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  حاملي شهادات التعليم العالي ومؤهل التقني السامي
  المستويات التعليمية األخرى

 :بين الممضين أسفله
اسم  .1

....................................................................................................................................................................................:المؤسسة
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 ..............................................................................................................................................................................:قطاع النشاط
املقر 

 .......................................الوالية......................................:املعتمدية...................................................................................:االجتماعي

 ..............................................................:العنوان االلكرتوين ..........................................: الفاكس...........................................:اهلاتف
 ...........................................................:الصندوق الوطين للضمان االجتماعيرقم االخنراط ب...................................................:اجلبائياملعرف 

 ..............................................................................................................................:رئيس املؤسسة
 ....................................اهلاتف اجلوال  .............................................:الصفة............................................................:املمثل عند االقتضاء

 من جهة
 المنتفع  .2

 .............................................................................................................................................................................:اإلسم واللقب
 .........................................................:الوطنية رقم بطاقة التعريف............................................................................:تاريخ ومكان الوالدة
 .........................................:العنوان االلكرتوين ...............................اهلاتف ................................................................:عنوان حمل السكىن
 ..........................................................................................................................................................................:املستوى التعليمي

 ........................:تاريخ احلصول على الشهادة ................................................:االختصاص ..........................................................:الشهادة
 ................................................ب الربيدفرع البنك أو مكت..........................................................................................: احلساب اجلاري

 من جهة أخرى
 :تم االتفاق على ما يلي

 . قبول املنتفع قصد تأهيله وإدماجه باملؤسسة وذلك طبقا للتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العملعقد اإلعداد للحياة املهنية يتوىل املشغل مبقتضى : الفصل األول
( ا)بصفته.................................................(ة)ويتوىل تأطريه أثناء فرتة العقد السيد ..................................................نتفع خطة يشغل امل :2الفصل 

 .......................... ....................................................................... بـوجيرى الرتبص ...... ..................................................................
 .وذلك حسب تدرج متناسق وشامل له عالقة مع متطلبات موطن الشغل

 ................................................إىل ...........................................ابتداء من  .............................................ـحددت مدة العقد ب :3الفصل 
مبتابعة حلقات تكوين تكميلي اليت ميكن تنظيمها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل بالتنسيق مع املؤسسة وذلك داخل ( ة)يلتزم املنتفع:4الفصل 

 .لك مبقتضى اتفاقية تربم للعرض بني الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل واملؤسسة احلاضنةاملؤسسة أو هبيكل تكوين عمومي أو خاص وذ
كل فيما خيصه تسهيل مهمة ( ة)يتوىل متابعة سري الرتبص أعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل، ويتعني يف هذا الصدد على املشغل وعلى املنتفع :5الفصل 

 .ذكراألعوان سالفي ال



 

أعاله منحة شهرية غري خاضعة للحجز بعنوان املسامهات االجتماعية والضريبة على دخل  3خالل املدة املنصوص عليها بالفصل ( ة)يتقاضى املنتفع :6الفصل 
دينارا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل ( ...................).................................................................لفائدته حبساب  الطبيعينياألشخاص 

 .دينارا من قبل املشغل( ....................).................,............................................................................وحبساب
 .دينارا( 05)نتفع من ذوي اإلعاقة منحة شهرية إضافية قدرها مخسون كما تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل للم

 كما يلتزم املنتفع بالعمل طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة . خالل مدة العقد من العطل املعمول هبا داخل املؤسسة( ة)يلتزم املشغل بتمكني املنتفع:7الفصل 
واملتعلق بضبط برامج الصندوق الوطين للتشغيل وشروط وصيغ االنتفاع هبا، يتمتع  5512ماي  52يف  املؤرخ 5512لسنة  045وفقا ألحكام األمر عدد :8الفصل 

شغل طيلة مدة العقد بنظام الضمان االجتماعي املسحوب على الطلبة، كما يتحمل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي تأمني املنتفع ضد حوادث ال( ة)املنتفع
 .واألمراض املهنية

 51املؤرخ يف  1224لسنة  52ى املشغل واملنتفع كل فيما خيصه إتباع اإلجراءات اخلاصة حبوادث الشغل واألمراض املهنية املنصوص عليها بالقانون عدد يتعني عل
 .واملتعلق بالتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض املهنية 1224فيفري 

 .أعاله 6صرف املنحة املنصوص عليها بالفصل  يرتتب عن انقطاع العقد توقيف :9الفصل 
كل فيما خيصه موافاة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل بتقرير عن العقد وفقا لألمنوذج املوضوع على ذمتهم ( ة)يتعني على املشغل وعلى املنتفع: 11الفصل 

 . وذلك عند انتهاء فرتة العقد أو عند فسخه
مبقتضى هذا العقد ويف صورة فسخه وعدم إعالم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل بذلك يف مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ فسخ يلتزم املشغل  :11الفصل 

ة عدم التزام املؤسسة ويف صور . من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل خالل الفرتة اليت تلي فسخ العقد( ة)العقد إرجاع كامل املنح اليت مت دفعها للمنتفع
 .بذلك فإنه ال ميكن التعامل معها جمددا إال بعد تسوية هذه الوضعية

من الشبان الذين أهنوا عقد اإلعداد للحياة املهنية خالل الثالث سنوات السابقة لتاريخ إيداع الطلب  % 05تلتزم املؤسسة بانتداب نسبة ال تقل عن : 12الفصل 
بذلك فإنه ال ميكنها االنتفاع جمددا مبثل هذه العقود إال بعد مرور سنة على األقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بأخر عقد يف إطار هذا  ويف صورة اإلخالل. اجلديد

 . الربنامج
 أو من أحدمها تتنا ى مع فصول ميكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل أن تقرر إهناء العمل هبذا العقد يف صورة ارتكاب خمالفات من كال الطرفني:  13الفصل

 . هذا العقد واألحكام اجلاري هبا العمل يف هذا اجملال
 ...(. العنوان، اهلاتف، الفاكس،) يلتزم املشغل بإعالم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل مباشرة بأي تغيري قد يطرأ على املعطيات اخلاصة باملؤسسة : 14الفصل 
قيامه بنشاط اقتصادي  ثبوت مبقتضى هذا العقد بإرجاع كامل املنح اليت تقاضاها بدون موجب مع إيقاف العمل هبذا العقد يف صورة( ة)ابيلتزم الش: 15الفصل

 .ويف صورة عدم التزامه بذلك فإنه ال ميكنه االنتفاع جمددا بالربامج إال بعد تسوية وضعيته.خالل فرتة العقد أو مزاولته للدراسة
شهرا وذلك بعد تقدمي  15املي شهادة التعليم العا ي وحاملي مؤهل تقين سامي ملدة أقصاها بالنسبة حلالعقد االنتفاع بن وبصورة استثنائية متديد فرتة ميك:16الفصل 

 .يوما من تاريخ هناية هذا العقد 35املؤسسة مطلبا يف الغرض ملكتب التشغيل والعمل املستقل املعين وذلك يف أجل أقصاه 
ؤهل التقين السامي تنتفع املؤسسة اخلاصة بعنوان املنتدبني من  بني املنتفعني لديها بعقد اإلعداد للحياة املهنية من حاملي شهادات التعليم العا ي أو م:17الفصل 

يف النظام القانوين للضمان االجتماعي  ، بتكفل الصندوق الوطين للتشغيل ملدة سنتني بداية من تاريخ االنتداب مبسامهة األعرافغير معينةمبقتضى عقد شغل ملدة 
ويتعني على املؤسسة الراغبة يف االنتفاع هبذا االمتياز إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل املعين يف . دينار شهريا 655بعنوان األجر املدفوع للعون املنتدب يف حدود 

 .العقدهذا يوما من تاريخ هناية  35اجل أقصاه 
 .د نفاذه القانوين ابتداء من تاريخ التأشري عليه من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقليكتسب هذا العق :18الفصل 

 

 ....................................يف........... .........:حرر يف أربع نظائر بـ                                                      
 إمضاء المتربص           إمضاء وختم المشغل     

 تأشيرة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 

 

 

 


