نموذج عقد الخبراء واملستشارين الخاص باملواطنين
املوافق ُ ، / /حرر هذا العقد بين كل من:
أنـه في يوم
ويمثلها/
الطرف االول :هيئة اتحادية  /هيئة
بصفته
" ويشار إليها فيما بعد بالجهة اتحادية  /الهيئة او الطرف االول "
الطرف الثاني/ :
).
) ،بطاقة هوية رقم (
ويحمل جواز سفر رقم (
جنسيته:
وعنوانه :
داخل الدولة :
خارج الدولة :
ويعمل مستشار او خبير في مجال ().....................................
" ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني "
لذا فقد اتفق الطرفان املشار إليهما أعاله على ما يلي :
البند األول
مدة العقد
يبدأ هذا العقد من 20 / /م وينتهي في 20 / /م
يشترط ان ال تزيد مدة العقد عن سنتين ويجوز مدها ملدد مماثلة .
البند الثاني
الراتب الشامل
ً
يتقاض ى الطرف الثاني شهريا مبلغ مالي مقطوع إجمالي وشامل ( ) درهم يتضمن كافة
البدالت والعالوات ومكافاة نهاية الخدمة واملزايا التي يتم االتفاق عليها .
 يتمتع الطرف الثاني بالتأمين الصحي وفقا للقواعد النافذة في هذا الشأن.ال يحق للطرف الثاني املطالبة بأية بدالت او اجور او مزايا مالية او عينية مقررة
للموظفين بموجب اية قوانين او انظمة او قرارات سارية املفعول او تصدر الحقا .
يطبق بشان املتقاعدين العسكريين قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة 1999م
البند الثالث
الواجبات واملحظورات
يلتزم الطرف الثاني بالواجبات ويمتنع عن املحظورات الواردة في املرسوم بقانون
اتحادي رقم ( )11لسنة 2008م بشأن املوارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته
والالئحة التنفيذية لهما ووثيقة السلوك املنهي وأخالقيات الوظيفة العامة واملحافظة على

السرية وعدم اإلفصاح عن أية معلومات وأية قوانين أو أنظمة أخرى ذات عالقة مطبقة
في الحكومة االتحادية .
البند الرابع
االجازات
يمنح الطرف الثاني خالل سريان العقد االجازات التالية :
 – 1اجازة سنوية بحد اقص ى ()22يوم عمل مدفوعة الراتب .
 – 2اجازة بدون راتب بحد اقص ى خمسة ايام عمل .
 – 3اجازة مرضية بحد اقص ى سبعة أيام عمل متصلة او منفصلة .
 – 4اجازة حداد وفق الضوابط الواردة في الالئحة التنفيذية .
 – 5اجازة وضع ( )45يوم
أيام العطالت الرسمية للوزارات والجهات االتحادية املنصوص عليها في املادة  5 /100من
الالئحة التنفيذية.
البند الخامس
املهام واملسؤوليات
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ املهام واألعمال املحددة من قبل الطرف االول واملرفقة طي هذا
العقد والتي تعتبر جزء ال يتجزأ منه على انه يجوز تعديلها او االضافة عليها من قبل جهة
العمل وذلك شريطة االنتهاء منها وفق الخطة الزمنية املتفق عليها وأية مهام أخرى يكلف
بها من قبل جهة عمله.
البند السادس
التقارير الدورية
على الطرف الثاني االلتزام بتقديم تقارير دورية لإلدارة املعنية عن األعمال التي يتم
انجازها من قبله أو تمت تحت إشرافه مع بيان أية صعوبات تعترض االنجاز مشفوعة
بالتوصيات والحلول الالزمة لتجاوزها..
البند السابع
فترة االنذار
يحق للطرف األول إنهاء العقد قبل انتهاء مدته شريطة إعطاء الطرف الثاني إشعارا خطيا
بذلك قبل شهر من التاريخ املحدد إلنهائه كما يجوز للطرف الثاني طلب انهاء العقد
شريطة ابالغ الطرف االول بذلك خطيا قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد املحدد في الطلب ،
وتعتبر االستقالة مقبولة مالم يتخذ الطرف األول القرار املناسب بشأنها وإخطار الطرف
ً
الثاني بذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها  ،وعلى الطرف الثاني االستمرار في

وظيفته إلى حين انقضاء فترة االنذار ويجوز للطرف االول تقصير هذه املدة حسب مصلحة
العمل لديه
البند الثامن
اسباب انهاء الخدمة
يسري على الطرف الثاني أسباب إنهاء الخدمة الواردة في قانون املوارد البشرية في
الحكومة االتحادية
البند التاسع
اشتراك التقاعد
يتعين على الوزارة او الجهة اتحادية عند التعاقد مع املواطن مراعاة تحديد مبلغ كل
عالوة من العالوات املبينة ادناه ـ اذا كان يتقاضاها ـ على ان تكون من ضمن االمتيازات
املالية والعينية املمنوحة للخبير او االستشاري وليست مضافة اليها وذلك وفقا للتشريعات
املقررة في هذا الشأن لدى هيئة املعاشات والتأمينات االجتماعية
مبلغ يعادل الراتب االساس ي إلحدى الدرجات الواردة في سلم درجات ورواتب موظفي
الحكومة االتحادية.
 بدل السكنالعالوة االجتماعية غالء املعيشة عالوة االبناءويطبق بشان املتقاعدين العسكريين قرار مجلس الوزراء رقم  21لسنة 1999م .
البند العاشر
استكمال بنود العقد
فيما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنه قانون املوارد البشرية والئحته التنفيذية
املعمول بهما في الحكومة االتحادية.
البند الحادي عشر
املحاكم املختصة
تختص املحاكم االتحادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة بنظر كافة املنازعات الناشئة
عن تنفيذ هذا العقد.
البند الثاني عشر
لغة العقد

حرر هذا العقد من نسختين باللغة العربية واالخرى باإلنجليزية وفي حالة االختالف يعتد
بالنص الوارد باللغة العربية .

توقيع "الطرف األول"

توقيع " الطرف الثاني"

