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 ............./......./إنه في تاريخ .........

 تم االتفاق بين السيدين وإبرام عقد العمل بين كل من اآلتي:

 ............................................................./الشركة

 .............................................../التي تحمل رخصة رقم

 ......................................................................./والسيد األستاذ

 مواليد عام.................................................

 يحمل الجنسية...................................

 فر رقم..........................................................يحمل جواز الس

 رقم الهاتف....................................................................................

اتفق الطرفان أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول؛  1980لعام  8وبناء على القانون االتحادي برقم 

ظًرا ألن الطرفان يتمتعان باألهلية القانونية المطلوبة إلبرام العقد والتوقيع على العقد، وقد تم االتفاق بين ن

 السيدين على العمل مقابل الحصول على أجر شهري.

هذا العقد يبدأ سريانه بداية من تاريخ بدء العمل، وقد اتفق الطرفان أن يتم بدء العمل في تاريخ 

 ......./...../يوم......

 نوع العقد: عقد عمل بدوام كامل.

مدة العقد:.......................................عام بداية من تاريخ أول يوم للعمل، وينتهي هذا العقد 

 بتاريخ............

ة فترة التجربة: يوجد فترة تجربة للعمل تبدأ من تاريخ أول يوم يخضع فيها العامل للعمل، وتبدأ هذه الفتر

 بداية من التاريخ المذكور في األعلى.

 48ساعات كحد أقصى خالل اليوم الواحد، أو العمل لمدة تصل إلى  8ساعات العمل: يكون العمل لمدة 

 ساعة خالل األسبوع، مع العلم بأنه يجوز تعديل عدد ساعات العمل وفقًا لقانون العمل المطبق.

 تفاصيل األجر:



 .......................................... درهم إماراتي.األجر األساسي:.............

 أجر مسكن:............................................................درهم إماراتي.

 أجر مواصالت:...............................درهم إماراتي.

 ......درهم إماراتي.بدالت أخري:................................................

 المجموع:.........................................درهم إماراتي.

 شروط أخرى:

 أ_..............................................................

 ب_............................................................

يحصل الطرف الثاني على إجازة سنوية مدفوعة األجر ويحدد هذا األجر االجازة السنوية والعطل الرسمية: 

بقيمة.....................يوم، كما يحصل الطرف الثاني على إجازة في كافة العطل واإلجازات الرسمية التي 

 تحدد من قبل الجهات الحكومية، وتكون هذه اإلجازات براتب كامل.

الثاني من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تبًعا ألحكام قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة: يتمكن الطرف 

 المطبق.

نفقات عودة العامل: يلتزم الطرف األول وهو صاحب العمل بكافة النفقات الخاصة بعودة العامل إلى موطنه 

 األساسي تبعًا ألحكام القانون المطبق.

تاريخ االنتهاء المذكور في العقد في حالة عدم اتفاق : يتم انتهاء العقد مع إنهاء عقد العمل محدد المدة

الطرفان على تجديد العقد كتابيًا، وفي حالة استمرار الطرفان على العمل بعد انتهاء المدة المذكورة، البد من 

تنفيذ جميع البنود المذكورة في العقد، وفي حالة عدم االتفاق بصورة كتابية على تجديد العقد فإن العقد ذاته 

 ظل ممتد بنفس الشروط لمدة غير محدودة.ي

 نصوص عامة:

 يخضع هذا العقد وجميع البنود الموجودة إلى األحكام الخاصة بقوانين العمل المطبقة. .1

محكمة.......................تعد المحكمة المختصة في النظر في أي من النزاعات التي تنتج عن هذ  .2

 العقد.

 عقد وتفهمت جميع البنود والشروط، وأوافق عليها كليًا.قرأت كافة البنود الموجودة في ال

 

 العامل...................................................................



 التاريخ.....................................................................

 ............................التوقيع.............................................

 التاريخ....................................................

 الختم...................................................... 

 فسخ عقد العمل المحدد المدة من قبل العامل
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