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دولة ليبيا
وزارة العمل والتأهيل

اسم جهة العمل
.........................................
جتيدديد عقيد استخيدام وطين
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صورة شخصية

إنه يف دوم ................املوافق ........./.../...ميالدي
وتطبيق ًا ألحكام قانون عالقات العمل الصادر بالقانون رقم ( )20لسنة  0222ميالدي والئحته التنفيذدة
ل من :ـ
أبرم هذا العقيد بني ك ً
الطرف األول:
.............................................................................
وميثله السييد ........................................ :صفته...................................... :
جنسيتـــــه ........................................... :عنوانه..................................... :
الطرف الثاني:
االسم األول

اسم األب

تاردخ امليالد
 / /ميالدي
بطاقة  /رخصة قيادة

اسم اجليد

اجلنس
ذكر

أنثى

احلالة االجتماعية
أعزب

اللقب

اجلنسية

متزوج

جهة وتاردخ اإلصيدار

الرقـــم الوطنـــــــــي
اسم املصرف/الفرع
رقم احلساب
رقم ورقة العائلة ............................:رقم القييد .........................:فصيلة اليدم..................................:
املؤهل العلمي ............................................:التخصص...................................................................:
البليددة ...........................:امليددنة......................... .مكان اإلقامة اليدائم........................................
هاتف السكن.............................:نقال...............................:2نقال..............................................:0
الربديد اإللكرتوني................................................................................................. ........................
اسم اقرب األقارب.............................................................................................................................
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متهييد
بناءً على رغبة الطرفني اليت اجتهت إىل جتيدديد العقيد السابق املربم بينهما والذي انتهى العمل به بتاردخ  02... / .. / .....ميالدي
فقيد اتفق الطرفان على ما دلي :ـــــ

مادة ()1

عتبــــــــــــــرُ التمهيــيد الســـــابــق جــــــــــزءاً ال دتجـــــــــــــــــزأ مـــــــــــــــــــن هذا العقـــــــــيد.
ُد ْ
مادة ()2
دتم جتيدديد عقيد االستخيدام السابق املوقع بني الطرفني على مهنة  /عمل ()..........................................................
لفرتة تعاقيددة ميدتها ...............................تبيدأ دــــ وم............................املوافق......../.../...ميالدي
وتنتهي دـوم......................املوافق............../.../...ميالدي
مادة ()3
يدلُ البنيد املتعلق باملقابل املالي للعقيد على النحو التالي بيانه ،وتبقى باقي بنود العقيد
ُدحْذفُ البنيد املتعلق بـفرتة االختبار ،ودُع َّ
مالً هلذا العقيد).
السابق على حاهلا (ودعترب مك ِّ
مادة ()4
ديدفع الطرف األول للطرف الثاني أجراً شهرداً قيدره ( )............................ددناراً ليبياً وذلك اعتباراً من تاردخ التجيدديد ،مضافاً إليه
(العالوات واملزادا) وخيضع األجر لكافة االستقطاعات القانونية وفقاً للتشردعات النافيدة.
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مادة ()5
حرر هذا العقيد باللغة العربية من ثالث نسخ ،تسلم نسختان منه بعيد التصيددق عليها للطرف األول على أن دسلم
نسخة منهم ا للطرف الثاني ،وحتفظ نسخة مبكتب العمل والتأهيل املختص ،وجلميع هذه النسخ نفس القوة
القانونية ،وال دعترب هذا العقيد نافذ ًا يف حق الطرف الثاني إال بعيد تصيددقه من اجلهة املختصة.

الطرف الثاني

الطرف األول

االسم:ـ............................

االسم:ـ............................

الصفة:ـ..........................

التوقيع:ـ..........................

التوقيع:ـ...........................

البصمة :ـ........................

تصيددق اجلهة املختصة وزارة العمل والتأهيل
االسم ........................................:
الصفة .......................................:
التوقيع ........................................:
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