
عقد عمل
/……..... حرر بين كل� من الموافق/…...…..إنه في يوم :-

طرف أول/…............…. ويمثلها في هذا العقد السيد……............…السادة / الشركة

طرف ثاني/………….…...……………… المقيم/…………............….. السيد

:أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتصرف والتعاقد واتفقوا على ما يلي

:   يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالعمل لدى الطرف الول بوظيفة ……….. بالشركة أو بأي مكان تابع لها،أول$
 على أن تكون الثلثة أشهر الولى فترة اختبار تحت التجربة. وإذا ثبت خلل هذه الفترة عدم صلحية الطرف الثاني

 للعمل لدى الطرف الول، انقضت علقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق، وبدون مكافأة أو تعويض وليس
.للطرف الثاني في هذه الحالة العتراض على قرار الطرف الول بهذا الشأن

ا: . يحق للطرف الول القيام بتكاليف الطرف الثاني بأداء أي عمل أخر بشرط أل يتعارض مع قدراته وإمكانياتهثاني$

ا:   مدة هذا العقد ………… تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الول، غير قابلة للتجديد أوثالث$
.يمكن تجديدها بمدد أخرى عقب اتفاق كل� من الطرفين

ا:   يحدد أجر الطرف الثاني نظير قيامه بالعمال المسندة إليه من قبل الطرف الول براتب شهري إجماليرابع$
 وقدره……….جنيه فقط (…………جنيه ل غير) يتم دفعه في نهاية كل شهر ويتضمن أعلى نسبة من إعانة غلء

.المعيشة المقررة قانونا�، كما يشتمل على كافة البدلت المستحقة بسبب طبيعة أو مكان العمل

ا:   يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الجر مقدراها……. يوما� يقوم الطرف الول بتحديد موعدها بماخامس$
.يتناسب مع طبيعة العمل

ا:   يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل، الذي يسند إليه من قبل الطرف الول تبعا لتوجيهه وإشرافه، وأن يبذل في تأديتهسادس$
 أقصى جهد وأن يمتثل لوامر الطرف الطرف الثاني الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحرص على أدوات العمل
 الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخذ ما يلزم لحفظها وسلمتها، وأن يحتفظ بأسرار العمل، التي تم التعرف

.والطلع عليها عقب استلمه للعمل

ا: . ل يجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر، إل بموافقة الطرف الول الكتابية على ذلكسابع$

ا:   يحق للطرف الول فصل الطرف الثاني بدون سابق إنذار أو تعويض، إذا قام بارتكاب أي خطأ أدى إلى خسارةثامن$
 مادية جسيمة، أو أنه لن يراعي التعليمات الصادرة له، أو أنه لم يقوم بتأدية التزاماته الجوهرية أو أنه قام بإفشاء أيا� من
 أسرار العمل، أو أنه تغيب عن العمل لمدة عشرة أيام متواصلة أو عشرين يوم متقطعة خلل السنة الواحدة بدون سبب

.مشروع، أو بسبب الحكم عليه في أيا� من القضايا المخلة بالشرف

ا:   يقر الطرف الثاني أن أي إخطار يرسل إليه على عنوانه المذكور في هذا العقد، يعتبر إخطار صحيح ويتعهدتاسع$
.بإخطار الطرف الول بأي تعديل في هذا العنوان خلل أسبوع من تاريخ حدوثه

ا:   في حالة إنهاء عمل الطرف الثاني يتعهد بأن يسلم للطرف الول كل ما في عهدته فور انتهاء خدمته، ول تبرأعاشر$
.ذمته للشركة إل بإخلء الطرف

ا: . حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة ليتم العمل بموجبهاأخير$

..وا الموفق والمستعان

......................... توقيع الطرف الثاني ...........................توقيع  الطرف الول


