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 عقد عمل لغير السعوديين                                      

 
 :، تم اإلتفاق بالمبول و التراضً بٌن كل من م:600إنه فً الٌوم من شهر لعام هـ الموافك من شهر لعام 

 
 ************ شركة

 .******* ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرٌاض ******** :عنوانها
 ******* :فاكسهاتف : ******** ، 
 وٌمثلها مدٌرها العام

 وٌشار إلٌها فً هذا العمد بالطرف األول
 ****************** / السٌد و

 ********* / الجنسٌة و ٌحمل جواز سفر رلم ******
  : صادرة من : ******،بتارٌخ

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

 الثانً د بالطرفوٌشار إلٌة فً هذا العم
 :على ماٌلً

تارٌخ التحاق الطرف الثانً بعمله لدى الطرف  المادة األولى : مدة هذا العمد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من

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

 .طرف األولالثانً بعملة لدى ال
إنتهاءه فً كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص علٌها فً  المادة الثالثة : ٌتجدد العمد تلمائٌاً عند

 وذلن إذا لم ٌخطر أحد الطرفٌن اآلخر -بنفس بنود العمد و شروطه وممٌزاته  -العمد  المادة األولى من هذا
الحالً مع مراعاة ما نصت  ى األلل من تارٌخ إنتهاء مدة العمدخطٌاً بعدم الرغبة فً تجدٌد العمد لبل شهرٌن عل

 . من نظام العمل السعودي (علٌة المادتٌن )السابعة والثالثون( و )الخامسة والخمسون
 

العمد فً أي ولت من أولات سرٌان مدة العمد دون مكافؤة أو  المادة الرابعة : ٌجوز للطرف األول وحده إنهاء
تعوٌضة و ذلن عند حدوث أي حالة من الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  ثانً أوسبك إعالم الطرف ال

األول  نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثانً تكالٌف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الثمانون من
للزٌادة كحد أدنى لابلة  بحك الحصول على تعوٌض إضافً من الطرف الثانً ممدارة أجر أساسً لثالثة أشهر

  . حسب سبب الفصل وممدار الضرر
 

إستمالتة  ٌدفع الطرف الثانً تعوٌضا للطرف األول ممدارة أجر أساسً لثالثة أشهر وذلن عند : المادة الخامسة
عودتة الى بلدة طبما للمادة  من العمل لبل إنتهاء مدة العمد المبرم بٌنهما مع تحمل الطرف الثانً تكالٌف

 .العمل السعودياألربعون من نظام 

 
العمد فإن  إذا إنتهت عاللة العمل بٌن الطرفٌن بسبب إستمالة الطرف الثانً أثناء مدة سرٌان : المادة السادسة

سنتٌن متتالٌتٌن ، وٌستحك ثلث  الطرف الثانً فً هذة الحالة ال ٌستحك مكافؤة نهاٌة خدمة بعد خدمة تمل عن
وال تزٌد عن خمس سنوات متتالٌة وٌستحك ثلثً المكافؤة  متتالٌتٌن المكافؤة بعد خدمة التمل مدتها عن سنتٌن

سنوات متتالٌة ولم تبلغ عشر سنوات وٌستحك المكافؤة كاملة إذا بلغت مدة  إذا زادت مدة خدمتة على خمس
تحمل  سنوات متتالٌة فؤكثر وذلن طبماً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع خدمتة عشر

 .رف الثانً تكالٌف عودتة لبلدة فً جمٌع األحوالالط
 

 ٌجوز للطرف األول فسخ العمد أثناء مدة سرٌانة مع إحتفاظ الطرف الثانً بكامل حمولة : المادة السابعة
 .الفسخ النظامٌة بشرط إشعار الطرف الثانً مسبما بمدة التمل عن ثالثون ٌوما من تارٌخ
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بمنافسة الطرف األول أو إفشاء أسرارة أو  ثانً بؤن ال ٌموم بعد إنتهاء عمدةالمادة الثامنة : ٌلتزم الطرف ال

لدى أي منشؤه لها نفس نشاط الطرف األول داخل المملكة  العمل لدى أحد منافسً الطرف األول أو العمل
فً ذلن  سنتٌن متتالٌتٌن إبتداء من تارٌخ إنتهاء العاللة بٌن الطرفٌن وٌطبك العربٌة السعودٌة وذلن لمدة

 .المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي ماورد فً
 

 الطرف الثانً لدى الطرف األول فً المركز الرئٌسً أو أحد الفروع أو أي مكان تابع المادة التاسعة : ٌعمل
***( على بوظٌفة )**** للطرف األول من األماكن المنتشرة بالمملكة العربٌة السعودٌة و ذلن وفك بنود العمد

 . ٌتعلك بوظٌفته مما ٌكلفه به الطرف األول أن ٌلتزم الطرف الثانً بؤداء واجباته و مسئولٌاته وكل ما

 
الثانً بمواعٌد وساعات العمل المعمول بها فً مكان عملة والمحددة بمرار  المادة العاشرة : ٌلتزم الطرف

األول زٌادة  ظام العمل السعودي ، كما ٌجوز للطرفمراعاة ماجاء فً المادة الثامنة والتسعون من ن إداري مع
بعد المائة من نظام العمل  ساعات العمل بمصد مواجهة ضغط عمل غٌر عادي وذلن طبماً للمادة السادسة

 .السعودي

 
بإنجاز المهام المكلف بها بدلة و سرعة و أمانة و إخالص و على  المادة الحادٌة عشر : ٌلتزم الطرف الثانً

 التعلٌمات الموجهة له من رإسائه فً العمل بدلة و دون أي كسل أو تباطوء باإلضافة الى مع إتباع أكمل وجه
مع اإللتزام التام بحفظ و  اإلنضباط فً مواعٌد العمل الخاصة به و اإللتزام بحسن السلون و األخالق أثناء العمل

ا فً ذلن إسداء المشورة وذلن طبماً للمادة مباشر بم عدم إفشاء أٌة أسرار متعلمة بالعمل بشكل مباشر أو غٌر

 .الثمانون من نظام العمل السعودي الخامسة والستون و المادة
 

بتعٌٌن الطرف الثانً على الدرجة األولى من المرتبة الخامسة حسب  المادة الثانٌة عشر : ٌموم الطرف األول
 ء عمله و لٌامة بواجباته أجراً شهرٌاً لدرةوبذلن ٌدفع الطرف األول للطرف الثانً لما سلم األجور المعتمد

مٌالدي  لاير( "فمط ************** لاير سعودي الغٌر" تصرف له فً نهاٌة كل شهر ********)

 :تفصٌلها كاآلتً
 (أجر أساسً : ) ********لاير •
 (لاير *******) : بدل سكن •
 (بدل إنتمال : ) ***** لاير •
 (بدل تؤمٌن صحً: ) ***** لاير •
 .األول الطرف الثانً بخضوع أجرة الشهري لالئحة تنظٌم العمل الخاصة بالطرف وٌمر

 
واإلسكان واالنتمال والرعاٌة الطبٌة  المادة الثالثة عشر : ٌخضع الطرف الثانً لنظام العالوات والترلٌات

ت والعموبات وجمٌع األنظمة واإلجازات ومكافؤة نهاٌة الخدمة والجزاءا والبدالت اإلضافٌة والسلف واالنتدابات
بالئحة  تنظٌم العمل الخاصة بالطرف األول وٌمر الطرف الثانً بإطالعة وعلمة ولبولة التام الوارده بالئحة

  .تنظٌم العمل الخاصة بالطرف األول
 

ة األول رسوم اإللامة ورخصة العمل وتجدٌدهما وتؤشٌرات الخروج والعود المادة الرابعة عشر : ٌتحمل الطرف
وذلن طبماً  الطرف الثانً الى موطنة عند الخروج النهائً فمط أي بعد إنتهاء العاللة بٌن الطرفٌن وتذكرة سفر

 .للمادة األربعون من نظام العمل السعودي
 

ٌحك للطرف الثانً بؤي حال من األحوال العمل بشكل مباشر أو غٌر مباشر أو بؤجر  المادة الخامسة عشر : ال
مدة عملة لدى  أي وظٌفة أو خدمة أو عمل تجاري غٌر ما ٌكلفه به الطرف األول و ذلن طٌلة بدون أجر فً أو

 .السعودي الطرف األول وٌطبك فً ذلن المادة التاسعة والثالثون من نظام العمل
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 العهد المسلمة له من لبل الطرف األول المادة السادسة عشر : ٌكون الطرف الثانً مسئوالً مسئولٌة كاملة عن
للطرف األول و ذلن عند نهاٌة تعالدة مع الطرف األول أو عند  كما أنه ٌتعهد بالحفاظ علٌها و إرجاعها سلٌمة

 وٌحك للطرف األول حسم لٌمة ما أتلفة أو دمرة أو فمدة الطرف الثانً من عهد أو آالت طلب الطرف األول لها
 .العمل السعودي الحادٌة و التسعون من نظامأو منتجات ٌملكها الطرف األول وٌطبك فً ذلن أحكام المادة 

 
الحاسب األلً الخاص بالطرف األول أو  المادة السابعة عشر : ٌمر الطرفٌن بشرعٌة ولبول إستخدام نظام

للتواصل والتراسل بٌن الطرفٌن وذلن فٌما ٌصب فً  الخطابات الخطٌة أو كالهما معا كوسٌلة رسمٌة
والمرارت اإلدارٌة ، واإلشعارات ، والمراسالت بٌن الطرفٌن ،والمطالبات  ت ،مصلحتهما مثل: اإلعالم باإلنذارا

 . واإلعالم بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالٌة وغٌرها العمالٌة ،
 

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

  .رلم المنزل و العنوان البرٌدي و أرلام الهواتف

 
بإحضار كفالة غرم و اداء  - فً حال طلب منة الطرف األول ذلن –المادة التاسعة عشر : ٌلتزم الطرف الثانً 

مجتمعٌن أو منفردٌن( مسئولٌة كاملة و تضامنٌه ) الطرف الثانً و كفٌله مسئوالن تضامنٌه و ٌكون بموجبها
المترتبة على الطرف الثانً لدى الطرف األول أٌاً كانت أسبابها، كما  عن سداد جمٌع المبالغ أو المستحمات

 .كفٌله فًالثانً بتزوٌد الطرف األول بؤي تغٌٌر ٌطرأ على عنوان كفٌله أو عنوان معـر    ٌتعهد الطرف
 

الحكومٌة و التؤمٌنات اإلجتماعٌة المعمول  المادة العشرون : ٌخضع الطرف الثانً ألنظمة الضرائب و الرسوم
تلن الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحماته لدى الطرف األول  بها فً المملكة العربٌة السعودٌة و تحسم

 .لعمل السعوديالمادة األربعون من نظام ا وذلن فٌما ال ٌتعارض مع

 
الطرف الثانً لالئحة تنظٌم العمل و الئحة الجزاءات و المكافآت الخاصة  المادة الحادٌة و العشرون : ٌخضع

 .العمل باإلضافة الى المرارات الموجهه له من المدٌر العام أو من ٌنوبه أو رإسائه فً بالطرف األول
 

اإلتفالٌات و العمود و اإلرتباطات السابمة  هذا العمد محل كافة المادة الثانٌة و العشرون : ٌمبل الطرفان بؤن ٌحل
بعد تولٌـع هذا العمد اإلدعـاء بؤي حك أو مٌزة أو منفعة خالف ما  وال ٌحك ألي من الطـرفٌن –إن وجدت  –له 

 .فٌه ذكر

 
لكة العربٌة السعودٌة السائدة فً المم المادة الثالثة و العشرون : ٌتعهد الطرف الثانً بؤن ٌخضع لكافة األنظمة

 .بها باإلضافة الى إتباعها و اإللتزام
 

وتارٌخ  95الملكً رلم م/ المادة الرابعة و العشرون : ٌكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم

األول مجتمعٌن المرجع الوحٌد فً كل ما لم  هـ و لوائحه و الئحة تنظٌم العمل الخاصة بالطرف:586/>/67

 .هذا العمد ٌرد به نص فً
 

مرده للسلطات  الخامسة و العشرون : أي خالف ٌنشؤ عن تفسٌر بنود العمد أو عدم اإللتزام بها ٌكون المادة

 .المختصة بالمملكة العربٌة السعودٌة

 
 التموٌم المٌالدي هو التموٌم األساسً و المعتمد فً جمٌع المعامالت الناتجة عن : المادة السادسة و العشرون

المعنً طبماً للتموٌم  ذا العمد بما فٌها العمد نفسه ، وٌكون عدد أٌام الشهر الواحد بحسب الشهرتطبٌك ه

 . المٌالدي
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الثانً أنه لد علم و فهم بوسٌلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العمد و  المادة السابعة و العشرون : ٌمر الطرف
كما ٌمر  ن فٌما جاء فً هذا العمد أو أن ٌحتج بؤمٌته ،ال ٌحك له بؤي حال من األحوال أن ٌطع مضمونها و أنه

وأنة لد علم وفهم بوسٌلتة  الطرف الثانً بخضوعة وإطالعة على الئحة تنظٌم العمل الخاصة بالطرف األول

 .ومضمونها الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها
 

الطرف األول و تولٌع الطرف الثانً باإلضافة  وختم المادة الثامنة و العشرون : ٌعتبر هذا العمد نافذاً بعد تولٌع

 .الحال الى تولٌع شهود

 
  .الثانً أحدهما و ذلن للعمل بموجبه المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العمد من نسختٌن، تسلم الطرف

 
 الطرف األول الطرف الثانً

 : اإلسم : اإلسم

 : التولٌع : التولٌع
  : الختـم

 شهود الحـال
 ثانً شاهد شاهد أول

 :اإلسم: اإلسم
 :التولٌع: التولٌع
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 "صٌاغة عمد عمل ومخالصه نهائٌه "لانونٌا
 In the name of GOD, it has been ـ: بعون هللا وتوفٌمه تم اإلتفاق بٌن كل من

accredited with  
1 : .............................. ...................... 
1…………………………………………… 

 .Mr .6:………………………………………… السٌد  : 2
 Nationality .………………… ……………………: الجنسٌة

 I.D. Number Second Party " طرف ثان…………………..…… " الحفٌظة / الجواز  رلم
 : Introduction تمهٌد

فمد إتفما على ماٌلً الطرف األول على ذلن  لما كان الطرف الثانً لد تمدم للعمل لدى الطرف األول ولما وافك

 When the Second Party wanted . للتعالد والتصرف بعد أن ألرا بؤهلٌتهما المعتبرة شرعا
to work with the First Party and the First party agree then two parties 

will agree as follows : 
 All what have been mentioned .5التمهٌد سابك الذكر جزء الٌتجزأ من هذا العمد  ٌعتبر : 1

above is part of the Employment Contract 
لدى الطرف األول فً أي مدٌنة من مدن المملكة العربٌة السعودٌة وفً  وافك الطرف الثانً على أن ٌعمل : 2

 The Second Party .6……………………… الطرف األول فً وظٌفة  أي مولع من موالع
accept to work in the first Party in any city of Saudi Arabia and in any 

Branch or Department as _________________  
  لاير # ..……………… # ٌدفع الطرف األول للطرف الثانً راتب أساسً شهري لدره : 3

( ……………………………………………………………………………. ) 
  باإلضافة إلى

 
……………………………………………………………………………… 3. The 

First Party will pay the basic monthly salary  
 

Other Allowance : 
 

وتنتهً فً ………………………. من  تبدأ……………….. مدة هذا العمد  : 4

 ……………………………8. Period of this Employment Contract …… 

starts from __________ to ___________ 
ؤداء عمل آخر غٌر عمله وفً غٌر حالة الضرورة بشرط أال ب ٌحك للطرف األول تكلٌف الطرف الثانً : 5

 العمل األصلً المكلف به وفماً لهذا العمد , ولد وافك الطرف الثانً على ذلن , كما ٌختلف إختالفاً جوهرٌاً عن
 .9الشخص المعتاد .  ٌتعٌن على الطرف الثانً تؤدٌة العمل بنفسه وأن ٌبذل فً تؤدٌته من العناٌة ماٌبذله

The First Party have the authority to assigned the Second Party in any 
other work if necessary but must be related to the nature of his work 
and Second Party agree. Also, the Second Party will perform his work 

by himself and will do his best to perform the duties and 
responsibilities as usual.  

والعدد واألدوات والبضائع التً فً  ٌتعهد الطرف الثانً بإحترام أنظمة العمل والمحافظة على جمٌع اآلالت : 6
وتعلٌمات الطرف األول ورإساإه فً العمل وعدم إرتكاب  عهدته وٌكون مسئول عنها , كما ٌتعهد بتنفٌذ أوامر

 The Second Party will undertake in .:والمرارات .  أي مخالفات حسب األنظمة

respect to the rules and regulations and keep it all machine and tools 
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and goods in his custody and under his responsibility. Also, the 
Second Party will undertake that he will follow all the instructions 
which given by the First party or any other whom been authorized 
from the First Party and from his direct managers and supervisors, 
and will not make any mistake or violation and obey the rules and 

regulation. 
والصناعٌة وبصورة عامة جمٌع األسرار  ٌتعهد الطرف الثانً بالمحافظة على األسرار الفنٌة والتجارٌة : 7

 .;التً من شؤن إفشائها اإلضرار بمصلحة الطرف الثانً .  المهنٌة المتعلمة بالعمل وكافة األسرار األخرى
The Second party will undertake to keep all Technician and 

Commercial and Industrial secrets, generally, all professional secrets 
towards work and all other secrets. He should not reveal any secrets 

that will caused damages to the factory.  
لٌمات التً ٌصدرها إلٌه التع إذا أخل الطرف الثانً بما ٌفرضه علٌه هذا العمد من إلتزامات و او إذا خالف : 8

علٌها فً هذا العمد , أو إذا لم ٌبذل فً أدائه لعمله  الطرف األول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص
إرتكب أحد المخالفات المنصوص علٌها فً نظام العمل والعمال , فإنه ٌحك للطرف  العناٌة المطلوبه , أو إذا

 If the Second Party .>الطرف الثانً لما إرتكبه من مخالفات . أن ٌولع الجزاء المناسب على  األول

did not follow the obligations in the contract or disobey the 
instructions issued by the first Party or disobey any conditions of this 
Contract or did not perform his duties and responsibilities or commits 

any violation from Saudi Arabian Rules and Regulation in this case 
the First Party have the authority to impose agreeable punishment  

والحتى خارج أولات الدوام الرسمٌة , إال بإذن كتابً من  , الٌحك للطرف الثانً المٌام بؤي عمل للغٌر : 9

 The Second Party .=العمل بؤجر أو بدون أجر مهما كان إختصاصه  سواء كان هذا الطرف األول و

is not allowed in any way or reason to work to any other party even 
after the working hours Free of Charge or against payment unless 

authorized and instructed formally by the First Party 
الرسمٌة ٌوم الجمعة فمط , وٌكون  مدة العمل ثمانٌة ساعات فً الٌوم وستة أٌام فً األسبوع والعطلة : 10

 Working .50وفماً لممتضٌات العمل وظروفه .  تنظٌم الدوام حسب تعلٌمات الطرف األول حسب ماٌراه
hours is eight (8) hours daily, Six (6) days a week and Friday only is 
Holiday, working hour will be arrange according to the First Party’s 

need 
خمسة عشر ٌوماً عن كل إثنً عشر شهراً مٌالدٌاً عمل ,  ٌستحك الطرف الثانً أجازة سنوٌة مدتها : 11

هذه األجازة وفماً الفعلً , وٌحدد الطرف األول تارٌخ تمتع الطرف الثانً ب إبتداًء من تارٌخ إستالم العمل
الثانً كامل  العمل , أما بالنسبة لألجازات اإلضطرارٌة فٌنظر فٌها الطرف األول وبشرط سداد الطرف لممتضٌات

 The Second Party deserve a yearly.55ماٌستحك علٌه للطرف األول أو الغٌر . 

vacation leave for fifteen (15) days paid for every completion of 12 
continues Gregorian months started from the actual work day at site, 
and First Party have the rights to approve the vacation according to 
the need of work, the Second Party does not have the right to refuse 

the vacation if he is eligible for it and been instructed by the First 
Party to take it, he can postponed all of his vacation or some of it to 

the next year after approval from the First Party. The First Party have 
to approve or not to approve the emergency leave 
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 .56والمالئم وذلن بدون ممابل .  ٌإمن الطرف األول للطرف الثانً الدواء ووسائل العالج المناسب : 12

The First Party have to provide medical treatment to Second Party 
Free of Charge 

 عمل…………… مستمدماً من بلد آخر تذكرة سفر كل  ٌإمن الطرف األول للطرف الثانً إذا كان : 13
السعودٌة إلى بلده فً حالة لٌامه باألجازة السنوٌة , وفً حالة عدم لٌام  بالدرجة السٌاحٌة من المملكة العربٌة

المطالبة بها .  الثانً بمضاء أجازته السنوٌة خارج المملكة ٌسمط حمه فً لٌمة التذكرة , ولٌس له حك الطرف

57. The First Party have to prepare ____________ an economy class 
(if Second Party has been recruit from out of Kingdom) for the 

Second Party to his country, if the Second party completed one year, 
the Second Party has no right to claim the value of ticket if vacation is 
not approved or the Second Party postponed the vacation or will not 

take vacation. 
 العمل , ٌلتزم الطرف األول بإعادة الطرف الثانً ـ إذا كان مستمدماً من بلد آخر ـ إذا إنتهى عمد : 14

شرٌطة أال ٌكون  بمصروفات على نفمة الطرف األول إلى الجهة التً أبرم فٌها عمد العمل أو أستمدم منها
مكتب العمل بعدم رغبته فً العودة  أمام الطرف الثانً لد باشر عمالً آخر فً مكان عمله األخٌر أو ألر كتابةً 

فٌه , وإذا تم فسخ العفد بسبب إرتكاب الطرف الثانً مخالفة من  إلى المكان الذي أستمدم منه , أو أبرم العمد

 من نظام العمل فلن ٌكون الطرف األول ملزماً بمصروفات إعادة 7>علٌها فً المادة  المخالفات المنصوص
 When the Employment .58ي أستمدم من أو أبرم فٌه العمد . الطرف الثانً إلى المكان الذ

Contract expired, the First Party should send back home the Second 
Party in the country where the Second Party hired or in any place 

where the Second Party signed the contract provided that the Second 
Party will not work anymore in Saudi Arabia. If in case the Second 

Party wants to work again in Saudi Arabia, the Second Party should 
make Undertaking to the Saudi Arabian Labour Office that the Second 

Party worker will not take airline ticket from the First Party. If the 
Employment Contract is canceled or terminated by the First Party due 

to following reasons as mentioned in Article 83 of Labor and 
Workmen Law then the First Party will not provide airline ticket to 

the Second Party. 
العاملٌن أو الموظفٌن السعودٌٌن فً مجال  إذا كان الطرف الثانً مستمدماً من بلد آخر فإنه ٌلتزم بتدرٌب : 15

 The Second Party should.59عذر منه او رفض .  عمله وان ٌمده بخبرته ومعرفته الفنٌة بدون
undertake that from his responsibility is to train other Saudi National 

Staff and colleague his know-how and his experience without any 
delay or objection. 

العمد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إستصدار حكم لضائً بالفسخ ودون  ٌحك للطرف األول فسخ : 16
األوامر التً  ذا خالفالطرف الثانً إذا لم ٌمم هذا األخٌر بؤداء ماهو مكلف به من عمل , أو إ حاجة إلى إعذار

وإذا كان فسخ العمد بسبب إرتكاب  , ٌصدرها إلٌه الطرف األول متى كانت متعلمة بتنفٌذ ماعهد إلٌه من عمل

من نظام العمل والعمال فإنه لٌس للطرف الثانً  7>المادة  الطرف الثانً أحد المخالفات المنصوص علٌها فً

 The First Party have .:5و تعوٌض . على مكافؤة ا فً هذه الحالة حك فً الحصوص
authority to revoke contract by his will even without any judgement 
from the court and need not to inform the Second Party if the Second 

Party did not perform his work as stated in the contract or disobey 
order and instructions from the First Party or any violations as 
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mentioned in Article 83 of Labour and Workmen Law. In this these 
cases, the Second Party has no right to claim Service Award and 

compensation from the First Party 
الطرف األول بإلتزاماته الناتجة عن عمد العمل .  فردة إذا أخلٌحك للطرف الثانً فسخ العمد بإرادته المن : 17

5;. The Second Party have the authority to revoke contract by his will 
even without any judgement from the court and need not to inform 
the First Party if the First Party violate, disobey any act as agreed in 

the Employment Contract.18 : المنصوص علٌها فٌه وعدم  ٌنتهً هذا العمد بإنتهاء مدته
الطرفٌن الطرف اآلخر برغبته فً عدم التجدٌد  رغبة أحد الطرفٌن او كالهما فً تجدٌده بشرط أن ٌخطر أحد

 This Employment Contract will .18 . لبل |إنتهاء مدة العمد بشهر على األلل

terminate at the end period. Each party should inform in advance the 
other party atleast one (1) month before the expiration of the 

contract19 : إلى عمد  إذا إستمر الطرفان فً تنفٌذ عمد العمل بعد إنتهاء مدته دون تجدٌده فإنه ٌتحول
ً عمل غٌر محدد المدة وٌخ لنظام العمل والعمال المعمول  ضع لما ٌخضع له العمد غٌر محدد المدة من احكام وفما

 If the two (2) parties executes to perform their duties .=5به فً المملكة . 

and obligation after the expiration of the contract without any notice 
and without renewal then the Contract will be shift to contract of 

unspecified term. If the contract is of unspecified term, in this case it 
will apply the Saudi Arabian Labour Office rules. 

لام  على أنه إذا لام أحدهما بفسخ العمد لبل إنتهاء مدته دون سبب مشروع فإنه ٌلتزم من إتفك الطرفان :20
شهر , وبشرط  بالفسخ بتعوٌض الطرف اآلخر عن الضرر الذي أصابه وٌكون مبلغ التعوٌض بممدار أجر

من لام بالفسخ بدفع ماٌعادل أجر  اإلخطار المسبك بشهر على األلل , وفً حالة عدم مراعاة شرط المهلة ٌلتزم

 The two (2) parties agrees if anyone revoke .60المدة المتبمٌة من مهلة اإلخطار . 

the Employment Contract before the termination of the contract 
without any legal reasons in this case the party who revoke the 
contract is obliged to compensate other party to pay an amount 

equivalent to one (1) month salary but notice of revocation must be 
received one month before revocation. If in case notice of revocation 

is not within the specified period of 30 days, then the party who 
revoke the contract is obliged to pay an mount equivalent to one (1) 

month salary plus an amount equivalent to numbers of days that does 
not complete 30 days. 

إنتهاء مدته دون تجدٌده وأصبح عمد عمل غٌر محدد المدة  إذا إستمر الطرفان فً تنفٌذ هذا العمد بعد : 21
بناء على سبب مشروع فإنه ٌجب علٌه إخطار الطرف اآلخر كتابة لبل الفسخ  ورغب أحد الطرفٌن فً إنهائه

ً بثالثٌ تعوٌض  على األلل , وإذا لم ٌمم الراغب فً الفسخ بإخطار الطرف اآلخر كلٌة فإنه ٌلتزم بدفع ن ٌوما

 If the two parties continue to .65ٌساوي أجر الطرف الثانً عن مهلة اإلخطار . 

execute the contract after the expiration of the contract without 
renewal the contract will be shift to unspecified term. If anyone 

wants revoke the contract on legal reasons then the Party should 
submit one month notice minimum before revocation. If in case 

notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then 
the party who revoke the contract is obliged to pay an amount 

equivalent to the number of days that does not complete 30 days. 
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تنفٌذه لمدة  اآلثار المترتبة على إنهاء او إنتهاء هذا العمد سواء فً مدته األصلٌة أو إذا إستمر جمٌع : 22
والمعمول به فً المملكة العربٌة السعودٌة .  غٌر محدودة بعد ذلن ٌتم تسوٌتها وفماً ألحكام نظام العمل والعمال

66. If the contract, term or unspecified is expire, revoke, cancel then 
it will be referred to Saudi Arabian Labour and Workmen Law. 

لنظام العمل والعمال المعمول به فً المملكة العربٌة  كل مالم ٌرد بشؤنه نص فً هذا العمد فإنه ٌخضع : 23
نجلٌزٌة فهً ترجمة للعمد اللغة العربٌة , وأما ماجاء فً هذا العمد باللغة اإل السعودٌة , واللغة الرسمٌة هً

 This contract subjugate and comply to Saudi Arabian .67رسمٌة .  ولٌست

Labour Rules and Regulation and Arabic Language is the formal 
language of this Contract, the English Language is only a translation 
and not a formal language for the Contract, whatever not mentioned 

in this Contract will be referred to the valid Saudi’s Office Labour 
Rules. 

أربعة صفحات ولد حرر من نسختٌن اصلٌتٌن تسلم كل  هذا العمد مكون من أربعة وعشرون مادة على : 24

 This contract contains 24 Clauses on 4 .68طرف نسخة منها للعمل بموجبها . 

pages and each Party should have own Copy of the Contract. 
 First Party Second Party[/align الطرف األول الطرف الثانً
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 عقد عمل

 : بعون هللا وتوفٌمه تم االتفاق بٌن كل من
وتارٌخ: /  ..................... / سجل تجاري رلم – .......................................... شركة -1

  طرف أول . ................... / هـ وٌمثلها فً التولٌع على هذا العمد السٌد586/..
  ....................................... : السٌد-2

 ........................................... : الجنسٌة
  : ……..………………… لجوازرلم الحفٌظة / ا

  طرف ثان
 : تمهٌد

ولما وافك الطرف األول على ذلن فمد اتفما على ما ٌلً  لما كان الطرف الثانً لد تمدم للعمل لدى الطرف األول
 المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعالد والتصرف بعد أن ألرا بؤهلٌتهما

 .ٌتجزأ من هذا العمد ٌعتبر التمهٌد سابك الذكر جزء ال -1

فً مدٌنة الرٌاض أو أي مدٌنة من  ........... وافك الطرف الثانً على العمل لدى الطرف األول بوظٌفة -2

 . فرع أو مولع من موالع الطرف األول مدن المملكة العربٌة السعودٌة وفً أي
ر مٌالدي أساسً شهري لدره #.................# فً نهاٌة كل شه ٌدفع الطرف األول للطرف الثانً راتب -3

 ......... سكن سنوي لدره ثالثة أشهر من الراتب األساسً باإلضافة إلى بدل تنمل لدره باإلضافة إلى : بدل
  . شهرٌاً فً حالة عدم لٌام الطرف األول بتوفٌر سٌارة للطرف الثانً

 . ممابل بدون الطرف األول للطرف الثانً وعائلته الدواء ووسائل العالج المناسب والمالئم وذلن ٌإمن -4
هذه النسبة للموظف إال بعد  %( من األرباح السنوٌة للشركة ، وال تصرف 7ٌستحك الطرف الثانً نسبة ) -5

 . الممررات النظامٌة مرور ستة أشهر من السنة المالٌة الجدٌدة بعد تجنٌب
........... وٌكون الطرف وتنتهً فً .... ............ ........... : مدة هذا العمد ثالث سنوات تبدأ من -6

أشهر األولى تحت االختبار ولد وافك الطرفان على تجدٌد عمد العمل لفترة أخرى ما  الثانً خاضعاً خالل الثالثة

  .أشهر على األلل ٌخطر أحد الطرفٌن الطرف اآلخر برغبته فً عدم التجدٌد لبل انتهاء مدة عمد العمل بستة لم
أحد عشر شهراً مٌالدٌاً عمل ابتداء من  سنوٌة مدتها ثالثون ٌوماً عن كل ٌستحك الطرف الثانً إجازة -7

األول تارٌخ تمتع الطرف الثانً بهذه األجازة وفماً لممتضٌات العمل  تارٌخ استالم العمل الفعلً , وٌحدد الطرف
علٌه  مل ما ٌستحكلألجازات االضطرارٌة فٌنظر فٌها الطرف األول وبشرط سداد الطرف الثانً كا , أما بالنسبة

 . للطرف األول أو الغٌر
آخر غٌر عمله وفً غٌر حالة الضرورة بشرط أال  ٌحك للطرف األول تكلٌف الطرف الثانً بؤداء عمل -8

األصلً المكلف به وفماً لهذا العمد , ولد وافك الطرف الثانً على ذلن كما  ٌختلف اختالفاً جوهرٌاً عن العمل

 . المعتاد تؤدٌة العمل بنفسه وأن ٌبذل فً تؤدٌته من العناٌة ما ٌبذله الشخصالطرف الثانً  ٌتعٌن على
والعدد واألدوات والبضائع التً فً  ٌتعهد الطرف الثانً باحترام أنظمة العمل والمحافظة على جمٌع اآلالت -9

عمل وعدم ارتكاب وتعلٌمات الطرف األول ورإساإه فً ال عهدته وٌكون مسئول عنها , كما ٌتعهد بتنفٌذ أوامر

 . والمرارات أي مخالفات حسب األنظمة

والصناعٌة وبصورة عامة جمٌع األسرار  ٌتعهد الطرف الثانً بالمحافظة على األسرار الفنٌة والتجارٌة -10

  . التً من شؤن إفشائها اإلضرار بمصلحة الطرف الثانً المهنٌة المتعلمة بالعمل وكافة األسرار األخرى
 بما ٌفرضه علٌه هذا العمد من التزامات أو إذا خالف التعلٌمات التً ٌصدرها إلٌه إذا أخل الطرف الثانً -11

ٌبذل فً أدائه لعمله  الطرف األول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص علٌها فً هذا العمد , أو إذا لم
فً نظام العمل والعمال فإنه ٌحك للطرف األول  االعناٌة المطلوبة , أو إذا أرتكب أحد المخالفات المنصوص علٌه

 . الثانً لما ارتكبه من مخالفات أن ٌولع الجزاء المناسب على الطرف
للغٌر وإن كان خارج أولات الدوام الرسمٌة , إال بإذن كتابً من  ال ٌحك للطرف الثانً المٌام بؤي عمل -12

 . جر مهما كان اختصاصهكان هذا العمل بؤجر أو بدون أ الطرف األول و سواء
ساعات فً الٌوم وستة أٌام فً األسبوع والعطلة الرسمٌة ٌوم الجمعة فمط ,  عدد ساعات العمل ثمانٌة -13

 الدوام حسب تعلٌمات الطرف األول حسب ما ٌراه وفماً لممتضٌات العمل وظروفه وٌكون تنظٌم
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ودون حاجة  إلى استصدار حكم لضائً بالفسخ ٌحك للطرف األول فسخ العمد بإرادته المنفردة دون حاجة -14
عمل , أو إذا خالف األوامر التً  إلى أعذار الطرف الثانً إذا لم ٌمم هذا األخٌر بؤداء ما هو مكلف به من

عهد إلٌه من عمل , وإذا كان فسخ العمد بسبب ارتكاب  ٌصدرها إلٌه الطرف األول متى كانت متعلمة بتنفٌذ ما

( من نظام العمل والعمال فإنه لٌس للطرف 0>المنصوص علٌها فً المادة ) لمخالفاتالطرف الثانً أحد ا

 . الحالة حك فً الحصول على مكافؤة أو تعوٌض الثانً فً هذه
بتمدٌم استمالته أو فسخ عمد العمل لبل انتهاء مدته دون أخطار الطرف األول  فً حالة لٌام الطرف الثانً -15

األول  ستة أشهر من تارٌخ الترن فإن الطرف الثانً ٌكون ملزم بتعوٌض الطرفترن العمل لبل  برغبته فً

 . بممدار أجر مهلة األخطار أو المدة المتبمٌة من عمد العمل أٌهما أكبر
المملكة العربٌة  كل ما لم ٌرد بشؤنه نص فً هذا العمد فإنه ٌخضع لنظام العمل والعمال المعمول به فً -16

العمد باللغة اإلنجلٌزٌة فهً ترجمة للعمد  وأما ما جاء فً هذا لرسمٌة هً اللغة العربٌةالسعودٌة , واللغة ا

 . ولٌست رسمٌة
سبعة عشر مادة على ثالث صفحات ولد حرر من نسختٌن أصلٌتٌن تسلم كل طرف  هذا العمد مكون من -17

 . للعمل بموجبها نسخة منها
 : الطرف الثانً                                               الطرف األول :
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  عقد عمل نموذج                                                

 ي عـــقد عــمـل خا ص با لســـــعو د                                         

 
 

 -: مؽ م بيؽ كل2003/ / في السسمكة العربية الدعؾدية بتاريخ رم عقد العسل ىذاأب

ىـ 25/01/1421 وتاريخ .................... الذركة.............. .......... ...., سجل تجاري رقؼ -1
 .(( والسذار الييا في ىذا العقد بـ )) الظرف األول ......... صادر مؽ

 . ــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــبرفتو ــــــــــــــــــــ ـــــ ــعمى ىذا العقد الديد / التؾقيع  ويسثميا في

ــــــــــــصادرة من ـــــــــ  سعؾدي الجشدية بسؾجب حفيغة نفؾس رقؼ , ..... .................... /الديد -2
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــ الصادرة من ـــــــــــــــــــ بتاريخــــــــــــــ وسجل مدني رقم ـــــــــــــــــــ بتاريخ

 .(( العقد بـ )) الظرف الثاني اليو في ىذا والسذار

 

 -: يمي أىميتيسا السعتبرة شرعًا لمتعاقد عمى ما بكامل وقد أتفق الظرفان وىسا

 .مدسى /1

أنيا  يفتو ىذه أو أية وعيفة أخرى يرى الظرف األولاألول وأداء وع يؾافق الظرف الثاني عمى العسل لدى الظرف
 أخرى لو . ويتعيد الظرف الثاني بأن يكرس جيؾده وفقًا لذروط ىذا العقد و أية مالحق , تتسذى مع كفاءاتو

 .فؾراً  انياء عقده العقد وجاز لمظرف األول لخدمة بأجر أو بدون أجر , وأال أعتبر مخاًل بأحكام ىذا

 الراتب / 2

ساعة  84ـــــــــــ ريال ) فقط ريال سعؾدي ال غير ( عمى أساس  /الظرف الثاني عمى راتب شيري قدره ــيحرل 
 .مؽ ضرائب ورسؾم حكؾمية مقررة ألي غرض شاماًل كافة ما يترتب عمى الظرف الثاني , عسل فعمية أسبؾعياً 

 ساعات العسل االضافية / 3

بتكميف خظي  ساعات العسل اإلضافية إال إذا كان ذلػ عؽ بأي أجرال يحق لمظرف الثاني مظالبة الظرف األول 
 . والعسال العسل مؽ الظرف الداعات وفقًا لشغام

 

مباشرتو لمعسل بسؾجب ىذا العقد , اذا  أشير مؽ تاريخ أختبار تجريبية لسدة ثالثة يغل الظرف الثاني في فترة
أو مكافأة  لمعسل لديو وذلػ دون أعظاء أنذار مدبق الظرف الثاني ال يرمح قرر الظرف األول وحدب رأيو أن

 .أوتعؾيض

 مقر العسل / 6

يحق لمظرف االول أن يشقل الظرف الثاني الى أي فرع  العسل الرئيدي في مديشة ........... عمى أنو يكؾن مقر
 .داخل السسمكة مؽ فروعو

 العالج / 7

وابشائو وفق ما ىؾ مقرر نغامًا  رف الثاني ولزوجتواألول الرعاية الرحية والخدمات الظبية لمظ يؾفر الظرف
 . األول ومتبع لدى الظرف

http://vb.k1e1.com/showthread.php?t=39890
http://vb.k1e1.com/showthread.php?t=39890
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 اإلجازة / 8

 .لدى الظرف ( يؾمًا بعد كل سشة عسل فعمية 03اجازة سشؾية مدفؾعة الراتب مدتيا )  الظرف الثاني يسشح

 األسكان / 9

 .س الراتب االساسييحدب عمى أسا أشير الثاني بدل سكؽ سشؾي بؾاقع راتب ثالثة يسشح الظرف

 الشقل /10

 -:طبيعة عسمو , بأحد الترتيبات التالية التشقل داخل السسمكة حدب األول لمظرف الثاني يؾفر الظرف

 .يقدميا لو الظرف األول سيارة - أ

دي ( يزاف ريال سعؾ  يسقداره ـــــــــــ ريال ) فقط ـــــــــ شير سيارة الظرف الثاني السسمؾكو لو مقابل بدل نقدي - ب
 . االستيالك الفعمي اليو تكاليف الؾقؾد حدب

 ( ــــــــــــــــــــ ريال سعؾدي فقط ) نقدي شيري قدره ــــــــــــــــــــ ريال ج ـ بدل مؾاصالت

 إفذاء السعمؾمات /11

مباشر ألي  بعدم الكيام بإفذاء أو تدريب أو أستخدام أية معمؾمات بذكل مباشر أو غير الثاني يتعيد الظرف
بذؤون أو  فترة سريان ىذا العقد أوبعد انتياءىا تتعمق شخص أو شركة أو جية أخرى أيًا كان نؾعيا أثشاء

مستمكات الظرف االول أو عسل خاص بو أو العامميؽ لدييأو تتعمق بالظرف األول أو التي يظمع عمييا الظرف 
لمسؾعفيؽ ذوي العالقة في نفس العسل الذيؽ يحق  تعظى بحكؼ مسارستو لسياميالؾعيفية عدا تمػ التي الثاني

بعده إال بسؾافقة  ىذا العقد وفي أي وقت معرفتيا ويحتاجؾنيا في أطار عسميؼ الرسسي طيمة فترة سريان ليؼ
 .مدبقة ومحددة مؽ الظرف االول عمى ذلػ خظية

 الخدمة أنتياء /12

 -: ب التاليةالظرف الثاني لدى الظرف االول ألي مؽ االسبا تشتيي خدمة

 .أنتياء السدة السحددة لمعقد - أ

 بشاء عمى سبب مذروع , بعد اخظار الظرف اآلخر كتابة قبل , يحق ألي مؽ الظرفيؽ فدخ ىذا العقد - ب

الظرف األول في خفض حجؼ  يؾمًا عمى األقل , ويدخل ضسؽ ذلػ حق ( 03الفدخ بسدة إخظار قدرىا ) 
 .العسالة وفقًا لحاجةالعسل

أنياء العقد دون أنذار أو مكافأة أو تعؾيض في أي وقتظيمة فترة األختبار , أو ألي سبب  حق لمظرف األولج ـ ي
 . العسل ( مؽ نغام 43السادة )  مؽ االسباب السبيشة في

 -:الفرل ألسباب صحية -د

ضو مرضًا نتج عشو السشاط بو , أو في حالة مر  عمى مزاولة العسل الثاني أو فقدانو القدرة في حالة مرض الظرف
خالل سشة  ( يؾماً  023يؾمًا متتالية أو مدد ال تزيد في مجسؾعيا عؽ )  ( 90 ) انقظاعو عؽ العسل مدة

  .ىذا العقد تكؾن مشتيية واحدة ،فأن خدمة الظرف الثاني بسؾجب

الرتباطات والعقؾد وا الظرفيؽ أن يحل ىذا العقد محل كافة الذروط واالتفاقيات مؽ الستفق عميو بيؽ /13
 .أو نغام العسل والعسال لو ، شفيية كانت الدابقة
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 . مالؼ يرد بذأنو نص في ىذا العقد كل يدري نغام العسل الدعؾدي عمى /14

الشدخة الخاصة بو بعد التؾقيع  العربية أستمؼ كل طرف ندختيؽ أصمييؽ بالمغة حرر ىذا العقد مؽ /15
 .بسؾجبو عمييسا لمعسل

 
 
 

 الظرف الثاني                                                                               الظرف األول 


