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Juridisk text 

 

 

 عقد عمل 

 
 أنه في يوم ......... الموافق ......./....../ ..... تحرر هذا العقد بين كل من:‒

 شركة ./ ................... ومقرها ......................  أوالً:‒ 

 ...............األستاذ./ .................. بصفته.سجل تجاري رقم .................... ويمثلها في هذا العقد 

 

 )الطرف األول(                                                                                                                            

....................... بتاريخ ....................... محل  قم قوميثانياً:‒ السيد/ .................................... ويحمل بطاقة ر

 اإلقامة ......................................

 

 )الطرف الثاني(                                                                                                                      

 

الطرف األول بالشروط  ىبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانوناً اتفقا على أن يعمل الطرف الثاني لد

 اآلتية:‒

 

 ند األول( )الب

 يعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول وتحت إشرافه بوظيفة ).................( بالشركة.

 

 )البند الثاني(  

./....... ويتجدد تلقائياً لمدة أخرى  ./...... ./......... وتنتهي في ..... مدة هذه العقد سنة ميالدية واحدة تبدأ من ....... ./......

مماثلة إذا لم يخطر الطرف األول الطرف الثاني  قبل انتهاء المدة الجارية بشهر على األقل برغبته في عدم تجديد العقد،  

 وذلك بمقتضى خطاب مسجل يوجه الى الطرف الثاني في محلة المختار المبين بصدر هذا العقد.

 

 )البند الثالث(

العمل( كفترة اختبار ويحق للطرف األول أثنائها أن ينهي  بة الثالث شهور األولى )تاريخ التحاق الطرف الثاني تعتبر فتر

 الرجوع عليه في هذا العقد بإرادته المنفردة بسبب إنهاء هذا العقد.هذا العقد بإرادته المنفردة وليس للطرف الثاني حق 

 

 )البند الرابع(

دراية تامة بطبيعة عمله وعلى علم تام بمخاطر العمل وطرق الوقاية من هذه المخاطر كما يقر  يقر الطرف الثاني بأنه على 

لهذا  األساسي للعمل بالشركة والئحة الجزاءات وقبوله لما جاء بهما وأنهما يعتبران جزءا متمما باطالعه على الئحة النظام

 بشأن تنظيم وتحسين  أداء العمل بالشركة. العقد كما يقر بقبوله كافة القرارات الصادرة عن الطرف األول

 

 )البند الخامس(

يتقاضى الطرف الثاني نظير قيامه بعمله راتباً شهرياً وقدره ................. جنية مصرية )فقط وقدره ..................جنية  

كل شهر ميالدي. كما ال يحق  مصرية( طبقاً للثابت بكشف المرتبات الموقع من الطرف الثاني  ويدفع الراتب في نهاية 

 .للطرف الثاني مطالبة الطرف األول بأية التزامات مالية أخرى خالل سريان مدة العقد أو بعد انتهاءه
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