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عقد التزام

بين وزير ...............................................................
من جهة ،
و السيد ...........................................................  من جنسية مغربية  من جهة أخرى.
- مكان التوظيف  : وزارة ................................................. .
 -بناء على دبلوم...........................................
.

وقع الاتفاق على ما يأتي و تقرر

البند الأول: موضوع العقد (تاريخ السريان)
إن السيد.................. قد تم  توظيفه بصفته متعاقد مع وزارة ......................-  ليزاول مهام مكلف بالدراسات با.............ابتداء من .........................
2- البند الثاني : مدة العقد - تجديده-الإشعار المسبق بفسخ العقد :
إن هذا الــــعقد قد تم إبرامه لمــــدة سنة، يمكن تمديده بصفة تلقــائية ابتداء من.........، و يتعين على الطرفين المتعاقدين أن يشعرا كتابة رغبة كل منهما في تجديد هذا العقـــد، أو عدم تجديده، وذلك شهرين قبل انتهاء الفترة الجارية .و يمكن فسخ العقد شريطة توجيه إشعار مسبق في أجل مدته:
-ثمانية أيام قبل انصرام ستة أشهر من مزاولة العمل،
               - شهر واحد بعد انصرام هذه المدة .
                 و ذلك اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ العقد.
.
3- البند الثالث : المرتب - التعويضات:
يتقاضى المعني بالأمر أجرة إجمالية قدرهـــا …….. درهــــــــم ( ………) وذلك ابـــتداء من ………….ولا يتقاضى معها أية أجرة أخرى باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف عند الاقتضاء .
4- البند الرابع: نفقات النقل- تعويضات الاستقرار:
يستفيد المتعاقد بمناسبة تنقله أو استقراره من اجل مصلحة إدارية من التعويضات اليومية أو المطالبة بهذه التعويضات طبقا للقوانين الجاري بها العمل و المطبقة على الموظفين الذين يوجدون في نفس الوضعية.
5-البند الخامس: العطلة الإدارية:
فيما يخص العطلة الإدارية و الإذن الاستثنائي في التغيب يتمتع المتعاقد بنفس المقتضيات المنصوص عليها في التشريع بالنسبة للموظفين الرسميين.
6- البند السادس :  الإذن بالتغيب لأسباب صحية:
إذا ثبت طبيا أن المتعاقد مصابة بمرض، من شأنه أن يجعله غير قادر على مزاولة مهامه، فإنه يوضع في رخصة مرض، وللإدارة الحق في أن تطالب له بفحص مضاد بواسطة طبيب محلف، أو إجراء فحص بواسطة طبيب خبير.
و أقصى مدة هذه الرخصة، ثلاثة اشهر يتمتع المتعاقد فيها بكامل مرتبه، و عند انتهاء هذه المدة يمكنه الاستفادة من ثلاثة اشهر أخرى بنصف المرتب مع الاحتفاظ بكامل التعويضات العائلية إن اقتضى الحال فان العقد يفسخ بدون إشعار مسبق و  بدون أي  تعويضات.
7- البند السابع: حوادث الشغل:
في حالة وقوع حادث الشغل، فان المتعاقد يتمتع بالمقتضيات المنصوص عليها في الظهير رقــــم 238 57 1 
   المؤرخ في 21 جمادى الثــــــانية 1377 (23 يناير 1958) وكــذا ظهـــــــير 25 ذي الحــــجة 1345 (25 يونيو 1927) و المتعلق بـــعلاج حوادث الشغل . إلا أن مقتضيات البند السادس (6) تبقى سارية المفعول في هذه الحالة إذا تبينت صلاحيتها.
8- البند الثامن : التزامات المتعاقد :
يتعهد المتعاقد بما يلي:
- القيام بالواجبات التي تفرضها المهام المسندة إليه،
- المحافظة على السرية المطلقة بالنسبة للأعمال و الأخبار و الوثائق التي اطلع عليها، بحكم مزاولته لمهامه سواء أثناء انتدابه للقيام بها، أو عند انتهاء مدة العقد،
	يلتزم المتعاقد ،  طيلة مدة العقد، بعدم ممارسة أي نشاط له مردود مالي سواء كان بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

9- البند التاسع: فسخ العقد:1
يمكن فسـخ العقد ، بدون إشعار مســـبق، أو تســديد تعويــــض، سواء بعد توقــــيعه و الالتزام به، أو أثناء العمل به وذلك فيما إذا لم يلتحق المتعاقد بمقر عمله في الآجال المحددة له.
كذلك يصبح هذا العقد قابلا للفسخ:
- إذا تعرض المتعاقد للمحاكمة، لأسباب تمس بشرف المهنة،
-إذا ثبت في حقه أخطاء مهنية خطيرة أو إذا كان يعمل لصالح الغير،
- إذا ثبت تلبسه بإحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الثامن،
و يمكن كذلك أن يفسخ هذا العقد بإشعار مسبق لمدة شهر في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنية بواسطة تقرير مدعم بالحجج يبعث به الرئيس المباشر للمتعاقد.
10- البند العاشر: كل خلاف  ناشئ عن تنفيذ مقتضيات هذا العقد يرجع البث فيه إلى المحاكم المختصة.

الانتساب المالي : ..


           حرر بالرباط في :.............

المتعاقد                                                                  وزير............................................


