
 

 

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ....................................................../ أسم الوحدة اإلدارية
  ....................................................../أسم املوظف رباعي 

  
  

  :   الرقم الوطني 
   
  

   )يـوطن(وظیفي  دامــاستخد ـــعق  
  
  

  )ميالدي 2010(لسنة ) 12(وفقاً  ألحكام  القانون رقم                                  

  التنفيذية هبشأن عالقات العمل والئحت                                                         

  )الوظيفة العامة(العالقات الالئحية 

                        



 

 

  

  

  

  
  :  الرقم الوطني 

    
  

طبقـًا رام هـذا العقـد تـم إبـ) مـیالدي.. ................../ .... /  الموافـق  ............نه في یـوم أ   
  .والئحته التنفیذیة )میالدي 2010(لسنـة ) 12(ألحكام قانون عالقات العمل الصادر بالقانون رقم 

    ............................................ /یمثله .......................................................األول  الطرف. 1

  ............................................  /عنوانه ..............  ............................../صفته         

   .. ........../........المیالد تاریخ ......./...................................ثانيالطرف ال  .2

  ...........................    /رقم ورقة العائلة/..................................  مكان المیالد

  ............................/ مكان وتاریخ إصدارها/.................... رقم البطاقة الشخصیة

  ............... /تاریخ الحصول علیه/................... التخصص..... ..../......المؤهل العلمي
  

  تمھیــــــد
ولما كان الطرف  ،اني فـي مجــال تخصصهرف الثــا كان الطرف األول یرغب في االستفادة من خدمات الطولمَ  

الثاني قد قبل العمل لدى الطرف األول فقد تم االتفاق بین الطرفین المذكورین أعاله على إبرام هذا العقد وفقًا لما 

  - :یلي
  ) 1(مادة 

  
ــی ــانيل عمـــ ـــــدى الطـــــرف األول الطـــــرف الثـــ ا هـــــورقم ..............................................وظیفـــــة  علـــــى ل

  .سنوات/سنة ..........ولمدة ......................رًا من وذلك اعتبا )       (  المعتمد بالمالك
  

  ) 2(مادة 
س المـــدة وذلـــك بإخطـــار كتـــابي یوجـــه للطـــرف لـــنف موافقتـــهیجـــوز للطـــرف األول تجدیـــد عقـــد الطـــرف الثـــاني بعـــد    

الثــاني قبــل انتهــاء العقــد بشــهر وتحســب مــدة التجدیــد مــن الیــوم التــالي لتــاریخ انتهــاء العقــد وفــي حالــة عــدم إخطــار 

  .یعتبر منتهي بانتهاء مدتهرغبته في تجدید العقد فإن العقد بالطرف األول الطرف الثاني 

  
    التوقيع واخلتم

                        

  
  
  

 صورة شخصیة



 

 

  

  :رقم الوطني ال
  

  ) 3(مادة    
للعمل ویعتبر الطرف الثاني  مباشرتهتبدأ من تاریخ  یوماً ) 90( ال تتجاوز یخضع الطرف الثاني لالختبار لمدة  

 یسبقها إخطار من جهة العمل بإنهاء خدماته خالل المدة المشار إلیها أو قد اجتاز فترة االختبار بنجاح إذا لم

  .فصله وأبنقله یصدر قرار بشأنه 

یوجه إلى الطرف من أحد الطرفین المتعاقدین وذلك بإخطار كتابي  ویجوز خالل مدة االختبار إنهاء هذا العقد 

  - :اآلخر مع مراعاة ما یلي

إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف األول استحق الطرف الثاني مرتبه لمدة شهر من تاریخ تسلمه لإلخطار   

  .اقرب أیهماالختبار أو من تاریخ انتهاء مدة ا

  .یوم األخیر من خدمته الفعلیة فقطالأما إذا كان إنهاء العقد من جانب الطرف الثاني استحق مرتبه إلى   
  

  ) 4(ادة ــم   
 دینار)        (دره ــا وقــالمتعاقد علیه الوظیفة رتبـملرف األول بأن یدفع للطرف الثاني المقابل المالي ـتزم الطـیل

العالوات  اوذلك اعتبارًا من تاریخ مباشرته العمل مضافًا إلیه(          ) الوة الوظیفیة ـة والعــاظر للدرجالمن لیبي

  .القانونیة المقررة في التشریعات النافذة الستقطاعاتواعالوات للویخضع المرتب  ،لوظیفةل المقررةوالمزایا 

  ) 5(ادة ــم
اعتبارًا من أول الشهر التالي الوظیفیة التي یشغلها ت الدرجة یستحق الطرف الثاني عالوة سنویة من عالوا

  .النقضاء سنة من تاریخ شغل الوظیفة ألول مرة أو منح العالوة السنویة السابقة

  ) 6(ادة ــم
المقررة وفقًا إلحكام قانون عالقات العمل  سنویة والمرضیة وغیرها من اإلجازاتیتـمتع الطرف الثاني باإلجـازات ال

  .والئحته التنفیذیة) میالدیة 2010(لسنة ) 12(رقم 

  ) 7(ادة ــم
  - :االلتزام بما یليص ــه خاـبالتشریعات المنظمة لممارسة الوظیفة وعلیه بوج االلتزام الطرف الثاني یـجب على

 .له الشخص العادي في المواعید المقررة ألدائهذل في تأدیته ما یبذن یبوأ یؤدى العمل بنفسه أن - 1
القوانین  خاصة بالعمل المتفق علیه في حدودال األولف ر من تعلیمات من الط إلیهما یصدر  ذینفأن  - 2

 .واللوائح المعمول بها

  
   التوقيع واخلتم                                                                                                                                         

                        



 

 

  

 :الرقم الوطني 
 

 

 .الجمهور وأفراد هحسن معاملة رؤسائه وزمالئه ومرؤوسییأن یتعاون و  - 3
 .و إهمال في تطبیقهاأبوظیفته دون وقوع مخالفة للقوانین واللوائح والنظم الساریة  ناء قیامهثأن یحول أ - 4

ن یستخدمها في العمل ، وأالعمللتأدیة  إلیهوالمعدات المسلمة  األشیاءیحرص على استخدام وحفظ  أن - 5

 .المكلف به فقط

 .ا الواجب قائمًا ولو بعد ترك الخدمةذبحكم وظیفته ویظل ه علیه أن یحافظ على سریة كل ما یطلع - 6

 .ن یسلك في تصرفاته مسلكًا یتفق واحترام الواجبوأ امة وظیفته طبقًا للعرف العام،أن یحافظ على كر  - 7

 ،التي تهدد مكان العمل واألشخاص العاملین فیه واألخطار الكوارثت عون ومساعدة في حاال لیقدم كأن  - 8

 .دون اشتراط الحصول على مقابلذلك  و

 .والمعدیةللتحقق من خلوه من األمراض المهنیة  لكذ تقدم إلجراء الفحص الطبي متى طلب منهأن ی - 9

 .لباستعمال وسائل ومعدات الصحة والسالمة المهنیة الموجودة بجهة العم دیقالت - 10

 .لیة التي یرشحه لها الطرف األولیوالدورات التأه ةأن یلتزم بالبرامج التدریبی - 11
 

  ) 8(ادة ــم                                      
المحرمة بمقتضي القوانین  أوالمحظورة  عمالألابالواسطة بأي عمل من  أوات ذیقوم بال أنیحظر على الموظف 

  -:اللوائح المعمول بها، وبوجه خاص أو

 .األصلیة عمله جهة من ابيتك إذن على الحصول بدونه، دون أو بمقابل سواء الغیر لدى بالعمل القیام -1
 . بواجباته قیامه لقاء نتكا صفة بأیة غیرها أو هدایا قبول -2

عة له أو لغیره منف ىللحصول عل وظیفته أو یستغل والمحسوبیة الوساطة أفعال من فعل أي یرتكب أن -3

 .غیر مباشر أو بشكل مباشر

اإلداریة للبیع إذا كانت تتصل بمهام  أومنقوالت مما تطرحه الجهات القضائیة  أوعقارات  یشتري أن -4

 .عمله

عقود مما  أو مقاوالت أومزایدات  أون تكون له مصلحة في مناقصات تجاریة وأ أعمال أیهیزاول  أن -5

 .یتصل بمهام عمله
 .منقوالت بقصد استغاللها ضمن نطاق الدائرة التي یؤدي بها عمله أورات عقا یستأجر أن -6

  . الشخصیة لمصلحته ومعداته العمل وسائل یستغل أن -7

  . بالتأثیر یدعى أن -8

ورقة من الملفات المخصصة  ینزع أو الرسمیة األوراق من ورقة بأیة حق وجه دون لنفسه یحتفظ أن -9

 .مقر العمل ما لم یكن مأذونًا له بذلكن ینقل وثائق أو ملفات خارج لحفظها وأ
  

    التوقيع واخلتم

                        



 

 

 
 :لوطني ا الرقم

 

  .الجنسي التحرش أفعال قبیل من یعد فعل بأي القیام على التحریض أو القیام  -10

 . العمل جهة داخل العامة والسالمة الصناعي األمن إجراءات یخالف أن  -11

الدولة أو  فصبغة سیاسیة مناهضة ألهدا ذات منشورات أو االتمق توزیع أو نشر أو بإعداد یقوم أن  -12

 .المبادئ األساسیة التي یقوم علیها المجتمع، أو أن یثیر الناس بأمر من هذه األمور
 

  ) 9(ادة ــم
الخدمة  وزارةخطار إذا انتهت خدمة الطرف الثاني ألي سبب من األسباب وجب على الطرف األول إ

  . بهباإلنهاء وأسبا المدنیة

 ) 10(ادة ــم
ــــــــى  ــــــــري علــ ـــــــانون  هــــــــــذا العقــــــــــدتســ ـــــــــام قـــ ـــلأحكـ ـــــات العمـــــــ ـــــــم  عالقـــــ ــانون رقـــ ــــــــ ــــــادر بالق ـــــة ) 12(الصــــ                       لسنــــــ

ـــنة ) 13(والئحتــــــه التنفیذیــــــة وقــــــانون الضــــــمان االجتمــــــاعي رقــــــم) مــــــیالدي 2010(  )مــــــیالدي1980(لســـ

 )مـــیالدي 2012(لســـنة ) 217(ء رقـــم دة بقـــرار مجلـــس الـــوزرا، والئحـــة المـــوظفین بعقـــود المعتمـــوتعدیالتـــه

وكافة القوانین المنظمة للوظیفـة العامـة واللـوائح والقـرارات والتعلیمـات الصـادرة بمقتضـاها فـي كـل مـا لـم یـرد 

  .  بشأنه نص خاص في هذا العقد وتعتبر أحكام هذه القوانین واللوائح والقرارات جزء ال یتجزأ منه

  ) 11(ادة ــم
الثـاني والثالثــة  ، والنســخة الثانیـة للطــرفاألولغـة العربیــة مـن ثالثــة نسـخ تسـلم نســخة للطـرف حـرر هـذا العقــد بالل  

  . ولجمیع هذه النسخ نفس القوة القانونیة ، الخدمة المدنیة وزارةلحال تُ 
  

 

الطرف الثاني                                                          األولالطرف   
 

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

  .............................................................  : عالتوقي                          .............................................................. :الصفة 
 

...............................................    التوقيع واخلتم  

دــــیعتم  
  اخلــــدمـــة املــــدنيـــــة وزارة

  
  

............................................................................................................ :م ــــــــــــاالس  
 

........................................................................................................... :ة ـــــــــــــــــــــالصف  
. 

ــــــتاخلع و ــــــتوقيال ....................................................................................................:   مـــ  
 
 

      ميالدي  2021 مارسإصدار                                                                                                                     الخدمة المدنيةوزارة  

                        



 

 

 
:مرفقات ال  
  .ة بعدم العمل إفاد .1
  .شهادة ميالد  .2
 .شهادة إقامة  .3
 .  أو جواز السفر صورة من البطاقة الشخصية  .4
 .خصية صور ش )6(ستة عدد  .5
 .ثبات احلالة اجلنائية شهادة إ .6
 .الشهادة الصحية  .7
 . ي وكشف الدرجاتاملؤهل العلم .8
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