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صورة شخصية

انو في يوـ  .....................الموافؽ  .............../......../.......ميػػػػػػالدي
وطبقاً ألحكاـ قانوف عالقات العمؿ رقـ ( )12لسنة  2010ميالدي والئحتو التنفيذية
كؿ مف -:
أبرـ ىذا العقد بيف ً

الطرؼ األوؿ
............................................

ويمثمو السيد/ة........................................... :صفتو.......................................... :
جنسيتو.................................عنوانو............................................................ :

الطرؼ الثاني
السيد/ة (حسب جواز السفر)...................................................................................
Name (As printed in the Pass port)………………………………………………………………………..
مكاف وتاريخ الميالد .............................................. :الجنس................................:
الجنسية....................................... :فصيمة الدـ................................................:
رقـ جواز السفر .................................مكاف وتاريخ صدوره.......................................
صالحيتو .......................................المؤىؿ العممي..............................................
التخصص  .....................................جية وسنة الحصوؿ عميو...................................
الخبرة العممية...................................المينة الحالية..............................................
تاريخ الدخوؿ...................................منفذ الدخوؿ أوؿ مرة........................................
رقـ التأشيرة....................................رقـ موافقة العمؿ السابقة.....................................
رقـ ىاتؼ بالبمد األصؿ لإلتصاؿ عند الطوارئ................................................................
عنواف اإلقامة بالبمد األصؿ..................................................................................
………………………………………………………………………………………………email
عنواف السكف ورقـ الياتؼ بميبيا.........................................................................
رقم جواز السفر

رقم موافقة العمل
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تمهوـــــد ى
ولما كاف الطرؼ األوؿ يرغب في االستفادة مف خدمات الطرؼ الثاني في مجاؿ تخصصو ولما كاف الطرؼ

الثاني لديو المؤىؿ والخبرة الالزمتيف لشغؿ المينة المطموبة ولديو الرغبة في العمؿ لدى الطرؼ األوؿ  ،فقد

أتفؽ الطرفاف عمى إبراـ ىذا العقد وفقاً لما يمي - :

مــــــــادةى(ى1ى) ى
يمتزـ الطرؼ الثاني بالعمؿ لدى الطرؼ األوؿ عمى وظيفة

( ) .........................................................................................................

لمدة تعاقدية مدتيا ...........................................

تبدأ يوـ ...........................................الموافؽ..................................................
وتنتيي يوـ .......................................الموافؽ..................................................

مــــــــادةى(ى) 2
ال يجوز لمطرؼ االوؿ أف يخرج عمى شروط العقد أو أف يكمؼ الطرؼ الثاني بعمؿ غير المتفؽ عميو إال إذا

دعت الضرورة القصوى إلى ذلؾ منعاً لوقوع حادث أو في حالة القوة القاىرة وبصفة مؤقتة .

مــــــــادةى(ى3ى) ى
يجوز أف يبرـ العقد لمدة محددة ،كما يجوز اف يكوف غير محدد المدة ،فاذا كاف العقد محدد المدة واستمر
طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدتو دوف االتفاؽ عمى تجديده ،أعتبر ذلؾ تجديدا لمعقد ولمدة غير محددة ،وأما

إذا كاف العقد محدد لمدة معينة سواء حددت في العقد أو كانت وفقاً لطبيعة العمؿ فال يجوز أف تزيد تمؾ المدة
عمى سنتيف قابمة لمتجديد مرة واحدة  ،يصبح العقد بعدىا غير محدد المدة.

مــــــــادةى(ى4ى)
إذا كاف العقد غير محدد المدة جاز لكؿ مف الطرفيف فسخو بعد إخطار الطرؼ االخر بعمـ الوصوؿ قبؿ الفسخ

بثالثيف يوما عمى األقؿ ،واذا الغي العقد بغير مراعاة لمدة اإلخطار ،ألزـ الطرؼ االوؿ بأف يؤدي إلى الطرؼ

الثاني تعويضا مساوياً ألجره عف مدة اإلنذار أو عف المدة المتبقية منو.

رقم جواز السفر

رقم موافقة العمل
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مــــــــادةى(ى5ى) ى

يخضع الطرؼ الثاني عند بداية التعاقد معو لفترة اختبار مدتيا  30يوـ عمؿ فعمية تبدأ مف تاريخ مباشرتو
العمؿ ويعتبر الطرؼ الثاني قد أجتاز فترة االختبار إذا لـ يتـ إخطاره مف جانب الطرؼ األوؿ بإنياء خدماتو

خالليا ،وال يجوز لمطرؼ االوؿ التعاقد مع الطرؼ الثاني تحت االختبار أكثر مف مرة واحدة طيمة مدة عممو
معو.

ى

مــــــــادة)ى6ى) ى
يجوز ألي مف الطرفيف خالؿ مدة االختبار إنياء العقد بإخطار كتابي يوجو إلى الطرؼ األخر بمراعاة مايمي-:

إذا كاف اإلنياء مف جانب الطرؼ األوؿ يستحؽ الطرؼ الثاني مرتبو كامال عف مدة شير االختبار مف تاريخ

استالمو لإلخطار أو مف تاريخ انتياء مدة االختبار.

أما إذا كاف إنياء العقد مف جانب الطرؼ الثاني فال يحؽ لو المطالبة بأي تعويض عدا مرتبو حتى آخر يوـ

عمؿ فعمي قضاه في العمؿ.

مــــــــادةى(ى7ى) ى
يدفع الطرؼ األوؿ لمطرؼ الثاني مرتباً شيرياً قدره (  ) .......................................وفقا لما ىو

وارد بجدوؿ المرتبات المعتمد لدى الطرؼ االوؿ  ،مضافاً إليو العال وات التالية-:

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

ويستحؽ المستخدـ المزايا والبدالت النقدية التالية-:

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

كما يخضع المرتب لكافة االستقطاعات القانونية وفقاً لمتشريعات النافدة.
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مــــــــادةى(ى8ى) ى
يستحؽ الطرؼ الثاني الزيادة السنوية المقررة لموظيفة أو المينة التي يشغميا بعد مضي سنة مف تاريخ

مباشرتو لمعمؿ وعف كؿ سنة بعد ذلؾ وتمنح الزيادة وفقاً لمعدالت أداء المينة ودرجة الكفاءة السنوية ،كما
يستحؽ مكافأة نياية الخدمة عند انتياء خدمتو تحسب عمى اساس مقابؿ نصؼ شير عف كؿ سنة حتى

نياية السنة الخامسة ومقابؿ شير عف كؿ سنة تزيد عف ذلؾ شريطة أف ال يكوف مف ضمف المنتفعيف بأنظمة

الضماف االجتماعي  ...وال يستحؽ الطرؼ الثاني ىذه المكافأة إذا قاـ بفسخ العقد دوف مراعاة مدة اإلخطار

المنصوص عمييا قانونا.

مــــــــادةى(ى9ى) ى
وفاء لما
ال يجوز لمطرؼ االوؿ االقتطاع مف مرتب الطرؼ الثاني أكثر مف ربع صافي المرتب الذي يتقاضاه
ً
يكوف قد اقترضو الطرؼ الثاني مف الطرؼ االوؿ ،كما ال يجوز لو أف يتقاضى أية فائدة عف ذلؾ.

مــــــــادةى(ى10ى) ى
يمتزـ الطرؼ االوؿ في حالة نقؿ الطرؼ الثاني لمعمؿ باالماكف البعيدة عف العمراف باف يوفر لو ثالث وجبات

غذائية يومياً مستؤفية الشروط الصحية مع توفير السكف والمواصالت.

مــــــــادةى(ى11ى) ى
عمى الطرؼ الثاني االلتزاـ بالواجبات التالية -:
.1

أداء العمؿ المسند إليو بكفاءة واتقاف.

.3

تنفيذ تعميمات الطرؼ األوؿ الخاصة بالعمؿ المتفؽ عميو و أوامره فيما ال يخالؼ شروط العقد أو

.2

المحافظة عمى مواعيد العمؿ.

القانوف أو اآلداب أو ما يعرضو أو ما يعرض األخريف لمخطر.

.4

المحافظة عمى العيدة واألشياء المسممة إليو واستعماليا في العمؿ المكمؼ بو فقط.

.6

حسف السموؾ واحتراـ رؤساءه وزمالئو بالعمؿ.

.5
.7
.8
.9

الحفاظ عمى أسرار المينة و العمؿ وحتى بعد انتياء العقد.

االلتزاـ بمتطمبات الصحة والسالمة المينية واألمف الصناعي.

انجاز معامالت الجميور في الوقت المحدد دوف تأخير او مماطمة وحسف معاممتيـ.
مراعاة التسمسؿ االداري فيما يتعمؽ بالمعامالت الخاصة بالعمؿ.
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.10

إخطار الطرؼ االوؿ بأي تغير يط أر عمى بياناتو الشخصية المدرجة.

أي التزامات اخرى تتطمبيا طبيعة وظروؼ العمؿ وال تتعارض مع التشريعات المنظمة لمعمؿ واالستخداـ

المعموؿ بيا بالدولة الميبية -:

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

............................................................................................................ .
............................................................................................................ .
ى

مــــــــادةى(ى12ى) ى
يحظر عمى الطرؼ الثاني القياـ بأي عمؿ مف األعماؿ المحظورة بمقتضي القوانيف والموائح وبوجو خاص

مػػػايمي-:

 -1العمؿ لدى الغير دوف موافقة كتابية مف الطرؼ األوؿ سواء بمقابؿ أو بدونو خالؿ ساعات العمؿ
المتعاقد عميو.

 -2إرتكاب أي فعؿ مف أفعاؿ الوساطة أو المحسوبية أو إستغالؿ الوظيفة لمحصوؿ عمى منفعة أو
مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشرة لو أو لغيره.

 -3نقؿ او االحتفاظ لنفسو دوف وجو حؽ بأية أوراؽ أو مستندات رسمية أو نزع ىذه المستندات مف
الممفات المخصصة ليا بدوف إذف مف الطرؼ األوؿ.

 -4مخالفة إجراءات االمف الصناعي والسالمة العامة داخؿ مقر عممو.

 -5التحريض عمى أو القياـ بأفعاؿ مخمة باألخالؽ و منافية لآلداب العامة.

مــــــــادةى(ى13ى) ى
يتمتع الطرؼ الثاني باجازة سنوية لمدة ........................مضافا الييا اياـ الراحة االسبوعية والعطالت

الرسمية واياـ االجازة المرضية التي تتخمميا.

مــــــــادةى(ى14ى) ى
يمتزـ الطرؼ االوؿ بمنح الطرؼ الثاني اجازة خاصة مدفوعة المرتب لالغراض المنصوص عمييا بقانوف

عالقات العمؿ رقـ  12لسنة  2010ميالدي والئحتو التنفيذية.
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مــــــــادةى(ى15ى) ى
يجوز لمطرؼ الثاني في حالة نقمة لمعمؿ باالماكف البعيدة عف العمراف تجميع اياـ الراحة االسبوعية والعطالت

الرسمية المستحقة وأخدىا دفعة واحدة شريطة أف ال تتجاوز شيريف متتاليف ،مالـ يكف قد تـ تعويضو ماديا.
ى

مــــــــادةى(ى16ى) ى
يجوز لمطرؼ الثاني أف يترؾ العمؿ لدى الطرؼ األوؿ قبؿ نياية العقد وبدوف إخطار في الحاالت اآلتية -:
 .1إذا كاف الطرؼ األوؿ أو مف يمثمو قد مارس الغش وقت التعاقد فيما يتعمؽ بشروط العمؿ.

 .2إذا لـ ينفذ الطرؼ األوؿ االلتزامات المفروضة عميو بموجب أحكاـ ىذا العقد أو التشريعات ذات العالقة
بعممو.

 .3إذا كاف ىناؾ خطر جسيـ ييدد سالمة الطرؼ الثاني أو صحتو بشرط أف يكوف الطرؼ األوؿ عمى عمـ

بوجود ىذا الخطر ولـ يقـ بتنفيذ تدابير السالمة المقررة أو التي تفرضيا الجيات المختصة في الموعد

المحدد.

 .4إذا مورست ضده افعاؿ مخمة باالداب أو الشرؼ مف قبؿ المسئوليف عنو أو المشرفيف عميو.
ويمتزـ الطرؼ االوؿ في ىذه الحالة وكذلؾ في حالة فسخ العقد طبقا لممادة  72مف قانوف عالقات العمؿ رقـ

 12لسنة 2010ـ باف يمنح الطرؼ الثاني مكافأة عف مدة خدمتو ،عمال بنص المادة  78مف قانوف عالقات

العمؿ المشار اليو سمفاً.

مــــــــادةى(ى17ى) ى
إذا انتيت خدمة الطرؼ الثاني ألي سبب مف األسباب يجب عمى الطرؼ األوؿ إبالغ مكتب العمؿ المختص

بوزارة العمؿ والتأىيؿ.

مــــــــادةى(ى18ى) ى
اليجوز لمطرؼ االوؿ تطبيؽ جزاء عف أي مخالفة ذات صمة بالعمؿ يرتكبيا الطرؼ الثاني مالـ يكف منصوصا

عميو بالئحة الجزاءات المعتمدة مف الجيات المختصة.

مــــــــادةى(ى19ى) ى
يعتبر باطال أي شرط بيذا العقد ورد مخالفاً ألحكاـ قانوف عالقات العمؿ رقـ  12لسنة 2010ـ والئحتة
التنفيدية حتى ولو قبؿ الطرؼ الثاني العمؿ بو مالـ يكف أكثر فائدة لو ( العامؿ ).
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مــــــــادةى(ى20ى) ى
تسري أحكاـ قانوف عالقات العمؿ رقـ ( )12لسنة  2010ميالدي والئحتو التنفيذية وقانوف الضماف

االجتماعي رقـ ( )13لسنة  1980ميالدي وتعديالتو وقانوف االمف الصناعي والسالمة المينية رقـ  93لسنة

 1976ميالي والئحتو التنفيذية في كؿ ما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا العقد .
ى

مــــــــادةى(ى21ى) ى
حرر ىذا العقد بالمغة العربية مف ثالث نسخ تسمـ بعد التصديؽ عمييا نسخة لكؿ طرؼ وتحفظ النسخة الثالثة
بمكتب العمؿ والتأىيؿ المختص بوزارة العمؿ والتأىيؿ ،ولجميع ىذه النسخ نفس القوة القانونية.

ىىىىىىىىىىىىى

ىالطرفىالثاني ى

ى الطرفىاألولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

االســـــمى-:ى..........................................

ىى

الصفةى-:ى...............................................ى

ى ىىىىى التوقوعى-:ى...............................................ى ى

التوقوع-:ى............................................

البصمةى ..................................................-:ى

ىى

ى االســــمى-:ى .................................................ى

تصدوقىوزارةىالعملىوالتأهول ى
اإلسم ................................................................ى
ىالصفة .................................................................ى
التوقوعىوالختم ...............................................ى
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