
 عقد عمل سعودي

ــ   تحريًرا في تاريخ يوم: ـــ/ ـــ/ ـــــــ

 يةلقد اتفق كل من السيد )الطرف األول(، مدير عام مؤسسة ــــــــــــــــــــ التي يقع مقرها في ــــــــ حي ــــــــ بالمملكة العرب

 السعودية

ــ   ــــــــــــــــــ سعودي الجنسية، ورقم الُهِويَّة الوطنية /والسيد )الطرف الثاني(  ــــــــــــــــــــ ورقه الهاتف الجوال: ــــــــــــــــ

 :ينهما، ينص على الشروط المتمثلة في البنود التاليةعلى توقيع اتفاق عمل فيما ب

والرعاية الكاملة له في   : سوف يعمل الطرف الثاني لدى المؤسسة خاصة الطرف األول وتحت اإلشراف1َرقَم  البند •

تبدأ في نفس المهام المنوط القيام بها، على أن تكون مدة العمل عامين  وظيفة )ــــــ(، مع القيام بأي وظيفة أخرى تحمل

وفي حالة التخلف عن تاريخ يوم بدأ العمل المنصوص  يوم ـــــــــــــــــ وتنتهي في تاريخ يوم ــــــــــــــــــــــــــــ،  تاريخ

 .العقد عليه؛ يتم توضيح ذلك في

رف الثاني إتمام أن يطلب من الط : ال يوجد مكان ُمحدد ومقصور عليه العمل، حيث إنه من حق الطرف األول2َرقَم  البند •

فروع المؤسسة مادام كانت في ضوء مهام الوظيفة المنصوص عليها  بعض مهام العمل في أي مكان آخر وأي فرع من

 .بالعقد

بقيمة )ــــــــــــــ( لاير سعودي إلى الطرف الثاني، على مدار مدة   راتب شهري : يلتزم الطرف األول بدفع3البند َرقَم  •

 الوظيفة في غير محل سكن الموظف بالكامل، مع دفع البدالت المتمثلة في بدل النقل واإلقامة في حالة كانت العقد

يوًما   30إجازة سنوية ال تقل عن  : يلتزم صاحب العمل أو ممثل الطرف األول بالعقد بإعطاء الطرف الثاني4َرقَم  البند •

 .مكافأة نهاية الخدمة في نهاية العقد مدفوعة األجر، وااللتزام أيًضا بمنح

ن في حالة رغبة الطرفين في إنهاء العمل ولك : يتم تجديد العقد تلقائيًا فور انتهاء المدة المنصوص عليها أعاله،5َرقَم  البند •

 .يوم على األقل من تاريخ انتهاء مدة العمل 30الثاني بذلك ولكن قبل  وعدم التجديد، يتم إخطار الطرف 

: يجب االلتزام بتأمين العامل أو الموظف )الطرف الثاني( ضد حوادث لعمل، وتوفير التأمين الطبي له أيًضا  6البند َرْقم  •

 .تهوألفراد أسر

ــ   إمضاء الطرف األول: ــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــ

ــ   إمضاء الطرف الثاني: ــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 


