الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

مكتب التشغيل والعمل المستقل ب ـ ـ....................... :

أنموذج عدد 1

عـ ــقد اإلعداد للحياة المهنية

عدد .......

حاملي شهادات التعليم العالي ومؤهل التقني السامي
المستويات التعليمية األخرى

بين الممضين أسفله:
 .1اسم المؤسسة.......................................................................................................................:
قطاع النشاط..............................................................................................................................:
ادلقر االجتماعي...............................................:ادلعتمدية..........................:الوالية.....................................
اذلاتف ............................:الفاكس .......................... :العنوان االلكرتوين...................................................:
ادلعرف اجلبائي..........................:رقم االخنراط بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي .....................................................:
رئيس ادلؤسسة..............................................................................................................................:
ادلمثل عند االقتضاء...............................................:الصفة ...............................:اذلاتف اجلوال .......................
من جهة
 .2المنتفع(ة)
اإلسم واللقب..............................................................................................................................:
تاريخ ومكان الوالدة ......................................................:رقم بطاقة التعريف الوطنية.........................................:
عنوان زلل السكىن .....................................................:اذلاتف ..................العنوان االلكرتوين...........................:
ادلستوى التعليمي...........................................................................................................................:
الشهادة .........................................:االختصاص .......................................:تاريخ احلصول على الشهادة ............:
احلساب اجلاري.......................................................... :فرع البنك أو مكتب الربيد..........................................
من جهة أخرى
تم االتفاق على ما يلي:
الفصل األول :يتوىل ادلشغل مبقتضى عقد اإلعداد للحياة ادلهنية قبول ادلنتفع قصد تأىيلو وإدماجو بادلؤسسة وذلك طبقا للتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل.
الفصل
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 :يشغل ادلنتفع(ة) خطة ................... .........ويتوىل تأطًنه أثناء فرتة العقد السيد (ة) ...................................بصفتو(ا)

 ...........................وجيرى الرتبص ب ـ ـ ـ ـ .... ......................................................................
وذلك حسب تدرج متناسق وشامل لو عالقة مع متطلبات موطن الشغل.
ب .................................ابتداء من  ...........................إىل..................................
الفصل  : 3حددت مدة العقد ـ.
الفصل  : 4يلتزم ادلنتفع(ة) مبتابعة حلقات تكوين تكميلي اليت ميكن تنظيمها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل بالتنسيق مع ادلؤسسة وذلك
داخل ادلؤسسة أو هبيكل تكوين عمومي أو خاص وذلك مبقتضى اتفاقية تربم للعرض بٌن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل وادلؤسسة احلاضنة.
الفصل  : 5يتوىل متابعة سًن الرتبص أعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل ،ويتعٌن يف ىذا الصدد على ادلشغل وعلى ادلنتفع(ة) كل فيما خيصو
تسهيل مهمة األعوان سالفي الذكر.
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الفصل  : 6يتقاضى ادلنتفع(ة) خالل ادلدة ادلنصوص عليها بالفصل  3أعاله منحة شهرية غًن خاضعة للحجز بعنوان ادلسامهات االجتماعية والضريبة على

دخل األشخاص الطبيعيٌن تسند لفائدتو حبساب  )........( .....................دينارا من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل
وحبساب )..........( ....................................دينارا من قبل ادلشغل.
كما تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل للمنتفع من ذوي اإلعاقة منحة شهرية إضافية قدرىا مخسون (  )50دينارا.

الفصل  : 7يلتزم ادلشغل بتمكٌن ادلنتفع(ة) خالل مدة العقد من العطل ادلعمول هبا داخل ادلؤسسة .كما يلتزم ادلنتفع بالعمل طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة
الفصل  : 8وفقا ألحكام األمر عدد  542لسنة  2019ادلؤرخ يف  28ماي  2019وادلتعلق بضبط برامج الصندوق الوطين للتشغيل وشروط وصيغ االنتفاع

هبا ،يتمتع ادلنتفع(ة) طيلة مدة العقد بنظام الضمان االجتماعي ادلسحوب على الطلبة ،كما يتحمل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي تأمٌن ادلنتفع ضد
حوادث الشغل واألمراض ادلهنية.
يتعٌن على ادلشغل وادلنتفع كل فيما خيصو إتباع اإلجراءات اخلاصة حبوادث الشغل واألمراض ادلهنية ادلنصوص عليها بالقانون عدد  28لسنة  1994ادلؤرخ يف
 21فيفري  1994وادلتعلق بالتعويض عن األضرار احلاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض ادلهنية.
الفصل  : 9يرتتب عن انقطاع العقد توقيف صرف ادلنحة ادلنصوص عليها بالفصل  6أعاله.
الفصل  : 10يتعٌن على ادلشغل وعلى ادلنتفع(ة) كل فيما خيصو موافاة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل بتقرير عن العقد وفقا لألمنوذج ادلوضوع على
ذمتهم وذلك عند انتهاء فرتة العقد أو عند فسخو.

الفصل  : 11يلتزم ادلشغل مبقتضى ىذا العقد ويف صورة فسخو وعدم إعالم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل بذلك يف مدة أقصاىا سبعة أيام من
تاريخ فسخ العقد إرجاع كامل ادلنح اليت مت دفعها للمنتفع(ة) من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل خالل الفرتة اليت تلي فسخ العقد .ويف صورة
عدم التزام ادلؤسسة بذلك فإنو ال ميكن التعامل معها رلددا إال بعد تسوية ىذه الوضعية.
الفصل  :12تلتزم ادلؤسسة بانتداب نسبة ال تقل عن  % 50من الشبان الذين أهنوا عقد اإلعداد للحياة ادلهنية خالل الثالث سنوات السابقة لتاريخ إيداع
الطلب اجلديد .ويف صورة اإلخالل بذلك فإنو ال ميكنها االنتفاع رلددا مبثل ىذه العقود إال بعد مرور سنة على األقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بأخر عقد
يف إطار ىذا الربنامج.
الفصل  : 13ميكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل أن تقرر إهناء العمل هبذا العقد يف صورة ارتكاب سلالفات من أحد الطرفٌن أو كال مها تتناىف مع
فصول ىذا العقد واألحكام اجلاري هبا العمل يف ىذا اجملال.
الفصل  :14يلتزم ادلشغل بإعالم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل مباشرة بأي تغيًن قد يطرأ على ادلعطيات اخلاصة بادلؤسسة

( العنوان ،اذلاتف،

الفاكس.)...،

الفصل  :15يلتزم الشاب(ة) مبقتضى ىذا العقد بإرجاع كامل ادلنح اليت تقاضاىا بدون موجب مع إيقاف العمل هبذا العقد يف صورة
اقتصادي خالل فرتة العقد أو مزاولتو للدراسة .ويف صورة عدم التزامو بذلك فإنو ال ميكنو االنتفاع رلددا بالربامج إال بعد تسوية وضعيتو.

ثبوت قيامو بنشاط

الفصل :16ميكن وبصورة استثنائية متديد فرتة االنتفاع بالعقد بالنسبة حلاملي شهادة التعليم العايل وحاملي مؤىل تقين سامي واألشخاص من ذوي اإلعاقة
بقطع النظر عن مستواىم التعليمي دلدة أقصاىا  12شهرا وذلك بعد تقدمي ادلؤسسة مطلبا يف الغرض دلكتب التشغيل والعمل ادلستقل ادلعين وذلك يف أجل
أقصاه  30يوما من تاريخ هناية ىذا العقد.
الفصل :17تنتفع ادلؤسسة اخلاصة بعنوان ادلنتدبٌن من بٌن ادلنتفعٌن لديها بعقد اإلعداد للحياة ادلهنية من حاملي شهادات التعليم العايل أو مؤىل التقين
السامي مبقتضى عقد شغل دلدة غير معينة  ،بتكفل الصندوق الوطين للتشغيل دلدة سنتٌن بداية من تاريخ االنتداب مبسامهة األعراف يف النظام القانوين
للضمان االجتماعي بعنوان األجر ادلدفوع للعون ادلنتدب يف حدود  600دينار شهريا  .ويتعٌن على ادلؤسسة الراغبة يف االنتفاع هبذا االمتياز إيداع مطلب
لدى مكتب التشغيل ادلعين يف اجل أقصاه  30يوما من تاريخ هناية ىذا العقد.
الفصل  :18يكتسب ىذا العقد نفاذه القانوين ابتداء من تاريخ التأشًن عليو من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ادلستقل.
حرر يف أربع نظائر بـ ................:يف .................
إمضاء المنتفع(ة)

إمضاء وختم المشغل
تأشيرة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
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الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

أنموذج عدد 2

مكتب التشغيل والعمل المستقل ب ـ ـ............................ :

تقري ـ ـ ـ ر
ـــ

ختم العقد

المنتفع(ة)

يف إطار "عقد اإلعداد للحياة ادلهنية"

فسخ العقد

 - Iبيانات حول العقد :عدد العقد.....................………:أبرم بـ............… .........…:يف............................
 -IIبيانات حول المنتفع (ة):

االسم واللقب……………………………………:رقم ب.ت.و ......................................................:
ادلستوى التعليمي............................. :الشهادة.........……..........…… :اإلختصاص..............................:

بداية فرتة العقد…… .................………… :هناية فرتة العقد.......………… ..................................… :
 -IIIبيانات حول المشغل:
اسم ادلؤسسة..........................................................................................................………:
عنوان ادلؤسسة...................................................…………………....…….........……………:
 - IVبيانات يتم اإلدالء بها عند نهاية العقد:
ضعيفا
متوسطا
مرضيا
 -1ىل كان التأطًن:
يف صورة ضعف التأطًن ،اذكر األسباب:
…………..... ……………………………........................................................................
ال
نعم
 -2ىل اكتسبت كفاءات ومهارات إضافية داخل ادلؤسسة ؟
يف صورة األجابة بنعم اذكر ىا:
……………………………………………………….....................................................
ال
نعم
 -3ىل انتفعت حبلقات تكوين تكميلي أثناء فرتة العقد ؟
يف صورة اإلجابة بنعم ،أذكر اجملال ..................................……………… :ادلدة ..…………........... ……:
ال
نعم
وىل كان التكوين مفيدا ؟
صورة اإلجابة بنعم علل ذلك:
…………….....................................……....................................................................
ال
بعث مشروع خاص
مبؤسسة أخرى
 .3ىل مت إدماجك :بادلؤسسة
 .4يف صور اإلدماج اذكر تاريخ اإلدماج ........................................... :صيغة العقد  * :عقد دلدة معينة
* عقد دلدة غًن معينة
يف صورة عدم إدماجك :اذكر األسباب.........................................................................................
 -Vبيانات يتم اإلدالء بها في صورة فسخ العقد:
تاريخ فسخ العقد .......... ………....................................................................................... :
ذكر األسباب........................................................................................................................:
حرر بـ …………….يف………….
إمضاء المنتفع(ة)
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الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

أنموذج عدد 3

مكتب التشغيل والعمل المستقل ب ـ ـ....................... :

ختم العقد

المشغ ـ ـ ـل
ـ
تقريـ ـ ـ ر
ـــ
يف إطار" عقد اإلعداد للحياة ادلهنية"

فسخ العقد

 -Iبيانات حول العقد:
ب…………..…… ..........يف..….............….…:
عدد العقد .….................................. ……:أبرم ـ:

 - IIبيانات حول المشغل:

اسم ادلؤسسة......……..................………….…… ………………:ادلعرف اجلبائي……………...… :
عنوان ادلقر االجتماعي.........................………:اذلاتف.…........… :الفاكس............:الربيد اإللكرتوين............:

 -IIIبيانات حول المنتفع(ة)::

االسم واللقب ……….......……………………:رقم ب.ت.و......……..……............. ……........…:
فرتة العقد :من  ...............................إىل ...............................

 - IVبيانات يتم اإلدالء بها عند نهاية العقد
ال
نعم
 .1ىل استجابت مؤىالت ادلنتفع(ة) دلتطلبات موطن العمل ؟
ال
نعم
 .2ىل احرتم ادلنتفع(ة) النظام الداخلي للعمل بادلؤسسة؟
ال
نعم
 .3ىل تلقى ادلنتفع(ة) تكوين تكميلي أثناء فرتة العقد ؟
يف صورة اإلجابة بنعم  :أذكر اجملال ................................................وادلدة........................................ :
ال
نعم
 ىل أن مدة العقد كانت كافية لتأىيل الشاب(ة) ؟يف صورة اإلجابة بال ،ما ىي ادلدة اليت تقرتحها ادلؤسسة ؟.........................................................................
ال
نعم
 .3ىل مت إدماج ادلنتفع(ة) بادلؤسسة ؟
 .5يف صورة اإلجابة بنعم ،أذكر تاريخ اإلدماج  ..............................أذكر صيغة التعاقد  * :عقد دلدة معينة
* عقد دلدة غًن معينة

ال
نعم
ىل كان العقد ضروريا لعملية اإلدماج؟
يف صورة اإلجابة بال ،بٌن أسباب عدم إدماج ادلنتفع(ة) ؟ ...........................................................................

 -Vبيانات يتم اإلدالء بها في صورة فسخ العقد:

تاريخ فسخ العقد ........................................................................................................ :
………………………
.
ذكر األسباب.......................................................................... … :
حرر بـ …………….يف………….
إمضاء وختم المؤسسة
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التونسي
ة
الجمهورية
وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

أنموذج عدد 4

مكتب التشغيل والعمل المستقل ب ـ ـ....................... :

إلى السيد رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل

ب ـ ـ ـ ـ ـ .................................................
مطلب متديد
مطلب عقد ثان

أتشرف بأن أطلب منكم النظر يف متديد /جتديد عقد إعداد للحياة ادلهنية ادلربم بٌن:
مؤسسة ........................................................................ ...ادلعرف اجلبائي .................................
والسيد(ة) .................................................صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم .................................
 تاريخ انتهاء العقد السابق ................................................................................................ :ادلدة ادلطلوبة  .............................. :أشهر إضافية بداية من........................................ لألسباب التالية :.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
رأي رئيس المكتب:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
التاريخ ........................................................................................................ :
اإلسم واللقب

إمضاء وختم المؤسسة

اإلمضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة :ال ميكن متديد أو جتديد فرتة العقد بالنسبة للمنتفعٌن من غًن حاملي شهادات التعليم العايل أو مؤىل التقين السامي واألشخاص من

ذوي اإلعاقة بقطع النظر عن مستواىم التعليمي
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وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
أنموذج عدد 11

مكتب التشغيل والعمل المستقل ب ـ ـ....................... :

مطلب انتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي
يف إطار برنامج "عقد اإلعداد للحياة ادلهنية"

وفقا ألحكام األمر احلكومي عدد  542لسنة  2019ادلؤرخ يف  28ماي  2019وادلتعلق بضبط برامج الصندوق الوطين للتشغيل وشروط وصيغ
االنتفاع هبا ،وخاصة الفصل  9منو ،تصرح ادلؤسسة ادلذكورة أسفلو أهنا قامت بانتداب ادلنتفعٌن األيت ذكرىم:
العد الرتيب

اسم و لقب ادلنتدب

رقم بطاقة التعريف الوطنية

تاريخ االنتداب

وذلك وفقا لعقود الشغل ادلصاحبة .وترغب يف التمتع بتكفل الصندوق الوطين للتشغيل مبسامهة األعراف يف النظام القانوين للضمان االجتماعي
بعنوان ادلنتدبٌن لديها من بٌن ادلنتفعٌن بربنامج عقد اإلعداد للحياة ادلهنية ادلرتتبة عن ذلك.
بيانات خاصة بالمؤسسة:

اسم ادلؤسسة..................................................... …………………..........……… …:
ادلقر االجتماعي ................................:اذلاتف.................الفاكس .................العنوان االلكرتوين ..................:
رقم االخنراط بالضمان االجتماعي  .........................................................:ادلعرف اجلبائي..........………:
شلثل ادلؤسسة.................................................... ......:الصفة ................................. :
مت ايداع ىذا ادلطلب مرفقا بعقود شغل دلدة غًن معينة للمنتدبٌن ادلعنيٌن لدى مكتب التشغيل والعمل ادلستقل ـ ـب...........................
بتاريخ ............./......../........
حرر ب .......يف........
ختم المؤسسة و اإلمضاء

...............................................................................................
 يتعٌن على ادلؤسسة إيداع مطلب االنتفاع يف أجل أقصاه  30يوما من تاريخ هناية العقد. يتعٌن على ادلؤسسة يف صورة فسخ عقد شغل ادلنتدب أو تسجيل أي تغيًن يف العالقة الشغلية إعالم مكتب التشغيل والعمل ادلستقل ادلعين كتابيا بذلك يفأجل أقصاه  15يوما.
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