عقـــد إســــــداء خدمــــــات
بين الممضيـن أسفلـه:
السيد(ة) (................................................................................................ : )1

من جهة،

والسيد(ة).................................................................................................... :
 -رقم بطاقة التعريف الوطنية ..................................................................................... :

 -تاريخ الوالدة ومكاهنا................................................................................... :

 -الشهادة العلمية املتحصل عليها......................................................................... :

-

الشهادة العلمية بصدد اإلعداد......................................................................... :

من جهة أخرى،

باقرتاح من

السيد (ة)(................................................................................... :)3

املسؤول (ة) عن

()4

.......................................................................................... :

وبعـد اإلطـالع علـى:
القانون التوجيهي عدد  6لسنة  1996املؤرخ يف  31جانفي  1996املتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومجيع النصوص اليت نقحته أو متمته،-األمر عدد  942لسنة  1991املؤرخ يف  19ماي  1991املتعلق بالعقود املربمة مع أعوان البحث.

تـم االتفـاق علـى مـا يلـي :
الفصل األول :يكلف السيد(ة) ............................................ :باملهام التالية:
......................................................................................................….......................................................................................................................................................................................................-

الفصل :2حددت مدة تنفيذ العقد بـ .....................:أشهر، تبتـدئ يف :

 وتنتهـي يف :
وهو عقد غري قابل للتجديد.

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

-الفصل :3حدد املبلغ الشهري اخلام املسند

للسيد(ة)......................................:

بـ .....................:دينارا مقابل

إجناز املهام املوكولة .ويقع صرفه شهريا بعد خصم الضريبة على الدخل منه طبقا للتشريع اجلاري به العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رئيـس المؤسسة المحدث لديها هيكل البحث المعني (مخبر بحث ،وحدة بحث ،مدرسة دكتوراه ،وحدة خدمات مشتركة للبحث) أو الحاملة
لمشروع البحث المعني (مشروع بحث إيالفي ،مشروع تثمين نتائج البحث أو مشروع بحث في إطار التعاون الدولي).
( )2خـاص باإلطــارات المباشــرة باإلدارة العموميــة.
( )3رئيس مخبر بحث أو وحدة بحث أو وحدة خدمات مشتركة للبحث أو مدير مدرسة دكتوراه أو المسؤول عن مشـروع البحث.
()4

تسمية هيكل البحث أو مشروع البحث.

الصفحـــة 2/1 :

-الفصل :4يلتزم

السيد(ة)...............................:

بعدم إفشاء أية معلومة بلغت إىل علمه(ها) أو وثيقة وضعت حتت

تصرفه(ها) عند مباشرته (ها) ملهامه (ها) مبقتضى هذا العقد إال برتخيص كتايب من ريي
مشروع البحث عند االقتضاء.

هيكل البحث أو املسؤول عن

الفصل :5ميكن فسخ هذا العقد يف احلاالت التالية دون صرف تعويضات مالية أو أخرى مهما كان نوعها : -1بإرادة أحد الطرفني على أن يقع إعالم الطرف األخر كتابيا قبل شهر على األقل،

 -2مبقرر يصادق عليه وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف احلاالت التالية:
خطأ فادح يرتكبه السيد(ة)،......................................... :القصور يف أداء املهام املوكولة،يف كل احلاالت اليت خيل فيها املتعاقد بتطبيق أحد فصول هذا العقد.وال حيول فسخ هذا العقد دون اختاذ اإلجراءات الالزمة واملتابعة اجلزايية عند االقتضاء.
الفصل :6يتوىل كل من ريي املؤسسة و ريي هيكل البحث املعين أو املسؤول عن مشروع البحث املعين متابعة تقدم إجنازاملهام املوكولة للسيد(ة):
الذي يتوىل عند هناية مدة تنفيذ العقد تقدمي تقرير عن األعمال املنجزة والنتايج املتحصل عليها .وتبقى مجيع الوثايق والنتايج
املرتبطة باألعمال املنجزة على ذمة هيكل البحث أو مشروع البحث باملؤسسة املعنية.
.............................................

الفصل :7يؤجر السيد(ة) ،..............................................:على االعتمـ ـادات املخصصة هليكل البحث أومشروع البحث املذكور أعاله واملرمسة بالعنوان الثاين للمؤسسة.
رئيس المؤسسة (اإلمضاء والتاريخ واخلتم):

-المتعاقد(ة) (االسم واللقب واإلمضاء والتاريخ)

 -إمضاء رئيس الجامعة

للمصــــادقـــــــة :
وزير التعليم العالي والبحث العلمـي

الصفحـــة 2/2 :

