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مرسمرسـوم تنفيذي رقـم وم تنفيذي رقـم 09 - - 353  مؤرخ في   مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 8 ن نــــوفوفـمـبــــر سر سـنـة ة q2009 يq يــــتـضـمـنمـن
WـنـتـمـHا WHا WـوظوظـفـفــHاHالالـقـانـانــون األسون األســــاسـي الـاسـي الــخـخــاص باص بـا
لألسالك اخللألسالك اخلــــــــاصاصــــــــة بة بــــــــــاإلدارة اHاإلدارة اHــــــــكــــــــلــــــــفــــــــة بة بــــــــالالــــــــتــــــــضــــــــامنامن

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني

qواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 72 - 3  اHــــؤرخ في 25 ذي
احلـجـة عام 1391 اHـوافق  10 فـبـرايـر سـنـة 1972 واHـتـعلق

qراهقةHبحماية الطفولة وا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 02 - 09  اHــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مـــايــــو ســـنـــة 2002  واHــــتــــعـــلق

qوترقيتهم WعوقHبحماية األشخاص ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHؤرخ في 2  جمادى األولى عـام 1430 اHوافــق 27 أبريـل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــقــــتــــضـــى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 102
اHــــــؤرخ في 20  شــــــوال عــــــام 1413 اHــــوافــق 12 أبــــريــل
ســـنـة 1993 واHـتـضـمن الــقـانـون األسـاسـي اخلـاص بـعـمـال

qتممHعدل واHا qكلفة بالشؤون االجتماعيةHاإلدارة ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 380
اHـؤرخ في 28 ذي الـقـعـدة عـام 1429 اHـوافـق 26  نـوفـمـبــر
ســـــنـــة 2008 الـــذي يـــــحـــدد صـالحــــيـــات وزيـــر الــــتــــضـــامن

qالوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكــام عامــةأحكــام عامــة

الفصل الفصل األولاألول
مجــال التطبيــق مجــال التطبيــق 

اHــادة اHــادة األولى : األولى :  تــطــبـيــقــا ألحـكــام اHــادتـW 3  و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اHــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واHــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةq يهـدف هـذا اHـرسوم
إلى توضـيح األحكام اخلـاصة اHـطبقـة على اHوظـفW الذين
يـــــنـــــتــــــمـــــون إلـى األســـالك اخلـــــاصــــــة بــــــاإلدارة اHـــــكـــــلــــــفـــــة
بالـتــضـامــن الـوطـنـي وحتـديــد مــدونــة الـشعب اHـتـعـلـقة
بـهـا وكــذا شـروط االلـتـحـاق �ـخـــتــلف الـرتب و اHـنـاصب

اHطابقة.
اHادة اHادة 2 : : يـكون اHوظـفون الذين تـسري علـيهم أحكام
هذا الـقانـون األساسي اخلـاص في اخلـدمة لـدى اHؤسـسات

العمومية التابعة لإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني.
و�ــكن أن يـكــونـواq بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةq فـي اخلـدمـة

لدى اإلدارة اHركزية واHصالح غير اHمركزة.
 كـــمــا �ــكن أن يـــكــون اHــوظــفـــون اHــنــتـــمــون لــبــعض
األسـالك والــرتب فـي وضــعــيـــة اخلــدمـــة  لــدى مـــؤســســة أو

إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى.
 يحدد قرار مشـترك بW الوزير اHـكلف بالتضامن
الوطـني والـسلـطة اHـكـلفـة بـالوظـيفـة الـعمـومـية والـوزير
اHــعـني قـائــمـة األسالك والـرتب اHــعـنـيـة وكــذا الـتـعـدادات

اHرتبطة بها فيما يخص كل مؤسسة أو إدارة عمومية.

3 : : تـــعـــتـــبـــر أسـالكـــا خـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة اHــادة اHــادة 
بــالـــتــضـــامن الـــوطــنـيq األسالك اHـــنـــتــــمــيـــة إلى الـــشــعب

اآلتية :
qشعبة احلضانة والتربية و إعادة التربية -

- شــعـــبــة الـــتــعـــلــيم اHـــتــخـــصص و إعــادة الـــتــكـــيــيف
qهنيHا

BRAHIM
Texte surligné 
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غــــيــــر أن اHـــــوظــــفــــW الــــتــــابــــعــــW ألسـالك الــــتــــعــــلــــيم
والـتــكـوين يـسـتـفـيــدون من عـطـلـهم الـســنـويـة أثـنـاء فـتـرة

العطل اHدرسية. 
إال أنه يـتـعـW عـلـيـهم أن يـشـاركـوا خالل هـذه الـعـطل

فيما يأتي : 
 qسابقاتHتنظيم االمتحانات واالختبارات و ا -

- دورات الــــتـــــكــــــويـن وتـــــجــــديــــــد اHــــعــــــلــــومـــات أو
حتــــســــــW الــــمــــســــتـــــوى ســــواء كـــانــــوا مـــســــتـــفــــيـــدين  أو

مؤطرين بطلب من هيئتهم اHستخدمة.
كـــمــــا يـــتــــعـــW عـــلــــيـــهم اHــــشـــاركــــة في االجـــتــــمـــاعـــات
واجملالس اHـنـصوص عـليـهـا في التـنظـيم اHـعمـول به وكذا
احلفاظ على الوسائـل التعليمية اHوضوعة حتت تصرفهم

وصيانتها.
حتـدد شروط تـطبـيق الفـقرتW 2  و 3 من هـذه اHادة

بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف والتربص والترسيم والترقية

والترقية في الدرجةوالترقية في الدرجة

الفرع الفرع األولاألول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اHادة  اHادة  9 : : يوظف و يـرقى اHـوظفـون الـذين يحـكـمهم
هــذا الـقـانــون األسـاسى اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها أدناه.
و�ـكن تـعـديـل الـنـسب اHـطـبـقـة عـلى مـخـتـلف أ�ـاط
الترقـية بـناء على اقـتراح من الـوزير اHكـلف بالـتضامن
الـــوطــــنيq بـــعــــد أخـــذ رأي الــــلـــجــــنـــة اإلداريــــة اHـــتــــســـاويـــة
األعــضـــاء اخملــتــصــةq �ـــوجب مــقـــرر من الــســـلــطــة اHـــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.
غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال �ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل�ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتـحان اHـهـني والـتـسـجيل فـي قائـمـة الـتـأهيل دون أن

تتعدى هذه النسب 50 %  من اHناصب اHطلوب شغلها.

اHـادة اHـادة 10 : : يـتـم الـتـوظــيف و الـتـرقـيـة  في األسـالك
الـــتـي يـــحـــكـــمــهـــا هـــذا الـــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاصq حـــسب
احلــالـــةq من بــW اHـــتــرشــحـــW احلــائــزين عـــلى مــؤهالت أو

شهادات في  التخصصات اآلتية :

1 - شعبة اHساعدة والوساطة االجتماعية : - شعبة اHساعدة والوساطة االجتماعية :
qفرع  د�وغرافيا qعلم االجتماع - 

qفرع علم اجتماع حضري qعلم االجتماع -

qشعبة علم النفس -
qساعدة والوساطة االجتماعيةHشعبة ا -

qقتصديةHشعبة ا  -
- شعبة التكوين في النشاط االجتماعي.

الفصل الفصل الثانيالثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHــادة اHــادة 4 : : يـــخــضع اHــوظـــفــون الــذين تــســــري عــلـــيــهم
أحـــــكـــــــام هـــــــذا الــــقــــــانــــــون األســــاسـي اخلـــــاص لــــلـــــحـــــقــــوق
والـــواجــــبـــات اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2006 واHذكور أعاله.
كـما يخضـعون للنـظام الداخلي اخلـاص باHؤسسة أو

اإلدارة التي يعملون فيها.

اHـــــادة اHـــــادة 5 : : يـــــلـــــزم اHـــــوظـــــفــــــون اHـــــنـــــتـــــمـــــون ألســالك
اHسـاعدات احلـاضنــات ومـساعـــدات األمومـة واHسـاعدين
فــي احليـاة الـيومـيـة واHـربW والـنفـسـانيـW واHسـاعدين
االجــتـــمــاعــيـــW والــوســـطــاء االجـــتــمـــاعــيــW واHـــقــتـــصــدين
بــاخلــدمــة في أي وقت نــهــارا أو لـيـال حـتـى بـعــد الــســاعـات

القانونية للعمل. 
6 : : يـتــعـــW عـــلى اHــوظــفـW اHــنـتــمـW ألسالك اHـادة اHـادة 
اHــسـاعـدات احلــاضـنـات ومـســاعـدات األمـومــة واHـسـاعـدين
في احلـياة الـيـومـية واHـربـW والـنفـسـانـيW واHـسـاعــدين
االجتــمـاعــيW والـوسطـاء االجتـماعـيW ومـعلمـي التعـليم
اHــــتـــخــــصص وأســــاتـــذة الــــتـــعــــلـــيـم اHـــتــــخـــصص وأســــاتـــذة
qفي إطـــار مــهـــامــهم qالــتـــكــويـن في الـــنــشـــاط االجــتـــمــاعـي
ضــــمــــان حتــــضــــيـــر الــــنــــشــــاطـــات الــــتــــربـــــويـــة وتــــأطــــــيــــر
اHـــــتـــــربـــــصــــW واHـــــشـــــاركـــــة في تـــــنـــــظـــــيم االمـــــتـــــحـــــانــــات
qـسـابـقـــات  وتـصـحـيـحـهـا وفــي جلـانـهـاHواالخـتـبـــارات وا

وكــذا في دورات التكوين وحتسW اHستوى.

اHـادة اHـادة 7 : : يـتـعـW عــلـى اHـوظـفـW اHــنـتـمــW ألســـالك
اHـساعدات احلـاضـــنات ومـسـاعدات األمومـة واHساعديـن
فــي احلــــــيـــــاة الــــيــــومــــــيــــة واHـــربــــيــن والــــنــــفـــســــانــــيــــيــن
Wوالـــوســطـــاء االجـــتــمـــاعـــيــ Wـــســـاعــديـن االجــتـــمـــاعـــيـــHوا
ومـــعــــلـــمي الــــتـــعـــلــــيم اHـــتــــخـــصـص و أســــاتــــذة الـــتــــعــــلـــيـم
اHــتــخــصص وأســاتـذة الــتــكــوين في الــنـشــاط االجــتــمـاعي
مرافقة اHقيـمW والتالميذ أو اHتربصW خارج اHؤسسة
عـنــد تـنـقـالتـهم �ــنـاســبـة تـظــاهـرات ثــقـافــيـة أو نــشـاطـات

بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل.  

اHـادة اHـادة 8 : : يــســتــفـيــد اHــوظــفــون الـذين تــســري عــلــيـهم
أحـكام هـذا القـانون األسـاسي اخلـاص من عطـلهم الـسنـوية

طبقا للتشريع اHعمول به.

lenovo
Texte surligné 

lenovo
Texte surligné 

lenovo
Texte surligné 
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ومــدربـي إعادة الـتـكيـيف اHهـني واHـساعـدات احلاضـنات
ومساعدات األمومة واHساعدين في احلياة اليومية أثناء

فترة التربص لزيارة تفتيش.
حتـدد كـيـفـيــات تـنـظـيم الـتــفـتـيش لألسالك اHـذكـورة

أعاله بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

اHـادة اHـادة 14 :  : بــعـد انــقـضــاء فـتــرة الـتــربصq و اعــتـبـارا
qـادة 13 أعالهHــنــصــوص عــلــيه فـي اHلــتــقـريــر الــتــفــتــيش ا
يـرســم اHـتــربـــصــون أو يـخـــضـعـون إلـــى تـمـديــــد فـتـــرة
الـتربــص مــرة واحــدة لـلمــدة نـفسها أو يـسرحون بدون

إشعار مسبق أو تعويض.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : حتـــــدد وتــــائــــر الـــــتــــرقـــــيــــة فـي الــــدرجــــات
اHطبـقة عـلى اHوظـفW اHـنتـمW لألسالك اخلـاصة باإلدارة
اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــتــــضـــامن الـــوطـــنـيq حـــسب اHـــدد الـــثالث (3)
اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 11 من اHرسـوم الـرئاسي رقم
07 - 304 اHـــــؤرخ في 17 رمـــــضـــــان عـــــام 1428 اHـــــوافق 29

سبتمبر سنة 2007 و اHذكور أعاله.

الفصل الفصل الرابعالرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اHادة اHادة 16 : : تطبـيقا للمادة 127 من األمر رقم 06 - 03
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو
ســـــنــــة 2006 واHـــــذكـــــور أعالهq حتـــــدد الـــــنـــــسـب الـــــقـــــصــــوى
للموظفW اخلاضعW لهذا القانون األساسي اخلاص الذين
من شأنهـم أن يوضعـواq بنـاء على طـلـبـهـمq فـي الـوضـعية
الــقــانـــونــيــة لـالنــتـــداب أو اإلحــــالــــة عـــلــى االســتــيــداع أو
خـارج اإلطارq  بـالـنـسـبـة إلى كل سـلك و إلى كل مـؤسـسة

أو إدارةq كـمـا يـأتـي :
q% 5 : االنتداب -

q% 5 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار : 1 %.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
WوظفHحركة نقل اWوظفHحركة نقل ا

W17 : : تــعــد الــســلـطــة اخملــولــة صالحــيــة الــتــعــيـ اHـادة اHـادة 
جداول احلركة سنـويا بعد رأي اللجنة اإلدارية اHتساوية

األعضاء اخملتصة.

Wاخلاضـع WوظـفـHـادة 18 : : �كن أن تـكون حـركـة اHـادة اHا
لهذا القانون األساسي اخلاص :

Wــــبـادرة مــن الـســلـطــة اخملـولــة صالحــيـة الــتـعــيـ� -
بـعــد تـــقــريـر مــــعـلـل عــنـدمــا تـســتـدعي ضــرورة اHـصــلـحـة
ذلك بــــعــــد رأي الــــلــــجــــنــــة اإلداريــــة اHــــتــــســــاويــــة األعــــضـــاء

qاخملتصة

qفرع  علم اجتماع ريفي qعلم االجتماع -
qفرع  تربوي qعلم االجتماع -
qفرع  اتصال qعلم االجتماع -

- علم االتصال.

2 - شعبة اHقتصدية : - شعبة اHقتصدية :
qفرع علوم مالية وتسيير qعلوم اقتصادية -

- تسيير مالي ومحاسبة.

3 - شعبة التكوين في النشاط االجتماعي : - شعبة التكوين في النشاط االجتماعي :
qعلم النفس - 

qفرع  د�وغرافيا qعلم االجتماع -
q فرع علم اجتماع حضري qعلم االجتماع -
qفرع علم اجتماع ريفي qعلم االجتماع -

qفرع  تربوي qعلم االجتماع -
qفرع  اتصال qعلم االجتماع -

- علوم قانونية وإدارية.

 حتــدد الـــتــخـــصــصــات اخلـــاصــة �ــؤهـالت و شــهــادات
أسـالك شــعـــبــة الـــتــعـــلــيـم اHــتـــخــصـص  وإعــادة الـــتــكـــيــيف
اHـهــني بـقـــرار مـشــتـرك بــW الـوزيـر اHــكـلـف بـالـتــضـامن

الوطني و السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

�ـكن أن تعـدل أو تتـمم قـائمـة التـخصـصاتq بـنفس
األشكالq مهما كانت الشعبة اHعنية.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اHـادة اHـادة 11 :  : تـطـبـيـقـا لـلـمـادتـW 83 و 84 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يــولـيــو ســنـة 2006 واHــذكـور أعالهq يــعـW اHـتــرشـحـون

الــذين يــوظــفــون في األســالك والـــرتـب الـــتي يـــحـــكــمــهــا
هـذا الـقـانـون األســاسي اخلـاص بـصـفـة مـتـربـصـW �ـوجب

 .Wقرار أو مقررمن السلطة اخملولة صالحية التعي
ويـلــزمـون بـاســتـكــمـال تـربص جتــريـبي تــكـون مـدته

سنة واحدة. 

اHــــادة اHــــادة 12 : : بــــعــــد انــــقــــضــــاء فـــتــــرة الــــتــــربصq يــــرسم
اHـتربـصون أو يـخضـعون إلى تـمديـد فتـرة التـربص مرة
واحـدة للـمدة نـفسـها أو يـسرحـون بدون إشـعار مـسبق أو

تعويض. 

q ــادة 12 أعالهHــادة 13 :  : بــغـض الــنــظــر عن أحــكــام اHــادةاHا
يــــخــــضع اHــــتــــرشــــحــــون اHــــوظــــفـــــون في أسالك أســــاتــــــذة
الــــتـــعـــلـــيـم اHـــتـــخــــصص ومـــعـــلــــمي الـــتــــعـــلـــيم اHــــتـــخـــصص
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اHــادة اHــادة 25 :  :  يــدمـج اHـــتـــربــصـــون الــذين عــيـــنــوا قــبل
تـاريخ نــشـر هـذا اHــرسـوم في اجلـريــدة الـرسـمـيــةq بـصـفـة
متـربصـW ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
اHـنــصــوص عـلــيــهـا فـي اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 93 - 102

اHؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 واHذكور أعاله. 

اHادة اHادة 26 :  : يجمعq انـتقالـيا وHدة خمــس (5) سنوات
qـرســـومHابــتـداء من تــاريخ بـدايــة ســـريـان مــفـعـول هــذا ا
بـW الـرتـبـة األصـلـيـة ورتـبـة اإلدمـاج في تـقـديـر األقـدمـيـة
اHـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـW في مـنـصب
عـالq بـالــنـسـبـة لـلــمـوظـفـW الـذين أدمــجـوا في رتب غـيــر
تــلك اHــطــابــقــــة لــلــرتــب الـــتي ســبــق إحــداثــهــــا �ــوجــب
اHـــرســــوم الـــتـــنــــفــــيـــــذي رقــم  93 - 102 اHــــؤرخ فـي 12

أبريل سنة 1993 واHذكور أعاله. 
الباب الباب الثانيالثاني

األحكام اHطبقة على شعبة احلضانةاألحكام اHطبقة على شعبة احلضانة
والتربية وإعادة التربيةوالتربية وإعادة التربية

اHـادة اHـادة 27 :  : تشـمل شـعـبـة احلضـانـة والـتربـيـة و إعادة
التربية األسالك اآلتية :

qساعدات احلاضناتHسلك ا -
qسلك مساعدات األمومة -

qساعدين في احلياة اليوميةHسلك ا -
   .WربHسلك ا -

الفصل األولالفصل األول
سلك اHساعدات احلاضناتسلك اHساعدات احلاضنات

اHــادة اHــادة 28 : : يـــضم ســلك اHــســـاعــدات احلــاضــنــات ثالث
(3) رتب : 

qساعدات احلاضناتHرتبة ا -
qساعدات احلاضنات الرئيسياتHرتبة ا -
- رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسات.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادةاHـادة 29 : : تـــكــلـف اHـســاعـدات احلــاضـنـــات بــضـمـان
الـتــكـفل اHــؤسـســاتي بــاألطــفـــال الـــذيـن يـتـــراوح سـنـهــم
مـن الــــوالدة إلـى اخلــمس ( 5) ســـــنــــوات كــامـــلــة. وتـــقـــوم
�ــجـــمــوع اHـــهــام اHـــتــعـــلــقـــة بــالـــرعـــايــة و إيـــقــاظ الـــرضــيع

والطفل اHتكفل به.
ويكلفن بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :
qضمان التكفل بنشاطات احلضانة واألمومة -

- ضـــمــــان اإليـــقـــاظ والــــتـــنـــشـــيـط الـــنـــفــــسي احلـــركي
qللرضيع وللطفل

- بـنـاء عـلى طـلب اHـوظـف بـعـد مـوافـقـة اإلدارة عـنـد
£ـارســته Hــدة خـمس (5) ســنـوات عــلى األقـل في مــنـصب

.Wالتعي
حتـدد كـيفـيـات إعداد جـداول احلــركـة �ــوجـب قـرار

من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني. 
الفصل الفصل السادسالسادس

التكوينالتكوين
اHــادة اHــادة 19 : : يــتم االلـــتــحـــاق بــالـــتــكــــويـن اHــتـــخــصـص
اHـــنــصــوص عــلــيـه في هــذا الــقــانـــون األســاسي اخلــاص عن

طريق اHسابقة على أساس االختبارات.
اHـــــادة اHـــــادة 20 : : حتـــــدد شــــــروط االلـــــتـــــحـــــاق بـــــالــــــتـــــكـــــوين
اHــتـخـصص و كــيـفــيـات تـنــظـيـمـهq �ـوجب قـرار مــشـتـرك
بW الـوزير اHـكلف بـالتـضامن الـوطني والـسلـطة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــادة اHــادة 21 : : تــطــبــيـــقــا لــلــمــادتــW 104 و 105 من األمــر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
اHــــوافق  15 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2006 واHــــتـــــضــــمن الـــــقــــانــــون
األساسي العـام للوظــيفة الـعمـومـيةq يسـتفـيـد اHـوظفون
الذين تـسـري عـليـهم أحـكام هـذا الـقانـون األسـاسي اخلاص
من دورات تكوين وحتسـW اHستـوى وجتـديد اHعـلومات
تضــمنـها الـهــيئـة اHسـتـخدمــة بهـدف التـحــسW اHـستـمر

Hؤهالتهم وكفاءاتهم.
اHــادة اHــادة 22 : : يــلــزم كـل مــوظف يــخـــضع لــهـــذا الــقــانــون
األساسي اخلـاص استـفاد من تكـوين متـخصص تـكفلت به
اإلدارة اHــــكـــلــــفـــة بــــالــــتـــضــــامن الــــوطــــني بــــأداء خـــمس (5)
سـنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية عـلى األقل  لـدى مـصـالح هذه
اإلدارة ابـتــداء من تــاريخ تــعـيــيــنهq حتت طــائـلــة تــعـويض

مصاريف تكوينه.  
الفصل الفصل السابعالسابع

األحكام العامة لإلدماج األحكام العامة لإلدماج 
اHــــادة اHــــادة 23 : : يــــدمج اHــــوظـــفــــون الـــذيـن يـــنــــتــــمـــون إلى
األسـالك والــــــرتب اHــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي اHــــــرســــــوم
الـتـنــفـــيـذي رقــم 93 - 102 الــمـــؤرخ في 12 أبــريل سـنـة
1993 واHـذكــور أعالهq ويــرســمـون ويــعــاد تـصــنــيـفــهم عــنـد

بـدايـة سـريـان مــفـعـول هـذا اHــرسـوم في األسالك والـرتب
اHــطــابــقـةq اHــنــصــوص عــلـيــهــا في هــذا الــقــانــون األسـاسي

اخلاص.
اHـادة اHـادة 24 : : يـرتب اHــوظـفـون اHـذكـورون في اHـادة 23
أعـاله في الـدرجـة اHـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في
رتـبــتــهم األصــلــيــة. ويـؤخــذ بــاقي األقــدمــيــة اHــكـتــسب في
الرتبة األصلية في احلسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة االستقبال.
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2 - عن طـريق االمـتحـان اHهـنيq في حدود 30 % من
اHـنـاصب اHطـلـوب شـغلـهـاq من بW اHـسـاعدات احلـاضـنات
الالئي يثـب¤ خمس (5) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

qالصفة
3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
qـطلـوب شغـلهاHـناصب اHو في حدود 10 % من ا qالتـأهيل
من بــW اHـســاعـدات احلــاضــنـات الالئـي يـثــبـ¤ عــشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 34 :  : ترقى اHساعدات احلاضنات الرئيسات :
1 -  عن طـريق االمتـحان اHهـني من بW اHـساعدات
احلـاضنـات الـرئـيـسيـات الالئي يـثـبـ¤ خمس (5) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
التأهيل في حدود 20 % من اHناصب اHطلوب شغلهاq من
بــW اHــســاعــدات احلــاضــنــات الــرئــيـســيــات الـالئي يــثــبـ¤

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
تـخـــضــع اHـــوظـــفــــات اHـــقـــبـــوالت تـطــبـيــقـــا لــهـذه
اHــادةq قـبل ترقيــتهنH qتـابـعــة تـكـــويـن بنــجـاح تـحـدد
مـــدّتــه ومـحـتــواه وكـيــفـيات تـنــظـيــمه بـقـــرار مـشـترك
بW الـوزير اHـكلف بـالتـضامن الـوطني والـسلـطة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك مساعدات األمومةسلك مساعدات األمومة

اHـادة اHـادة 35 :  :  يـضم ســلك مـسـاعــدات األمـومـة ثالث (3)
رتب : 

qرتبة مساعدات األمومة -
qرتبة مساعدات األمومة الرئيسيات -
- رتبة مساعدات األمومة الرئيسات.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHادة اHادة 36 : تـكلف مسـاعدات األمومـة بضمـان التكفل
اHـؤسـسـاتي لألطـفـال الذيـــن يتـراوح سـنـهم مـن سـت (6)
ســنــــوات إلى ثـــمـــاني عـــشــرة (18) ســـنــة كـــامـــلـــة. ويــقـــمن
�ـجـمـوع اHــهـام اHـتـعـلـقــة بـتـلـبـيـة االحـتــيـاجـات اإلجـمـالـيـة

لألطفال اHتكفل بهم. 
ويكلفن بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :
qراهقHتلبية االحتياجات الغذائية للطفل وا -

- ضـمان حـفظ صـحة الـطـفل واHراهق وأمـنـهمـا على
qالوقائي والعالجي WستويHا

qتلبية احتياجات التغذية للرضيع وللطفل -
- ضـمـان الـنظـافـة الـغـذائـيـة واجلـسـديـة والـهـنـدامـية

qواحمليطية
- ضمـان حفظ صـحة الرضـيع والطفـل وأمنهـما على

qالوقائي والعالجي WستويHا
- القيام بكل اHهام ذات الصلة.

اHــادة اHــادة 30 : : زيـــادة عــلى اHــهـــام اHــنــوطــة بـــاHــســاعــدات
qســاعـدات احلاضنـــات الرئيـسياتHتكـلــف ا qاحلاضـنـات

على اخلصــوص �ا يأتي :
qشروع احلياتي للطفلHشاركة في إعداد اHا -
qضمان النمو النفسي واالجتماعي للطفل -

- تــــثــــبــــيـت مــــكــــانــــة الــــوالــــديـن وتــــشــــجــــيع رابــــطــــة
qالقرابــة

- ضمان الشروط الضرورية لتوطيد عالقة الثقة. 

اHـادة اHـادة  31 :  : زيـادة عـلى اHـهـام اHـنـوطـــة بـاHـســـاعـدات
احلاضنـات الرئـيسـيــاتq تكـــلـف اHسـاعــدات احلـاضنـات

الرئيسـاتq ال سيما �ا يأتي :
- اHــــــــشــــــــاركــــــــة فـي إعــــــــداد بــــــــرامج الــــــــنــــــــشــــــــاطــــــــات

qالبيداغوجية و التربوية
- تــنــظــيم الـــنــشــاطــات الــتــربــويــة واHــســلــيــة حــسب

  qاحتياجات الطفل و تنفيذها
Wتـــــطـــــويــــر االتـــــصـــــال وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعالقـــــة مـــــا بــــ -

qاألشخاص
- اHــشـاركـة في تــقـيـيم نــوعـيـة وفـعــالـيـة مــخـطـطـات

النشاطات.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHــــادة اHــــادة 32 :  : تـــــوظف  اHـــــســــاعــــدات احلـــــاضــــنـــــات عــــلى
أســاس الــشـهــادة من بــW اHـتــرشــحـات احلـــائـزات شــهــادة
بـــكـــالـــوريـــا الـــتــعـــلـــيم الــثـــانـــوي الالئي تــــابــعن تـــكــويــنــا
مــتـخــصـصــا Hـدة أربــعـة وعــشـرين (24) شــهـرا بــنــجـاح في

مؤسسة عمومية للتكوين اHتخصص.

33 : : تــوظف أو تــرقى اHــســاعــدات احلــاضــنــات اHـادة اHـادة 
الرئيسيات :

1 - عـــــلى أســـــاس الـــشــــهـــادة مـن بـــW اHــــتـــرشــــحـــات
احلائـزات شهادة بـكالوريا الـتعلـيم الثانـوي الالئي تابعن
تـكـويـنـا مـتخـصـصـا Hـدة سـتـة وثالثW (36) شـهـرا بـنـجـاح

qتخصصHفي مؤسسة عمومية للتكوين ا
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1 - عــــلى أســـــاس الـــشـــــهـــادة مـن بـــW اHــــتـــرشــــحـــات
احلائـزات شهادة بـكالوريا الـتعلـيم الثانـوي الالئي تابعن
q(36) شهـرا بنـجاح Wدة سـتة و ثالثH تكـوينـا متخـصصـا

qتخصصHفي مؤسسة عمومية للتكوين ا
2 -  عـن طــريق االمـــتــحـــان اHــهـــنيq في حــدود 30 % 
من اHـنـاصب اHـطلـوب شـغـلهـا من بـW مـساعـدات األمـومة
الالئي يثـب¤ خمس (5) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

qالصفة
3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
التأهيل في حدود 10 % من اHناصب اHطلوب شغلهاq من
بـW مـساعـدات األمـومـة الالئي يـثبـ¤ عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 41 :  : ترقى مساعدات األمومة الرئيسات :
 1 - عن طـريق االمتـحان اHهـنيq من بW مـساعدات

األمومة الرئـيسيات الالئي يـثب¤ خمس (5) سنوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
التأهيل في حدود 20 % من اHناصب اHطلوب شغلهاq من
بW مـسـاعـدات األمـومـة الـرئيـسـيـات الالئي يـثـبـ¤ عـشر

( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
qادةHـقـبـوالت تطـبـيـقـــا لـهــذه اHـوظـــفـات اHتخـضع ا
قــبـل تــرقـــيــتـــهن Hـــتــابـــعــة تـــكــويـن بــنـــجــاحq حتــــدد مـــدتــه
Wومــحـــــتــواه وكـــيــــفــيـــات تــنــظـــيــمه بـــقــرار مــشـــتــرك بــ
الــوزيـر اHــكــلف بــالــتــضــامن الــوطــني والــســلــطــة اHــكــلــفـة

بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك اHساعدين في  احلياة اليوميةسلك اHساعدين في  احلياة اليومية

اHادة اHادة 42 : : يضم سلك اHسـاعدين في  احلياة اليومية
ثالث ( 3) رتب :

qساعدين في احلياة اليوميةHرتبة ا -
qWساعدين في احلياة اليومية الرئيسيHرتبة ا -

- رتبة اHساعدين في احلياة اليومية الرؤساء.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

qــســاعــدون فـي احلــيــاة الــيــومــيـةH43 : : يــكــلف ا اHـادة اHـادة 
حسب تخصصهمq على اخلصوص �ا يأتي :

- مرافقة ومسـاعدة األشخاص في وضعية تبعية أو
األشخـاص اHـعوقـW أو من هم في وضع صـعب Hسـاعـدتهم
لـلــقـيــام بـنــشـاطــات احلـيــاة الـيــومـيــة في الــوسط الـعــائـلي

qؤسساتيHوا

- ضـمـان الـنظـافـة الـغـذائـيـة واجلـسـديـة والـهـنـدامـية
qواحمليطية

- القيام بكل اHهام ذات الصلة.

37 : : زيـــادة عـــلى اHـــهـــام اHـــنـــوطـــة �ـــســـاعـــدات اHــادة اHــادة 
األمــومــةq تــكــلف مــســاعــدات األمــومــة الــرئــيــسـيــاتq عــلى

اخلصوص �ا يأتي :
- اHـــشــــاركـــة في إعــــداد اHـــشـــروع احلــــيـــاتي لــــلـــطـــفل

qراهق وتسيير مخططات �وهما الفرديةHوا
- ضـــمــــان الـــنـــمــــو الـــنـــفــــسي واالجـــتــــمـــاعي لــــلـــطـــفل

qراهقHوا
- تــــثــــبــــيت مــــكــــانــــة الـــوالــــديـن و تــــشـــجــــيـع رابــــطـــة

qالقرابــة
qضمان الشروط الضرورية لتوطيد عالقة الثقة -

qWعوقHا WراهقHضمان التكفل باألطفال وا -
- تـــــشــــــجـــــيع تـــــكــــــيـف األطــــــفــــال واHــــــراهــــــقـــــW مـع
اHــــؤســــســــة و إدمـــاجــــهـم فـي احملـــيـط الـــعـــائــــلي واHـــدرسي

واالجتماعي.

اHـادة اHـادة 38 : : زيـــادة عـلـى اHــهـــام اHــنـوطــــة �ـســاعـدات
األمـــــومــــة الــــرئـــــيــــســــيـــــاتq تــــكــــلـف مــــســــاعـــــدات األمــــومــــة

الرئيسـاتq على اخلصوص �ا يأتي :
- اإلشــــراف عــــلى وضـع بــــرامج الــــتــــكــــفل بــــاألطــــفــــال

qWراهقHوا
- اHــشــاركــة في إعــداد وتــنـــفــيــذ بــرامج الــنــشــاطــات

qسليةHالبيداغوجية التربوية و ا
Wتـــــطـــــويــــر االتـــــصـــــال وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعالقـــــة مـــــا بــــ -

qاألشخاص
- اHــشـاركـة في تــقـيـيم نــوعـيـة وفـعــالـيـة مــخـطـطـات

النشاطات.

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط شروط التوظيفالتوظيف

اHــادة اHــادة 39 :  : تـــوظف مــســاعــدات األمـــومــة عــلى أســاس
الـشــهادة من بـW اHـتـرشحـات احلـائـزات شـهادة بـكـالـوريا
الــتـعـلــيم الـثـانــوي الالئي تـابـعـن تـكـويـنــا مـتـخــصـصـا Hـدة
أربعة و عشرين (24) شهرا بنـجاحq في مؤسسة عمومية

للتكوين اHتخصص.

اHــــادة اHــــادة 40 : : تــــوظـف أو تــــرقى مــــســـــاعــــدات األمــــومــــة
الرئيسيات :
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- اHــشــاركـــة في تــقــيــيـم تــطــور الــوضـــعــيــة الــفــرديــة
qWللمقيم

- متابعة مشاريع اإلدماج االجتماعي واHهني.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

46 : : يــوظف اHــســاعــدون في احلــيــاة الــيــومــيــة اHـادة اHـادة 
عـــلى أســـاس الــشـــهـــــادة مـن بـــW اHـــتــرشـــحـــW احلـــائــزيـن
شـــهــادة بـــكـــالــــوريـــا الـــتــعــــلـــيم الـــثـــانــــوي الـــذين تـــابـــعــــوا
تــكــــويــنــا مــتـخــصــــصــا Hــدة أربــعــة وعــشــرين (24) شــهــرا

بنجاحq في مؤسسة عمومية للتكوين اHتخصص.

اHــادة اHــادة 47 : : يـــوظف أو يـــرقى اHــســـاعــدون فـي احلــيــاة
اليومية الرئيسيون :

WـــتـــرشـــحـــHا W1 - عـــلى أســـــاس الـــشـــهـــــادة مـن بـــ
احلـائزين شهـادة بكـالوريـا التـعليم الـثانـوي الذين تـابعوا
q(36) شـهـرا بـنـجاح Wـدة ستـة وثالثH تـكويـنـا متـخـصصـا

qتخصصHفي مؤسسة عمومية للتكوين ا
2 -  عن طـــريق االمـــتـــحــان اHـــهـــنيq فـي حــدود 30 %
من اHــنـــاصب اHــطــلـــوب شــغــلــهـــاq من بــW اHـــســاعــدين في
احلــيــاة الــيــومــيـة الــذيـن يــثـبــتــون خــمس (5) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
مـن بـW اHــسـاعــدين في احلــيــاة الـيــومــيـة الــذين يــثـبــتـون

عشر ( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHــادة اHــادة 48 : يــرقـى اHــســـاعـــدون في احلـــيـــاة الــيـــومـــيــة
الرؤساء :

1 -  عن طريق االمتـحان اHهنيq من بW اHساعدين
في احلياة الـيومـية الرئـيسـيW الذين يـثبـتون خمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
من بW اHـساعدين في احلـياة اليـومية الـرئيسـيW الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
 يـخـضع اHـوظـفـون اHـقـبـولـون تـطـبـيـقــا لـهــذه اHـادة
قــبـل تــرقــيــتـــهم Hــتــابــعــــة تــكــويـــن بــنــجــاحq حتـــدد مـــدته
Wومـــحـــتـــواه وكــيـــــفـــيــات تـــنــظـــيـــمه بــقـــرار مـــشــتـــرك بــ
الــوزيـر اHــكــلف بــالــتــضــامن الــوطــني والــســلــطــة اHــكــلــفـة

بالوظيفة العمومية.

- اHـساهـمـة في حـفظ واستعـادة وحتفيز اسـتقاللية
األشــخـــاص في وضـــعـــيـــة تــبـــعـــيــة و تـــشـــجـــيع بـــقــائـــهم في

qنزلHا
- ضــمـان إعــانـة األشــخـاص في وضــعـيــة هـشــة الـذين
لـهم صـعـوبـات عـابـرة أو دائـمـة بـسـبب الـسن أو اHـرض أو

qاإلعاقة أو مشاكل اجتماعية
- إقـــــامــــــة عالقـــــة نـــــوعـــــيـــــة لــــــفك عـــــزلـــــة األشـــــخـــــاص

qأو في وضعية تبــعية و تلبية احتياجاتهم WعــوقHا
- الـــــتــــدخـل في اHـــــنــــزل أو فـي هــــيـــــاكل اســـــتــــقـــــبــــال
األشــخـاص اHـســنـW لــتـقــد¨ اHــسـاعـــدة والــدعم لـهم  ودعم

نشاطاتهــم في احلياة اليومية.   

اHادة اHادة 44 :  : زيادة عـلى اHهـام اHنـوطة بـاHسـاعدين في
احلــيـاة الــيـومــيـةq يــكـلف اHــســاعـدون في احلــيـاة الــيـومــيـة

الرئيسيون حسب تخصصهمq على اخلصوص �ا يأتي :
qـــــــشــــــخّصHــــــشــــــروع الــــــفــــــردي اHـــــــشــــــاركــــــة فـي اHا -
لألشــخـاص اHــتــكــفّل بــهم بــالـعـالقـة مـع الـعــائــلــة  والــفـريق

qتعدد االختصاصاتHا
qورفاهيتهم WقيمHتشجيع استقاللية ا -

- التنبؤ بـالنزاعات و التصـدي لوضعيات األزمات
qWللمقيم

- اHــشــاركــة فـي اســتــقـــبــال وإدمــاج اHــقـــيــمــW داخل
qؤسسات أو لدى عائالتهمHا

- اHشـاركـة في تأطـيـر و تنـشـيط األعمـال الـتربـوية
qو اجلماعية

- مــــرافــــقــــة مــــقــــيم أو عــــدة مــــقــــيـــــمــــW في احلــــصص
qالفردية لإلدماج

- اHـسـاعـدة في تنـشـيط الـقدرات الـبـدنـية واحلـسـية
واحلركية للمقيمW بواسطة نشاطات احلياة اليومية.

اHادة اHادة 45 : : زيادة عـلى اHهـام اHنـوطة بـاHسـاعدين في
احلـياة الـيوميـة الرئـيسـيqW يـكلف اHـساعـدون في احلياة
الــيـومـيـة الــرؤسـاء حـســب تــخـصـصـهـــمq عـــلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
- اHـشاركة في تنظـيم النشاطـات اHشغلـة والبدنية
والــــريـــاضــــيـــة وأعــــمــــال الـــتــــنـــشــــيط والــــتـــرفــــيه  لـــفــــائـــدة
األشــخـاص اHــتـكــفل بــهمq بــالـتــنـســيق مع الــفــريق اHـتــعـدد

qاالختصاصات
- اHــــشـــاركــــة في إعــــداد و تـــنــــفــــيـــذ بــــرامج الــــتــــكـــفل

qوضمان تقييمها
- اHـشـاركـة في إجناز األدوات الـتـعـليـمـيـة اHرتـبـطة

qمارسة مهامهم�
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- اHــــشــــاركــــة في الــــتــــحــــضــــيــــر اHــــادي لــــلــــنــــشــــاطـــات
qؤسسةHسلية والترفيهية التي تطورها اHالتربوية و ا

- الـسـهـر عـلى أمن األطـفـال واHـراهـقـW اHـتكـفل بـهم
qفي الوسط التربوي

- تـــــطــــويــــر عالقـــــات الــــثــــقــــة مـع األولــــيــــاء وعــــائالت
األشخاص اHتكفل بهم.

ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)
ساعة.

WـــربــHــــنـــوطـــة بـــاHــــهـــام اH52 : : زيـــــادة عــــلى ا اHــادة اHــادة 
اHـتـخـصصـqW يـكـلف اHـربون اHـتـخـصـصون الـرئـيـسـيون
بــضــمــان تــنــظـــيم نــشــاطــات الــتــكــفـل اإلقــامي في الــوسط

اHفتوح وفي الوسط التربوي أو �نزل الفئات اHعنية.

ويكلفونq بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :
- الـسـهـر علـى اإلدمـاج اHدرسـي و العـائـلي لـألحداث
qتعدد االختصاصاتHتكفل بهم باالتصال مع الفريق اHا

WـراهـقHالـقـيـام بـالـعمـل اجلواري جتـاه األطـفـال وا -
والراشـدين الـذين هم في وضـعـية إعـاقـة أو خـطر مـعـنوي

qأو عدم التكيف أو شدة اجتماعية
- مــــسـاعـــدة األطــفـــال واHــراهــقـــW الــذين هـم فـــي
وضـعية اجـتمـاعية صـعبـة أو إعاقـة أو اHهمـشW السـتعادة
استـقالليـتهــم واحملافـظة عـليـها وتـنميـتهـا وكذا إنـدماجهم

qتعدد االختصاصاتHاالجتماعي بالتعاون مع الفريق ا
- اHــــــــشـــــــــاركــــــــة فـي إعــــــــداد اHــــــــشـــــــــاريـع الــــــــفــــــــرديــــــــة
واHـؤسساتيـة باالتصال مع الـفريق اHتعـدد االختصاصات

qوضمان تقييمها
- تــنـــظــيم عـــمــلــيـــات الــتــنـــشــيط والـــتــرفــيه لـــفــائــدة
األشــخــاص اHـتــكــفل بــهم بــالــتــنــســيق مع الــفــريق اHــتــعـدد

qاالختصاصات
- تـشـجيع تـنـمـية االسـتـقالليـة وقـدرات التـعـلم لدى

qتعدد االختصاصاتHالطفل باالتصال مع الفريق ا
- اHـــــشــــاركـــــة بـــــالــــتـــــنـــــســـــيق مع الـــــفـــــريق اHـــــتـــــعــــدد
االخـتصاصات في أعـمال التلـخيص حول وضعـية األطفال

واHراهقW اHعوقW أو الذين هم في وضع صعب.
ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)

ساعة.

WـــربــHــــنـــوطـــة بـــاHــــهـــام اH53 :  : زيـــــادة عــــلى ا اHــادة اHــادة 
اHـتـخـصـصـW الـرئـيـسـيـqW يـكـلف اHـربـون اHـتـخـصـصون

الرؤساءq على اخلصوص �ا يأتي :

الفصل الرابعالفصل الرابع
WربHاWربHسلك سلك ا

اHادة اHادة 49 :  : يضم سلك اHربW أربع (4) رتب :
- رتـبــة اHــربــW اHــســاعــدين q اHــوضـوعــة في طــريق

qالزوال
qWتخصصHا WربHرتبة ا -

qWالرئيسي WتخصصHا WربHرتبة ا -
- رتبة اHربW اHتخصصW الرؤساء.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـــــادة اHـــــادة 50 : يـــــكــــــلف اHــــــربـــــون اHــــــســـــاعــــــدونq حـــــسب
تـخصـصهمq باHـشاركـة في النـشاط الـتربـوي  والتـنشيط
وتـنظـيم احليـاة اجلمـاعيـة للـمقـيمـW بالـتعـاون مع الفـرقة

اHتعددة االختصاصات.
ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :

- ضـمان الـتـربـية أو إعـادة الـتـربيـة اخلـاصـة اHكـيـفة
q تكفل بهاHللفئات ا

- ضـمــان مــرافـقـة وتـأطــيـر األشـخـاص اHـتـكـفل بـهم
qأثناء نشاطات اإلطعام والنظافة اجلسدية والهندامية

- ضـمــان تـأطـيــر ومـســاعـدة األشــخـاص اHــتـكــفل بـهم
qؤسسة وخارجهاHأثناء تنقالتهم داخل ا

- القيام بكل اHهام ذات الصلة.
ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)

ساعة.

WـــربـــHـــــنـــوطـــة بـــاHــــهـــام اHــــادة 51 : : زيـــــادة عــــلى اHــــادة اHا
اHــــســــاعــــدينq يــــكــــلـف اHــــربـــون اHــــتــــخــــصــــصــــون حـــــسـب
تــخــصــصــهـم بــاHـــشــاركــة في الــتــكــفل بــالــفــئــات في وضع

إعاقة أو هشاشة أو شدة اجتماعية أو عدم التكيف.
ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :

- ضـمان الـتكـفل الـتربـوي وإعادة الـتـربيـة لألحداث
اHـــــوضـــــوعـــــW فـي الـــــوسط اHـــــغــــلـق أو الــــوسـط اHــــفـــــتــــوح
بــالــتــعــاون مع الــفــريق اHــتــعــدد االخــتــصــاصــات والــعــائــلـة

qعنيةHؤسسات اHوا
- تــــطــــويــــر نــــشـــاطــــات الــــيــــقــــظـــة لــــفــــائــــدة األطــــفـــال
بـالتنسيق مع النـفسانيW ومـستخدمي التـأطير التقني

qWعنيHا
- اHــــســـــاهـــــمـــــة في حتـــــفـــــيــــز اإلبـــــداع لـــــدى األطـــــفــــال
وتــشــجــيع اســتـقاللــيــتــهم و حتــســW سـلــوكــهم االجــتــمـاعي

qتعدد االختصاصاتHبالتنسيق مع أعضاء الفريق ا
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2 -  عن طريق االمـتحان اHـهني في حدود 30 % من
WـتـخـصـصHا WـربـHا Wمن بـ qـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHا
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
3 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
مـن بـW اHـربـW اHـتـخــصـصـW الـذين يــثـبـتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 56 : : يرقى اHربون اHتخصصون الرؤساء :
WـــربــHا Wمن بــ qـــهــنـيH1 - عن طـــريق االمــتـــحــان ا
اHــتـــخــصـــصـــW الــرئـــيــســـيـــW الــذين يـــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
من بW اHـربW اHـتخـصـصW الـرئيـسيـW الذين يـثبـتون

عشر ( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

qــادةHقبولـون تطـبيـقا لهذه اHوظفـــون اHيخــضع ا
قــبـل تــرقــيــتـــهــم Hــتــابــعـــة تــكــويـــن بــنــجــاحq حتــدد مــدتـه
Wومــحـتــــواه و كــيــفــــيـات تــنــظــيـــمه بــقــرار مــشــتــرك بـ
الــوزيـر اHــكــلف بــالــتــضــامن الــوطــني والــســلــطــة اHــكــلــفـة

بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

57 :  : يــدمـج في رتــبــة مــربي مــســاعــدq اHــربـون اHـادة اHـادة 
اHساعدون اHرسمون واHتربصون.

qـــــادة 58 : : يــــــدمـج فـي رتـــــبــــــة مـــــربـي مـــــتـــــخــــــصصHـــــادة اHا
اHـربـون اHـرسـمـون واHتربصون.

qادة 59 : يدمج في رتبـة مربي متخصص رئيسيHادة اHا
اHربون اHتخصصون اHرسمـون واHتربصون.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اHطبقة على شعبة التعليم اHتخصص وإعادةاألحكام اHطبقة على شعبة التعليم اHتخصص وإعادة

التكييف اHهنيالتكييف اHهني

اHادة اHادة 60 : : تشتمل شـعبة التعليم اHتخصص و إعادة
التكييف اHهني على األسالك اآلتية :

qهنيHسلك مدربي إعادة التكييف ا -
qتخصصHسلك معلمي التعليم ا -
- سلك أساتذة التعليم اHتخصص.

- الــسـهــر عـلى تـنــظـيم األنــشـطـة اHــشـغــلـة والـبــدنـيـة
والـــريــاضـــيــة والـــتــنــشـــيط والــتـــرفــيه لـــفــائـــدة األشــخــاص
qتعدد االختصاصاتHتكفل بهم بالتنسيق مع الفريق اHا
- اHـــشـــاركـــة فـي إعـــداد و تـــنـــفــيـــذ بـــرامـج الـــتـــربـــيــة

qتخصصة ومتابعتها و تقييم نتائجهاHا
- اHـــــســــاهـــــمـــــة في إعـــــداد و/أو تــــكـــــيــــيـف الــــبـــــرامج
والـوســائل الــبـيــداغــوجـيــة الـضــروريــة لـلــتـكــفل بــالـفــئـات

qستقبلةHا
- اHشـاركـة في إعــداد األدوات الـتعــلـيــمـيـة اخلـاصـة

 qرتبطة �مارسة مهامهمHا
ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)

ساعة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHادة اHادة 54 : : يوظف أو يرقى اHربون اHتخصصون :
WـــتـــرشـــحـــHا W1- عـــلى أســـــاس الـــشـــهـــــادة مـن بـــ 

احلـائزين شهـادة بكـالوريـا التـعليم الـثانـوي الذين تـابعوا
تـــكــويـــنـــا مــتـــخــصـــصــا Hــــدة أربـــعــة وعـــشــرين (24) شـــهــرا

qتخصصHفي مؤسسة عمومية للتكوين ا qبنجاح
 2 - عن طـــريق االمـــتـــحــان اHـــهـــنيq فـي حــدود 30 %

من اHـناصب اHـطلـوب شـغلـهاq من بـW اHربـW اHسـاعدين
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
 3 - عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة

qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
مـن بــW اHـــربــW اHــســـاعــدين الـــذين يــثـــبــتـــون عــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخـضع اHوظفون اHـقبولـون تطبيـقا للـحالتW 2 و3
أعالهq قــبـل تـرقــيــتــهم Hــتــابــعــــة تــكــويــن بــنــجــــاحq حتـــدد
مــدتـه ومـحـتــــواه وكـيـفـــيـات تــنـظـيــمه بــقــرار مـشـتـرك
بW الـوزير اHـكلف بـالتـضامن الـوطني والـسلـطة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 55 : : يــوظف أو يــرقى اHــربـون اHــتــخـصــصـون
الرئيسيون :

WــتـــرشــحـــH1 - عــلـى أســـاس الــشــهـــادة مـن بـــيـن ا 

احلـائزين شهادة بكـالوريا التـعليم الثانـوي  الذين تابعوا
تـكـويـنـا مـتخـصـصـا Hـدة سـتـة وثالثW (36) شـهـرا بـنـجـاح

qتخصصHفي مؤسسة عمومية للتكوين ا
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اHـادة اHـادة 64 :  : زيــادة عــلى اHـهــام اHــنـوطــة �ــدربي إعـادة
الـــتــكـــيــيف اHـــهــني الـــرئــيـــســيــqW يـــكــلـف مـــدربـــو إعـــادة
الــتـــكـــيــيف اHـــهـــني الــرؤســـاء بـــضــمـــان تــأطـــيـــر الــتـــكــفــل
بــاألشـخــاص غــــيـر اHــتــكـيــفــــW و إعـادة تــكــيـيــفــهم مــهـنــيـا

باستعمال اHناهج والتقنيات اHناسبة.

و يكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :
- إعداد برامج التمـهW اHكيف و حتييـنها وإثرائها

 qوضمان تنفيذها و تقييم نتائجها
- ضــمــان تـأطــيــر الــنـشــاطــات الـتــقــنــيـة و نــشــاطـات
إعــــادة الــــتــــكـــــيــــيف والــــتـــــدريب عــــلـى األعــــمــــال اHــــنــــجــــزة

qؤسسةHبا
- تـــطـــويــر قـــدرات األشـــخــاص اHـــعـــوقــW الكـــتـــســاب

qاستقاللية أكثر
- اHـــشــاركــــة فـي تــنــــظـــيـم تــربــصـــات بــاHـــؤســســات
ومؤسسات اHسـاعدة عن طريق العمل و�ؤسسات العمل

qاحملمي
- اHــشــاركــة فـي أشــغــال الــلــجــــان اخلــاصـــة اHــكــلــفـة
بـإعداد الـتقـنـيات الـبيـداغـوجيـة وكذا األدوات الـتـعلـيمـية

qكيفـة و اعتمادهاHا
- تـنــظـيم خــــرجـات الــتــكـوين اHــهـــني الـتــطـــبـيـقي

في اHؤسسات.
ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)

ساعة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHادة اHادة 65 :  : يوظف مدربـو إعادة التكـييف اHهني عن
طـريق مسابـقة على أسـاس االختبـارات من بW احلائزين

شهادة التحكم اHهني أو شهادة معادلة لها.

 يـخــضع اHــتــرشـحــون الــذين » تــوظـيــفــهم تــطـبــيــقـا
لـهذه اHادةq أثناء فـترة التربص Hـتابعة تـكوين حتضيري
لـشـغل اHنـصبq حتـدد مدته ومـحـتواه وكـيـفيـات تـنظـيمه

بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

اHـادة اHـادة 66 : : يــوظف أو يـرقى مـدربـو إعــادة الـتـكـيـيف
اHهني الرئيسيون كما يأتي :

1 -  عن طريق مسـابقة على أسـاس االختبارات من
بـW اHـترشـحـW احلـائزين شـهـادة تـقـني أو شهـادة مـعـادلة

qلها

الفصل األولالفصل األول
سلك مدربي إعادة التكييف اHهنيسلك مدربي إعادة التكييف اHهني

اHادة اHادة 61 : : يضم سلك مـدربي إعادة التكـييف اHهني
ثالث ( 3) رتب :

qهنيHرتبة مدربي إعادة التكييف ا -
qWهني الرئيسيHرتبة مدربي إعادة التكييف ا -

- رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني الرؤساء.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 62 : : يـــكــلـف مــدربـــو إعــادة الـــتـــكــيـــيف اHـــهــني
بــتـــلـــقــW تـــمـــهـــW تــقـــني ومـــهـــني مـــكــيـف لألشـــخــاص في
وضــعـيــة إعـاقــة أو عـدم تــكـيفq اHــسـتــقـبـلــW في مـخــتـلف
أنــواع اHـــؤســســات الــتـــابــعــة لـإلدارة اHــكــلـــفــة بــالـــتــضــامن

الوطني.
ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي : 

- ضـــمـــان تـــمــهـــW األشـــخـــاص اHــعـــوقـــW و تـــكــيـــيف
qقدراتهم مع مختلف مناصب العمل

WــــعــــوقــــHضــــمـــــان تــــكــــيــــيف مــــهــــنـي لألشــــخــــاص ا -
qوتدريبهم على العمل

- تــثـمــW طـاقــات األشــخـاص اHــعـوقــW اHـتــكــفل بـهم
qهنيHاألداء ا Wقصد حتس

- اHشاركة في التـحضير اHادي لـورشات التكييف
qWعوقHوإعادة التكييف لألشخاص ا

- الــــســــهــــر عــــلى صــــيــــانــــة اHــــعــــدات و احلــــفــــاظ عــــلى
qالورشات

ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)
ساعة.

اHـادة اHـادة 63 : زيــادة عــلى اHـهــام اHــنـوطــة �ــدربي إعـادة
الـتـكـيـيـف اHـهـنيq يـكـلف مـدربـو إعــادة الـتـكـيـيف اHـهـني

الرئيسيونq على اخلصوص �ا يأتي :
- اHـــــشــــاركـــــة فـي تــــنـــــظـــــيم الـــــتـــــكــــفـل اHـــــؤســــســـــاتي

qWستقبلHلألشخاص ا
- اHـشاركـة في إعـداد بـرامج إعادة الـتـكيـيف اHـهني

qو ضمان تنفيذها
- اHشاركة في تقـييم االمكانيات اHهنية لألشخاص

qبالعالقة مع التأطير التقني للمؤسسة WعوقHا
- اHـشاركـة في تقـييـم نشـاطات الـتكـفل اHتـخذة في

إطار مشروع اHؤسسة.
ويلـزمـون بحـجم سـاعي أسبـوعي مـدته ثالثون (30)

ساعة.
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2 Wـقبولــون تطـبيقـــا للحـالتــHـوظفون اHيخـضع ا
و3 أعــاله قـبــل تـرقـيـتــهــم Hـتـابــعـة تـكـويـن بــنـجـاحq حتـدد
مـدته ومحـتواه وكيـفيـات تنـظيـمه بقـــرار مشـترك بيـن
الـوزيــر اHـكــلف بـالـتـــضـامـن الـوطــني والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 69 : : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفـة مدرب
إعــادة تــكــيــيـف مــهــني رئــيسq مــدربــو إعـــادة الــتــكـــيــيف
اHــهـــني الــرئـيــــسـيــون الـذيـــن حتـــصــلـوا بــعـد تـــوظـيــفـهم
عـلى شـهـادة تــقـني ســام في الـتـخــصص أو شـهـادة مـعـادلـة

لها.   

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك سلك معلمي التعليم اHتخصصمعلمي التعليم اHتخصص

اHـادة اHـادة 70 : : يــضم ســلك مــعــلـمـي الـتــعــلــيم اHــتــخـصص
ثالث ( 3) رتب : 

- رتـبـة مـعـلـمي الـتـعـلـيم اHـتـخـصصq اHـوضـوعـة في
qطريق الزوال

qWتخصص الرئيسيHرتبة معلمي التعليم ا -
- رتبة معلمي التعليم اHتخصص الرؤساء.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 71 : : يـكــلف مـعــلـمـو الــتـعـلــيم اHـتــخـصصq عـلى
اخلصوصq �ا يأتي : 

qفي الــطـور االبــتـدائي qضــمـان تــعـلــيم مــتـخــصص -
qذهنيا WعوّقHبـصريا أو سمعيا أو حركيا أو ا Wللمعوق

qباستعمال طرق وتقنيات مناسبة
- دعم ومـرافقـة األطفـال اHـعوقـW بصـريا أو سـمعـيا
أو حـــركـــيــا أو اHـــعــوّقـــW ذهــنـــيـــا الــذين لـــديـــهم صــعـــوبــات
مــدرســيــة عن طــريق تــنــظــيـم دروس اســتــدراكــيــة فــرديـة

qدرسيHودروس الدعم ا
qتابعة والتقييم البيداغوجي للتالميذHضمان ا -

ويــلـــزمـــون بـــحـــجم ســـاعي أســـبـــوعي مـــدته اثـــنـــتــان
وعشرون ( 22) ساعة.

72 : : زيـــــادة عـــــلى اHــــهــــام اHــــنـــوطـــة �ــــعـــلـــمي اHــادة اHــادة 
الـتــعـلـيم اHــتـخـصصq يــكـلف مـعــلـمـو الـتــعـلـيم اHــتـخـصص

الرئيسيون على اخلصوص �ا يأتي : 
- ضــمــان تــعـــلــيم مــتــخــصصq في الــطــور االبــتــدائي
لــلـــتالمــيـــذ اHــعـــوقــW بــصــــريــا أو ســـمــــعــيــا أو حـــركــيــا أو

qذهنيا بأقسام االمتحان WعوّقHا

2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيq في حدود 30 % من
اHناصب اHطلـوب شغلهاq من بW مدربي إعادة التكييف
اHـــهـــني الـــذين يــثـــبـــتـــون خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة
3 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
من بــW مـدربـي إعـادة الــتـكــيـيف اHــهــني الـذين يــثـبــتـون

عشر ( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخــضع اHــتــرشـحــون الــذين » تــوظـيــفــهم  تــطـبــيــقـا
لــلــحــالــة 1 أعاله Hـــتــابــعــة تـــكــوين حتــضــيـــري أثــنــاء فــتــرة
التـربص لـشغل اHـنـصبq حتدد مـدته ومـحتـواه وكـيفـيات

تنظيمه بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
2 Wـقـبـولـون تـطـبـيـقـا لـلـحـالـتHـوظفــون اHيـخـضع ا
و 3 أعاله قـبل تـرقيـتـهــم Hـتـابـعـــة تـكـويــن بـنـجـاحq حتـدد
مـدته ومحـتواه وكيـفيـات تنـظيـمه بقـــرار مشـترك بيـن
الـوزيــر اHـكــلف بالـتــضـامـن الـوطــني و الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 67 : : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفـة مدرب
إعــادة تــكــيــيف مــهــني رئــيــسيq مــدربــو إعــادة الــتــكـيــيف
اHهني الذين حتصـلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في

التخصص أو شهادة معادلة.   

اHــادة اHــادة 68 : : يــوظـف مــدربــو إعــادة الــتــكـــيــيف اHــهــني
الرؤساء كما يأتي :

1 -  عن طريق مسـابقة على أسـاس االختبارات من
بــW اHــتــرشـحــW احلــائــزيـن شــهـادة تــقــنـي ســام أو شــهـادة

qمعادلة لها

2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيq في حدود 30 % من
اHنـاصب اHطلـوب شغلـها من بW مـدربي إعادة التـكييف
اHهـني الرئـيسـيW الـذين يثـبتـون خمس (5) سـنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
التأهيل في حدود 10 % من اHناصب اHطلوب شغلهاq من
بــW مــدربي إعـادة الــتــكـيــيف اHــهـنـي الـرئــيـســيــW الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

يــخــضـع اHــتــرشـحــون الــذيـن » تــوظــيــفـهـم تــطــبــيــقـا
لــلــحــالــة 1 أعاله Hـــتــابــعــة تـــكــوين حتــضــيـــري أثــنــاء فــتــرة
التـربص لشغل اHـنصبq حتـدد مدته و محـتواه وكيـفيات

تنظيمه بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
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اHـادة اHـادة 75 :  : يــرقى عــلى أســاس الـشــهـادة بــصــفـة مــعـلم
التعـليم اHتـخصص الرئيـسيq معلمـو التعلـيم اHتخصص
الـــذين حتـــصــلـــوا بـــعــد تـــوظـــيــفـــهم عـــلى شـــهــادة لـــيـــســانس

التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.

اHـادة اHـادة 76 :  : يـوظـف أو يـرقى بـصـفــة مـعـلـمي الــتـعـلـيم
اHتخصص الرؤساء :

 1 - عـن طـــريق مــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبـارات

مـن بــــW اHــــتـــــرشــــحـــــW احلــــائـــــزين شــــهـــــادة اHــــاســـــتــــر في
qالتخصص أو شهادة معادلة لها

 2 -  عن طــريق االمـــتــحــان اHـــهــنيq في حــدود 30 %

مـن اHـنـاصـب اHـطـلــوب شـغــلـهــاq من بـW مــعـلـمـي الـتـعــلـيم
اHـتخصص الـرئيسيـW الذين يثـبتون خمس (5) سنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
 3 -  عـــلـى أســـاس االخـــتــــيـــارq بـــعــــد الـــتـــســــجـــيل في

قــائــمـــة الــتــأهـــيل في حــدود 10 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب
Wـتـخـصص الـرئـيـسـيHمـعـلـمي الـتعـلـيم ا Wمن بـ qشـغـلـهـا
الـذين يــثـبـتــون عـشـر ( 10) سـنــوات من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

بهذه الصفة. 

اHـادة اHـادة 77 :   :  يـرقى عـلى أســاس الـشـهـادة بـصــفـة مـعـلم
تــعــلــيم مــتــخــصص رئــيـسq مــعـلــمــو الــتــعــلــيم اHــتــخــصص
الـرئــيـســيـون الــذين حتـصــلـوا بــعـد تــوظـيـفــهم عـلـى شـهـادة

اHاستر في التخصص  أو شهادة معادلة لها. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــادة اHـــــادة 78 : :  يـــــدمــج فـي رتـــــبـــــــة مــــــعــــــلـم الـــــتــــــعـــــلـــــيم
اHـــتــخـــصصq مـــعـــلـــمـــو الـــتــعـــلـــيم اHـــتـــخـــصص اHـــرســـمــون

واHتربصون.

اHـــــادة اHـــــادة 79 :  :  يــــــدمـج فــي رتـــــبــــــة مــــــعــــــلــم الـــــتـــــعــــــلـــــيم
اHـتـخصص الـرئيـسيq اHـفتـشون الـتقـنـيون والـتربـويون
اHــوظـــفــون بـــعــنــــوان احلــالــة 2  من اHــادة 85 من اHـــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 93 - 102 اHـؤرخ في 12 أبــريل سـنـة 1993
واHــذكــور أعـالهq اHــنــحــدرون مـن ســلك مــعـــلــمي الــتـــعــلــيم

اHتخصص.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك أساتذة التعليم اHتخصصسلك أساتذة التعليم اHتخصص

80 : : يـضـم سـلـك أسـاتــذة الــتــعــلــيم اHــتـخــصص اHـادة اHـادة 
 : W( 2)    اثنت Wرتبت

qتخصصHرتبة أساتذة التعليم ا -
.Wتخصص الرئيسيHرتبة أساتذة التعليم ا -

- اHـشـاركـة في إعـداد و/أو تـكـيـيف بـرامج الـتـعـلـيم
اHــتـــخــصص لـــنــاقــصـي الــبــصـــر والــســمع وذوي الـــقــصــور

الذهني.
ويــلـــزمـــون بـــحـــجم ســـاعي أســـبـــوعي مـــدته اثـــنـــتــان

وعشرون (22) ساعة.

73 : : زيـــــادة عـــــلى اHــــهــــام اHــــنـــوطـــة �ــــعـــلـــمي اHــادة اHــادة 
الـتـعـلـيم اHـتـخـصص الـرئـيـسـيـqW يـكـلف مـعـلـمـو الـتـعـلـيم

اHتخصص الرؤساءq على اخلصوص �ا يأتي : 
- ضــمــان إجنــاز الــوســائل الــتــعــلــيــمــيــة الــضــروريــة
لــلـــتــعـــلــيـم اHــتـــخــصـص بــصـــفــة مـــســتـــمــرة وكـــذا حتــضـــيــر
اHـســاعـدات الــتـقــنـيــة اخلـاصــة بـنــاقــصي الـبــصـر والــسـمع

qوذوي القصور الذهني
- اHشـاركـة في أعـمال الـبـحث الـتطـبـيـقي في اجملال

qالنفسي البيداغوجي
- مــــســـاعــــدة اHـــفــــتــــشـــW فـي عـــمــــلـــيــــات الـــتــــفــــتـــيش

والتوجيه البيداغوجي.
ويــلـــزمـــون بـــحـــجم ســـاعي أســـبـــوعي مـــدته اثـــنـــتــان

وعشرون (22) ساعة.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيفشروط التوظيف

اHـادة اHـادة 74 :  :  يـوظف أو يـرقى بـصـفـة مـعـلـمي الـتـعـليم
 : Wتخصص الرئيسيHا

1 - عن طريق مـسـابقـة عـلى أساس االخـتـبارات من
بW اHترشحW احلـائزين شهادة ليسانس التعليم العالي

qأو شهادة معادلة لها
2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيq في حدود 30 % من
اHـــنـــاصب اHـــطــلـــوب شـــغــلـــهـــاq من بـــW مـــعــلـــمي الـــتـــعـــلــيم
اHتـخـصص الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
التـأهيل في حدود 10 % من اHناصب اHـطلوب شـغلها من
بW مـعلمي التـعليم اHـتخصص الـذين يثبـتون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
يــخــضـع اHــتــرشـحــون الــذيـن » تــوظــيــفـهـم تــطــبــيــقـا
لــلــحــالــة 1 أعاله Hـــتــابــعــة تـــكــوين حتــضــيـــري أثــنــاء فــتــرة
التـربص لـشغل اHـنـصبq حتدد مـدته ومـحتـواه وكـيفـيات

تنظيمه بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
2 Wـقبولـون تطـبيقـــا للحـالتــHـوظفون اHيخــضع ا
و 3 أعـاله قـبل تـرقـيـتــهم Hـتـابـــعـة تــكـوين بـنـجـــاحq حتــدد
مـدته ومـحتواه وكيـفيات تـنظيـمه بقــرار مـشترك بيـن
الـوزيــر اHـكــلف بالـتــضـامـن الـوطــني و الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
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يـــخــضع اHـــتــرشــحـــون الــذين » تـــوظــيــفـــهم Hــتـــابــعــة
qــنـصبHتــكـوين حتــضـيــري أثـنـاء فــتـرة الــتـربص لــشـغل ا
حتــدد مـــدته ومـــحـــتـــواه وكــيـــفـــيـــات تــنـــظـــيــمـه بــقـــرار من

الوزير اHكلف بالتضامن الوطني. 

اHـادة اHـادة 84 : :  يـوظف أو يـرقى بـصفـة أسـاتـذة الـتـعـليم
 : Wتخصص الرئيسيHا

1 - عن طريق مـسـابقـة عـلى أساس االخـتـبارات من
بW اHترشحW احلائزين شهادة اHاستر أو شهادة معادلة

qلها
2 - عن طريق االمـتحان اHهنيq في حدود 30 %  من

اHــنـــاصب اHـــطـــلـــوب شـــغـــلــهـــاq من بـــW أســـاتـــذة الـــتـــعــلـــيم
اHتـخـصص الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
من بW أسـاتذة الـتـعلـيم اHتـخصـص الذين يـثبـتون عـشر

( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

85 :  :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة أسـتاذ اHادة اHادة 
تــعـلــيم مـتــخـصص رئــيـسيq أســاتـذة الــتـعـلــيم اHـتــخـصص
الــذين حتــصــلــوا بـعــد تــوظــيـفــهم عــلى شــهــادة اHــاســتـر في

التخصص أو شهادة معادلة لها. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــادة اHـــــادة 86 :  :  يـــــدمـج في رتــــــبـــــــة أســـــتــــــاذ الــــــتــــــعــــــلــــــيم
اHتخصص الرئيسي :

- أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيـم اHـــــتـــــخـــــصـص اHـــــرســـــمـــــــون
qتربصونHوا

- اHــفـــتــشــون الـــتــقــنـــيــون والــتـــربــويــون اHـــوظــفــون
بعـنوان احلـالة 1 من اHادة 85 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
qـذكور أعالهHـؤرخ في 12 أبـريل سـنة 1993 واH93 - 102 ا

qتخصصHنحدرون من سلك أساتذة التعليم اHا
- اHفـتشـون اإلداريون واHـاليـون اHوظـفون بـعنوان
احلـالـــة 1 مــن اHـــادة 88 مــن اHـرســوم الـــتـنــفـيــذي رقـــم
qـذكور أعالهHـؤرخ في 12 أبـريل سـنة 1993 واH93 - 102 ا

اHنحدرون من سلك أساتذة التعليم اHتخصص.

الباب الرابعالباب الرابع
األحكام اHطبقة على شعبة علم النفساألحكام اHطبقة على شعبة علم النفس

اHـادة اHـادة 87 : :  تـشـتـمل شـعبـة عـلم الـنـفس عـلى األسالك
اآلتية :

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 81 : : يـــكـــلف أســـاتـــذة الـــتـــعـــلـــيــم اHـــتـــخـــصــص
بـــضـــمـــان تـــعـــلــــيم مـــتـــخــــصــص لـــلـــطــــور اHــــتــــوســـط فـي
WـــعـــوقــHـــتـــخــــصـــص والـــعـــادي لـألشـــخـــاص اHالــــوســـط ا

سمعيا وبصريا  وذهنيا �ناهج وتقنيات مناسبة.
ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي :

- تــــــلـــــقـــــW مـــــادة أو عـــــدة مـــــواد بـــــواســــــطـــــة مـــــنـــــاهج
وتـــقــنـــيـــات مــكـــيـــفـــة مع اإلعـــاقــة الـــبـــصــريـــة والـــســمـــعـــيــة

qوالذهنية
- دعم ومـرافـقـة األطـفـال اHــعـوقـW بـصـريـا وسـمـعـيـا
وحركيا واHعوّقـW ذهنيا الذين لديـهم صعوبات مدرسية

qدرسيHبتنظيم دروس فردية استدراكية والدعم ا
- ضــــــمــــان اHــــتــــــابــــعـــــة والــــتــــقــــيــــيم الــــبــــيــــداغــــوجي

للتالميذ.
ويـلــزمــون بـحــجـم ســاعـي أسـبــوعـي مـدته ثـماني

عشرة ( 18) ساعة. 

اHــادة اHــادة 82 : : زيـــــادة عــــلى اHــــهـــام اHــــنـــوطـــة بـــأســـاتــذة
التـعليــم اHتـخصـصq يكـلــف أساتذة الـتعلـيم اHتخصـص

الرئيسـيــونq على اخلصوص �ا يأتي : 
qــتـوسطHفي الــطـور ا qضــمــان تــعــلــيم مــتـخــصص -
لـلــتالمــيــذ اHــعـوقــW بــصـريــا وســمــعـيــا واHــعــوّقـW ذهــنــيـا

qبأقسام االمتحان
- اHـــشـــاركـــة في أعـــمـــال الــبـــحث اHـــطـــبق فـي اجملــال

qالنفسي البيداغوجي
- ضــمــان إجنــاز الــوســائل الــتــعــلــيــمــيــة الــضــروريــة
لــلـــتــعـــلــيـم اHــتـــخــصـص بــصـــفــة مـــســتـــمــرة وكـــذا حتــضـــيــر
اHـســاعـدات الــتـقــنـيــة اخلـاصــة بـنــاقــصي الـبــصـر والــسـمع

qوذوي القصور الذهني
- مساعدة اHفتشW في عمليات التفتيش و توجيه

.Wالبيداغوجي WستخدمHا

ويـلــزمــون بـحــجـم ســاعـي أسـبــوعـي مـدته ثـماني
عشرة (18)  ساعة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHـادة اHـادة 83 :  : يــوظف أســاتــذة الــتـعــلــيم اHــتـخــصص عن
Wطـــــريـق مـــــســـــابـــــقـــــة عــــــلى أســـــاس االخـــــتــــــبـــــارات من بـــــ
اHتـرشحـW احلـائزين شـهادة لـيسـانس الـتعـليم الـعالي أو

شهادة معادلة لها.

BRAHIM
Texte surligné 

BRAHIM
Texte surligné 
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- اHـشاركـة في حتـيW بـرامج اHؤسـسـات العـمومـية
لـلـتـكـوين اHـتـخـصص الـتـابـعـة لإلدارة اHـكـلـفـة بـالـتـضـامن

qالوطني و إثرائها
- اHـــــشــــاركــــة فـي تــــأطــــيـــــر اHــــتــــربـــــصــــW و تــــقـــــيــــيم

qمذكراتهم
- اHـشاركـة في كل بحث أو نشـاط له عالقة �ـهامهم
تـبـادر به اHـؤســسـات الـعـمـومـيـة لــلـتـكـوين اHـتـخـصص أو

اإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني.

Wـنـوطــة بـالـنـفــسـانـيـHـهــام اHـادة 91 : : زيــادة عـلى اHـادة اHا
الــعــيـــاديــW من الــدرجـــة الــثــانـــيــةq يــكــلـف الــنــفـــســانــيــون
العياديون من الدرجة الثالثةq على اخلصوص �ا يأتي : 
- الـــقــيـــام بــالـــدراســات والــتـــحــلـــيالت الــرامـــيــة إلى
حتــســW الــتــكــفل الــعــيــادي �ــخــتــلف الــفــئــات اHــســتــقــبــلـة

qتخصصةHؤسسات اHبا
- الـقيام بتقـييم مدى تنـفيذ برامج التـكفل العيادي

qو قياس مدى أثرها
- إعـــداد احلــصــائل اHــتــعــلــقــة بـــالــتــكــفل الــعــيــادي في

اHؤسسات اHتخصصة. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHــادة اHــادة 92 : :  يـــوظف الـــنــفـــســـانـــيــون الـــعـــيــاديـــون من
الـــــــدرجـــــــة األولـى عن طـــــــريـق اHـــــــســـــــابـــــــقـــــــة عـــــــلـى أســــــاس
االخــــتــــبـــــارات من بــــW اHـــــتــــرشــــحــــW احلــــائـــــزين شــــهــــادة
اللـيـسانس في عـلم الـنفسq فـرع عـيادي أو شـهـادة معـادلة

لها .
يــخـــضع اHــتــرشـحــون الــذين » تــوظــيــفـهـم تـطــبــيــقـا
لـــهـــــذه اHــــادةH qـــتـــابـــعـــة تــــكـــوين حتـــضـــيــــري أثـــنـــاء فـــتـــرة
التـربص لشغل اHـنصبq حتـدد مدته و محـتواه وكيـفيات
تــــنـــظــــــيـــمـه بـــقــــــرار من الــــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــتــــضـــامن

الوطني.

اHادة اHادة 93 : :  يـوظف أو يرقى النـفسانـيون العـياديون
من الدرجة الثانية : 

1 -  عن طريق مسـابقة على أسـاس االختبارات من
بــW احلـــائــزين شـــهــادة اHــاجـــســتــيـــر في عــلم الـــنــفس فــرع

qعيادي أو شهادة معادلة لها
 2 - عن طــريق االمــتـحــان اHــهـنـي q في حـدود  30 %
Wالــنـــفـــســانـــيــ Wمن بـــ qـــطــلـــوب شـــغــلـــهـــاHــنـــاصب اHمـن ا
الــعـيــاديـW من الــدرجـة األولى الــذين يــثـبـتــون خـمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية  بهذه الصفة

q Wالعيادي Wسلك النفساني -
qWالتربوي Wسلك النفساني -

- سلك النـفسـانيW في تـصحـيح النطق و الـتعـبير
اللغوي.

الفصل األولالفصل األول
Wالعيادي Wسلك النفسانيWالعيادي Wسلك النفساني

اHـادة اHـادة 88 : : يـضم سـلك الـنـفـســانـيـW الـعـيـاديـW ثالث
(3) رتب :

qمن الدرجة األولى Wالعيادي Wرتبة النفساني -
qمن الدرجة الثانية Wالعيادي Wرتبة النفساني -
- رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة الثالثة.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

89 : :  يــضـــمن الــنــفــســـــانــيــون الــعــيــاديــون من اHـادة اHـادة 
الــدرجــة األولى كل الــنـشــاطــات الـوقــائــيـة والــعالجــيـة في
اHـيدان الـنفـسي العـيـادي جتاه األشـخاص اHـتكـفل بهم في
اHـؤسسات أو اHصالح اHـتخصصـة التابعـة لإلدارة اHكلفة

بالتضامن الوطني.

ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي : 
- تــطـبــيق الـروائـز الــنـفــسـيـة و تــفـســيـرهـا والــقـيـام
بـــالـــتـــشــخـــيص الـــنـــفـــسي وإبـــداء الــرأي الـــعـــيــاديq حـــسب

qاحلالة
- ضـمــان اHـتـابـعــة الـفـرديــة أو اجلـمـاعـيــة لألشـخـاص

qWعنيHا
- اHــشــاركــة في اجــتـمــاعــات فــريق الــتــكــفل اHــتــعـدد
االختـصـاصـات وفي الـلـجـنـة أو اجملـلس الـنـفـسي الـتـربوي

qللمؤسسة
- اHـشاركة في التكـفل بضحايـا الصدمات الـنفسية

qالناجمة عن أسباب مختلفة
- ضمـان الفـحص اخلارجي لـألشخاص الـذين تـتوفر

qؤسسةHفيهم شروط القبول با
- ضـــمــان مــرافـــقــة عـــائالت األشــخـــاص اHــتــكـــفل بــهم

باHؤسسة.

Wـنـوطــة بـالـنـفــسـانـيـHـهــام اHـادة 90 : : زيــادة عـلى اHـادة اHا
الـــعــــيـــاديـــW مـن الـــدرجـــة األولـىq يـــكـــلـف الـــنـــفــــســـانـــيـــون
الــعـــيــاديـون مــن الـــدرجــة الـثــــانـــيـةq عــــلى اخلـــصـــوص

�ا يأتي : 

BRAHIM
Texte surligné 
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qمن الدرجة الثانية Wالتربوي Wرتبة النفساني -
- رتبة النفسانيW التربويW من الدرجة الثالثة.

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 99 : :  يـــكـــلف الـــنــفـــســـانـــيــون الـــتـــربــويـــون من
الدرجة األولىq على اخلصوص �ا يأتي : 

- تـقــيـيم الـنـتــائج اHـتـحــصل عـلـيـهـا لـدى األشـخاص
اHــــــتـــــــكــــــفل بــــــهـم بــــــواســــــطــــــة روائــــــز مـالئــــــمــــــة واقــــــتــــــراح

 qالتصحيحات الضرورية

- اHــشــاركــة في اجــتـمــاعــات فــريق الــتــكــفل اHــتــعـدد
االخـــتــصــاصـــات والــلـــجــنــة أو اجملـــلس الــنـــفــسي الـــتــربــوي

qللمؤسسة
- اHــــــشــــــاركـــــــة في تــــــصــــــور الــــــدعـــــــائم الــــــتــــــربــــــويــــــة

qوالتعليمية وإجنازها
- مــســاعـدة مــسـتــخـدمي الــتــعـلــيم والـتــربـيــة وإعـادة
الـتـربــيـة وإعـادة الـتـكـيـيف اHـهـني في حتـضـيـر بـرامـجـهم

 qو/أو تقد¨ االستشارة لهم
- ضـــمــان مــرافـــقــة عـــائالت األشــخـــاص اHــتــكـــفل بــهم

باHؤسسة.

Wنـوطـة بـالـنفـسـانـيHـهـام اHـادة 100 :  : زيـادة عـلى اHـادة اHا
الـــتـــربــويـــW مـن الـــدرجـــة األولىq يـــكـــلف الـــنـــفـــســـانـــيــون
الــتـــربــويـون مــن الـدرجــة الـــثــانــيـةq عــــلى اخلـــصــــوص

�ا يأتي : 

- اHـشاركـة في حتـيW بـرامج اHؤسـسـات العـمومـية
لـلـتـكـوين اHـتـخـصص الـتـابـعـة لإلدارة اHـكـلـفـة بـالـتـضـامن

qالوطني و إثرائها

- اHـــــشــــاركــــة فـي تــــأطــــيـــــر اHــــتــــربـــــصــــW و تــــقـــــيــــيم
qمذكراتهم

- اHـشاركـة في كل بحث أو نشـاط له عالقة �ـهامهم
تـبـادر به اHـؤســسـات الـعـمـومـيـة لــلـتـكـوين اHـتـخـصص أو

اإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني.

Wنـوطـة بـالـنفـسـانـيHـهـام اHـادة 101 :  : زيـادة عـلى اHـادة اHا
الــتــربــويــW من الــدرجــة الـــثــانــيــةq يــكــلف الــنــفــســانــيــون
التربويون من الدرجة الثالثةq على اخلصوص �ا يأتي :

- اHـــســــاهـــمـــة فـي الـــدراســــات والـــتـــحــــلـــيـالت قـــصـــد
تطوير أكثر للـتكفل التربوي �ختلف الـفئات اHستقبلة

qتخصصةHؤسسات اHبا

3 - عن طـريـق االخـتـيـارq بـعـد الـتــسـجـيل في قـائـمـة
qـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا q الـتـأهـيل
من بـW النـفـسانـيW الـعيـاديـW من الدرجـة األولى الذين
يـثــبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفــعـلــيــة  بــهـذه

الصفة.  

اHــــادة اHــــادة 94 :   :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادة بــــصـــــفــــة
نـــفــســـانـي عــيـــادي من الـــدرجـــة الـــثـــانـــيــةq الـــنـــفـــســـانـــيــون
الــــعــــيــــاديــــون من الــــدرجــــة األولى الــــذيـن حتــــصــــلــــوا بــــعـــد
تــوظـيــفــهم عـلى شــهـادة اHــاجـســتـيــر في عــلم الـنــفسq فـرع

عيادي أو شهادة معادلة لها.

اHادة اHادة 95 : :  يرقى بـصفـة نفـساني عـيادي مـن الدرجة
الثالثة : 

Wمـن بـــــــــ qـــــــــهـــــــــنـيH1 - عـن طـــــــــريـق االمــــــــــتـــــــــحـــــــــان ا
النفسانيW العياديW من الدرجة الثانية الذين يثبتون

qسبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية  بهذه الصفة
2 - عن طـريق االخـتـيـار q بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHالـتـأهـيل  فـي حدود 20 % من ا
من بW النفسانـيW العياديW من الـدرجة الثانية الذين
يـثــبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفــعـلــيــة  بــهـذه

الصفة.  

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

96 :  : يــدمج في رتــبــة الــنــفــسـانـي الــعـيــادي من اHـادة اHـادة 
الــدرجــة األولىq الـــنــفــســانــيــون الــعـــيــاديــون  من الــدرجــة

األولى اHرسمون و اHتربصون.

97 :  : يــدمج في رتــبــة الــنــفــسـانـي الــعـيــادي من اHـادة اHـادة 
الدرجة الثانية :

- الــنـــفــســانـــيــون الــعـــيــاديــون من الـــدرجــة الــثـــانــيــة
qتربصونHرسمون و اHا

- اHــفـــتــشــون الـــتــقــنـــيــون والــتـــربــويــون اHـــوظــفــون
بعـنوان احلـالة 1 من اHادة 85 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
qـذكور أعالهHـؤرخ في 12 أبـريل سـنة 1993 واH93 - 102 ا

.Wالعيادي Wنحدرون من سلك النفسانيHا

الفصل الفصل الثانيالثاني
Wالتربوي WالنفسانيWالتربوي Wسلك سلك النفساني

اHـادة اHـادة 98 :  : يـضم سلك الـنـفـسـانيـW الـتـربـويW ثالث
(3) رتب : 

qمن الدرجة األولى Wالتربوي Wرتبة النفساني -

BRAHIM
Texte surligné 



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 64 20 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
8 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2009 م م

Wالنـفـسانـي W1 -  عن طـريق امـتحـان مهـني من بـ
الـتـربويـW من الـدرجـة الثـانـية الـذين يـثبـتـون سبع ( 7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية  بهذه الصفة
2 -  عن طـريق االخـتـيـارq بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
الـتــأهـيلq  في حـدود 20 % من اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهـا
من بــW الــنــفــســانــيــW الــتــربــويــW من الــدرجــة الــثــانــيــة
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.  

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـادة اHـادة 106 : : يـدمج في رتـبـة الـنفـسـاني الـتـربوي من
الــدرجــة األولىq الـــنــفــســانــيــون الــتـــربــويــون من الــدرجــة

األولى اHرسمون واHتربصون.

اHادة اHادة 107 : :  يـدمج في رتبـة النفـساني الـتربوي من
الدرجة الثانية :

1 - الـنـفـســانـيـون الــتـربـويــون من الـدرجـة الــثـانـيـة
qتربصونHرسمون واHا

2 - اHـفـتشــون الـتـقـنـيــون والتـربـويون اHـوظـفــون
بــــــــعــــــــنــــــــــوان احلــــــــالـــــــــة 1 مــن اHــــــــادة 85 مــن اHــــــــرســــــــــوم
التـنفيــذي رقـم 93 - 102 اHؤرخ في 12 أبريل سنة 1993
Wــــنــــحــــدرون مـن ســــلك الــــنــــفــــســــانــــيــــHا qــــذكـــــور أعالهHوا

.Wالتربوي
الفصل الثالثالفصل الثالث

سلك النفسانيW في تصحيح النطق والتعبير اللغويسلك النفسانيW في تصحيح النطق والتعبير اللغوي

108 : :  يـضـم سـلـك الـنــفــســانــيــW في تــصـحــيح اHـادة اHـادة 
النطق والتعبير اللغوي ثالث (3) رتب : 

- رتبـة النـفسـانيـW في تـصحـيح النـطق والتـعبـير
 qاللغوي من الدرجة األولى

- رتبـة النـفسـانيـW في تـصحـيح النـطق والتـعبـير
 qاللغوي من الدرجة الثانية

- رتبـة النـفسـانيـW في تـصحـيح النـطق والتـعبـير
اللغوي من الدرجة الثالثة.

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHادة اHادة 109 :  : يكـلف النـفسـانيـون في تصـحيح الـنطق
والــتــعــبـــيـر الــلــغـوي من الــدرجـة األولىq عــلى اخلـصـوص

�ا يأتي : 

- الـــقـــيـــام بــــتـــقـــيـــيـم مـــدى تـــنـــفــــيـــذ بـــرامج الــــتـــكـــفل
qالتربوي وقياس مدى أثرها

- إعـداد احلــصــائل اHــتــعــلــقـة بــالــتــكــفل الــتـربــوي في
اHؤسسات اHتخصصة. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط شروط التوظيفالتوظيف

اHـادة اHـادة 102 :  :  يــوظف الــنـفــســانــيـون الــتــربــويـون من
الـــــــدرجــــــــة األولى عـن طـــــــريـق مـــــــســــــــابـــــــقـــــــة عــــــــلى أســـــــاس
االخــــتــــبـــــارات من بــــW اHـــــتــــرشــــحــــW احلــــائـــــزين شــــهــــادة
الـليـسانس في عـلم النـفسq فرع تـربيـة أو تربـية عالجـية

وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها. 

يخضع اHترشحـون الذين » توظيفهم تـطبيقا لهذه
اHــادةq أثــنـاء فــتـرة الــتـربص H qــتــابـعــة تـكــوين حتـضــيـري
لشغل اHنصبq حتـدد مدته و محتواه و كيـفيات تنظيمه

بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

اHــــــادة اHــــــادة 103 :  :  يــــــوظـف أو يــــــرقـى الــــــنــــــفـــــــســــــانــــــيــــــون
التربويون من الدرجة الثانيةq كما يأتي : 

1 - عن طريق مـسـابقـة عـلى أساس االخـتـبارات من
بـــW اHــتــرشـــحــW احلــائـــزين شــهـــادة اHــاجـــســتــيـــر في عــلم
الـنـفسq فـرع تـربـيـة أو تـربـيـة عالجـيـة وتـعـليـم مكـيف أو

qشهادة معادلة لها

2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيq في حدود 30 % من
Wالتربوي Wالنفساني Wمن ب qطلوب شـغلهاHناصب اHا
من الـدرجة األولى الـذين يـثبـتـون خمس (5) سـنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 -  عن طـريق االخـتـيـارq بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
qـطـلوب شـغـلـهاHنـاصب اHفي حدود 10 %  من ا  qالتـأهـيل
من بW النفـسانيW التربـويW من الدرجة األولى الذين
يـثــبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفــعـلــيــة  بــهـذه

الصفة.  

اHــــادة اHــــادة 104 : : يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
نــفـــســـاني تــربـــوي من الـــدرجـــة الــثـــانـــيــةq الـــنـــفــســـانـــيــون
الــــتـــربــــويـــون مـن الـــدرجــــة األولى الــــذين حتـــصــــلـــوا بــــعـــد
توظـيفهم عـلى شهادة اHـاجستـير في التـخصص أو شهادة

معادلة لها.

105 : : يــــرقى بــصــــفـــة نــــفــســاني تــربــــوي من اHـادة اHـادة 
الدرجة الثالثة : 

BRAHIM
Texte surligné 
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHــــادة اHــــادة 112 : : يــــوظـف الـــنــــفــــســــانــــيـــون فـي تــــصـــحــــيح
الـنـطق و الـتـعـبـيـر الـلـغـوي من الـدرجـة األولى عن طـريق
WــتــرشــحـHا Wــســابــقـة عــلـى أسـاس االخــتــبــارات من بــHا
احلــائــزين شـــهـــادة الــلــيــســانس فـــي عــلــم الــنـــفـسq فــــرع

تصحيح النطـق والتعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها.
يـخــضع  اHــتــرشـحــون الــذين » تــوظـيــفــهم تــطـبــيــقـا
لــــهـــذه اHــــادةq أثـــنــــاء فــــتـــرة الــــتـــربـص H qـــتــــابـــعــــة تــــكـــوين
حتضيري لشغل اHنصبq حتدد مدته و محتواه وكيفيات

تنظيمه بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني. 

اHــــادة اHــــادة 113 : يـــــوظف أو يــــرقـى الــــنـــــفــــســــانـــــيــــون في
تــصــحـــيـــح الــنــطـــق والـــتــعــــبــيــر الـــلــــغــــوي من الــدرجــة

الثانيةq كما يأتي : 
1 - عن طريق مـسـابقـة عـلى أساس االخـتـبارات من
بـــW اHــتــرشـــحــW احلــائـــزين شــهـــادة اHــاجـــســتــيـــر في عــلم
النفسq فرع تصحـيح النطق و التعبير اللغوي أو شهادة

qمعادلة لها
2 - عن طـــريق االمـــتـــحــان اHـــهـــني q فـي حــدود 30 %
من اHــنـاصب اHــطـلـوب شــغـلـهــاq من بـW الــنـفـســانـيـW في
تـصــحـيـح الـنــطق و الـتــعـبــيــر الـلــغـوي من الــدرجـة األولى
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
3 - عن طـريـق االخـتـيـارq بـعـد الـتــسـجـيل في قـائـمـة
الـتــأهـيلq  في حـدود 10 % من اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهـا
مـن بــW الــنــفـــســانــيــW فـي تــصــحــيـح الــنــطق والـــتــعــبــيــر
الـــلـــغــوي من الـــدرجـــة األولى الـــذين يـــثـــبــتـــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.  

اHــــادة اHــــادة 114 : : يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
نــفــســـاني في تــصـــحــيح الـــنــطق و الــتـــعــبــيــر الـــلــغــوي من
الــدرجـــة الــثـــانـــيــةq الـــنـــفــســـانـــيــون فـي تــصـــحـــيح الـــنــطق
والتـعبيـر اللغـوي  من الدرجة األولى الـذين حتصلـوا بعد
توظـيفهم عـلى شهادة اHـاجستـير في التـخصص أو شهادة

معادلة لها. 

115 : : يـــرقـى بـــصـــفـــة نـــفــــســـاني فـي تـــصـــحـــيح اHــادة اHــادة 
النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثالثة : 

Wمـن بـــــــــ qـــــــــهـــــــــنـيH1 - عـن طـــــــــريـق االمــــــــــتـــــــــحـــــــــان ا
الـنـفـسـانـيـW في تـصـحـيـح الـنـطق والـتـعـبـيـر الـلـغـوي من
الــدرجــة الـــثــانــيــة الــذين يـــثــبــتــون ســبع (7) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- ضــمــان كل الــنــشــاطــات الــوقــائــيــة والــعالجــيــة في
qمجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي

- الــقـيـام بـإعــادة تـقـو¨ الــصـوت والـتــعـبـيــر الـلـغـوي
qتحصل عليها بواسطة روائز خاصةHوتقييم النتائج ا

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــبــــرامـج الــــبــــيــــداغــــوجــــيـــة
qوتنفيذها

- اHــشــاركــة في اجــتـمــاعــات فــريق الــتــكــفل اHــتــعـدد
االخــــــتـــــصــــــاصـــــات وفـي الــــــلـــــجــــــنـــــة أو اجملــــــلس الــــــنـــــفــــــسي

 q البيداغوجي للمؤسسة

- الــــقــــيــــام بــــالــــفـــحـص اخلــــارجي لألشــــخــــاص الــــذين
qؤسسةHتتوفر فيهم شروط القبول با

- ضـــمــان مــرافـــقــة عـــائالت األشــخـــاص اHــتــكـــفل بــهم
باHؤسسة.

Wنـوطـة بـالـنفـسـانـيHـهـام اHـادة 110 : : زيـادة عـلى اHـادة اHا
في تـــصــحـــيح الـــنـــطق  والـــتـــعــبـــيـــر الــلـــغـــوي من الـــدرجــة
األولىq يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير

اللغوي من الدرجة الثانيةq على اخلصوص �ا يأتي : 

- اHـشاركـة في حتـيW بـرامج التـكـوين للـمؤسـسات
الـعـمـومـيــة لـلـتـكـوين اHــتـخـصص الـتـابــعـة لإلدارة اHـكـلـفـة

qبالتضامن الوطني وإثرائها

- اHـــــشــــاركـــــة فـي تــــأطـــــيـــــر اHــــتـــــربــــصـــــW وتـــــقــــيـــــيم
qمذكراتهم

- اHـشاركـة في كل بحث أو نشـاط له عالقة �ـهامهم
تـبـادر به اHـؤســسـات الـعـمـومـيـة لــلـتـكـوين اHـتـخـصص أو

اإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني.

Wنـوطـة بـالـنفـسـانـيHـهـام اHـادة 111 :  : زيـادة عـلى اHـادة اHا
في تـــصـــحـــيح الـــنـــطق والـــتـــعـــبـــيـــر الـــلـــغـــوي مـن الـــدرجــة
الـــثـــانــــيـــةq يـــكـــلف الـــنـــفــــســـانـــيـــون في تـــصــــحـــيح الـــنـــطق
والـتـعـبـــيـر الـلـغــوي من الـدرجـة الـثـالـثةq عـلـى اخلـصوص

�ا يأتي :

- اHــشــاركــة في الــدراســات والــتــحــلـيـالت اHــتــعــلــقـة
بــالــتــكــفل اخلــاص بــتــصــحــيح الــنــطق والــتــعــبــيــر الــلــغـوي

qتخصصةHؤسسات اHستقبلة باHخملتلف الفئات ا

- الــقـــيــام بـــتـــقــيـــيم تــنـــفـــيــذ بـــرامج الـــتــكـــفل اخلــاص
qبتصحيح النطق والتعبير اللغوي وقياس أثرها

- إعداد احلصائل اHتـعلقة بالتـكفل اخلاص بتصحيح
النطق والتعبير اللغوي باHؤسسات اHتخصصة. 
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الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHادة اHادة 120 : : يـكلف اHـسـاعدون االجـتمـاعـيون بـالقـيام
بـجـمـيع اHـسـاعي االجــتـمـاعـيـة و اإلداريـة الـتي من شـأنـهـا
أن تـــــســــاهـــم فـي االنـــــدمــــــاج االجـــــتـــــمـــــاعـي و/أو اHــــهـــــني
لـألطـــــــفــــــال احملــــــــرومـــــــيــن مـن الـــــــعــــــائـــــــلــــــــة واألشــــــخــــــاص
الــمـــعـــوقـــW جـســـديــا واHـعــوّقــW ذهـــــنـيــا والــشــبـاب في

 .WسنHوضع صعب وكذا األشخاص ا

ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي : 
- الـقـيــام بــأي حتـقـيـق اجـتـمــاعي أو مـسـعــى إداري
لـــــقــــــبــــــول األشـــــخــــــاص اHـــــذكـــــوريـن أعاله بـــــاHـــــؤســـــســــات
اHـــتـــخــصـــصــة أو إلبـــقــائـــهم بـــاHــســـكن و كــذا لـــوضــعـــهم في

 qالوسط العائلي
- مــسـاعــدة و إعــانــة كل شــخص في وضع اجــتــمـاعي

 qصعب و دعمه
- الـسـهر عـلى تـقد¨ اHـسـاعدة واحلـمـاية االجـتـماعـية

qؤسسةHبا Wللمقيم
- إعالم األشــــخــــاص الــــذيـن هم فـي وضع اجــــتــــمــــاعي
صعب بحقوقـهم في مختلف اخلدمات لـدى هياكل التكفل

qحسب احتياجاتهم
- اHـسـاهـمـة في إعـادة االنـدمـاج االجـتـمـاعي واHـهني

qلألشخاص الذين هم في سن العمل
qالتبليغ عن األشخاص الذين هم في وضع صعب -

- اHشاركة في األبحاث ذات الطابع االجتماعي.

اHـادة اHـادة 121 :  : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــنــوطـة بــاHــســاعـدين
االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــqW يــــكـــــلف اHـــــســــاعـــــدون االجــــتـــــمــــاعـــــيـــــون

الرئيسيــونq على اخلصوص �ا يأتي :
- اHــــشـــاركـــة في حتـــســــW شـــروط حـــيـــاة األشـــخـــاص

qتكفل بهمHا
- اHشـاركـة في نشـاطات الـتـنمـية االجـتـماعـية وفي

تنفيذ البرامج االجتماعية.

اHـادة اHـادة 122 : : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــنــوطـة بــاHــســاعـدين
االجتماعيW الـرئيسيqW يكلف اHساعدون االجتماعيون

الرؤساء على اخلصوص �ا يأتي :
- تقيـيم أوضاع األشخـاص في وضع صعب واقتراح

qناسبةHاحللول ا
- اقـــــتـــــراح أي إجــــراء مـن شـــــأنه حتـــــســـــW الــــتـــــكـــــفل

qاالجتماعي باألشخاص في وضع صعب

2 - عن طـريـق االخـتـيـارq بـعـد الـتــسـجـيل في قـائـمـة
التأهيلq في حدود 20 % من اHناصب اHطلوب شغلها من
بـW الـنـفـسـانـيـW في تـصـحيح الـنـطق والـتـعـبـيـر الـلـغوي
من الدرجة الثـانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.  

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

116 : : يــــــدمــج فـي رتــــــبــــــــة الــــــنــــــفــــــســــــانـي في اHـــــادة اHـــــادة 
qتـصحـيح الـنــطق والـتعـبيـر اللـغـوي من الـدرجــة األولى
الـنـفسـانيـــون في تصـحـيح النـطق والتـعـبيـر اللـغوي من

الدرجة األولى اHرسمون واHتربصون.

اHـادة اHـادة 117 :  : يـدمج في رتـبـة الـنـفـسانـي في تـصحـيح
النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية :

- الـــنــفـــســانــيـــون في تــصـــحــيـح الــنــطـق والــتــعـــبــيــر
qتربصونHرسمون واHاللغوي من الدرجة الثانية ا

- اHــفـــتــشــون الـــتــقــنـــيــون والــتـــربــويــون اHـــوظــفــون
بعـنوان احلـالة 1 من اHادة 85 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم
93 - 102 اHـؤرخ في 12 أبــريل سـنـة 1993 واHـذكـور أعاله

واHـنـحـدرون من سـلك الـنـفــسـانـيـW في تـصـحـيح الـنـطق
والتعبير اللغوي.

الباب اخلامسالباب اخلامس
األحكام اHطبقة على شعبة اHساعدة والوساطةاألحكام اHطبقة على شعبة اHساعدة والوساطة

االجتماعيةاالجتماعية

اHــادة اHــادة 118 : : تـــشـــتــمـل شــعـــبـــة اHــســـاعـــدة والــوســـاطــة
: Wاآلتي Wاالجتماعية على السلك

qWساعدين االجتماعيHسلك ا -

.Wسلك الوسطاء االجتماعي -

الفصل األولالفصل األول
Wساعدين االجتماعيHسلك اWساعدين االجتماعيHسلك ا

Wــســـاعــديـن االجــتـــمــاعـــيــHــادة 119 :  :  يـــضم ســلـك اHــادة اHا
ثالث (3) رتب : 

qWساعدين االجتماعيHرتبة ا -

qWالرئيسي Wساعدين االجتماعيHرتبة ا -

- رتبة اHساعدين االجتماعيW الرؤساء.
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2 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
من بـــW اHـــســاعـــدين االجـــتــمـــاعـــيــW الـــرئـــيــســـيـــW الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qــســاعـد االجــتــمـاعيHـادة 127 :    يــدمــج فـي رتــبـة اHـادة اHا
اHساعدون االجتماعيون اHرسمون واHتربصون. 

الفصل الفصل الثانيالثاني
Wسلك الوسطاء االجتماعيWسلك الوسطاء االجتماعي

اHادة اHادة 128 : :    يضم سلك الـوسطاء االجتـماعيW ثالث
(3) رتب :

qWرتبة الوسطاء االجتماعي -

qWالرئيسي Wرتبة الوسطاء االجتماعي -

- رتبة الوسطاء االجتماعيW الرؤساء.

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـــــادة اHـــــادة 129 : : يــــــقــــــوم الــــــوســــــطـــــاء االجـــــتـــــمـــــاعــــــيـــــون
بـــتــــدخــالت وقـــــائــــيــــة واجـــتـــمــــاعـــيـــة لـــدى األشـــخـــاص أو
الــعــــائالت الــــذين يــعـــــانــون من صــعــوبــاتq ويــشــجــعــون

اندماجهم االجتماعي والعائلي واHهني .

ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي : 

- إرشــــــــاد وتــــــــوجــــــــيـه الــــــــعــــــــائـالت فـي وضـع صــــــــعب
qومرافقتهم اجتماعيا

- اHـسـاهـمـة في احلـــفـاظ عـلى الــروابــط الـعــائـلـــيـة
واالجـتــمـاعــيـة والــتـضــامــنـيــة و تـعــزيـزهــا بـW األشــخـاص
اHـــتـــكـــفل بـــهـم و وســـطـــهم الـــعـــائـــلـي واالجـــتـــمـــاعي وإعـــادة

qبنائها

- مـــســـاعــدة الـــعـــائـالت في وضع صـــعب فـي تـــســـويــة
اHـشــاكل الــيـومــيــة وإعـادة الــثـقــة واالتــصـال فــيـمــا بــيـنــهـا

qودعم وظيفة القرابة

- اHــســـاهـــمــة فـي كل نــشـــاط من شـــأنه الـــوقـــايــة من
qالصعوبات االجتماعية ومعاجلتها

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

123 : : يــوظف اHــســاعــدون االجـتــمــاعــيــون عـلى اHـادة اHـادة 
أســـاس الــشـــهــادة من بـــW اHـــتــرشـــحــW احلـــائــزين شـــهــادة
بـــكـــالـــوريـــا الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــوي الـــذين تـــابـــعـــوا تـــكـــويـــنـــا
مــتـخـصـصـا مــدته سـتـة و ثالثـون (36) شـهـرا بــنـجـاحq في

مؤسسة عمومية للتكوين اHتخصص. 

124 : يــــــــــــوظـف أو يــــــــــــرقـى اHــــــــــــســــــــــــاعـــــــــــدون اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 
االجتماعيون الرئيسيون :

1 - عن طـريق اHسـابقة عـلى أساس االخـتبارات من
بW اHترشحW احلـائزين شهادة ليسانس التعليم العالي
في أحد الـتخـصصات اHـنصوص عـليـها في اHادة 10 أعاله

qأو شهادة معادلة لها
2 - عـــلى أســاس االمــتــحـــان اHــهــنيq في حــدود 30 %
من اHــــنـــاصـب اHـــطــــلــــوب شـــغــــلــــهـــا q مـن بـــW اHــــســـاعــــدين
االجـــتـــمـــاعـــيـــW الـــذين يـــثـــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
من بــW اHـســاعــدين اإلجــتـمــاعــيـW الــذين يــثــبـتــون عــشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

يــخــضـع اHــتــرشـحــون الــذيـن » تــوظــيــفـهـم تــطــبــيــقـا
لــلــحــالــة 1 أعاله Hـــتــابــعــة تـــكــوين حتــضــيـــري أثــنــاء فــتــرة
التـربص لشغل اHـنصبq حتـدد مدته و محـتواه وكيـفيات

تنظيمه بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

Wـقبـولــون تـطبـيـقـــا للـحالـتHوظـــفون اHيخــضـع ا
2 و 3 أعاله قـبـل تـرقيـتـهـم Hـتـابـعــة تـكـوين بـنـجـاحq حتدد
مدته ومـحتواه و كيـفيات تـنظيـمه بقــرار مـشترك بيـن
الـوزيــر اHـكــلف بـالـتـــضـامـن الـوطــني والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 125 : : يـــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشـــــهــــادة بــــصــــفــــة
مــســاعــد اجـتــمــاعي رئــيــسيq اHــســاعـدون االجــتــمــاعــــيـون
الـــذين حتـــصــلـــوا بـــعــد تـــوظـــيــفـــهم عـــلى شـــهــادة لـــيـــســانس

التعليم العالي في التخصص أو شهادة معادلة لها.

اHـــــادة اHـــــادة 126 :  : يـــــرقـى اHـــــســـــاعــــــدون االجـــــتـــــمــــــاعـــــيـــــون
الرؤسـاء :

1 -  عن طـريق االمتـحان اHـهني من بـW اHسـاعدين
االجــتـــمــاعـــيـــW الــرئـــيــســـيـــW الــذين يـــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
q ـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا qالـتـأهـيل
من بW الوسـطاء االجـتمـاعيW الـذين يثـبتـون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يــخــضـع اHــتــرشـحــون الــذيـن » تــوظــيــفـهـم تــطــبــيــقـا
لــلــحــالــة 1 أعاله Hـــتــابــعــة تـــكــوين حتــضــيـــري أثــنــاء فــتــرة
التـربص لـشغل اHـنـصبq حتدد مـدته ومـحتـواه وكـيفـيات

تنظيمه بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

2 Wـقبولــون تطبيقــا للحالتHوظفــون اHيخـضـع ا
 و 3 أعاله قــبل تـرقــيـتــهم Hــتـابــعـة تــكـويــن بــنـجــاحq حتـدد
مـدته ومحـتواه وكيـفيـات تنـظيـمه بقـــرار مشـترك بيـن
الـوزيــر اHـكــلف بـالـتـــضـامـن الـوطــني والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 134 :  : يرقى على أسـاس الشهادة بصفة وسيط
اجتماعي رئيسيq الوسطاء االجتماعيون الذين حتصلوا
بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة لـيـسـانس الـتـعـلـيم الـعـالي في

التخصص أو شهادة معادلة لها.

اHادة اHادة 135 :  : يرقى الوسطاء االجتماعيون الرؤساء :

1 - عن طــريق االمـتــحــان اHـهــني من بــW الـوســطـاء
االجــتـــمــاعـــيـــW الــرئـــيــســـيـــW الــذين يـــثـــبــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - عـلى أسـاس االخـتـيار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
التأهيلq في حدود 20 % من اHناصب اHطلوب شغلها من
بـW الـوسـطـاء االجـتـمـاعـيـW الــرئـيـسـيـW الـذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب السادسالباب السادس
األحكام اHطبقة على شعبة اHقتصديةاألحكام اHطبقة على شعبة اHقتصدية

اHادة اHادة 136 :  :  تشـتمل شـعبـة اHـقتـصديـة على األسالك
اآلتية :

qصالح االقتصاديةHسلك مساعدي ا -
qقتصدينHسلك نواب ا -

- سلك اHقتصدين.

الفصل األولالفصل األول
سلك مساعدي اHصالح االقتصاديةسلك مساعدي اHصالح االقتصادية

اHــــــــادة اHــــــــادة 137 :  :  يــــــــضـم ســــــــلـك مــــــــســــــــاعــــــــدي اHــــــــصــــــــالح
qـــصــــالح االقــــتـــصــــاديـــةHاالقــــتـــصــــاديــــة رتـــبــــة مـــســــاعــــدي ا

اHوضوعة في طريق الزوال.

- اHـــــســـــاهـــــمـــــة فـي اإلدمـــــاج االجـــــتـــــمـــــاعـي واHـــــهـــــني
لألشــخـاص اHــعــوقــW و/أو الـذيـن هم في وضع اجــتــمـاعي

qصعب
- اHشاركة في األبحاث ذات الطابع االجتماعي.

130 : : زيــادة عـلى اHهـــام اHـنوطــة بـالوســـطاء اHادة اHادة 
االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــqW يــــكـــــلـف الـــــوســــطــــــاء االجــــتـــــمــــاعـــــيــــــون

الرئيســيونq على اخلصوص �ا يأتي :
qتكفل بهمHمعاجلة و حتليل أوضاع األشخاص ا -

- تـــــطــــويــــر نـــــشــــاطــــات الـــــوســــاطــــــة االجــــتــــمـــــاعــــيـــــة
qوترقيتها

- اHـساهمة في نـشاطات التـنمية االجـتماعية و في
تنفيذ برامج النشاط االجتماعي.

اHــادة اHــادة 131 :  : زيــادة عـــلى اHــهـــام اHــنـــوطــة بــالـــوســطــاء
االجـتمـاعـيW الـرئيـسيـqW يكـلف الـوسطـاء االجتـماعـيون

الرؤساءq على اخلصوص �ا يأتي :
- جمع اHـعطـيات اHـتعـلقـة �جـال نشـاطهم وحتـليـلها

 qواستغاللها
- اHـشـــاركـــة في إعــداد اHـونــوغــرافــيــا االجــتـمــاعــيـة
احملددة و احملـصـية لألشـخاص اHـعوقـW و/أو الذين هم في

qوضع صعب
- اقـــــتــــراح كـل تــــدبـــــيــــر من شـــــأنه حتـــــســــW مـــــهــــمــــة

الوساطة االجتماعية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط شروط التوظيفالتوظيف

اHــادة اHــادة 132 :  : يـــوظف الــوســـطـــاء االجــتـــمــاعـــيـــون عــلى
أسـاس الــشـهــادات من بــW اHـتـرشــحـW احلــائــزيـن شـهـادة
بـــكـــالـــوريـــا الـــتـــعـــلـــيـم الـــثـــانـــوي الـــذين تـــابـــعـــوا تـــكـــويـــنـــا
مــــتـــخــــصـــصــــا مـــدتـه ســـتــــة وثالثـــون (36) شـــهـــرا بــــنـــجـــاح

�ؤسسة عمومية للتكوين اHتخصص.

اHادة اHادة 133 : : يوظف أو يرقى الـوسطاء اإلجتـماعيون
الرئيسيون :

1 - عن طـريق اHسـابقة عـلى أساس االخـتبارات من
بW اHترشحW احلـائزين شهادة ليسانس التعليم العالي
في أحد الـتخـصصات اHـنصوص عـليـها في اHادة 10 أعاله

qأو شهادة معادلة لها
2 - عـــلى أســـاس االمـــتــحـــان اHـــهــنـي في حــدود 30 %
من اHـــــنــــاصـب اHــــطـــــلــــوب شـــــغــــلـــــهــــاq من بـــــW الــــوســـــطــــاء
االجـــتـــمـــاعـــيـــW الـــذين يـــثـــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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- ضــــمــــان الــــتــــســــيــــيــــر اإلداري واHــــالـي واحملــــاســــبي
qللمؤسسة

- اHــشـــاركـــة في إعــداد اخملـــطط الـــســـنــوي لـــتـــســيـــيــر
qوارد البشرية للمؤسسة وضمان تنفيذهHا

- مـــــــسك ســـــــجـالت االلــــــتـــــــزامـــــــات و أوامـــــــر صــــــرف
qعمول بهHالنفقات وحتيينها طبقا للتنظيم ا

qاليةHضمان مختلف العمليات ا -
qيزانيةHضمان مختلف عمليات تنفيذ ا -

- مسـك دفاتـر جـرد اHـمـتـلـكات اHـنـقـولـة والـعـقارات
طبقا للتنظيم اHعمول به.

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHادة اHادة 143 : : يرقى بصفة نائب مقتصد:
1 - عن طــريق االمـتــحـان اHــهـنيq مـن بـW مــسـاعـدي
اHــصـالح االقــتـصــاديـة الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 20 % من ا qالــتـأهـيل
من بــW مـســاعــدي اHــصــالح االقــتــصـاديــة الــذين يــثــبــتـون

عشر ( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
qـــادةHـقـبـولـون تـطـبـيـقـا لـهــذه اHـوظـفـون اHيـخــضع ا
قــبل تــرقــيــتـهـــمH qـتــابــعــة تــكــوين بــنــجــــاحq حتــدد مــدتــه
ومــحـــتــواه وكــيـــفــيـــات تــنـــظــيــمـه بــقـــــرار مــشــتـــرك بــيـن
الـوزيــر اHـكــلف بـالـتـــضـامـن الـوطــني والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 144 : :  يـــوظـف أو يــــرقى نــــواب اHــــقـــتــــصــــدين
: Wالرئيسي

1 - عن طـريق اHسـابقة عـلى أساس االخـتبارات من
بـــW اHـــتــرشـــحـــW احلـــائــزيـن شــهـــادة تـــقـــني ســـام في أحــد
الـــتـــخـــصــصـــات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي اHــادة 10 أعاله أو

qشهادة معادلة لها
2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيq في حدود 30 % من
اHناصب اHطلـوب شغلها من بW نـواب اHقتصدين الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
3 - عـلى أساس االخـتـيارq بـعد الـتسـجـيل في قائـمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا qالــتـأهـيل
مـن بــW نـــواب اHـــقــتـــصـــدين الـــذين يـــثـــبــتـــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع األولالفرع األول
حتـديد اHهــــامحتـديد اHهــــام

qــصــالـح االقــتــصــاديـةH138 : : يــكــلف مــســاعــدو ا اHـادة اHـادة 
على اخلصوص �ا يأتي : 

qاليHادي و اHشاركة في مهام التسيير اHا -
- مــســاعــدة اHــوظـفــW اHــكــلــفــW بـالــتــســيــيـر اإلداري

qاليHوا
qالقيام باألعمال اإلدارية و احملاسبية -

- مسك دفاتر اجلرد.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــــادة اHــــادة 139 :  : يـــــدمـج في رتـــــبـــــة مــــســـــاعـــــدي اHــــصـــــالح
االقــتــصـاديــة q مـســاعـدو اHــصـالـح االقـتــصـاديــة اHـرســمـون

واHتربصون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك نواب اHقتصدينسلك نواب اHقتصدين

(2) Wقتصدين رتبتHادة 140 : : يضم سلك نـواب اHادة اHا
 : Wاثنت

qقتصدينHرتبة نواب ا -
.Wقتصدين الرئيسيHرتبة نواب ا -

الفرع األولالفرع األول
حتـديد اHهــــامحتـديد اHهــــام

اHادة اHادة 141 : : يـكلف نـواب اHقتـصدينq عـلى اخلصوص
�ا يأتي : 

- مساعـدة نواب اHـقتـصدين الرئـيسـيW في الـقيام
qوكلة لهمHهام اHبا

qالسهر على التموين بالسلع اخملتلفة واستالمها -
qضمان متابعة اخملزونات -

- الـسهر عـلى صيـانة اHـمتلـكات اHـنقولـة والعـقارية
qوالنظافة واألمن

qالسهر على مسك سجالت اجلرد -
 qاليHادي واHشاركة في مهام التسيير اHا -

اHــــادة اHــــادة 142 : : زيـــــادة عـــــلى اHـــــهـــــام اHـــــنــــوطـــــة بـــــنــــواب
اHـقـتـصـدين q يـكـلف نـواب اHـقـتـصـدين الـرئـيـسيـqW عـلى

اخلصوص �ا يأتي :
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- اHـــشـــاركـــة في تـــكــويـن مــســـتـــخـــدمي اHـــقــتـــصـــديــة
qWاليHوا Wاإلداري WفتشHبالعالقة مع ا

- مـتابـعة كـل عمـليـات اHـيزانـيـة والعـملـيـات اHالـية
qواإلدارية للمؤسسة

WتـعلقHالسـهر على احتـرام التشـريع والتنـظيم ا -
بإجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHادة اHادة 150 :  :  يوظف أو يرقى اHقتصدون : 
1 - عن طـريق اHسـابقة عـلى أساس االخـتبارات من
بW اHترشحW احلـائزين شهادة ليسانس التعليم العالي
في أحد الـتخـصصات اHـنصوص عـليـها في اHادة 10 أعاله

qأو شهادة معادلة لها
2 - عـــلى أســاس االمــتــحـــان اHــهــنيq في حــدود 30 %
من اHـناصـب اHطـلـوب شـغـلـهـاq من بـW نـواب اHـقـتـصدين
الـرئيسـيW الـذين يثبـتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

qالفعلية بهذه الصفة
3 -  عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا qالــتـأهـيل
من بــW نـواب اHــقــتـصــدين الــرئــيـســيــW الـذيـن يـثــبــتـون

عشر ( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة .

2 Wـقبـولون تـطبـيقـــا للـحالـتـHوظـفون اHيخـضــع ا
و 3 أعاله قبـل ترقـيتـهم Hـتابـعـــة تكـويــن بـنــجـاحq حتــدد
مـدته ومحـتواه وكيـفيـات تنـظيـمه بقـــرار مشـترك بيـن
الـوزيــر اHـكــلف بـالـتـــضـامـن الـوطــني والـسـلـطـة اHـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية. 

151 :  :  يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة بــــصـــفـــة  اHــادة اHــادة 
مـقــتـصـدq نـواب اHــقـتـصـدين الــرئـيـسـيـW الــذين حتـصـلـوا
بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة لـيـسـانس الـتـعـلـيم الـعـالي في

التخصص أو شهادة معادلة لها.

اHادة اHادة 152 :  :  يرقى بصفة مقتصد رئيسي :

Wــــــــهــــــــنـي مـن بـــــــH1 - عــــــــلـى أســــــــاس االمـــــــتــــــــحــــــــان ا
اHقـتـصدين الـذين يثـبتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة

2 - عـلى أسـاس االخـتـيار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
من بW اHقتـصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 145 : : يـرقـى على أسـاس الشـهادة بـصفـة نائب
مـقـتــصـد رئـيـسيq نـواب اHـقـتـصـدين الـذين حتـصـلـوا بـعـد
توظـيفهم عـلى شهـادة تقني سـام في التخـصص أو شهادة

معادلة لها. 

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHادة اHادة 146 : : يدمج في رتبـة نواب اHقـتصدينq نواب
اHقتصدين اHرسمون واHتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك اHقتصدينسلك اHقتصدين

(2) Wــــقـــتــــصـــديـن رتـــبــــتـــHــــادة 147 : : يــــضم ســــلك اHــــادة اHا
 : Wاثنت

 qقتصدينHرتبة ا -
.Wقتصدين الرئيسيHرتبة ا -

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 148 :  : يــكـلــف اHـقــتــصــــدونq عــــلى اخلــــصـوص
�ا يأتي :

qWضمان التسيير اإلداري للمستخدم -
qادي للمؤسسةHالي واHضمان التسيير ا -

- إعـــداد الـــوضـــعـــيـــات اHـــالـــيـــة الـــدوريـــة واحلـــصـــائل
qاليةHا

- الـــســهـــر عــلى احلـــفــاظ عـــلى اHـــمــتـــلــكـــات اHــنـــقــولــة
qوالعقارية للمؤسسة

- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـرية
qللمؤسسة

qيزانية للمؤسسةHإعداد تقديرات ا -
qإعداد االتفاقيات ودفاتر األعباء -

- حتـضـيـر وضـعـيات اسـتـهالك اعتـمادات اHـيزانـية
وكذا متابعة كل عمليات اHيزانية  واHالية للمؤسسة.  

qـقـتـصـدينHـنـوطـة بـاHـهـام اHـادة 149 :  : زيـادة عـلى اHـادة اHا
يكلف اHقتصدون الرئيسيونq على اخلصوص �ا يأتي :

qقتصديةHضمان تنسيق نشاطات ا -
qؤسسةHإعداد مشروع ميزانية تسيير ا -

qؤسسةHإعداد احلساب السنوي لتسيير مواد ا -
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اHــــادة اHــــادة 158 : : زيــــادة عـــلـى اHـــهــــام اHــــنـــوطــــة بـــأســــاتـــذة
التكوين في النشاط االجتماعيq  يكلف أساتذة التكوين
فـي الـنـشـــاط االجــتـمـاعي الــرئـيـسـيــونq عـلى اخلــــصـوص

�ا يأتي :
- إعــــداد بــــرامـج الــــتــــكــــويـن واألدوات واHــــســــاعــــدات

qالبيداغوجية
- تنشيط اHلتقيات واأليام الدراسية.

- ضـمان نـشاطـات الـتصـور البـيـداغوجي في مـجال
qإعداد برامج التعليم

 qتقييم برامج ومسارات التكوين -
- تـصور تـخصّــصات جـديدة لـلتـكوين والـسهـر على

 qتنفيذها
- تقييم أثر التكوين.

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHــادة اHــادة 159 :  : يــوظف أســاتـــذة الــتــكــويـن في الــنــشــاط
االجـتـمـاعي عن طـريق مـســابـقــة عـلى أسـاس االخـتـبارات
من بـW اHـتـرشحـW احلـائـزين شـهـادة اHاجـسـتـيـر في أحد
الـــتـــخـــصــصـــات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي اHــادة 10 أعاله أو

شهادة معادلة لها. 

اHــــادة اHــــادة 160 :  : يـــــرقى بـــــصـــــفــــة أســـــتـــــاذ الــــتـــــكـــــوين في
النشاط االجتماعي الرئيسي :

1 - عــلى أســاس االمــتــحــان اHــهــني من بــW أســاتــذة
التكوين في النـشاط االجتماعي الذين يثبتون سبع ( 7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
 2 - عـلى أساس االختـيارq بعد الـتسجـيل في قائمة

qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
أسـاتـذة التـكـوين في الـنشـاط االجـتمـاعي الـذين يثـبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثامنالباب الثامن
األحكام اHطبقة على اHناصب العليااألحكام اHطبقة على اHناصب العليا

اHـادة اHـادة 161 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 11 من األمـر رقم
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي الـعام

لـــلــوظـــيـــفـــة الــعـــمـــومـــيــةq حتـــدد قـــائـــمـــة اHــنـــاصب الـــعـــلـــيــا
الـــوظـــيـــفـــيـــة بــعـــنـــوان األسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة

بالتضامن الوطنيq كما يأتي :
qتخصصةHمفتش تقني وبيداغوجي للتربية ا -

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــادة اHــادة 153 : : يــدمج في رتــبـــة مــقــتــصــدq اHــقــتــصــدون
اHرسمون واHتربصون.

qــــادة 154 : : يــــدمـج في رتـــــبــــة مـــــقــــتـــــصــــد رئـــــيــــسيHــــادة اHا
اHفتشون اإلداريـون واHاليون اHوظفـون بعنوان احلالة 2
من اHـــــادة 88  من اHــــــرســـــوم الـــــتـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 93 - 102

اHؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 واHذكور أعاله.

الباب السابعالباب السابع
األحكام اHطبقة على شعبة التكوين في النشاطاألحكام اHطبقة على شعبة التكوين في النشاط

االجتماعياالجتماعي

155 : : تــشـــتــمل شــعــبــة الــتــكــوين في الــنــشــاط اHـادة اHـادة 
االجتماعي على السلك اآلتي :

- سلك أساتذة التكوين في النشاط االجتماعي.

الفصل األولالفصل األول
سلك أساتذة التكوين في النشاط االجتماعيسلك أساتذة التكوين في النشاط االجتماعي

اHـــــادة اHـــــادة 156 :  :  يــــــضـم ســــــلك أســــــاتــــــذة الــــــتـــــكــــــويـن في
: W(2) اثنت Wالنشاط االجتماعي رتبت

qرتبة أساتذة التكوين في النشاط االجتماعي -

- رتــبــة أسـاتــذة الــتـكــوين في الــنــشـاط االجــتــمـاعي
.Wالرئيسي

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 157 :  :  يــكـــلف أســاتــذة الــتــكـــوين في الــنــشــاط
االجتماعيq على اخلصوص �ا يأتي :

- تـلــقـW تــكـوين نــظـري وتــطـبــيـقي في تــخـصص أو
عــدة تــخـــصــصــات �ــؤســســـات الــتــكــوين الـــتــابــعــة لإلدارة

qكلفة بالتضامن الوطنيHا

qحتضير دروس التكوين وحتيينها -

- ضمان تـأطيـر مذكـرات نهـاية الـتربص واHـشاركة
qفي األطروحات

- اHــشـــاركــة في الــدراســات واألبـــحــاث الــتي تــبــادر
Wـكـلـفـة بـالـتـضـامن الـوطـني في إطـار حتـسـHبـهـا اإلدارة ا

اHمارسات واHناهج التربوية للتكفل.
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حتــدد كــيــفـــيــــات تــنـــظــيــم وتــقـــيــيــم هـــذا الـــتــكــوين
بقــرار مـشـتـرك بـW الـوزير اHـكـلف بـالـتـضـامن الـوطني

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الفصل األولاألول
اHفتشون التقنيون والبيداغوجيوناHفتشون التقنيون والبيداغوجيون

للتربية اHتخصصةللتربية اHتخصصة

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـــــادة اHـــــادة 167 : :   يــــــكــــــلف اHــــــفــــــتــــــشــــــون الــــــتــــــقــــــنــــــيـــــون
والبـيـداغوجـيـون لـلتـربـيـة اHتـخـصـــصةq عـــلى اخلـصوص

�ا يأتي : 
- ضـمــان تـفـتــيش الــنـشـاطــات ذات الـطــابع الـتــقـني

qوالتربوي
- حتليل نوعية النشاطات التقنية والتربوية وكذا

 qطبقةHناهج اHا
 qWقيمHتقييم وتقدير برامج التكفل با -

- مــــراقــــبـــة ومــــتــــابــــعــــة تــــنــــفــــيــــذ بــــرامج الــــتــــربــــيـــة
qWستقبلHتخصصة وكذا التكفل باألشخاص اHا

Wمـــرافـــقـــة وتـــقـــديــم االســـتـــشــارة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمــ -
qفي تنفيذ البرامـج  وتوجيههم Wالبيداغوجي

Wالـــــبـــــيـــــداغـــــوجـــــيــــ WـــــوظـــــفـــــHإجـــــــراء تـــــقـــــيـــــيـم ا -
qوتنقيطهم

- إعـداد و إرســال تــقـاريــر الــتـفــتــيش �ــا فـيــهــا تـلك
qWتربصHتعلقة بترسيم اHا

- اHــســاهــمـة فـي إعـداد اخملــطط الــســنــوي لـلــتــفــتـيش
qالتقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه

- تــأطــيــر و تــنــشــيط اHــلــتــقــيــات واأليــام الــدراســيـة
لـــفـــائــــدة اHـــســـتـــخــــدمـــW الـــبـــيــــداغـــوجـــيـــW فـي الـــتـــربـــيـــة

qتخصصةHتخصصة بالتنسيق مع مراكز التكوين اHا
Wــشــاركــة في تــأطـــيــر دورات الــتــكــوين وحتــســHا -
اHـــســـتـــوى الـــتي تـــنـــظـــمـــهــــا اإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــضـــامن

qالوطني
- ضــــمـــان تــــنـــســــيق نــــشــــاطـــات الــــتــــكـــفـل ومـــرافــــقـــة

qتخصصةHللتربية ا Wالبيداغوجي WستخدمHا
qWقيمHحتليل نوعية التكفل با -

- إعـــداد الـــتـــقــــاريـــر الـــدوريـــة واقـــتــــراح الـــتـــدابـــيـــر
الرامية إلى حتسW نوعية التربية اHتخصصة.

qتخصصHمفتش تقني وبيداغوجي للتعليم ا -
qمفتش إداري ومالي -

qمنسق نفساني -
qمنسق اجتماعي -

- مراقب عام.

162 : : يــكــون شــاغــلــو اHــنــاصب الــعــلــيــا Hــفــتش اHـادة اHـادة 
تـقـني و بيـداغـوجي لـلـتـربـيـة اHتـخـصـصـة ومـفـتش تـقني
qتـخـصص ومـفـتش إداري و ماليHوبـيـداغـوجي لـلتـعـلـيم ا
ومـــنـــسق نـــفــســـاني ومـــنـــسق اجـــتــمـــاعي في اخلـــدمـــة لــدى

اHصالح غير اHمركزة.
يكون شاغـلو اHنصب العالي Hراقب عام في اخلدمة
لــدى اHـــؤســســات اHـــتــخـــصــصـــة الــتـــابــعــة لـإلدارة اHــكـــلــفــة

بالتضامن الوطني.

اHـادة اHـادة 163 : : يــحــدد عــدد اHــنـاصـب الـعــلــيــا اHــنــصـوص
عـــلــيــهــا في اHــادة 161 أعاله بــقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيـر
اHــكــلف بــاHــالـــيــة والــوزيــر اHــكــلف بــالـــتــضــامن الــوطــني

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـــــادة اHـــــادة 164 :  : يـــــقـــــرر الـــــتـــــعـــــيـــــW وإنـــــهـــــاء اHـــــهـــــام في
اHــنــاصب الــعــلــيــا Hــفــتش تــقــنـي و بــيـداغــوجـي لــلـــتــربــيـة
اHــتـــخــصــــصـــة و Hــفــــتش تـــقـــني و بــيـــداغـــوجي لـــلــتـــعـــلــيم
اHــتــخــصص و Hــفــتش إداري  ومــالي بــقــرار أو مـقــرر من
الــســـلــطـــــة اخملـــــولــة صـــالحــيـــة الــتــــعـــيــW بـــعــد رأي جلـــنــة

خاصة.

تتشكل اللجـنة اخلاصة التي ترأسها السلطة اخملولة
صالحية الـتعـيqW من عـدد متـساٍو Hـمثـلي اإلدارة و£ثلي

اHوظفW الشاغلW للمناصب العليا اHعنية.

يـحــدد تـشـكـيل الــلـجـنـة اخلــاصـة وتـنـظــيـمـهـا وعــمـلـهـا
بقرار من الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.

165 : :  بـــاســتــثــنــاء تــطــبــيـق األحــكــام اHــتــعــلــقــة اHـادة اHـادة 
بالنظام الـتأديبي اHنصوص عليها في األمر رقم 06 - 03
 اHــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1427 اHــــوافق 15
يـولـيــو سـنـة 2006 واHـذكـور أعـالهq ال يـتم إنـهــاء اHـهـام في
مـنـصب عـال بـعـنـوان اHـنـاصب الـعـلـيـا لـلـتـفتـيـش التـقـني
والــبـيــداغـوجي والــتــفـتــيش اإلداري واHـالـي إال بـنــاء عـلى
تـقـريـر معـلل من الـسـلـطة اخملـولـة صالحـيـة الـتعـيـW وبـعد
رأي اللجنة اخلاصة اHنصوص عليها في اHادة 164 أعاله.

اHـادة اHـادة 166 : : يــلـزم اHـوظــفـون اHـعــيـنـون فـي اHـنـاصب
العلـيا اHذكورة في اHادة 161 أعالهq بعد تعـيينهم �تابعة

تكوين حتضيري بنجاح �تد لسنة واحدة.

BRAHIM
Texte surligné 

BRAHIM
Texte surligné 
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- حتـليل نوعـية الـنشـاطات التـقنـية والبـيداغـوجية
qطبقةHناهج اHوكذا ا

qقدمHمحتوى التعليم ا Wتقييم وتثم -

- الـسـهر عـلى تـطـبيق الـتـعلـيـمات و احلـجم الـساعي
qواالستعمال احلسن للوسائل التعليمية

- مــراقــبــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ بــرامج الــتــعــلــيم وكــذا
qالتنظيم البيداغوجي

Wمـــرافـــقـــة وتـــقـــد¨ االســـتـــشـــارة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــــ -
qفي تنفــيذ البرامج وتوجيههم Wالبيداغوجـي

- القيـام بالتـقييم البـيداغوجي Hـستخدمي الـتعليم
qوتنقيطهم

- إعداد و إرسـال تقاريـر التفـتيش �ا فـيها تـقارير
qWتربصHترسيم ا

-  اHـســاهـمـة فـي إعـداد اخملــطط الـســنـوي لــلـتـفــتـيش
qالتقني والبيداغوجي والسهر على تنفيذه

- تــنــظــيم وتــنــشــيط اHــلــتــقــيــات واأليــام الــدراســيــة
لفائـدة اHستـخدمW البـيداغوجيـW بالتنـسيق مع مراكز

qتخصصةHالتكوين ا

Wــشــاركــة في تــأطـــيــر دورات الــتــكــوين وحتــســHا -
اHـــســـتـــوى الـــتي تـــنـــظـــمـــهــــا اإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــضـــامن

qالوطني
qتخصصHضمان تنسيق نشاطات التعليم ا -

- اإلشــراف عـــلى إعــداد الــوثــائق والـــدعــائم اHــوجــهــة
qتخصصHلترقية التعليم ا

- تـأطير ومـرافقـة اHعـلمـW اHتخـصصـW في تنـفيذ
برامج الـبـحث التي تـبادر بـهـا اإلدارة اHكـلفـة بـالتـضامن

qالوطني
- تـــأطـــيـــر تـــنـــظـــيم اHـــلـــتـــقـــيـــات واأليـــام الـــدراســـيـــة

qودورات التكوين
- إعـــداد الـــتـــقــــاريـــر الـــدوريـــة واقـــتــــراح الـــتـــدابـــيـــر

الرامية إلى حتسW نوعية التعليم اHتخصص. 

الفرع الفرع الثانيالثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

172 : :  يــــــعـــــــW اHـــــــفـــــــتــــــشـــــــون الـــــــتــــــقـــــــنـــــــيــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
والـبيـداغـوجيـون للـتعـليم اHـتـخصصq بـعد الـتسـجيل في
قــائــمــة الــتــأهــيل و بــعــد رأي الــلـجــنــة اخلــاصــة اHــنــصـوص

: Wمن ب qادة 164 أعالهHعليها في ا

الفرع الثانيالفرع الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

168 : :  يــــــعـــــــW اHـــــــفـــــــتــــــشـــــــون الـــــــتــــــقـــــــنـــــــيــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
والبـيداغـوجيون لـلتـربيـة اHتخـصصـة بعـد التـسجيل في
قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة اخلاصة اHنصوص عليها

:Wمن ب q ادة 164 أعالهHفي ا
1 - اHــربـW اHـتــخـصـصـW الــرؤسـاء الـذين يــثـبـتـون

qخمس ( 5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - اHسـاعدات احلـاضنـات الرئـيسـات الالئي يثـب¤

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - مــســاعــدات األمــومــة الـرئــيــســات الالئـي يــثــبـ¤

qخمس ( 5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
4 - اHـسـاعـدين في احلـيـاة الــيـومـيـة الـرؤسـاء الـذين
يــثــبـتــون خــمس ( 5) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.
169 : :  يــــــعـــــــW اHـــــــفـــــــتــــــشـــــــون الـــــــتــــــقـــــــنـــــــيــــــون اHــــــادة اHــــــادة 
والـبــيـداغـوجـيـون لـلـتـربـيـة اHـتـخـصـصـة بـصـفـة انـتـقـالـيـة
وخالل مـــدة خــمس (5) ســـنــوات ابـــتــداء مـن تــاريخ  نـــشــر
هـذا اHـرســوم في اجلـريــدة الـرسـمــيـةq بـعــد الـتـســجـيل في
قــائــمــة الــتــأهــيل و بــعــد رأي الــلـجــنــة اخلــاصــة اHــنــصـوص
WـتـخـصـصHا WربـHا Wمن بـ qـادة 164 أعالهHعـلـيــهـا في ا
الرئيسـيW الذين يثـبتون عشر (10) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكـــام انتقالــــيةأحكـــام انتقالــــية

اHـادة اHـادة 170 : :  يـعـW في اHـنـصب الـعـالي Hـفتـش تقـني
و بيـداغوجـي للـتربـيـة اHتـخـصصـةq اHفـتـشون الـتـقنـيون
والبـيداغـوجيون اHـوظفـون بعـنوان اHادة 85 من اHـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 93 - 102 اHـؤرخ في 12 أبـريل سـنة 1993

.Wنحدرون من أسالك النفسانيHا qذكور أعالهHوا

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم اHتخصصاHفتشون التقنيون و البيداغوجيون للتعليم اHتخصص

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــــــادة اHــــــادة 171 : : يـــــــكــــــلـف اHــــــفـــــــتــــــشـــــــون الــــــتـــــــقــــــنـــــــيــــــون
والـبـيـداغـوجـيــون لـلـتعـلـيـــم اHتـخـــصـصq علـى اخلـصوص

�ا يأتي :
- ضـمــان تـفـتــيش الــنـشـاطــات ذات الـطــابع الـتــقـني

qوالبيداغوجي
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- تــوجـــيه وتـــقـــد¨ االســتـــشــارة لــلـــمــســيــريـن فــيــمــا
يـخـص االسـتــعــمـال الــعـقـالني لـوســائل وعــتــاد اHـؤســسـات

qكلفة بالتضامن الوطنيHوالهياكل التابعة لإلدارة ا
- تــــقـــــيــــيـم و تـــــقــــديـــــر الــــتـــــســــيـــــيــــر اإلداري واHـــــالي

qتخصصةHللمؤسسات ا
- اHــســاهـــمــة في إعـــداد اخملــطط الــســـنــوي لــتـــفــتــيش
التـسـيـير اإلداري واHـالي لـلـمـؤسسـات والـهـياكل الـتـابـعة

qكلفة بالتضامن الوطنيHلإلدارة ا
- إعداد تقارير التفتيش و إرسالها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHـادة اHـادة 176 : : يــعــW اHــفـتـــشـون اإلداريــون واHـالـــيـون
بــعــد الــتــسـجـــيل في قــائـمــة الــتـأهــيل وبــعـد رأي الــلـجــنـة
Wـــادة 164 أعاله من بHـــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في اHاخلــــاصـــة ا
اHقتصدين الـرئيسيW الـذين يثبتون خمس (5) سنوات
مـن اخلــدمـــة الــفــعـــلــيـــة بــهــــذه الـــصــفــــة واحلــائــزيـن شــهــادة
ليـسانس التـعليم الـعالي في التـخصص أو شهـادة معادلة

لها. 

اHــادة اHــادة 177 : :  يــعــW اHــفــتــشــون اإلداريــون واHــالــيـون
بـصفـة انتقـاليـة وخالل مدة خمس (5) سنـوات ابتداء من
تـاريخ سـريــان مـفــعـول هـذا اHــرسـومq بـعــد الـتـســجـيل في
قائمة التأهيل وبعد رأي اللجنة اخلاصة اHنصوص عليها
في اHـادة 164 أعالهq من بــW اHـقــتـصــدين الـذيـن يـثــبـتـون
عـــشــر (10) ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بــهـــذه الــصـــفــة
واحلائزين شهادة لـيسانس التعليم العالي في التخصص

أو شهادة معادلة لها.

الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكـام انتقالـيةأحكـام انتقالـية

اHــــادة اHــــادة 178 : : يــــعــــــW فـي اHــــنــــصــب الــــعــــالي Hــــفــــتش
إداري ومــاليq اHـــفــتــشــون اإلداريــون اHـــوظــفــون بــعــنــوان
اHــادة 88 مـن اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 93 - 102 اHــؤرخ

في 12 أبريل سنة 1993 واHذكور أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اHنسق النفساني اHنسق النفساني 

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

179 : :  يــكــلف اHــنــســقــون الــنــفــســانــيــونq عــلى اHـادة اHـادة 
اخلصوصq �ا يأتي : 

1 - أسـاتـذة الـتـعـلـيم اHـتـخـصص الـرئـيـسـيـW الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 qالصفة
2 - مـــعــلـــمي الــتـــعــلــيـم اHــتــخـــصص الــرؤســـاء الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اHــــــادة اHــــــادة 173 : :  يـــــــعــــــW اHـــــــفــــــتـــــــشــــــون الـــــــتــــــقــــــــنــــــيــــــون
والـبـيـداغــوجـيـون لـلــتـعـلـيـم اHـتـخـصصq بــصـفـة انـتــقـالـيـة
وخالل مـدة خمس (5) سنوات ابـتداء من تاريخ نـشر هذا
اHرسوم في اجلـريدة الـرسميـةq بعـد التسـجيل في قـائمة
الـتـأهـيل وبـعد رأي الـلـجـنـة اخلـاصـة اHـنـصـوص عـلـيهـا في

: Wمن ب qادة 164 أعالهHا

1 - أساتذة التعـليم اHتخصص الذين يـثبتون عشر
q( 10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - مـعـلـمي الـتـعـلـيم اHـتـخـصص الـرئـيـسـيـW الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكـــام أحكـــام انتقالــــيةانتقالــــية

اHــادة اHــادة 174 : :  يــعــــW فـي اHــنــصــب الــعــــالي Hــفــتــش
تــقـنــي وبـيــداغـوجــي للـتعـليــم اHـتخـصــصq اHفـتشــون
الـتـقــنــيون والـبيداغوجـيون اHوظفـون بعنوان اHادة 85
مـن اHــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 93 - 102 اHـــــؤرخ في 12
أبــريل سـنـة 1993 واHـذكـور أعالهq اHــنـحـدرون من أسالك

أساتذة التعليم اHتخصص ومعلمي التعليم اHتخصص.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اHفتشون اإلداريون واHاليوناHفتشون اإلداريون واHاليون

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 175 : :  يــكـلف اHــفـتــشـون اإلداريــون واHـالــيـون
بـــــضــــمـــــان اHــــراقـــــبـــــة اإلداريــــة واHـــــالــــيـــــة لــــلـــــمــــؤســـــســــات

اHتخصصة التابعة لإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني. 

ويكلفون بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي : 
- القيـام بتـنفيـذ اخملطط الـسنوي لـلتـفتيش اإلداري

 qاليHوا
- مــراقــبــة الــتـســيــيــر اإلداري واHــالي لــلــمــؤســسـات

qكلفة بالتضامن الوطنيHوالهياكل التابعة لإلدارة ا

BRAHIM
Texte surligné 

BRAHIM
Texte surligné 
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- إعداد تقـارير دوريـة حول الـنشـاطات االجـتمـاعية
qالتي » القيام بها

- اقــتــراح و تــأطـــيــر اHــلــتــقـــيــات واأليــام الــدراســيــة
ودورات التكوين. 

الفرع الفرع الثانيالثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

: Wنسقون االجتماعيون من بHا Wادة 182 : :  يعHادة اHا
1 - اHــــســــاعـــــدين االجـــــتــــمــــاعـــــيــــW الــــرؤســـــاء الــــذين
يــثــبـتــون خــمس ( 5) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

q الصفة
2 - الوسطـاء االجتـماعـيW الـرؤساء الـذين يثـبتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل السادسالفصل السادس
اHراقب العاماHراقب العام

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة اHـادة 183 : :  يـكـلف اHـراقـبـون الـعـامـون حتـت سـلـطة
مدير اHؤسسةq على اخلصوص �ا يأتي :

- ضـــــمــــــــان مــــــراقـــــبــــــة الــــــنـــــظــــــام واالنــــــضـــــبــــــاط في
اHـــؤســســـات اHـــتـــخـــصــصـــة وكـــذا أثـــنــاء جـــمـــيع الـــلـــقــاءات
qالسـيـــمـاqــشـغـلـة والــثـقـافـيــة والـريـاضـيــةHوالــتـظـاهـرات ا
خـــالل الــراحـــة واخلـــرجــات اجلـــمــاعـــيـــة والــتـــنـــقالت خــارج

qؤسسة والزيارات الطبيةHا
WــــقـــيـــمـــHتـــنـــظـــيـم ورقـــابـــة عــــمـــلـــيـــات الــــتـــحـــاق ا -

qومغادرتهم للمؤسسة
qؤسسةHداخل ا WقيمHرقابة حركة التالميذ وا -

qنشآتHالسهر على احملافظة على ا -
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

 : Wراقبون العامون من بHا Wادة 184 : : يعHادة اHا

1 - اHــربـW اHـتــخـصـصـW الــرؤسـاء الـذين يــثـبـتـون
خمس ( 5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 - اHربW اHتخـصصW الرئيسـيW الذين يثبتون

سبع (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- ضـــــمــــــان تــــــنــــــســـــيـق الــــــنـــــشــــــاطــــــات الــــــنـــــفــــــســــــيــــــة
qالبيداغوجية

- مـراقـبـة ومـتــابـعـة الـتـكــفل الـنـفـسـي الـبـيـداغـوجي
لألشـخـاص اHسـتـقـبلـW و كـذا إعادة انـدمـاجهم االجـتـماعي

qهنيHا
- تــنـسـيـق نـشـاطــات الـوقـايــة والـتــحـسـيس واإلعالم
qتكفل بهمHنظمة لفائدة عائالت األشخاص اHوالتوجيه ا
- ضــــمـــان الـــتـــجـــانس فـي تـــطـــبـــيق بــــرامج الـــتـــكـــفل

qالنفسي البيداغوجي
- الـقــيـام بــالــدراسـات وإعــداد الـتــقــاريـر واحلــصـائل
الــــدوريـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتــــكـــفل الـــنـــفـــسـي الـــبـــيـــداغـــوجي

qWقيمHبا
- تــــأطـــيـــر تــــنـــظـــيم وتــــنـــشـــيـط اHـــلـــتــــقـــيـــات واأليـــام

الدراسية.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
Wشروط  التعيWشروط  التعي

: Wنسقون النفسانيون من بHا Wادة 180 : :  يعHادة اHا
qمن الدرجة الثالثة W1 - النفساني

2 - النـفسانـيW من الدرجـة الثانـية الذين يـثبتون
qثالث ( 3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - الـنـفـسـانـيW من الـدرجـة األولى الـذين يـثـبـتون
خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
اHنسق االجتماعياHنسق االجتماعي

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــادة اHــادة 181 : : يــكــلـف اHــنــســقــون االجــتـــمــاعــيــونq عــلى
اخلصوصq �ا يأتي :

- تـــــأطــــــيـــــر مـــــجـــــمــــــوعـــــة اHـــــســـــاعـــــديـن والـــــوســـــطـــــاء
qWاالجتماعي

- ضــــــمــــــان تــــــنــــــســـــيـق الــــــنــــــشــــــاطــــــات ذات الــــــطــــــابع
qاالجتماعي

- مـــراقـــبـــة ومــتـــابـــعـــة الـــتـــكـــفل اإلجـــتـــمــاعـي وإعــادة
qWستقبلHهني لألشخاص اHاالندماج االجتماعي ا

- السهر على تنفيذ توجيهات الوصاية فيما يخص
qالنشاط االجتماعي
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الباب التاسعالباب التاسع
تصنيف الرتب والزيادة اإلستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة اإلستداللية للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيـف الـرتـبتصنيـف الـرتـب

اHادة اHادة 185 : : تطبـيقا ألحكام اHادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1427 اHوافق 15 يوليو
سـنة 2006 واHذكـور أعالهq يحـدد تصـنيف رتب اHـوظفـW الذين يـنتـمون إلى األسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHكـلفـة بالـتضامن

الوطنيq طبقا للجداول اآلتية :

1 - شعبة احلضانة والتربية وإعادة التربية - شعبة احلضانة والتربية وإعادة التربية

اHساعدات احلاضنات

مساعدات األمومة

اHساعدون
في احلياة اليومية

اHربون

الرتبالرتب
التصنيفالتصنيف

الرقم  االستداللي األدنىالرقم  االستداللي األدنىالصنفالصنف

مساعدة حاضنة

مساعدة حاضنة رئيسية

مساعدة حاضنة رئيسة

مساعدة أمومة

مساعدة أمومة رئيسية

مساعدة أمومة رئيسة

مساعد في احلياة اليومية

مساعد في احلياة اليومية رئيسي

مساعد في احلياة اليومية رئيس

مربي مساعد

مربي متخصص

مربي متخصص رئيسي

مربي متخصص رئيس

األسالكاألسالك

9

10

11

9

10

11

9

10

11

7

9

10

11

418

453

498

418

453

498

418

453

498

348

418

453

498
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2 - شعبة التعليم اHتخصص وإعادة التكييف اHهني - شعبة التعليم اHتخصص وإعادة التكييف اHهني

مدربو إعادة التكييف
اHهني

معلمو التعليم 
اHتخصص

أساتذة التعليم 
اHتخصص

الرتبالرتب
التصنيفالتصنيف

الرقم  االستداللي األدنىالرقم  االستداللي األدنىالصنفالصنف

مدرب إعادة التكييف اHهني

مدرب إعادة التكييف اHهني رئيسي

مدرب إعادة التكييف اHهني رئيس

معلم التعليم اHتخصص

معلم التعليم اHتخصص رئيسي

معلم التعليم اHتخصص رئيس

أستاذ التعليم اHتخصص

أستاذ التعليم اHتخصص رئيسي

األسالكاألسالك

6

8

10

10

12

13

12

13

315

379

453

453

537

578

537

578

3 - شعبة علم النفس - شعبة علم النفس

النفسانيون العياديون

النفسانيون التربويون

النفسانيون في 
تصحيح النطق والتعبير

اللغوي

الرتبالرتب
التصنيفالتصنيف

الرقم  االستداللي األدنىالرقم  االستداللي األدنىالصنفالصنف

نفساني عيادي من الدرجة األولى

نفساني عيادي من الدرجة الثانية

نفساني عيادي من الدرجة الثالثة

نفساني تربوي من الدرجة األولى

نفساني تربوي من الدرجة الثانية

نفساني تربوي من الدرجة الثالثة

نــــــفـــســـاني فـي تـــصـــحـــيح الـــنــــــطق والـــتـــعـــبـــيـــر
اللغوي من الدرجة األولى

نـــفـــــســـاني فـــي تــــصـــحـــيح الـــنــــطق والـــتـــعـــبـــيـــر
اللغوي من الدرجة الثانية

نـفسـاني في تـصـحـيح الـنطق والـتـعـبيـر الـلـغوي
من الدرجة الثالثة

األسالكاألسالك

12

14

16

12

14

16

12

14

16

537

621

713

537

621

713

537

621

713
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4 - شعبة اHساعدة والوساطة االجتماعية - شعبة اHساعدة والوساطة االجتماعية

اHساعدون االجتماعيون

 الوسطاء االجتماعيون

الرتبالرتب
التصنيفالتصنيف

الرقم  االستداللي األدنىالرقم  االستداللي األدنىالصنفالصنف

مساعد اجتماعي

مساعد اجتماعي رئيسي

مساعد اجتماعي رئيس

وسيط اجتماعي

وسيط اجتماعي رئيسي 

وسيط اجتماعي رئيس

األسالكاألسالك

10

12

13

10

12

13

453

537

578

453

537

578

5 - شعبة اHقتصدية - شعبة اHقتصدية

مساعدو اHصالح
االقتصادية

نواب اHقتصدين

اHقتصدون

الرتبالرتب
التصنيفالتصنيف

الرقم  االستداللي األدنىالرقم  االستداللي األدنىالصنفالصنف

مساعد اHصالح االقتصادية

نائب مقتصد

نائب مقتصد رئيسي

مقتصد

مقتصد رئيسي

األسالكاألسالك

7

9

10

12

13

348

418

453

537

578

6 - شعبة التكوين في النشاط االجتماعي - شعبة التكوين في النشاط االجتماعي

أساتذة التكوين
في النشاط االجتماعي

الرتبالرتب
التصنيفالتصنيف

الرقم  االستداللي األدنىالرقم  االستداللي األدنىالصنفالصنف

أستاذ التكوين في النشاط االجتماعي

أستاذ التكوين في النشاط االجتماعي رئيسي

األسالكاألسالك

14

16

621

713
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الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادات االستداللية للمناصب العلياالزيادات االستداللية للمناصب العليا

مفتش تقني وبيداغوجي للتربية اHتخصصة

مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم اHتخصص

مفتش إداري ومالي

منسق نفساني

منسق اجتماعي

اHراقب العام

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى
اHناصب العليااHناصب العليا

7

7

7

8

7

5

145

145

145

195

145

75

اHـــــادة اHـــــادة  : :  يــــــنـــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 20 ذي القـعدة عام 1430 اHوافق 8
نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أحمـد أويحيىأويحيى

الباالبابب  العاشالعاشرر
أحكاأحكامم  انتقاليانتقاليةة  وختاميوختاميةة

اHاداHادةة  186  ::  يـوظف اHربـون واHربون اHـتخـصصون
ومــعــلـــمــو الــتــعــلــيم اHــتــخــصـص في طــور الــتــكــوينq عــنــد
تــاريـخ نــشـــر هــذا اHـــرســـوم في اجلـــريــدة الـــرســمـــيـــة عــلى
أســاس الـشــهــادة وعـلى الــتــوالي عـــنــد نــــهـايــة تـكــــويــنـهم
Wمـــتـــخــــصـــصـــ Wومـــربــــ Wمــــتـــخـــصــــصـــ Wبــــصـــفـــة مــــربـــ
هذا ألحكـام طبـقـا  رئـيسـيW ومـعـلمي الـتـعلـيم اHتـخـصص 

القانون األساسي اخلاص.

اHــــاداHــــادةة  187  ::  تــــلـــغـى جـــمــــيع األحــــكـــام اخملــــالــــفـــة لــــهـــذا
اHــــرســـومq الســــيــــمـــا اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 93 - 102
اHــــــؤرخ في 20  شــــــوال عــــــام 1413 اHــــوافــق 12 أبــــريــل
ســـنـة 1993 واHـتـضـمن الــقـانـون األسـاسـي اخلـاص بـعـمـال

اإلدارة اHكلفة بالشؤون االجتماعية.

اHـاداHـادةة  188  ::  يـسـري مـفـعـول هـذا اHـرسوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

189

ّ


