( )77من نظام العمل ((أنره إذ تضرمن العقرد المحردد شررطا ً
يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ،فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها)).
وهنا نجد أن المنظم اشترط وجود نص بعقد العمل محدد المدة أن يكون نرص التجديرد صرراحةً لمردة مماثلرة أو ألي مردة
أخرى يرونها األطراف وإن لم ينص العقد على مدة مماثلة يتحول العقد الى عقد غير محدد المدة حسرب المرادة ( )77الفقررة ()3
مع االخذ باالعتبار مانصت عليه المادة ( )25من نظام العمل فيما يخص العامل غير السعودي.
وهذا ماقضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جردة فري قرارهرا رقرم  222/3/725وتراريخ 5222/80/3هرـ برأن
عقررد العمررل المبرررم بررين الطرررفين وجررد انرره خررالي مررن أي اتفرراق علررى تجديررده لمرردة مماثلررة ،وحيررث ثبررت اسررتمرار العامررل حتررى
3853/82/25م بموجب كشف الحضور واالنصراف ،مما يعني اسرتمرار العامرل فري عملره بعرد انتهراء مردة عقرده ،وعليره تقررر
الدائرة أن عقد العمل قد اصبح غير محدد المدة وفقا ً للمادة ( )77من نظام العمل وأنه المشروعية في انهاء خدمات العامل.
وتبدو أهمية تجديد عقد العمل المحدد المدة تجديداً أو ضمنيا ً فري أثرره بعرد اسرتمرار الطررفين فري العقرد لمردة مماثلرة ،إذ
يبدأ التساؤل عما إذا كان العقد المجدد يظل عقداً محدد المدة كما كان أم يتحول إلى عقد غير محدد المدة وواضرح أن األصرل هرو
بقاء العقد المجدد بوصفه األصلي لعقد محدد المدة ( )1ولكن المنظم حدد ثالث سنوات وبعردها يصربح العقرد غيرر محردد المردة كمرا
نصت عليه المادة ( )77من الفقرة ( )3من نظام العمل.
وقد يكون التجديد صريحا ً وقد يكون ضمنيا ً ،فيكون صريحا ً عندما يتفق طرفا العقد المحدد المدة على تجديده بعد
إنقضاء مدته وهذا االتفاق قد يتم مقدما ً كما لو نصب في العقد على أن يتجدد تلقائيا ً ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته
في التجديد قبل إنتهاء مدة العقد بوقت محدد ،وقد يتم مؤخراً كما لو اتفق الطرفان على التجديد عند انقضاء مدة العقد

(.)2

وكما يتم االتفاق على التجديد صراحة فقد يتم أيضرا ً فري صرورة ضرمنية إذا لرم يوجرد اتفراق صرريح علرى التجديرد إذا مرا
استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته أو بعد إتمام العمل ولكن في هذه الحالة يعتبر العقرد مجردداً لمردة غيرر محرددة وقرد
نصت المادة ( ) 77الفقرة األولى على ذلك من نظام العمل على أنه إذا اسرتمر طرفرا العقرد فري تنفيرذ بعرد إنقضراء مدتره عردا العقرد
مجدداً لمدة غير محدد مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( )25من هذا النظام بالنسبة للعامل غير سعودي.
وعلى هذا األساس لو أن صاحب العمل لم يعتررض علرى اسرتمرار العامرل فري تنفيرذ العقرد ،فرإن هرذا السركوت يجرب أن
يحمل محمل قبوله للتجديد ولو لم يعرب عن هذا القبول صراحة وعلى أية حاله فرإن اسرتظهار مرن مسرألة القبرول هرذه يعتبرر مرن
المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع (الهيئات العمالية) على ضوء ظروف كل حالة (.)3
وهردف المرنظم مرن ذلررك هرو حمايرة العامرل مررن احتمرال تحايرل صرراحب العمرل بعقرد عقرود محررددة المردة وتجديردها كلمررا
انتهررت ،وذلررك حتررى يررتخلص صرراحب العمررل مررن اإلجررراءات الواجررب إتباعهررا إلنهرراء عقررد العمررل غيررر المحرردد المرردة كاإلشررعار
ومشروعية اإلنهاء.

( )1حسن كيره ،أصول قانون العمل ،عقد العمل ،ص. 23
( )2عاطف فخري ،الدليل االبجدي في شرح نظام العمل السعودي ،الطبعة األولى 5283 ،هـ5703 ،م ،مطبوعات تهامة ،ص. 381
( )3عاطف فخري ،الدليل االبجدي في شرح نظام العمل السعودي ،مصدر سابق ،ص. 385
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وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن نص المرادة ( )77الفقررة األولرى يقتصرر علرى حالرة االسرتمرار فري تنفيرذ العقرد المحردد
المدة أي في حالة التجديد الضمني ،وال يطبق في حالة االتفاق الصريح على تجديد العقد المحدد المدة لمدة أخرى محرددة أو لمردة
مماثلة(.)1
المبحث الثاني :انتهاء عقد العمل محدد المدة واآلثار المترتبة عليه
المطلب األول :األسباب العادية إلنتهاء عقد العمل محدد المدة
وتسمى أيضا ً أسبابا ً طبيعية ،وقد نصت المادة ( )52من نظام العمرل علرى بعرض األسرباب التري يترترب علرى وقروع أي
منها إنتهاء عقد العمل محدد المدة وهي كالتالي-:
أوالً :إنقضرراء مرردة العمررل المحرردد -:تررنص الفقرررة األولررى مررن المررادة ( )52مررن نظررام العمررل ((علررى أنرره إذا انتهررت المرردة
المحددة في العقد)) وكذلك نصت الفقرة ( )5من المادة ( )77من نظام العمل على ((أنه ينتهي عقد العمرل المحردد المردة بإنقضراء
مدته)) ويسري حكم هذه المادة على جميع صور عقود العمرل المحرددة التري يكرون وقرت إنتهائهرا محردداً بواقعرة مسرتقبلة ،محققرة
الوقوع ال يتعلق وجودها بمحض إرادة الطرفين ويشمل في ذلك العقود اآلتية-:
 عقود العمل التي تنتهي بتاريخ معين كالعقود التي تنتهي في أول محرم من سنة معينة مثالً. عقود العمل التي تنتهي بإنتهاء مدة معينة كالشهر أو موسم حج أو سنة أو أكثر. عقود العمل التري تنتهري بتنفيرذ مشرروع معرين أو إنجراز العمرل المتفرق كتركيرب آالت مصرنع أو بنراء سركني أو إنشراءشبكة هاتفية(.)2
ومن هنا يتضح أن األصل في إنتهاء عقد العمل محدد المدة تكون بإنتهاء غايته سواء أبرم لمدة زمنية معينرة أو إلنجراز
عمل معين

(،)3

واالنتهاء التلقائي لعقد العمل محدد المدة يتفق في طبيعته كون المدة أجالً لره ومضرافة إلرى انقضرائه ولرذلك يتحقرق العلرم
بإنتهاء العقد لطرفيه ،نافيا ً بذلك عنصر المفاجأة في االنتهراء ممرا ال حاجرة معره إلشرعار مسربق أو ألي إجرراء آخرر( ،)4وكرذلك ال
يعتبر بلوغ العامل سن التقاعد سببا ً في إنقضاء عقد العمل محدد المدة وذلك ألن النظام نص في الفقرة ( )2من المادة ( )52علرى
أنه إذا كان عقد العمل محدد وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بإنتهاء مدتره ،وهرو السربب
الطبيعي في إنقضاء عقد العمل محدد المدة.
وهذا ماقضت به اللجنة العليا لتسوية الخالفات العمالية فري قرارهرا رقرم  232/788وتراريخ 5232/81/2هرـ برأن العقرد
لمدة محددة وهي سنتان مما يعني أن إلحد طرفيه إنهاء العالقة بعد مضي هذه المدة وصاحب العمل قرر هنا عدم التجديد للعامل
لعدم حاجته واليحتاج لسبب مشروع إلتخاذ هذا االجراء وحيث أن صاحب العمل قد أشعر العامرل بعردم الرغبرة فري تجديرد العقرد
في هذه الحال يعد منتهيا ً بنهايته وتقرر اللجنة رد طلب العامل بالعودة للعمل.

( )1نزار عبد الرحمن الكيالي ،الوسي في شرح نظام العمل السعودي ،مصدر سابق ،ص. 327
( )2نزار عبد الرحمن الكيالي ،الوسي في شرح نظام العمل السعودي ،مصدر سابق ،ص. 312 ،312
( )3ناصر صالح الرند ،اإلنهاء التعسفي لعقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 527
( )4ناصر صالح الرند ،اإلنهاء التعسفي لعقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 527
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ثانياً :اتفاق الطرفين على إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته-:
ويسمى أيضا بالتقايل (اإلقالة بالفقه اإلسالمي) وهو عبارة عرن اتفراق الطررفين علرى إنهراء عقرد العمرل سرواء كران عقرد
عمل محددة المدة أو غير محدد المدة قبل إنتهاء مدته بالنسبة لعقد العمل محدد المدة حتى لو كانت المدة أو العمل الذي أبرم العقد
من أجله لم ينتهي بعد(.)1
وقرد نصرت الفقرررة ( )5مرن المررادة ( )52علرى أن إتفراق الطرررفين علرى إنهرراء عقرد العمرل يعتبررر سرببا ً فرري إنقضرائه ،وقررد
اشترط المنظم أن يكون اتفاق الطرفان كتابة مقرونا ً بموافقة العامل على ذلك كتابيا ً.
وهدف المنظم من اشتراط موافقة العامل على ذلك كتابة حماية له وضمانا ً لحقوقه ولتكرون سرند إثبرات لره لردى صراحب
العمل على وقوع اإلنهاء بموافقة الطرفين.
وهذا اإلتفاق على إنهاء عقد العمل محدد المدة يتعين وفقا ً لرنص الفقررة ( )5مرن المرادة ( )52مرن نظرام العمرل أن يكرون
مكتوبا ً والكتابة هنا ليست سوى شرط إلثبات حصول موافقة العامل ،فال يشترط فيها أي شرط شكلي،
وقد يكون اتفاقا ً صريحا ً وقد يكون اتفاقا ً ضمنيا ً( )2كإستالم العامل مكافأة نهاية الخدمة وتوقيع مخالصة نهائية عن العمل مثالً.
والتقايل (إتفاق الطرفين) كتصرف قانوني ،يخضع في إبرامه وإثباته للقواعد الخاصة بإبرام وإثبرات عقرد العمرل ،وهرو
ينتج أثره من وقت وقوعه ،فيترتب عليه الحيلوله بين العقد وبين االسرتمرار فري إنتراج آثراره مسرتقبالً دون أن يكرون لره أي ترأثير
على ما سبق وان رتبه العقد ،في ذمة طرفيه من آثار(.)3
ثالثا ً :فسخ عقد العمل من مقتضى القواعد العامة أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجروز ألحردهما أن ينقضره أو يعدلره إال
باإلتفاق مع الطرف اآلخر( .)4أو وفقا ً لألسباب التي يقررها النظام في المادتين ( )05 – 08من نظام العمل.
وينتهي عقد العمل سواء محدد المدة أو غير محدد المدة بفسرخه والفسرخ سربب عرام تخضرع لره جميرع العقرود ومنهرا عقرد
العمل وجزاءه إخالل أحد األطراف بالتزاماته التي يفرضها العقد المبرم بين الطرفين.
وألهمية الفسخ في شأن العقود المحدد المدة ،إذ تنتهي بره العقرد قبرل إنقضراء مردتها ودون مسرئولية علرى العاقرد الفاسرخ،
طالما تحقق الخطأ أو اإلخالل من جانب المتعاقد اآلخر بالتزاماته.
وسوف نشرح بالتفصيل في الفسخ من جانب صاحب العمل والعامل في مطلب مستقل.
المطلب الثاني :األسباب غير العادية إلنتهاء عقد العمل محدد المدة
وهي األسباب العامة أو المشتركة التي يترتب على تحققها إنتهاء عقد العمل أيا ً كان نوعره سرواء كران عقرد عمرل محردد
المدة أو عقد عمل غير محدد المدة ،وتعد استحالة التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين سببا ً من أسباب إنقضاء العقرود وفقرا ً للقواعرد
العامة في النظرية العامة للعقد ألن التزام أحد المتعاقدين هو سبب التزام المتعاقد اآلخر ومن ثم إذا استحال على أحرد المتعاقردين
تنفيذ التزامه لسبب أجنبي ال يد له فيه أو قوة قاهرة تمنع من االلتزام المقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسه وبقوة النظام(.)5
( )1عبد الرزاق حسن فرج ،شرح قانون العمل ،الطبعة األولى ،القاهرة5271 ،هـ5751،م ،ص. 227
( )2منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 250
( )3منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 250
( )4أنور العمروسي ،قضاء العمال ،الطبعة الثانية ،المنصورة5703 ،5705 ،م ،ص. 782
( )5منير فريد الدكمي ،نظام السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 257
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وباعتبار أن عقد العمل يخضع لهذة األحكام باعتباره من العقود الملزمة للجانبين ،فينقضي عقرد العمرل فري حالرة وقروع
قوة قاهرة أو سبب أجنبي يحول دون تنفيذ أحد االلتزامات الناشئة عن عقد العمل.
وتطبيقا ً لهذه القاعدة إذا استحال على العامل أن يقوم برأداء عملره أو اسرتحال علرى صراحب العمرل أن يمكرن العامرل مرن
القيام بعمله وكانت هذه االستحالة ال يد ألحدهما فيهرا بمعنرى أنهرا كانرت بسربب أجنبري أو قروة قراهرة ،فرإن عقرد العمرل سرواء كران
محدد المدة أو غير محدد المدة ينفسخ أو ينقضي فرور تحقرق هرذه االسرتحالة وبشررط أن تكرون اسرتحالة دائمرة وليسرت مؤقترة ألن
المؤقتة ال يترتب عليها سوى وقف العقد(.)1
واستحالة التنفيذ تعد من األسباب الغير العادية النقضاء عقد العمل باعتبار تحققها يؤدي إلى إنقضاء عقرد العمرل سرواء
أكان عقداً محردداً أم غيرر محردد المردة ،ويترترب علرى تلرك االسرتحالة إنقضراء عقرد العمرل محردد المردة فروراً ،والتحقرق مرن تروافر
االستحالة التي تؤدي إلى إنقضاء العقد ،تعد من المسائل القانونية ،التي يتعين أن تقول فيها الهيئرات العماليرة كلمتهرا وتخضرع فري
شأنها لرقابة الهيئات العليا(.)2
وقد تتحقق االستحالة من جانب العامل وقد تتحقق من جانرب صراحب العمرل وسروف نقروم بشررح صرور االسرتحالة مرن
جانب العامل وصاحب العمل كالتالي-:
 استحالة التنفيذ من جانب العامل-: – 5الوفرراة -:ينتهرري عقررد العمررل بوفرراة العامررل أيررا كانررت هررذه الوفرراة وهررذا مررا نصررت عليرره المررادة ( )57مررن نظررام العمررل
((وينتهي العقد بوفاة العامل بقوة النظام من وقت الوفاة قبل نهاية مدته بالنسبة للعقود المحددة المردة ودون مراعراة مهلرة األشرعار
في العقود غير المحدد المدة)).
والوفاة تعد من األسباب العامة إلنتهاء عقد العمل سواء أكان عقرد العمرل محردد المردة أو غيرر محردد المردة وترؤدي وفراة
العامل إلى إنتهاء عقد العمل ،وباعتباره أن الوفاة تعد من قبيل حاالت االستحالة المطلقة التي تمنع العامل من تنفيذ التزامره برأداء
العمل وكون عقد العمرل مرن العقرود ذات االعتبرار الشخصري ،والتري تعرد شخصرية العامرل فيهرا محرل اعتبرار عنرد التعاقرد ،وذلرك
االلتزام الجوهري يقع على عاتق العامرل وهرو تقرديم عملره وهرو الترزام شخصري ،كمرا أن صراحب العمرل ال يمكنره مطالبرة ورثرة
العامل بتنفيذ العقد وليس لهؤالء الورثة أن يلزموا صاحب العمل بإحاللهم في العمل محل مورثهم(.)3
 – 3عجز العامل :ينتهي عقرد العمرل بعجرز العامرل عنرد أداء عملره وهرذا مرا نصرت عليره المرادة ( )57مرن نظرام العمرل
((ونجد أن المنظم لم يحدد المقصود بالعجز وهل المقصود به هو العجز الكلي أم الجزئي ،ولكن يمكن أنه يفهرم أن المقصرود هرو
العجز الكلي بسبب ذكر المنظم عجز العامل عن أداء العمل وأن العجز الذي من شرأنه أن يرؤدي إلرى إنقضراء العمرل ال يمكرن أن
يكون إال العجز الكلي ،كما أن المنظم نص في المادة ( )37على انه ( اذا نتج عن العمرل نقرص فري قدراتره وال معينره مرن العمرل
أداء عمل العامرل بسربب العمرل لديره توظيفره فري العمرل المناسرب براألجر لهرذا العمرل وال يخرل هرذا مرا يسرتحقه مرن تعرويض عرن
إصابته) ويفهم من هذا النص أن العجز الجزئي ال يترتب عليه إنقضاء عقد العمل.
( ) 1السيد عيد نايل  ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات اإلجتماعيرة فري المملكرة العربيرة السرعودية ،الطبعرة االولرى ،جامعرة الملرك سرعود
للنشر العلمي والمطابع ،الرياض ،ص. 333
( )2منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 257
( )3عبد الرزاق حسن فرج ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 223
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ويقصد بالعجز الكلي :هو العجرز عرن أداء العمرل المتفرق عليره بصرفة دائمرة أو عردم القردرة علرى الكسرب بوجره عرام(.)1
كاالمراض العقلية والمزمنة التي ال يمكن الشفاء منها سرواء كانرت أثنراء العمرل أو خارجره واشرترط المرنظم فري العجرز أن يكرون
بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهرات الصرحية المخولرة كالمستشرفيات الحكوميرة أو مرن الطبيرب المخرول الرذي يعينره صراحب
العمل كعيادة صاحب المنشأة أو المستشفيات المعتمدة حسب كرت التأمين الصحي المقدم من صاحب العمل للعامل.
كمررا أن عجررز العامررل يخضررع وفقرا ً جرردول األمررراض المهنيررة المنصرروص عليرره فرري نظررام التأمينررات االجتماعيررة وتحرردد
درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في التأمينات االجتماعية.
وال يخل إنقضاء عقد العمل لهذا السبب بحق العامل في الحصول على مستحقاته المنصوص عليها في نظام التأمينات
االجتماعية سواء في فرع االخطار أو فرع المعاشات ،وينقضي عقد العمل بعجز العامل كليا ً عن أداء العمل أيا كان سبب العجز
فسواء كان المرض أو الحادث وسواء كان للمرض أو الحادث عالقة بالعمل من عدمه ،وذلك ألن العجز أيا كان سبب حدوثه
يؤدي إلى استحالة تنفيذ العامل لعمله(.)2
 – 2المرض الطويل :ينتهي عقد العمل إذا مرض العامل مرضا ً ترتب عليه إنقطاعه عن العمل لمدة متصلة أو متفرقرة
ال تقل عن ( )538يوما ً خالل السنة الواحدة ،وقد نصت المادة ( )555من نظام العمل علرى (( للعامرل الرذي يثبرت مرضره الحرق
في إجازة مرضية بأجر عن الثالثين يوما ً األولى وبثالثة أرباع األجر عن الستين يوما ً التالية ،ودون أجر الثالثين يوما ً التي تلري
ذلك خالل السنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية)).
ونجد أن المنظم وضح المقصرود باالسرنة الواحردة بعكرس النظرام السرابق الرذي لرم يوضرح مفهروم السرنة الواحردة وتركهرا
لإلجتهادات وال يترتب على توافر حالة المرض الطويل انقضاء عقد العمل بقوة النظام ،بل يجب أن يبدي صاحب العمرل رغبتره
في إنهاء العقد أو اإلبقاء على العامل رغم مرضه الطويل(.)3
وفي حالة موافقة صاحب العمل على بقاء العامل رغم مرضه الطويل ،وأن العمل في المنشأة يحتاج إليه ،ومن ثم يبقرى
على العقد قائما ً ،وإذا ظهرت رغبة صاحب العمل في اعتبار العقد منتهيا ً فإنه ينقض من لحظة رغبته(.)4
ولكن ال يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب المرض إال بعد استنفاد مدة اإلجازة المرضية ولم يكن للعامل رصيد
من اإلجازات السنوية طبقا ً لنص المادة ( )03من نظام العمل والتى تنص على أنه ((ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل
بسبب المرض قبل استنفاده المدد المحدد لإلجازة المنصوص عليها في هرذا النظرام ،وللعامرل الحرق فري أن يطلرب وصرل إجازتره
السنوية بالمرضية)).
 – 2ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجه عن إرادته :وفقا ً لنص المادة ( )05من نظام العمرل ((تسرتحق المكافرأة
كاملة في حالة ترك العامل نتيجة لقوة قاهرة خارجه عن إرادته )) ومعنى ذلك أنه في هذه الحالة ينقضري عقرد العمرل سرواء كران
محدد المدة أو غير محدد المدة لعدم قدرة العامل على أداء العمل.

( )1عبد الودود يحيى ،شرح قانون العمل ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة ،ص. 301
( )2السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات اإلجتماعية في المملكة العربية السعودية ،مصدر سابق ،ص. 332
( )3عبد الرزاق حسن فرج ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 222
( )4السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية ،مصدر سابق ،ص. 331
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والقوة القاهرة هي كل حادث قهري ال يمكن تفاديه وال يد للعامل فيه كإبعاد العامل غير السعودي إلى خارج المملكة أو
سحب رخصة العمل منه أو صدور قرار وزري بمنع الرجال بالعمل في بعض األنشطة وقصرها على النساء فق .
وقرررد صررردر قررررار وزاري رقرررم /3252/5/5ع وتررراريخ 5222/0/30ه بتأنيرررث محرررالت المالبرررس الداخليرررة والعبايرررات
وقصرها على النساء دون الرجال.
 – 7استقالة العاملة بسبب الزواج أو الوضع:
يجوز للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو الوضع حسب المادة ( )05من نظرام العمرل التري ترنص علرى أنره ((
تستحق العاملة إذا أنهت العقد خالل ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثالثة أشهر من تاريخ وضعها)).
ومعنى ذلك أنه في هاتين الحالتين ينقضي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة ،وهدف المنظم من ذلك
هو مراعاة لمصلحة األسرة ورعاية أطفالها والتفرغ لشئونها المنزلية(.)1
وللعاملة الخيار بين اإلنهاء أو البقاء في العمل ،وإذا استقالت كان لها الحق في مكافأة نهاية الخدمة كاملة بموجب المادة
( )05من نظام العمل ،فزواج العاملة أو وضعها ال يؤدي إلى انقضاء عقد عملها إال إذا رغبت في إنهاء العقد.
استحالة التنفيذ من قبل صاحب العمل:
أوالً :وفاة صاحب العمل :األصل أن شخصية صاحب العمل ال تكون محل اعتبار في عقد العمل( )2ولهذا نصت المادة
( )57من نظام العمل أنه ((ال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ،ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد)) ،وأنه ال
يترتب على وفاة صاحب العمل إنقضاء عقد العمل ،بل يستمر العامل مرتبطا ً بالعقد مع ورثته ( ، )3وهذا ما نصت عليه المادة
( )50من نظام العمل على أنه (إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد ،أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة ،أو
غير ذلك ،تبقى عقود العمل في الحالتين وتعد الخدمة مستمرة).
واألصل أن عقد العمل ال ينتهي بوفاة صاحب العمل ،بل ينتقل إلى ورثتره بإنتقرال ملكيرة المنشرأة لهرم أو لغيررهم برالبيع،
وفي هذه الحالة يسأل الورثة عن االلتزامات التي رتبها العقد في ذمة مورثهم قبل الوفاة ،ولكن في حدود مرا آل إلريهم مرن التركرة
وذلك وفقا ً للقواعد العامة في مسرئولية الروارث عرن التزامرات مورثره ،وتعتبرر ديرون العامرل أو ورثتره ديونرا ً ممترازة مرن الدرجرة
األولررى ويرردفع صرراحب العمررل للعامررل مبلر مؤجررل يعررادل أجررر شررهر واحررد قبررل سررداد أي مصررروف آخررر بمررا فيهررا المصررروفات
القضائية ومصروفات اإلفالس أو التصفية حسب المادة ( )57من نظام العمل.
ولكن إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار فإن العقد سواء كان محدد المدة أو غير محردد المردة ينتهري بوفاتره،
كعقد العمل المبرم بين المحامي وموظفي مكتبه وكذلك بين الطبيب ومساعديه من األطباء والممرضين(.)4
ثانيا ً :التصفية واإلفالس واإلغالق النهائي المرخص فيه:
طبقا ً للقواعد العامة ينقضي عقد العمل بقوة النظام إذا كان سبب إغالق المنشأة قوة قاهرة أو سبب أجنبي ال يد لصاحب
العمل فيه كزلزال أو حريق فالقوة القاهرة تؤدي إلى االستحالة النهائية لتنفيذ العقد من جانب صاحب العمل،
( )1عبد الرزاق حسن فرج ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 271
( )2حسام الدين كامل األهواني ،أسباب انقضاء عقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 53
( )3عبد الرزاق حسن فرج ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 225
( )4عبد الودود يحيى ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 307
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ويسري ذلك على عقود العمل سواء كانت محدد المدة أو غير محرددة ودون مسرئولية علرى صراحب العمرل ألن القروة القراهرة أو
السبب األجنبي تفترض عدم نسبة أي خطأ إلى صاحب العمل(.)1
ويرى الباحث أن أبس قواعد المنطق تقتضي انقضاء عقد العمل في حاالت التصفية واإلفالس واإلغالق ،والواقع أن
هذه الحاالت جميعا ً يجمعها في النهاية وبالضرورة إغالق المنشأة ،ونجد أن المنظم لم ينص على هذه الحاالت كأسباب في
إنقضاء عقد العمل مثل النظام السابق الذي نص في المادة ( )07من نظام العمل السابق ((أنه ال يعتبر العقد ساري في هذه
الحاالت وهي التصفية واإلفالس واإلغالق النهائي المرخص به )) أما في النظام الجديد لم يذكر إال حالة القوة القاهرة من
ضمن أسباب إنقضاء عقد العمل ،وإذا كانت استحالة التنفيذ ال ترجع إلى سبب أجنبي ال يد لصاحب العمل فيه فلن يترتب عليه
إنتهاء العقد بقوة النظام ،وإنما يكون إنتهاء عقد العمل في هذه الحالة إنهاء لها من جانب صاحب العمل فيتحمل نتائج هذا
اإلنهاء ،فإذا كان العقد محدد المدة التزم بالتعويض عن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته(.)2
فالتصفية :يقصد بها تصفية الشركات المدنية والتجارية تصفية نهائية بتحويل موجوداتها إلى نقود بطريقة مجزأة.
وحترى ينقضرري عقررد العمررل يجررب أن تكررون التصررفية جبريررة ال إراديررة بمعنررى أن تكررون بنرراءاً علررى قرررار إداري أو حكررم
قضررائي أو لسرربب أجنبرري ال يررد لصرراحب العمررل فيرره ،ويجررب أن تررؤدي التصررفية الجبريررة إلررى اسررتحالة تنفيررذ عقررد العمررل بصررورة
مطلقة(.)3
ويقصد باإلفالس :حالة صاحب العمل الذي أشهر إفالسه بحكم قضرائي قطعري لعجرزه عرن تأديرة ديونره التري اسرتغرقت
جميع أمواله ،وال يترتب على شهر اإلفالس حتما ً انقضاء عقد العمل ،فقد تقرر المحكمرة االسرتمرار فري تيسرير أعمرال المؤسسرة
أو الشركة تحت وكيل التفليسة ومن ثم تظل عقود العمل سارية ولكن إفالس صاحب العمل قد يرؤدي إلرى تصرفية أموالره وتوقرف
نشاط المؤسسة أو الشركة كليا ً أو جزئيا ً األمر الذي يترتب عليره إغرالق المؤسسرة أو الشرركة نهائيرا ً ،أو االسرتغناء عرن عردد مرن
عمالها ففي هرذه الحالرة يعتبرر ذلرك إنهراء لعقرد العمرل ال إنقضراء لره بسربب اسرتحالة التنفيرذ ،ألن سربب اإلفرالس يرجرع إلرى نشراط
صاحب العمل نفسه ومن ثم يستحق العامل في هذه الحالة تعويض عن المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة(.)4
وعلى ذلك ال ينقضي عقد العمل إال إذا قررت المحكمة إغالق المؤسسة أو الشركة المعلن إفالسها.
ويقصد باإلغالق النهائي :هوالذي ينهي عقرد العمرل بسربب قروة قراهرة أو سربب أجنبري ال يرد لصراحب العمرل فيره ،ومرن
شأن هذا اإلغالق خلق استحالة نهائية في تنفيذ العقد من جانب العمل فينقضي عقد العمل بقوة النظرام وكتردمير المحرل أو المنشرأة
بفعل زلزال أو حريق ال يرجع إلى خطأ من صاحب العمل او حظرر الدولرة للنشراط الرذي تمارسره المؤسسرة أو الشرركة ( )5أو ترم
اإلغالق بتصريح من الجهات الحكومية المختصة في الدولة أو بأمر صادر منها فإن عقد العمل ينقضي بحكرم النظرام الرذي نرص
على أن القوة القاهرة من أسباب االنقضاء.

( )1حسام الدين كامل األهواني ،أسباب انقضاء عقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 32
( )2عبد الودود يحيى ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 378
( )3السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 330
( )4عبد الودود يحيى ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 375
( )5السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 337
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أما إذا كان اإلغالق غير راجع إلى سبب أجنبي وكان راجعرا ً إلرى أسرباب لصراحب العمرل يرد فيهرا ،أي لرم تتروفر بشرأنه
شروط القوة القراهرة كرأن يغلرق صراحب العمرل منشرأته بنيرة اعتزالره التجرارة أو أن يقررر إغرالق منشرأته مختراراً أو حرل منشرأته
بسبب سوء أوضاعها المالية مما يقلل من أرباحها فإنه ال يؤدي إلى إنقضاء عقد العمل ومن ثم فإن إنهاء العقد في حالرة مثرل هرذا
اإلغالق يعد إنهاء غير مشروع واقع باإلرادة المنفردة لصراحب العمرل ممرا يسرتوجب تعرويض العامرل ،حيرث يعتبرر تطبيرق مبردأ
استحقاق العامل لألجر حين يبدي استعداده ألداء العمل وال يمنعه من ذلك سوى سبب راجع إلى صاحب العمل(.)1
المطلب الثالث :الفسخ المشروع لعقد العمل محدد المدة
إن نظام العمل أعطى لصاحب العمل والعامل حق إنهاء عقد العمل بإرادتهم المنفردة إنهاءاً مشروعا ً بفسخ العقد المبرم
بينهم ،ويعد الفسخ في العقود الملزمرة للجرانبين ،جرزاء علرى إخرالل أحرد األطرراف بالتزاماتره ،واألصرل أن يرتم الفسرخ بحكرم مرن
القضاء إال إذا تم االتفاق على اعتبار العقد مفسوخا ً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي في حالة اإلخالل بااللتزامات الناشئة.
ويحدث كثيراً في مجرال عالقرات العمرل ،فقرد تتعررض مصرالح أصرحاب العمرل ومصرالح العمرل للخطرر إذا مرا التزمروا
باحترام عقد العمل وباإلستمرار في تنفيذه إلى حين صدور حكم بفسخه (.)2
ولذلك ال يلجأ طرفي عقد العمل إلى القضاء إلصدار حكم بفسرخ العقرد برل يمكرن أن يكرون الفسرخ براإلرادة المنفرردة مرن
صاحب العمل أو العامل ،وإذ وجد الطرف اآلخر أن الفسخ أو اإلنهاء غير مشروع فإنه يلجأ إلى القضاء مطالبا ً بالتعويض وهنا
تأتي رقابة القضاء (الهيئات العمالية) للتحقق من مشروعية الفسخ.
وأعطى نظام العمل حق لكل من طرفي عقد العمل في فسخ العقد باإلرادة المنفردة وحدد الحاالت التي يجوز فيها ذلك،
فبينت المادة ( )08منه الحراالت التري يجروز لصراحب العمرل فسرخ العقرد دون مكافرأة أو إشرعار أو تعرويض ،كمرا وضرحت المرادة
( ) 05منه الحاالت التي يجوز للعامل أن يترك العمل قبرل نهايرة مردة العقرد وبردون إشرعار مرع احتفاظره بحقوقره النظاميرة (مكافرأة
نهاية الخدمة والتعويض) واعتبار أن الفسخ صادر من صاحب العمل.
أولا :فسخ العقد من جانب صاحب العمل :حدد نظام العمل في المادة ( )08العمل الحاالت التري يجروز لصراحب العمرل
فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه بشرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي معارضته للفسخ وهي كالتالي-:
 – 5إذا وقع من العامل اعترداء علرى صراحب العمرل أو المردير المسرؤول أو أحرد رؤسرائه أثنراء العمرل أو بسرببه :يعتبرر
اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه خطأ ً جسريما ً ويشركل إخرالالً بواجرب االلترزام بالتعليمرات للعامرل تجراه صراحب
العمل( ،)3ونجد أن نظام العمل لرم يشرترط أن يكرون االعترداء جسريما ً ،فيكفرى أن يكرون االعترداء ذا صرلة بالعمرل ،ومرن ثرم اعتبرر
المنظم أن أي اعتداء يقع من العامل على صاحب العمل ولو كان في غير مكان العمرل يعرد مرن قبيرل األخطراء التري تبررر الفسرخ
(الفصل) دون مكافأة أو تعويض إذا وقع هذا االعتداء بسبب العمل ،وعلرى ذلرك فاالعترداء الرذي يقرع فري غيرر أوقرات العمرل ولرم
يكن متعلق بالعمل ال يصلح مبرراً للفسخ (،)4

( )1منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص.232 ،233
( )2السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص.328
( )3السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 325
( )4منير فريد الدكمي ،نظام العمل الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 355
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فيعتبر اعتداء على صاحب العمل تقديم بالغات كيدية ضده أو وصفه بأنه مختلس ومرزور أو الرتلفظ عليره بإلفراظ نابيرة تمسره أو
تمس أحد رؤسائه ،بل أن السخرية والتهكم على صاحب العمل يعد اعتداء عليه يبرر فصل العامل وفسخ التعاقد معه (.)1
وال يعتبر اعتداء مبرراً للفسخ المشادة الكالمية أو توجيه النصيحة من العامل لصاحب العمل مهما اشتدت لهجة هذه
النصيحة وكذلك ال يعتبر اعتداء مبرراً للفسخ إذا كان العامل معذوراً فيما صدر منه كما لو كان المبتدئ بالتعدي هو صاحب
العمل أو أحد رؤسائه.
وتقدر الهيئات العمالية في كل حالة على حدة حسب الظروف المحيطة التى تعد اعتداء ،وقد يكون هذا االعترداء معنويرا ً
أو ماديا ً بالفعل او القول(.)2
ومن الصعوبة أن نضع معياراً محدداً لما يعد اعتداء يبرر الفسخ وما ال يعد كرذلك ،وكلره يرجرع إلرى قاضري الموضروع
(عضو الهيئة) ليقول فيه كلمته ويقدر ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه العامل يشكل اعتداء أم ال ،مستعينا ً في ذلك بظرروف الواقعرة
وطبيعة العالقة بين العامل وصاحب العمل وقت وقوع االعتداء (.)3
 – 3عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية :نصت الفقرة الثانية من المادة ( )08مرن نظرام العمرل علرى جرواز فسرخ
عقررد العمررل إذا لررم يررؤد العامررل التزاماترره الجوهريررة المترتبررة علررى عقررد العمررل أو لررم يطررع األوامررر المشررروعة أو لررم يررراع عمررداً
التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
ويتضح من هذا النص أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصرل العامرل إذا أخرل برأي الترزام مرن االلتزامرات الجوهريرة التري
ترد على عاتق العامل بصرف النظر عن مصدر هذا االلتزام سواء كان مصدر هذا االلتزام عقد العمل أو الئحة تنظريم العمرل و
الالئحة الداخلية لصاحب العمل.
وتقدر والهيئات العمالية في كل حالة على حدة ما إذا كان االلتزام جوهريا ً من عدمه .والعبرة بجوهريرة االلترزام ولريس
بجسامة اإلخالل به ،ومن أمثلة اإلخالل بااللتزامات الجوهريرة عردم انتظرام العامرل فري أداء العمرل وترأخره المسرتمر والحصرول
على سمسرة على مبيعات صاحب العمل أو قيام العامل بنشاط منافس لصراحب العمرل وإهمرال المحافظرة علرى األدوات واآلالت
التي في عهدته(.)4
وكذلك اشترط المنظم حالة مخالفرة التعليمرات المتعلقرة بسرالمة العمرل والعمرال وجعلهرا مخالفرة اللترزام جروهري تخرول
صاحب العمل الحق في فسخ العقد ولكن بشروط-:
أ – أن يكون العامل قد تعمد مخالفة تلك التعليمات.
ب – يجب أن تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
ج – أن يتم إنذار العامل قبل فسخ العقد من قبل صاحب العمل.

( )1عبد الودود يحيى ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 252
( )2السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 325
( )3منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 350
( )4السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 323
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فإذا توافر في المخالفة هذه الشروط كان من حق صاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو تعويض ،حتى ولرو يترترب
على هذا الخطأ إصابته بأي ضرر وهو ما يميز عقوبة الفصل كجرزاء ترأديبي عرن الجرزاء المردني المتمثرل فري التعرويض والرذي
يدور وجوداً وعدما مع الضرر (.)1
ثالثا ً :إذا ثبت إتباع العامل سلوكا ً سيئا ً أو ارتكب عمالً مخالً بالشرف واألمانة :يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا
ثبت أن العامل اتبع سلوكا ً منحرفا ً عن السلوك المألوف للشخص العادي ،ولكن يجب أن يكرون سروء السرلوك علرى قردر الجسرامة
بحيث يبرر الفصل كوجود العامل في حالة سكر أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.
ويحق كذلك لصاحب العمل في فسخ عقد العمرل إذا أرتكرب العامرل عمرالً مخرالً بالشررف واألمانرة ولرو كران ذلرك قرد ترم
خارج المنشأة كارتكاب العامل لجرائم السرقة والتزوير وخيانة األمانة (.)2
ولصعوبة إثبات ذلك على العامل فإن الهيئات العمالية تطلب أن يثبت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي ،وقرد اسرتقر فقهرا ً
وقضا ًء اعتبار جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء المسروقة وشهادة الزور من قبيل الجرائم الماسرة بالشررف
واألمانة ،أما جرائم هتك العرض واالغتصاب والفعل الفاضح العلني والتحريض على الفجور والسكر أو إدخال المواد المسكرة
بيئة العمل أو وجود العامل في حالة سركر أو حضروره لمكران العمرل مترأثراً بمرا تعاطراه مرن مرادة مخردرة فهرذه كلهرا مرن الجررائم
الماسة باآلداب العامة(.)3
وهذا ماقضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جردة فري قرارهرا رقرم  223/3/205وتراريخ 5223/2/55هرـ برأن
مهنة العامل سائق نقل وانه مسئول عن أرواح الركاب وممتلكات الشركة ،وحيرث أنره ثبرت بالتحليرل وجرود هرذه المرادة (منبهرات
االمفتامين) في تحليله ،وتقرر الدائرة الثانية في رد دعوى العامل لمشروعية إنهاء خدماته من قبل الشركة.
رابعا ً :ارتكاب العامل فعل أو تقصير متعمد بقصد األضرار بصاحب العمل:
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة ( )08من نظام العمل على أنه ((إذا وقع من العامل عمداً أي فعرل أو تقصرير يقصرد
به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبل صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل أربرع وعشررين سراعة
من وقت علمه بوقوعه)).
ويشترط المنظم حتى يمكن لصاحب العمل فسخ عقد العمل أن يكون الفعرل أو التقصرير معتمرداً وكرذلك أن يترترب علرى
هذا الفعل خسارة مادية لصراحب العمرل ،أمرا إذا كران كران الفعرل مجررد إهمرال أو خطرأ أو كران الضررر ضررر أدبري الرذي سرببه
العامل لصاحب العمل فإنه ال يصلح كمبرر للفسخ وإنهاء العقد.
كما اشترط المنظم على صاحب العمل أن يبل الجهات المختصة بالحادث خالل أربرع وعشررين يومرا ً مرن وقرت علمره
بوقوعه ،ولم يحدد المنظم الجهات المختصة
ولكن يمكن أن تكون الجهة إما الشرطة أو الدفاع المدني حسب ظروف كل حالة (.)4

( )1منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 305
( )2السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 322
( )3منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 303
( )4السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 322
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والحكمة من إلزام صاحب العمل بتبلي الجهات المختصة خالل المدة المحددة تكمن في تمكين هذه الجهات مرن التحقرق
من إرتكاب العامل لهذا الخطأ إلى جانب التثبت من حقيقة األضرار التي ترتبت عليه وما إذا كران قرد ثبرت لهرا وصرف األضررار
المادية أم ال (.)1
خامسا ً :إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل:
والمقصود بذلك هو لجوء العامل إلى انتحال شخصية غير شخصيته أو تقديم شهادة مزورة برأن لره خبررة فري العمرل أو
أنه حاصل على شهادة في تخصص معين ،ثم يتضح بعد ذلك عدم صحة هذه الشهادات.
وهذه الصور جميعها تعد من قبيل الطرق االحتيالية التي تردفع صراحب العمرل إلرى التعاقرد ،ومرن ثرم فهري مرن تطبيقرات
التدليس الذي يعيب الرضا ،فيجعل العقد قابالً لإلبطال لمصلحة الطرف صاحب اإلرادة المعيبة وهو صاحب العمل.
ويكون اإلثبات في ذلك هو صدور مثالً من وزارة التعليم العالي بعدم صحة الشهادة المقدمة من العامرل أو صردور مرن
الشركة السابقة للعامل بأن شهادة الخدمة التي قدمها العامل مزورة ولم يعمل لدى الشركة.
سادسرا ً :إذا كرران العامررل معينرا ً تحررت اإلختبررار :وهررو عقررد معلررق علررى شررط فاسررخ مناطرره اعتبررار نتيجررة االختبررار غيررر
مرضية ،بحيث إذا تحقق هذا الشرط خالل مدة االختبار (التجربرة) التري ال تزيرد عرن تسرعين يومرا ً حسرب المرادة ( )72مرن نظرام
العمل ،جاز لصاحب العمل فسخ العقرد ،بشررط أن ال يكرون متعسرفا ً فري اسرتعمال حرق الفسرخ ،أي يتريح للعامرل الفرصرة أن يبردي
معارضته للفسخ أو أن يثبت أنه نجح في فترة التجربة من حيث كفاءته واستعداده للعمل وكذلك سلوكه ومعاملته لرؤسائه (.)2
واشترط المنظم في عقد العمل تحت االختبار (التجربة) أن يكون مكتوبا ً في عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب
العمل وكذلك تحديد مدة االختبار (التجربة) بحيث ال تتجاوز المدة المنصوص في النظام ،علما ً بأن المدة ال تدخل في حسابها
إجازة عيدي الفطر واألضحى واإلجازة المرضية.
ويحق لكل من صاحب العمل والعامل الحق في إنهاء العقد خالل هذه الفترة ما لرم يتضرمن العقرد نصرا ً يعطري الحرق فري
اإلنهاء إلحدهما ،فإذا كان عقد العمل تحت االختبرار (التجربرة) قرد اشرترط لمصرلحة صراحب العمرل فرإن لره الحرق فري فسرخ عقرد
العمل دون قيد أو شرط.
وهذا ماقضت به اللجنة العليرا لتسروية الخالفرات العماليرة رقرم  232/785وتراريخ 5232/1/2هرـ برأن العقرد الموقرع برين
العامل وصاحب العمل نص في مادته الرابعة النص التالي (في حال اخفاق الطرف الثاني فري اجتيراز مردة التجربرة والترى مردتها
ثالثررة أشررهر فسرريتم فسررخ العقررد دون سررابق إنررذار او تعررويض او اسررتحقاق مكافرراة نهايررة الخدمررة) وبمررا أن العامررل برردأ العمررل لرردى
المؤسسة بتاريخ 5232/7/5هرـ وحيرث أنهري خدمتره ابترداء مرن تراريخ 5232/0/5هرـ وعليره فرإن صراحب العمرل قرد انهرى خدمرة
العامل أثناء التجربة المنصوص عليهرا فري عقرد العمرل ،ويعرد سربب مشرروعا ً للفسرخ وتقررر اللجنرة رد طلرب العمرل برالعودة الرى
العمل.
سابعا ً :الغياب بدون سبب مشروع :فقد نصت الفقرة ( )5من المادة نظام العمل علرى أنره ((إذا تغيرب العامرل دون سربب
مشروع أكثر من عشرين يوما ً خالل السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي مرن صراحب
العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة األولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية )).
( )1منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 302
( )2أنور العمروسي ،قضاء العمال ،مصدر سابق ،ص. 785
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ويتضح من النص أنه يجب على صراحب العمرل حترى يسرتطيع فسرخ عقرد العمرل أن يكرون غيراب العامرل غيرر مشرروع
وكذلك أن يتجاوز الحد األقصى لعدد أيام الغياب سواء متصل أو متقطع كما يشترط أن يوجه صاحب العمل إنذاراً كتابيرا ً للعامرل
بعد تغيبه نصف المدة المنصوص عليها في المادة.
وال يعتبر غياب العامل بسبب كالمرض أو التوقيف من الجهات المختصة سبب مشروع لالنهاء.
ويقصد بالسنة الواحدة في حالة الغياب المتقطع هو السنة التري تبردأ مرن أول غيراب مرثالً  /بدايرة الغيراب فري  35مرارس
لعام  3852م إلى  35مارس لعام 3852م،فإذا تجاوز المدة قبل إنتهاء السنة يفصل العامرل مرن العمرل وال يردخل فري حسراب مردة
الغياب المتتالية سوى أيام العمل الفعلية والراحة االسبوعية اذا تخللها الغياب ،مثالً غياب العامل لمردة إحردى عشرر يومرا ً متصرلة
ويتخللها بداية الغياب او نهاية الغياب راحة أسبوعية ،يعتبر في األصل أن العامرل قرد تغيرب عشررة أيرام فقر وفري هرذه الحالرة ال
يستطيع صاحب العمل فصل العامل من عمله ألن النظام تطلب أكثر من عشرة أيام متتالية ،أما اذا تخلرل يروم الراحرة االسربوعية
منتصف ايام الغياب فإنه يحسب من ضمنها ويعتبر العامل غايب لهذه اليوم.
فإذا وجه صاحب العمل اإلنذار بعد غياب العامل الحد األقصى لمدة الغياب أو قام صاحب العمل بفصل العامل حسب
الغياب ولم يقوم بإنذاره كتابيا ً ففي هذه الحالة يعتبر فصل صاحب العمل للعامل نظاميا ً ولكن اليرقى الى حرمانه من مستحقاته
لتخلف شرط شكلي من شروط الفسخ وهو شرط اإلنذار الكتابي.
وهذا ما قضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظرة جردة فري قرارهرا رقرم  225/3/02وتراريخ 5225/83/57هرـ برأن اقررار
العامل بالغياب وانه بإذن ولم يقدم مايثبت ذلك ،وعليه تقرر الدائرة أن الفصل يعتبر بسربب مشرروع إال انره اليرقرى لرنص المرادة
( )08من نظام العمل الن صاحب العمل لرم يقرم بإنرذار العامرل واعطراءه فرصرة للردفاع عرن نفسره ويسرتحق العامرل مكافرأة نهايرة
الخدمة.
ثامنا ً :إستغالل العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة:
قد نصت الفقرة الثامنة من المادة ( )08من نظام العمل على أنه ((إذا ثبرت أنره اسرتغل العامرل مركرزه الروظيفي بطريقرة
غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية )).
ويتضح من هذا النص أن استغالل العامل لمنصبه في الشركة أو المؤسسة لغرض تحقيق مصالح أو مكاسب خاصة به
بطريقة غير مشروعة ،ويحق للعامل قانونا ً أن يسرعى لتحقيرق مصرالحه الشخصرية ولرو كران عرن طريرق اسرتعماله لمرا يخولره لره
عمله لدى صاحب العمل من مميزات أو عالقرات ،مترى كران اسرتعماله لمركرزه الروظيفي قرد ترم بطريقرة مشرروعة وغيرر مخالفرة
للنظام أو العقد أو اآلداب العامة(.)1
وقد قضت الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جدة في قرارها رقرم  222/3/733وتراريخ 5222/80/3هرـ برأن العامرل
قام بطلب اغنام له من نفس المورد الذي يورد أغنام للجمعية التى يعمل لديها واقراره بإنه لرم ينتبره للفراتورة الترى ترم فيهرا اضرافة
اغنررام الجمعيررة الررى اغنامرره ،وعليرره تقرررر الرردائرة بررأن العامررل اسررتغل مركررزه الرروظيفي بطلررب اغنررام مررع طلررب الجمعيررة وبالتررالي
مشروعية انهاء خدمة العامل بناءاً على الفقرة ( )0من المادة ( )08من نظام العمل.

( )1منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 372
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تاسعا ً :إفشاء أسرار العمل :فقد نصرت الفقررة التاسرعة مرن المرادة ( )08مرن نظرام العمرل علرى أنره ((إذا ثبرت أن العامرل
أفشى األسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه)).
ويتضح من هذا النص إلزام العامل بالمحافظة على كافة األسرار التي اطلع عليها فيما يتعلق بعمله،
ويعتبر التزام العامل بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل من االلتزامات الجوهرية التري يترترب علرى اإلخرالل بهرا فصرل
العامل دون مكافأة أو تعويض ،فال يجوز للعامرل أن يبروح لعميرل عرن السرعر الحقيقري للسرلعة أو يخبرره برأن عمريالً آخرر اشرترى
بسعر أدنى ،كما يعتبر إخالال بهذا االلتزام اتفاق العامل مع عمالء صاحب العمل على أن يوجه لهرم نفرس العمرل خرارج المصرنع
بأثمان أقل ،ويعتبر إفشاء ألسرار المحل ويحق لصاحب العمل فصل العامل وفسخ التعاقد معه(.)1
ثانيا ا :الفسخ المشروع من جانب العامل :حدد نظام العمل حق العامل في فسخ العقد في المادة ( )05التي تجيز للعامرل
أن يترك العمل قبل نهاية مدته ودون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلما سرواء كران عقرد العمرل محردد المردة أو غيرر محردد
المدة في سبع حاالت-:
الحالة األولى :عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته :فقد نصت الفقرة األولى من المادة ( )05من نظام العمرل ((إذا لرم يقرم
صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل)).
يتضح من هذا النص أنه يجوز للعامل فسخ عقد العمل محدد المدة إذا لم ينفرذ صراحب العمرل أي الترزام مرن االلتزامرات
التي يلقيها عليه النظام أو الالئحة التنفيذية أو عقد العمل كإلتزام صاحب العمل بدفع األجر أو التزام صاحب العمرل بمرنح العامرل
إجازته السنوية أو األسبوعية مثالً.
الحالة الثانية :إدخال الغش على العامل وقت التعاقد :فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ( )05مرن نظرام العمرل علرى أنره
((إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه )).
ويتضح من هذا النص أنه وفقا ً للقواعد ا لعامة في التدليس كأحد عيوب اإلرادة التي تجعل العقد قابالً لإلبطال لمصرلحة
العامل.
وهذه الحالة ليست في الحقيقة فسخا ً لعقد العمل هي حالة إبطرال للعقرد بسربب التردليس الرذي شراب رضراء العامرل بحيرث
وقع في غل جوهري فيما يتعلق بشروط العقد ،أما إذا كان صاحب العمل قد أدخل الغش على العامرل ولكنره لرم يكرن السربب فري
وقوع العامل في الغل كان ذلك سببا ً للفسخ (.)2
الحالة الثالثة :إذا كلف صاحب العمل العامل بعمل يختلف اختالفا ً جوهريا ً عن العمل المتفرق عليره :يلترزم العامرل بتنفيرذ
العمل المتفق عليه فري العقرد ،وعليره ال يجروز لصراحب العمرل تكليرف العامرل إال فري الحراالت االسرتثنائية المنصروص عليهرا فري
المادة ( )18وهي حالة الضرورة والقوة القاهرة وحالة عدم االختالف الجوهري بحيث ال تتجراوز مردة التكليرف ثالثرين يومرا ً فري
السنة.
أما في غير هذه األحوال االستثنائية فال يلتزم العامل سروى بالعمرل المتفرق عليره فري العقرد ،ويحرق للعامرل رفرض القيرام
بالعمل الجديد فإن أصر صاحب العمل على موقفه،

( )1عبد الودود يحيى ،شرح قانون العمل ،مصدر سابق ،ص. 258
( )2السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 320
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جاز للعامل فسخ التعاقد دون إشعار مرع احتفاظره بسرائر حقوقره النظاميرة وأهمهرا مكافرأة نهايرة الخدمرة والتعرويض عرن
المدة المتبقية من العقد واعتبار أن صاحب العمل هو الذي بادر بإنهاء العقد إنهاءاً تعسفيا ً.
الحالة الرابعة :اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل أو أحد أفراد أسرته :فقد نصت الفقرة الرابعرة مرن المرادة
( )05نظام العمل على أنه ((إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أسرته ،أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم برالعنف أو سرلوك
مخل باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته )).
ويقصد باالعتداء كل قول أو فعل يمس كرامة العامل أو دينه أو شرفه حترى ولرو لرم يكرن مكونرا ً ألركران جريمرة جنائيرة
معاقب عليها في المملكة ،كما ال يلتزم أن يقع الفعل في مقر العمل.
ويقصد بالفعل المخل باألخالق أو اآلداب كل فعل شاذ عن سلوك الرجل المعتاد ويخالف الشرع والنظام (.)1
وتختص الهيئات العمالية بتقدير وجود االعتداء من عدمه حسب الظروف الواقعية في كل حالة على حده.
الحالة الخامسة :وجود خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته:
يحق للعامل ترك العمل وفقا ً لنص الفقرة السادسة من المادة ( )05مرن نظرام العمرل علرى أنره ((إذا كران فري مقرر العمرل
خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته ،بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ،ولم يتخذ من اإلجراءات مرا يردل علرى
إزالته )) .واشترط المنظم وجود خطر جسيم وأن يكون صاحب العمل على علم به ولم يقرم بإزالرة هرذا الخطرر كتقصرير صراحب
العمل في صيانة اآلالت حتى صارت مصدر خطر على العمل أو أن يصبح بناء المصنع آيل للسقوط.
الحالة السادسة :اإلنهاء بسبب القسوة أو الجور أو اإلهانة-:
يحق للعامل ترك العمل وفسخ عقد العمل المبرم مع صاحب العمل وبموجب الفقرة الخامسة من المرادة ( )05مرن نظرام
العمل على أنه ((إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهرة القسوة أو اإلهانة )).
ويقصد في هذه الصورة حالة تعمرد صراحب العمرل مضرايقة العامرل وإذاللره وإحراجره حترى يجعرل مرن المسرتحيل عليره
البقاء في العمل كتكليف العامل بعمل تافه ومن قبيل المعاملة الجائرة عدم المساواة بين العامل ومن يتساوون معه دون مبرر (.)2
ونجد أن نظام العمل السابق لم يذكر هذه الحالة من الحاالت التي يجيز للعامرل تررك العمرل وأضرافها فري النظرام الجديرد
من ضمن الحاالت.
الحالة السابعة :إجبار العامل علرى االسرتقالة :يجروز للعامرل تررك العمرل وفقرا ً لفقررة السرابعة مرن المرادة ( )05مرن نظرام
العمل على أنه ((إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع بتصرفاته وعلى األخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط التعاقد
إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد )).
وهدف المنظم من ذكر هذا النص هو حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة العماليرة ،وقرد يتعمرد صراحب
العمل بالضغ على العامل عن طريق المعاملة السيئة حترى يدفعره إلرى طلرب إنهراء العقرد فيظهرر العامرل هنرا أنره هرو الرذي برادر
بإنهاء العقد ،كأن يقوم صاحب العمل بنقل العامل إلى مركز أقرل ميرزة أو أن يرأمر العامرل بالعمرل تحرت أمررة مررؤوس لره أو أن
يوجه اللوم له أمام مرؤوسيه قاصداً إرغام العامل على ترك العمل.

( )1السيد عيد نايل ،الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 325
( )2حسام الدين كامل األهواني ،أسباب انقضاء عقد العمل ،مصدر سابق ،ص. 525
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ويرجررع تقرردير مررا إذا كرران إنهرراء العقررد بسرربب معاملررة صرراحب العمررل الجررائرة أو بسرربب مخالفترره لشررروط العقررد للهيئررات
()1

العمالية للنظر في الوصف القانوني لسبب اإلنهاء وتحديد الطرف المتسبب في إنهاء العقد.
المطلب الرابع :الفسخ غير المشروع لعقد العمل محدد المدة

ينتهي عقد العمل المحدد المدة بمقتضى المادة ( )77من نظام العمل بإنقضاء مدته أو بإنجاز العمل المتفرق عليره ،ولكرن
إذا لجأ صاحب العمل إلى فسخ العقد قبل إنتهاء المدة بغير سبب مشرروع وبردون أن يرتكرب العامرل أيرا مرن األخطراء المبينرة فري
المادة ( )08من نظام العمل.
أو إذ لجأ العامل بمحض إرادته إلى ترك العمل قبل إنقضاء مدة العقد في غير الحاالت المنصوص عليها في ( )05مرن
نظام العمل ،فإن هذا اإلنهاء يعتبر إنهاء غير مشروع.
والفسخ غير المشروع يشكل إخالال خطيراً بااللتزامات التعاقديرة المترتبرة علرى عقرد العمرل المحردد المردة ،ممرا يترترب
عليه إلزام الطرف الفاسخ بأن يدفع للطرف اآلخر تعويضا ً عن الضرر الناجم عن هذا الفسخ (.)2
الشك أنه إذا فسخ العقد لسبب غير مشروع فإن الطرف الذي أنهى العقد يكون مسؤوالً عن هذا الفسرخ ألنره تعسرف فري
استعمال حقه في الفسخ أو بمعنى أدق أخطأ في ممارسته حقه في الفسخ بتجاوزه الحدود التي رسمها القرانون فرإن مسرؤوليته هنرا
غير ناشئة عن استعماله حق الفسخ فهذا الحق مقرر لره أصرالً وإنمرا مسرؤوليته نجمرت مرن الخطرأ الرذي ارتكبره فري ممارسرة هرذا
الحق وبالتالي فإنه يكون قد أساء استعمال الحق أو تعسف في استعماله ،فإذا كران هرذا الحرق قرد أعطراه القرانون لإلنسران فرإن هرذا
األخير يتعين عليه أن يكون بصيراً على نفسه مدركا ًلكرل العواقرب مراعيرا ً هللا عرز وجرل فري كرل تصررف يأتيره إذ ال ضررر وال
ضرار في اإلسالم ،فإذا انحرف عن ذلك فإنه يكون قد أساء استعمال الحق ،كما أن معيار التعسف في استعمال الحق هرو معيرار
موضوعي فقد كان وال يزال فقهاء الشريعة الغراء يقيدون استعمال الحق بالمصالح المشروعة ،وبتوقى الضرر الجسيم الذي قرد
يصيب الغير فاألصل أن من استعمل حقه استعماالً مشروعأ ً ال يكون مسؤوالً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ولكن يكرون اسرتعمال
الحق غير مشروع عندما ال يقصد به سوى اإلضرار برالغير أو كانرت المصرالح التري يرمري إلرى تحقيقهرا قليلرة األهميرة بحيرث ال
تتناسب مطلقا ً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة أصالً.
وقد أناط المنظم بالهيئرات العماليرة أن تقردر مردى التعسرف فري قررار الفصرل كري تقروم بتقردير التعرويض المناسرب لجبرر الضررر
المترتب على هذا الفسخ المتسم بالتعسف في اسرتعمال الحرق ،واألصرل أن عربء إثبرات التعسرف فري اسرتعمال الحرق يكرون علرى
عاتق من يدعيه غير أن المشرع في نظام العمل جعل عبء إثبرات السربب المشرروع للفصرل يقرع علرى صراحب العمرل ،فرإذا لجرأ
صاحب العمل إلى الفسخ وجب عليه إثبات السبب الذي من أجله لجأ إلى هرذا القررار ثرم يكرون للعامرل أيضرا ان يثبرت أن الفصرل
كان مقرونا ً بالتعسف ولإلضرار به أو على األقرل أن الضررر الرذي أصرابه مرن جرراء ذلرك راجحرا ً بشركل ظراهر وملمروس علرى
المصلحة التي أرادها صاحب العمل أو أن ذلك القرار القاضي بالفسخ إنما كان لتحقيرق مصرلحة غيرر مشرروعة لصرالح صراحب
العمل وهي جميعها وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات والشك أن الهيئات العمالية يكرون لهرا سرلطة تقديريرة كاملرة فري
األدلة التي يسوقها طرفا الخصومة.
( )1منير فريد الدكمي ،نظام العمل السعودي في ميزان التحليل الفقهي ،مصدر سابق ،ص. 225
( )2نزار عبد الرحمن الكيالي ،الوسي في شرح نظام العمل السعودي ،مصدر سابق ،ص. 275 ،278
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وممررا ال جرردال فيرره أن نررص المررادة ( )55ينطبررق علررى عقررود العمررل المحررددة المرردة وغيررر المحرردد المرردة علررى حررد سررواء
لوروده طليقا ً فبالنسبة لعقد العمرل المحردد المردة فرإن األصرل أن هرذا العقرد ينتهري بإتمرام العمرل المتفرق عليره أو بانتهراء مردة العقرد
حسب ما هو وارد وواضح بين المتعاقدين في بيانرات العقرد غيرر أنره إذا لجرأ صراحب العمرل إلرى فصرل العامرل قبرل انتهراء المردة
المتفق عليها حسب نصوص العقد ودون أن يكون العامل قد ارتكب شيئا ً مما أوردته المادة ( )08من هذا النظام فإن هرذا اإلنهراء
للعقد وهذا الفصل يعتبر غير مشروع .ونفرس الحرال إذا لجرأ العامرل إلرى تررك العمرل قبرل انقضراء مردة العقرد وفري غيرر الحراالت
المبينة في المادة ( )05من هذا النظام ،ويسمى فقهاء القانون مثل هذا الفسخ بالفسخ المبتسر .ومتى كران األمرر كرذلك واتضرح أن
إنهاء العقد المحدد المدة كان بسبب غير مشروع فإنه يتعين على الطرف الثاني الذى قام بهذا اإلجراء (الفسخ المبتسر) بأن يردفع
للطرررف اآلخررر التعررويض المناسررب عررن هررذا الفسررخ وتقرردر اللجنررة المختصررة هررذا التعررويض علررى أسرراس جميررع مررا لحررق الطرررف
المضرور من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية حسرب المرادة ( )55مرن نظرام العمرل ،ولريس خافيرا ً أن الغالرب األعرم فري مثرل
حاالت الفصل هذه يكون من قبل صاحب العمل وعندئذ يكون العامل وهو الطرف المضرور قد حرم برال شرك مرن األجرور التري
كان سوف يتقاضاها لو بقي في عمله حتى نهاية العقد باإلضافة إلرى مرا أصرابه مرن أضررار أدبيرة تمرس سرمعته واعتبراره وقرد ال
يجد عمالً مماثالً في الحال وما إلى غير ذلك وهي أمور احتمالية.
وقد يجد هذا العمل المماثل في وقت قصير وكل هذه االعتبارات البد وأن تراعيها الهيئات العمالية عند نظرر التعرويض
وإذا كان صاحب العمل هو المضرور إذا كان اإلنهاء من جانب العامل – وهي حاالت نادرة جداً – فإن الضرر في نظرنا يكون
أقل من الضرر الذي يلحق بالعامل وهو الطررف الضرعيف إذا مرا أيسرر علرى صراحب العمرل أن يحصرل علرى عامرل آخرر برنفس
المستوى وبذات الشروط وهي أمور كلها البد وأن تكون في الهيئات العمالية لنظر التعويض.
ويقصد بالتعويض :هو ذلك الجزاء الذي يفرضه القانون علرى كرل مرن تسربب فري اإلضررار برالغير لجبرر الضررر الرذي لحقره
سواء كان الضرر ماديا ً أو معنويا ً.
وتبين من هذا التعريف انعقاد التزام قانوني في ذمة مرتكب الضرر بتأدية تعويض للمتضرر ،قرد يكرون تعويضرا ً عينيرا ً
بإزالة الضرر عن المضرور بإعادة الحال على ما كانت عليه قبل وقوع الضرر ،وقد يكون تعويضرا ً نقرديا ً بردفع مبلر مرن المرال
متفق عليه أو مفروض قانونا ً لجبر الضرر.
وقد قضت الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جدة في قرارها رقم  222/3/752وتراريخ 5222/87/35هرـ برأن طلرب
العاملة بزيادة مبل التعرويض ليصرل الرى ( )578888ريراال بسربب االضررار الناتجرة عرن فصرلها بغيرر سربب مشرروع ،وبمرا أن
التعويض أمر تقديري وجوازي تقدره الهيئات العمالية ،فرإن الردائرة تررى أن المبلر المحكروم بره فري الهيئرة االبتدائيرة ()72188
رياال كافي ومنصف للعاملة وترد طلبها في الزيادة.
أولا :التعويض العيني :يكاد الفقه القانوني يجمع على أن حق الطرف المضرور من إنهاء العقد إنهراءاً تعسرفيا ً ،يقتصرر
على المطالبة بالتعويض عن النقدي دون التعويض العيني لما فيه من المساس بالحريرة الشخصرية وإجبرار الطررف المنهري للعقرد
باإلستمرار في تنفيذ العقد رغما ً عن إرادته ،فضالً عن إشاعة روح التحدي واالستفزاز فري مكران العمرل لوجرود شخصرين أنهرى
أحدهما إرادة صريحة في عدم التعاون مع اآلخر ،وما في ذلك من إهدار لكرامة صاحب العمل وضياع هيبته أمام العمال وتقدر
قيامه بتوجيه العامل في عمله مما يهدر حسن سير العمل في المشروع.
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ونجد أن نظام العمل أعطي الهيئات العمالية سلطة تقديرية في إعادة العامل إلى عمله مرن عدمره حسرب مرا ذكررت ذلرك
المادة (  ) 50التي تنص علي ((يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغيرسربب مشرروع أن يطلرب اعادتره الرى العمرل وينظرر فري
هذه الطلبات وفق احكام هذا النظام والئحة المرافعات امام هيئات تسوية الخالفات العمالية))
ويقتصر حق الطرف المضرور مرن اإلنهراء الفسرخ غيرر المشرروع لعقرد العمرل علرى التعرويض النقردي فرال يسرتطيع أن
يجبر الطرف اآلخر على االستمرار في العقد حتى انقضاء كل مدته المحددة له ،ألن هذا يتنافى مع الحرية الشخصية لكل طرف
والزامه بالتعامل مع شخص آخر ال يرغب فيه وما يقضى إليه ذلك من إشاعة روح العداء والترربص والتحردي فري مكران العمرل
نتيجة االستمرار في عالقة عمل غير مرغوب في طرفها اآلخر.
ويؤخذ في االعتبار كذلك سعي العامل وجهده في الحصول على عمل جديد فإن تقاعس في البحرث عرن عمرل جديرد فلرن يكرون
الضرر نتيجة طبيعية إلنهاء العقد إذ كان بمقدور العامل أن يتوقى هذا الضرر ببذل قليل من الجهد في البحث عن عمرل ،فرإن لرم
يكن هناك تقصير من العامل في البحث عن فرصة عمل فال لوم عليه ويستحق تعويضا ً يعادل أجر ما بقري مرن مردة عقرده ،ولكرن
يلتزم صاحب العمل بإثبرات أن العامرل تقراعس أو قصرر فري البحرث عرن عمرل جديرد إذ يفتررض مرن حيرث األصرل أن العامرل لرم
يقصر أو يتواني ولهذا يستحق تعويضا ً عن كل المدة الباقية ما لم يثبت صاحب العمل أن العامل قد كسب مرن عمرل آخرر مثرل مرا
كان يكسبه من عمله لديه ،ويؤخذ في تقدير ذلك األمر مدى خبرة العامرل ألن العامرل ذا الخبررة يسرهل عليره أن يجرد عمرالً جديرداً
بخالف العامل محدود الخبرة كما يؤخذ في االعتبار سن العامل وظروفه.
ونجررد أن الهيئررات العماليررة اسررتقرت علررى عرردم إرجرراع العامررل إلررى العمررل فرري المؤسسررات الصررغيرة ألنهررا تكررون عالقررة
العامل بصاحب العمل مباشرة أما في المؤسسات الكبيرة والشركات فإنها تعيد العامل إلى عمله بشرط أن عقد العمل محدد المردة
لم ينتهي أثنراء التقاضري ،فرإذا انتهرت المردة ،فرال معيرار إلعرادة العامرل إلرى العمرل بسربب إنتهراء عقرد العمرل فرال ضرير مرن الحكرم
بالتعويض العيني في حالرة أن تكرون الشرركة أو المؤسسرة كبيررة ،كمرا أن التعرويض العينري يعتبرر بمثابرة تهديرد وردع للمتعسرف
يجعله يفكر مليا ً قبل إقدامه على هذا الفسخ ،فإذا كران ذلرك فلريس هنراك ثمرة مرانع مرن إجبرار صراحب العمرل المتعسرف مرن إعرادة
العامل إلى عمله أو إجبار العامل المتعسف إلى العودة للعمل.
وتختص الهيئات العمالية بسلطة تقديرية في إعادة العامل إلى العمل أو إجبار صاحب العمرل علرى عرودة العامرل للعمرل
مع مراعاة ظروف كل قضية على حده.
ثانيا ا :التعويض المالي (النقدي):
تقدم أن عقد العمل محدد المدة ينتهري بإنقضراء مدتره ،ويلترزم الطرفران باإللتزامرات المترتبرة عليهمرا طروال سرريان مردة
العقد ،إذ ال ينتهي العقد قبل إنقضاء المدة المحدودة له ،وال يجوز ألي طررف فيره أن ينهيره بإرادتره المنفرردة مفعرالالً بقيرام مبررر
وإال اعتبر مخال بالتزاماته العقدية مما يترتب مسئولية.
فإذا كان العامل هو الذي أخل بإلتزامه وأنهى العقد قبل أوانه بأن ترك العمل بإرادته المنفردة دون أن يتفق مع صراحب
العمل وبدون مبرر مشروع يبرر عملره هرذا فإنره يعتبرر مسرؤوالً ألنره أخرل بالتزامره األساسري وهرو القيرام بالعمرل المطلروب منره
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بمقتضى العقد فإنه يحق عليه الجزاء وهو التعويض لصاحب العمل كما أصابه من ضرر جراء الفسخ غير المشروع مرن جانرب
العامل(.)1
وإذا كان صاحب العمل هو الذي أنهى العقد قبل أوانه بأن فصل العامل قبل أن تنتهي مدة العقد بإرادته المنفردة وبردون
سبب مشروع يبرر ذلك فإنه يعتبر مسئوال ويحق عليره الجرزاء وهرو التعرويض للعامرل لمرا أصرابه مرن ضررر جرراء الفسرخ غيرر
المشروع من جانب صاحب العمل.
وهذا ماقضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جردة فري قرارهرا رقرم  223/3/082وتراريخ 5223/7/52هرـ برأن
يعوض العامل بمايعادل أجر عام كامرل حيرث ان العامرل غيرر سرعودي وعقرده محردد المردة ولرم تقردم الشرركة سرببا ً مشرروعا ً لهرذا
الفسخ ،لذا تقرر الدائرة الثانية زيادة التعويض بمبل ( )50888ثمانية عشر ألف رياال.
والحكم بتعويض العامل يراعي فيه حجم الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر فإن كان صاحب العمل هو الذي أنهرى العقرد إنهراءاً
غير مشروع ،فيقدر الضرر بما ضاع على العامل من أجر كان يستحقه خالل الفترة الباقية من العقد ويرنقص مرن هرذا التعرويض
بمقدار ما يحصل عليه العامل فور التحاقه بعمل جديد ،ويحق للمضرور كرذلك المطالبرة بتعرويض عرن الضررر األدبري إن وجرد،
فقررد يررؤدي إنهرراء العقررد إنهرراءاً غيررر مشررروع إلررى المسرراس بسررمعة العامررل وكرامترره مررثالً .مثررل :إتهررام العامررل برراإلختالس ثررم تقرروم
المحكمة بتبرئته من التهمة.

()2

ولو فرضنا ان نظام العمل حدد قيمة التعرويض النقردي بحرد اقصرى ثالثرة رواترب فري حالرة الفسرخ غيرر المشرروع فإنره
يختلف من عقد الى آخر ،فيمكن أن يكون عقد عمل مدته خمس سنوات وقام صاحب العمل بفصل العامل في السنة االولرى للعقرد
فال يتصور ان يتم تعويضه بحد اقصى ثالثة رواتب كتعويض للعامل جراء هذا الضرر برغم المدة الطويلة المتبقية للعقد.

()3

وهنا البد أن نشير باإلعجراب بنظرام العمرل الرذي لرم يحردد قيمرة التعرويض النقردي فري حالرة فسرخ العقرد قبرل انتهراء مدتره وأعطرى
للهيئات العمالية سلطة تقديرية ،وقد استقر في الهيئات العمالية على تحديد مبل التعويض بالنسربة الرى العامرل برالنظر الرى المردة
المتبقية من العقد وراتب العامل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ماكران يتقاضراه مرن أجرر واالعبراء العائليرة الملقراه علرى عاتقره
ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله السابق ومدى التعسف في قرار الفسخ ومردى ترأثير هرذا القررار فري سرمعة
العامل وغير ذلك من الظروف والمالبسات وفقا ً للعدالة والعرف الجاري.
وهذا ماقضت به الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جدة قري قرارهرا رقرم  222/3/5802وتراريخ 5222/55/52هرـ بأنهرا تتفرق
مع الهيئة االبتدائية في تعويض العامل بمبل ( )22715.1لاير لقاء المتبقي عن مدة العقد ،وعليه تقرر الدائرة أن هرذا التعرويض
كافي لجبر الضرر عن العامل ،وترد طلب العامل في زيادة التعويض.
ويلزم العقد محدد المدة طرفيه إلى نهاية مدته فال يجوز ألحردهما أن يسرتقل بإنهائره وإال عرد ناقضرا للعقرد ملتزمرا برالتعويض عرن
األضرار التي أصابت المتعاقد اآلخر ،فإذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمرل المحردد المردة قبرل انقضراء مدتره وهرو مرا يعررف
باالنهاء المبتسر للعقد ،فإن العامل يستحق هنا تعويضا يوازي مجموع أجره خالل الفترة الباقية في عقده،
( )1انظر عبد الرسول عبد الرضا ،الوجيز في قانون العمل الكويتي ،جامعة الكويت (كلية الشريعة والقانون ) ،الكويت ،5705 ،ص. 352
( )2صالح محمد دياب ،الوسي في شرح أحكام قانون العمل والتأمينات االجتماعية ،مصدر سابق ،ص. 221
( )3قانون العمل االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة ،المادة ( )557حدد قيمة التعويض النقدي في حالة الفسخ الغير المشرروع للعقرد المحردد
المدة ،وكذلك القانون االردني حدد قيمة التعويض النقدي في فسخ العقد محدد المدة .
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فقد أنشأ العقد محدد المدة حقا في األجر المتفق عليه فيه طوال مدة العقد ،وإنهاء العقد قبل انقضاء مدته يعني حرمان العامل عما
كان سيستحقه خالل بقية المدة ،وكذلك يثبت لصاحب العمل الحق في التعويض إذا أنهى العامل عقد العمل محدد المدة قبرل نهايرة
مدته ويشمل التعويض ماتعرض له المتضرر من أضرار كما لو تعطل العمل في المنشأة نتيجة تررك العامرل لعملره وإنهراء عقرده
قبل انقضاء مدته.
وهذا مايسمى بالتعويض عن تفويت المنفعة التى انعقد سبب وجودها فهي المال الذي يحكم به على مرن تسربب فري عردم
إدراك انسان مصلحة او فائدة مشروعة له تأكرد حصرولها ( ،)1والتفويرت يترترب عيره ضررر وقواعرد الشرريعة تقضري برالتعويض
عرن الضرررر ،ويحرق للطرررف المتضررر طلررب التعرويض عررن تفويرت المنفعررة باالضرافة الررى االضررار الحاصررلة لره سررواء كانررت
المنفعة للعامل رواتب المدة المتبقية التى كان سوف يستلمها لوال الفسخ الصادر من صاحب العمل ،والعكس كذلك المنفعة الفائتة
على صاحب العمل في ترك العامرل العمرل فري مزرعتره دون فسرخ العقرد وادى تركره للعمرل تلرف نصريب صراحب العمرل وفروت
نفعها في المحصول ،والقاعدة الشرعية أنه (الضرر وال ضرار) وكذلك القاعدة الشرعية أن (الضرر يزال).
وقد قضت الدائرة الثانية بالهيئة العليا بمحافظة جدة بقرارها رقم  222/3/237وتاريخ 5222/82/52هرـ برأن اعترراض الشرركة
على الزمها بدفع التعويض وحيث أن الثابت أن عقد العمل محدد المردة وأن اسرتناد الشرركة فري إنهراء خدمرة العامرل علرى سرعودة
الوظيفة ،لذا تقرر الدائرة الثانية عدم مشروعية إنهاء خدمات العامرل وتتفرق مرع الهيئرة االبتدائيرة فري الرزام الشرركة بردفع رواترب
المدة المتبقية من العقد كتعويض للعامل عن االضرار.
والبد أن نشير إلى أن التعويض عن الفسخ غير المشروع يختلف عرن الشررط الجزائري ،حيرث أن الشررط الجزائري يررد فري عقرد
العمررل كجررزاء عررن الفسررخ الصررادر سررواء مررن صرراحب العمررل أو العامررل ويلتررزم الطرررف الفاسررخ برردفع الشرررط الجزائرري للطرررف
المفسوخ ،ويرجع تقدير مبلر الشررط الجزائري للهيئرات العماليرة فري تعرديل مقردار هرذا الشررط سرواء بالزيرادة او النقصران حسرب
ظروف كل قضية.

الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات وأحمده وأشكره على أن يسر لي كتابة هذا البحث واتمامه بهذا الشكل المتواضع  ،والصالة
والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.
بعد أن تم البحث في موضوع (عقد العمل محدد المدة)  ،تكون خالصة البحث في عرضنا تعريف عقد العمل محدد المدة وبينا
صوره واهم مايميزه عن عقد العمل غير محدد المدة ووضحنا أسباب فسخ العقد سواء مشروعة او غير مشروعة ومايترتب
عليها من آثار قانونية سواء كانت بإعادة العامل الى عمله او التعويض عن هذا الفسخ اذا كان الفسخ غير مشروعا ً من قبل
صاحب العمل ،أما اذا كان الفسخ غير مشروعا ً من جانب العامل فيستحق صاحب العمل التعويض عن ما اصابه من ضرر
جراء ما اقدم عليه العامل.
وأبرز االيجابيات في النظام هو تحديد مدة قصوى لعقد العمل محدد المدة بالنسبة للسعوديين وبعدها يتحول العقد الى غير محدد
المدة،

 1نصر محمد الجوفان – التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها – مقال في تاريخ 5235/82/32هـ.
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وهدف المنظم من ذلك هو وضع أمان وظيفي للعمال السعوديين وكذلك حماية العامل من احتمال تحايل صاحب العمل بعقد
عقود محددة المدة وتجديدها كلما انتهت حتى يتخلص صاحب العمل من اإلجراءات الواجب إتباعها إلنهاء عقد العمل غير
المحدد المدة كاإلشعار ومشروعية اإلنهاء.
ك ما أن ابرز المواد التى تحتاج الى تعديل في النظام هو وضع المادة ( )55من نظام العمل الخاصة بالتعويض عن الفسخ غير
المشروع للعقود المحددة وغير المحددة ،وكان االفضل وضع كل نوع من العقود على حده إلن المعايير في التعويض تختلف
عن البعض ،وأود أن أدون في خاتمته أهم النتائج التي توصلت اليها وفقا ا كالتالي:
 -5أن عقد العمل محدد المدة يتميز بتحديد مدة زمنية له في عقد العمل صراحةً او ضمنا ً.
 -3أن عقد العمل محدد المدة ال يحتاج الى إشعار (اخطار) للطرف االخر في انتهاء عقد العمل في حين ان عقد العمل غير
محدد المدة البد ان يشعر الطرف الراغب باالنهاء الطرف االخر حسب المادة ( )57من نظام العمل.
 -2التقاعد ليس سببا النتهاء عقد العمل محدد المدة ويعتبر العقد مستمراً حتى تاريخ انتهاءه في حين ان عقد العمل غير محدد
المدة يعتبر التقاعد سببا ً في انتهائه.
 -2أن التعويض عن فسخ العقد قبل انتهاء مدته ير جع لتقدير عضو الهيئة االبتدائية ويؤخذ في االعتبار المدة المتبقية من
العقد واالضرار الحالية والمستقبلية للطرف المضرور ويخضع مبل التعويض لرقابة الهيئات العليا.
 -7استقالة العاملة خالل ستة شهور بعد زواجها او استقالتها بعد ثالثة شهور من تاريخ الوضع يعتبر سبب مشروع النتهاء
عقد العمل مع احتفاظها بمكافاة نهاية الخدمة كاملة.
 -1ان عقد العمل الخاص بالعامل غير السعودي هو عقد عمل محدد المدة دائما ً.
التوصيات:
 -5أوصي المنظم على النص في أحكامه بعدم إعادة العامل إلى عمله (التعويض المعنوي) في العقود المحدد المدة،
باعتبار أن االصل في التعويض هو التعويض النقدي ،وفي جميع األحوال التي يثبت فيها عدم مشروعية القرار الصادر
من صاحب العمل اليمكن اجباره على استمرار العامل بعد انتهاء مدة العقد سواء انتهت المدة قبل رفع الدعوى أو أثناء
التقاضي لدى الهيئات العمالية.
 -3ضرورة أن تتضمن نصوص نظام العمل على المعايير في التعويض النقدي في حالة فسخ عقد العمل المحدد قبل
إنتهاء مدته حيث أن المعايير المعتمدة في الهيئات العمالية المدة المتبقية من العقد ونوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل
ومقدار ماكان يتقاضاه من أجر واالعباء العائلية الملقاه على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد عن دخله من عمله
السابق ومدى التعسف في قرار الفسخ ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والمالبسات
ووفقا ً للشريعة االسالمية والعدالة والعرف الجاري.
 -2أوصي المنظم بأن يكون التقاعد سببا ً النتهاء جميع العقود سواء محددة المدة أو غير المحددة مع احتفاظ العامل
بحقوقه النظامية كاملة ،ألن بلوغه سن التقاعد ليس بإختياره وتعتبر خارج عن إرادته.
وفي الختام اسأل هللا العلي القدير أن اكون قد وفقت في بحث عقد العمل محدد المدة  ،وهللا من وراء القصد.
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الـمراجع:
 -5فخري ،عاطف (1204هـ) .الدليل األبجدي في شرح قانون العمل السعودي ،ط ،1دار تهامة ،جدة.
 -3كيره ،حسن (1191م) .أصول قانون العمل ،منشاة المعارف ،كلية الحقوق جامعة االسكندرية.
 -2الدكمي ،منير فريد (5222هـ) .نظام العمل السعودي الجديد في ميزان التحليل الفقهي شرح مفصل ألحكام نظام العمل
السعودي – الطبعة الثالثة – دار الفضل للنشر والتوزيع – جدة.
 -2زكي ،محمود جمال الدين (5282هـ) قانون العمل ،الطبعة الثالث ،مطبعة جامعة القاهرة ،مصر.
 -7الكيالي ،نزار (5272هـ) .الوسي في شرح نظام العمل السعودي ،ط ،5الدار السعودية للنشر ،جدة.
 -1الرند ،ناصر (3858م) .االنهاء التعسفي لعقد العمل ،سلسلة الرسائل العلمية ،أكاديمية شرطة دبي.
 -5فرج ،توفيق (5757م) .قانون العمل اللبناني – مكتبة مسكاوي.
 -0دياب ،صالح (3883م) .الوسي في شرح احكام قانون العمل والتأمينات االجتماعية ،الطبعة االولى ،دار النهضة
العربية.
 -7البرادي ،صالح (5255هـ) .بحث تخرج  /انتهاء عقد العمل واآلثار المترتبة عليه ،معهد اإلدارة العامة الدورة (.)38
 -58الفوزان ،براك (د.ت) .التعليق على نظام العمل السعودي الجديد ،الطبعة الثانية ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض.
 -55االهواني ،حسام الدين (د.ت) .أسباب إنقضاء عقد العمل في ظل القانون رقم  53لسنة 3882م – 3887م.
-53

البسيوني ،محمد (5777م) .سلطة رب العمل في االنفراد بتعديل العمل ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية –
القاهرة.

-52

فرج ،عبد الرزاق حسن (5751م) .شرح قانون العمل ،الطبعة األولى ،القاهرة.

-52

العمروسي ،أنور (5703-5705م) .قضاء العمال ،الطبعة الثانية ،المنصورة.

-57

يحي ،عبد الودود– شرح قانون العمل – مكتبة القاهرة الحديثة – القاهرة.

-51

عبد الرضا ،عبد الرسول (5705م) .الوجيز في قانون العمل الكويتي – جامعة الكويت (كلية الشريعة والقانون)
للنشر – الكويت.

-55

نايل ،السيد عيد (د.ت) .الوسي في شرح نظامي العمل والتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية،
الطبعة االولى ،جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع ،الرياض.

النظمة والمصادر:
 –5نظام العمل السعودي – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )75/وتاريخ 5231/80/33هـ
 -3نماذج من القرارات الصادرة من الهيئات العليا لتسوية الخالفات العمالية.
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