منوذج رقم ()0202/9

دولة ليبيا
وزارة العمل والتأهيل

اسم جهة العمل
.........................................
جتديد عقد إستخدام غري وطين

رقم جواز السفر
ورمزه

رقم موافقة
العمل

 4من 1الصفحة
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صورة شخصية

إنه يف يوم ................املوافق ........./.../...ميالدي
وتنفيذاً ألحكام قانون عالقات العمل الصادر بالقانون رقم( )20لسنة 0222ميالدي والئحته التنفيذية
أبرم هذا العقد بني كلً من:ـ
الطرف األول:
.............................................................................
وميثله السيد ........................................ :صفته...................................... :
جنسيتـــــه ........................................... :عنوانه..................................... :
الطرف الثاني:
السيد/ة (االسم حسب جواز السفر) ..................................................................................................................
Name (Printed as in the Passport)...........................................................................................................
مكان وتاريخ امليالد ....../......../........................... :اجلنس  ....................اجلنسية.................................. :
فصيلة الدم  .......................رقم جواز السفر  ...............................مكان وتاريخ صدوره ......../.../..................
املؤهل العلمي  ......................................................التخصص ........................................................................
جهة وسنة احلصول عليه  .......................اخلربة العملية  ...................العمل  /املهنة احلالية..........................
تاريخ الدخول  ........................../........../.........منفذ الدخول أول مرة ............................................................
رقم التأشرية ..............................................

رقم موافقة العمل السابقة ..................................................

رقم هاتفه بالبلد األصلي لال تصال عند الطواري.............................................................................................. :
عنوان اإلقامة بالبلد األصل .............................................................................................................................
عنوان السكن ورقم اهلاتف بليبيا ............................................................ /.....................................................
الربيد اإللكرتوني ..........................................................................................................................................
رقم جواز السفر
ورمزه

رقم موافقة العمل
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متهيد
بنـاًً عل رغبـة الطرفني ال اجتهـ إىل جتـديـد العقـد الســابق املربم بينهمـا والذي انته العمل به
بتاريــــخ  02.. / .. / ..ميالدي ،فقد اتفق الطرفان عل ما يلي :ـــــ
مادة ()1
يُعْتبــــــــــــــرُ التمهيـــــد الســـــابــق جــــــــــزًاً ال يتجـــــــــــــــــزأ مـــــــــــــــــــن
هذا العقــــــــد
مادة ()0
يتم جتديد عقد االستخدام السابق املوقع بني الطرفني عل مهنة  /عمل ()........................................
لفرتة تعاقدية مدتها ..................تبـــــــــــــــــــدأ من يوم..............املوافق  02...…/ .. / ..ميالدي
وتنتهي يوم.............املوافق 02...../ ... / ...ميالدي.
مادة ()3
يُحْذفُ البند املتعلق بـفرتة االختبار ،ويُعدَّلُ البند املتعلق بقيمة العقد عل النحو التالي بيانه ،وتبق
مالً هلذا العقد).
باقي بنود العقد السابق عل حاهلا (ويعترب مك ِّ
مادة ()4
يدفع الطرف األول للطرف الثاني أجراً شهرياً قدره( ).................ديناراً ليبياً ،وذلك اعتباراً من تاريخ
انتهاً العقد السابق ،مضافاً إليه (العالوات واملزايا) املستحقة حبكم التشريعات النافذة ،وخيضع
لالستقطاعات القانونية وفقا للتشريعات النافدة.

رقم جواز السفر
ورمزه

رقم موافقة
العمل
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مادة ()5
حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ ،تسلم ثالث نسخ منه بعد التصديق عليها للطرف األول
عل أن يسلم نسخة منهما للطرف الثاني ،وحتفظ نسخة مبكتب العمل والتأهيل املختص،وجلميع
هذه النسخ نفس القوة القانونية ،وال يعترب هذا العقد نافذاً يف حق الطرف الثاني إال بعد تصديقه من
اجلهة املختصة.

الطرف األول

الطرف الثاني

االسم:ـ...................................... ..

االسم:ـ......................................

الصفة:ـ...................................... .

التوقيع:ـ......................................

التوقيع:ـ...................................... .

البصمة :ـ......................................

تصديق اجلهة املختصة بوزارة العمل والتأهيل
االسم..........................................:
الصفة.......................................:
التوقيع......................................:

رقم جواز السفر
ورمزه

رقم موافقة
العمل
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