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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
قم ر 

 التعديل

التكوين املستمر طبقا للمادة 

من القانون التنظيمي  82

 اختصاصللجهات هو من 

  .األخريةهذه 

- 14مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 

 ، حيدد هذا القانون الشروطالمتعلق بالجهات 111

.......  

  
  

  يحدد هذا القانون الشروط ....ـ

  

  
المادة 

1  
1. 

التكوين املستمر هو حق 

  .جلميع هذه الفئات

  

مع إعادة ترتيب فقرات هذه 

  .املادة

القانون يعترب التكوين املستمر حقا لألجراء يضمنه 

  املشغل لفائد�م. ويلتزم به

التكوين المستمر أيضا حقا لألشخاص  يعتبركما 

 مهنيا من غري األجراء الذين يزاولون نشاطا اآلخرون

لذين فقدوا عملهم، املشار خاصا، وكذا األجراء ا

ويستفيدون بعده،  4 الفقرة الثانية من املادة اليهم يف

  من برامج خاصة بالتكوين املستمر، تنظم لفائد�م.

التكوين  برامج متابعةب االلتزام ويتعين على األجراء

  .لفائدتهم تضمنها الدولةالمستمر التي 

  

يعترب التكوين املستمر حقا لألجراء يضمنه 

  املشغل لفائد�م.

  

المادة 

3  

  

2. 

خلق االنسجام مع القانون 

  املذكور

  كما يستهدف التكوين املستمر أيضا:

، الذين من غري األجراءاألشخاص اآلخرين  -

احملددة يزاولون نشاطا خاصة من األنشطة املهنية 

 على أن يكونوامبوجب نص تنظيمي  قائمتها

 98.15ضيات القانون رقم لمقت نخاضعي

نظام التأمين اإلجباري األساسي عن لمتعلق با

المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال 

المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 

 .يزاولون نشاطا خاصا

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

  

  كما يستهدف التكوين املستمر أيضا:

من غري األجراء  األشخاص اآلخرين -

 مبوجب نص تنظيمي ..... الذين 

..... 

  

 

  

المادة 

4   
3. 
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

  

  

حذف هذه العبارة حىت 

 أيضا يشمل التكوين

األشخاص احملالني على 

  التقاعد

  كما يستهدف التكوين املستمر أيضا:

 ... نشاطا خاصا؛األشخاص اآلخرين -

يف الفقرة األوىل من هذه  األجراء املشار إليهم -

ألي سبب من املادة الذين فقدوا عملهم 

  األسباب غري اإلحالة على التقاعد.

  كما يستهدف التكوين املستمر أيضا:

 نشاطا خاصا؛ ...األشخاص اآلخرين  -

يف الفقرة األوىل من  األجراء املشار إليهم -

هذه املادة الذين فقدوا عملهم ألي 

الة على سبب من األسباب غري اإلح

  .التقاعد

المادة 

4   
4. 

للتمييز بينهم وبني األجراء 

  الذين فقدوا عملهم.

عند استفاد�م من   لمزاولون لعملهماحيتفظ األجراء 

كل برنامج من برامج التكوين املستمر املشار إليها يف 

أدناه، خالل فرتة تكوينهم، بأجر�م وبباقي  8املادة 

  حقوقهم األخرى املكفولة هلم بصفتهم أجراء.

حيتفظ األجراء عند استفاد�م من كل برنامج 

من برامج التكوين املستمر املشار إليها يف 

، خالل فرتة تكوينهم، بأجر�م أدناه 8املادة 

وبباقي حقوقهم األخرى املكفولة هلم بصفتهم 

  أجراء.

  

المادة 

5  

5. 

تعميم االستفادة من 

املساعدة التقنية ومن برامج 

وعمليات التكوين املستمر 

لتشمل املقاوالت الصغرية 

  جدا نظرا حملدودية إمكانيا�ا.

  

 متت إضافة هذه الفقرة

لتوسيع جمال اختصاص البنية 

  .اإلدارية

يعمل مكتب التكوين ....... على تقدمي خمتلف 

التقنية لتمكني املقاوالت  أوجه الدعم واملساعدة

من االستفادة من  والصغيرة جداالصغرى واملتوسطة 

برامج وعمليات التكوين املستمر اليت تسهر ........ 

  يف هذا القانون.

ان تقوم بالدراسات  اإلداريةكما يمكن لهذه البنية 

القطاعية وهندسة التكوين لفائدة المقاوالت 

  .والصغيرة جدا الصغرى والمتوسطة

  

يعمل مكتب التكوين ....... على تقدمي 

خمتلف أوجه الدعم واملساعدة التقنية لتمكني 

واملتوسطة من االستفادة  املقاوالت الصغرى

التكوين املستمر اليت من برامج وعمليات 

  تسهر ........ يف هذا القانون.
المادة 

6  
6. 

  يشمل التكوين املستمر العمليات التالية:  للمالءمة

 عمليات تكييف الكفاءات اليت يتوفر عليها األجراء

 4واألشخاص المشار إليهم في المادة 

  ؛�دف حتيني معارفهم ومهارا�م املهنية وإتقا�اأعاله،

  املستمر العمليات التالية: يشمل التكوين

عمليات تكييف الكفاءات اليت يتوفر عليها 

�دف حتيني معارفهم ومهارا�م ، األجراء

  ؛املهنية وإتقا�ا

المادة 

7  
7. 

األجراء عمليات التكوين اليت ترمي إىل متكني  -  للمالءمة

 أعاله 4واألشخاص المشار إليهم في المادة 

  ؛هارات جديدةمو من اكتساب مؤهالت 

عمليات التكوين اليت ترمي إىل متكني  -

من اكتساب مؤهالت األجراء، 

  ؛هارات جديدةوم

المادة 

7  
8. 

 

  



3 
 

 

 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

وجب توضيح أن األمر يتعلق 

  باألجراء الذين فقدوا عملهم.

عمليات التكوين املستمر لفائدة األشخاص  -

املشار إليهم يف  الذين فقدوا عملهمواألجراء 

  من هذا القانون. 3الفقرة األخرية من املادة 

عمليات التكوين املستمر لفائدة  -

األشخاص واألجراء املشار إليهم يف 

من هذا  3الفقرة األخرية من املادة 

  القانون.

المادة 

7  
9. 

جتنبا للسقوط يف عبارات 

ذات طابع إعالمي يف الوقت 

الذي يتطلب فيه األمر 

عبارات تقنية واضحة، ويف 

نفس الوقت جتنب ما حتمله  

كلمة حمو األمية الوظيفية من 

  محولة سلبية. 

وعالوة على ذلك، تندرج ضمن عمليات التكوين 

الرامية إىل  إعادة التأهيل الوظيفياملستمر، عمليات 

مالءمة مؤهالت املعنيني باألمر مع متطلبات 

  الوظائف واملهام املسندة إليهم.

وعالوة على ذلك، تندرج ضمن عمليات 

الوظيفية  األمية التكوين املستمر، عمليات حمو

الرامية إىل مالءمة مؤهالت املعنيني باألمر مع 

  متطلبات الوظائف واملهام املسندة إليهم.
المادة 

7  
10.

العمليات الرامية إىل حصر حاجيات األجراء  -  للمالءمة

أعاله  4واألشخاص المشار إليهم في المادة 

  من التكوين املستمر ..... أدناه؛

العمليات الرامية إىل حصر حاجيات  -

األجراء من التكوين املستمر ..... 

  أدناه؛

المادة 

7  
11.

 عمليات التصديق على مكتسبات التجربة املهنية -  للمالءمة

واألشخاص المشار إليهم في المادة  لألجراء

الرامية إىل االعرتاف بكفاءا�م  أعاله 4

  أدناه؛ 11وجتربتهم املهنية طبقا ألحكام املادة 

عمليات التصديق على مكتسبات  -

التجربة املهنية لألجراء الرامية إىل 

االعرتاف بكفاءا�م وجتربتهم املهنية 

  أدناه؛ 11طبقا ألحكام املادة 

مادة ال

7  
12.

رصد تطور املهنة وحاجيا�ا 

يف جمال الكفاءات ونوعيتها 

  .إنتاجهاواستمرار 

الدراسات واالستشارات الالزمة لتحديد اسرتاتيجية 

املقاوالت واملؤسسات واملنظمات املهنية للمشغلني يف 

حاجيا�ا من  تحديدل جمال التكوين املستمر

الكفاءات وتتبع تطور المهنة في مجال  الكفاءات،

  ووظيفة الرصد.

الدراسات واالستشارات الالزمة لتحديد 

اسرتاتيجية املقاوالت واملؤسسات واملنظمات 

املهنية للمشغلني يف جمال التكوين املستمر 

  حلصر حاجيا�ا من الكفاءات.

  المادة 

7  
13.

وميكن أن يندرج ضمن العمليات املذكورة، كل برنامج   جتويد النص

لفائدة  المعنية اإلدارةقرتحه تللتكوين املستمر 

  قطاعات أو فئات مهنية معينة.

وميكن أن يندرج ضمن العمليات املذكورة، 

كل برنامج للتكوين املستمر تقرتحه اإلدارة 

  لفائدة قطاعات أو فئات مهنية معينة.

المادة 

7  

  

14.
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

  

 الزمين للتكوين الرصيد توسيع

 لألجراءومنح فرص متعددة 

للتكوين املستمر عرب تسهيل 

  عملية التمويل 

برامج التكوين ...... يف إطار رصيد زمين   )ب

 أربعةللتكوين املستمر ال تقل مدته عن 

عمل يف السنة، قابلة للتجميع خالل  أيام

 مخس سنوات.

  تنظيمي.تضع املقاولة الرصيد الزمين...........بنص 

بمبادرة منهم وحسب كما يمكن لألجراء 

من  خارج أوقات العملاختيارهم أن يستفيدوا 

الممول من متابعة التكوين أو إعادة التكوين 

  عائدات الرسم المهني وفق دليل المساطر.

برامج التكوين ...... يف إطار   )ب

رصيد زمين للتكوين املستمر ال تقل 

مدته عن يومني عمل يف السنة، 

قابلة للتجميع خالل مخس 

 سنوات.

تضع املقاولة الرصيد الزمين...........بنص 

  تنظيمي.

المادة 

8  
15.

  

حتديد آليات إجناز برامج 

  وعمليات التكوين

بموجب تنجز  20مع مراعاة أحكام املادة 

برامج  شراكات يبرمها المجلس اإلداري

وعمليات التكوين املستمر من قبل املؤسسات 

  التالية: واهليئات واملقاوالت املؤهلة

تنجز برامج  20مع مراعاة أحكام املادة 

وعمليات التكوين املستمر من قبل املؤسسات 

.16    واهليئات واملقاوالت املؤهلة التالية:

اعتبارا للدور اهلام الذي تقوم 

 به الوكالة يف جمال حماربة

  األمية الوظيفية

والوكالة الوطنية مؤسسات التعليم العايل   )أ

املؤسسات العمومية  باقياألمية و لمحاربة 

  األخرى .... أو تنظيمية؛

مؤسسات التعليم العايل   )أ

واملؤسسات العمومية األخرى .... 

  أو تنظيمية؛

المادة 

9  
17.

  

  جتويد النص
�دف حصيلة الكفاءات املنصوص عليها يف البند 

من هذا القانون  7األول من الفقرة الثالثة من املادة 

إىل متكني األجري من التعرف على الكفاءات 

وبالتايل حصر حاجياته من التكوين يف  ........ 

  املهين. مساره إطار

وتنجز حصيلة الكفاءات وفق شروط حتدد بنص 

  تنظيمي.

�دف حصيلة الكفاءات املنصوص عليها 

 7يف البند األول من الفقرة الثالثة من املادة 

من هذا القانون إىل متكني األجري من التعرف 

وبالتايل حصر  على الكفاءات ........ 

  مشروعه املهين.حاجياته من التكوين يف إطار 

وتنجز حصيلة الكفاءات وفق شروط حتدد 

  بنص تنظيمي.

المادة 

10  
18.

اإلحالة إىل نص تنظيم واحد 

  11ينظم مقتضيات املادة 

 محددةحيق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا ملدة 

أن يطلب التصديق على مكتسبات جتربته املهنية، 

بواسطة  بذلك بذلك. بغية احلصول على إشهاد

 شهادة أو دبلوم.

  

حيق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا ملدة 

التصديق على حتدد بنص تنظيمي أن يطلب 

مكتسبات جتربته املهنية، بغية احلصول على 

  إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم.

  

  المادة

11  
19.
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

  

  للمالءمة والتدقيق

عدم تقييد األجراء اخلاضعون 

للتكوين املستمر بضرورة 

احلصول على شواهد 

  ودبلومات

كيفيات تنظيم عمليات  و الئحة المهنحتدد 

والمدة  التصديق على مكتسبات التجربة املهنية 

 الدبلوم أو الشهادةوكذا شروط تسليم الزمنية 

  بنص تنظيمي اإلشهاد

  

حتدد كيفيات تنظيم عمليات التصديق على 

مكتسبات التجربة املهنية وكذا شروط تسليم 

  الدبلوم أو الشهادة بنص تنظيمي.

المادة 

11  
20.

تفعيال للدور املنوط باجلهات 

  .الرتابية يف هذا ا�ال

التعديل يتماشى مع ما هو 

معمول به على املستوى 

الدويل، الذي يضمن متثيلية 

متوازنة بني مجيع الفرقاء مما 

يضمن جناعة وحكامة تدبري 

  التكوين املستمر.

  وهلذه الغاية، يضم ... كما يلي:

، باإلضافة إىل إلداريا ا�لسوهلذه الغاية، يضم 

ينتدبون لمدة  رمسياعضوا  )18عشر ( ثمانية رئيسه،

  موزعني كما يلي: سنوات 6

  ومجالس الجهات،ممثلني عن اإلدارة  )6ستة ( -

ممثلني عن املنظمات النقابية لألجراء  )6ستة ( -

  األكثر متثيلية؛

ممثلني عن املنظمات املهنية للمشغلني  )6ستة ( -

  األكثر متثيلية.

  وهلذه الغاية، يضم ... كما يلي:

 ممثلني عن اإلدارة؛) 8( مثانية -

 أربعة ...؛ -

  أربعة .... -

المادة 

13  
21.

  

  

  21انسجاما مع التعديل رقم

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

  ويعني عضو نائب عن كل عضو رمسي.

حتدد بنص تنظيمي ، طريقة تعيني أعضاء ا�لس 

  وكدا مدة انتدا�ماإلداري وفق الرتكيبة املذكورة، 

  

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

  ويعني عضو نائب عن كل عضو رمسي.

حتدد بنص تنظيمي ، طريقة تعيني أعضاء 

ا�لس اإلداري وفق الرتكيبة املذكورة، وكدا 

  مدة انتدا�م

  

  المادة 

13  
22.

  

  التدقيق والتجويد

  

  

  

  

 13المشار إليه في المادة  داريخيتص ا�لس اإل

، يف ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل ، أعاله

إطار اجتماعاته اخلاصة بالتكوين املستمر، مبمارسة 

  :املهام التالية

  

داري ملكتب التكوين املهين خيتص ا�لس اإل

اخلاصة وإنعاش الشغل، يف إطار اجتماعاته 

  :بالتكوين املستمر، مبمارسة املهام التالية

  

المادة 

14  
23.
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

  

إضافة صالحية جديدة 

للمجلس اإلداري واملتمثلة 

يف املصادقة على رخص 

ومأدونيات مكاتب 

�االستشارة يف جمال التكوين

  املستمر

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

  املصادقة على اإلجراءات.... 

  املصادقة على تقارير تقييم برامج وعمليات التكوين

واالجتماعية �املستمر وانعكاسا�ا االقتصادية

 واملهنية.

  المصادقة على رخص ومأدونيات الهيآت

والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم 

 ارة والتكوين. شخدمات اإلست

أن حيدث جلانا تقنية خاصة  اإلداري وميكن للمجلس

  يكلفها بالقيام، حتت إشرافه، مبهام حمددة

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

 دقة على اإلجراءات املصا.... 

 املصادقة على تقارير تقييم برامج وعمليات 

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

  التكوين املستمر وانعكاسا�ا االقتصادية�

 واالجتماعية واملهنية.

وميكن للمجلس أن حيدث جلانا تقنية خاصة 

  يكلفها بالقيام، حتت إشرافه، مبهام حمددة

  المادة 

14  
24.

  

  جتويد النص

  

  

ضمانا لتوفر النصاب الذي 

  يسمح بعقد االجتماع.

يشرتط لصحة مداوالت جملس اإلدارة أن حيضرها ما 

 توفر توافر ال يقل عن ثلثي أعضائه ويف حالة عدم

هذا النصاب  ...................... ويف هذه 

احلالة، يتداول ا�لس بكيفية صحيحة أيا كان عدد 

  .األعضاء يقل عن ثلث على أن الاحلاضرين.

  

جملس اإلدارة أن يشرتط لصحة مداوالت 

ه ويف حالة ئحيضرها ما ال يقل عن ثلثي أعضا

 عدم توافر هذا النصاب 

ويف هذه احلالة،  ......................

يتداول ا�لس بكيفية صحيحة أيا كان عدد 

  . احلاضرين

المادة 

16  
25.

  

  

  

ضمانا للرتكيبة، فيها متثيلية 

ثنائية بني املنظمات النقابية 

  واملهنية.

�مخططات� �إعداد �من �املشغل�ن �تمك�ن �أجل من

�وفق� �بأجرا��م، �ا��اصة �املستمر الت�و�ن

�دليل� ��� �عل��ا �املنصوص �والكيفيات الشروط

� �املادة ��� �تضطلع�19املساطر�املشار�إليھ أعاله،

�قبل� �من �الغرض �ل�ذا �املحدثة ا��معيات،

�طبقا �امل�نية، �الظ����الشر�ف��املنظمات ألح�ام

�1378جمادى�األو����3الصادر�����1.58.376رقم�

)15�� �تأس�س�1958نون�� �حق �ب�نظيم (

�عل��ا��ا��معيات، �املنصوص �وال��امج بالعمليات

من�الفقرة�الثالثة�من�املادة��5و�4و����3البنود�

  من��ذا�القانون.�7

�تركيبة����اير  �ا��معيات ��ذه �تنظيم ��

�املنظمات� �ممث�� �ب�ن �األعضاء م�ساو�ة

  .النقابية�لألجراء�واملنظمات�امل�نية�للمشغل�ن

من أجل متكني املشغلني من إعداد خمططات 

التكوين املستمر اخلاصة بأجرائهم، وفق 

الشروط والكيفيات املنصوص عليها يف دليل 

أعاله، 19املساطر املشار إليه يف املادة 

تضطلع اجلمعيات، احملدثة هلذا الغرض من 

قبل املنظمات املهنية، طبقا ألحكام الظهري 

 3الصادر يف  1.58.376الشريف رقم 

) 1958نونرب  15( 1378مجادى األوىل 

بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات،بالعمليات 

 5و 4و 3والربامج املنصوص عليها يف البنود 

 من هذا القانون. 7من الفقرة الثالثة من املادة 

  

المادة 

20  
26.
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

  

  

  

إبراز الدور اهلام للجهات يف 

  جمال التكوين املستمر.

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

،�برامج�اإلدارةيق��ح�مجلس�ا���ة،�ب�شاور�مع�

 ب�:�خاصةومخططات�للتكو�ن�املستمر�

 األ��اص�اآلخر�ن�من�غ���األجراء،�الذين�

�األ�شطة� �من �خاصا ��شاطا يزاولون

 امل�نية؛

 األجراء�الذين�فقدوا�عمل�م�ألي�س�ب�من�

 ؛األسباب�غ���اإلحالة�ع���التقاعد

�ع���،����إطار��عاقدي،�اإلشرافا���ة�تتو���و 

�املستمر� �التكو�ن �ومخططات �برامج إنجاز

�املساطر �أعاله،�املذكورة �لدليل املشار��وفقا

  أعاله�19إليھ����املادة�

من أجل متكني املشغلني من إعداد خمططات 

  .....التكوين املستمر اخلاصة بأجرائهم، وفق 

  ............ من هذا القانون.

  

  

  

 إضافة فقرة جديدة

  

  المادة 

20  
27.

  

مع مضمون املادة انسجاما 

17  

  

  

  

  

  

تعميم االستفادة من 

املساعدة التقنية ومن برامج 

وعمليات التكوين املستمر 

لتشمل املقاوالت الصغرية 

  جدا نظرا حملدودية إمكانيا�ا.

  

من أجل متكني كل مجعية من اجلمعيات املشار إليها 

أعاله من االضطالع باملهام احملددة يف  20يف املادة 

بينها وبني املادة املذكورة، تربم اتفاقيات للتمويل 

، شريطة أن أعاله 17وفقا ألحكام المادة  املكتب

تكون اجلمعية املعنية معتمدة من أجل ذلك من قبل 

 كيفيات حتدد بنص تنظيمي.اإلدارة وفق شروط و 

  .........................حتدد االتفاقيات املذكورة 

وشروط وكيفيات االستفادة من هذه ............

 19املبالغ طبقا لدليل املساطر املشار إليه يف املادة 

 أعاله.

كما ميكن إبرام اتفاقيات مع اجلمعيات املذكورة 

 والصغيرة جدا ملساعدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة

ومواكبتها من أجل استفادة أجرائها من برامح 

 1وعمليات  التكوين املستمر املشار إليها يف البنود 

من هذا  7من الفقرة األوىل من املادة  3و 2و

  .القانون

من أجل متكني كل مجعية من اجلمعيات 

أعاله من  20املشار إليها يف املادة 

املادة املذكورة، االضطالع باملهام احملددة يف 

تربم اتفاقيات للتمويل بينها وبني املكتب، 

شريطة أن تكون اجلمعية املعنية معتمدة من 

أجل ذلك من قبل اإلدارة وفق شروط 

 وكيفيات حتدد بنص تنظيمي.

  ..................حتدد االتفاقيات املذكورة 

وشروط وكيفيات االستفادة  .............

لدليل املساطر املشار إليه  من هذه املبالغ طبقا

 أعاله. 19يف املادة 

كما ميكن إبرام اتفاقيات مع اجلمعيات 

املذكورة ملساعدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

ومواكبتها من أجل استفادة أجرائها من برامح 

وعمليات  التكوين املستمر املشار إليها يف 

من الفقرة األوىل من املادة  3و 2و 1البنود 

  هذا القانون. من 7

المادة 

22  
28.
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 المادة نص المشروع التعديل المقترح تعليل التعديل
رقم 

 التعديل

تدقيق يف مصدر اإلعانة، 

  وإبراز دور الدولة يف التمويل.

وكل هيئة عامة أو  الدولةاإلعانات اليت تقدمها 

  خاصة، وطنية كانت أو دولية؛

اإلعانات اليت تقدمها كل هيئة عامة أو خاصة، 

  وطنية كانت أو دولية؛

  

المادة 

23  
29.

  

التدقيق يف اجلهة املعنية 

  باملراقبة

وكذا اجلمعيات  الدائمة اإلداريةتخضع البنية 

  ..................أعاله،  20املشار إليها يف املادة 

مقيدان بصفة قانونية يف جدول هيئة اخلرباء 

  احملاسبيني.

خيضع املكتب وكذا اجلمعيات املشار 

 ...........أعاله،  20يف املادة  إليها

مقيدان بصفة قانونية يف جدول هيئة اخلرباء 

  احملاسبيني.

المادة 

24  
30.

  

  

اجلهة باعتبار اإلدارة هي 

املختصة بتدبري التكوين 

  .وإبرازا لالستقاللية املستمر

وبالتايل هي اليت حيق هلا تلقي 

التقارير حول عمليات 

  املراقبة.

يقوم األعوان احمللفون املنتدبون للقيام بعمليات املراقبة 

 .................. 26املنصوص عليها يف املادة 

 من القانون اجلنائي.

ينجز األعوان احمللفون املنتدبون تقريرا حول كل عملية 

 إىلمن عمليات املراقبة اليت يقومون �ا، ويرفعونه 

 .اإلدارة   مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل

ويتعني عليهم، يف حالة معاينتهم ألية خمالفة 

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

  اإلدارة.�حيدد منوذج احملضر املذكور من قبل

يقوم األعوان احمللفون املنتدبون للقيام 

 26بعمليات املراقبة املنصوص عليها يف املادة 

 من القانون اجلنائي. ..................

احمللفون املنتدبون تقريرا حول   ينجز األعوان

كل عملية من عمليات املراقبة اليت يقومون 

�ا، ويرفعونه إىل مكتب التكوين املهين 

 وإنعاش الشغل.

ويتعني عليهم، يف حالة معاينتهم ألية خمالفة 

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

  اإلدارة.�حيدد منوذج احملضر املذكور من قبل

المادة 

27  
31.

  

األمر بالعقود يتعلق 

واالتفاقيات املربمة قبل صدور 

  القانون.

  يدخل هذا القانون .......................

تاريخ دخول هذا  قبل ................. املربمة

  القانون حيز التنفيذ ...........

  يدخل هذا القانون .......................

................. املربمة يف تاريخ دخول 

  القانون حيز التنفيذ ...........هذا 

  المادة 

32  
32.

  

لتسريع تفعيل مقتضيات هذا 

  القانون

تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص 

عليها في هذا القانون في أجل أقصاه إثنى 

) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره 12عشر (

  في الجريدة الرسمية.

  يدخل هذا القانون .......................

مقتضيات تظل 

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

  كما تظل العقود .........................

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

  إضافة فقرة جديدة

المادة 

32  
33.

 

 




