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 عقد عمل  محدد املدة

 

-----------------------------ويمثلها بالتوقيع السيد /  ------------------------------------------------- الطرف األول :

 )ويشار له فيما بعد بالطرف األول(.  ---

 الطابق الرابع. –شرق مجمع بهبهاني  –وعنوانه )املكتب الرئيس ي(: الكويت 

 رقم وطني                                                          الطرف الثاني:     

 العنوان: 

 رقم الهاتف:

 مقدمة :

حيث أن الطرف األول يملك شركة مجموعة أرابسك للتجارة العامة واملقاوالت ، وحيث  أن الطرف الثااي  لدياه 

ت العلمياااة واراتاااعات العملياااة أل امل العماااف املطلاااو  رغباااة بالعماااف بو ي اااة )                    ( وحياااث أن لدياااه املااا    

منه ويقتدر على القيام بكافة املهام بكف ك املة واقتدار ، تم االت اق بأن يعمف الطرف الثااي  لادا الطارف األول 

 وفقًا للشروط التالية:

 مقدمة  ذا العقد جزمل ال يتجزأ منه وتقرأ  معه كوحده واحدة. أواًل:

 على أن تكون مدة  ذا العقد لسنة عقدية كاملة تبدأ بتاريخ        /          / تم االت اق ثانيًا:

 وتنتهي بتاريخ      /            /

تام االت ااق علااى أن يعماف الطارف الثااي  تةااإ ر ارة ورشاراف الطارف األول بو ي اة )                        ( و لااك  ثالثاًا:

 ( تدفع كف نهاية شهر ، وي صف على النةو التالي:     مقابف أجر نقدي مقداره )           

 الراتب األساس ي : )             (
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 )              ( :بدل العمف اإلضافي

 بدل رجازات سنوية :  )              (

 (.        بدل عطف  ينية ورسمية )    

يةسم من األجر النقادي املبا ن أعا ه أياة اقتطاعاات تتطللهاا القاوان ن واألنتماة والتعليماات األر نياة ومان  رابعًا:

 ضمن  لك اقتطاعات الضمان اإلجتماعي.

ال يااد ف فااي حساا  األجاار أياة  اادمات الاااي يقادمها الطاارف األول للطارف الثاااي  باا ن ار ا ن وا  اار علااى   خامساًا:

ول وال تعتتااااع  ااااذه ارااااادمات حقااااًا مقااااررًا أو موالساااابًا للطاااارف الثاااااي  وال تعتتااااع  ااااذه سااااايف التتااااعر ماااان الطاااارف األ 

 ارادمات مقابف عمله الذي ي  يه وال يكون الطرف األول ملزمًا بأ ائها. 

يبدأ العمف في الشاركة مان السااعة الثامناة ااباحًا وحااع السااعة اراامساة مساامًل ويةاث للطارف الثااي   سادسًا:

ناول طعام الغدامل وللشركة ار ث في تعديف ساعات الداوم بنامًل على متطلبات العمف وسياسة ساعة استعاحة لت

 الشركة.

يسااتةث الطاارف الثاااي  رجااازة ساانوية مدفوعااة األجاار ماادمها أر عااة عشاار يومااًا عاان كااف ساانة كاملااة متصاالة  سااابعًا:

نسيث مع الطرف األول، وال يةاث للطارف يقضيها في  دمة الطرف األول ، على أن تمنح اإلجازة كليًا أو جزئيًا بالت

 الثاي  جمع اإلجازة السنوية رلى السنة التالية مباشرة رال بموافقة الطرف األول.

 يتعهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد الطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف الثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  بمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي: ثامنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًا:

. أ امل واجبات الو ي اة وتن ياذ التعليماات طبقاًا لتعليماات وأنتماة الطارف األول وعلاى أن يقاوم بكافاة األعماال 1

له بدرجة عالية من الدقة وار رص والو املة وأن يولي و ي ته كف العناية ال زمة باألعمال الاي تد ف في  املوكلة

 عمله بشكف مباشر أو غ ع مباشر أو تستلزمها طبيعة العمف وأن لم يتم النص عليها.

هاا أو أي عماف يشاااهها . أن يعمف أي  عمف آ ر ال يختلف عن طبيعة عمله ا ت فًا بينًا عان األعماال املت اث علي2

 أو يماثلها في طبيعة العمف.
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. يلتااابم بكافاااة القاااوان ن واألنتماااة املتبعاااة فنياااًا ومالياااًا ور ارياااًا وكافاااة التعليماااات  والتعااااميم الااااي تصااادر رلياااه مااان 3

 وقإ   ر وجميع االجراملات الص يةة املعمول اها في الشركات املماثلة.

 واإلجراملات األمنية والنتامية املعمول اها  ا ف الشركة والبلد الذي يوجد فيه.. مراعاة رجراملات الس مة 4

. أن يعامف املعلومات الاي يةصف عليها أثنامل تأ ية و ي ته بسرية تامة وأال ي ش ي أسرار العمف بأية اورة من 5

أيااااة معلومااااات تتعلااااث  الصااااور ويضااااف  ااااذا اإللتاااابام قائمااااًا حاااااع بعااااد رنهااااامل أو ان هااااامل  ااااذا العقااااد ويشاااامف  لااااك علااااى

 برواتب املو   ن وفي حال رفشامل أي معلومات تتعلث اهذا األمر تةديدًا يةصف املو ف على تنايه .

. يلتاابم بتقااديم التقااارير ونصاا ة منتتمااة عاان األعمااال واملهااام املكلااف اهااا وأن يباا ن فيهااا املعوقااات واملشااو ت رن 6

 والتغلب عليها.وجدت وأن يقتعح ار لول الو يلة بتذليلها 

 . يلتبم بكافة التعليمات الشاصية املوجهة له من الطرف األول.7

في حال عمف الطرف الثاي  في أي عما آ ر لدا شركة أو م سسة أو شاص باأجر أو مكافاأة أو بادونهما  تاسعًا:

أحكااااام  اااا ل ماااادة سااااريان  ااااذا العقااااد ولااااو فااااي غ ااااع أوقااااات الاااادوام الرساااا ي وفااااي حااااال  ااااالف  لااااك ينطبااااث عليااااه 

 القانون.

يةاث للطارف األول تكلياف الطارف الثاااي  باأي عماف غ اع مت اث عليااه ر ا  عاإ الضارورة لاذلك كماا يةااث   عاشارًا:

لاه نقاف الطاارف الثااي  ألي و ي اة أ اارا فاي الوحادة التااابع لهاا ساوامل كااان  ا اف أو  اار  اململوااة أو أي عماف آ اار 

ةيااث ال تختلاف طبيع هاا ا ت فاًا بينااًا عان العماف املت اث عليااه يت اث ماع  تعتاه فااي أي وحاده تابعاه إل ارة الشاركة ب

حااع وأن ترتاب علاى  لااك تغي اع مةاف اإلقاماة الدائمااة للطارف الثااي  و لاك  ون اإل اا ل باأجره وو ي تاه الااوار ه 

 في  ذا العقد.

، فإنااه  بنااامًل علااى طبيعااة العمااف لاادا الطاارف األول والاااي تقت اا ي  العمااف ضاامن ور يااات مختل ااة الحااادع ع:اار:

يةاااث للطاااارف األول تةديااااد ساااااعات العمااااف ووق هااااا ومكانهااااا ، وال يشااااتعط أن يكااااون يااااوم العطلااااة األساااابوعية بيااااوم 

ارجمعه ، ولون يستعاض عنه بيوم آ ر ، ويجوز للطرف األول تغي ع يوم العطلة األسبوعية بعد اشعار الطرف 

 الثاي  بذلك.
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 اع املشاروعة للطارف األول ومان  لاك أن يكاون لاه مصا  ة ساوامل ال يةث للطرف الثاي  املنافساة غ  الثاني ع:ر:

 كانإ مباشرة أو غ ع مباشرة في أية عقو  أو ا قات يقوم الطرف األول بإبرامها وتن يذ ا .

يكاون الطاارف الثاااي  مسا واًل عاان  ا ة كافااة البياناات واألوراق والشااها ات املقدماة منااه للطاارف  الثالا  ع:اار:

طارف األول كتاباة بكاف تغي اع أو تعاديف يةادذ فاي  اذه البياناات واملساالندات و لاك  ا ل األول ويتعهد با طار ال

 أسبور كةد أقص ع من وقور التغي ع أو التعديف.

رن النتااااام الاااادا لي ارااااااص بااااالطرف األول جاااازمل ال يتجاااازأ ماااان  ااااذا العقااااد وعلااااى الطاااارف الثاااااي   الرابااااع ع:اااار:

 عرضه للمسائلة القانونية.رحتعامه وتن يذ كافة بنو ه  ورن اإل  ل به ي

تطباااث أحكاااام قاااانون العماااف األر يااا  علاااى كافاااة املساااائف الااااي ور ت /أو لااام تااار  فاااي  اااذا العقاااد ، الخاااامش ع:ااار : 

ويراعى عند ت س ع  ذا العقد وتطبيقاه ، أناه لام يمانح الطارف الثااي  باأي شاكف مان األشاكال أياة حقاوق أكتاع مان 

 منةها له اراحة.الاي يقر ا له القانون ما لم ينص على 

فااااي حااااال يشااااو  ناااازار ينشااااأ عاااان  ااااذا العقااااد تعتتااااع مةومااااة شاااامال عمااااان  ااااي ا اتصااااة للنتاااار  السااااادر ع:اااار:

 وال صف في أية نزار.

ويقاع عىاأ أر اع اا حام ر محاررة بال  اة وخاتماة  يتكون هذا العقد من مقدمة وساتة ع:ار بنادًا  الخاتمة :  

 العربية وعىأ نسختين يحت ظ كل طرف بنسخة منها. 

يقااار الطر اااان بقرهماااا قااار ا كا اااة بناااود هاااذا العقاااد ويتعهااادان بون ياااذها واالل ااا ا  بم ااامورها ووقعاااا عىاااأ كااال 

ا اق             هذاا حة من ا حام هذا العقد وهما بكامل أه يتهما القانونية املعتبرة شرعًا وقانونًا في  اليو  املو

 /              /             .    تاريخ              

 

 الطرف الثاني  الطرف األول 
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