عقد عمل
شركة ________
أنه في يوم ______ __ 41__/__/هـ الموافق ____/__/م قد تم االتفاق بين كل من:
أ ـ شركة _________ ،جدة ،المملكة العربية السعودية والمشار إليها في هذا العقد بالطرف األول
والممثلة برئيس الشركة.
ب ـ السيد ________ /وجنسيته ______ وعنوانه _ ________ والمشار إليه في هذا العقد بالطرف
الثاني.
 4ـ لقد وافق الطرف األول على تشغيل الطرف الثاني بوظيفة ________ المرتبة _____ والدرجة
_____ على سلم _______ ويحدد له واجباته المدير المسؤول حسب متطلبات العمل .ويوافق الطرف
الثاني على إنجاز جميع الواجبات على أحسن وجه مستعمال ً قدرته وخبرته لمصلحة الطرف األول.
 2ـ مدة هذا العقد _______ تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني عمله كما يظهر في ذيل هذا العقد،
وقابلة للتجديد لنفس الفترة أو لفترات أخرى .وفي حالة رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد عليه
أن يخطر الطرف اآلخر كتابياً قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد.
 3ـ سيكون عمل الطرف الثاني في شركة الطرف األول بجدة ،المملكة العربية السعودية .وللطرف
األول الحق في أي وقت أن ينقل الطرف الثاني إلى فرع من فروع الشركة أو مجموعة الشركات حسب
متطلبات العمل بصفة مؤقتة أو دائمة.
1ـ يع تبر الطرف الثاني تحت التجربة لمدة ثالثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بموجب هذا العقد،
ويحق للطرف األول إنهاء هذا العقد في أي وقت أثناء تلك المدة إذا قرر الطرف األول حسب رأيه المطلق
أن الطرف الثاني ال يصلح للعمل لديه وذلك دون إعطاء إنذار مسبق أو دفع مكافأة ،وفي هذه الحالة يدفع
الطرف األول تذكرة العودة إلى موطن المتعاقد.
5ـ يدفع الطرف األول إلى الطرف الثاني مقابل خدمته راتباً شهرياً قدره (____ لاير سعودي) تدفع في
نهاية كل شهر ميالدي.
- 6أ) يوافق الطرف األول على تأمين السكن/بدل السكن للطرف الثاني كالتالي ___________ /جميع
مصاريف الخدمات (كهرباء ،تلفون ،ماء) تكون على حساب الطرف الثاني.
 - 6ب) يدفع الطرف األول للطرف الثاني بدل مواصالت شهري مقداره ______ لاير (ما يمثل  %41من
أول مربوط المرتبة المثبت عليها العامل/الموظف).
7ـ يدفع الطرف الثاني االلتزامات المالية المت وجبة عليه للدولة من ضرائب وأية نفقات أخرى.
 8ـ وافق الطرف األول أن يشترك الطرف الثاني في الضمان االجتماع ي والذي تقدمه حكومة المملكة
العربية السعودية وذلك حسب النظام والتعليمات المتبعة وما قد يطرأ عليها من تعديالت ،وسوف يخصم
( )%5من الراتب شهرياً لتغطية مش اركة الطرف الثاني بالضمان االجتماعي.
- 9أ) يمنح الطرف الثاني مدة ________ يوماً إجازة سنوية ،وسيرتب تاريخ اإلجازة حسب متطلبات
العمل وموافقة الطرفين وسيقوم مدير الشركة بعمل جدول اإلجازات.
- 9ب) يمنح الطرف األول للطرف الثاني تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية ا لمخفضة وذلك كل
سنة/سنتين.
 41ـ يمنح الطرف األول الطرف الثاني في بداية العقد تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية المخفضة
من _______ وإلى ______.
44ـ يعتبر هذا العقد الغياً بدون أي إخطار إذا لم تمنح أو تجدد رخصة اإلقامة ورخصة العمل.
 42ـ يوافق الطرف الثاني أن يتبع ويمتثل لقوانين ونظم المملكة العربية السعودية ويتبع التعليمات
المعلنة ويتصرف حسب التقاليد المتعارف عليها في المملكة ،وإذا ارتكب عمال ً مخالفاً للقانون ولم يتمكن
من القيام بمسؤوليات الوظيفة نتيجة لهذا العمل فسيكون مسؤوال ً وحده ع ن النتائج المترتبة على فعله
وعلى إلغاء هذا العقد بدون سابق إخطار.
 43ـ ال يجوز للطرف الثاني أن يعمل أي عمل آخر سواء في طبيعة العمل المذكور في هذا العقد أو
غير ذلك بأجر أو بدون أجر حتى لو كان في غير ساعات العمل.
- 41أ) ال يجوز للطرف الثاني أن يقبل أية دفعات أو هدايا خالل عمله أو بسببه أو بعده.
 - 41ب) إن على الطرف الثاني إشعار الطرف األول فيما إذا اتصل به أحد للعمل خالل سريان هذا
العقد ،وإذا لم يقم بإشعار الشركة بذلك فإنه يعتبر مخالفاً لالتفاق الذي تم بين الطرفين.
- 41ج) يلتزم الطرف الثاني بعدم إفشاء األسرار ا لصناعية والتجارية التي يعلمها من خالل فترة عمله
في الشركة أو بعد انتهائها ألي طرف آخر ،وإال سيقع تحت طائلة المالحقة القانونية.
45ـ بينما يقوم الطرف الثاني بأداء عمله حسب نصوص العقد ومستوفياً لكل المسؤوليات ،ال يحق
للطرف األول إنهاء خدمات الطرف الثاني إال في حالة إنذار الطرف الثاني بإخطار كتابي قبل شهر واحد أو
إنهاء الخدمة مباشرة مع تعويضه مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد.

46ـ للطرف الثاني الحق في إلغاء هذا العقد كتابياً قبل انتهاء المدة المتفق عليها وبموافقة الطرف
األول وذلك بإخطاره كتابياً قبل شهر واحد وله الخ يار في إنهاء العقد مباشرة بعد طلب اإللغاء كتابياً وفي
هذه الحالة عليه أن يدفع للطرف األول مبلغاً يعادل مرتب شهر واحد.
 47ـ يتبع نظام العمل والعمال السعودية بالنسبة لمكافأة التعويضات عن أضرار اإلصابة خالل القيام
بالعمل.
48ـ للطرف الثاني الحق في العطل الوطن ية واإلجازات المرضية والعالج الطبي الحكومي كما هو
منصوص عليه في نظام العمل والعمال السعودي وأي زيادات في اإلجازة المرضية يتحملها الطرف
الثاني.
 49ـ أي تفسير أو فصل في أمور متعلقة بهذا العقد ينظر إليها أمام المحاكم السعودية .ويطبق نظام
العمل والعمال السعودي على جميع األمور التي لم يرد بها نص صريح في هذا العقد.
21ـ ال يعتبر أي زيادة أو تعديل في نصوص هذا العقد بعد التوقيع عليه ملزماً إال بموافقة الطرفين،
وتكون هذه الزيادة أو التعديل ملحقاً للعقد ويشير إلى العقد األصلي.
24ـ حرر هذا العقد باللغتين العربية واإل نجليزية ،وعلى ذلك يجب على الطرف الثاني أن يعرف محتويات
هذا العقد ويعتمد النص باللغة العربية ويرجع له عند اللزوم.
22ـ شروط أخرى________ :
المباشرة الفعلية للعمل :لقد اتفق الطرفان على أن الطرف الثاني قد باشر عمله فعلياً لدى الطرف
األول بتاريخ __ _____/__/بح يث يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ بدء سريان هذا العقد.
الطرف الثاني
الطرف االول

