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 مقدمة:

 تنقسم عقود العمل من حيث المدة إلى نوعين:

 عقود ُمحددة المدة. -1

 عقود غير ُمحدد المدة. -2
 

 على النحو التالي:  في حال العامل السعوديكل نوع منهما  وسوف نوضح حاالت وأحكام
 

 

 .لسعودي(لعامل ا)ل عقود العمل ُمحددة المدةالنوع األول: 

 

 .)للسعودي( لعمل ُمحددة المدةصور وحاالت عقود ا أوالً:

 

 يكون عقد العمل ُمحدداً المدة في أيٍ من الحاالت اآلتية:

 .أن مدته محددةعلى طرفيه العمل اتفاق إذا تضمن عقد  -1

 : من نظام العمل على أنه (55/1)المادة  تنص

 .بانقضاء مدته ....( محدد المدةينتهي عقد العمل  -1)

 

 : أعاله المادةنص المستفاد من 

 .محددة تهمدأن إذا تضمن االتفاق على  - للسعودي -يكون عقد العمل محدداً المدة    أ(

دنى أقصى أو أ عمل حداً لعدم اشتراط نظام ال أو أكثر أو أقلحدد المدة سواًء كانت هذه المدة عاماً يكون العقد مُ  ب(

لتعريف المادة وفقاً  عمل مؤقت(عقد )بـ عقد ال يسمىأو أقل فيوماً  "90"العقد مدة كانت إال أنه إذا ) مدة العقدل

 .للعمل المؤقت)الثانية( 

 

 مثلة على هذه الحالة:أ

 أن يتضمن عقد العمل ما نصه:: (1) لامث

 .(هـ30/12/1439هـ وينتهي في تاريخ 01/01/1439يبدأ من تاريخ واحد هجري عام العقد هذا )مدة 
 

 أن يتضمن عقد العمل ما نصه:  :(2) مثال

 هـ(.30/12/1439وتنتهي في تاريخ للعمل العامل بدأ من تاريخ مباشرة تالعقد دة هذا )م
 

 : مالحظات هامة

  .(هـ30/12/1439)بهما المذكور بحلول التاريخ  -( السابقين 2( و )1في المثالين ) –العمل تنتهي مدة عقد   -

 أخوكم/ طلعت ناقرو
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أو مدة  لمدة مماثلة لم يتضمنا أن مدة العقد تُجدد سواءً سابقين البالمثاليين العقد مدة تحديد حيث أن نص بند  -

للعقد  ة األصليةاء المدواستمرار الطرفان في العالقة العمالية رغم انتهمحددة فإنه بانتهاء المدة األصلية للعقد 

 ً ً وبصورة تلقائيةأن  - حال العامل السعودي فقط -يترتب على ذلك نظاما ير عقد غ إلى يتحول العقد نظاما

حدد المدة ل المُ ينتهي عقد العم -1)والتي نصت على أنه:  ( من نظام العمل55/1حدد المدة عمالً بالمادة )مُ 

 .(ُعدَّ العقد مجدداً لمدة غير محددةبانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه 

 

 .ُمحددةُمدة إذا انتهت مدة العقد األصلية وتضمن العقد أن مدته تُجدد لمدة مماثلة أو  -2
 

 : على أنهمن نظام العمل  (55/2) المادة تنص

 ....( تفق عليهالمدة الملإذا تضمن العقد محدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو مدة محددة فإنه يتجدد  -2)  
 

 : أعاله المادةنص المستفاد من 

 صراحةً  عقدتجدد لها الالمدة التي يهذه وتُحدد دة أخرى لمشترط صراحة بعقد العمل أن مدة العقد تتجدد يلزم أن يُ   أ(

 .وبعبارة وصيغة دقيقة

فإذا  صلة للعقد،مدة األيقصد بلفظ )مدة مماثلة( بنص المادة أعاله أي أن المدة المجدد لها عقد العمل تكون نفس ال ب(

( كانت ية )عامينصلاأل ذا كانت المدة)عاماً( كذلك، وإ لها العقد جددكانت المدة األصلية )عاماً( كانت المدة المُ 

 كذلك ... وهكذا. ()عامين المدة المجدد لها العقد
 

 : على هذه الحالة أمثلة

 : (محددة)مدة أو  (مماثلة)التجدد لمدة شرط أن يتضمن عقد العمل  :( 1) مثال

هـ 30/12/1437وتنتهي في تاريخ هـ 01/01/1437واحد تبدأ مـن تاريخ هجري مدة هذا العقد عام )

 .( أو )مدة أخرى محددة مثل ستة أشهر( - مماثلةلمدة تلقائياً وتُجدد 
 

 ات:مالحظال

 .هـ30/12/1437في تاريخ  تنتهيمدة العقد األصلية السابق في المثال  -

من تاريخ  جددةالسنة المُ تبدأ ف مماثلة(مدة )لصريح لفظ ة واحدة فقط دواحد ولمهجري عام العقد ل يتجدد -

 .هـ30/12/1438 هـ وتنتهي في01/01/1438

ديد يكون أن التجب مماثلة( مدة)اشتراط التجديد بلفظ قد جرى العمل في كثير من الهيئات العمالية بتفسير أنه و

ثر من تكرراً ألكميكون  ، وأن التجديد البالمادة الذي جاء مفرداً  )مدة(تقيداً بحرفية لفظ  لمدة مماثلة واحدة فقط

 التعدد والتكرار.  تعنيألنها  دد()مُ  لفظلعقد مرة إال إذا تضمن ا

 خوكم/ طلعت ناقروأ
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أنه سعودي العامل ال ي حالوبالتالي فإنه بانتهاء المدة المجددة )السنة الثانية لعقد العمل( يترتب على ذلك نظاماً ف

ً  -فقط للعامل السعودي -العقد بمجرد انتهاء المدة المجددة )السنة الثانية لعقد العمل( يُصبح   وبصورة نظاما

 . السابق ذكرها ( من نظام العمل55/1تلقائية غير ُمحدد المدة عمالً بالمادة )
 

 : (مماثلة د)التجدد لمدشرط أن يتضمن عقد العمل  :(2) مثال

هـ 30/12/1437وتنتهي في تاريخ هـ 01/01/1437واحد تبدأ مـن تاريخ هجري مدة هذا العقد عام )

 .( مماثلةد لمدتلقائياً وتُجدد 

 :)للعامل السعودي( مدة العقد اآلثار المترتبة على تكرار تجديد

د غير إلى عق -قلأأيهما – انتهاء العام الرابع وأيتحول عقد عمل السعودي فقط نظاماً وتلقائياً بعد التجديد الثالث 

 والتي نصت على أنه:  ( من نظام العمل55/2عمالً بنص المادة ) محددة المدة

ً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يإ -2) ق لمدة المتفتجدد لذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا

ا نوات أيهمسأربع  عليها، فإن تعدد التجديد ثالث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد

 .المدةأقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحّول العقد إلى عقد غير محدد 

 .لسعوديوسوف يرد شرح ذلك تفصيالً عند تناولنا لصور وحاالت عقود العمل غير محددة المدة للعامل ا

 

 : التجديد دةدون تقيد أو تحديد لم (لمدد)التجدد شرط أن يتضمن عقد العمل  :(3) مثال

هـ 30/12/1437وتنتهي في تاريخ هـ 01/01/1437واحد تبدأ مـن تاريخ هجري مدة هذا العقد عام )

 .(أخرىلمدد تلقائياً وتُجدد 

اق عليها االتف ... إلخ دون مكتوبوكذلك كأن يُذكر بأن التجديد لمدد يتفق عليها الطرفان أو بموجب ملحق 

 .أو دون تحرير  ملحق يُحددها
 

 ات: لمالحظا

دة  )تجدد لممثالً  ى محددةأو تحديدها بمدة أخر )مماثلة(عدم تحديد المدة التي يتجدد لها العقد سواء بذكر لفظ  -

السنة )صلية للعقد بمجرد انتهاء المدة األوفي تلك الحالة و، فإنه تاريخ معينانتهائها في  تحديدعدم أو  (عام

 لمدة عمالً ير ُمحدد اوبصورة تلقائية إلى عقد غ - في حال العامل السعودي -يتحول العقد نظاماً األولى بالمثال( 

 . والسابق ذكر نصها العمل ( من نظام55/1بالمادة )
 

 .أن تكون مدة العقد ُمحددة بأداء عمل معين أو مشروع ُمحدد -3

 :من نظام العمل على أنه (57المادة ) تنص

 المتفق عليه( ينتهي بإنجاز العمل، فإنه بعمل معينإذا كان العقد من أجل القيام )

 أخوكم/ طلعت ناقرو
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 : أعاله المادةنص المستفاد من 

و ذا العمل أهويوصف حدد يُ وحددة بعمل أو مشروع بعينه صراحة أن مدة العقد مُ العمل ذكر بعقد يُ يجب أن 

ة أن قد صراحذكر بالعوي، ويرفع عنه الخلط أو الجهالة مشاريعالمشروع بما يميزه عن غيره من أعمال أو 

 المشروع.العمل أو مرتبطة بانتهاء هذا  ة العقدمد
 

 يتضمن عقد العمل ما نصه: أن  :على هذه الحالة مثال

د رقم قأو موضوع الع-.... رقم مشروع المباشرة العامل لعمله وتنتهي بانتهاء مدة هذا العقد تبدأ مـن تاريخ )

 ( .للمالك/ ........... بمنطقة ........ حي ............... ...د برج يتشيالخاص ب -.....

...... رقم .....موضوع عقد )يسمى العقد( ب عة الحرم المكيبانتهاء مشروع توسمدة العقد )تنتهي أو مثالً 

  .(وتاريخ ........... 

نتهاء لعمل قبل اأنهى أحد الطرفين عقد اوبالتالي إذا  العقد بانتهاء المشروعمدة نتهي تففي هذا المثال 

المادة  بالمذكورة بالعقد دون سبب مشروع يتحمل تعويض الطرف اآلخر عمالً  - مدة العقد -المشروع 

ً  ( من نظام العمل77)  .على النحو الذي سيرد تفصيله الحقا
 

 ات:لمالحظا

 لتالية: من الوجوه اوذلك الناحية العملية والتطبيقية فقط تقتصر على هذه الحالة المتعلقة ب المالحظات

بيعة العمل طحيث  كثر من معنى منألالنص معه مما قد يحمل غموض أو لبس )مدة العقد( أن يشوب صيغة البند  (أ

 .مدة العقد مدته هيعد تُ الذي  أو المشروع
 

ة )صاحب المنفذ أن ال ينتهي المشروع وإنما يتم سحبه من قبل الجهة الحكومية المالكة لتقصير من قبل الجهة ب(

 العمل في المثال( أو إخالل منه.
 

 .يةألسباب خارجة عن إرادة طرفي العالقة العمالبصورة مبالغ فيها أن يتوقف المشروع أو يطول  جـ(

 لى القواعدعالمدة  وغيرها تعتمد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع في تفسيرها لبند المالحظات أعالهوفي مثل 

لمختصة اه المحكمة ا ترامأو  حكام العامة في اإلثباتالشرعية والعدالة والقياس واالستنباط ... إلخ متقيدة في ذلك باأل

 ً ثل مفي  –سعودي عتبر عقد عمل الأُ إال )و –كل حالة على حده  –مع معطيات ووقائع الدعوى  بنظر النزاع مناسبا

 .(غير محدد المدة -مالحظات تلك ال
  

 ً  :لغير سبب مشروععقد العمل ُمحددة المدة التعويض في حال إنهاء أحكام  :ثانيا

و لسبب مدته أ العمالية إنهاء عقد العمل محدد المدة إال بانتهاءرفي العالقة طاألصل أنه ال يجوز ألي من  -

 ... إلخ(. 87 و 82و  81و  80و  -2عدا الفقرة  - 74حاالت المواد مشروع تحقق قبل انتهاء مدة العقد )مثل 

 أخوكم/ طلعت ناقرو
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 نتهاء مدتهاة قبل ُمحدد المدفي حال أنهى أحد طرفي العالقة العمالية )العامل أو صاحب العمل( عقد العمل وأنه  -

المدة  ل أجرلسبب غير مشروع فيستحق الطرف اآلخر تعويضاً عن ذلك اإلنهاء ويُقدر هذا التعويض بما يُعاد

اتفاقي حيث  ما لم يتضمن العقد النص على تعويضمن نظام العمل  (77/2)المتبقية من العقد عمالً بالمادة 

 .أعاله ي عمالً بمقدمة ذات المادةيطبق في هذه الحالة التعويض االتفاق

 

 )للعامل السعودي( عقد العمل غير محدد المدة النوع الثاني:

 

 صور وحاالت عقود العمل غير ُمحددة المدة:أوالً: 
 

 تية:االت اآلبأيٍ من الحتكون و تكون فقط في عقود العامل السعوديحاالت عقود العمل غير ُمحددة المدة أنَّ  -
 

 عمل اتفاق الطرفان على أن العقد غير ُمحدد المدة.إذا تضمن عقد ال -1

 أن يتضمن عقد العمل ما نصه:  مثال:

 .(هـ01/01/1440  تاريخ المدة على أنَّ يبدأ من  غير محددهذا العقد )
 

 لمدة(.إذا لم يتفق طرفا العقد على مدة محددة للعقد أو تاريخ معين النتهائه )خال العقد من تحديد ا -2

 ن عقد العمل ما نصه: أن يتضم مثال:

 (.هـ01/01/1440 تاريخ اعتباراً من  العقد هذا  )يبدأ

 

خرى سواًء أي مدة إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه رغم انتهاء مدته األصلية، ولم يتضمن االتفاق على تجديده أل -3

 مماثلة أو محددة.

ن ليها أو دوتفاق علحق كتابي ... إلخ دون االوكذلك كأن يُذكر بأن التجديد لمدد يتفق عليها الطرفان أو بموجب م

 تحرير  ملحق يحددها.
 

 أن يتضمن عقد العمل ما نصه:  مثال:

 هـ(.30/12/1438وينتهي في  هـ01/01/1438المدة بعام واحد هجري يبدأ من  محددهذا العقد )

ي ال يجدد ألأنه ) عقد النص علىولم يتضمن بند المدة االتفاق على التجديد لمدة أو مدد مماثلة أخرى، أو تضمن ال

عد انتهاء لعقد بامدة أخرى( وانتهت مدة العقد المتفق عليها وعلى الرغم من ذلك استمر طرفيه في تنفيذه، فيصبح 

 غير محدد المدة. -في هذا المثال-مدته األصلية 
 

ى مدة اإلضافة إللية بة العقد األصاألصلية أو إذا بلغت مد تهإذا تم تجديد العقد لثالث مرات متتالية بعد انتهاء مد -4

 .(55/2)مادة  واستمر طرفاه في تنفيذه بعد ذلك -أيهما أقل –التجديد أربع سنوات 

 أخوكم/ طلعت ناقرو
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 أن يتضمن عقد العمل ما نصه:  (:1مثال )

جدد وتُ  هـ30/12/1436وتنتهي في تاريخ هـ 01/01/1436واحد تبدأ مـن تاريخ هجري مدة هذا العقد عام )

  .(مدد أخرى مماثلةلتلقائياً 
 

 على النحو التالي: المتجددة العقد مدد فتكون 

 هـ( يكون العقد محدد المدة خاللها.30/12/1436هـ إلى 1/1/1436المدة األصلية )من  -

 المدة خاللها. هـ يكون العقد محدد30/12/1437هـ إلى 1/1/1437من  (المدة الُمجددة األولى)التجديد األول  -

 دد المدة خاللها.هـ يكون العقد مح30/12/1438هـ إلى 1/1/1438من  (المدة الُمجددة الثانية)لتجديد الثاني ا -

 دد المدة خاللها.هـ يكون العقد مح30/12/1439هـ إلى 1/1/1439من ( المدة الُمجددة الثالثة)التجديد الثالث  -

 لمدة.اير محددة ى عقد غالثالث وانتهاء العام الرابع إل نظاماً وتلقائياً بعد التجديد عقد عمل السعودي فقطويتحول 
 

 أن يتضمن عقد العمل ما نصه:  (:2مثال )

تلقائياً جدد وتُ هـ 30/12/1438وتنتهي في تاريخ هـ 01/01/1436تبدأ مـن تاريخ هجريين  ينعاممدة هذا العقد )

 .(مدد أخرى مماثلةل

 على النحو التالي: المتجددة العقد دد مفتكون 

 هـ( يكون العقد محدد المدة خاللها.30/12/1438هـ إلى 1/1/1436المدة األصلية )من  -

 المدة خاللها. هـ يكون العقد محدد30/12/1440هـ إلى 1/1/1439من ( المدة الُمجددة األولى)التجديد األول  -

ً بعد السعودي فقط ويتحول عقد عمل  ً وتلقائيا ية مع لعقد األصلابلوغ مدة وذلك ل ولالتجديد األانتهاء مدة نظاما

 .هاى نص( من نظام العمل السابق اإلشارة إل55/2عمالً بالمادة ) (أربعة أعوام) مدة التجديد األول
 

 األحكام النظامية لعقود العمل غير ُمحددة المدة وآثارها: ثانياً:

 .عودي فقطإال على عقود العامل السال تنطبق حاالت أو أنواع عقود العمل غير محددة المدة  -1

 لسعودي.اغير لعامل ( من نظام العمل ال يصبح هناك عقد عمل غير محدد ل37حيث أنه بتطبيق أحكام المادة )

 .النتهاء العقد غير ُمحدد المدةمحددة ال يوجد مدة  -2

و  81و  80 و -2عدا الفقرة - 74وإنما يحق ألي من طرفيه إنهاءه ألسباب مشروعة أخرى منها )حاالت المواد  

 ... إلخ(.  87و  82

 إلزامية مهلة اإلشعار حال الرغبة في إنهاء العقد غير محدد المدة: -3

نصوص إلشعار الممهلة االتقيد ب -لإلنهاء باإلضافة لتوافر السبب المشروع–يلزم نظاماً إلنهاء العقد غير محدد المدة 

 نه: أه المادة على ، حيث نصت هذلة لإلشعارمهاالتفاق على ( من نظام العمل ولو لم يتضمن العقد 75عليها بالمادة )

 أخوكم/ طلعت ناقرو
8من  7  
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ب بموجه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بناًء على سبب مشروع يجب بيان)

 إذا تين يوما  سل عن إشعار يوجه إلى الطرف اآلخر كتابة قبل اإلنهاء بمدة تحدد في العقد، على أال تق

  (.امل يُدفع شهريا ، وال تقل عن ثالثين يوما  بالنسبة إلى غيرهكان أجر الع

 

 تقدير التعويض:  -4

يستحق شروع فمفي حال أنهى أحد طرفي العالقة )العامل أو صاحب العمل( عقد العمل غير ُمحدد المدة لسبب غير 

ً عن ذلك اإلنهاء ويُقدر هذا التعويض بما يُعادل أجر ) ً عن كل سن( يوم15الطرف اآلخر تعويضا ة من سنوات ا

ما لم مذكورة، وذلك ( من ذات المادة ال3وبما ال يقل عن أجر شهرين عمالً بالفقرة ) (77/1)الخدمة عمالً بالمادة 

 .ادةات المذيتضمن العقد النص على تعويض اتفاقي حيث يطبق في هذه الحالة التعويض االتفاقي عمالً بمقدمة 

 

  أخيراً:

 سردها.للمقام اموضوع أو ال يتسع الالك تفاصيل لم نتطرق لها إما لكونها ليست ذات صلة بأنه من المؤكد أن هن

 هذا وباهلل التوفيق،،،

 المستشار اإلداري والعمالي           

 المحكم التجاري والشرعي       

 الباحث القانوني بكلية الشرق العربي  

 

 أخوكم/ طلعت عبد الرحيم ناقرو    
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