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 الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

 احلس مية –تطوان  –طنجة 

 

  )املتعاقد( عقد

 :بيــــــــــــــن 

 احلس مية -تطوان  –طنجة  الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة -

 من هجة؛الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين ،)ة( مبديرممثةل 

 ...................................................................................والس يد:.............................. -

 ...........................................................................رمق:... احلامل للبطاقة الوطنية للتعريف

 ............................................................................................يف ......بتارخي  املزداد

 .......................ختصص ............. عىل شهادة .............................................. احلاصل

من جهة .........................................................................................الساكن ب:...

 .أخرى
 

 

حداث الأاكدمييات  07.00بناء عىل القانون رمق  - اجلهوية للرتبية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف القايض بإ

 ( كام وقع تغيريه وتمتميه؛2000ماي  19) 1421من صفر  15الصادر يف  1.00.203رمق 

 ( بتطبيق القانون 2001يونيو 29) 1422ربيع الآخر  7صادر يف ال 2.00.1016و عىل املرسوم رمق  -

حداث الأاك 07.00رمق   ، كام وقع تغيريه وتمتميه ؛دمييات اجلهوية للرتبية والتكوينالقايض بإ

 بتارخي 7259رمق وعىل املقرر املشرتك لوزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين ووزير الاقتصاد واملالية  -

 يتعلق بوضعية الأساتذة املتعاقدين مع الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين؛ 2016أأكتوبر  7 

جبهة طنجة  الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكويناملنظمة من طرف  ،عقدمبوجب  وظيفوبناء عىل نتاجئ مباراة الت -

 ؛..……………… بتارخي احلس مية -تطوان  –

 على ما يلي:وقع االتفاق 
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 : موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله1البند 

 ................................................................تشغيل الس يد: .............................مبوجب هذا العقد،  ،يمت

 احلس مية -تطوان  –طنجة من دلن الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة 

قلميية   بملديرية..................ة......ماد....................أأواثنوي( )ابتدايئبسكل التعلمي..........متعاقدا... بصفته أأس تاذا الإ

 ابتداء من.............................................................

 : مهام المتعاقد2 البند

...... ساعة . يف وفق احلصة الأس بوعية احملددةوذكل  ،ؤسسات الرتبية والتعلمي العمويممب التدريسهمام  املتعاقديتوىل 

 من طرف السلطات الرتبوية اخملتصة. احملدد هلاكمةل، مع احرتام التوزيع 

 التالية:بملهام  يقوم املتعاقد وموازاة مع ذكل،

عداد وختطيط وتقومي وتدبري  - ا ا أأع،ه، بملؤسللسلات  الأسلل بوعية ةوفق احلصلل ،لفصللل ادلرايااإ املشللار اإ

 ؛التعلميية احملددة من قبل السلطات الرتبوية اخملتصة

 ؛الاشهاديةتصحيح فروض املراقبة املس مترة وأأوراق الامتحاانت املدرس ية  -

املشللللاركة يف تليات تشللللرثيص التعو ادلراي وصللللعوبت التعلامت دلو التلميذات والت،ميذ وتقدمي  -

 ؛ والتقوية لفائدهتم لتعزيز قدراهتم املعرفية وتدعمي مكتس باهتمدروس ادلمع

 املسامهة يف تنظمي وتتبع احلياة املدرس ية؛ -

عداد وتنفيذ وتتبع امل -  ؛رشوع الرتبوي للمؤسسة التعلمييةاملسامهة يف اإ

 تقومي التعلامت والتأأكد من حتقيق الكفاايت املس هتدفة؛ -

جناز  - عداد وتنظمي واإ  واستامثر خمتلف تليات التقومي الرتبوي؛املسامهة يف اإ

املهنيلة وبلورة املسللللللامهلة يف التوجيله الرتبوي، ملواكبلة ميولت وممنيت املتعلما واختيلاراهتم الرتبويلة و  -

 ؛مشاريعهم الشرثصية

عللللداد وتللللنللللظللللمي الامللللتلللل -  واملسلللللللللامهللللة  حللللاانت املللللدرسلللللل لللليللللةاملشلللللللللاركللللة يف اإ

 احلراسة؛يف جلن 

شللعاع املؤسللسللة وانفتاحما عىل  يطها املشللاركة يف الأطشللطة الثقافية  - والفنية العامة اليت تنظم يف اإطار اإ

 الاقتصادي والاجامتعي.
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 : مدة العقد وشروطه3البند 

 

ب للمردودية  عىل الأقل لتقيميا ،تا املذكورتاخ،ل الس ن، خيضع املتعاقد.  ددة يف س نتارام هذا العقد ملدة يمت اإ

  ( دورات كحد أأقىص.4يف أأربع ) املنظم املهين لتأأهيلمتحان اا تازجياملهنية، و 

يف  الرسوبويف حاةل  .س نة قابةل للتجديد بصفة تلقائية ملدة ، يمت جتديد العقديف هذا الامتحان نجاحاليف حاةل 

 تعويض.املطالبة بأأي ول حيق للمتعاقد  دون اإشعاربسخ العقد في ر،الامتحان السالف اذلك

 : اإلدماج4 البند

 .أأس،ك الوظيفة العمومية يفالإدماج هذا العقد  خيولل 

 : األجرة5البند 

 دول املرفق بملقرر املشرتكاجل وفق املقادير احملددة يف أأجرة جزافية شهرية تؤدو يف ممت لك شهر، املتعاقديتقاىض 

ليه أأع،ه. املشار 7259رمق   اإ

 طبقا للنصوص التنظميية اجلاري هبا العمل. للموظفااخملوةل  العائلية من التعويضات ،عند الاقتضاء، كام يس تفيد

 

 الجمع بين األجور : 6 البند

 اجلهوية للرتبية والتكوين املعنية عويض ميكن ختويهل من الأاكدميية ل ميكن امجلع با هذه الأجرة وأأية أأجرة أأو ت

 :بس تثناء ،أأو أأية هجة اتبعة أأو غري اتبعة لها

املنصوص  الاشهاديةالاختبارات الكتابية املتعلقة بلمتحاانت املدرس ية أأوراق التعويضات عن تصحيح  -

 عل ا يف النصوص التنظميية اجلاري هبا العمل؛

ىل جامعة ترابية غري اليت مت تعيينه هبااملصاريف التعويضات عن  - لأجل حضور دورات  ،يف حاةل التنقل اإ

بية امللكفة بلرت  السلطة احلكوميةالتكوين املنظمة لفائدته من طرف الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين أأو 

 48ويف نفس املنين يوما الأوىل  (15يوميا خ،ل امخلسة عرش)درهام  60 الوطنية، مبقدار أأساي قدره

 .يف نفس املنين( 16السادس عرش )ابتداء من اليوم يوميا درهام 

 درهام عندما يرىق املعين بلأمر اإىل الطبقة )ب(. 80هذه القمية اإىل  ترفعو 

 

 : الترقية 7البند

ىل طبقة أأعىل وفق الرشوط تعاقديس تفيد امل  ىل صف أأعىل ومن طبقة اإ والكيفيات املنصوص  من الرتقية من صف اإ

ليه امل 7259رمق  عل ا يف ملحق املقرر املشرتك  .أأع،هشار اإ
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ثروت  عقد.ذا الترقية مبوجب ملحق هب لك مت مراجعة أأجرة املتعاقد عىل اإ

 

 : التغطية االجتماعية8 البند

 :يف تعاقدامل ينرثرط

 ؛الصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتعي املسري من طرفالإجبارية التغطية الصحية نظام  -

 ؛"رتبية الوطنيةلل العامة"التعاضدية  املسري من طرفالتغطية الصحية نظام  -

 ؛امل الاجامتعية للرتبية والتكوينمؤسسة محمد السادس للهنوض بلأع -

شوال  20الصادر يف  1.77.216النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد احملدث مبوجب الظهري الرشيف رمق  -

 ؛(1977أأكتوبر  4)1397

خيص التعويض عن حوادث  فامي اجلاري هبا العملأأحنيم النصوص الترشيعية والتنظميية  وتطبق عىل املتعاقد

 .الشغل

 : العطلة السنوية والرخص االستثنائية 9 البند

، كومية امللكفة بلرتبية الوطنيةاملدرس ية احملددة لحئهتا س نواي مبوجب مقرر للسلطة احلمن العطل  تعاقديس تفيد امل

 فض، عن العطل ادلينية والوطنية.

 أأايم يف الس نة. (10)من رخص اس تثنائية لأس باب عائلية أأو خطرية مربرة، وذكل يف حدود عرشة أأن يس تفيد ميكنهكام 

لأداء اس تثنائية ، من رخصة طيةل مدة التعاقد مع املؤسسات العمومية أأو يف حياته الإدارية، مرة واحدة وميكنه الاس تفادة

ىل بيت هللا احلرام احلج فريضة  .، ملدة شهراإ

 ألسباب صحية: التغيب 10 البند

 .من رخصة مرض ،همامهممارسة  عىل أأصيب مبرض مثبت بصفة قانونية جيعهل غري قادر اذلي تعاقديس تفيد امل

 ساعة بلنس بة للعامل 72حلرضي، وبلوسط ا ساعة بلنس بة للعامل 48بشهادة طبية داخل أأجل  تعاقداملجيب أأن يديل 

 أأن يظل خ،لها غري قادر عىل القيام بعمهل. احملمتلاملدة  تتضمن ،بلوسط القروي

عند احلاجة، جبميع أأعامل املراقبة الطبية والإدارية ال،زمة للتأأكد من أأن املتعاقد ل يس تعمل رخصته اإل ، وتقوم الأاكدميية

ذا تبا عكس ذكل، يمت خصم فرتة رخصة املرض من أأج  .رة املتعاقد بسبب خدمة غري منجزةللع،ج. واإ

ما الاس تفادة  ذكل ، ويرتتب عناملرضوحتدد مدة الرخصة لأس باب حصية حسب طبيعة  من رخصة مرض قصرية الأمد اإ

 متوسطة الأمد أأو طويةل الأمد. أأو

، يفسخ العقد دون اإخطار ول نوان، ومل يمتكن من اس تئناف تهلويف حاةل انرصام مدة الرخصة املرضية اخملوةل للمتعاقد قا

 تعويض.
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حتدد مبوجبه كيفية اذلي ( 2000ماي  10) 2.99.1219املرسوم رمق ، أأحنيم تاحلال مجيع هذهيف   املتعاقد)ة(ىلع وتطبق

. لرخص لأس باب حصية ورخصة الولدة( املتعلقة ب1958فرباير  24) 1.58.008تطبيق مقتضيات الظهري الرشيف رمق 

ا ا يف الفصل 1995يوليوز  4) 2.94.279وكذا املرسوم رمق  الظهري املكرر من  43( بتحديد قامئة الأمراض املشار اإ

ليه سابقا. 1.58.008الرشيف رمق   املشار اإ

 : رصيد الوفاة 11البند

الرشوط واملبالغ رساين هذا العقد، يس تفيد ذوو حقوقه من رصيد الوفاة وفق  مدة ثناءأأ  يف حاةل وفاة املتعاقد

رصيد نظام ( احملدث مبوجبه 1999)فاحت فرباير  1419من شوال  14الصادر يف  2.98.500املنصوص عل ا يف املرسوم رمق 

 التابعا لدلوةل وامجلاعات احمللية واملؤسسات العامة. والأعوانوفاة لفائدة ذوي حقوق املوظفا املدنيا والعسكريا ال

 المتعاقد : واجبات12 البند

 :مبا ييل م املتعاقدت يل

 ؛حتت طائةل اإرجاع املبالغ احملصل عل ا مبوجب هذا العقد ،، طيةل لك مومس درايالعمل بصفة منتظمة -

ليه ب القيام -  أأع،ه؛ 2احملددة يف املادة و ملهام املوكوةل اإ

شارة اانيمةل للأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين املعنية فامي خيص حتديد مقر تهل داخل  أأن يكون - رهن الإ

 ؛الرتايب النفوذ

 ؛السلطة الرئاس يةالامتثال لتوج ات وتعلاميت  -

واجب الكامتن وعدم ترسيب أأو طرش املعطيات واملعلومات والواثئق اليت توفرت دليه خ،ل مدة ممارسة  -

 مبوجب هذا العقد أأو بعد انهتائه؛همامه 

احلصول عىل تعويض مادي بس تثناء ، أأي تل أأو طشاط أآخر يس هتدف عدم ممارسة، أأثناء مدة العقد -

 .، اإل برتخيص من الإدارةالتعويضات اخملوةل هل مبوجب هذا العقد

ىل أأداء املهام احملددة يف املادة و  ب : م املتعاقدت يلأأع،ه،  2بلإضافة اإ

 ؛التدريس احرتام أأخ،قيات همنة -

 ؛احرتام النظام ادلاخيل للمؤسسة -

، والعمل عىل اإجنازها داخل الآجال احملددة لها طبقا للتوج ات امج واملناجه واملقررات ادلراس يةالتقيد بلرب  -

 الرمسية؛

عادة التأأهيلمشويل  لتقومي( س نوات 8خ،ل لك مثان ) اخلضوع -  ، الرتبوية، قصد مواكبة املس تجدات واإ

ىل التقياميت ادلورية  ؛لتقيمي أأدائه بلإضافة اإ

قلميية التابعة لها احلضور -  يف ادلورات التكوينية اليت تنظمها الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين أأو املديرية الإ

 ؛لفائدته
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 .ة عىل جتهزيات وممتمنيت املؤسسة احملافظ -

 

 إنهاؤهوالعقد  : فسخ 13البند

 املقتضيات اخملالفة املنصوص عل ا يف هذا العقد، ميكن فسخ هذا العقد كتابة من طرف مدير الأاكدمييةمع مراعاة 

)ميكن أأن يمت  بلإشعار حيتسب من اترخي توصل املتعاقد ( يوما30ث،ثا )بعد انرصام أأجل  ،اجلهوية للرتبية والتكوين

ع،ن بملوقع الالكرتوين لكرتوين للمعين بلأمرأأو ال الإشعار من خ،ل طرش الإ ل خيول فسخ هذا العقد احلق و .(ربيد الإ

 يف أأي تعويض.

خطار من طرف مدير)ة( الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين العقدهذا ميكن فسخ  كام و اإشعار دون اإ بعد  ،ول تعويض أأ

و أأثناء تنفيذه يف احلالت التالية: برامه واملوافقة عليه، أأ  اإ

ذا مل يلتحق املتعاقد مبقر تهل خ،ل مخسة ) - ع،ن عن( أأايم ابتداء من اترخي 5اإ  ؛التعيا الإ

ذا أأقدم املتعاقد عىل ترصفات ماسة بلأخ،ق العامة أأو بلس،مة اجلسدية أأو النفس ية للتلميذات والت،ميذ -  اإ

 ؛رؤسائهأأو مع أأو مع زم،ئه 

ذا صدر يف حق املتعاقد حمك هنايئ بلإدانة -  ؛أأو برشط املروءة  من أأجل أأفعال خمةل بلرشف اإ

ذا ارتكب أأحد الأفعال - ا ا بعده، ،اإ  داخل فضاء املؤسسة التعلميية أأو بحلجرة ادلراس ية: املشار اإ

 الزم،ء داخل فضاء املؤسسة ؛ يف حقء بلرضب والسب والقذف الفادح الاعتدا ▪

ليه من دلن اإدارة املؤسسة تدا وبدون مربر؛ رفض اإجناز املهام املوكوةل ▪  اإ

أنه أأن ي ▪  اليت يش تغل هبا؛ سري املؤسسة عرقلالقيام بلك تل من شأ

ذن مربر بوثيقة رمسية لأكو من  ▪  أأنصاف يوم خ،ل الس نة ادلراس ية؛ 10أأايم أأو  5التغيب بدون اإ

ذا ثبت أأنه ميارس طشاطا أآخر -  يدر عليه دخ، كيفام اكنت طبيعته. اإ
 

اجلهوية  الأاكدميية )ة(وذكل بعد اإخطار مدير ،يف هناية الس نة ادلراس يةاإل  فسخ هذا العقد من طرف املتعاقد ميكن ل

 .يوما( 30)بة يف أأجل ل يقل عن ث،ثا كتا للرتبية والتكوين

 

 : تسوية النزاعات14 البند

 اخملتصة. امكذ هذا العقد عىل احملتعرض الزناعات الناجتة عن تنفي

 

 : سريان العقد15 البند

يصبح هذا العقد ساري املفعول بعد التأأشري عليه من طرف مراقب ادلوةل املعمتد دلو الأاكدميية اجلهوية للرتبية 

 احلس مية -تطوان  –طنجة والتكوين جلهة 
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 يمت توقيع هذا العقد يف نظريين أأصليا.

مضاء مدير)ة( الأاكدميية اجلهوية للرتبية  بلأمر املعين اإ

لتكوين جلهة   -تطوان  –طنجة وا

 احلس مية

أأشرية  مراقب ادلوةل ت

  عليه تووافق تاطلع

 

 

 

 

 

 رمق..............................................

 بتارخي...........................................

 

 

 

 
 


