
  

1الصفحة  من   7  
 
 

 (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )

 

 

 

 

 

 دولة ليبيا

 وزارة العمل والتأهيل

 

 

 اسم جهة العمل

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

 

 عقد استخدام وطين 

 

 

 

 

             ــــيـالرقــــــم الوطن
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  (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )

 

 

 يف يوم ................املوافق .../.../.........ميالدينه إ

 والئحته التنفيذية ميالدي 0222لسنة  (20) بالقانون رقم الصادرًا ألحكام قانون عالقات العمل وتطبيق

 ـمن: أبرم هذا العقد بني كًل 

 األول:الطرف 

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

 ...................................... صفته:  ........................................ وميثله السيد:

 .....................................: عنوانه.... ....................................... :هـــــجنسيت

 :الثاني الطرف

  

 االسم األول 

 

 اسم األب

 

 اسم اجلد 

 

 اللقب 

  

 اجلنسية احلالة االجتماعية اجلنس تاريخ امليالد

  أعزب                متزوج ذكر             أنثى /  /     ميالدي    

 

 جهة وتاريخ اإلصدار                                                                                    بطاقة  / رخصة قيادة         

 الرقــــــم الوطنــــــي
           

 

 اسم املصرف/الفرع    

 

 القيد:......................... فصيلة الدم:..................................رقم ورقة العائلة:............................ رقم 

 ........املؤهل العلمي:............................................ التخصص:...........................................................

 .........................مكان اإلقامة الدائم........................................البلدية:........................... املدينة.

 :..............................................0:...............................نقال2هاتف السكن:.............................نقال

 .................................................................................................الربيد اإللكرتوني........................

 ................اسم اقرب األقارب.............................................................................................................

              رقم احلساب

  

 صورة شخصية
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 (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )
 

 

 

 

 متهيد

ت كان الطرف األول يرغب يف االستفادة من خدمات الطرف الثاني يف جمال ختصصه وملا كان الطرف الثاني لديه املؤهالوملا 

إبرام هذا  علىتفق الطرفان اولديه الرغبة يف العمل لدى الطرف األول، فقد  ،املهنة املطلوبةالعمل أو الالزمتني لشغل  واخلربات

 يلي: ـالعقد وفقًا ملا 

 (1)مادة 

  ..........(............................................/ عمل )..ة مهن علىيلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف األول 

 ....................................  تبدأ       يوم ............................   املوافق   ......../ ........ / ... تعاقدية مدتهافرتة ل

 ................./  ......../ ........   املوافق   ............................ يوم  وتنتهي                                                                        

 (2مادة )

ذ املوافقات الالزمة( عند االنتهاء ملدة )........( ما مل خيطر مدة سريان العقد ).......( سنة / سنوات، جتدد تلقائيًا )بعد أختكون 

أحد الطرفني الطرف األخر برغبته يف عدم جتديد العقد قبل ثالثني يومًا من املدة احملددة النتهاء سريانه على األقل، ويتم 

 لغياب غري املربر يف حكم اإلخطار.اإلخطار مبوجب كتاب مسجل بعلم الوصول، ويعترب االمتناع عن االستالم أو التوقيع أو ا

 (3)مادة 

العقد أو أن يكلف الطرف الثاني بعمل غري املتفق عليه إال إذا دعت الضرورة القصوى  على شروطال جيوز للطرف األول أن خيرج 

إىل ذلك منعًا لوقوع حادث أو يف حالة القوة القاهرة وبصفة مؤقتة، وجيب إبالغ مكتب العمل املختص بأي تغيري حيدث يف 

 تقدير.غضون ثالثة أيام على أقصى 

 (4مادة )

يوم عمل فعلية تبدأ من تاريخ مباشرته العمل )وجيوز  02بداية التعاقد معه لفرتة اختبار مدتها خيضع الطرف الثاني عند 

جتديدها مرة واحدة فقط قبل انتهاء الفرتة احملددة بثالثة أيام على األقل بشرط إبالغ الطرف الثاني ومكتب العمل املختص( 

ر من جانب الطرف األول بإنهاء خدماته خالهلا، وال جيوز للطرف األول ويعترب الطرف الثاني قد اجتاز فرتة االختبار إذا مل خيط

 التعاقد مع الطرف الثاني حتت االختبار أكثر من مرة واحدة طيلة مدة عمله معه.

 

              ــــيـالرقــــــم الوطن
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  (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )

 

 

 (5)مادة 

 : يلي يوجه إىل الطرف اآلخر مبراعاة ماجيوز ألي من الطرفني خالل مدة االختبار إنهاء العقد بإخطار كتابي 

إذا كان اإلنهاء من جانب الطرف األول يستحق الطرف الثاني أجره كامال عن مدة االختبار من تاريخ استالمه 

 لإلخطار أو من تاريخ انتهاء مدة االختبار.

أجره حتى آخر يوم عمل فعلي  أما إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الثاني فال حيق له املطالبة بأي تعويض عدا

 قضاه يف العمل.

 (6)مادة 

)يف  إليه العالوات التالية ( مضافًاره )تكتب القيمة باحلروف واألرقامقد شهريا أجرًايدفع الطرف األول للطرف الثاني 

 :ـحال وجودها( 

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

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

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

 (: ـ)يف حال وجودها املزايا والبدالت النقدية التالية الطرف الثانيويستحق 

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

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

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

 لكافة االستقطاعات القانونية وفقا للتشريعات النافدة. رجاأل كما خيضع

 (7مادة )

 التعاقد إجراءاتاستكمال 

وتنفيذ العقد لدى اإلدارية وااللتزامات املالية املرتتبة على استكمال تصديق  اإلجراءاتيتحمل الطرف األول كافة 

، وال جيوز له استقطاعها من الطرف الثاني إال إذا فسخ الطرف الثاني أو أنهى تعاقده قبل مضي ستة اجلهات املختصة

 سريانه.أشهر من تاريخ 

             ــــيـالرقــــــم الوطن
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  (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )

 

 

 (8)مادة 

جيوز لكٍل من الطرفني فسخ العقد بعد إخطار الطرف اآلخر بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل الفسخ بثالثني يوما، 

وإذا ألغي العقد بغري مراعاة ملدة اإلخطار، ألزم الطرف األول بأن يؤدي إىل الطرف الثاني تعويضًا مساويًا ألجره عن 

 العقد.مدة اإلنذار أو عن املدة املتبقية من 

 

 (9دة )ما

، مضي سنة من تاريخ مباشرته للعمل يستحق الطرف الثاني الزيادة السنوية املقررة للعمل أو املهنة اليت يشغلها بعد

املعمول بها لدى الطرف  درجة الكفاءة السنوية ومتنح الزيادة وفقًا ملعدالت أداء املهنة أو ذلك،وعن كل سنة بعد 

 األول.

 (11)مادة 

ان بأن يوفر له ثالث وجبات للعمل باألماكن البعيدة عن العمر يف حالة نقل الطرف الثانييلتزم الطرف األول 

 غذائية يوميًا مستوفية الشروط الصحية مع توفري السكن واملواصالت.

جيوز للطرف الثاني يف حالة نقله للعمل باألماكن البعيدة عن العمران جتميع أيام الراحة األسبوعية والعطالت 

 مادياَّ.مامل يكن قد مت تعويضه  ،تتجاوز شهرين متتاليني أالملستحقة وأخذها دفعة واحدة شريطة الرمسية ا

 (11)مادة 

حملظورة القيام بأي عمل من األعمال ا ماوحيظر عليه ،ذةات النافالتشريعاملنصوص عليها يف  بالواجبات انزم الطرفيلت

 التشريعات النافذة.مبقتضى 

 (12)مادة 

...... متنح له ............ كما جيب أن يتمتع بإجازة سنوية مدتها أسبوعية،جيب أن يتمتع الطرف الثاني براحة 

، ويف حال حرمانه من التمتع بها استحق تعويضًا عنها حيسب على أساس ما يتقاضاه من أجر مبوافقة الطرف األول

 شهري.

 

             ــــيـالرقــــــم الوطن
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 (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )
 

 

 

 

 (13مادة )

 ـلدى الطرف األول قبل نهاية العقد وبدون إخطار يف احلاالت اآلتية: العمل جيوز للطرف الثاني أن يرتك 

 .إذا كان الطرف األول أو من ميثله قد مارس الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.2

 أحكام هذا العقد أو التشريعات ذات العالقة بعمله..إذا مل ينفذ الطرف األول االلتزامات املفروضة عليه مبوجب 0

.إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سالمة الطرف الثاني أو صحته بشرط أن يكون الطرف األول على علم بوجود 0

 هذا اخلطر ومل يقم بتنفيذ تدابري السالمة املقررة أو اليت تفرضها اجلهات املختصة يف املوعد احملدد.

 فعال خملة باآلداب أو الشرف من قبل املسؤولني عنه أو املشرفني عليه..إذا مورست ضده أ4

 

 (14)مادة 

إذا انتهت أو أنهيت خدمة الطرف الثاني ألي سبب جيب على الطرف األول إبالغ مكتب العمل والتأهيل املختص يف 

 غضون ثالثة أيام كحد أقصى.

 

 (15)مادة 

أي خمالفة ذات صلة بالعمل يرتكبها الطرف الثاني ما مل يكن  ال جيوز للطرف األول تطبيق جزاء تأدييب على

 منصوصًا عليها بالتشريعات النافذة ووفق املبادئ العامة يف التأديب.

كما ال جيوز للطرف األول االقتطاع من أجر الطرف الثاني أكثر من ربع صايف األجر الذي يتقاضاه وفاًء ملا يكون 

 ف األول، وال جيوز له أن يتقاضى أية فائدة عن ذلك.قد اقرتضه الطرف الثاني من الطر

 (16)مادة 

ميالدي 2892( لسنة 20)تسري أحكام قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية، وقانون الضمان االجتماعي رقم 

 ميالدي والئحته التنفيذية.2896لسنة  80وتعديالته، وقانون األمن الصناعي والسالمة املهنية رقم 

 

             ــــيـالرقــــــم الوطن
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  (6/0202منوذج رقم ) (6منوذج رقم )

 

 

 

 (71)مادة 

لطرف األول على أن يسلم منه بعد التصديق عليها ل نسختاننسخ، تسلم  ثالث حرر هذا العقد باللغة العربية من

ا للطرف الثاني، وحتفظ نسخة مبكتب العمل والتأهيل املختص، وجلميع هذه النسخ نفس القوة منسخة منه

 . وال يعترب هذا العقد نافذًا يف حق الطرف الثاني إال بعد تصديقه من اجلهة املختصةالقانونية، 

 

 

 

 

 

 الطرف الثاني                                 لطرف األول ا                             

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

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

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

 

 

 لعمل والتأهيلوزارة اباجلهة املختصة تصديق 

 ..............:..........................  االسم 

 .......................................:  الصفة

 ........................................: التوقيع

 

 

 

             ــــيـالرقــــــم الوطن

 


