
 عقد عمل لغير السعوديين
 

، تم اإلتفاق بالقبول و التراضً  إنه فً الٌوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام  .............. م
  :بٌن كل من

 ..................................: شركة
،  .…… :ص.ب..............................،  :شارع،  .................................. :عنوانها
 .الرٌاض
 .……………… فاكس: ............ ، هاتف 

 بالطرف األولوٌشار إلٌها فً هذا العقد  وٌمثلها مدٌرها العام
ٌحمل جواز سفر و الجنسٌة  ، ................................……………… /السٌد و 

  / ..…………………رقم
  : ................،بتارٌخ: صادرة من 

 .…………………الرٌاض ، ………… ص.ب: عنوانة و 
 ………………… : هاتف

 الثانً بالطرفوٌشار إلٌة فً هذا العقد 
 :على ماٌلً

تارٌخ التحاق الطرف الثانً بعمله لدى  مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ منالمادة األولى : 
 .الطرف األول

الثانً معٌناً تحت االختبار خالل الثالثة األشهر األولى من تارٌخ التحاق  الطرفٌكون المادة الثانٌة : 
 .الثانً بعملة لدى الطرف األول الطرف

إنتهاءه فً كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص علٌها  ٌتجدد العقد تلقائٌاً عندالمادة الثالثة : 
وذلك إذا لم ٌخطر أحد  -العقد و شروطه وممٌزاته بنفس بنود  -العقد  فً المادة األولى من هذا

 خطٌاً بعدم الرغبة فً تجدٌد العقد قبل شهرٌن على األقل من تارٌخ إنتهاء مدة العقد الطرفٌن اآلخر
من نظام العمل  (الحالً مع مراعاة ما نصت علٌة المادتٌن )السابعة والثالثون( و )الخامسة والخمسون

 . السعودي
 

العقد فً أي وقت من أوقات سرٌان مدة العقد دون  ٌجوز للطرف األول وحده إنهاءة : المادة الرابع
تعوٌضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحاالت المنصوص  مكافؤة أو سبق إعالم الطرف الثانً أو

نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثانً تكالٌف عودتة الى بلدة مع  علٌها فً المادة الثمانون من
األول بحق الحصول على تعوٌض إضافً من الطرف الثانً مقدارة أجر أساسً لثالثة  حتفاظ الطرفإ

  . كحد أدنى قابلة للزٌادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر أشهر
 

 ٌدفع الطرف الثانً تعوٌضا للطرف األول مقدارة أجر أساسً لثالثة أشهر وذلك عند : المادة الخامسة
عودتة الى بلدة  ل إنتهاء مدة العقد المبرم بٌنهما مع تحمل الطرف الثانً تكالٌفإستقالتة من العمل قب

 .طبقا للمادة األربعون من نظام العمل السعودي
 

 إذا إنتهت عالقة العمل بٌن الطرفٌن بسبب إستقالة الطرف الثانً أثناء مدة سرٌان : المادة السادسة
سنتٌن متتالٌتٌن  ٌستحق مكافؤة نهاٌة خدمة بعد خدمة تقل عنالعقد فإن الطرف الثانً فً هذة الحالة ال 

وال تزٌد عن خمس سنوات متتالٌة  ، وٌستحق ثلث المكافؤة بعد خدمة التقل مدتها عن سنتٌن متتالٌتٌن
سنوات متتالٌة ولم تبلغ عشر سنوات وٌستحق  وٌستحق ثلثً المكافؤة إذا زادت مدة خدمتة على خمس



سنوات متتالٌة فؤكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من  لغت مدة خدمتة عشرالمكافؤة كاملة إذا ب
 .تحمل الطرف الثانً تكالٌف عودتة لبلدة فً جمٌع األحوال نظام العمل السعودي مع

 
ٌجوز للطرف األول فسخ العقد أثناء مدة سرٌانة مع إحتفاظ الطرف الثانً بكامل  : السابعةالمادة 
 .الفسخ ٌة بشرط إشعار الطرف الثانً مسبقا بمدة التقل عن ثالثون ٌوما من تارٌخالنظام حقوقة

 
بمنافسة الطرف األول أو إفشاء أسرارة  ٌلتزم الطرف الثانً بؤن ال ٌقوم بعد إنتهاء عقدةالمادة الثامنة : 

ول داخل لدى أي منشؤه لها نفس نشاط الطرف األ أو العمل لدى أحد منافسً الطرف األول أو العمل
سنتٌن متتالٌتٌن إبتداء من تارٌخ إنتهاء العالقة بٌن الطرفٌن وٌطبق  المملكة العربٌة السعودٌة وذلك لمدة

 .المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي فً ذلك ماورد فً
 

أو أي الطرف الثانً لدى الطرف األول فً المركز الرئٌسً أو أحد الفروع  ٌعملالمادة التاسعة : 
بوظٌفة  للطرف األول من األماكن المنتشرة بالمملكة العربٌة السعودٌة و ذلك وفق بنود العقد مكان تابع

ٌتعلق بوظٌفته مما ٌكلفه به  )*******( على أن ٌلتزم الطرف الثانً بؤداء واجباته و مسئولٌاته وكل ما
 . الطرف األول

 
وساعات العمل المعمول بها فً مكان عملة والمحددة  الثانً بمواعٌد ٌلتزم الطرفالمادة العاشرة : 
مراعاة ماجاء فً المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما ٌجوز  بقرار إداري مع

بعد  األول زٌادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غٌر عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة للطرف
 .المائة من نظام العمل السعودي

 
بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخالص و  ٌلتزم الطرف الثانًالمادة الحادٌة عشر : 

التعلٌمات الموجهة له من رإسائه فً العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء  على أكمل وجه مع إتباع
 و األخالق أثناء العملاإلنضباط فً مواعٌد العمل الخاصة به و اإللتزام بحسن السلوك  باإلضافة الى

مباشر بما فً ذلك  مع اإللتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أٌة أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غٌر
 .الثمانون من نظام العمل السعودي إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة

 
الثانً على الدرجة األولى من المرتبة الخامسة  بتعٌٌن الطرف ٌقوم الطرف األولالمادة الثانٌة عشر : 

وبذلك ٌدفع الطرف األول للطرف الثانً لقاء عمله و قٌامة بواجباته أجراً  حسب سلم األجور المعتمد
لاير سعودي الغٌر" تصرف له فً نهاٌة .........................لاير( "فقط )............... شهرٌاً قدرة

 :ا كاآلتًمٌالدي تفصٌله كل شهر
 )لاير)...............أجر أساسً : •
 )لاير):............... بدل سكن •
 )لاير):...............بدل إنتقال  •
 )لاير):...............بدل تؤمٌن صحً:  •

 .األول الطرف الثانً بخضوع أجرة الشهري لالئحة تنظٌم العمل الخاصة بالطرف وٌقر
 

واإلسكان واالنتقال والرعاٌة  الطرف الثانً لنظام العالوات والترقٌات ٌخضعالمادة الثالثة عشر : 
واإلجازات ومكافؤة نهاٌة الخدمة والجزاءات والعقوبات  الطبٌة والبدالت اإلضافٌة والسلف واالنتدابات

تنظٌم العمل الخاصة بالطرف األول وٌقر الطرف الثانً بإطالعة  وجمٌع األنظمة الوارده بالئحة
  .بالئحة تنظٌم العمل الخاصة بالطرف األول قبولة التاموعلمة و



 
األول رسوم اإلقامة ورخصة العمل وتجدٌدهما وتؤشٌرات  ٌتحمل الطرفالمادة الرابعة عشر : 

الطرف الثانً الى موطنة عند الخروج النهائً فقط أي بعد إنتهاء العالقة  الخروج والعودة وتذكرة سفر
 .مادة األربعون من نظام العمل السعوديوذلك طبقاً لل بٌن الطرفٌن

 
ٌحق للطرف الثانً بؤي حال من األحوال العمل بشكل مباشر أو غٌر مباشر  الالمادة الخامسة عشر : 

بدون أجر فً أي وظٌفة أو خدمة أو عمل تجاري غٌر ما ٌكلفه به الطرف األول و ذلك  أو بؤجر أو
 .السعودي ك المادة التاسعة والثالثون من نظام العملمدة عملة لدى الطرف األول وٌطبق فً ذل طٌلة

 
العهد المسلمة له من قبل الطرف  ٌكون الطرف الثانً مسئوالً مسئولٌة كاملة عنالمادة السادسة عشر : 

للطرف األول و ذلك عند نهاٌة تعاقدة مع الطرف  األول كما أنه ٌتعهد بالحفاظ علٌها و إرجاعها سلٌمة
وٌحق للطرف األول حسم قٌمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف  الطرف األول لهااألول أو عند طلب 

أو منتجات ٌملكها الطرف األول وٌطبق فً ذلك أحكام المادة الحادٌة و  الثانً من عهد أو آالت
 .العمل السعودي التسعون من نظام

 
ب األلً الخاص بالطرف األول الحاس ٌقر الطرفٌن بشرعٌة وقبول إستخدام نظامالمادة السابعة عشر : 

للتواصل والتراسل بٌن الطرفٌن وذلك فٌما ٌصب  أو الخطابات الخطٌة أو كالهما معا كوسٌلة رسمٌة
والقرارت اإلدارٌة ، واإلشعارات ، والمراسالت بٌن  فً مصلحتهما مثل: اإلعالم باإلنذارات ،

 . همات، والشكاوى العمالٌة وغٌرهاواإلعالم بالواجبات والم الطرفٌن ،والمطالبات العمالٌة ،
 

 ٌتعهد الطرف الثانً بتزوٌد الطرف األول بعنوانه الدائم و المإقت و عنوان أقربعشر :  المادة الثامنة
إسم المدٌنة  شخص له باإلضافة الى أي تغٌٌر ٌطرأ على هذه العناوٌن على أن ٌكون العنوان شامالً 

  .ن البرٌدي و أرقام الهواتفوالحً و الشارع و رقم المنزل و العنوا
 

بإحضار كفالة  - فً حال طلب منة الطرف األول ذلك –ٌلتزم الطرف الثانً المادة التاسعة عشر : 
مجتمعٌن أو منفردٌن( مسئولٌة ) غرم و اداء تضامنٌه و ٌكون بموجبها الطرف الثانً و كفٌله مسئوالن

المترتبة على الطرف الثانً لدى الطرف األول  اتكاملة و تضامنٌه عن سداد جمٌع المبالغ أو المستحق
الثانً بتزوٌد الطرف األول بؤي تغٌٌر ٌطرأ على عنوان كفٌله أو  أٌاً كانت أسبابها، كما ٌتعهد الطرف

فً  .كفٌله عنوان معـرِّ
 

الحكومٌة و التؤمٌنات اإلجتماعٌة  ٌخضع الطرف الثانً ألنظمة الضرائب و الرسومالمادة العشرون : 
تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى  معمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة و تحسمال

 .المادة األربعون من نظام العمل السعودي الطرف األول وذلك فٌما ال ٌتعارض مع
 

 الطرف الثانً لالئحة تنظٌم العمل و الئحة الجزاءات و المكافآت ٌخضعالمادة الحادٌة و العشرون : 
 باإلضافة الى القرارات الموجهه له من المدٌر العام أو من ٌنوبه أو رإسائه فً الخاصة بالطرف األول

 .العمل
 

اإلتفاقٌات و العقود و  ٌقبل الطرفان بؤن ٌحل هذا العقد محل كافةالمادة الثانٌة و العشرون : 
قٌـع هذا العقد اإلدعـاء بؤي بعد تو وال ٌحق ألي من الطـرفٌن –إن وجدت  –اإلرتباطات السابقة له 

 .فٌه حق أو مٌزة أو منفعة خالف ما ذكر



 
السائدة فً المملكة العربٌة  ٌتعهد الطرف الثانً بؤن ٌخضع لكافة األنظمةالمادة الثالثة و العشرون : 

 .بها السعودٌة باإلضافة الى إتباعها و اإللتزام
 

وتارٌخ  15الملكً رقم م/ السعودي الصادر بالمرسومٌكون نظام العمل المادة الرابعة و العشرون : 
األول مجتمعٌن المرجع الوحٌد فً  هـ و لوائحه و الئحة تنظٌم العمل الخاصة بالطرف32/8/5231

 .كل ما لم ٌرد به نص فً هذا العقد
 

 مرده أي خالف ٌنشؤ عن تفسٌر بنود العقد أو عدم اإللتزام بها ٌكونالخامسة و العشرون :  المادة
 .للسلطات المختصة بالمملكة العربٌة السعودٌة

 
التقوٌم المٌالدي هو التقوٌم األساسً و المعتمد فً جمٌع المعامالت  : المادة السادسة و العشرون

المعنً  تطبٌق هذا العقد بما فٌها العقد نفسه ، وٌكون عدد أٌام الشهر الواحد بحسب الشهر الناتجة عن
 . طبقاً للتقوٌم المٌالدي

 
الثانً أنه قد علم و فهم بوسٌلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا  ٌقر الطرفالمادة السابعة و العشرون : 

ال ٌحق له بؤي حال من األحوال أن ٌطعن فٌما جاء فً هذا العقد أو أن ٌحتج  العقد و مضمونها و أنه
 الخاصة بالطرف األولكما ٌقر الطرف الثانً بخضوعة وإطالعة على الئحة تنظٌم العمل  بؤمٌته ،

 .ومضمونها وأنة قد علم وفهم بوسٌلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها
 

وختم الطرف األول و توقٌع الطرف الثانً  ٌعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقٌعالمادة الثامنة و العشرون : 
 .الحال باإلضافة الى توقٌع شهود

 
الثانً أحدهما و ذلك للعمل  لعقد من نسختٌن، تسلم الطرفحرر هذا االمادة التاسعة و العشرون : 

  .بموجبه
 

 الطرف الثانً                     الطرف األول
 : اإلسم :                            اإلسم

 : التوقٌع                          :التوقٌع 
  : الختـم

 شهود الحـال
 ثانً شاهد                         شاهد أول

 :اإلسم                             اإلسم:
 :التوقٌع                          التوقٌع: 

 


