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THIS CONTRACT OF EMPLOYMENT (the 
“Contract”) dated 28 September 2016 is made 
between the following parties (collectively the 
“Parties” and individually the "Party"): 

 28في ھذا الیوم  أبرم عقد العمل ھذا ("العقد")
September 2016  بین الطرفین التالیین (یشار إلیھما فیما
" وإلى كل واحد منھما بــ الطرفینبعد مجتمعین بــ"

 ")الطرف"

BETWEEN بین 

(1) <<Service_Request_Customer>>, a 
company licensed by the Dubai Multi 
Commodities Centre (the "DMCC") to 
operate in the Jumeirah Lakes Towers 
Free Zone (the “Territory”) with trade 
license number 
<<License_License_Number>> whose 
registered office is at 
<<License_Sys_License_Address_English>
> 

 (the “Employer”); 

)1( >>Customer_Arabic_Name<< وھو شركة ،
للعمل  مركز دبي للسلع المتعددةمرخصة من قبل 

في المنطقة الحرة بأبراج بحیرات جمیرا 
") ورقم رخصتھا التجاریة المنطقة("

>>License_License_Number<< وعنوان ،
 مقرھا المسجل ھو: 

>>License_Sys_License_Address_Arabi
c<< 

 ")؛صاحب العمل(ویشار إلیھا فیما بعد بـ " 

AND و 

(2) <<Service_Request_Passport_Name>> 
a national of 
<<Service_Request_Nationality_lookup
>> and holder of 
<<Service_Request_Country_Of_Issue>
> Passport number 
<<Service_Request_Passport_No>> of 
<<Service_Request_Permanent_Native_
Address_1>>, 
<<Service_Request_Permanent_Native_
Address_2>>, 
<<Service_Request_Permanent_Native_
City>> , 
<<Service_Request_Permanent_Native_
Country>> , 
<<Service_Request_Permanent_Native_
POBox_Postal_Zip_Code>> (the 
“Employee”). 

)2( <<Service_Request_Passport_Name>> ، 
وھو مواطن من 

<<Service_Request_Nationality_lookup>>  
ویحمل جواز سفر 

<<Service_Request_Country_Of_Issue>>   رقم
<<Service_Request_Passport_No>>  وعنوانھ

>>Service_Request_Permanent_Native_Addr
ess_1<<   

>>,Service_Request_Permanent_Native_Add
ress_2<<  

>>,Service_Request_Permanent_Native_City
<<  
>>,Service_Request_Permanent_Native_Cou
ntry<<  
>>,Service_Request_Permanent_Native_PO

Box_Postal_Zip_Code<<   ویشار إلیھ فیما بعد بـ)
 ").الموظف"

            The Employee's employment with the 
Employer is governed by Federal Law 
No. 8 of 1980, as amended ("UAE 
Labour Law"). 

یخضع عمل الموظف لدى صاحب العمل للقانون االتحادي 
في دولة ("قانون العمل وتعدیالتھ  1980) لسنة 8رقم (

 ") اإلمارات العربیة المتحدة

1. Clause One - Term 1. المدة - المادة األولى 

1.1 The Employee shall work for the 
Employer as 
<<Service_Request_Job_Title>> at 
<<Service_Request_Customer>>  

یعمل الموظف لدى صاحب العمل بوظیفة  1-1
>>Job_Title_Designation_Arabic<<  في
>>Customer_Arabic_Name<< 
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<<License_Sys_License_Address_English>
> 
being the Employee’s normal place of 
work in the Territory for an unlimited 
period commencing on 29 September 
2016. The Employee has been 
continuously employed by the Employer 
since 28 September 2016 

<<License_Sys_License_Address_Arabic
>> 

 كمكان العمل المعتاد للموظف في المنطقة لمدة 

. September 2016 29تبدأ بتاریخ غیر محدودة             
 28منذ   یعمل الموظف لدى صاحب العمل بصفة مستمرة 

September 2016. 

1.2 The Employee shall be subject to a 
probationary period of 
<<Service_Request_Probation_Period_in_m
onths>> month(s) (“Probation”). 

 یخضع الموظف لفترة اختبار لمدة 1-2
<<Service_Request_Probation_Period_i

n_months>> ) ًاالختبار").شھرا" 

1.3 The Employee shall not during the period 
of his/her employment, work outside the 
Territory or for another person, whether 
an individual or a corporate entity, either 
in the Territory or otherwise, except with 
prior written approval from the Employer 
and any concerned authority having 
jurisdiction over such matters in the place 
where the Employee intends to work. 

ال یجوز للموظف، خالل مدة تعیینھ، العمل خارج  1-3
المنطقة أو لحساب شخص آخر سواء كان فرداً أو 
كیاناً اعتباریاً سواء في المنطقة أو في أي مكان 

خطیة مسبقة آخر، إال بعد الحصول على موافقة 
من صاحب العمل وأیة سلطة مختصة تشرف على 

في المكان الذي ینوي الموظف العمل مور تلك األ
 فیھ.

1.4 The Employer undertakes to notify 
DMCC of any change to the terms of the 
Contract in relation to the Employee’s 
position, period of employment, Basic 
Salary (as defined below), allowances 
and/or additional benefits within seven 
(7) days of implementing such changes. 
The Employer also undertakes to notify 
DMCC of any changes to the Employee’s 
contact details. 

مركز دبي للسلع  یتعھد صاحب العمل بإبالغ 1-4
في بنود العقد الخاص المتعددة عن أي تغییر 

بخصوص منصب الموظف و/أو مدة بالموظف 
البدالت و/أو و/أو  راتبھ األساسيتعیینھ و/أو 

) أیام من 7المستحقات اإلضافیة، خالل سبعة (
إجراء تلك التغییرات. ویتعھد صاحب العمل أیضاً 

 ة تغییراتبإبالغ مركز دبي للسلع المتعددة بأی
 تجري على تفاصیل عقد الموظف. 

  

2. Clause Two – Remuneration 2. األجر - المادة الثانیة 

2.1 The Employee shall be paid a basic salary 
of AED 
<<Service_Request_Basic_Monthly_Salary
_Dhs__00>> per month ("Basic Salary") 
which shall be payable monthly in equal 
instalments in arrears on or about the 
<<Service_Request_Day_of_salary_tran
sfers>> of each month by 
<<Service_Request_Payment_method>>. 

یتقاضى الموظف راتباً أساسیاً مقداره  2-1
<<Service_Request_Basic_Monthly_Sal

ary_Dhs__00>>  درھم كل شھر والذي یكون
واجب الدفع شھریاً على دفعات متساویة تصرف 

 في
<<Service_Request_Day_of_salary_t

ransfers>>  من كل شھر أو بتاریخ یقاربھ عن
طریق 

<<Service_Request_Payment_metho
d>>. 

2.2 The Employer shall provide the 
Employee with the following additional 

یقدم صاحب العمل للموظف البدالت اإلضافیة  2-2
 ع الراتب األساسي بدفعاتالتالیة المستحقة م
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allowances payable in equal instalments 
in arrears on a monthly basis together 
with the Basic Salary.  The figures set out 
below represent the monthly allowance: 

. تمثل األرقام التالیة البدالت  متساویة شھریة
 الشھریة:

2.2.1 accommodation:   2-2-1 :بدل السكن    :       

2.2.2 food:                       AED 0 2-2-2 :درھم 0 بدل الطعام 

2.2.3 transportation:        AED 0 2-2-3 :درھم 0 بدل المواصالت 

2.2.4 additional benefits: AED  
<<Service_Request_Other_
Monthly_Allowance__00>> 

   إضافیة:مستحقات  2-2-4
<<Service_Request_Other_Monthly_Allowa

nce__00>> درھم 

2.3 The Employee's Basic Salary plus the 
allowances set out at clause 2.2 above (as 
may be amended from time to time) shall 
be referred to throughout the remainder 
of this Contract as the Employee's total 
salary.  

2.4 The Employee shall be entitled to 
participate in the Employer’s private 
medical insurance scheme subject to: 

یشار إلى الراتب األساسي للموظف مضافاً إیھ  2-3
أعاله  2.2البدالت المنصوص علیھا في البند 

(حسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر) في كافة 
األجزاء المتبقیة من ھذا العقد بالراتب اإلجمالي 

 للموظف. 

 

 التأمین الصحي ظف المشاركة في برنامجیحق للمو   2-4
 الخاص بصاحب العمل مع مراعاة ما یلي:

2.4.1 the terms of the scheme, as amended 
from time to time; 

 شروط الخطة حسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر؛ 2-4-1

2.4.2 the rules of the insurance policy of the 
relevant insurance provider, as amended 
from time to time; and 

التأمین لشركة التأمین ذات الصلة،  وثیقةقواعد  2-4-2
 حسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر؛ و

2.4.3 the Employee satisfying the 
requirements of the relevant insurance 
provider. 

 متطلبات شركة التأمین ذات الصلة.بیفاء الموظف إ 2-4-3

  

3. Clause Three – Hours and Leave 3. واإلجازاتالعمل ساعات  - المادة الثالثة 

3.1 The Employee’s working hours are 
outlined as follows: 

 ستكون ساعات عمل الموظف كما یلي: 3-1

3.1.1 The Employee shall work 
<<Service_Request_No_of_Days_Per_
Week>> days per week, the Employee’s  
normal working week shall be from 
<<Service_Request_Working_Week_Fr
om>> to 
<<Service_Request_Working_Week_To
>> and the Employee's normal working 
hours shall be 
<<Service_Request_Working_Hours>>  
per day (not to exceed 8 per day, 

یعمل الموظف  3-1-1
<<Service_Request_No_of_Days_Pe

r_Week>> أسبوعیاً، ویبدأ أسبوع العمل  أیام
ن ، ویكووینتھي في یوم  االعتیادي للموظف یوم 

عدد ساعات عمل الموظف االعتیادیة 
<<Service_Request_Working_Hours

ساعات یومیاً (ال یتجاوز عدد ساعات العمل  <<
ساعات یومیاً، ال تحتسب من ضمنھا االستراحة  8

أدناه في حال  3.1.3المشار إلیھا في المادة 
 وجودھا).
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excluding the break referred to in 
clause 3.1.3 below where applicable). 

 

 

3.1.2 During the Holy month of Ramadan the 
Employee’s working hours shall be 
reduced from eight (8) hours per day to 
six (6) hours per day. The Employer 
reserves the right to vary the Employee’s 
start and/or finish time during Ramadan 
provided that the Employer gives the 
Employee at least one (1) week’s 
advance written notice. 

خالل شھر رمضان، یتم تخفیض عدد ساعات  3-1-2
) ساعات یومیاً إلى 8عمل الموظف من ثماني (

) ساعات یومیاً. ویحق لصاحب العمل 6ست (
شھر تحدید موعد بدء یوم العمل وانتھائھ خالل 

رمضان شریطة أن یوجھ إلى الموظف إشعاراً 
 خطیاً مسبقاً بھذا الشأن قبل أسبوع على األقل.

3.1.3 If the Employee’s daily working hours 
exceed five (5) consecutive hours per 
day, the Employee is entitled to rest and 
prayer breaks of not less than one (1) 
hour in aggregate. 

إذا تجاوزت ساعات عمل الموظف الیومیة خمس  3-1-3
 ) ساعات متتالیة كل یوم، یحق للموظف5(

لصالة بما ال یقل وقت لاستراحة و الحصول على
 بمجموعھ عن ساعة واحدة.

3.2 If the Employee works overtime (which 
shall not exceed two (2) hours per day), 
he/she shall (subject to obtaining advance 
written approval to such overtime from 
his/her line manager) be entitled to the 
following:- 

إذا عمل الموظف لساعات إضافیة (والتي ال یجوز  3-2
أن تتجاوز ساعتین یومیاً) یحق لھ (مع مراعاة 
الحصول على موافقة خطیة مسبقة من مدیره 

مقابل تلك الساعات كما  اً أجر یتقاضىالمباشر) 
 یلي:

3.2.1 125% of his/her total hourly salary for 
each additional hour. 

األساسي للساعة عن كل ساعة  من راتبھ 125% 3-2-1
 عمل إضافیة.

3.2.2 150% of his/her total hourly salary for 
each additional hour if working overtime 
between 9.00 pm and 4.00am. 

من راتبھ األساسي للساعة عن كل ساعة  150% 3-2-2
بین الساعة عمل إضافیة إذا عمل ساعات إضافیة 

 .راً فج 4:00مساء و 9:00

3.2.3 150% of his/her total hourly salary for 
each additional hour or 100% of his/her 
total salary for each additional hour plus 
a day off in lieu if required to work on 
Friday. The Employee may not be asked 
to work more than two Fridays 
successively. 

3.2.4 150% of his/her total hourly salary for 
each additional hour and a day off in lieu 
or where no day off is provided overtime 
pay at the rate of 100% of his/her total 
hourly salary plus 150% of his/her total 
hourly salary for each additional hour if 
required to work on a public holiday. 

من راتبھ األساسي للساعة عن كل ساعة  150% 3-2-3
من راتبھ اإلجمالي عن  %100عمل إضافیة أو 

كل ساعة عمل مضافاً إلیھ یوم عطلة في حال طلب 
منھ العمل یوم الجمعة. وال تجوز مطالبة الموظف 

 بالعمل ألكثر من یومي جمعة متتالیین.

 

من راتبھ األساسي للساعة عن كل ساعة  150%  3-2-4
، أو في حال لم یمنح كبدل عمل إضافیة ویوم عطلة

یوم عطلة، یدفع لھ نظیر ساعات العمل اإلضافي 
من راتبھ اإلجمالي عن كل ساعة عمل  100%

إلجمالي للساعة عن من راتبھ ا %150مصافاً إلیھ 
العمل في افیة في حال طلب منھ كل ساعة عمل إض
 یوم عطلة رسمیة.
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3.3 The provisions of clause 3.2 above shall 
not apply to an Employee holding a 
senior position of responsibility in the 
management or supervision of the 
Employer. 

أعاله على الموظف  2-3 المادةال تنطبق أحكام       3-3
ة إدارة الشركة أو الذي یتولى منصبا عالیاً في مسؤولی

 . اإلشراف علیھا

3.4 The Employee shall be entitled to public 
holidays that are announced in the United 
Arab Emirates ("UAE") for the private 
sector. The Employee shall be entitled to 
be paid for such public holidays, unless 
they fall on a non-working day. 

یحق للموظف الحصول على اإلجازات الرسمیة  3-4
التي یتم اإلعالن عنھا للقطاع الخاص في دولة 

. كما یحق للموظف العربیة المتحدةاإلمارات 
إال إذا الرسمیة تقاضي بدل عن تلك اإلجازات 

 صادفت یوم عطلة.

3.5 In addition to the public holidays referred 
to at clause 3.4 above, the Employee’s 
annual leave entitlement is as follows: 

ات الرسمیة المشار إلیھا في باإلضافة إلى اإلجاز 3-5
أعاله، یحق للموظف الحصول على  4-3 المادة

 اإلجازات التالیة:

3.5.1 The Employee shall be entitled to two (2) 
calendar days' paid leave per month 
where he/she has more than six (6) 
months and less than one (1) year of 
continuous service with the Employer.  

یحق للموظف یومي إجازة مدفوعة األجر عن كل  3-5-1
 شھر عندما یكون قد مضى على تعیینھ أكثر من

) أشھر وأقل من سنة واحدة من العمل 6ستة (
 المستمر لدى صاحب العمل.

3.5.2 After one (1) year of continuous service, 
the Employee shall be entitled to 
<<Service_Request_No_of_Days>> 
calendar days' (thirty (30) calendar days 
minimum) paid leave per annum to be 
accrued pro rata after he/she has 
completed his/her first year of service. 

بعد مرور سنة واحدة من العمل المستمر، یحق  3-5-2
  للموظف الحصول على 

<<Service_Request_No_of_Days>> 
یوماً على  30یوم كإجازة مدفوعة األجر سنویاً (

لنسبة ااألقل في كل سنة) والتي تكون مستحقة وفق 
 بعد إكمالھ ألول سنة من العمل.

3.5.3 The Employee may not lose his/her 
statutory annual leave entitlement and, at 
the Employer's discretion, must either be 
permitted to take such leave, carry it 
forward into the following leave year or 
be paid in lieu of such leave. 

ال یفقد الموظف حقھ في اإلجازة السنویة المقررة  3-5-3
لھ قانوناً، ووفقاً لتقدیر صاحب العمل، یجب أن 
یسمح لھ بالحصول على على تلك اإلجازة، أو أن 
یقوم بترحیلھا إلى العام التالي، أو یدفع لھ بدل تلك 

 اإلجازة.

3.5.4 The Employer may however require the 
Employee to take annual leave on 
specified days and may, at its discretion, 
divide the Employee's annual leave 
entitlement into no more than two 
periods. 

3.5.5 The Employer shall upon termination of 
the Employee’s service pay the 
Employee an amount in lieu of the annual 
leave accrued but not taken calculated on 
the basis of the Employee's total salary. 

3.5.6 A special period of unpaid leave not 
exceeding thirty (30) calendar days shall 

یجوز لصاحب العمل مع ذلك أن یطلب من الموظف    3-5-4
ھ السنویة في أیام محددة، كما یجوز لھ تأخذ إجاز

وفقاً لتقدیره أن یقسم اإلجازة السنویة إلى فترتین 
 على أكثر تقدیر.

 
 

العمل عند إنھاء خدمة الموظف یجب على صاحب    3-5-5
أن یدفع للموظف بدل إجازاتھ السنویة المستحقة لھ 

على أساس الراتب والتي لم یحصل علیھا وذلك 
 اإلجمالي للموظف.

 



 

7 

be granted, not more than once during the 
Employee's period of employment, for 
the performance of the Hajj pilgrimage. 

یجوز منح إجازة خاصة غیر مدفوعة األجر ال    3-5-6
) یوماً مرة واحدة خالل مدة 30تتجاوز ثالثین (

 الحج. تعیین الموظف، وذلك ألداء فریضة

3.6 The Employee’s sick leave, maternity 
leave and other leave entitlements (if 
applicable) are as follows: 

األمومة تكون اإلجازات المرضیة وإجازات  3-6
أمكن) الخاصة حسبما أخرى ( واإلجازات

 بالموظف كما یلي:

3.6.1 The Employee, following a period of 
continuous service of three (3) months 
from completion of his/her Probation 
shall (unless such absence results from 
the Employee's misbehaviour) be entitled 
to absence due to incapacity/illness up to 
an aggregate of ninety (90) calendar  
days in any twelve (12) month period as 
follows: 

) أشھر 3یحق للموظف بعد انتھاء مدة ثالثة ( 3-6-1
متواصلة من العمل (ما لم یكن غایبھ ناتجاً ناتجاً 
عن سوء سلوكھ) التغیب بسبب العجز المؤقت/ 

 ) یوماً 90المرض لمدة یبلغ مجموعھا تسعین (
شھر، والتي یتم احتسابھا كما  12خالل أیة مدة من 

 یلي:

3.6.1.1 the first fifteen (15) calendar days with 
full pay; 

  ) یوماً، بأجر كامل؛15أول خمسة عشر (3-6-1-1

3.6.1.2 the next thirty (30) calendar days with 
half pay; and 

 ) التالیة، بنصف دفعة؛ و30الثالثون ( األیام 3-6-1-2

3.6.1.3 the subsequent period without pay. 3-6-1-3 .الفترة الالحقة بدون أجر 

3.6.2 A medical condition shall be certified by 
a duly licensed physician or other 
appropriately qualified health care 
specialist after 
<<Service_Request_Require_sick_leave
_certificate_after__000>> days of 
consecutive absence and a copy of the 
medical certificate shall be provided to 
the Employer. 

یجب أن یتم تصدیق الوضع الصحي من قبل طبیب  3-6-2
مرخص أصوالً أو من قبل أخصائي رعایة صحیة 

ل مناسب بعد مؤھل بشك
>>Service_Request_Require_sick_le

ave_certificate_after__000<<  أیام من
الغیاب المتواصل ویجب تقدیم نسخة من التقریر 

 الطبي المذكور إلى صاحب العمل.

3.6.3 The Employee agrees to consent to 
medical examinations (at the Employer's 
expense) by a UAE-licensed medical 
practitioner nominated by the Employer 
should the Employer so require. The 
Employee agrees that any report 
produced in connection with any such 
examination may be disclosed to the 
Employer and the Employer may discuss 
the contents of the report with the 
relevant medical practitioner. 

3.6.4 A female employee is entitled to 
maternity leave with full pay for a period 
of <<Service_Request_No_of_Boxes>> 
calendar days (minimum of 45 calendar 
days) including the time before or after 

یوافق الموظف على الخضوع لفحوصات طبیة  3-6-3
مرخص  ب(على نفقة صاحب العمل) من قبل طبی

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة یحدده صاحب 
العمل في حال طلب صاحب العمل ذلك. ویوافق 
الموظف على أن أي تقریر یصدر فیما یتعلق بأي 
فحص طبي یمكن أن یطلع علیھ صاحب العمل، 

ة محتویات التقریر مع الطبیب ذي كما یمكنھ مناقش
 العالقة.  

 

 
یحق للموظفة الحصول على إجازة وضع مدفوعة    3-6-4

األجر بالكامل لمدة 
<<Service_Request_No_of_Boxes>

یوماً تقویمیاً على األقل) بما فیھا  45یوماً ( <
الوقت قبل أو بعد الوالدة، شریطة أن تكون مدة 



 

8 

delivery, provided that her continuous 
period of employment is not less than one 
(1) year. If she has not completed one (1) 
year’s continuous employment the 
maternity leave shall be for the same 
period but on half pay. 
 Subject to the Employer’s paternity 
policy (as may be amended from time to 
time) and to the Employee receiving 
advance written approval of such leave 
from the Employer (which shall at all 
times be at the discretion of the Employer 
and subject to business needs), a male 
employee may be entitled to paternity 
leave with full pay for a period of  
<<Service_Request_PIC_No>>  
consecutive working days within two (2) 
months of his child’s birth. 

تعیینھا المتواصلة ال تقل عن سنة كاملة. وإذا لم 
تكن قد أكملت سنة واحدة من العمل المتواصل، 
تكون إجازة األمومة لنفس المدة ولكن بنصف 

 األجر.
مع مراعاة سیاسة صاحب العمل الخاصة  

باألمومة (حسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر) 
وحصول الموظف على موافقة خطیة مسبقة من 
صاحب العمل (والتي تخضع في كافة األوقات 
لتقدیر صاحب العمل مع مراعاة متطلبات 
العمل)، یجوز للموظف الذكر أن یحصل على 

مل لمدة إجازة مدفوعة األجر بالكا
<<Service_Request_PIC_No>>    أیام

 .عمل متتالیة خالل شھرین من تاریخ والدة طفلھ

    

 

4. Clause Four - Termination 4. االنھاء - المادة الرابعة 

4.1 Notwithstanding clause 4.3, this Contract 
may be terminated during or at the end of 
Probation by 
<<Service_Request_Contract_Can_Be_
Terminated_By>>, 
<<Service_Request_Termination>> and 
without any reason. In such event, the 
Employee shall not be entitled to any end 
of service gratuity payment.  

، یجوز إنھاء 3-4 على الرغم مما ورد في المادة 4-1
 ودون ھذا العقد خالل مدة االختبار أو عند انتھائھا، 

سبب. في تلك الحالة، ال یحق للموظف الحصول 
 على أیة مستحقات لنھایة الخدمة.

 

4.2 This Contract may be terminated by the 
mutual consent of the Parties in which 
case, both Parties must acknowledge 
their consent to the termination of this 
Contract in writing. 

باتفاق الطرفین، وفي ھذه نھاء ھذا العقد یجوز إ 4-2
بموافقتھما على انھاء ھما یجب أن یقر كال الحالة،

 . ھذا العقد خطیاً 

4.3 Subject to clauses 4.1 and 4.6, this 
Contract may be terminated by either 
Party, for a valid reason, provided that the 
terminating Party provides the other 
Party with 
<<Service_Request_Termination_Notic
e_Period>> 
<<Service_Request_Termination_Notic
e_Period_Type>> days advance written 
notice (minimum of 30 calendar days).  

4.4 Notwithstanding clause 4.3, the 
Employer may in its sole and absolute 
discretion terminate the Employee's 
employment at any time and with 

یجوز انھاء ، 6-4و 1-4المادتین  مع مراعاة أحكام 4-3
ھذا العقد من قبل أي طرف، لسبب وجیھ، شریطة 

إلى  خطیاً  اً أن یوجھ الطرف المنھي للعقد إشعار
اآلخر قبل  الطرف

<<Service_Request_Termination_No
tice_Period>>  ًعلى األقل). یوماً  30( یوما 

 
 

، یجوز لصاحب 3-4 المادةعلى الرغم مما ورد في     4-4
العمل وفقاً لتقدیره المطلق والمنفرد إنھاء خدمة 
الموظف في أي وقت بحیث یصبح اإلنھاء نافذاً 
على الفور، وذلك بدفع مبلغ من المال بدالً من 
اإلشعار یعادل الراتب اإلجمالي المستحق للموظف 
بموجب ھذا العقد خالل مدة اإلشعار المشار إلیھا 
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immediate effect by electing to pay a sum 
in lieu of notice equal to the Employee's 
total salary which the Employee would 
have been entitled to receive under this 
Contract during the notice period referred 
to in clause 4.3 (or, if notice has already 
been given, during the remainder of the 
notice period). 

أو في حال كان الشعار قد تم ( 3-4 المادةفي 
 توجیھھ، عن الفترة المتبقیة من مدة اإلشعار). 

4.5 In accordance with Article 119 of the 
UAE Labour Law, if either Party fails to 
serve written notice upon the other Party 
for termination of this Contract or 
reduces such notice period (or, in the 
Employer's case, fails to comply with 
clause 4.4 above), the terminating Party 
shall pay the other Party compensation in 
lieu of notice (‘Notice Compensation’). 
Notice Compensation shall be equal to 
the Employee’s total salary for the 
duration of the notice period or reduction 
of the notice period, which shall be equal 
to the Employee's total salary calculated 
on a pro rata basis for the reduced notice 
period.  

انون العمل في دولة اإلمارات من ق 119وفقاً للمادة  4-4
إذا لم یوجھ أي طرف اإلشعار العربیة المتحدة، 

الخطي إلى الطرف اآلخر إلنھاء العقد أو أرسلھ 
قبل مدة أقل من المدة المذكورة (أو في حالة 

أعاله)،  4-4 المادةصاحب العمل، مع عدم االلتزام 
یدفع الطرف المنھي للعقد للطرف اآلخر تعویضاً 

"). التعویض عن اإلشعاربدالً عن اإلشعار ("
ض عن اإلشعار مساویاً للراتب یكون التعوی

اإلجمالي الموظف عن مدة اإلشعار أو ما اقتطع 
منھا، حیث یحتسب التعویض تناسبیاً على أساس 

 الراتب اإلجمالي للموظف. 

4.6 Notwithstanding clause 4.3, the 
Employer can terminate this Contract 
with immediate effect, without notice and 
without the obligation to pay any end of 
service gratuity, if the Employee 
commits any of the offences stipulated 
under Article 120 of the UAE Labour 
Law including if the Employee:   

، یمكن لصاحب 3-4 المادةعلى الرغم مما ورد في  4-5
العمل إنھاء ھذا العقد قبل انتھاء مدتھ بحیث یصبح 
اإلنھاء نافذاً على الفور، دون توجیھ إشعار ودون 

إذا ارتكب  ،االلتزام بدفع مستحقات نھایة الخدمة
لمنصوص علیھا في الموظف أیاً من المخالفات ا

اإلمارات من قانون العمل في دولة  120المادة 
 العربیة المتحدة بما في ذلك:

4.6.1 adopts a false identity or nationality or 
submits forged documents/certificates; 

انتحال ھویة أو جنسیة زائفة أو تقدیم مستندات/  4-5-1 
 شھادات مزورة؛

4.6.2 commits an error causing substantial 
material loss to the Employer and the 
Employer notifies the labour department 
and DMCC of the incident within 48 
hours of becoming aware of its 
occurrence; 

 جسیمةارتكاب خطأ یتسبب في خسارة مادیة  4-5-2 
 دائرة لصاحب العمل، على أن یبلغ صاحب العمل

ساعة  48العمل ومركز دبي للسلع المتعددة خالل 
 ؛بوقوعھعلمھ وقت من 

4.6.3 violates any laws or instructions 
concerning safety of his/her place of 
work or his/her work colleagues on the 
condition that such instructions are in 
writing and have been posted in a 
conspicuous place, and in the case of an 

مخالفة أیة قوانین أو تعلیمات بشأن سالمة مكان  4-5-3 
عملھ أو زمالئھ في العمل، شریطة أن تكون تلك 

ي ، وفظاھرالتعلیمات مكتوبة وتم نشرھا في مكان 
 ل كان الموظف أمیاً، أن یكون قد أبلغ بھا شفویاً؛حا
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illiterate employee, that he/she has been 
acquainted with them orally;  

4.6.4 fails to perform his/her basic duties and 
he/she persists in violating them despite 
formal investigation and warning of 
dismissal if the same is repeated; 

عدم أداء واجباتھ األساسیة وإصراره على  4-5-4 
مخالفتھا بالرغم من التحقیقات الرسمیة 

 بفصلھ إذا تكرر منھ ذلك؛والتحذیرات 

4.6.5 divulges any confidential information or 
trade secrets of the Employer; 

اإلفصاح عن أیة معلومات سریة أو أسرار تجاریة  4-5-5 
 تخص صاحب العمل؛

4.6.6 is convicted by a Court for offences of 
fraud or dishonesty or prejudicing public 
morals; 

إذا أدین من قبل أیة محكمة بشأن جریمة ماسة  4-5-6 
 بالشرف أو األمانة أو باآلداب العامة؛

4.6.7 is intoxicated through drink or drugs at 
work;  

حالة سكر بین أو إذا وجد أثناء ساعات العمل في  4-5-7 
 متأثراً بمخدر؛

4.6.8 assaults his/her Employer or any other 
member of management or staff during 
the course of his/her work; or 

االعتداء على صاحب العمل او أي عضو إدارة  4-5-8 
 آخر أو أحد العاملین خالل عملھ؛ أو

4.6.9 absents himself/herself without lawful 
excuse or the Employer’s approval for 
more than twenty (20) intermittent days 
or for more than seven (7) successive 
days during any one (1) year of his/her 
service. 

التغیب عن العمل دون سبب مشروع أو موافقة  4-5-9 
یوماً متقطعة أو  20مدة تزید عن صاحب العمل ل

 أیام متتالیة خالل أیة سنة من عملھ. 7ألكثر من 

4.7 Subject to clauses 4.1, 4.6 and 4.7.5 and 
assuming the Employee is entitled to 
such payment under the UAE Labour 
Law  and/or other relevant legislation, at 
the termination of this Contract, the 
Employer shall  pay the Employee end of 
service gratuity calculated in accordance 
with the UAE Labour Law which, in 
summary, is as follows: 

، وعلى 5-7-4و 6-4و 1-4 المادةمع مراعاة  4-6
افتراض استحقاق الموظف لتلك الدفعات بموجب 
قانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو 
أي تشریع آخر ذي صلة، عند انتھاء مدة ھذا العقد، 
یدفع صاحب العمل للموظف مستحقات نھایة 

ي فالخدمة التي یتم احتسابھا وفقاً لقانون العمل 
، والتي یمكن العربیة المتحدة دولة اإلمارات

 إجمالھا كما یلي:

4.7.1 Where the Employee has completed one 
(1) year or more of continuous service 
with the Employer, twenty one (21) days' 
Basic Salary for each year of the first five 
(5) years of service and thirty (30) days 
Basic Salary for each additional year 
thereafter. Days of absence from work 
without pay will not be included for the 
purposes of calculating the period of 
service.  

أو أكثر من العمل إذا أكمل الموظف سنة واحدة  4-6-1 
یحصل على قیمة واحد وعشرین  المتواصل،

) یوماً من الراتب األساسي عن كل سنة من 21(
) 30أول خمس سنوات من العمل وقیمة ثالثین (

یوماً من الراتب األساسي عن كل سنة إضافیة بعد 
ال یتم تضمین أیام الغیاب غیر مدفوعة األجر  ذلك.

 في احتساب مدة العمل.

4.7.2 The total end of service gratuity shall not 
exceed two (2) years’ Basic Salary. 

ال یتجاوز إجمالي مستحقات نھایة الخدمة الراتب  4-6-2 
 األساسي لسنتین.
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4.7.3 The end of service gratuity shall be 
calculated on the basis of the Employee’s 
last Basic Salary.  

أساس آخر  یتم حساب مستحقات نھایة الخدمة على 4-6-3 
 راتب أساسي للموظف.

4.7.4 The Employer may deduct any amounts 
due to it from the Employee’s end of 
service gratuity. Such deductions shall 
not include those which are deemed 
invalid by DMCC as set out in the 
DMCC’s Rules and Regulations.  

یجوز لصاحب العمل اقتطاع أیة مبالغ مستحقة لھ  4-6-4 
من مكافأة نھایة الخدمة للموظف. ال تشمل تلك 
االقتطاعات الخصومات التي یعتبرھا مركز دبي 

كما ھو منصوص  غیر مشروعةللسلع المتعددة 
 مركز دبي للسلع المتعددة.واللوائح علیھ في قواعد 

4.7.5 If the Employee resigns from his/her 
employment his/her end of service 
gratuity shall be reduced in accordance 
with Article 137 of the UAE Labour Law 
as follows: 

، یتم تخفیض مكافأة إذا استقال الموظف من عملھ 4-6-5 
من قانون  137نھایة الخدمة الخاصة بھ وفقا للمادة 

 كما یلي: العربیة المتحدة اإلماراتدولة في العمل 

4.7.5.1 to one third of the end of service gratuity 
payable for each year of continuous 
service where the continuous period of 
service is not less than one (1) year and 
not more than three (3) years; 

إلى ثلث مكافأة نھایة الخدمة المستحقة عن كل سنة  4-6-5-1
من العمل المستمر في حال كانت مدة الخدمة ال 

 تقل عن عام واحد وال تزید عن ثالثة أعوام؛

4.7.5.2 to two thirds of the end of service gratuity 
payable for each year of continuous 
service where the continuous period of 
service is more than three (3) years and 
less than five (5) years; 

مكافأة نھایة الخدمة عن كل سنة من  ثلثيالى  4-6-5-2
الخدمة  في حال كانت مدةالخدمة المستمرة 

) سنوات وأقل من 3المستمرة أكثر من ثالث (
 ) سنوات؛5خمس (

4.7.5.3 if the continuous period of service 
exceeds five (5) years, he/she shall be 
entitled to the full end of service gratuity 
amount. 

) 5الخدمة المستمرة خمس ( مدةإذا تجاوزت  4-6-5-3
وظف مبلغ مكافأة نھایة الخدمة یستحق المسنوات، 

 كامالً.

4.8 At the termination of this Contract and at 
the request of the Employee, the 
Employer shall provide the Employee 
with an employment certificate free of 
charge. The Employer shall also return 
any original certificates, diplomas or 
other original documents or possessions 
belonging to the Employee to him/her 
without unreasonable delay. 

عند انھاء او انتھاء مدة ھذا العقد وبناء على طلب  4-7
الموظف، یقدم صاحب العمل للموظف شھادة خبرة 
مجاناً. ویعید صاحب العمل أیضاً أیة شھادات 
أصلیة أو شھادات جامعیة أو غیرھا من المستندات 
األصلیة او الممتلكات التي تعود للموظف، 

 للموظف دون أي تأخیر ال مبرر لھ.

  

5. Clause Five  – Travel Tickets 5.  تذاكر السفر - الخامسةالمادة 

5.1 If the Employee, whether recruited from 
outside or within the UAE, at the 
termination of this Contract does not take 
up employment elsewhere in the UAE, 
then the Employer shall pay the 

ذا العقد، سواء كان إذا لم یعمل الموظف عند إنھاء ھ 5-1
العربیة المتحدة أو من اإلمارات معینا من خارج 

العربیة اإلمارات داخلھا، في مكان آخر في دولة 
المتحدة، یتعین على صاحب العمل أن یدفع 
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Employee’s repatriation expenses, 
namely the cost of the Employee’s travel 
ticket to his/her place of origin. 

وھي تكلفة للموظف مصاریف العودة إلى الوطن؛ 
 تذكرة سفر الموظف للعودة إلى موطنھ.

5.2 In accordance with the UAE Labour Law, 
if the cause for termination of this 
Contract is attributable to the Employee, 
then his/her repatriation expenses will be 
arranged at his/her own expense unless 
he/she does not have the means to do so, 
in which case the obligation falls on the 
Employer. 

العربیة المتحدة، إذا اإلمارات وفقاً لقانون العمل في  5-2
كان سبب إنھاء العقد یعزى إلى الموظف، عندئذ 
یتم الترتیب لمصاریف عودتھ إلى وطنھ على نفقتھ 
الخاصة ما لم تكن لدیھ اإلمكانیات لذلك، ففي ھذه 

 الحالة یقع ھذا االلتزام على عاتق صاحب العمل.

  

 

  

6. Clause Six  – Death of the Employee 6.  وفاة الموظف - السادسةالمادة 

6.1 This Contract will terminate upon the 
death of the Employee. 

 ینتھي ھذا العقد عند وفاة الموظف. 6-1

6.2 The Employer shall bear the costs of 
transportation of the Employee’s body 
and his/her personal belongings to his/her 
home country as soon as it is released by 
the relevant authorities for 
repatriation/burial. 

یتحمل صاحب العمل تكالیف نقل جثمان الموظف  6-2
ومتعلقاتھ الشخصیة إلى موطنھ في أقرب وقت بعد 
اإلفراج عنھ من قبل السلطات المختصة إلعادتھ 

 إلى الوطن/ الدفن.

  

7. Clause Seven – Entire Agreement 7.  االتفاق الكلي - السابعةالمادة 

7.1 This Contract together with any other 
contractual documentation relating to the 
Employee’s employment with the 
Employer, signed by both Parties and 
submitted to the DMCC, represents the 
full and final agreement of the Parties 
with respect to the terms of employment 
and supersedes any other oral or written 
representations or agreements, unless 
such representations or agreements have 
been approved and attested by DMCC.  

ایة وثائق تعاقدیة أخرى تتعلق یمثل ھذا العقد و 7-1
بعمل الموظف لدى صاحب العمل، موقعة من قبل 
الطرفین ومقدمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة، 
االتفاق الكامل والنھائي بین الطرفین بخصوص 

أیة إقرارات أو اتفاقیات شروط التعیین ویحل محل 
شفویة أو خطیة أخرى، ما لم تكن تلك اإلقرارات 

یات معتمدة ومصدقة من قبل مركز دبي أو االتفاق
 للسلع المتعددة.

  

8. Clause Eight – Execution and 
Counterparts 

 النسخالتنفیذ و – الثامنةالمادة  .8

8.1 This Contract must be executed by the 
Parties in accordance with any execution 

یجب تنفیذ ھذا العقد من قبل الطرفین وفقاً ألیة  8-1
إجراءات تنفیذیة یقررھا و/أو یسمح بھا مركز دبي 

 للسلع المتعددة من وقت آلخر.
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formalities required and/or permitted by 
the DMCC from time to time.  

8.2 This Contract may be executed in any 
number of counterparts, each of which, 
when executed and delivered, shall be an 
original, and all the counterparts together 
shall constitute one and the same 
instrument.   

 

بأي عدد من النسخ، بحیث یجوز تحریر ھذا العقد      8-2
یجب أن تكون كل نسخة منھا عند التنفیذ والتسلیم 
 أصلیة، وكافة النسخ مجتمعة تشكل الوثیقة نفسھا.

 

8.3 DMCC or any of its authorised 
representatives shall retain an electronic 
copy provided by the Employer. 

ھ أو أي من ممثلییحتفظ مركز دبي للسلع المتعددة  8-3
 بنسخة إلكترونیة یقدمھا صاحب العمل.

  

9. Clause Nine – Governing Law and 
Dispute Resolution 

القانون واجب التطبیق وحل  - التاسعةالمادة  .9
 النزاعات

9.1 This Contract and any dispute or claim 
arising out of or in connection with it or 
its subject matter or formation shall be 
governed by and construed in accordance 
with the laws of the UAE as applied in 
the Emirate of Dubai and DMCC Free 
Zone Rules & Regulations as amended 
from time to time. 

یخضع ھذا العقد وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنھ أو  9-1
بخصوصھ أو تتعلق بموضوعھ أو صیاغتھ لقوانین 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة، حسبما تطبق في 
إمارة دبي وقواعد وأنظمة المنطقة الحرة التابعة 

ا من تعدیلھلمركز دبي للسلع المتعددة حسبما یتم 
 وقت آلخر.

9.2 Any dispute or claim arising out of or in 
connection with this Contract, or breach 
thereof, shall first be attempted to be 
settled through good faith negotiation 
between the Parties. If the dispute or 
claim cannot be settled through 
negotiation, the Parties agree to attempt 
in good faith to settle the dispute or claim 
by mediation, administered and 
conducted by the DMCC, or any of its 
authorised representatives.  

تتم تسویة أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن ھذا العقد أو  9-2
لفھ لھ أوالً من خالل بخصوصھ أو عن أیة مخا

المفاوضات بحسن النیة بین الطرفین. وإذا لم تتم 
تسویة النزاع أو المطالبة من خالل المفاوضات، 
یتفق الطرفان على محاولة تسویة النزاع أو 
المطالبة بحسن نیة من خالل وساطة یشرف علیھا 
ویقوم بھا مركز دبي للسلع المتعددة أو أي من 

 ممثلیھ المفوضین.

9.3 Where a dispute or claim cannot be 
settled by mediation, the Parties 
irrevocably agree that the Dubai Courts 
shall have exclusive jurisdiction to settle 
any dispute or claim that arises out of or 
in connection with this Contract or its 
subject matter or formation. 

 

في حال عدم تسویة النزاع أو المطالبة من خالل  9-3
الوساطة، یتفق الطرفان بصورة ال رجعة فیھا على 
أن یكون لمحاكم دبي االختصاص القضائي 
الحصري لتسویة أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن ھذا 
العقد أو بخصوصھ أو فیما یتعلق بموضوعھ أو 

 صیغتھ.

 

Additional Terms and Conditions 
<<Service_Request_Sys_Additional_Terms>> 

شروط وأحكام إضافیة  
>>Service_Request_Sys_Additional_

Terms_Arabic>> 
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……………………………………………… 
= 

Employer Signature: 
 Eتوقیع صاحب العمل
Date: = 
  التاریخ

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
= 

Employee Signature   
 توقیع الموظف
Employee Name: 
 اسم الموظف
Date:  
  التاریخ

 

 


