
 

 
 متوفر على املوقع اإللكرتوني . –هذا الطلب مت إصداره من وزارة العمل والتأهيل للعمل به كنموذج موحد

1202/  01  منوذج رقم  

 ولة ليبياد

 وزارة العمل والتأهيل

 ] عمل جهة تسجيل منوذج[

  

   اجلنسية  العملإسم جهة 
 

  العنوان   نشاطها
 

  املدينة   دالة نقطة اقرب
 

  رقم الفاكس   رقم اهلاتف
 

  معها املتعاقد اجلهة   العنوان اإللكرتوني
 

  املشروع إسم    لمشروعاجلهة املنفذة ل
 

 املشروع  عقد مدة   املشروع  قيمة  موقع املشروع 
 

  املشروع  نهاية تاريخ  املشروع  بداية تاريخ
 

  للتنفيذ إحتياجها املتوقع األجنبية العمالة سقف
 

 ةبالشرك الفعلية األجنبية العمالة عدد  بالشركة الفعلية الوطنية العمالة عدد
 

 تاريخ اإلصدار :  الرتخيص : قرار رقم
 

  تاريخ اإلصدار :  التجارية بالغرفة القيد إثبات شهادة رقم
 

 

 : املشروعتصديق جهة العمل املتعاقدة على 

  التوقيع واخلتم  الصفة   اإلسم 

 

 :إستعمال قسم اإلحصاء والتوثيق 

 حتت رقم                                                                          مت تسجيل جهة العمل بقسم اإلحصاء والتوثيق بتاريخ 

 :توقيع املوظف املختص باإلدارة 

  التوقيع   اإلسم 

 

 

 التأهيلقدم للجهة املختصة بوزارة العمل ووي يعد هذا النموذج من نسختني مالحظة:

 

 ..........م/....../ التاريخ : .......

 ( ) جماني :  سعر النموذج
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  :  جهة العملاليت تنفذها  األخرى ملحق باملشاريع

 

 : [ 2 ]املشروع رقم 

  اجلهة املتعاقد معها :  إسم املشروع :

  املشروع :مدة عقد    قيمة املشروع :  موقع املشروع :

  تاريخ نهاية املشروع :   تاريخ بداية املشروع :

   للتنفيذ : إحتياجها املتوقع األجنبية العمالة سقف

  : تصديق جهة العمل املتعاقدة على املشروع

 

 : [ 3 ]املشروع رقم 

 إسم املشروع :
 

 اجلهة املتعاقد معها :
 

 موقع املشروع :
 

 قيمة املشروع :
 

 مدة عقد املشروع :
 

  تاريخ نهاية املشروع   تاريخ بداية املشروع 

   للتنفيذ : إحتياجها املتوقع األجنبية العمالة سقف

  : تصديق جهة العمل املتعاقدة على املشروع

 : [ 4 ]املشروع رقم 

  اجلهة املتعاقد معها :  إسم املشروع :

 موقع املشروع :
 

 قيمة املشروع    
 

  مدة عقد املشروع

 تاريخ نهاية املشروع :   تاريخ بداية املشروع :
 

   للتنفيذ : إحتياجها املتوقع األجنبية العمالة سقف

 

 

 : املشروعتصديق جهة العمل املتعاقدة على 

 

 

     التوقيع واخلتم    الصفة   اإلسم 

 


