عقد توظيف مواطن بدوام كامل
/

/
املوافق
أنه في يوم
جهة اتحادية  /هيئة ................................
ويمثلها /
ويشار اليها فيما بعد
بصفت ــه ..............................................
بالطرف األول
وبين املوظف/
جنسيت ـ ـ ــه:
رقم جواز السفـر:
رقم بطاقة الهوية:
:
العن ـ ـ ــوان
اإلم ـ ـ ــارة :
املنطق ـ ـ ــة:
رقـم الهـ ــاتف:
رقـم الهاتف املتحرك:
صندوق البري ــد:
ويشار الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فيما بعد بالط ـ ـ ـ ــرف الثاني
تمهيد
بناء على قرار التعيين الصادر من السلطة املختصة لدى الطرف االول برقم ( ) لسنة
 ،وبما ان الطرف الثاني قد اجتاز بنجاح جميع املقابالت واالختبارات
بتاريخ / /
املهنية والفحوصات الطبية وقدم كافة املستندات املطلوبة لتعيينه حسب االصول ووافق
على عرض العمل املقدم من الطرف األول .
و عليه اتفق الطرفان على التالي:
البند االول:
يعتبر التمهيد السابق وأية مستندات او ملحقات مقدمة من الطرف الثاني واملطلوبة
ً
كشرط للتعيين جزء ال يتجزأ من هذا العقد حيث يعتبر هذا العقد باطال في حال عدم
ثبوت صحتها.
البند الثاني:

ابرم هذا العقــد بين كل مـن:

التعيين:
وافق ((الطرف األول ))على تعيين الطرف الثاني للعمل لديه بنظام الدوام الكامل ووفقا
على
) في قطاع /إدارة
ألحكام هذا العقد بوظيفة (
ً
) براتب اجمالي قدره ( ) ووفقا للمزايا املالية والوظيفية
الدرجة الوظيفية (
املقررة للمواطن وللدرجة التي يشغلها حسب التفصيل التالي:
الراتب األساس ي:بدل السكن ( أعزب  -متزوج )غالء معيشـ ـة:بدل انتقـ ــال:عالوة اجتماعية:عالوة أبن ــاء:بدل طبيعة عمل:بدالت أخ ــرى:البند الثالث:
مدة العقد:
ً
مع مراعاة البند الخامس ادناه يسري هذا العقد ملدة ثالث سنوات ميالدية اعتبارا من
تاريخ  20/...../.......ولغاية 20 /.... / ....قابلة للتمديد ملدد مماثلة بموافقة الطرفين.
البند الرابع:
 .1يقر "الطرف الثاني" بأنه قد اطلع على املرسوم بقانون املشار اليه اعاله والئحته
التنفيذية ووثيقة مبادئ السلوك املنهي واخالقيات الوظيفة العامة.
 .2يلتزم بالقيام بجميع الواجبات واملهام واملسؤوليات املتعلقة بالوظيفة وان يؤدي مهامه
ً
بدقة وامانة طبقا للوصف الوظيفي واية مهام اخرى يكلف بها من قبل رؤسائه ذات
صلة بعمله.
 .3أن يمتنع عن املحظورات الواردة باي من التشريعات املعمول بها في الدولة.
 .4أن يحافظ على األسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته سواء أثناء استمرار عالقته
بالعمل أو بعدها.
ً
 .5يقر الطرف الثاني بقبوله اداء مهام ومسؤوليات الوظيفة املنوطة به وفقا لشروط هذا
العقد وأحكام املرسوم بقانون املشار اليه والئحته التنفيذية واية تشريعات ذات عالقة.
 .6يقر الطرف الثاني بأن تعاقده وتنفيذه اللتزاماته بموجب احكام هذا العقد ال يخالف
أي نص أو شروط أو التزامات مترتبة عليه بموجب أي عقد او عالقة وظيفية اخرى.
البند الخامس:

فترة االختبار:
يخضع "الطرف الثاني" لفترة اختبار مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد ملدة ثالثة أشهر
ويجوز "للطرف األول" إنهاء خدمة "الطرف الثاني" خاللها بعد فترة إشعار ملدة خمسة أيام
عمل إذا ثبت عدم صالحيته للعمل كما يجوز للطرف الثاني االستقالة من وظيفته خالل
فترة االختبار بعد تقديمه فترة اشعار مماثلة.
البند السادس:
اإلجازة السنوية:
يمنح الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الراتب االجمالي ملدة ( ) يوم عمل  ،على أن ال
تستحق هذه اإلجازة إال بعد اتمام فترة االختبار بنجاح .
البند السابع:
يستحق الطرف الثاني العالوة الدورية بناء على مستوى تقييم أدائه السنوي وتضاف الى
الراتب االساس ي.

البند الثامن:
يخضع ((الطرف الثاني )) بشان الترقيات والعالوات واملكافآت النقدية والسنوية واالخرى
لالحكام املنصوص عليها في املرسوم بقانون والالئحة التنفيذية وما يرتبط بهما من انظمة
وقرارات و تعديالتها
البند التاسع:
يجب على ((الطرف الثاني ))عند انتهاء خدمته ألي سبب من االسباب أن يسلم
((للطرف األول )) ما في حوزته من املمتلكات أو األجهزة أو الوثائق أو املراسالت وتقارير
ورسومات ومخططات وملفات وما شابه ذلك  ،التي تعود ملكيتها للطرف األول  ،ويتعهد
الطرف الثاني بعدم االحتفاظ بأية أصول أو نسخ عنها  ،وتسليمها للطرف األول سواء
كانت ورقية أو الكترونية أو بأي شكل آخر.
البند العاشر:
ً
للطرف األول الحق في خصم أية مبالغ من مستحقات الطرف الثاني وفقا ألحكام
ً
التشريعات النافذة لسداد ما يكون مستحقا من ديون والتزامات في ذمته للطرف األول.
البند الحادي عشر:

تسري على الطرف الثاني احكام القانون االتحادي رقم ( )7لسنة 1999م بشان قانون
املعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالته خاصة فيما يتعلق باستقطاعات االشتراكات
الشهرية وذلك طيلة مدة سريان هذا العقد .
البند الثاني عشر:
اتفق الطرفان بان يكون املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 2008م وتعديالته والالئحة
التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والنظم املكملة لها املرجعية في بيان حقوق وواجبات
الطرفين أو عند تفسير بنود هذا العقد.
حرر هذا العقد باللغة العربية من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل
بمقتضاها.
توقيع " الطرف الثاني"
توقيع "الطرف األول"

