
 
 الجمهورية التونسية 

 ي شباب والرياضة واإلدماج المهن وزارة ال
 واليد العاملة األجنبية  اإلدارة العامة للتوظيف بالخارج

 عقد شغل لعامل أجنبي      
 

 تجديد                ألول مرة                        
 

 . املسبقة شباب والرايضة واإلدماج املهينال وزارةأتشرية يتوقف تنفيذ هذا العقد على 
 مننننننننذ للننننننن  ال نننننننن  .  262ال ميكنننننننذ  اننننننن  هننننننننذا العقننننننند اال الفالنننننننن     التق لننننننن    قننننننن    كنننننننن   الف ننننننن  

  اي .(10)بقرار الفا  يف  ج   ق  ه ع رة   ب ب  الرايل   اإلدم ج املهينجيب على امل    اعال   زارة ال
  :املمضيني أسفلهبني     

 املشغـــل: 

 .اسم املؤسا : ..............................................
 ................  : .................….......املقر االجتم ع

 ......والي  : .......................................…...ال
 ........................الف كس: ..............اهل تف : .....

ملعنننننننري ا…بننننننن ا  :………………رقنننننننم اال نننننننرا  ال نننننننم   ا
 ....................االجتم ع  :……...……………

 ... .............................................قط ع الن  
 ..........يد ع مل   جنبي منه .....عدد اليد الع مل  ا…مل  : ...

 .............................)االسم  اللقب( :رايس املؤسا  
 .......…....ال ف :.....ا…ناي  : ........................

 من جهة،                                                          
 العامـــل: 

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

   ..:..................مك هن   .................اتري  الوالدة : ..
 ...........ا…ناي  : .................................…...

 ..........................…...رقم جواز الافر  : .........
 .........................: ......  ال ه اد العلمي  االخت  ص

 ............رقم التاجي  ال م   االجتم ع  بتونس : ........
 ال         متحّ   على بط ق  اإلق م : نعم

 ،اثنية من جهة                                                   

      

 إمضاء املشغل 
 )اخلتم إجباري( 

 

   العامل إمضاء

 مت االتفاق على ما يلي :
 الفصل األول :

 :  يتوىل امل    مبقت ى هذا العقد استخدا  الع م  ب ف 

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

 :    ............اىل ..:........... ذم بداي  ... .........…
مننّدة العقنند ال تتجنن  ز يف كنن  ا نن الت سننن   ا نندة.  جيننب تقنند   لننب 

 التجديد شهرا مابق  قب  انته ء مدته.
:يتق لنننى الع مننن  منننذ امل ننن   خنننالل املننندة املن نننوص عليهننن   3الفصـــل 
  عاله  جرا مف ال كم  يل  : 2الف   

: النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندين ر ا جننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة ال ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهري ( 1
 ................................)ا رق  (................

 )بلا   القلم(:................................................ 
 ( اإلمتي زات العيني : .........................................2
 ..................( اإلمتي زات ا خرى: ......................3

 ال ميكذ    يق  هذا ا جر عم  يتق ل ه عن دة ع من  تونان  منذ نفنس 
 ال نف.
يتمتنننل الع مننن  العطننن  املن نننوص عليهننن  الت نننريل  الفاتينننب : 4الفصـــل 

 ا… ري هب  العم  املؤسا .
 

 ............يف..................بننننننننن رر 
 

 


