تجديــــــــد

Renewal

CEC NO …………

…………… : رقم بطاقة العمل

Account NO………….

……………….. : رقم الحساب

Employment Contract – (Renewal)
It is on this day corresponding to

/

)عـــقـد عمــــل – (تجـديــــد

/20

02

/

الموافق

أنه في يوم

: أبرم هذا العقد بين

This contract has been entered between:

: ) بين الطرف األول ( الشركة

First Party (company):

............................................

............................................

: ) والطرف الثاني ( الموظف

Second Party (Employee):

.............................................

.............................................
Nationality: ………………………

....................................:الجنسية

Article One:
(Type and duration of work, salary and allowances)

:البند األول

)الرتب والعالوات
( نوع العمل ومدته و ا
لقددد ات ددق طرفددي العقددد عمددا أن يعمددل الطددرف الثدداني لددد الطددرف

The parties hereto have agreed that the Second Party
shall work at the First Party's establishment as:
………………………………….
For a period of three years

....................................... األول بوظي ة
لمدة ثالث سنوات
.......................... إلا........... من

Commencing from…………..to…………

درهم.......... براتب شهري أساسي قدره

Against a monthly basic salary of Dhs…….
The First Party shall provide the Employee with the
following:
Accommodation: ……………………
Food: ………………………
Transportation: ……………………………

: وسيقوم الطرف األول بتزويد الموظف بما يمي
.................................. السكن

.................................. الطعام
.................................... النقل
) عالوات أخر ( حدد ما ترغب فيه من عالوات

Other benefits (please state benefits you would like)
…………………………………………

............................................

 درهم.............. الراتب اإلجمالي

Total Salary: Dhs ……………
Article Two:
(Work commencement conditions and working
hours):
1.
The Second Party undertakes to work in
Jebel Ali Free Zone.
2.
Working hours shall be 8 hours per a day;
therefore total working hours shall be 48 hours per
week.

Second Party.......................الطرف الثاني

/

:البند الثاني

:) ( شروط بداية العقد وساعات العمل
يتعهددد الطرفددان أن يعمددل الط ددرف الثدداني فددي المنطقددة الحد درة

.1

 ساعات يوميا بحيث يكون إجمالي عدد8 مدة العمل ال عمية

.0

.لجبل عمي

.  ساعة88 ساعات العمل األسبوعية
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First Party.......................الطرف أول

تجديــــــــد

Renewal
CEC NO ……………………….
Account NO…………………….

........................ رقم بطاقة العمل

............................ رقم الحساب

3.
Remuneration against overtime shall be paid in
rate of 125%, and in rate of 150% in official holidays
calculated on the basis of the basic salary for each
working hour.
 This article shall not include persons at senior
management positions (such as managers).

.3

ال يشددمل هددذا البنددد األشددخاي الددذين يشددامون منا ددب عاليددة ذات



. في اإلجازات الرسمية من األجر األساسي عن كل ساعة عمل%112

.)مسئولية في اإلدارة (كالمدراء

Article Three (leave & medication):

: )  ( اإلجازات والعالج: البند الثالث

1.
The Second Party shall have the right to official
holidays of the private sector in accordance with the
authorities' laws, and he/she shall obtain full
remuneration for such holiday.
2.
The Second Party shall be entitled to a leave of
(…….) days (minimum 30 calendar days) with
remuneration paid for each year of his service to be
calculated proportionately for any period less than year
after the second party has completed the first year of
service.
3.
The Second Party shall have the right to get sick
leave of fifteen days paid in full remuneration in addition
to thirty days in half remuneration during any year of his
service as per doctor's directions, and the birth leave shall
be 45 days conditional to completing the experimental
period, and such leave shall be fully paid.
4.
The First Party shall bear the medication costs
the Second Party needs throughout the contract's term
subject to the government doctor's approval or any
doctor nominated by the First Party provided that the
medication costs shall be claimed within six months.

يحددق لمطددرف الثدداني االسددت ادة مددن أيددام العطددل الرسددمية لمقطدداع

.1

32  ) أيام ( بحد أدنا.......( يمنح الطرف الثاني إجازة مدتها

.0

.الخاي وفقاً لما تعمنه السمطات مع ح وله عما األجر الكامل عنها

يددوم مدديالدي ) مدفوعددة األجددر عددن كددل سددنة مددن سددنوات خدمتدده تحتسددب
نسبة من اإلجازة عدن أي فتدرة أقدل مدن السدنة بعدد أن يكمدل الطدرف الثداني

.السنة األولا من الخدمة

يحق لمطرف الثداني الح دول عمدا إجدازة مرادية مددتها خمسدة

.3

عشر يوماً بأجر كامل باإلاافة إلا مدة ثالثين يوماً بن ف األجر خدالل
أية سنة من سنوات الخدمة ووفقاً لما يو ي به األطباء هدذا الشدأن وتكدون

.  يوماً شريطة انقااء ال ترة التجريبية بأجر كامل81 إجازة الواع

يتحمد ددل الطد ددرف األول تكد دداليف العد ددالا الطبد ددي الد ددذي يحتاجد دده

.8

الطددرف الثدداني طددول فت درة العقددد عم ددا أن يكددون العددالا موافددق عميدده م ددن
طبيد ددب حكد ددومي أو طبيد ددب يعيند دده الطد ددرف األول عمد ددا أن تد ددتم المطالبد ددة

.بتكاليف العالا في مدة ال تتجاوز ستة أشهر

Article Four: (renewal and amendment of the
contract articles):

: )  (تجديد وتعديل بنود العقد:البند الرابع
 يجدددد هددذا العقددد بتوقيددع وت ددديق عقددد التجديددد مددا لددم يشددعر أحددد. أ.1

1. a. This contract shall be renewed by signing &
attesting the Renewal Contract unless either party
notifies the other in writing of his\her desire
otherwise before the notice period mentioned as per
clause 4-1-C.
b. This contract shall be deemed as continues service
of the employee since (….../……/……)

الطرفين الطرف األخر خطياً برغبته بخدالف ذلدق قبدل ال تدرة المحدددة
.– ت1-8 في البند

 يعتب د ددر هد د ددذا العقد د ددد اسد د ددتم ار اًر لمعقد د ددد األ د د ددمي المبد د ددرم بتد د دداري.ب

.(……/……./…….)

 يوم داً ويسددتثنا مددن ذلددق المددوظ ين30  مدددة اإلشددعار لممددوظ ين.ت

c. Notice period for employees are 30 days
except for management positions such as;
Managers, Sales and marketing where it can be
up to 90 days maximum. Decided notice period
(…...).
2. The contracting parties undertake to inform the
concerned authorities officially in case of any change
to any article especially in regards to the salary or any
allowance.
Second Party.......................الطرف الثاني

 وبمعددل% 101 يدفع األجر عن ساعات العمدل اإلادافية بمعددل

الددذين يشددامون منا ددب كالمدددراء وم دوظ ي المبيعددات والتسددويق حيددث

 مدددة اإلشددعار المقددررة. يوم داً كحددد أق ددا02 يمكددن أن ت ددل لاايددة

.)....(

 يتعهد طرفي العقد إعالم الجهات المخت ة رسمياً في حال تايير أي.0
.من بنود العقد و خ و اً فيما يخي الراتب أو أي عالوات
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First Party.......................الطرف أول

تجديــــــــد

Renewal
CEC NO ………………
Account NO ………………..

......................... : رقم بطاقة العمل
......................... :رقم الحســــــــــــــاب

Article Five: (expiry or termination of contract):

: )  ( انتهاء أو إنهاء العقد:البند الخامس

: يمكن إنهاء هذا العقد

This contract may be terminated:

من قبدل الطدرف األول وبددون إشدعار مسدبق إذا تايدب الطدرف الثداني

a. By the First Party and without a prior notice in
case of the Second Party's absence without any
justification accepted by the First Party for more
than seven successive days or more than twenty
one days during one year of his\her service, or in
case the employee breaches to any safety laws, or
if he\she incurs a significant loss or damage to
the company, breach of trust, or in case the
employee being caught intoxicated during the
work or in case of general misconduct.
b. Without prejudice to Article Four, the contract
can be terminated by any party by submitting a
written notice to the other Party

بدون عذ اًر مقبوالً مدن الطدرف األول لمددة تزيدد عدن سدبعة أيدام متتاليدة
أو أكثر من واحد وعشرين يوماً خدالل سدنة واحددة فدي الخدمدة أو قدام
بانتهد دداق ق د دوانين السد ددالمة أو تسد ددبب فد ددي إحد ددداث خسد ددارة أو أا د درار

جسيمة لمشركة أو أساء األمانة أو ابط مخمو اًر أثناء العمل أو أساء

.السموق العام

 مددع عدددم اإلخددالل بمدددة اإلشددعار المت ددق عميهددا فددي البنددد ال اربددع يمكددن.ب

درف وذل ددق ب عط دداء إش ددعار خط ددي
إنه دداء العق ددد م ددن قبد ددل أح ددد األطد د ا

لمطرف اآلخر

وفددي حددال إنهدداء خدددمات الطددرف الثدداني طبق ددا لم ق درة ( أ ) مددن البنددد

In case of terminating the services of the Second
Party as per clause (a) of Article Five, the second
party shall be deprived from end of service
benefits only.
c. At the termination or expiry of the contract, the
First Party shall pay to the Second Party the end
of service benefits at 01 days for each year of
the first five years of service and at 30 days’ pay
for each additional year of service in addition to
the annual leave salaries not used subject to the
Second Party's completion of one year service
unless the contract being finished as per article 5a
Article Six: (travel tickets):

. الخامس يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة فقط

 عندد انتهداء العقدد أو إنهائده يددفع الطدرف األول لمطدرف الثداني مكافدأة.ا

 يومداً عددن كددل سددنة مددن سددنوات الخدمددة01 نهايددة الخدمددة بواقددع أجددر
 يومد داً ع ددن ك ددل س ددنة مم ددا زاد عم ددا ذل ددق32 الخم ددس األول ددا و أج ددر
إاافة إلا أجور اإلجازات السنوية غير المستخدمة شريطة أن يكون
الط ددرف الث دداني ق ددد أكم ددل س ددنة م ددن الخدم ددة م ددا ل ددم يك ددن إنه دداء العق ددد

. د أ5 وفقاً لم قرة

:)  ( تذاكر السفر:البند السادس

فددي حددال تجديددد العقددد بددين الطددرفين ورغبددة الطددرف الثدداني فددي الس د ر

a.

In case of renewing the contract between the parties
and the Second Party desires to go back to his
country (only) to use his\her leave, the First Party
shall bear the cost of the return ticket, and the
Second Party shall not claim the ticket allowance
value in case the said party shall not leave to his\her
country, and, the Second Party shall have the right to
claim the leave allowance.
b. The First Party shall provide the Second Party with
the leave tickets at the beginning and end of the
contract or if the contract has been terminated by the
company.

إلا موطنه (فقط ) لقااء اإلجازة المقررة يتحمل الطرف األول تذكرة

.أ

الددذهاب والع ددودة م ددع س ددقوط ح ددق الط ددرف الث دداني ف ددي المطالب ددة بب دددل

.التذكرة في حالة عدم س ره مع االحت اظ بحقه بالمطالبة ببدل اإلجازة

 يددوفر الطددرف األول لمطددرف الثدداني تددذاكر س د ر فددي بدايددة هددذا.ب
.العقد ونهايته أو إذا أنهي العقد من قبل الشركة
 إذا رغ ددب الط ددرف الث دداني ف ددي إنه دداء العق ددد قب ددل انته دداء مدت دده.ت

c. If the Second Party desires to terminate the
contract before the expiry date, the second party
shall bear the ticket cost for returning to home
country.
Second Party.......................الطرف الثاني

.أ

.يتحمل وحده تذكرة عودته لموطنه
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First Party.......................الطرف أول

تجديــــــــد

Renewal
CEC NO. ……….
Account NO …………..

.............. رقم بطاقة العمل

Article Seven: (Death & Burial)

)  ( الوفاة والدفن:البند السابع

.................. رقم الحساب

In case of the Second Party' Death during the
contact, the First Party shall bear all costs of
transporting the body and personal luggage of the
second party to his\her home country as soon as
possible and give his\her accruals to a party the
Second Party appointed by a letter kept at the
company in the time of signing the employment
contact or to the concerned authority.
Article Eight: (Optional)
In case of non-compliance by the Second Party to
the Contract term mentioned above, he shall work
for the First Party for a period of …….. (maximum
of three months as per the nature of work) in order
to clear all covenants and work-related obligations
that are in his custody.
Article Nine: (contract attestation)

فددي حددال وفدداة الطددرف الثدداني أثندداء س دريان هددذا العقددد يمتددزم الطددرف

The First Party undertakes to carry out all attestation
procedures at the concerned department in the Free
Zone duly as per the prevailing procedures.
Other than this contract, any contracts entered
between the contracting parties and not attested by
the concerned Department in the Free Zone shall
not be taken into account.
Article Ten:

يمتددزم الطددرف األول بددأن يقددوم ب د جراءات الت ددديق عمددا العقددد لددد

األول بتحم ددل كاف ددة م دداريف نق ددل جثمان دده وأمتعت دده الشخ ددية إل ددا

موطن دده بالس ددرعة الممكن ددة وتس ددميم مس ددتحقاته لجه ددة يح ددددها الط ددرف
الثدداني برسددالة مندده لمشددركة حددال التوقيددع عمددا عقددد العمددل أو لمجهددة
.المعنية
) (مادة اختيارية:البند الثامن

فددي ح ددال ع دددم التددزام الط ددرف الثدداني بمدددة العقددد المن ددوي عميه ددا
 (ثالثدة أشدهر........  يتعهد بالعمدل لدد الطدرف األول لمددة,أعاله

كحددد أق ددا وفقد داً لطبيعددة العم ددل) إلبد دراء ذمتدده تج دداه الط ددرف األول
.بكافة العهد و االلتزامات المرتبطة بالعمل التي تكون في عهدته

: )  ( التصديق على العقد:البند التاسع

. اإلدارة المعنية في المنطقة الحرة ووفقاً لإلجراءات المقررة

ال يعت ددد بد دأي عق ددود خا ددة ت ددم إبرامه ددا ب ددين طرف ددي العق ددد و ل ددم ي ددتم
. باستثناء هذا العقد,ت ديقها من اإلدارة المعنية في المنطقة الحرة
:البند العاشر

يحددرر ه ددذا العقددد مددن ثددالث نس د أ ددمية يوقددع عميهددا طرفددي العقددد

This contact has been made into three original
copies signed by the parties hereto; each party shall
keep one copy, and the third copy to be filed to the
concerned department in the Free Zone to be
referred to when necessary.

ويحددت ظ كددل منهمددا بنسددخة ويددتم إيددداع النسددخة الثالثددة لددد اإلدارة
.المعنية في المنطقة الحرة لمرجوع إليها عند المزوم
:  التوقيع و ختم الشركة-الطرف األول االسم

First Party: Name - Signature & Company Stamp

Second Party :Name & Signature:

: االسم و التوقيع:الطرف الثاني

Attestation by the Jebel Ali Free Zone (Jafza)

)مصادقة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا

يتعهد الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بنسخة مصدقة من عقد العمل
First party undertake to provides the second party with attested copy of the employment contract
Second Party.......................الطرف الثاني
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First Party.......................الطرف أول

