
 عقد عمل

 

 اتفاق بين:عقد الموافق    /     /      تم     يوم   /    /  تاريخأنه في 

 ،دبع فيما بالطرف األول يتم تعريفهوالذي …………. بممثلها السيد…………. شركة

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

 ……......................................................…………تهرقم هويو

 ……….........................................................………هرقم هاتف

 ……………..الخاص به................................................. سفرالرقم جواز 

 …………............................................................…المقيم ب

 ،بعد ذلكبالطرف الثاني تعريفه والذي يتم 

 على: بينهم القانونية في التعاقد والتصرف، وتم االتفاقمتعاقدين كل من الاألهلية لتم اإلقرار ب

األول البند األول: أقر الطرف الثاني بااللتزام بالعمل في وظيفة.............................. لدى الطرف 

سواء في مقر الشركة، أو االلتزام بالعمل لدى أي مكان تابع للطرف األول، على أن تكون أول ثالثة أشهر 

فترة اختبار، ويحق للطرف األول أن يتخلى عن الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني لعدم كفاءته أثناء فترة 

ر، وال يحق للطرف الثاني االعتراض على هذا االختبار، أو بانقضائها، ويمكن أن يقوم بذلك دون سابق إنذا

 األمر.

البند الثاني: يبدأ العقد منذ اليوم األول الذي يباشر الطرف الثاني العمل في الشركة، بشرط أن هذا العقد 

 يكون غير قابل للتجديد إال في حالة اتفاق الطرفين على هذا.

لتي يقوم بها على هيئة راتب شهري قيمته البند الثالث: أجر الطرف الثاني يكون مقابل الخدمات ا

................ فقط ال غير، مع العلم بأن الدفع سوف يكون عند نهاية كل شهر، والمرتب يكون شامل بدالت 

 العمل.

البند الرابع: يجوز للطرف األول طلب القيام بالمهام المختلفة من الطرف األول غير المحددة في العقد، مع 

 ن هذه الخدمات ال تتعارض مع المهارات العقلية، والمهارات الجسدية للموظف.مراعاة أن تكو

البند الخامس: يحق للطرق الثاني الحصول على إجازة سنوية لعدد.......من األيام/ مع العلم بأن هذه اإلجازة 

 عمل.تكون مدفوعة األجر، إال أنه يجب طلب تحديدها قبلها بوقت حتى تالئم هذه اإلجازة طبيعة ال



البند السادس: يجب على الطرف الثاني أن يلتزم بأداء العمل تحت إشراف الطرف األول، مع مراعاة 

 االلتزام باألوامر واالمتثال إليها، ويشترط أن يحافظ الطرف الثاني على األدوات الخاصة بالعمل.

ند الرغبة في العمل بعمل البند السابع: يشترط حصول الطرف الثاني على موافقة الطرف األول الكتابية ع

 أجر سواء بأجر أو بغيره.

 البند التاسع: يجب أن يقوم الطرف الثاني باإلقرار بوصول أي إخطار إلى مكان إقامته المدون في العقد.

البند العاشر: يشترط أن يقوم الطرف الثاني بتسليم ما يوجد بعهدته من أدوات عند انتهاء العمل، وكذلك ال 

 ه إال بعد إخالء الطرف.يتم تبرئة ذمت

 البند األخير: يحرر نسختين من العقد، ويتمكن كل طرف من العمل بموجب الحصول على نسخة موثقة.

 الطرف األول

 اإلسم:........................................

 التوقيع:......................................................

 الطرف الثاني

 ..................................................اإلسم:....

 التوقيع:......................................................
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