
 
  طرف أول: …………………………………………………………………………………………...
 عنوانها : ……………………………………………………………………………………………..
 سجل تجارى : ……………………………………...، رقم العضویة :…………………………………...
 صندوق برید: ……………………………………...،  رمز بریدي :…………………………………….
  تلیفون : ………………………………………….. ، فاكس : …………………………………………

 
 طرف ثانى :

………………………………………………………………………………………………………… 
 الجنسیة : ………………………………………………. ، تاریخ المیالد : ………………………………...
  جواز سفر رقم : …………………………………………. ، صادر من …………………………………….
 تاریخ االصدار : …………………………………………………………………………………………..

 
  

 الوظیفة :  یعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول بوظیفة ……………………………………………..1.

 مدة العقد :  ….. شهر (العدد باألرقام) تبدأ من تاریخ  وصول الطرف الثانى للمملكة العربیة السعودیة واستالمه العمل لدى2.
 الطرف األول .

 الراتب : یتقاضى الطرف الثانى من الطرف األول راتبا شهریا وقدره3.
( ……………………………………………………) 

 “……………………………………………………….” وذلك خالل العام األول.
  ویكون الراتب فى العام الثانى (…………………………………………………………………………..)

……………………………………………………………………………………………………“
.”..………… 

 ساعات العمل :  عدد ساعات العمل الیومیة هو ثمانیة ساعات فقط .4.

 5العمل اإلضافى : یستحق الطرف الثانى أجر إضافى وذلك عندما یسند إلیه أعمال إضافیة أو یطلب منه ساعات عمل إضافیة5.
 ، ویتم االتفاق بین الطرفي على قیمة ذلك األجر اإلضافى كتابیا ، ویحق للطرف الثانى االمتناع أو رفض العمل اإلضافى  وال

 یحق للطرف األول االعتراض على ذلك.
 االنتقال : یستحق الطرف الثانى سیارة خاصة الئقة  ویتحمل الطرف األول كامل تكالیف استخراج رخصة القیادة وكذلك6.

 المصاریف الضروریة والیومیة للسیارة  أو تأمین بدل انتقاالت للطرف الثانى ویصرف مباشرة مع الراتب الشهرى دون قید
  أو شرط على أن یتم االتفاق على قیمة ذلك البدل كتابیا.

 البدالت : یستحق الطرف الثانى  بدل عن اإلتصاالت الهاتفیة بقیمة (........ریال سعودى) ” ……………...ریال سعودى”7.
 ویصرف مباشرة مع الراتب الشهرى دون قید أو شرط.

 اإلجازة السنویة : یستحق الطرف الثانى إجازة سنویة بأجر كامل مدتها ( 30 یوم عمل) ” ثالثون یوما عمل” .8.

 التذاكر : یستحق الطرف الثانى تذاكر طیران  بالدرجة السیاحیة ( ذهابا وإیابا ) كل 12 شهر میالدى من مكان عمله إلى9.
 عاصمة البلد الذي استقدم منها عند قضاء اإلجازة السنویة خارج المملكة العربیة السعودیة .



 
 السكن : یستحق الطرف الثانى سكن خاص الئق مفروش فرًشا كامًال والئًقا وفى حالة استقدام الزوجة یستحق الطرف الثانى10.

 بدل سكن سنویا قیمته شهرین من الراتب ویصرف مباشرة دفعة واحدة دون قید أو شرط .
  العالج الطبى : یقوم الطرف األول بالتأمین الصحى الكامل عن الطرف الثانى كما تخضع اإلجازات المرضیة لنظام العمل11.

 والعمال السعودى.
  إلغاء العقد :12.

 للطرف األول الحق بإلغاء العقد أثناء الفترة التجریبیة  وتمتد ثالثة شهور من بدایة العقد دون إنذار مسبق للطرف الثانى على
 أن یقوم الطرف األول بدفع قیمة تذاكر الطیران الالزمة لنقل الطرف الثانى من مكان عمله إلى عاصمة البلد الذي استقدم منها

 مع دفع رواتب ثالثة أشهر للطرف الثانى على سبیل التعویض باإلضافة لما یستحقه من إجازات.
 یحق للطرف األول إلغاء هذا العقد قبل انتهاء مدته الفعلیة بإعطاء الطرف الثانى إنذارا خطیا مدته ثالثون یوما یتضمن رغبته
 بإنهاء العقد على أن یقوم بسداد ما تبقى فى مدة التعاقد من رواتب بالكامل و دفع قیمة تذاكر الطیران وقیمة اإلجازات السنویة

 للطرف الثانى .
 یلتزم الطرف الثانى بإشعار الطرف األول خطیا بمدة ال تقل عن ستون یوما عند رغبته بفسخ العقد حسب نظام العمل السعودى

. 
 یعمل بأحكام نظام العمل والعمال السعودي والقرارات واللوائح الصادرة نفاذا له فیما لم یرد به نص فى هذا العقد .

 یقر كل من الطرفان األول والثانى بأن التوقیعات الظاهرة على هذه النسخة من العقد هي التوقیعات المعتمدة لكل منهما لدى
 الهیئات الحكومیة والجهات الرسمیة .

  تحرر هذا العقد بتاریخ …………………… بمدینة …………………………….. على نسختین تسلم كل طرف
 نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم .

 
 توقیع الطرف األول :   …………………………………………………….
 توقیع الطرف الثاني :  …………………………………………………….

 
 
  
 


