الجمهورية التونسية

وزارة التكوين المهني والتشغيل
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

مكتب التشغيل والعمل المستقل بـ..................................

أنموذج عدد ()5

عقد الخدمة المدنية

بين الممضين أسفله:

:1اسم الجمعية أو المنظمة
المهنية.....................................................................................................................................................:

تصنيف اجلمعية أو املنظمة املهنية:
عنوان املقر االجتماعي ..................................................................................................................................................................:
اهلاتف.........................................الفاكس ..........................................العنوان االلكرتوين .................................................................:
املعرف اجلبائي ................................................................ :رقم االخنراط بالضمان االجتماعي..............................................................:
رئيس اجلمعية أو املنظمة املهنية.......................................................................................................:اهلاتف اجلوال .............................:

.....................................................................................................................................................

من جهة

 :2المنتفع(ة)

واللقب..............................................................................................................................................................................:

االسم
تاريخ ومكان الوالدة........................................................................................:رقم بطاقة التعريف الوطنية ........................................:
العنوان.......................................................................................................................................................................................:
اهلاتف ...................................................................الربيد االلكرتوين ........................................................................................... :
الشهادة العلمية..................................................:االختصاص...................................................:تاريخ احلصول على الشهادة.................:
رقم احلساب اجلاري.......................................................................................... :فرع البنك أو مكتب الربيد ......................................
تم االتفاق على ما يلي :

من جهة أخرى

الفصل األول :تتوىل اجلمعية أو املنظمة املهنية ،مبقتضى هذا العقد قبول املنتفع (ة) للقيام باألنشطة املنصوص عليها مبطلب اللرتشح.

الفصل  : 2حددت مدة العقد بـ......................................ابتداء من................................................إىل.........................................مبوقع
النشاط ...................................................................... ................................................................................................................

الفصل  : 3تتعهد اجلمعية أو املنظمة املهنية ،مبقتضى هذا العقد متكني املنتفع(ة) من ممارسة أنشطة ختول له اكتساب سلوكيات وكفاءات مهنية من شأهنا
أن تساعده على االندماج يف احلياة املهنية .

الفصل  : 4يلتزم املنتفع(ة) بالقيام باألنشطة املزمع اجنازها حسب برنامج العمل املقدم من قبلها وطبقا لنظام العمل املعمول به باجلمعية.

الفصل  : 5يلتزم املنتفع باملشاركة يف دورات تأهيل أو إعادة تأهيل وغريها من األنشطة أو حضور حصص اإلعالم والتوجيه والتأهيل اليت ينظمها مكتب
التشغيل والعمل املستقل وذلك بالتنسيق مع اجلمعية مبا يعزز فرص إدماجه يف سوق الشغل.

الفصل  : 6تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل للمنتفع(ة) خالل املدة املنصوص عليها بالفصل  2أعاله منحة شهرية غري خاضعة للحجز
بعنوان املسامهات االجتماعية والضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني مقدارها مائيت دينار(.)222
كما تسند الوكالة لألشخاص ذوي اإلعاقة منحة شهرية إضافية قدرها مخسون ( )02دينار.
كما ميكن للجمعية إسناد منحة شهرية للمنتفع(ة) قدرها  )...................(..........................................................................طيلة فرتة العقد.

الفصل  : 7تلتزم اجلمعية أو املنظمة املهنية بتمكني املنتفع(ة) خالل فرتة العقد من العطل املعمول هبا داخل اجلمعية أو املنظمة املهنية.
الفصل  : 8تلتزم اجلمعية أو املنظمة املهنية بعدم إلزام املنتفع (ة) باالخنراط أو دفع مبلغ مايل مقابل إبرام العقد.

الفصل  : 9ينتفع الشاب(ة) طيلة مدة العقد بنظام الضمان االجتماعي املنصوص عليه بالقانون عدد  6لسنة  8811املؤرخ يف  1فيفري  .8811كما
يتحمل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي تأمني املنتفع بعقد اخلدمة املدنية ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية .ويتعني على اجلمعية أو املنظمة
املهنية واملنتفع ،كل فيما خيصه ،إتباع اإلجراءات اخلاصة حبوادث الشغل واألمراض املهنية املنصوص عليها بالقانون عدد  21لسنة  8881املؤرخ يف 28
فيفري  8881واملتعلق بالتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض املهنية.

الفصل  : 11يرتتب عن انقطاع الرتبص توقيف صرف املنحة املنصوص عليها بالفصل  6أعاله.

الفصل  : 11يتعني على اجلمعية أو املنظمة املهنية وعلى املنتفع ،كل فيما خيصه ،عند التوقف أو االنقطاع عن النشاط ،إعالم مكتب التشغيل والعمل
املستقل املعين إلمتام إجراءات فسخ العقد وموافاته بتقرير وفقا لألمنوذج املعد للغرض ،وذلك يف اجل ال يتجاوز سبعة ( )7أيام من تاريخ االنقطاع.
ويف صورة التوقف عن النشاط دون إعالم اجلمعية أو املنظمة املهنية ملكتب التشغيل والعمل املستقل املختص ترابيا يف اآلجال املذكورة سابقا ،فإهنا ملزمة
بإرجاع كامل املنح املسندة للمنتفع(ة) بدون موجب.

الفصل  :12يتعني على اجلمعية أو املنظمة املهنية موافاة مكتب التشغيل والعمل املستقل املختص ترابيا بتقرير وفقا لألمنوذج املوضوع على ذمتها ،وذلك
عند انتهاء فرتة العقد أو فسخه.

الفصل  : 13ميكن ملكتب التشغيل والعمل املستقل املختص ترابيا إهناء العمل هبذا العقد يف صورة ارتكاب اخالفات متكررة من كال الطرفني أو من
أحدمها تتناىف واألحكام التشريعية والرتتيبية اجلاري هبا العمل يف هذا اجملال.

الفصل  :14يلتزم الشاب(ة) مبقتضى هذا العقد بإرجاع كامل املنح اليت تقاضاها بدون موجب مع إيقاف العمل هبذا العقد يف صورة ثبوت قيامه بعمل
مؤجر أو بنشاط اقتصادي خالل فرتة العقد أو مزاولته للدراسة.

الفصل  :15ميكن وبصورة استثنائية متديد فرتة اإلنتفاع بالعقد بعد تقدمي اجلمعية مطلبا يف الغرض ملكتب التشغيل والعمل املستقل املعين شريطة استجابة
الطرفني لشروط الربنامج وذلك يف أجل اقصاه  02يوما من تاريخ هناية العقد.

الفصل :16تنتفع اجلمعية اخلاصة بعنوان املنتدبني من بني املنتفعني لديها بعقد اخلدمة املدنية مبقتضى عقد شغل ملدة معينة أو غري معينة ،بتكفل
الصندوق الوطين للتشغيل ملدة ثالث سنوات( )0بداية من تاريخ االنتداب مبسامهة األعراف يف النظام القانوين للضمان االجتماعي بعنوان األجر املدفوع
للعون املنتدب يف حدود  622دينار شهريا .ويتعني على اجلمعية الراغبة يف اإلنتفاع هبذا اإلمتياز ايداع مطلب لدى مكتب التشغيل املعين يف اجل أقصاه
 02يوما من تاريخ هناية العقد.

الفصل  : 17يكتسب هذا العقد نفاذه القانوين ابتداء من تاريخ التأشري عليه من قبل مكتب التشغيل والعمل املستقل.

حرر يف أربعة نظائر ،بـ ..........................يف
إمضاء وختم رئيس الجمعية أو المنظمة المهنية

..........................

إمضاء المنتفع

تأشيرة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

