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 الـــــتـــــــــزام

                      
 

  ........................................................... اني  الممضي أسفله

  ......................................بــ.........................المولود في  

  .............................................صاحب بطاقة التعريف الوطنية  

  .............................بتاريخ.................................صادرة بال

على الراتب واالمتيازات  بإطالعيأقر  .............................. وبعد انتدابي للعمل لدى 

فني بأن خدمات الوكالة التونسية للتعاون البموافقتي عليها كما أقر  الممنوحة  من قبل جهة توظيفي و

  : وألتزم بما يلي .مجانية 

 ببلـــــــــــــــــد وأخضع لاللتزامات والقوانين الجاري بها العمل انتدابي،أداء الخدمة تحت سلطة جهة  -

ـــــــــــــداب من  9الفصل ( للتعيين  وبعقد العمل المبرم بين الطرفين ................... االنت

ظام المنطبق على المتعلق بالن 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  75عدد قانون ال

 ).أعوان التعاون الفني

عدم التراجع عن االلتحاق بمركز عملي بعد إمضاء العقد أو هذا االلتزام و إني على اطالع  -

بأن الوكالة ستقوم بحرماني من الترشح للعمل في إطار التعاون الفني في صورة إخاللي 

 .بالتزاماتي التعاقدية 

 .النتداب وفق األسس واألنظمة المعمول بهاجهة ا قبول العمل في أي مكان تحدده -

  .اصطحاب مبلغ مالي يفي بالحاجة  -

طيلة فترة عملي ) بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ( الحرص على تجديد عقد اإللتزام سنويا  -

  ...................ب

  .في التاريخ الذي تحدده جهة اإلنتداب ..............................اإللتحاق ب -

 ...................عادات وتقاليد  باحترام لتزاماال -

إلى )   ............. -ونست (ـــف السفرتحمـل تكاليف العودة إلى تونس وٕارجاع مصاري - 

   .بنود عقد االنتداب  يالمؤسسة  المشغلة  في حالة عودتي  إلى تونس  وعدم احترام

بعد إعادة الفحوصات  الطبية  تحمل مسؤوليتي كاملة  في حالة ثبوت  إصابتي بمرض  ما -

 .وأتكفل بمصاريف  العودة إلى تونس  أو إرجاع تكاليف  السفر إلي جهة توظيفي بالبلد الشقيق
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 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  75من القانون عدد  11كما أقر بإطالعي على الفصل 

للوكالة التونسية للتعاون الفني  على حقالذي ينص  المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني

 بالتزاماتهبالتنسيق مع السلط التونسية المعنية أن تضع حدا لمهمة كل عون للتعاون يكون قد أخل 

المهنية بصرف النظر عن اإلجراءات التأديبية أو التتبعات العدلية التي يمكن القيام بها في شأنه وذلك 

 1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة  75القانون عدد من  11الفصل ( طبقا لعقد انتدابه 

  .)المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني
 

 
 ......./....../.......في.................. حرر بـ

……………………………… 
   

  وافقت عليه والتزمت بمحتواه                                                                                                       
 

 )معرفا به من قبل السلط الرسمية(ا�مضاء 
 
 

  
  


