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   2001 جويلية 24  مؤرخ في2001 لسنة 1722أمر عدد 

  "نظام عقود التكوين من اجل إعادة اإلدماج"يتعلق بإحداث 
  

  

  إن رئيس الجمهورية،

  باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل

 المتعلق بتنظيم أنظمة 1960/12/14 المؤرخ في 1960 لسنة 30بعد اإلطالع على القانون عدد 

 لسنة 91جتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد الضمان اال

  .1998/11/02 المؤرخ في 1998

 المتعلق بإصدار مجلة الشغل 1966/04/30 المؤرخ في 1966  لسنة27وعلى القانون عدد

المؤرخ في   1996 لسنة62وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 

1996/07/25.  

 المتعلق بالقانون التوجيهي 1993/02/17 المؤرخ في 1993 لسنة 10وعلى القانون عدد 

 2001 لسنة15للتكوين المهني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

  . وعلى الباب الخامس منه2001/01/30المؤرخ في 

 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية 1993/02/17 المؤرخ في 1993 لسنة 11وعلى القانون عدد

  .للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني

حاطة االجتماعية  المتعلق باإل1996/11/18 المؤرخ في 1996 لسنة 101وعلى القانون عدد 

  .للعمال

 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999/12/30 المؤرخ في 1999 لسنة 101وعلى القانون عدد 

  .صة الفصل السابع عشر منه وخا2000

 المتعلق بضبط مهام وسير عمل 1997/09/29 المؤرخ في 1997 لسنة 1925وعلى األمر عدد 

  .مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل

 المتعلق بضبط مهام وسير عمل 1997/09/29 المؤرخ في 1997 لسنة 1930وعلى األمر عدد

  .ة التونسية للتشغيلمكاتب التشغيل التابعة للوكال

 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري 1997/09/29 المؤرخ في 1997 لسنة 1938وعلى األمر عدد 

  .والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل
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 المتعلق بضبط األجر األدنى 2000/05/11 المؤرخ في 2000 لسنة 949وعلى األمر عدد 

  .الفالحية الخاضعة لمجلة الشغلالمضمون لمختلف المهن في القطاعات غير 

وعلى رأي وزراء الشؤون االجتماعية والمالية والتنمية االقتصادية وعلى رأي المحكمة 

  اإلدارية،

  :يصدر األمر اآلتي نصه

  

  :الفصل األول

لفائدة العمال الذين يفقدون شغلهم ألسباب " نظام عقود تكوين من اجل إعادة اإلدماج"أحدث 

  .أو على اثر غلق فجئ وغير قانوني للمؤسسات التي كانت تشغلهماقتصادية أو فنية 

  

  : الفصل الثاني

إلى مساعدة العمال المذكورين بالفصل األول " نظام عقود التكوين من اجل إعادة اإلدماج"يهدف 

  .من هذا األمر على االندماج من جديد في عمل مؤجر أو على االنتصاب للحساب الخاص

  

  : الفصل الثالث

هيلية تدوم ستة اشهر على أقصى تقدير وذلك أينتفع العمال المعنيون بأحكام هذا األمر بدورات ت

  .بناء على تقييم لكفاءاتهم

هيلية المنصوص يات تقييم الكفاءات والدورات التأتسهر الوكالة التونسية للتشغيل على إنجاز عمل

  .عليها بهذا األمر

  

  : الفصل الرابع

ن بأحكام هذا األمر والذين يرغبون في االنتصاب للحساب الخاص أو الذين يمكن للعمال المعنيي

تحصلوا على موافقة مبدئية لتمويل مشروع أو الذين بعثوا مشروعا أن ينتفعوا حسب الحالة 

يل  بدورة تأهولمدة ستة اشهر إما بدورة تأهيل في تنمية روح المبادرة لبعث المؤسسات أو

حاطة فنية خالل فترة أقصاها سنتان من انطالق  بإأو في التصرف أوتكميلي في الجوانب الفنية 

  .المشروع

  

  : الفصل الخامس

على استظهار العامل المعني بما " بنظام عقود التكوين من اجل إعادة اإلدماج"يتوقف االنتفاع 

  .يفيد تسريحه في إطار لجنة مراقبة الطرد أو بمحضر جلسة تفقدية الشغل
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  : الفصل السادس

رم عقود التكوين من اجل إعادة اإلدماج بين الوكالة التونسية للتشغيل والعامل المعني طبا تب

  .ألنموذج يتم أعداده للغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل

  .هيليةأيلتزم العامل المعني بمتابعة كامل الدورة الت: الفصل السابع

  

  : الفصل الثامن

ل المعني طيلة فترة التأهيل منحة شهرية تعادل األجر األدنى المضمقون لمختلف تصرف للعام

  .المهن نظام ثمانية وأربعين ساعة

  

  : الفصل التاسع

تحمل المصاريف الناجمة عن إنجاز العمليات المنصوص عليها بهذا األمر على صندوق 

شر من القانون المشار إليه النهوض بالتكوين والتدريب المهني المحدث بمقتضى الفصل السابع ع

  .1999/12/31 المؤرخ في 1999 لسنة 101أعاله عدد 

  

  : الفصل العاشر

كلفون كل وزراء التكوين المهني والتشغيل والشؤون االجتماعية والمالية والتنمية االقتصادية م

  .مر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةألفيما يخصه بتنفيذ هذا ا

  

   2001 جويلية 24  فيتونس

                                                               زين العابدين بن علي  
 


