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 قمرت في .........................  

 ت اعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرمدير المركز القط من 

 إلــــى

 . ................................................................................. ة(:الســـــيد) 

 . ..................................................................................  المؤسســة:                      

 : طلب تربص تطبيقي اجباريالموضوع

 وبعد،

بصدد التكوين  بالنسبة للمتكونين االقتصادية توالمنشأيعتبر التربص التطبيقي بالمؤسسات 

يقدم لهم بالمركز من  من اختالفات عما وما يحتويهالفرصة األولي التي تتاح لهم على الواقع العملي 

 معارف.

والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات تمت إعادة هيكلة برامجه حتى تتمكن المؤسسة 

والقادرة إلى اليد العاملة المختصة  والمنشآت االقتصاديةالتكوينية من االستجابة إلى حاجة المؤسسات 

حتى  ومواطن الضعفحول نقاط القوة  هموإبداء مالحظاتمجابهة االحتياجات الجديدة لتأطيرهم  على

 المشغلة. والمنشآت االقتصاديةنحقق شراكة فعلية بين المؤسسة التكوينية 

المرسم )ة( بالسنة  .............. ............................ )ة(كونلذا نرجو من سيادتكم تمكين المت

على األقل خالل الفترة  واحدشهر لمدة  اجباريتطبيقي من تربص " محاسب منشأةاختصاص "الثانية 

     .2020سبتمبر  15إلى  2020جوان  15من المتراوحة 

حتى نرتقي بمستوى التكوين  ، وإننا لعلى ثقة في حرصكم على إعطاء الدفع لهؤالء الشباب

 .والمرجوةاألهداف المشتركة  ونحقق معا

  . والتقديرسيدي، فائق االحترام  ، تقبلوا       

                                                                              
 مدير المركز                                                                                       

    سليم الشواشي                                                                                  
 

: المتكون رقم هاتف  

. ....................................................................................  العنوان:  

        



 

 

 
 

 اتفاقية تربص في مؤسسة
 

التطبيقي اإلجباري التربصالمؤسسة الممضية على موافقة   
 من جهة 

للتكوين في مهن الخدمات بقمرت  والمركز القطاعي  
خري. من جهة أ  
يلي:ما  والتعاقد علىتم االتفاق   

 
 الفصل األول: يلتزم المتكون باحترام مواقيت وواجبات العمل تماما مثل بقيّة أعوان المؤّسسة. 

 
الفصل الثاني: إّن المتكون مجبر كما هو الّشأن بالنسبة إلى بقيّة أعوان المؤّسسة على عدم إفشاء السر المهني وعلى 

صوص عليها بالقوانين الجاري بها للعمل.الواجبات المن احترام  
  

الفصل الثالث: في صورة عدم احترام أحد هذه الواجبات وال سيما  االنضباط فإّن للمؤّسسة حق وضع حّد لعقد التّربّص مع 
 إعالم المركز.

   
الفصل الرابع: طيلة مّدة التّربص، تضع المؤّسسة على ذّمة المتربّص كّل المعلومات التّي من شأ نها أن تمّكنه من التّعّرف 

إشراكه في ذلك بتعيينه للعمل في مصلحة أو عّدة مصالح بها.وعلى سير نشاط المؤّسسة    
 

الفصل الخامس: طيلة مّدة التربص يبقى المتكون تحت مسؤولية المركز القطاعي للتّكوين في مهن الخدمات بقمرت 
االجتماعية المتعلّقة بهذا القانون. وينتفع بالتّغطيةكوين المهني بالوكالة التّونسية للتّ كونين المتقانون  يخضع إلىو  
 

 الفصل السادس: تلتزم المؤّسسة بتسليم المتكون شهادة تبيّن نوعيّة التّربّص ومّدته. 
 

الفصل السابع: )اختياري( ينتفع المعني باألمر، طيلة مّدة التربّص، بمنحة تقّدر ب..................... دينار تونسي، وذلك  
 وفقا لما يبديه من مواظبة.

 
الفصل الثامن: إّن المصاريف التي أنفقتها المؤّسسة على شكل منح ينتفع بها المتربصون خالل فترة تربصهم بالمؤسسة  

 292عدد ألمر ل وذلك وفقا التقيد بشروط االنتفاع بها  شريطةالمهني األداء على التّكوين يقع خصمها من التسبقة على 

2019مارس   05  المؤّرخ في  2019لسنة  228و المتمم لألمر عدد   المنقح  
 

 الفصل التّاسع: كّل تغيير أو تنقيح يجرى على أحد بنود هذه االتفاقية يستوجب تدوينه بملحق ممضى من الّطرفين.

 
 

    عن المؤسسة                                                               عن المركز القطاعي للتكوين  
                                                                               

    في مهن الخدمات بقمرت   

 
 

 
  

المتكون                                                  
 

 



 

 

  بطاقة تعيين
Lettre d’affectation 
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 المركز القطاعي للتكوين في مهن الخدمات بقمرت
 موافقة المؤسسة           
            مدير المركز                       المسؤولة على التطوير 

..................  .في ...............  

سليم الشواشي                 عائدة الدرويش            
   الختم واالمضاء            

 

. ................................................................................................  المؤسسة:   

........ ............... ....... ........... ................: ................................ رئيس المؤسسة  

. ............................. .....................................................................  :العنوان   

. ...........................................: ........................................................ الهاتف  

....... .......................... ..... .....................................................: ........الفاكس  

........... ................................ .......................................... : . العنوان اإللكتروني  

. ....................................... : ..........................................سؤول عن التربص الم   

. .................................................................................  ومصلحة التعيين: مكان  

....................................... ................ ............................. ......... : المتكون  اسم  

..... . ....................................... .................................  :الوطنية  التعريف   بطاقة  رقم  

................ ......................................................................................  :القسم   

 .................... ..................... .................................................. .......... : الهاتف

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

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

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

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


