
 
 الجمهورية التونسية

 وزارة التكوين المهني والتشغيل
واليد العاملة  اإلدارة العامة للتوظيف بالخارج

 األجنبية
 عقد شغل لعامل أجنبي      
 

 تجديد                ألول مرة                          
 

 . التكوين املهين والتشغيل املسبقة وزارةأتشرية يتوقف تنفيذ هذا العقد على 
 مننف ةلننش ال نن  .  262ال ميكننف خ ننا هننذا العقنند يال ولاباتننض  و ولتقحتننض وخقننح   كننح  الف نن  

  اي .(10)بقرار الف ا يف  ج   ق حه ع رة الت  ي  جيب على امل    يعال  وزارة التكويف املهين و 
  :املمضيني أسفلهبني     

 املشغـــل: 

 ...............................................اسم املؤس ش: 
 ................ض : .................….......املقر االجتمحع

 ......واليش : .......................................…...ال
 الفحكس: ......................................اهلحتف : .....

:………………رقنننننننم االضنننننننرا  ول نننننننمح  ملعنننننننري ا  نننننننح ض ا
 ....................االجتمحعض :……...……………

 ... .............................................قطحع الن ح
 ..........يد عحملش  جن يشمنه .....عدد اليد العحملش ا ملض : ...

 .............................ر يس املؤس ش )االسم واللقب( :
 .......…....ال فش:.....ا ن يش : ........................

 من جهة،                                                          
 العامـــل: 

  .........................................االسم : ...........
 ....................................................اللقب : 

   ..:..................مكحهنحو .................اتريا الوالدة : ..
 ...........ا ن يش : .................................…...

 .......رقم جواز ال فر  : ............................…...
 .........................: ...... علميشوال هح د ال االخت حص

 ............رقم الت جي  ول مح  االجتمحعض بتونس : ........
 ال         متحّ   على بطحقش اإلقحمش: نعم

 ،اثنية من جهة                                                   

     

 مت االتفاق على ما يلي :
 الفصل األول :

 :  يتوىل امل    مبقت ى هذا العقد استخدا  العحم  ب فش

......................................................... 
ن :  نننننننالعقد ب  ددت مدة العم  موتوع هذا : 2الفصل 

 :    ............يىل ..:........... فم بدايش ... .........…
احلننحالت سنننش وا نندة. وجيننب تقنند   لننب مننّدة العقنند ال تتجننحوز يف كنن  

 التجديد شهرا م  قح ق   انتهحء مدته.
:يتقحتنننى العحمننن  منننف امل ننن   خنننالل املننندة املن نننوص عليهنننح  3الفصـــل 
  عاله  جرا مف ال كمح يلض : 2ولف   

: ولنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندينحر ( ا جننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة ال ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهريش1
 ................................)و رقح (................

   القلم(:................................................ )بل ح 
 ( اإلمتيحزات العينيش: .........................................2
 ( اإلمتيحزات ا خرى: ........................................3

وال ميكف    يق  هذا ا جر عمح يتقحتحه عنحدة عحمن  تون نض منف نفنس 
 ال نف.

يتمتنننل العحمننن  ولعطننن  املن نننوص عليهنننح ولت نننريل والاباتينننب : 4فصـــل ال
 ا حري هبح العم  وملؤس ش.

 
 ( نظح ر ب............يف..................4 رر يف  ربعش )

 

 إمضاء املشغل
 )اخلتم إجباري(

 

  العامل إمضاء

 


