
 
 
 

 وبعد ..      الحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا .. 
ي يوم 

 تم بعون هللا وتوفيقه التعاقد بي   كل من:  ه 1441/ 2/ 1الموافق:  األحد فإنه ف 
ية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية "يتلون" . الطرف األول  : الجمعية الخي 

 إبراهيم بن احمد العلوي م. للجمعية/  رئيس مجلس اإلدارةويمثلها المدير 
ي 
ي: السيد/ الطرف الثان   . سعودي  / وجنسيته           حسن بن محمد فايع عسي 
 ينبع والصادرة من/ ،      ه  1401/ 11/ 21وتاريخها: ،            1013524309رقم الهوية: 

 
 :  حيث اتفق الطرفان عىل ما يىلي

ي عىل وظيفة   -1
ي اختصاصه وذلك مقابل    مدير تنفيذي يعمل الطرف الثان 

ويتلزم بأن يقوم بأعباء هذه الوظيفة وبما يدخل عادة ف 
  محتسب    راتب أساسي شهري مقداره )  

ً
 ريال.  )    صفر    ( ( ريال فقط، كتابة
 من غي  البدالت يدفع له من الطرف األول نهاية كل شهر ميالدي. 

ي  يتقاض  الطرف -2
 ريال بدل سكن شهرًيا.  )   صفر   (الثان 

3-  . ي
ي للطرف الثان   تذاكر السفر أو العالج الطب 

 ال يتلزم الطرف األول بتأمي  
ي تجديد    ه1441/ 2/ 1( تبدأ من:       ســــنــــــة      مدة هذا العقد ) -4

ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفي   اآلخر كتابة بعدم رغبته ف 
 بمدة ثالثي   يوما عىل األقل. العقد قبل انتهائه  

ي أو كفاءته أو سلوكه أو عدم االمتثال لألنظمة واللوائح   -5
ي أي وقت بسبب تهاون الطرف الثان 

ي فسخ هذا العقد ف 
للطرف األول الحق ف 

 . ي
 أو ما يماثلها دون دفع أي تعوض للطرف الثان 

ال -6 تاريــــخ اعتماد توظيف الطرفتعتي  الشهور  تـجريبية يحق للطرف األول    ثالثة األوىل اعتباًرا من  ة  ي لدى الطرف األول فير
الثان 

 إشعار أو تعويض أو مكافأة. خاللها فسخ العقد دون سابق 
ي إجازة سنوية مدتها ) -7

ة التجريبية »الثالثة األشهر األوىل« من الخدمة  ( يوما     30   يستحق الطرف الثان  ي الفير
، وذلك بعد مض 

ي وقت اإلجازة وتحديها حسب مصلة العمل. المستمرة وللطرف 
 األول النظر ف 

8-  . ي أن يؤدي أي عمل لحسابه الخاص أو لحساب أي شخص آخر أثناء الدوام الرسمي
 ال يحق للطرف الثان 

ي غي  معصية هللا وتنفيذ األعمال الموكل بها والتعليمات واألنظمة األخرى  -9
ي بمواعيد العمل وطاعة رؤسائه ف 

  يتقيد الطرف الثان 
 الصادرة من رؤسائه. 

ي هذا العقد.  -10
ي الجمعية هو المرجع ألي بنود لم تذكر ف 

 يعتي  نظام الموظفي   المعمول به ف 
ي بأي أجر   -11

ة الدوام بدون مطالبة الطرف الثان  ي بأي أعمال أخرى ضمن حدود العمل وفير
ي تكليف الطرف الثان 

للطرف األول الحق ف 
 مقابل ذلك. 

ام التام من  -12 ي مصلحة العمل. االلير 
ي تصب ف 

ي بجميع التعليمات والقرارات اإلدارية الصادرة من الطرف األول والبر
 الطرف الثان 

 يعتي  هذ العقد هو المعتي  وملغًيا لجميع العقود السابقة.  -13
ي نسخة منها للعمل بموجبها والتقيد بنصوص العقد من تاريــــخ  -14

 توقيعه. حرر هذا العقد من نسختي   بيد الطرف الثان 
 وصىل هللا وسلم عىل نبينا محمد وعىل آليه وصحبه أجمعي   ،،،

 
 

 الطرف األول: 
ية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية "يتلون"   االسم/ الجمعية الخي 

 إبراهيم بن أحمد العلوي رئيس مجلس اإلدارة/ م . 
 

 ع/ ..................................................... التوقي
 
 

 : ي
 الطرف الثان 

ي  االسم/   م . حسن بن محمد فايع  عسي 
 

 ع/ ..................................................... التوقي
 
 

ي يوم: 
 هـ1441/ 2/ 1بتاريــــخ:   -حد األ حرر ف 

 


