عقد عمل
رقم بطاقة المنشأة
انه في يوم

لموافق
في إمارة
تم اإلتفاق بين كل من

ا ) الطرف األول
.منشاة  /الكفيل
وعنوانها  /عنوانه
ويمثلها  /يمثله

ب) الطرف الثاني
السيدة  /السيد
جنسيتها  /جنسيتة
جواز سفر رقم
وقد أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد واتفقا بالتراضي على ما يلي:
 )1أن

يعمل

الطرف

الثاني

لدى

الطرف

األول

بمهنة

:

 ......................................وذالك نظير راتب أساسي وقدره
 ...................درهم شهريا.
 )2تكون مدة هذا العقد  ( :محددة  /غير محددة ) وتبدأ اعتبارا من :
 .......................إلى ..............................
أ)

وقد اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لمدة ..........
شهور تحت اإلختبار ( على أال تتجاوز مدة االختبار ستة شهور
من بداية عقد عمل الطرف الثاني لدى الطرف األول).

ب)

ينتهي عقد العمل المحدد بإنتهاء المدة  ,فإذا استمر الطرفان
في تنفيذه اعتبر العقد مجددا لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ
انتهاء العقد وبذات الشروط الواردة فيه .ما لم يقم طرفا العقد
بإخطار دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص بتعديل الشروط
ً
وفقا لنموذج طلب التعديل المعد من قبل الدائرة لذلك .

 )3يتحمل الطرف األول تكلفة تذكرة السفر في وقت بدأ العمل وايضا
يتحمل تذكرة العودة الى بلد المنشأ في وقت الغاء عقد العمل.

 )4يجوز للطرف األول آن يفصل الطرف الثاني دون إنذار في أي من
الحاالت المنصوص عليها في المادة ( )120من القانون اإلتحادي
رقم ( )8لسنة  1980في شان تنظيم عالقات العمل وتعديالته
وبالشروط الموضحة بها وكذلك في الحالة التي نصت عليها المادة
( )88من القانون ذاته .
 )5تسري أحكام القانون اإلتحادي رقم (  ) 8لسنة  1980فيما يتعلق
بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك بالنسبة للشروط األخرى والتي لم
ينص عليها العقد .
 )6حرر من هذا العقد ثالث نسخ تودع النسخة االولى لدى (تراخيص)
عند تصديق العقد ويتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها
عند الزوم .
 )7يلتزم الطرف األول بمنح الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة االجر
مدتها (  ) 30يوم ويجب (أال تقل عن ما جاء في القانون اإلتحادي رقم
( )8لسنة  1980و تعديالته ).

 )8ميزات أخرى للطرف الثاني :
أ) بدل سكن  :درهم  /شهريا
ب) بدل مواصالت  :درهم  /شهريا
ث) أخرى :

A) Accommodation all: Monthly AED
B) Transportation all : Monthly AED
C) Others :

)1

)1

)2

)2

)3

)3

الراتب األساسي :

Basic Salary:

مجموع الراتب والبدالت شهريا :

Total Salary :

 )9شروط أخرى :
أ)
ب)
 )10ساعات العمل اليومية (  ) 8ثمان ساعات وال تزيد عن ثماني وأربعين
ساعة أسبوعيا وتكون (  ) 9تسع ساعات يوميا في حالة المحالت
والفنادق والمقاصف وأعمال الحراسة .
 )11إن الطرفان يعلنان ويقران بعلمهما الكامل بأن كفالة تراخيص
للطرف الثاني ال يجعلها مسئولة وال تترتب عليها أية آثار فيما يتعلق
بالحقوق واإللتزامات الناشئة عن عقد العمل هذا وان هذه الكفالة
مسألة تنظيمية فقط لغايات مساعدة الطرف األول فيما يتعلق
ً
طبقا لشروط "إتفاقية كفالة الموظفين"
بكفالة العاملين لديه وذلك
الموقعة بين الطرف األول وتراخيص.

توقيع الطرف األول ( الكفيل )

توقيع الطرف الثاني ) المكفول ( :

جهة تصديق العقد  :تراخيص

