عقد عمل
بين كل من - :
اوال  :السيد  ......../صاحب عمل (.....طرف اول )
ثانيا :السيد  ............./عامل ( وناش ) ................مقيم .............:يحمل جواز سفر
رقم...........تاريخ االصدار ................الجهة ( .............................طرف ثاني )
اتفق الطرفان علي ماياتي - :
البند االول - :
يعمل الطرف الثاني لدي الطرف االول بمهنة.............بمدينة.............وموقع العمل علي بعد
البند الثاني - :
مدة هذا العقد (...اشهر ) تبدا من التاريخ الفعلي الستالم الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر
االول كفت رة اختبار يحق خاللها للطرف االول ان يفسخ العقد دون ابداء االسباب ودون ان يحق للطرف
الثاني المطالبة باي مكافاة او تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيا دون حاجة الي تنبيه او
اخطار بإنتهاء مدته عمل الطرف االول في الموقع الموفد اليه الطرف الثاني
البند الثالث - :
مصاريف السفر الي موقع العمل والعودة الي القاهرة يتحملها الطرف االول باستثناء الحاالت المنصوص
عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدي الشركة
البند الرابع - :
الطرف االول وحده هو الذي يحدد ايام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف
الثاني
البند الخامس - :
يتقاضي الطرف الثاني اجرا شهريا بواقع شامل البدالت بالموقع ويلتزم بان يعمل  84ساعة ( ثمانية
واربعون ) ساعة اسبوعيا كحد ادني تحدد وتوزع علي ايام االسبوع بمعرفة الطرف االول وحسب النظم
المحلية وال تحستسب مدة االنتق ال من المسكن حتي موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية وال
يدفع عنها اي اجر واي زيادة في ساعات العمل في ايم االعياد واالجازات يزاد عنها االجر بواقع  05في
المائة اما العمل في ايام االعياد واالجازات فيضاعف االجر فيه بواقع  055في المائه وباالضافة الي هذا
االجر يتقاضي الطرف الثاني مبلغ...
كمصروف يومي يدفع له دوريا بالعملة المحلية وال يستحق الطرف الثاني هذا المبلغ اال عن ايام العمل
الفعلية فقط ويصرف االجر................بشيك علي البنك باسم العامل او الوكيل المعتمد من قبله وخالل
شهر من تاريخ استحقاقه لالجر
البند السادس - :
السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف االول طوال مدة سريان
هذا العقد
البند السابع - :
يحق للطرف االول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في االحوال االتية - :
 - 0اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق ا لطرف الثاني بالعمل
 - 2اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خالل ساعات او
فترات الراحة او االجازات
 - 3اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين
 - 8اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته
 - 0اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله او اتضح
عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون
مبرر قانوني
 - 6اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل ال يحق للعامل
في هذه االحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي
القاهرة في الحاالت من الثانية الي االخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة
البند الثامن - :
يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف االول وتنفيذ كافة التعليمات التي
يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا االلتزام باالخالق والسلوك الحميد وبجميع النظم
والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل
البند التاسع - :
يقوم الطرف اال ول بالتممين علي الطرف الثاني ضد حواد اصابات العمل ويتولي هذا االخير مطالبة
الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي احدي شركات التممين وفي حالة حدو مطالبات في هذا الشان
يكون رجوع الطرف الثاني علي شركة التممين مباشرة دون الرجوع باي مطالبات علي الطرف االول

البند العاشر - :
يتكفل الطرف الثاني باستفتاء اجراءات جواز سفره وكافة االوراق الالزمة لمغادرة جمهورية مصر العربية
وعليه ان يقدم للشركة شهادة طيبة بانه سليم الجسم والنظر وخالي من االمراض المعدية وتعتبر هذه
الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعين كما يحق للطرف االول ان يقو م بالكشف الطبي عليه بواسطة
طبيبه الخاص
البند الحادي عشر - :
يجوز للعامل السباب شخصية او اخري ان يقدم استقالته من العمل بشرط اخطار الطرف االول قبلها
بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابا وعودة واي مصاريف اخري تترتب علي ذلك
البند الثاني عشر - :
ال يجوز للعامل ان يتغيب عن العمل باي حال من االحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات
اليومية باالضافة الي نفقات السكن واالنتقال الفعلية عن مدة الغياب ويندز اول مرة وفي حالة تكرار
الغياب يفصل بدون انذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة
البند الثالث عشر - :
ال يحق للطرف الثاني انهاء هذا العقد او مغادرة موقع العمل اال بعد الحصول علي اذن الحصول علي
اذن كتابي من الطرف االول واال اعتبر ذلك فسخا للعقد من جانبه ويحق للطرف االول ان يطالبه بالتعويض
عن االضرار التي تلحقه من جراء ذلك باالضافة الي اختصام مصاريف سفره الي موقع العمل وعودته الي
القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه
البند الرابع عشر - :
علي العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم اإلخالل باالمن والطرف الثاني
مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطم او جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف
االول ال يتحمل اي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورا بمصاريف علي عاتقه وفقا للمنصوص
عليه في البند السابق
البند الخامس عشر - :
في حالة وفاة الطرف الثاني القدر هللا ان كانت الوفاة طبيعية او بسبب العمل فإ ن نقل الجثمان الي
القاهرة يكون علي نفقة الشركة الطرف االول اما اذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل
الجثمان يكون علي نفقة الطرف الثاني خصما من مستحقاته قبلها
البند السادس عشر - :
تحرر هذا العقد من ثال نسخ موقع عليه من الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف
االول بنسختين
الطرف االول
الطرف الثاني

