
ل عقد عم   

   :تفاق بين كل من الم قد تم ا      /     /هـ الموافق           /      /أنه في يوم       

 . والممثلة برئيس الشركةألول ، المملكة العربية السعودية والمشار إليها في هذا العقد بالطرف ا        ،              أ ـ شركة 

 . الثاني  والمشار إليه في هذا العقد بالطرف               وعنوانه               وجنسيته                                      /ب ـ السيد 

                   والدرجة             المرتبة              ول على تشغيل الطرف الثاني بوظيفة  أل لقد وافق الطرف ا •

الثاني على   ويوافق الطرف   .ويحدد له واجباته المدير المسؤول حسب متطلبات العمل                     على سلم   

 .األول قدرته وخبرته لمصلحة الطرف إنجاز جميع الواجبات على أحسن وجه مستعملا 

رف الثاني عمله كما يظهر في ذيل هذا العقد، وقابلة للتجديد لنفس  تبدأ من تاريخ مباشرة الط         مدة هذا العقد     •

ا قبل  آلأن يخطر الطرف ا  وفي حالة رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد عليه .الفترة أو لفترات أخرى خر كتابيا

 .شهرين من تاريخ انتهاء العقد 

ول  أل وللطرف ا .المملكة العربية السعودية ،              ول ب أل سيكون عمل الطرف الثاني في شركة الطرف ا •

متطلبات   فرع من فروع الشركة أو مجموعة الشركات حسب  اي الحق في أي وقت أن ينقل الطرف الثاني إلى

 .العمل بصفة مؤقتة أو دائمة 

  ثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بموجب هذا العقد، ويحق للطرف ليعتبر الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ث •

  الول حسب رأيه المطلق أن الطرف الثاني  أل ول إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء تلك المدة إذا قرر الطرف األا

ول تذكرة العودة إلى  األ الطرف  يصلح للعمل لديه وذلك دون إعطاء إنذار مسبق أو دفع مكافأة، وفي هذه الحالة يدفع 

 . موطن المتعاقد 

ا قدره ول إلى الطرف الثاأليدفع الطرف ا  • نهاية كل شهر   سعودي تدفع في  اير           ني مقابل خدمته راتباا شهريا

 . ديلمي

مصاريف   جميع                        /بدل السكن للطرف الثاني كالتالي / ول على تأمين السكن أل يوافق الطرف ا •

 . تكون على حساب الطرف الثاني (كهرباء، تلفون، ماء)الخدمات 

أول   من  41%ما يمثل اير سعودي                 ت شهري مقداره   لول للطرف الثاني بدل مواصأليدفع الطرف ا  •

 .الموظف /مربوط المرتبة المثبت عليها العامل

 . لتزامات المالية المتوجبة عليه للدولة من ضرائب وأية نفقات أخرى اليدفع الطرف الثاني ا  •

والذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية    يجتماع إلول أن يشترك الطرف الثاني في الضمان ا ألافق الطرف ا و •

ا    % 5  ت، وسوف يخصملوذلك حسب النظام والتعليمات المتبعة وما قد يطرأ عليها من تعدي من الراتب شهريا

 .جتماعيلتغطية مشاركة الطرف الثاني بالضمان اال

ا إجازة سنوية، وسيرتب تاريخ ا         ثاني مدة   يمنح الطرف ال • العمل وموافقة الطرفين   جازة حسب متطلبات إليوما

 .جازات إلوسيقوم مدير الشركة بعمل جدول ا

 سنتين /سنة ول للطرف الثاني تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية المخفضة وذلك كلأل يمنح الطرف ا •

                       . الي           ول الطرف الثاني في بداية العقد تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية المخفضة من  أل يمنح الطرف ا •

ا بدون أي إخطار إذا لم تمنح أو تجدد رخصة ايعتبر هذا العقد ال  •  .قامة ورخصة العملإلغيا

المعلنة ويتصرف   عربية السعودية ويتبع التعليمات يوافق الطرف الثاني أن يتبع ويمتثل لقوانين ونظم المملكة ال •
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ا للقانون ولم يتمكنحسب التقاليد المتعارف عليها في المملكة، وإذا ارتكب عملا  من القيام بمسؤوليات الوظيفة    مخالفا

 . طار وعلى إلغاء هذا العقد بدون سابق إخ  وحده عن النتائج المترتبة على فعله نتيجة لهذا العمل فسيكون مسؤوالا 

غير ذلك بأجر أو    يجوز للطرف الثاني أن يعمل أي عمل آخر سواء في طبيعة العمل المذكور في هذا العقد أو  ال •

 .بدون أجر حتى لو كان في غير ساعات العمل

 . ل عمله أو بسببه أو بعدهل يجوز للطرف الثاني أن يقبل أية دفعات أو هدايا خ  ال •

العقد، وإذا لم يقم بإشعار   ل سريان هذاول فيما إذا اتصل به أحد للعمل خلأل على الطرف الثاني إشعار الطرف ا •

ا ل  .تفاق الذي تم بين الطرفين لالشركة بذلك فإنه يعتبر مخالفا

في الشركة أو بعد  ل فترة عمله لسرار الصناعية والتجارية التي يعلمها من خأليلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء ا •

 . حقة القانونية لسيقع تحت طائلة الم وإال  انتهائها ألي طرف آخر،

ا لكل المسؤوليات، ال  • ول إنهاء ألللطرف ا  يحق  بينما يقوم الطرف الثاني بأداء عمله حسب نصوص العقد ومستوفيا

إنهاء الخدمة مباشرة مع   في حالة إنذار الطرف الثاني بإخطار كتابي قبل شهر واحد أو خدمات الطرف الثاني إال 

ا يعادل مرتب شهر واح د تعويضه مبلغا

ا قبل انتهاء المدة المتفق عليها وبموافقة الطرف ا • ول وذلك بإخطاره  أل للطرف الثاني الحق في إلغاء هذا العقد كتابيا

ا قبل شهر واحد وله الخيار ف  هذه الحالة عليه أن يدفع للطرف   لغاء كتابياا وفي إلي إنهاء العقد مباشرة بعد طلب اكتابيا

ا يعادل مرتب شهر واحد ألا  .ول مبلغا

 . بالعمل  ل القيام صابة خلإليتبع نظام العمل والعمال السعودية بالنسبة لمكافأة التعويضات عن أضرار ا  •

ج الطبي الحكومي كما هو منصوص عليه في  لجازات المرضية والعإلللطرف الثاني الحق في العطل الوطنية وا •

 . الثاني  جازة المرضية يتحملها الطرف إلنظام العمل والعمال السعودي وأي زيادات في ا

العمل والعمال   ويطبق نظام  .أي تفسير أو فصل في أمور متعلقة بهذا العقد ينظر إليها أمام المحاكم السعودية •

 .مور التي لم يرد بها نص صريح في هذا العقد ألالسعودي على جميع ا 

ا إال   ال • وتكون هذه الزيادة   بموافقة الطرفين،  يعتبر أي زيادة أو تعديل في نصوص هذا العقد بعد التوقيع عليه ملزما

ا للعقد ويشير إلى العقد ا   . صلي ألأو التعديل ملحقا

هذا العقد    على الطرف الثاني أن يعرف محتويات   نجليزية، وعلى ذلك يجب إلحرر هذا العقد باللغتين العربية وا  •

 .ويعتمد النص باللغة العربية ويرجع له عند اللزوم 

        :شروط أخرى •

ا لدى الطرف  :المباشرة الفعلية للعمل           /  /        ول بتاريخ  أل ا لقد اتفق الطرفان على أن الطرف الثاني قد باشر عمله فعليا

 .بحيث يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان هذا العقد 

 الطرف الثاني                                                                        ول    ألالطرف ا                  

               ....................................                                              ................................. 




