
 الجمهورية التونسية

  الداخلية وزارة 

                                                                       بلدية...............

عقد عمل* أنموذج من*  

بين الممضين أسفله االتفاقوقع   تجسيم البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية بالبلديات المحدثةفي إطار   

  ....................................من جهة)ة(السيد

 والسيد)ة(.................................من جهة ثانية على ما يلي:

 ......... لمدة ولاألالدرجة األولى مستوى التأجير  1أمن صنف أول  مهندسخطة  ليشغل متعاقد...............................بصفة )ة(السيدرئيس بلدية...........   نتدبي -الفصل األول

 .الوظيفة العموميةشبكة التأجير بحسب ...........................مرتبا شهريا خاما السيد)ة(يتقاضى  -الفصل الثاني

 .بعنوان انظمة الضمنان االجتماعيالمرتب الشهري ومنحة اإلنتاج للضريبة على الدخل وكذلك للحجز لفائدة  مر بمنحة إنتاج تصرف له طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويخضع هذاباإلضافة إلى ذلك يتمتع المعني باأل

 يتمتع المعني)ة( باألمر بالمنحة العائلية حسب التراتيب الجاري بها العمل. -الفصل الثالث

 .............)ة(.......................في كل وقت دون تغريم أو سابق إعالم وذلك بقرار من السيد)ة(بالمأموريات على أحسن وجه يوضع حد لمهمة السيدفي صورة التقصير أو التخلي عن العمل أو عدم القيام  -الفصل الرابع_

 أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها وكل إخالل بذلك يوجب فسخ العقد حاال. لعلمهلمعلومات التي تصل .........................طيلة فترة إنتدابه بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوثائق وا )ة(يلزم السيد -الفصل الخامس

لسعنة  11القعانون ععدد  وص التعي نقحتعه أو تممتــعـه و خاصعةو علعى جميعع النصع 8111ديسعمبر  81المعرر   8111لسعنة  881معن القعانون ععدد  880و  801و  801حكعام الفصعول بعاألمر أل )ة(طيلة فترة التعاقد يخضعع المعنعي –الفصل السادس 

المتعلعق بمجلعة  1081معاي  01المــعـرر  فعي  1081لسعنة  11والقعانون األساسعي ععدد   1018 جعوان 01المعرر  فعي  1018لسعنة  11والقعانون ععدد  1001ديسعمبر  11المعرر  فعي  1001لسعنة  91القعانون ععدد و 8111ديسعمبر 10المرر  في 

 منه.  الفصل الثامنالمتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات وخاصة  1081مارس  11المرر  في  1081لسنة  118األمر الحكومي عدد مع ضرورة التقيد بأحكام الجماعات المحلية 

 .8111ديسمبر 10المرر  في لسنة  11من القانون عدد  جديد  888 بالفصل  عليهالمنصوص  لألعوان المتعاقدين باألمر بنظام العطل )ة(يتمتع المعني -لفصل السابعا

 .8111ديسمبر  81المرر   8111لسنة  881من القانون عدد  881ل ـــ....................شريطة التنبيه قبل شهر طبقا ألحكام الفص)ة(...............أو السيد)ة(ن فسخ هذا العقد قبل نهايته وذلك إما بطلب من السيدـــيمك -الفصل الثامن

 بداية من ....................... ...........يجرى العمل بهذا العقد لمدة  -الفصل التاسع

   بلدية............................... ميزانيةى تحمل المصاريف الناتجة عن هذا العقد عل -الفصل العاشر

 العون المتعاقد  )إمضاء معرف به( إمضاء رئيس البلدية
 

 وافقت بعد اإلطالع وأمضيت
................................ 

 



 الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية      

 بلدية...............                                                                       

عقد عمل* أنموذج من*  

وقع اإلتفاق بين الممضين أسفله  تجسيم البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية بالبلديات المحدثةفي إطار   

 السيد)ة(....................................من جهة 

 والسيد)ة(.................................من جهة ثانية على ما يلي:

 الفصل األول- ينتدب رئيس بلدية...........  السيد)ة(...............................بصفة متعاقد  ليشغل خطة مهندس معماري أول من صنف أ1 الدرجة األولى مستوى التأجير األول  لمدة .........

 الوظيفة العمومية.شبكة التأجير بيتقاضى السيد)ة(...........................مرتبا شهريا خاما حسب  -الفصل الثاني

 .بعنوان انظمة الضمنان االجتماعيج للضريبة على الدخل وكذلك للحجز لفائدة باإلضافة إلى ذلك يتمتع المعني باألمر بمنحة إنتاج تصرف له طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويخضع هذا المرتب الشهري ومنحة اإلنتا

 تراتيب الجاري بها العمل.يتمتع المعني)ة( باألمر بالمنحة العائلية حسب ال -الفصل الثالث

 وقت دون تغريم أو سابق إعالم وذلك بقرار من السيد)ة(.............في صورة التقصير أو التخلي عن العمل أو عدم القيام بالمأموريات على أحسن وجه يوضع حد لمهمة السيد)ة(.......................في كل  -الفصل الرابع_

 لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها وكل إخالل بذلك يوجب فسخ العقد حاال. .........................طيلة فترة إنتدابه بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسته يلزم السيد)ة( -الفصل الخامس

لسعنة  11و علعى جميعع النصعوص التعي نقحتعه أو تممتــعـه و خاصعة القعانون ععدد  8111ديسعمبر  81المعرر   8111لسعنة  881معن القعانون ععدد  880و  801و  801الفصعول طيلة فترة التعاقد يخضعع المعنعي)ة( بعاألمر ألحكعام  –الفصل السادس 

المتعلعق بمجلعة  1081معاي  01المــعـرر  فعي  1081لسعنة  11والقعانون األساسعي ععدد   1018جعوان  01المعرر  فعي  1018لسعنة  11والقعانون ععدد  1001ديسعمبر  11المعرر  فعي  1001لسعنة  91والقعانون ععدد  8111ديسعمبر 10المرر  في 

 منه.  منالفصل الثاالمتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات وخاصة  1081مارس  11المرر  في  1081لسنة  118مع ضرورة التقيد بأحكام األمر الحكومي عدد الجماعات المحلية 

 .8111ديسمبر 10لسنة المرر  في  11من القانون عدد  جديد  888يتمتع المعني)ة( باألمر بنظام العطل لألعوان المتعاقدين المنصوص عليه بالفصل   -الفصل السابع

 .8111ديسمبر  81المرر   8111لسنة  881من القانون عدد  881..................شريطة التنبيه قبل شهر طبقا ألحكام الفصـــل يمكـــن فسخ هذا العقد قبل نهايته وذلك إما بطلب من السيد)ة(...............أو السيد)ة(.. -الفصل الثامن

 بداية من ....................... ...........يجرى العمل بهذا العقد لمدة  -الفصل التاسع

   بلدية............................... ميزانيةتحمل المصاريف الناتجة عن هذا العقد على  -الفصل العاشر

 العون المتعاقد  )إمضاء معرف به( إمضاء رئيس البلدية
 

 وافقت بعد اإلطالع وأمضيت
................................ 

 

  



 الجمهورية التونسية

  وزارة الداخلية      

 بلدية...............                            

عقد عمل* أنموذج من*  

وقع اإلتفاق بين الممضين أسفله  تجسيم البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية بالبلديات المحدثةفي إطار   

 السيد)ة(....................................من جهة 

 والسيد)ة(.................................من جهة ثانية على ما يلي:

 الفصل األول- ينتدب رئيس بلدية...........  السيد)ة(...............................بصفة متعاقد  ليشغل خطة معماري أول من صنف أ1 الدرجة األولى مستوى التأجير األول  لمدة .........

 الوظيفة العمومية.شبكة التأجير بيتقاضى السيد)ة(...........................مرتبا شهريا خاما حسب  -الفصل الثاني

 .بعنوان انظمة الضمنان االجتماعيج للضريبة على الدخل وكذلك للحجز لفائدة باإلضافة إلى ذلك يتمتع المعني باألمر بمنحة إنتاج تصرف له طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويخضع هذا المرتب الشهري ومنحة اإلنتا

 حة العائلية حسب التراتيب الجاري بها العمل.يتمتع المعني)ة( باألمر بالمن -الفصل الثالث

 وقت دون تغريم أو سابق إعالم وذلك بقرار من السيد)ة(.............في صورة التقصير أو التخلي عن العمل أو عدم القيام بالمأموريات على أحسن وجه يوضع حد لمهمة السيد)ة(.......................في كل  -الفصل الرابع_

 أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها وكل إخالل بذلك يوجب فسخ العقد حاال. يلزم السيد)ة( .........................طيلة فترة إنتدابه بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي تصل لعلمه -امسالفصل الخ

لسعنة  11و علعى جميعع النصعوص التعي نقحتعه أو تممتــعـه و خاصعة القعانون ععدد  8111ديسعمبر  81المعرر   8111لسعنة  881معن القعانون ععدد  880و  801و  801)ة( بعاألمر ألحكعام الفصعول طيلة فترة التعاقد يخضعع المعنعي –الفصل السادس 

المتعلعق بمجلعة  1081معاي  01المــعـرر  فعي  1081لسعنة  11والقعانون األساسعي ععدد   1018جعوان  01المعرر  فعي  1018لسعنة  11والقعانون ععدد  1001ديسعمبر  11المعرر  فعي  1001لسعنة  91والقعانون ععدد  8111ديسعمبر 10المرر  في 

 منه.  الفصل الثامنت وخاصة المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديا 1081مارس  11المرر  في  1081لسنة  118مع ضرورة التقيد بأحكام األمر الحكومي عدد الجماعات المحلية 

 .8111ديسمبر 10لسنة المرر  في  11من القانون عدد  جديد  888يتمتع المعني)ة( باألمر بنظام العطل لألعوان المتعاقدين المنصوص عليه بالفصل   -الفصل السابع

 .8111ديسمبر  81المرر   8111لسنة  881من القانون عدد  881.....أو السيد)ة(....................شريطة التنبيه قبل شهر طبقا ألحكام الفصـــل يمكـــن فسخ هذا العقد قبل نهايته وذلك إما بطلب من السيد)ة(.......... -الفصل الثامن

 بداية من ....................... ...........يجرى العمل بهذا العقد لمدة  -الفصل التاسع

   بلدية............................... ميزانيةالناتجة عن هذا العقد على  تحمل المصاريف -الفصل العاشر

 العون المتعاقد  )إمضاء معرف به( إمضاء رئيس البلدية
 

 وافقت بعد اإلطالع وأمضيت
................................ 

 

  



 الجمهورية التونسية

  وزارة الداخلية    

 بلدية...............                                                                   

عقد عمل* أنموذج من*  

وقع اإلتفاق بين الممضين أسفله  تجسيم البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية بالبلديات المحدثةفي إطار   

 السيد)ة(....................................من جهة 

 والسيد)ة(.................................من جهة ثانية على ما يلي:

 .لمدة ........  ولمستوى التأجير األالدرجة األولى  2أمن صنف تقني أول ليشغل خطة   متعاقدالسيد)ة(...............................بصفة رئيس بلدية...........   ينتدب -الفصل األول

 الوظيفة العمومية.شبكة التأجير بيتقاضى السيد)ة(...........................مرتبا شهريا خاما حسب  -الفصل الثاني

 .بعنوان انظمة الضمنان االجتماعيج للضريبة على الدخل وكذلك للحجز لفائدة باإلضافة إلى ذلك يتمتع المعني باألمر بمنحة إنتاج تصرف له طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويخضع هذا المرتب الشهري ومنحة اإلنتا

 تراتيب الجاري بها العمل.يتمتع المعني)ة( باألمر بالمنحة العائلية حسب ال -الفصل الثالث

 وقت دون تغريم أو سابق إعالم وذلك بقرار من السيد)ة(.............في صورة التقصير أو التخلي عن العمل أو عدم القيام بالمأموريات على أحسن وجه يوضع حد لمهمة السيد)ة(.......................في كل  -الفصل الرابع_

 لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها وكل إخالل بذلك يوجب فسخ العقد حاال. .........................طيلة فترة إنتدابه بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسته يلزم السيد)ة( -الفصل الخامس

لسعنة  11و علعى جميعع النصعوص التعي نقحتعه أو تممتــعـه و خاصعة القعانون ععدد  8111ديسعمبر  81المعرر   8111لسعنة  881معن القعانون ععدد  880و  801و  801الفصعول طيلة فترة التعاقد يخضعع المعنعي)ة( بعاألمر ألحكعام  –الفصل السادس 

المتعلعق بمجلعة  1081معاي  01المــعـرر  فعي  1081لسعنة  11والقعانون األساسعي ععدد   1018جعوان  01المعرر  فعي  1018لسعنة  11والقعانون ععدد  1001ديسعمبر  11المعرر  فعي  1001لسعنة  91والقعانون ععدد  8111ديسعمبر 10المرر  في 

 منه.  منالفصل الثاالمتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات وخاصة  1081مارس  11المرر  في  1081لسنة  118مع ضرورة التقيد بأحكام األمر الحكومي عدد الجماعات المحلية 

 .8111ديسمبر 10لسنة المرر  في  11من القانون عدد  جديد  888يتمتع المعني)ة( باألمر بنظام العطل لألعوان المتعاقدين المنصوص عليه بالفصل   -الفصل السابع

 .8111ديسمبر  81المرر   8111لسنة  881من القانون عدد  881..................شريطة التنبيه قبل شهر طبقا ألحكام الفصـــل يمكـــن فسخ هذا العقد قبل نهايته وذلك إما بطلب من السيد)ة(...............أو السيد)ة(.. -الفصل الثامن

 بداية من ....................... ...........يجرى العمل بهذا العقد لمدة  -الفصل التاسع

   بلدية............................... ميزانيةتحمل المصاريف الناتجة عن هذا العقد على  -الفصل العاشر

 العون المتعاقد  )إمضاء معرف به( إمضاء رئيس البلدية
 

 وافقت بعد اإلطالع وأمضيت
................................ 

 

  



 الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية      

 بلدية...............                         

عقد عمل* أنموذج من*  

وقع اإلتفاق بين الممضين أسفله  تجسيم البرنامج الخصوصي لتدعيم الموارد البشرية بالبلديات المحدثةفي إطار   

 السيد)ة(....................................من جهة 

 والسيد)ة(.................................من جهة ثانية على ما يلي:

 الفصل األول- ينتدب رئيس بلدية...........  السيد)ة(...............................بصفة متعاقد  ليشغل خطة محلل من صنف أ2 الدرجة األولى مستوى التأجير األول  لمدة .........

 الوظيفة العمومية.شبكة التأجير بيتقاضى السيد)ة(...........................مرتبا شهريا خاما حسب  -الفصل الثاني

 .بعنوان انظمة الضمنان االجتماعيج للضريبة على الدخل وكذلك للحجز لفائدة باإلضافة إلى ذلك يتمتع المعني باألمر بمنحة إنتاج تصرف له طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ويخضع هذا المرتب الشهري ومنحة اإلنتا

 تراتيب الجاري بها العمل.يتمتع المعني)ة( باألمر بالمنحة العائلية حسب ال -الفصل الثالث

 وقت دون تغريم أو سابق إعالم وذلك بقرار من السيد)ة(.............في صورة التقصير أو التخلي عن العمل أو عدم القيام بالمأموريات على أحسن وجه يوضع حد لمهمة السيد)ة(.......................في كل  -الفصل الرابع_

 لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها وكل إخالل بذلك يوجب فسخ العقد حاال. .........................طيلة فترة إنتدابه بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسته يلزم السيد)ة( -الفصل الخامس

لسعنة  11و علعى جميعع النصعوص التعي نقحتعه أو تممتــعـه و خاصعة القعانون ععدد  8111ديسعمبر  81المعرر   8111لسعنة  881معن القعانون ععدد  880و  801و  801طيلة فترة التعاقد يخضعع المعنعي)ة( بعاألمر ألحكعام الفصعول  –الفصل السادس 

المتعلعق بمجلعة  1081معاي  01المــعـرر  فعي  1081لسعنة  11والقعانون األساسعي ععدد   1018جعوان  01المعرر  فعي  1018لسعنة  11والقعانون ععدد  1001مبر ديسع 11المعرر  فعي  1001لسعنة  91والقعانون ععدد  8111ديسعمبر 10المرر  في 

 منه.  الفصل الثامنداب والترقية والترسيم بالبلديات وخاصة المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنت 1081مارس  11المرر  في  1081لسنة  118مع ضرورة التقيد بأحكام األمر الحكومي عدد الجماعات المحلية 

 .8111ديسمبر 10لسنة المرر  في  11من القانون عدد  جديد  888يتمتع المعني)ة( باألمر بنظام العطل لألعوان المتعاقدين المنصوص عليه بالفصل   -الفصل السابع
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