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 العنــوان ألاّول 

 أحكـــام عـــاّمــــة
 

 : 1الفـصــل 

شغيل والعمل 
ّ
تكّون ألاحكام املوالية النظام ألاساس ي الخاص بأعوان الوكالة الوطنّية للت

ق باملبادئ العاّمة ألحكام القانون عدد 
ّ
لسنة  87املستقل الذين يبقون خاضعين فيما يتعل

ام ألاساس ي العام ألعوان الّدواوين  5871أوت  1املؤّرخ في  5871
ّ
ق بضبط النظ

ّ
واملتعل

ركات التي تمتلـك الّدولة أو واملؤّسس
ّ

ات العمومّية ذات الّصبغة الصناعّية والتجارّية والش

الجماعات العمومّية املحلّية رأس مالها بصفة مباشرة وكلّيا، كما تّمم ونّقح بالقانون عدد 

 .5888أفريل  3املؤّرخ فـي  5888لسنة  87

 

 :  2الفصل 

 واملتربصين منهم املترسمين املباشرين ألاعوان كافة على الخاص ألاساس ي النظام هذا ينطبق

 عقد ىبمقتض  املنتدبون  ألاعوان تطبيقه ميدان من ويستثنى املنهي للتكوين التونسية بالوكالة

 جزئية أو محددة ملدة شغل

 

 : 3الفصــل 

غل على ألاعوان املشار إليهم بالفصل  تنطبـق
ّ

ة الش
ّ
أعاله في جميع املسائل التي  8أحكام مجل

 لم ينّص عليها الّنظام ألاساس ي العام وهذا الّنظام ألاساس ي الخاّص.
 

 : 4الفصــل 

م
ّ
نظير مـن هذا النظام ألاساس ي الخاص إلى كل عون مباشر عند انتدابه أو عند دخول  يسل

 هذا الّنظام ألاساس ي الخاص حيز الّتنفيذ.

 

 :  5الفصــل 

يعتبر ألاعـوان الخاضعون لهـذا الّنظام ألاساس ي الخاص إزاء الوكالة فـي وضع قـانونـي 

 ومرتبطون بهذا الّنظام ألاساس ي الخاّص.
 

 :  6ـل الفصـ

مة 
ّ
ال ميز بين الجنسين باستثناء ألاحكام التـي تقتضيها طبيعة الوظائف والقوانين املنـظ

سـاء وألاطفـال وحمايتهم.
ّ
 لعمل الن
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 :  7الفصــل 

أعوان الوكالة بالعمل باملراكز والجهات التي انتدبوا من أجلها وبكامل تراب  يطالب

جنة إلادارّية املتناصفة ذات 
ّ
الجمهورّية في حاالت ضرورة املصلحة امللّحة بعد أخذ رأي الل

 .الّنظر، باستثناء ألاعوان الخاضعين إلى حركة نقل دورّية

 

 :  8الفصــل 

على كّل عون أن يتجّنب كّل ما من شأنه أن يمّس بحرمة الوظيفة التي يشغلها  يجب

شغيل والعمل املستقل.
ّ
 وبسمعة الوكالة الوطنّية للت

 

 :  9الفصــل 

على كّل عـون مهمـا كانت وضعيته أن تكون له، مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أّي يحّجر 

بها من شأنهـا أن تمـّس  اتصالة الوكالة أو لها تسمية كانت، مصـالـح بمؤّسسة خاضعة ملراقب

 باستقالليته املهنّية.

كما يحّجر عليــه أن يمارس بعنوان منهي وبمقابل نشاطا مهما كـان نوعه ما لم يحصل على 

 5881جانفي  51املؤّرخ في  5881لسنة  73ترخيص مــسّبق وفقا ملقتضيات ألامر عدد 

لسنة  5781وألحكام ألامر عدد  5888ماي  51املؤّرخ في  5888لسنة  881املنّقح باألمر عدد 

 .5887سبتمبر  57املؤّرخ في  5887

 

 :  11الفصل 

عندما يمارس قرين العون بعنوان منهي نشاطا بمقابل يجب تقديم إعالم في ذلك إلى 

. ويتخذ املدير العام عند اللزوم التدابير الكفيلة بالحفاظ على مصالح الوكالة/املركز

 الوكالة/املركز بعد أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر.

 

 :  11الفصـل 

كّل عون مهما كانت رتبته في الّسلم إلاداري مسؤول عن تنفيذ املهام املناطة بعهدته حسب 

طبقا لجدول تصنيف الخطط ودليل إلاجراءات وبوثيقة تعريف مؤّهالته املكتسبة واملحّددة 

لة لألعوان في أجل أقصاه 
ّ
وتوضيح الوظائف املّتفق على إنجازها بين إلادارة والّنقابة املمث

 سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا الّنظام ألاساس ي الخاص حّيز الّتنفيذ.
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ف بتسيير  مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن 
ّ
الصالحيات التي منحت لـه لهذا والعون املكل

الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر. وال تعفيه املسؤولية الخاّصة التي يتحّملها 

مرؤوسه من أّية مسؤولّية مناطة بعهدته. والعون ملزم بالقيام بالواجبات التي يقتضيهـا 

 عمله وهـو مـسؤول شخصّيا عن إلاخالل بهذه الواجبات. 

 استعماال العتناء بوسائل الاستغالل املوضوعة تحت تصّرفه وباستعمالها ويكون ملزما با

 محكما مطابقا للقواعد واملواصفات الفنّية. 

ويجب على الوكالة إعالم العون بالقواعد ألاساسّية لالستعمال وتدريبه عليها عند 

 بالحضور بمركز عمله وباالشتغال فيه طيلة أوقات العمل القانونّية. ملزم. وهو الاقتضاء

ر عليه التوّجه إلى عمله أن يعلم رئيسه املباشر في ظرف ثالثة 
ّ
ويجب على العون الذي تعذ

 أيام منها يومي عمل وفق نظام العمل املعمول به بمقّر عمله مع تقديم املبّررات.

ملقّررة والقواعد املحّددة في ماّدة الصّحة والسالمة إلاجراءات ا احترامويجب على العون 

قة بالّسالمة العامة داخل مقّر عمله وخاّصة :
ّ
 أثناء العمل وكذلك جميع الّتدابير املتعل

 وأن له أعّدت ما حسب ووسائلها الوقاية ومعّدات الّسالمة أجهزة يستعمل أن .1

 .عطب كّل  من يحفظها

ابتة واملتنّقلة بوسائل الوقاية من ألاخطار املهنّية. تجّهز و 
ّ
 الوكالة وسائل الاستغالل الث

ر الوكالة وسائل إلاسعاف 
ّ
وتقوم بتكوين أعوان في ميدان  الاستعجاليكما توف

 إلاسعاف والّسالمة املهنّية وذلك بكل مقّر عمل.

أن يعلم حاال رئيسه املباشر وكذلك لجنة الصّحة والّسالمة املهنّية أو أحدهما بكّل  .2

ف يطرأ على آلاالت وعلـى منشآت 
ّ
ووسائله وبكّل ظاهرة غير  الاستغاللخلل أو توق

عادّية يالحظها أثناء العمل ويكون من شأنها أن تهّدد حياته أو حياة الغير أو تضّر 

 بالصّحة.

عوان املعنيين باملسؤولّية مسّبقا باإلجراءات والقواعد والّتعليمات ويجب إعالم ألا 

 ألاساسّية املذكورة أعاله.

 

 : 58الفصــل 

م إلاداري مسؤول من الوجهة التأديبّية عـن كـّل خطـأ 
ّ
كّل عـون مهما كان وضعه في السل

ة ويتحّمل هذه يثبت قيامه به ويكون ناتجا عن عـدم احترامه اللتزاماته وواجباته املهنيّ 

 أخّل بالتزاماته عمدا أو تهاونا.املسؤولّية إذا 

 وتعتبر أخطاء جسيمة خاّصـة :

 كّل عمل أو تقصير من شأنه أن يعرقل الّسير العادي للوكالة أو يجعله مستحيال. .1
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 العون ملركزه أو تجاوزه  للصالحيات املخّولة له. استغالل .2

ابت أو فقدان الّضمير  كّل ضرر  .3
ّ
يلحق بمكاسب الوكالة وإنتاجها بسبب إلاهمال الث

 املنهي.

قة بالصّحة والّسالمة املهنّية أثناء العمل ال سيما إذا  الامتثالعدم  .4
ّ
لإلجراءات املتعل

 وقع تدوينها وإبالغها للعون.

غالل وعدم استعدم أخذ العون ما يلزم من الّتدابير أو أخذها بصفة غير كافية،  .5

رة 
ّ
لتحقيق سالمة ألاعـوان املسؤول عنهم أو للحفـاظ علــى  لالستعمالالوسائل املتوف

 املعــّدات وألادوات املناطة بعهدته.

قة بالعمل والّصادرة بصفة قطعّية عن  امتناعكّل  .6
ّ
غير مبّرر عن تنفيذ ألاوامر املتعل

ها مطابقة ألحكام الفقرة ألاولى الهيئات املختّصة بالوكالة أو الّرئيس املباشر طاملـا أنّ 

 من الفصل الحادي عشر من هذا الّنظام ألاساس ي الخاص.

 الحصول على منافع مادّية وقبول مزايا لها عالقة بسير الوكالة أو على حسابها. .7

استعمال العون ملصلحته الخاّصة أو ملصلحة الغير لألموال أو للقيم أو لألشياء التي  .8

ص في استعماله طبقا أؤتمن عليها بسبب املرك
ّ
ز الذي يشغله باستثناء ما يرخ

راتيب الجاري بها العمل.
ّ
شريع والت

ّ
 للت

الحضور للعمل في حالة سكر أو تناول املشروبات الكحولّية أثناء مّدة عمله  .9

 القانونّية أو بمكان العمل.

مل كّل غياب مستمر بدون مبّرر ملّدة تتجاوز ثالثة أيام متتالية من ضمنها يومي ع .11

 لغير ألاسباب التي نّص عليها هذا النظام ألاساس ي الخاّص.

 

 :  13الفصـل 

الّنظر عن أحكام املجلة الجنائّية فيما يخّص السّر املنهي فإن كل عون ملزم حتى  بصرف

ق باألحداث واملعلومات 
ّ
بعد انقطاعه عن مباشرة عمله بكتمان هذا السّر في كل ما يتعل

التي وصلت لعلمه أثناء مباشرة عمله أو بمناسبة هذه املباشرة. وكّل إطالع للغـيـر على 

راتيب الجاري بها  مكاتيب املصلحة أو 
ّ
وثائقها محّجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للقوانين وللت

 العمل.

وال يمكن للعون أن يعفى من واجب كتمان السّر أو أن يرفع عنه التحجير املنصوص عليه 

 برخصة كتابّية من املدير العام للوكالة.
ّ
 بالفقرة الّسابقة إال
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 :  14الفصـل 

قانونّية ويرتكبه عون مهما كانت رتبته أثناء ممارسة وظيفته أو  كل خطأ يتّم ضبطه بصفة

عن العقوبات التي  الاقتضاءبمناسبة مباشرته لها يعّرضه لعقاب تأديبي بصرف الّنظر عند 

 ينّص عليها القانون الجزائي.

ى
ّ
 وإذا تّم تتّبع عون من قبل الغير من أجل خطأ له عالقة باملهنة يجب على الوكالة أن تتول

الّدفاع عنه وأن تتحّمل ما قد يصدر ضّده من أحكام بغرم الّضرر ما لم ينسب للعون خطأ 

ف به في نطاق العمل.
ّ
 شخص ي يمكن تمييزه عّما هو مكل

 

  : 15الفصــل 

للعون الحق طبقا للقواعد املنصوص عليها بالقانون الجزائي فـي أن يحظى بالحماية ضّد 

 تهديد أو شتـم أو ثلب أو تعّد على كرامتـه.مـا قـد يتعـّرض إليـه مـن 

مهما كــان نوعهــا التـي قـد يتعـّرض  والاعتداءاتوالوكالـة ملزمة بحماية العـون مــن التهديدات 

زوم بجبــر جميع ألاضرار التي قد تنتج عن 
ّ
لهـا أثنـاء ممارسـة مهاّمـه أو بمناسبتهـا وعنـد الل

 ذلك. 

ــروط املنصـوص عليهـا بالفقـرة الّسابقـة محّل املعتـدى عليـه فــي وتحّل الوكالـة طبقـا ل
ّ

لش

 املبالغ املدفوعـة للعــون. الاعتداءحقوقـه لكي تسترجع مــن مرتكبي التهديـد أو 

ولهـا فـي سبيـل التحصيـل علـى مـا ذكـر حـّق الدعـوى املبــاشـرة التــي يمكـن ممارستهــا بالقيـام 

زوم لدى املحكمة ذات الّنظر.بالحّق الشخص 
ّ
 ي عند الل

 

 :  16الفصـل 

يحتوي امللف الشخص ي للعون على جميع الوثائق املتعلقة بحالته املدنية وحالته العائلّية 

 ومستوى تعليمه وحالته إلادارّية.

 ويجب أن تكون هذه الوثائق مرقّمة ومسّجلة بملّفه بدون انقطاع ويجب إعالم العون 

 كتابّيا بكل قـرار إداري يخّصه.

وال يجـوز بحال أن يتضّمن امللف الشخص ي ما يشير إلـى ألافكـار السياسّية أو الفلسفّية أو 

 الّنقابي للمعني باألمر.  الانتماءالدينّية أو 

وال يمكن أن تحصل أّي مضايقة أو ضرر مهما كان نوعه لعون بسبب أفكار فلسفّية كانت 

 يكون ذلك مبّررا لعدم احترام مقتضيات العمل أو دينّية أو س
ّ
ياسّية أو نقابّية على أال

 بالوكالة.

وللعون عند الاقتضاء، وبطلب منه، الحّق في أخذ نسخة من الوثائق املذكورة بالفقرة 

 ألاولى أعاله.
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انــي
ّ
 العنـوان الث

 تمثيـــل ألاعــوان 

قابـــي
ّ
 القسـم ألاّول : الحــّق الن

 

 :  17الفصل 

الحّق الّنقابي معترف به لألعوان الخاضعين لهذا الّنظام ألاساس ي الخاص في نطاق التشريع 

 الجاري به العمل.

مة نقابّية متكّونة بصفة شرعّية وال يجوز للوكالة أن 
ّ
ألاعوان أحرار في الانخراط بأي منظ

خاذ الانتماءتأخذ بعين الاعتبار مسألة 
ّ
أي قرار إزاء عون بحالة مباشرة  الّنقابي أو عدمه الت

 .الانتدابأو بصدد 

ويلتزم ألاعوان من جهتهم بأن ال يقوموا بأي ضغط كان على ألاعوان إللزامهم باالنخراط في 

 منها.  الانسالخنقابة أو 

مات النقابّية املكّونة بصفة شرعّية وتضع تحت تصّرفها لوحات تعليق 
ّ
تعترف الوكالة باملنظ

 يؤّمها ألاعوان. باألماكن التي

ر قيامه بذلك شخصيا فنائبه املفوض مركزيا أو جهويا، 
ّ
يتفاوض املدير العام، وعند تعذ

 املنظمة النقابية ألاكثر تمثيال بصفة منتظمة.

د تعقد الجلسات في غضون ألاربع وعشرين ساعة بناء على مجّرد طلب 
ّ
وفي صورة التأك

رفين مع بيان موضوعها.
ّ
 شفاهي من أحد الط

رفين ويمض ى في حينه من قبلهما.
ّ
 تضّمن كل جلسة في محضر يحّرر باتفاق الط

متهم في مهام أو جلسات نقابّية 
ّ
ص لألعوان املفّوضين من قبل زمالئهم لتمثيل منظ

ّ
يرخ

د مهّمتهم، موّجه إلى املصالح املؤّهلة بالوكالة في أجل يسمح 
ّ
متهم  يؤك

ّ
بطلب كتابي من منظ

امل املّدة الضرورّية املحّددة للغرض ماعدا حالة الضرورة القصوى بتعويضهم، بالتغّيب ك

ابتة للمصلحة.
ّ
 والث

ال تخصم مثل هذه التغيبات من العطلة السنوّية للمعنيين بها وتخّول لهم الانتفاع باألجور 

 أنواعها واملسندة لألعوان املباشرين. اختالفواملنح العائلّية والامتيازات على 

ي يتّم تعيينه نائبا قاّرا إلحدى النقابات التي ينتمي إليها ألاعوان وبطلب من يوضع العون الذ

هذه ألاخيرة في حالة إلحاق طيلة مّدة نيابته. ويبقى العون طيلة مّدة إلحاقه ناخبا ومؤهال 

ته ومكان عمله ألاصليين حال 
ّ
لي ألاعوان ويدمج في خط

ّ
ح النتخاب ممث

ّ
مهاّمه  انتهاءللترش

مة التي ينتمي إليها.النقابّيـة 
ّ
 أو خالل نيابته بطلب منه أو من املنظ
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كّل نقلة ملسؤول نقابي مع تغيير إلاقامة أو التي قد تحول دون ممارسته لنشاطه الّنقابي ال 

 بطلب منه أو بعد أخذ رأي اللجنة إلادارية املتناصفة ذات الّنظر.
ّ
 تتّم إال

مـات النقابّية أن تعقد اجتماعا
ّ
تها أو مؤتمراتهـا بمقّرات العمل أثناء أوقات يمكن للمنظ

لـه جهوّيا 
ّ
العمل في حدود عشر ساعـات عمل في الّسنة بعـد موافقـة املديـر العام أو مـن يمث

 أو محلّيـا.

تمثل املنظمة النقابية ألاكثر تمثيال وجوبا بكل هيئة أو لجنة، لها صبغة اجتماعية أو ثقافية 

 نية لألعوان ما عدى اللجان إلادارية املتانصفة.أو لها صلة باملصالح امله

 

جان إلادارّية املتناصفة
ّ
اني : الل

ّ
 القسـم الث

 

 : 18الفصل 

 تحدث ثالث لجـــــان إدارية متناصفة وطنية أو جهوية تمثل على التوالي حسب ألاصنـــــــاف :

  4و 3و 8و 5اللجنة ألاولى : ألاصناف. 

 : 1و 1الصنفين  اللجنة الثانية. 

  فما فوق. 8اللجنة الثالثة : ألاصناف 

 وتضبط الفصول املوالية تركيبتها وتنظيمها وتسييرها ومشموالتها.

 

 :  19الفصـل 

لي الوكالة املعّينيـن مـن قبل  تشتمـل كّل لجنة إدارّية متناصفة
ّ
على عدد متساو من ممث

لـي ألاعوان املنتخبيـن مـن قبل ألاعوان املباشريـن أو الذيـن هـم في حالة 
ّ
املدير العام ومن ممث

إلحـاق. وتشتمـل على أعضاء رسميـيـن وعلى عدد مسـاو مـن ألاعضاء النـّواب الذيـن ال يمكن 

 إذا كانـوا معّوضيـن ألعضـاء رسميين وذلـك حسـب لهم أن يشاركوا في أعمال ا
ّ
جان إال

ّ
لل

سبـة للمعّينيـن وحسب ترتيبهم في نتائـج 
ّ
سبة  الانتخاباتترتيبهم في منشـور الّتعييـن بالن

ّ
بالن

 للمنتخبيـن.

الثـة أعضـاء 
ّ
يكـون الثالثـة أعضاء املنتخبون ألاوائـل لكـّل لجنـة أعضاء رسميـيـن ويكـون الث

ر يحـول دون مباشـرة عضـو رسمـي ملهاّمـه يتـّم امل
ّ
والون لهـم معوضيـن. فـي حالـة شغـور أو تعـذ

غـور.
ّ

 تعويضه بالعضو املوالي مباشرة في قائمة املنتخبيـن لسّد هذا الش

ـروف الواردة بالفصل 
ّ
سّد  استحالةاملوالـي مع  83فـي حالـة شغـور دائـم ونهائـي ناتج عن الظ

غور ب
ّ

جوء الش
ّ
جنة يتّم الل

ّ
 النتخاباتعضو منتخب ولغاية الحفـاظ على مبدأ الّتناصفّية بالل

جنة املعنية لبقّية املـّدة النيابّيـة وفقـا لنفـس شـروط 
ّ
 العاّمـة. الانتخاباتجزئّية خاّصة بالل
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 : 21الفصـل 

لي ألاعـوان ثالثـة رسمييـن وثالثة نـّواب بكّل لجنة إدارّية
ّ
متناصفـة ويكـون  يكون عدد ممث

بين حسب قرار تعيينهم مـن قبل املدير العام للوكالة خالل 
ّ
لـو إلادارة بنفـس العدد ومرت

ّ
ممث

لـي ألاعـوان ويتـّم  انتخاباتالخمسـة عشـر يومـا املواليـة لإلعـالن عــن نتائـج 
ّ
من  اختيارهمممث

ألاساسـي الخاص. ويستثنى من الّتعيين بين ألاعوان املترّسميـن الّراجعين بالّنظر لهذا الّنظـام 

حون لتمثيل ألاعوان ولم ينجحوا.
ّ

 املترش

 

 : 21الفصـل 

ى مهّمة مقّرر بها الفائز ألاّول في 
ّ
يرأس كّل لجنة  املعّين ألاّول ضمن قائمة نّواب إلادارة ويتول

 الانتخابات مـا عـدى فـي صورة تنازله كتابّيـا ألحــد زمالئـه الرسمييـن.

 

 : 22الفصـل 

ق 
ّ
جان إلادارّية املتناصفة لواجب كتمان السّر املنهي في كّل ما يتعل

ّ
يخضع أعضاء الل

جنة 
ّ
باألحداث والوثائق التي تصل إلى علمهم بصفتهم أعضاء ويتّم إطالع جميع أعضاء الل

قة باملسائل املطروحة عليها.
ّ
 إلادارّية املتناصفة على الوثائق املتعل

 

 : 23الفصـل 

جنة إلادارّية املتناصفة املنتخبين بالوفاة أو تن
ّ
أو إلاحالة على  الاستقالةتهي نيابة أعضاء الل

ب 
ّ
 الّتقاعد أو إلالحاق خارج الوكالة باستثناء إلالحاق الّنقابي أو على إثر عقوبة أو عقاب يترت

 

أو بانتهاء املّدة النيابّية، وفي هذه الحالة فإّنهم يبقون مباشرين  الانتخابعنهما فقدان حّق 

 ملهاّمهم إلى أن يتّم تعويضهم.

جان إلادارّية املتناصفة يصل إلى ثالثة أعضاء من ضمن 
ّ
وفي حالة حدوث شغور بإحدى الل

جوء إلى إجراء 
ّ
جنة املعنية وفق الق انتخاباتالسّتة املنتخبين، يتم الل

ّ
واعد جزئّية بالل

وإلاجراءات املحّددة بالفصول املوالية على أن تنتهي فترتهم النيابّية بانتهاء املدة النيابّية 

جنة.
ّ
 لل

 

 :   24الفصـل 

املتناصفة ملّدة نيابّية بثـالثـة أعوام قابلة للّتجديد ويعين  ينتخب أعضاء اللجنة إلادارّية

 ممثلو إلادارة لنفس املّدة.
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ّراجعين بالّنظر لهذا النظام ألاساس ي الخاّص ناخبون باستثنـاء جميع أعوان الوكالة ال

 املوضوعين في حالة عدم مباشرة أو تحت الّسالح.

سبـة لألعوان املترّسمين املباشرين 
ّ
يقبل الترشح لعضوّية اللجان إلادارّية املتناصفة بالن

مة نقابية طبقا 
ّ
من هذا  58للفصل بالوكالـة وألاعوان الذين هم في حالة إلحاق لدى منظ

النظـام ألاساس ي الخاّص شريطة أن يحسنوا القراءة والكتابة وأن يكون لهم على ألاقّل 

 ثالث سنوات أقدمية فعلّية بالوكالة عند تاريخ إجراء الانتخابات.

ح :
ّ

 وال يمكن قبول ترش

طت الذين ألاعوان .أ 
ّ
انية الّدرجة من تأديبّية عقوبة عليهم سل

ّ
 املحو يشملها لم الث

 من هذا الّنظام ألاساس ي الخاص. 88كام الفصل بأح عمال

أعوان الوكالة الذين هم في وضعّية إلحاق باستثناء إلالحاق الّنقابي أو بحالة عدم  .ب 

 مباشرة أو رخصة طويلـة ألامد أو تحت الّسالح.

 ألاعوان امللحقين لدى الوكالة. .ج 

حا
ّ

حين املنخرطين في نقابة أن يقّدموا ترش
ّ

تهم عن طريقها في آلاجال املقّررة  يمكن للمترش

ر فيهم الشروط املطلوبة.
ّ
 لذلك على أن تتوف

 

 :  25الفصـل 

مـع  باالتفاقوتاريـخه وساعـته مـن قبل املديـر العـام للوكالـة  الاقتراعيتّم ضبـط إجـراءات 

ية. الاستحالةالجانـب الّنقابـي وعند 
ّ
جنة إلادارّيـة املتناصفـة املتخل

ّ
 مع الل

 

 : 26الفصـل 

جان إلادارّية املتناصفة عن طريـق 
ّ
يدعى ألاعوان لتقديم ترشّحاتهم النتخاب أعضاء الل

سبـة 
ّ
ـق في نفس ألاجل قائمات الّناخبيـن بالن

ّ
قـات قبل التاريخ املحّدد لها بشهرين وتعل

ّ
املعل

 لكّل لجنـة.

حات قبل
ّ

 التاريخ املعّين لالنتخابات بعشرين يوما على ألاقّل. تقّدم الترش

حيـن وقائمـة مراكـز 
ّ

ق أسمـاء املترش
ّ
قبـل تاريـخ الّتصويت  الاقتراعوتاريـخ وساعـة  الاقتراعتعل

 بعشـرة أّيـام على ألاقّل.

 

 : 27الفصــل 

ر 
ّ
كما  الاقتراعالوكالة بطاقات وظروف التصويت قبـل عشرة أّيام علـى ألاقل مـن تاريـخ  توف

 .تتولى أيضا الّتنظيم املادي لالنتخابات
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 : 28الفصـل 

 التصويت باملراسلة. الاقتراع سّري و يمكن

بزميـل مـن  الاستعانةويمكـن لألعـوان الذين ال يحسنون القراءة والكتابة أو املعوقين 

 .ختيارهما

 وال يقبل التصويت بالتوكيل.

فـون بمهّمـة خـارج مكـان عملهـم بالتصويـت بمكتب 
ّ
القريب مـن  الاقتراعويقـوم ألاعـوان املكل

فين بمهّمـة بـه وذلك بعـد 
ّ
 .بوثيقـة إلاذن بمهّمـة الاستظهار املكـان املكل

ح املتحّصل على أكثر عدد
ّ

من ألاصوات وفي صورة  ويعتبر ناجحا في الانتخابات املترش

 الّتعادل يعتبر ناجحا ألاقدم بالوكالة.

 

 : 29الفصــل 

فة بالّسهر على حسن سير 
ّ
 :  الانتخابات نوعانالهياكل املكل

 الجهوّيـة واملحلّيـة الاقتراع مكاتب. 

  لالقتراع.اللجنة املركزّية 

حين لهذه 
ّ

 .الانتخاباتال يمكن أن يكون عضوا من أعضاء هذه الهياكل من ضمن املترش

 : 31الفصــل 

ـب كّل مكتب 
ّ
 اختيار من رئيس معّيـن من قبل املديـر العام للوكالة وعضوين يتّم  اقتراعيترك

جنـة إلادارّية 
ّ
اني من قبل ألاعضاء املنتخبين في الل

ّ
أحدهما مـن قبل الجانـب النقابـي والث

املتناصفـة املتخليـة، ويمسك أحد العضوين قائمة الّناخبين ويقوم بعملّية التنقيط ويتولى 

 .الاقتراعالثاني التثّبت في عملّيـة التنقيـط وسالمة 

غونه في  محضر  الاقتراعويحّرر رئيس مكتب 
ّ
الانتخابات ويتّم إمضاؤه من قبل العضويـن ويبل

 املنتصبة بمقّر إلادارة العاّمة للوكالة. لالقتراعحينه إلى اللجنة املركزّية 

 

 : 31الفصـل 

جنة املركزّية 
ّ
ـب الل

ّ
أحدهما  اختيار من رئيس تعّينه إلادارة العاّمـة وعضويـن يتّم  لالقتراعتترك

جنـة إلادارّيـة املتناصفـة 
ّ
اني مـن قبل ألاعضاء املنتخبين بالل

ّ
مـن قبل الجانـب الّنقابـي والث

ية.
ّ
 املتخل
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املقّدمـة لها بخصوص القواعد  الاعتراضاتبمهّمة البّت في  لالقتراعتضطلع اللجنة املركزّية 

والتثّبت في شرعّية  الاقتراع وفحص تقارير مكاتب الاقتراعاملحّددة لتنظيم إجراءات وطريقة 

 وضبط النتائج النهائّية. الانتخابعملّيـة 

 

 : 32الفصـل 

جنـة إلادارّيـة املتناصفـة بدعوة من رئيسها توّجه إلى ألاعضاء الرسميين وعند 
ّ
تجتمـع الل

 ألاعضاء النواب، ثمانية أّيام على ألاقّل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مّرة كّل ثالثة الاقتضاء

أشهر على ألاقل أو بطلب من مقّررها أو من نصف أعضائها يوّجه إلى رئيسها أو  املدير 

ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ّ
 العـام إذا اقتض ى ألامر وكل

 

 :  33الفصـل 

جنة إلادارّية املتناصفة الّنظر وإبداء الّرأي في املسائل الّتالية :
ّ
ى الل

ّ
 تتول

 قة باألعداد املهنية إذا استنفذت جميع إلاجراءات الترتيبية  الاعتراضات
ّ
املتعل

جنة أن تقترح على املدير العام مراجعة 
ّ
املوضوعة تحت تصّرف ألاعوان ويمكن لل

 ألاعداد املهنّية املسندة.

  التي يتعين اتخاذها من قبل املدير العام بشأن نشاط قرين العـون عمال  التدابير

 الّنظـام ألاساس ي الخاص.من هذا  55بالفصل 

  ة التي
ّ
وضعّيات ألاعوان الذين يرفضون بعد إحالتهم على عدم املباشرة الخط

من هذا الّنظـام  558يعّينون بها عند رجوعهم إلى العمل بالوكالة طبقا للفصل 

 ألاساس ي الخاص.

 هني أو املنه
ّ
 ي.حاالت إعادة تصنيف ألاعوان الّناتـجة عن القصـور البدنـي أو الذ

  قة بتطبيق
ّ
جميع الشكايات الجماعية والفردية أو الّصعوبات ألاخرى املتعل

القوانين والتراتيب والاتفاقات الجاري بها العمل بالوكالة وتعرض استنتاجاتها على 

 املدير العام.

  بها وتحسين إلانتاج وإلانتاجّية.آليات تنظيم الوكالة قصد الّنهوض 

  الذين يتمّيزون بمبادراتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم إقتراح حوافز لفائدة ألاعوان

 املثمرة وبمردودهم املمتاز.

  برامج التكوين املستمّر والّرسكلة والّتأهيل املنهي لفائدة أعوان الوكالة وتشارك في

 تقييم نتائجها.
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 سبة لكّل  نتداباتال تطبيق القواعد العاّمة ل
ّ
رقية والتدّرج بالن

ّ
رسيم والت

ّ
والّنقل والت

 ألاعوان.

املحدثة لفائدة أعوان الوكالة  الاجتماعيةي الّتصرف في جميع املشاريع ف تساهم كما

 وعائالتهم مهما كانت طريقة تمويلها.

روط املبّينة بالعنوان 
ّ

سبة لجميع أصناف ألاعوان حسب الش
ّ
وتجتمع كهيئة تأديبّية بالن

 لّسادس من هذا الّنظام ألاساس ي الخاص.ا

 وأخيرا يتّم إمدادها بالقوائم املالّية للمؤّسسة.

 

 :   34الفصل 

لع مقّرر اللجنة إلادارّية املتناصفة على املراسالت ويضبـط جدول ألاعمال ويوّجه 
ّ
يط

ويعّد الجلسات ويحّرر محاضرها في ظرف أقصاه عشرة أّيام عمل وبصفة  الاستدعاءات

جنة واملصالح عاّمة يقوم باإلعداد املادي لل
ّ
إلادارّية املعنية جلسات بالّتعاون مع رئيس الل

 خمسة أيام على ألاقل قبل توجيه الاستدعاءات.

 

 : 35الفصــل 

جنة إلادارّية امل
ّ
يكون صوت الّرئيس مرّجحا في ألاصوات و  تناصفة رأيها بأغلبّيةتبدي الل

 صورة التساوي وتكتس ي مداوالتها وعمليات التصويت بها الصبغة السرّية.

 بحضور ثلثي أعضائها الرسميين أو 
ّ
جنة إلادارّية املتناصفة بصفة شرعّية إال

ّ
ال تجتمع الل

تؤّجل الجلسة مّرة لّتناصف وإذا انعدم أحد الشرطين ا احتراماملعوضين على ألاقّل مع 

الّتناصف وعلى أن ال يقّل  احترامعشر يوما مع على أن تجتمع وجوبا في أجل خمسة واحدة 

بالنسبة للجنة عدد الحاضرين عن أربعة أعضاء بالنسبة للجنة املضّيقة وعشرة أعضاء 

ة اللجان املضّيقة. احترام املوّسعة مع ضرورة
ّ
 تمثيل كاف

 

 : 36الفصــل 

أو  الاتفاقتسند اللجنة إلادارّية املتناصفة املوّسعة رئاستها وكتابتها بالّتداول عن طريق 

جان املضّيقة ومقّرريها.
ّ
 القرعة وملّدة سنة إلى أحد رؤساء الل

 

 : 37الفصل 

تحال محاضر الجلسات على إلادارة العامة للوكالة في ظرف ثالثة أيام من تاريخ انعقاد 

الجلسة على أقص ى تقدير وتتولى إلادارة العامة للوكالة إلاجابة عن املقترحات الواردة في 
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م املحضر وفي 
ّ
محضر جلسة اللجنة إلادارية املتناصفة في ظرف ثالثين يوما من تاريخ تسل

 جابة في ألاجل املحدد يعتبر ذلك مصادقة ضمنية على مقترحات اللجنة.صورة عدم إلا 

 

 :   38الفصـل 

جان إلادارّية املتناصفة املنتخبين، بطلب منهم إلى املصالح املؤّهلة 
ّ
ص ألعضاء الل

ّ
يرخ

ملدة خمس عشرة ، بالّتغّيب عن العمل الاقتضاءبالوكالة في أجل يسمح بتعويضهم عند 

للقيام بمهاّمهم. ال تخصم الغيابات بهذا العنوان من راحتهم الّسنوّية ويواصل ساعة شهريا 

بأجورهم ومنحهم وامتيازاتهم. وتضع الوكالة على ذّمتهم  الانتفاعألاعوان املعنيون 

 إلامكانيات املاّدية ووسائل الّنقل الّضرورّية لتنّقالتهم وتتحّمل نفقات ذلك.

 

 : 39الفصل 

 مة مهنية تتركب من :تحدث لجنة صحة وسال 

 .رئيس املؤسسة أو من ينوبه : رئيس 

  عضوين ممثلين عن ألاعوان ويتّم اختيارهما من قبل ممثلي ألاعوان باللجنة إلادارية

 املتناصفة.

 .طبيب الشغل : عضوا 

 .عضو عن النقابة ألاكثر تمثيال 

 .عضو عن إلادارة املكلفة بالتكوين 

 ن الصحة والسالمة املهنية : عضوا ومقرّرا.ممثل الهياكل إلادارية املسؤول ع 

ل مهّمتهــا بـالخصــوص فــي :
ّ
 وتتمث

  قـة بالصّحة والّسالمة املهنّية داخـل الوكالة.إعداد مشـاريع
ّ
 الّنظـم والّتعليمـات املتعل

 .قة باإلعالم والتوعية والتكوين في مجال الّصحة والّسالمة املهنّية
ّ
 القيام باألعمال املتعل

 ي متابعة تنفيذ البرامج التي تّم إقرارها. اقتراح
ّ
 برامج الوقاية املهنّية وتول

  املساهمة في ألابحاث إلادارّية عند وقوع حادث شغل أو مرض منهي واقتراح إلاجراءات

 بالدراسات. لتفادي أسبابه ومساعدة املتضّرر والقيام الضرورّية

 قة بالصّحة والّسالمة املهنية  وبصفة عاّمة تبدي رأيها بخصوص تطبيق املسائل
ّ
املتعل

 لألعوان وتحسين ظروف العمل الجماعّية والفردّية.
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ية للصّحة والّسالمة املهنّية. ويضبط  الاقتضاءويتّم عند 
ّ
إحداث لجان جهوّية أو محل

جان حسب الحاالت
ّ
ي لهذه الل

ّ
وكذلك تركيبتها ومشموالتها من قبل  الّنطاق الجهوي واملحل

جنة امل
ّ
 ركزّية للصّحة والّسالمة املهنّية.الل
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الـث
ّ
 العنـوان الث

 الانتدابالقسـم ألاّول : 

 

 : 41الفصــل 

 .لالنتداباملناظرة هي القاعدة ألاساسّية 

ة بالوكالة
ّ
 : وال ينتدب أي شخص في خط

 الجنسّية بمجلة عليها املنصوص املوانع مراعاة مع الجنسّية تونس ي يكن لم إذا. 

  ألاخرى ذات  الاعتباراتإذا لم يكن متمّتعا بكامل حقوقه املدنّية باستثناء كّل

 الّصبغة السياسّية والدينّية والنقابّية.

  ر فيه شروط
ّ
لهذا القانون ألاساس ي  8املبّينة بامللحق عدد  الانتدابإذا لم تتوف

ة التي 
ّ
 من أجلها. انتدبالخاص ليشغل الخط

 ق بالّتجنيد إذا لم يكن في
ّ
 .وضع قانوني إزاء القانون املتعل

  سنة من العمر. 57إذا لم يبلغ 

 إذا لم يخضع لكشف طبي من قبل طبيب الشغل الّتابع للمؤّسسة يثبت أنه : 

 قادر على ممارسة وظائفه بكامل تراب الجمهورّية. .أ 

 سليم من كل مرض معد أو عقلي أو أنه شفي منه تماما. .ب 

ح معارض
ّ

ة استنتاجات طبيب الشغل، وفي هذه الحالة يتّم عرضه على اختبار ويمكن للمترش

 استمرار طّبي مضاد من قبل طبيب للصّحة العمومّية وذلك على نفقته الخاّصة. وفي صورة 

غل املختّصة ترابّيا. الاحتكامالخالف يتّم 
ّ

 إلى تفّقدّية طّب الش

 التراتيب الخاّصة بإدماج املعوقين. الانتدابوتراعى عند 

 

 :  41الفصـل 

باب التشر 
ّ

شجيع على تشغيل الش
ّ
راتيب تنطبق على املتدّربين واملنتفعين ببرامج الت

ّ
يع والت

 الجاري بها العمل.

 

  : 42الفصل 

عندما تكون في متناول املترشحين الخارجيين حسب التراتيب  خطةيتم الانتداب ضمن كل 

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص : 45التالية مع مراعاة الفصل 



16 
 

من الشغورات املراد سدها عن طريق املناظرات الخارجية املفتوحة  % 15في حدود  .1

وشروط للمترشحين الخارجيين الذين تتوفر فيهم شروط املشاركة في املناظرة املعنية 

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 45الانتداب املنصوص عليها بالفصل 

 من الشغورات املراد سدها وذلك على النحو التالي : % 15في حدود  .2

 عن طريق املناظرة الداخلية للترقية باالختيار من بين :  % 45 بنسبة .أ 

 والذين مباشرة ألادنى الصنف في أقدمية سنوات ثالث ألاقل على لهم الذين ألاعوان 

 بعد عن أو حضوريا الوكالة تنظمها مستمر تكوين مرحلة الترقية لغرض تابعوا

لق بالتكوين املستمر والترقية املهنية من املتع الباب في الواردة لألحكام طبقا وتضبط

 هذا النظام ألاساس ي الخاص.

  سنوات أقدمية في الصنف ألادنى مباشرة 4ألاعوان الذين لهم على ألاقل. 

 يتم ترتيب املترشحين تفاضليا حسب ألاعداد املتحصل عليها في الاختبارات . 

وفي صورة تساوي ألاعداد املتحصل عليها يرتب املترشحون الحاصلون على نفس العدد 

 تفاضليا حسب ألاقدم في الصنف فاألقدم بالوكالة وأخيرا أكبرهم سنا.

املباشرة باالختيار من بين ألاعوان  في املائة عن طريق املناظرة الداخلية 55بنسبة  .ب 

التابعين للصنف ألادنى مباشرة واملرسمين بجدول خاص للترقية على أن تتوفر فيهم 

 :  الشروط التالية

  سنوات في التاريخ املرجعي  4أقدمية فعلية بالصنف ألادنى مباشرة ال تقل عن

 للمناظرة.

 قة للسنة التي أعد بعنوانها معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة الساب

 .85من  57الجدول الخاص بالترقية ال تقل عن 

  خلو امللف إلاداري للمترشح من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية لم يتم محوها

 في التاريخ املرجعي للمناظرة.

 ال يمكن لألعوان أن ينتفعوا بهذا إلاجراء إال مرة واحدة طوال مدة العمل بالوكالة.

إعداد الجدول الخاص بالترقية من قبل الوكالة. ويشمل هذا الجدول كل ألاعوان يتم 

الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة للترقية وال يجوز إعداد أكثر من جدول للترقية بالنسبة 

إلى كل صنف بعنوان كل سنة. وتسجل أسماء املترشحين على هذا الجدول تفاضليا وعلى 

  أساس املقاييس التالية :

  معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة السابقة للسنة التي أعد بعنوانها

 الجدول الخاص بالترقية.

 .ألاقدمية الفعلية في الصنف ألادنى مباشرة 
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 .ألاقدمية الفعلية بالوكالة 

 وتسند ألاولوية في الترقية لألعوان الذين تتساوى جدارتهم حسب هذه املقاييس لألكبر سنا.

 ويعرض هذا الجدول على اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر للتثبت واملصادقة.

قبل اللجوء إلى مناظرة خارجية لسد الشغور تسعى إلادارة العامة إلى تلبية الحاجيات عن 

طريق حركة نقل من بين ألاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة املطلوبة والراغبين في 

 ذلك.

 

 :   43الفصـل 

تحدث لجنة للمناظرات يعهد لها أساسا تحديد تراتيب وطرق سير املناظرات وتركيبة 

جان الفنّية 
ّ
 .لالمتحاناتالل

ين اثنين عن الوكالة أو املركز أحدهما مقررا 
َ
تتركب لجنة املناظرات الداخلية من ممثل

 دارية املتناصفة.وممثل عن النقابة ألاكثر تمثيال وممثل عن ألاعوان باللجنة إلا 

ما كانت املناظرات خارجّية.
ّ
 ويضاف إلى هؤالء ألاعضاء مراقب الّدولة كل

جنة املدير العام للوكالة أو من ينوبه.
ّ
 ويرأس هذه الل

جــــــان الفّنيــــــة 
ّ
ـــاتوترفــــــع أعمــــــال الل إلــــــى لجنــــــة املنــــــاظرة لضــــــبط قائمــــــة املقبــــــولين فــــــي  لالمتحانـــ

 املناظرة.

ــروط الّتنظيمّيــة للمنــاظرة وأجـــل التصريـــح بالّنتائـــج بواســطة مناشيـــر تصــدر  تحــّدد
ّ

جملــة الش

عن إلادارة العاّمة للوكالـة وفي كّل الحاالت يتّم الّتصريح بالّنتائج الّنهائّية للمناظرة في أجـل ال 

 يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إجراء املناظرة.

 

 : 44الفصل 

في مناظرة خارجية أن يكون تحت التصرف الكامل للوكالة أو يجب على كل مترشح نجح 

 املركز في ما يخص تسميته في الخطة التي انتدب من أجلها ومقر تعيينه.

وإذا لم يلتحق العون بعد التنبيه عليه، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إلاعالم 

يوما يعتبر رافضا للتسمية بالبلوغ، بمركز العمل وفي التاريخ املعين له في أجل خمسة عشرة 

ويشطب من قائمة الناحجين في املناظرة ويتم تعويضه باملترشح املوالي والذي تحصل على 

 ألاعداد املطلوبة.

وفي صورة عدم توفر مترشحين خارجيين يتم اللجوء إلى الانتداب مباشرة عن طريق 

دة.التعاقد لفترة ال تتجاوز سنة غير قابلة للتجديد وذلك في حدود ا
ّ
 لحاجيات املتأك
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 : 45الفصل 

 يرتب ألاعوان عند الانتداب بمسالك ورتب وأصناف وساللم ودرجات اعتمادا على :

 .الخطة التي سيشغلونها والتي انتدبوا من أجلها 

 .مستواهم التعليمي أو اختصاصهم املنهي مدعم بشهادات رسمية 

 .خبرتهم املهنية في الاختصاص املطلوب 

 

 : 46الفصل 

يتمتع ألاعوان العاملون بالوكالة أو املركز بعقود ملدة محددة مهما كان نوعها بأولوية 

املشاركة في مناظرات الانتداب كلما توفرت فيهم الشروط املطلوبة لذلك. وفي صورة 

 نجاحهم بالتساوي مع مترشحين خارجيين تعطى لهم ألاولوية في الانتداب.

 

 : 47الفصل 

ب ألاعوان املنتد
ّ
بون عن طريق مناظرة خارجية بالسلم ألاول والثاني من الصنف املوافق يرت

 للخطة التي فتحت من أجلها املناظرة وفق جدول ترتيب ألاعوان عند الانتداب.

تحتسب ألاقدمية كاملة عند الانتداب، بعد الاستظهار في أجل أقصاه سنة من تاريخ 

 الانتداب أو إلادماج بما يلي :

  الصناديق الاجتماعية.كشوفات مسلمة من 

 .وشهائد عمل تثبت الخبرة املهنية في الاختصاص املطلوب 

 

  : 48الفصـل 

عن طـريق منـاظرة خارجّية إلـى تـرّبـص لتمكينـه مـن إبراز  انتدابهيخضع كّل عون تّم 

ـة التـي انتدب مـن أجلهــا ويخضـع العـون الـذي ارتقـى عـن طـريـق 
ّ
مـؤهالتـه ليشغـل الخط

 منـاظـرة داخلّيـة إلـى فتـرة تجربة.

ـى تقديـر وحّددت مّدة الترّبـص أو التجربة بسنة باإلمكان تمديدهـا بسّتة أشهـر علـى أقص

 يمكـن تجـزئتهـا إلـى فتـرتين متسـاويتين.

ويسند للمتربص أو للعون محّل التجربة عدد كل سّتة أشهر حول طريقة قيامه بالعمل 

 مصحوبا بمالحظات الرئيس املباشر ويتّم إعالمه بذلك.

ربة أو مديد في الترّبص أو الّتجوفي صورة الحصول على أعداد مهنّية غير كافية ولم يتم التّ 

ه يتّم 
ّ
في صورة التحّصل على أعداد غير كافية عند انتهاء تمديد فترة الترّبص أو الّتجربة فإن

فصل العون املنتدب عن طريق مناظرة خارجّية بعد إعالمه قبل شهر دون أن يكون له حّق 
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بر في منحة ويتم إرجاع العون املرتقـي عن طريق مناظرة داخلّية إلى وضعيته ألاصلّية ويعت

ه لم  يغادر هذه الوضعّية.
ّ
رقية كأن

ّ
سبة للت

ّ
 بالن

يتّم ترسيم العون املنتدب عن طريق مناظرة خارجية أو عدم ترسيمه اعتمادا على تقرير 

ل ُيعّده الرئيس املباشر ويقع إعالم العون وجوبا بالقرار املذكور مقابل وصل تسلم قبل 
ّ
معل

املرتقي عن طريق مناظرة داخلية أو إرجاعه إلى  انتهاء فترة التربص. كما يتّم ترسيم العون 

ل ُيعّده الرئيس املباشر ويقع إعالم العون وجوبا 
ّ
وضعيته ألاصلّية اعتمادا على تقرير معل

 بالقرار املذكور مقابل وصل تسلم قبل انتهاء فترة التجربة.

نة الترسيم وبالنسبة للمكونين ومستشاري التدريب يكون هذا القرار خاضعا لرأي معلل للج

 املختصة واملتكونة من :

  املتربص  أو  مجال اختصاص املكون أو مستشار التدريبفي متفقد تقني بيداغوجي

 املعني،

 رئيسه املباشر. 

وفي صورة معارضة العون لقرار عدم ترسيمه بإمكانه مطالبة إلادارة خالل أسبوع من تاريخ 

جنة إلادارّية
ّ
مه القرار بعرض امللف على الل

ّ
املتناصفة ذات الّنظر إلبداء رأيها خالل  تسل

 .لالعتراضالخمسة عشر يوما املوالية لتاريخ تقديم العون 

جنة إلادارّية املتناصفة في جداول ألاعوان املقترح ترسيمهم أو عدم ترسيمهم.
ّ
 تنظر الل

ه في صورة عدم الّنظر في ترسيمه وعند انتهاء مّدة عام ونصف ابتداء من تاريخ
ّ
 أن

ّ
 إال

الانتداب أو الارتقاء عن طريق مناظرة داخلية ُيرّسم العون املترّبص أو العون املحّل تجربة 

 وجوبا.

 

 : 49الفصل 

في صورة انتداب عون يكون قد انتفع بتربص تأهيل للحياة املهنية في املؤسسة 

ه يتّم اعتبار نصف مّدة التربص في احتساب أقدميته.
ّ
 )وكالة/مركز( فإن

 

اني : تركيبة ألاعوانالقسـم 
ّ
 الث

 

 : 51الفصل 

 : يتوزع أعوان الوكالة إلى

 -.أعوان قارين 

 -.أعوان متعاقدين 
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 -أعوان ملحقين لديها. 

 

 :  52الفصــل 

العون املترّبص هو العون الذي أنتدب ليشغل خطة قاّرة وهو بصدد قضاء فترة ترّبص 

من هذا الّنظام ألاساس ي  47سابقة لقرار ترسيمه طبقا للشروط املضبوطة بالفصل 

 الخاص والفصول املوالية.

ويعاد إدماج العون املتربص الذي تمت دعوته إلجراء الخدمة الوطنية في خطته القديمة 

تحتسب املدة املقضاة قبل فترة الخدمة الوطنية في املدة بطلب منه حال تسريحه و و 

 الكاملة للتربص.

 

 : 53الفصل 

وقع تعيينه في خطة قارة وتم ترسيمه حسب قانون إلاطار  العون املترسم هو العون الذي

 وسلم الوظائف بالصنف والسلم والدرجة والرتبة املناسبين من شبكة ألاجور.

يتسلم كل عون حال ترسيمه مقرر ترسيم ممض ى من قبل املدير العام ينص طبقا ألحكام 

 : من النظام ألاساس ي الخاص خاصة على 48الفصل 

 .الانتداب تاريـخ .أ 

رسيـم. .ب 
ّ
 تاريـخ الت

 املسلك والّرتبة. .ج 

م والّدرجة التي تّم ترتيبه فيها. .د 
ّ
 الّصنف والسل

رتيب. .ه 
ّ
 ألاجر واملنح والامتيازات املوافقة لهذا الت

ة التي تّم إسنادها له طبقا للشروط املعتمدة النتدابه. .و 
ّ
 الخط

 

 

 : 54الفصل 

 ألاعوان امللحقين لدى الوكالة :

يتم تأجير امللحق وفق قابلة للتجديد و  ( سنوات53الوكالة ملدة ثالث )يتم إلالحاق لدى 

 التراتيب الجاري بها العمل.

 

 : 55الفصل 

 :لدى الوكالة ألاعوان املتعاقدون 
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العون املتعاقد هو العون الذي تم انتدابه مباشرة بمقتض ى عقد شغل ملدة محددة، ويتم 

وتمتيعه بجميع املنافع الاجتماعية املنصوص  املركز(الوكالة أو )تأجيره حسب شبكة ألاجور 

 .عليها بهذا النظام ألاساس ي
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 العنوان الّرابع

 إسناد ألاعداد املهنّية والتدّرج والترقية
 

 القسم ألاّول : إسنــاد ألاعـداد املهنّية

 

 : 56الفصل 

يسند كل سنة لكل عون في حالة مباشرة عدد منهي جملي مرقم مشفوع بتقدير عام يعبر 

 عن قيمته املهنية وأهليته وفق املقاييس التالية : الدراية املهنية، املبادرة والجدوى،

 .املواظبة واملثابرة والعالقات واملظهر

 .للوكالةتضبط الشروط التطبيقية لهذه املقاييس ضمن التراتيب الداخلية 

 

 : 57الفصل 

إسناد ألاعداد املهنّية من مشموالت املسؤولين املباشرين املفّوضين لهذا الغرض من قبل 

 املدير العام للوكالة. 

يسند املسؤول املباشر عددا مهنيا سنويا لكل عون راجع إليه بالنظر و يتولى وجوبا إبالغه 

جانفي من السنة املوالية مقابل  51مالحظات تدعمه قبل تاريخ مشفوعا بتقييم و  إياه

 وصل تسلم في الغرض و يحيل نسخة منه إلى املصالح املركزية املعنية.

 

 :  58الفصــل 

جنة 
ّ
م ويمكنه عندئذ أن يطلب من الل

ّ
يجب أن يّتصل العون املعني باألمر بالعدد املرق

العدد املمنوح في  الاقتضاءملدير العام ليراجع عند إلادارّية املتناصفة ذات الّنظر أن تدعو ا

 به. الاتصالأجل ال يتعّدى الخمسة عشر يوما من تاريخ 

 أفريل املوالي. 51يتعّين على إلادارة أن تبّت في طلب العون املعني قبل تاريخ 

لب املذكور يسند للعون 
ّ
 وجوبا أفضل وفي صورة انقضاء هذا ألاجل ولم تبت إلادارة في الط

 الث ألاخيرة.أعداده املهنّية الث

وفي حالة عدم إسناد العون عددا مهنيا يقع إسناده العدد املنهي ألافضل للثالث سنوات 

 ألاخيرة

 وفي حالة تعديل العدد املنهي تتّم تسوية وضعيته إلادارّية تبعا لذلك.

عون تقع نقلته مرة أو عدة مرات في نفس السنة يسند إليه العدد املنهي السنوي وجوبا  كل

 من الرئيس املباشر الذي أنتسب إليه العون ألطول فترة.
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دّرج
ّ
اني : الت

ّ
 القسم الث

 

 :  59الفصــل 

ل
ّ
تدّرج ألاعوان الخاضعين لهذا الّنظـام ألاساس ي الخاص في انتقال العون املتواصل من  يتمث

ـم إلى الّدرجة أو الّسلمدرجة أ
ّ
 املوالي مباشرة. و سل

 

 الـتـدّرج فـي الـّدرجـة

 

 : 60الفصل 

)بالوكالة أو املركز(  من درجة إلى درجة على أساس ألاقدمية الفعلية للعون  الانتقاليتم 

 : وحدّدت املّدة القصوى املقّضاة في كل درجة كما يلي

 : سنة واحدة غير قابلة للتنفيل. رجات من ألاولى إلى الخامسة عشرالد .1

اعتمادا  أشهر ة تللتنفيل بس تينقابل سنتين:  الّدرجات من السادسة عشر فما فوق  .2

 .57/85الذي يجب أن ال يقل عن  يناملهني ينالعدد معدل على

 

 

 الّسلمالـتـدّرج فـي 

 

 : 61الفصل 

يتم تدّرج ألاعوان من سلم إلى الّسلم املوالي مباشرة داخل نفس الصنف على أساس طريقة 

ومردوديتهم بعد استشارة اللجنة إلادارية املتناصفة ذات النظر على أن تتوفر فيهم  أدائهم

 : الشروط التالية

 يكون لهم ثالث سنوات أقدمية فعلية على ألاقّل في نفس الّسلم. أن 

  57/85أن ال يقّل معّدل أعدادهم إلادارية الثالث ألاخيرة عن. 

  أن يكون ملفهم إلاداري خاليا من عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ال تزال سارية

 املفعول عند تاريخ التدرج.

 .فيهم شرط ألاقدمية بالجدول الخاص بالتدرج يتم آليا تسجيل ألاعوان الذين يتوفر 
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 الترقية:  الثالثالقسم 

 

  :62 ل الفص

 : تخضع الترقيات إلى ألاحكام التالية

يتمتع ألاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط التالية وبعد أخذ رأي اللجنة إلادارية  .1

 : املتناصفة ذات النظر بترقية من صنف إلى صنف آخر

 تتوفر لديهم أقدمية فعلية ال تقل عن ثالث سنوات بالسلم الثالث من الصنف  أن

 املتواجدين به في تاريخ استحقاقهم للترقية.

  57/85أن ال يقل معدل أعدادهم املهنية للثالث سنوات ألاخيرة عن. 

  ثانية لم يتم محوها ال درجةمن الأن يكون ملفهم إلاداري خاليا من عقوبات تأديبية

 اريخ استحقاق الترقية.عند ت

  أن يكونوا مرسمين بجدول كفاءة يتم إعداده للغرض ويتضمن كافة ألاعوان الذين

تتوفر فيهم الشروط السابقة. ويعد جدول الكفاءة مرة واحدة كل سنة بعنوان كل 

 صنف.

  يمكن أن ينتفع ألاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط املذكورة، بهذا إلاجراء مرتين

 م املهنية.طوال حياته

 ىتنظم املناظرات الداخلية كل سنة. يكون العدد الجملي لألعوان املرتقين من صنف إل .2

 .من ألاعوان املؤهلين للترقية % 85آخر سنويا في حدود 

 يضبط مناب كل صنف نسبيا باملقارنة مع عدد ألاعوان املرسمين به واملؤهلين لهذه الترقية

 : على النحو التالي

مفتوحة لألعوان الذين تتوفر  باالختبارعن طريق املناظرة الداخلية  % 15 حدود في .أ 

 : فيهم الشروط التالية

  لمناظرة ال تقل على ثالث ل املرجعيتاريخ الأقدمية فعلية بالصنف املتواجدين به في

 سنوات.

  57/85معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة ال يقل عن. 

  عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية لم يتم محوها في التاريخ خلو ملفهم إلاداري من

 املرجعي للمناظرة.
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التابعين  الداخلية املباشرة باالختيار من بين ألاعوان املناظرةطريق  عن  %15في حدود  .ب 

تتوفر فيهم الشروط  على أن للصنف ألادنى مباشرة واملرسمين بجدول خاص في الترقية.

 التالية :

  في التاريخ املرجعي للمناظرة سنوات 4أقدمية فعلية بالصنف ال تقل عن. 

  السابقة للسنة التي أعد بعنوانها معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة

 .57/85 ال تقل عن الجدول الخاص بالترقية

  خلو امللف إلاداري للمترشح من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية لم يتم محوها

 ي التاريخ املرجعي للمناظرة.ف

 ال يمكن لألعوان أن ينتفعوا بهذا إلاجراء إال مرة واحدة طوال مدة العمل بالوكالة/املركز.

إعداد الجدول الخاص بالترقية من قبل الوكالة/املركز ويشمل هذا الجدول كل ألاعوان  يتم

جدول للترقية بالنسبة  الذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة للترقية وال يجوز إعداد أكثر من

على هذا الجدول تفاضليا وعلى إلى كل صنف بعنوان كل سنة. وتسجل أسماء املترشحين 

 تالية : أساس املقاييس ال

  معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة السابقة للسنة التي أعد بعنوانها

 الجدول الخاص بالترقية.

 .ألاقدمية الفعلية في الصنف ألادنى مباشرة 

 .ألاقدمية الفعلية بالوكالة/املركز 

  وتسند ألاولوية في الترقية لألعوان الذين تتساوى جدارتهم حسب هذه املقاييس

 كبر سنا.لأل

على شهادة تفوق املستوى  /الوكالةكما يخول الحصول خالل الحياة املهنية باملركز .3

، الترقية آلالية إلى الرتبة والصنف املوافقين لتلك الشهادة العون املرتب واملصنف به 

 ألاولىبحقه في الترقية املنصوص عليها بالفقرة  الاحتفاظوذلك مع  3وفقا للملحق عدد 

 ا.ل حتى وإن كان قد تمتع بهالفصمن هذا 

 ويسري مفعول هذه الترقية ابتداء من : 

 .تاريخ الترسيم بالنسبة لألعوان املتربصين 

  .تاريخ تقديم الشهادة بالنسبة لألعوان املترسمين 

 ويمكن إعادة توظيف العون حسب حاجيات الوكالة/املركز.
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 :  63الفصل 

سنوات قبل تاريخ إحالتهم على التقاعد.  وبالنسبة  بصنف كامل ثالث ألاعوان بترقيةيتمّتع 

بالساللم املتبقية في صنفهم  ألاخير من شبكة ألاجور، يتمتعون لألعوان املرسمين بالصنف 

 على أن يعّوض النقص في الساللم بعدد مساو من الدرجات.

صفية تعتبر مقتضيات الفقرة السابقة عند ت مباشرة،وفي صورة وفاة العون وهو في حالة 

 .مستحقاته

 

 :  64الفصل 

 الانتفاعمن هذا النظام ألاساس ي الخاص،  15ال تخّول الترقيات املنصوص عليها بالفصل 

 بترقية في الرتبة ويحتفظ العون املنتفع بتدرج أو بترقية في الصنف بدرجته وبأقدميته بها.
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 العنـــــوان الخامـس

طّور في الحياة املهنية
ّ
 الت

 : املســــــالك املهنّيــــــةالقسم ألاّول 

 

 :  65الفصل 

يوزع أعوان الوكالة على خمسة مسالك مهنية : مسلك إلاداريين ومسلك أعوان التكوين 

كّل مسلك على  ومسلك إلاطار شبه البيداغوجي ومسلك الفنيين ومسلك العملة. يحتوي 

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 3عدد من الرتب وفق بيانات امللحق عدد 

 

 :  66الفصل 

وذلك بناء  4و 8يتّم ترتيب ألاعوان املنتدبين عن طريق مناظرة خارجية وفق امللحقين عدد 

 على املستوى التعليمي املحدد بكل خطة.

من  45شروط مشاركة ألاعوان املباشرين بالوكالة في املناظرات وفق بيانات الفصل  تضبط

روط املضبوطة 
ّ

هذا الّنظام ألاساس ي الخاص وتتّم ترقيتهم إلى مختلف الّرتب وفقا للش

 هذا الّنظام ألاساس ي الخاص. من 11والفصل  3بامللحق عدد 

 

 :  67الفصل 

باملائة من عدد املؤهلين كما  85تفتح سنويا مناظرات الترقية الداخلية في الرتب بحساب 

 يلي :

 من الرتب عن طريق املناظرات الداخلية باالختبار من بين : % 51في حدود  .أ 

  ألاعوان الذين لهم على ألاقل ثالث سنوات أقدمية في الصنف ألادنى مباشرة

ة تكوين مستمر تنظمها الوكالة حضوريا أو عن والذين تابعوا لغرض الترقية مرحل

بعد وتضبط طبقا لألحكام الواردة في الباب املتعلق بالتكوين املستمر والترقية 

 املهنية من هذا النظام ألاساس ي الخاص.

  ألادنى مباشرة. الرتبةسنوات أقدمية في  4ألاعوان الذين لهم على ألاقل 

 يتم ترتيب املترشحين تفاضليا حسب ألاعداد املتحصل عليها في الاختبارات . 

وفي صورة تساوي ألاعداد املتحصل عليها يرتب املترشحون الحاصلون على نفس العدد 

 فاألقدم بالوكالة وأخيرا أكبرهم سنا. الرتبةتفاضليا حسب ألاقدم في 

ية املباشرة باإلختيار وفق من الرتب عن طريق املناظرة الداخل % 51في حدود  .ب 

 املقاييس التالية :
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  معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة السابقة للسنة التي أعد بعنوانها

 .85من  57الجدول الخاص بالترقية ال تقل عن 

  آخر عدد تقني بيداغوجي في الرتبة ألاخيرة بالنسبة لألعوان املرسمين بمسلك

 ين لخطة تكوينية.أعوان التكوين أو املباشر 

 .ألاقدمية الفعلية في الرتبة ألادنى مباشرة 

وبالنسبة لألعوان الذين تتساوى جدارتهم حسب هذه املقاييس، تمنح ألاولوية للترقية 

 لألقدم بالوكالة )أقدمية فعلية( ثم لألكبر سّنا.

 

 : 68الفصل 

لألعوان املترسمين الانتقال من مسلك إلى رتبة من مسلك آخر وفقا لحاجيات  يمكن

 املؤسسة وبعد املشاركة في مناظرة تفتح في الغرض.

يترتب عن انتقال العون من رتبة من مسلك آلخر حذف الامتيازات الخاصة برتبته ألاصلية 

 ويتمتع باالمتيازات الخاصة برتبة املسلك الجديد.

من هذا النظام  557يتم الانتقال من مسلك آلخر وفق مقتضيات الفصل كما يمكن أن 

 ألاساس ي الخاص.
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اني : الخطط الوظيفّية
ّ
 القسم الث

 

 :  69الفصــل 

تسند الخطط الوظيفّية ونيابة الخطـط الوظيفّية لكاتب عام أو مدير عام مساعد ومدير 

ورئيس قسم للوكالة الوطنّية مصالح مركزّية ورئيـس دائرة ورئيس مصلحة ورئيس مكتب 

شغيل والعمل املستقل على أساس جدول ألاصناف والـرتب املنصوص عليه بالّنظام 
ّ
للت

روط الّتالية :
ّ

 ألاسـاس ي الخاص وحسب الش
ـــة الوظيفّية

ّ
روط الّدنيا الخط

ّ
 الش

 ( سنوات.1وله أقدمّية فعلّية بالوكالة ملّدة خمس ) 45يكون مرّسما بالّسلم  أن رئيس قسـم

 رئيس مكتب

م 
ّ
 وله : 15أن يكون مرّسما بالسل

 ( سنوات1أقدمّية فعلّية بالوكالة ملّدة خمس ). 

 ( ة رئيس قسم بالوكالة ملّدة ثالث
ّ
 .( سنوات3أو باشر خط

 رئيــس مصلحـــة

أو مهندس أشغال دولة أو ما  تكوينأن يكون متحّصال على رتبة متصّرف أو مستشار 

م و يعادلها 
ّ
 : وله 15مرّسما بالسل

 ( سنوات1أقدمّية فعلّية بالوكالة ال تقّل عن خمس ). 

 ( ة رئيس مكتب بالوكالة ملّدة ثالث
ّ
 .( سنوات3أو باشر خط

 رئيـــس دائــرة

أو مهندس أّول أو رتبة  تكوينّرف مستشار أو مستشار أن يكون متحّصال على رتبة متص

م 
ّ
 وله: 18معادلة أو مرّسما بالسل

 ( سنوات1أقدمّية فعلّية بالوكالة ملّدة سّت ). 

 ( ة رئيس مصلحة بالوكالة ملّدة أربع
ّ
 .( سنوات4أو باشر خط

 مـديـر مصالح مــركـــزّيـــــة

أو مهندس رئيس أو  تقني بيداغوجيأن يكون متحّصال على رتبة متصّرف رئيس أو متفّقد 

م 
ّ
 وله : 85رتبة معادلة أو مرّسما بالسل

 ( سنوات8أقدمّية فعلّية بالوكالة ملّدة سبع ). 

 ( ة رئيس دائرة بالوكالة ملّدة خمس
ّ
 .( سنوات1أو باشر خط

 مـديـر عـام مسـاعـد أو

 كـاتـب عـــام

وله تقني بيداغوجي أو متفّقد عام  أو مهندس عام يكون متحّصال على رتبة متصّرف عام أن

 : 

 ( سنوات55أقدمّية فعلّية بالوكالة ملّدة عشر ). 

 - ( ة مدير مصالح مركزّية بالوكالة ملّدة خمس
ّ
 .( سنوات1أو باشر خط

حساب ألاقدمية تؤخذ بعين الاعتبار مدة النيابة عندما تكون مدتها مساوية لسنة في 

 املطلوبة في الخطة الوظيفية التي يمارسها املترشح.

حين 
ّ

روط في ألاعوان امللحقين أو املدمجين في الوكالة واملترش
ّ

ر نفس هذه الش
ّ
يجب أن تتوف

 .لهذه الخطط الوظيفّية

وفي هذه الحالة فإّنها ترفع  ة يجب أن تكون في القطاع العموميغير أّن ألاقدمّية املطلوب

 بسنتين.
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 :  71الفصــل 

بمقّرر من املدير العام مصادق  18تسنـد الخطـط الوظيفّية املنصوص عليها في الفصل 

تي رئيس قسم ورئيس مكتب 
ّ
ف بـاإلشراف القطاعـي باستثناء خط

ّ
عليه مـن قبل الـوزيـر املكل

تي كاتب عام ومدير عام مساعد 
ّ
تان تسندان بموجب مقّرر صادر عن املدير العام وخط

ّ
الل

راتيب املنطبق
ّ
تان تسندان باقتراح من املدير العام وطبقا للت

ّ
 ة على املؤّسسات العمومّية.الل

 

 :  71الفصــل 

بعد فتح الترشحات وفي حدود ما  18تسند الخطط الوظيفية املنصوص عليها بالفصل 

 يسمح به الهيكل التنظيمي وقانون إلاطار وبناء على املقاييس التالية :

 .املستوى التعليمي 

 .الخبرة املهنية بالوكالة 

 .خصوصيات الخطة الوظيفية املعنية 

 .معدل ألاعداد املهنية للثالث سنوات ألاخيرة 

 .غياب عقوبات تأديبية ال تزال سارية املفعول 

تحدث لجنة في الغرض تضبط تركيبتها باالتفاق بين الطرفين إلاداري والنقابي للنظر في 

 الترشحات.

 

 :  72الفصــل 

فون بإحدى الخطط الوظيفّيـة املنصـوص عليهـا 
ّ
من هذا  18بـالفصل ينتفـع ألاعوان املكل

ة الوظيفّية التـي يشغلـونهـا وفقا  والامتيازاتالنظام ألاساس ي الخاّص باملنح 
ّ
قة بالخط

ّ
املتعل

 للعنوان الحادي عشر من هذا الّنظام ألاساس ي الخاص.

 

 : 73الفصل 

يتّم إلاعفاء من الخطط الوظيفية على أساس تقرير كتابي صادر عن الرئيس املباشر يشرح 

سباب ويتضمن مالحظات وأجوبة املعني باألمر ويتم هذا إلاعفاء بمقرر من املدير فيه ألا 

العام بالنسبة لخطتي رئيس قسم ورئيس مكتب وبمقرر من املدير العام مصادق عليه من 

الوزير املكلف باإلشراف القطاعي بالنسبة لبقية الخطط الوظيفية بعد عرضها على مجلس 

 املؤسسة.
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 : 74الفصل 

يدخل مقرر إلاعفاء من الخطة الوظيفية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمعني باألمر 

ويترتب عنه إيقاف املنح والامتيازات املتعلقة بها بصفة آلية إذا تبين أن قرار إلاعفاء ناتج 

عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو بعد إيقاف املعني باألمر عن العمل لسبب خطأ 

ح أو إنهاء إلحاق، وفي كل الحاالت التي ينجر عنها السحب املباشر للمنح والامتيازات فاد

املخولة لخطة وظيفية يواصل العون املعني الانتفاع بهذه املنح والامتيازات للفترة املوافقة 

 فجازته السنوية القانونية التي لم ينتفع بها بعنوان الفترة التي قضاها في هذه الخطة.

 

 :  75ل الفصــ

ـر ألاسباب املبّينة بالفصل 
ّ
، يواصل املعني بـاألمـر التمّتع باملنح 84في صورة عدم توف

ـة وظيفّية  ابتداءملّدة سنة  والامتيازات
ّ
من تاريخ تنفيذ قـرار إلاعفـاء أو إلـى غـاية تكليفه بخط

ته ألاصلّية.
ّ
 أخرى على ألاقّل مساوية لخط

 

 :  76الفصــل 

نيـابـة الخطـط الوظيفّيـة املذكــورة أعاله بمقــّرر مـن املـديـر العـام ملــّدة أقصاها سنـة  تسنـد

ر فيهـم الشـروط املنصـوص عليهـا بالفصـل 
ّ
 18غير قـابلـة للتجـديـد لفـائـدة ألاعـوان الـذين تتـوف

وبة تقــّل بسنـة عـن املـّدة مـن هـذا النظـام ألاسـاسـي الخاص. غيــر أّن مـّدة ألاقـدمّيـة املطل

 مـن هذا النظـام ألاسـاسـي الخاص. 18املنصـوص عليهـا بالفصـل 

ة وظيفّية باملنح 
ّ
فون بنيابة خط

ّ
ة إذا  والامتيازاتيتمّتع ألاعوان املكل

ّ
املخّولة لتلك الخط

ة الوظيفّية التي قد يشغلونها مع عدم الجمع بين منح وامتيازات الخ
ّ
تين كانت تفوق الخط

ّ
ط

 املذكورتين.

 

 : 77الفصل 

تخضع التعيينات في خطط مدير مركز تكوين ورئيس وحدة املبيت واملطعم ومنسق فني 

ومكلف بمسلك تكوين إلى نفس شروط التسمية في الخطط الوظيفية املعادلة وفق بيانات 

في خطة تكوينية بالنسبة  اةالجدول التالي على أن تكون الخبرة املهنية املشترطة مقضّ 

 : لخطتي منسق فني ومكلف بمسلك التكوين.

 

 



32 
 

 

 الخطة
الخطة الوظيفية 

 املعادلة

تكوين صنف أ، منسق فني بمركز تكوين صنف أ، رئيس وحدة مبيت ومطعم  مركز مدير 

 صنف أ.
 رئيس دائرة.

مركز تكوين صنف ب، منسق فني بمركز تكوين صنف ب، رئيس وحدة مبيت  مدير 

 ومطعم صنف ب.
 رئيس مصلحة.

مدير مركز تكوين صنف ج، منسق فني بمركز تكوين صنف ج، رئيس وحدة مبيت 

 ومطعم صنف ج.
 رئيس مكتب.

 

 : 78الفصل 

بي وفق مقاييس يرتب رؤساء املشاريع إلى ثالثة أصناف باتفاق الطرفين إلاداري والنقا

تعتمد أساسا على نوعية املشروع وحجمه ومكوناته وتضبط بمقرر صادر عن املدير العام 

 وينتهي التعيين في هذه الخطة بانتهاء املشروع.

وينتفع رؤساء املشاريع، طيلة مّدة إنجاز املشروع، وحسب تصنيفهم باملنحة املخولة ملدير 

 مركز من نفس الصنف.

 

 :  79الفصــل 

فون بخطط وظيفّية في تاريخ صدور هذا النظام ألاساس ي الخاص 
ّ
يحتفظ ألاعوان املكل

روط املنصوص عليها بالفصل 
ّ

مـن هذا النظام  18بتلك الخطط بصرف النظر عن الش

 ألاساس ي الخاص.

 

 : 81الفصل 

 
ّ
أصناف باتفاق الطرفين إلاداري والنقابي وفق  3رؤساء وحدات املبيت واملطعم إلى  بيرت

مقاييس تعتمد أساسا على حجم ومكونات وحدة املبيت واملطعم وتضبط بمقرر صادر عن 

 املدير العام.
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 العنـــــوان الّسادس

 التـــأديــــب

 

 :  81الفصــل 

 علــى :تشتمـل العقـــوبــات التـــأديبّيــة 

 ألاولــى. الدرجة مـن عقــوبـات .أ 

انية .ب 
ّ
 .عقــوبات مـن الـدرجة الث

 والعقــوبــات مـن الـدرجـة ألاولــى هــي :

 .باالمتثال التذكيــر .1

 .إلانـذار .2

 .الّتوبيــخ .3

 .إلايقــاف عـن العمــل مـن يــوم إلـى ثالثــة أّيـام .4

ـانية هـي :
ّ
 والعقـوبـات مـن الـدرجـة الث

 .إلايقــاف عـن العمــل ملــّدة تتـــــراوح مـن أربعـة إلـى سبعـة أّيـام .1

 .النقلـة الـوجـوبّية دون تغييــر إلاقـامـة .2

 .إلايقــاف عـن العمــل مــّدة تفـــوق سبعـة أّيـام وال تتجاوز شهــرا .3

 .التأخير في التدّرج مـّدة تتراوح بين ثـالثـة أشهـر وسنة على أقص ى تقـدير .4

يـن يـومـا .5
ّ
 .إلايقاف عن العمل مـّدة تتراوح بيــن ثــالثين يـومـا وست

 مـن الـدرجـة أو السلـم أو الصنــف .6
ّ
 .الحـط

 .النقلـة الـوجــوبّيـة مـع تغييـر إلاقـامـة .7

 .العـزل دون تـوقيــف الحــق فــي جـرايـة التقـاعـد .8

ط العقوبـات حسـب جسامة 
ّ
أديبّية وال يمكن بأي حال  الخطأوتسل

ّ
الجمع بيـن العقـوبات التــ

 .الخطألنفـس 

 

 :  82الفصــل 

يرجـع حـّق التـأديـب إلـى املـدير الـعام الـذي يبـاشـره بعد أخذ رأي اللجنة إلادارّية املتناصفة 

 التي تقـوم فـي هـذه الحالة بـدور مجلـس التـأديـب.

 
ّ
جنـة إلادارّية املتنـاصفة مـن قبـل  استشارةأّن العقـوبات من الـدرجـة ألاولـى تقـّرر دون  إال

ّ
الل

 املدير العام الذي يمكن له تفـويض حّق الّتأديـب.
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ال، علـى تعليـق نـّص العقاب 
ّ
يمكن أن ينّص القـرار الّتـأديبـي، الذي يجـب أن يكـون معل

 ي ال يـدخلهـا العمـوم.وأسبابه بــأمـاكـن العمـل التـ

 

 :  83الفصــل 

ـط العقـوبـات مـن الـّدرجـة ألاولى بناء على تقرير كتابي من قبل الّرئيـس املبـاشـر بعـد 
ّ
تسل

دعـوة املعني إلى إلادالء بمالحظات كتابّية حول ألافعال املنسوبة إليه باستثناء عقوبة 

 العام. إلايقاف عن العمل التي تبقى من مشموالت املدير 

يمكن للعون الذي تعرض إلى عقوبـة تأديبّية من الدرجة ألاولى باستثناء عقوبة الّتذكير و 

ما في أجل ال يتجاوز خمسـة عشر يومـا من تاريخ  باالمتثال
ّ
بقرار  اتصالهأن يرفع تظل

جنة إلادارّية املتناصفة.
ّ
 العقوبـة إلى الل

م وت
ّ
جنة ذات الّنظر دراسة الّتظل

ّ
ى الل

ّ
قديم تقريرها في أجل ال يتجاوز شهرين من تاريخ تتول

خاذ القرار املناسب.
ّ
 وصول الّتظلم إلى املدير العام الت

م مفعول العقوبة. وفي صورة مراجعتها تسّوى وضعية العون تبعا لذلك.
ّ
 ال يوقف الّتظل

 

 :  84الفـصـل 

إلاحالة على مجلس التأديب بقـرار صادر عن املدير العام مصحوب بتقرير ينّص بصورة  تـتم

خاصـة الظروف التي ارتكبــت فيــها هذه ل املنسوبة إلى العـون املعـني و واضحة على ألافعا

نتائج ألابحاث التي تكون ظات العـون بشـأن هـذه ألافعال و ألافعــال. ويرفــق هـذا الّتقرير بمالح

 قـد أجريت في الغرض.

ـا قبــل العـون بمكتوب مضمون الوصول في أجـل أدنـاه خمسة عشر يومـ استدعاءيجـب و 

يتضمن الاستدعاء ألافعال املنسـوبة إليـه. ويجري هذا ألاجل اجتمـاع مجلس التأديب و 

 .الاجتماعيابتداء من تاريخ صدور املراسلة وتسجيلها بمكتب الّضبط باملقّر 

 

 :  85الفصــل 

الع العـون على ملفه 
ّ
روع في إلاجراءات التأديبّية، يجب إط

ّ
الشخص ي بما فيه مــلف حال الش

مة و 
ّ
العقـوبات السابقة الّسارية املفعول وكل وثيقة تهـم القضّيـة وألاعداد السنوّيـة املرق

 القضّية.

عّينه املدير العام على ويكون هذا الاطالع على عين املكان وفي نطاق السرية بمحضر عون ي

أن ال يكون هذا العون طرف في القضية وكذلك شخص يعّين من قبل املعني باألمر بغرض 
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الدفاع عن نفسه. وكل استعمال ثابت لهذه الوثائق لغير هذا املجال يعرض صاحبه 

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 53لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل 

 

 : 86الفصــل 

لع على ملفه التأديبي يجب 
ّ
ه اط

ّ
على العون املحال على مجلس الّتأديب أن يصّرح كتابّيا بأن

 
ّ
أو  يمكنه أن يقدم ملجلس التأديـب مالحظات كتابّيةه تنازل عـن ذلك بمحض اختياره. و أو أن

ى الدفاع عنه أو بمحام يختارهما. شفاهّية، وأن يستحضر شهودا و 
ّ
أن يستعين بشخص يتول

 ذلك الحق في استحضـار شهود.وللوكالة ك

يضبط مجلس التأديب بنفـسه التــفاصيل الالزمـة ملختـلف هذه العمليات مع مراعـاة و 

 من هـذا الّنـظام ألاسـاس ي الخاص. 78أحكــام الفــصل 

لرئيـس املباشر للعون بـأي صفة كانت، ا و ال يجـوز أن يشارك في أشغال مجلـس التأديب،

 آخـر يكون طرفا في القضّية. كـل عـون املعنــي و 

 

 :  87الفصــل 

ه لـم يحصل له مـا يـكفـي من الوضـوح في شأن ألافعال املنسـوبة للعون 
ّ
إذا ارتأى املجلـس أن

 املعنـي أو الظروف التـي ارتكبت فيـها تلـك ألافعال يمكــن لـه أن يأذن بإجراء بحــث تكميلــي.

لة شرعّيا أن يطلـب تأجيـل انعقـاد مجلـــس التأديب مع ألسباب مكن للعـون املعنـي و يو 
ّ
معل

 مراعـاة آلاجال املنصـوص عليـها بالفصـول املـوالية.

 لرئيس مجلس التأديـب أن يرفـض أو يقبل الّتأجيل بعد استشارة أعضاء مجلس الّتأديب.و 

 

 :  88الفصــل 

لى البيانات التي أدلـى بهـا املـعنـي عند الاقتضاء عاملالحظات الكتـابّية املقدمة و  بناء على

ــى الدفـاع عنه والشهود وكذلـك علـى نتــائج البحـث التكميلـي الذي قـد يكـون 
ّ
باألمـر ومن تول

ال في العقوبة التـأديبّية التي قد 
ّ
تـم إجراؤه، يـبدي مجلس التأديـب حـسب قنـاعته اقتراحا معل

ـعني، ويحيل املـجلس فـي ظـرف ثالثــة أّيام على أقصـى تستوجبها ألافعال املنسـوبة للعون امل

 املديـر العام. إلىتقديـر هـذا الاقتراح 

 ال يمكن للمدير العام أن يشّدد في العقـوبة املقترحة من قبل مجلس التأديب.و 

تمكين التـأديبّيـة و ي خـتم إلاجراءات إذا تقّرر عدم معاقبـــة العـون يّتخذ املديـر العـــام قـرارا فو 

 العــون املعني باألمر من نسخة من هذا القـرار.
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 :  89الفصــل 

يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل أقصاه شهرا من تاريخ انعقاده مع مراعاة 

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 77أحكام الفصل 

 ألاجل إلى سّتين يوما عند القيام ببحث تكميلي بطلب من املجلـس. ويمّدد هذا

 

 :  91الفصــل 

خالفـا لألحكـام الّسـابقـة يمكن أن يقـرر العزل دون الاطـالع على امللف ودون استشــارة 

مجلــس التـأديـب إذا صـدر ضـّد العون حكم بات من أجل ارتكاب جناية أو جنحة العصيان 

بالباطل أو الثلب أو من أجل ارتكاب  الادعاءأو انتحال صفة موظف أو خيانة مؤتمن أو 

 ـن الّدولة أو جنحة أثـناء مباشرة العمل أو بمــناسبة القيام به.جنحة ضّد أم

ويمكن للعـون الذي تّم عزله إثر عقوبة جزائّية و الذي استرجع حقوقه املدنّية بعفو عام أو 

بعفو تشريعي خاص، أن يطلب إرجاعه للعمل خالل السنة التي تلي استرداد الحقوق. وفي 

ه يمكن للوكالة
ّ
أن تعيد إدماجه بالصنـف والسلم والدرجة والرتبة التي كان  هذه الحالة فإن

ـبا بها في تاريـخ عزله.
ّ
 مرت

 

 :  91الفصـل 

خطأ جسيــم مــن قبل العــون سـواء كان بإخاللـه بالواجبـات املهنّيـة  ارتكابفي صورة ثبوت 

ـه يمكـن إيقـافه عن مبــاشرة وظيفتــه من قبل املدير 
ّ
أو بارتكابـه مخـالفـة للحـق العام فإن

ذ حـاال إلاجراءات املناسبة.
ّ
 العام الذي يتخ

ل جنـحـة أو جنـ
ّ
ق ألامـر وفي صورة ما إذا كان الخطأ املرتكـب يمث

ّ
 باالرتشاءايـة وخــاّصـة إذا تعل

ه يـجـب رفـع القضّيـة فـورا 
ّ
أو اختالس أمـوال عمــومّية أو الـّتـزوير أو إفشاء السـّر املهنـي، فإن

 النيـابة العمومّيـة. وال توقـف الدعوى الجزائّيـة إلاجـراءات التأديبّيـة. لدى 

عـن الحكم الجـزائـي، أن تسّوى وضعّيـة العــون ويجــب في جميـع الحـاالت، وبقطع النظر 

بصفـة نهائّيـة عندمـا ال يكون في حـالة إيقــاف مــن قبل الّسـلط ألامنّيـة، وذلـك في أجل أقصاه 

ستون يوما من تاريـخ إجراء العمل بقـرار إلايقاف الصـادر عن املديـر العام. وإذا لم يصدر أي 

ف قرار عند انتهاء ألاجـل املح
ّ
ّدد، فللعـون املعني الحق في قبـض كامل مسـتحقاته، وعند توق

ـته ألاصلّية مع استرجاع 
ّ
التتّبعات نهـائّيـا وبدون صدور عقوبة ضّده يرجع وجـوبا إلـى خط

 كامل مستحـقاتـه.
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 :  92الفصــل 

عدلّية أّدت إلى إيقافه  إذا كان العون الذي تّم إيقافه من قبل املدير العام، محّل تتّبعات

 بعد صدور حكم بات إذا كان الخطأ 
ّ
من قبل الّسلط القضائّية، فإّن حالته ال تسّوى إال

 التأديبي غير مستقل عن الخطأ الجزائي.

وعندما يكون العون الذي هو محّل تتّبعات عدلّية، غير موقوف من قبل املدير العام أو 

 رّية تبقى بدون تغيير حتى صدور قرار قضائي نهائي.الّسلط القضائّية، فإّن حالته إلادا

وللعون الذي تعّرض لعقوبة تأديبّية دون مفعول مالـي، الـحـق في قبـض كامل مستـحّقاته 

طة عليـه نقلة أو 
ّ
ته ألاصلّية إذا لـم تكـن العقـوبة املسل

ّ
عن فترة إلايقاف. ويرجـع إلى خط

م أو الصنـف.
ّ
 من الدرجة أو السل

ّ
 الحط

في صورة تسليط عقوبة تأديبّية ذات مفعول مالي، يقتصر الخصم على الفترة املحّددة و

 بقرار العقوبة.

 

 :  93الفصــل 

تضم القرارات التي تتضّمن عقوبات تأديبّية إلى امللف الشخص ي للعـون املعنـي، كمـا تضم 

قـة بالقضّيـة.التي يبديـها مجلـس التأديـب وجميع الحجج والوثـ الاقتراحاتله أيضـا 
ّ
 ائق املتعل

 

 :  94الفصــل 

يمكن للعون الذي تعـّرض لعقــوبـة تأديبّية غير العزل بعد مّدة عام واحد إذا كان العقاب 

من الدرجة ألاولى أو مّدة عامين بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية، أن يقدم للمدير 

 العام، مطلبا في محو كل أثر للعقوبة التي نالها من ملفه الشخص ي. 

ـك الطلب بالقبول أو الرفض. وفـي حالـة القبـول تتّم إعـادة ويجيب املديـر العـام عن ذل

 تكوين ملف العـون حسـب وضعـه الجديد.

ويجب محو كل أثر للعقـوبة التأديبّية بصفة نهائّية من ملف العون بـعد مض ي عاميـن 

ن بالنسبـة لعقوبـات الدرجة ألاولى وأربعة أعوام بالنسبة لعقوبـات الدرجة الثانية بشـرط أ

 ال يتعّرض العـون املعنـي باألمر في ألاثناء ألية عقــوبة أخرى.
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 العنـــــوان الّسابع

 الحــــاالت

 

 :  95الفصــل 

 يـوضـع كّل عـــون فـــي إحــدى الحــاالت الّتـاليـة :

 .املبـاشـرة .1

 .إلالحـاق .2

 .عدم املبـاشــرة .3

 .تحت الّســالح .4

 

 القسم ألاّول : املباشرة والعطل

 

 :  96الفصــل 

في إحدى الخطط املنصوص  لةحالة املباشرة هي حالة العون املنتدب بصفة قانونية بالوكا

عليها بجدول تصنيف الخطط امللحق بهذا النظام ألاساس ي الخاّص ويمارس بصفة فعلية 

 مهام هذه الخطة.

 

 : 97الفصل 

نصف الوقت وذلك  يمكن لألعوان املباشرين وغير الشاغلين لخطط وظيفية أن يعملوا

بطلب منهم وبعد موافقة املدير العام للوكالة. ويتمتعون في هذه الوضعية بنصف الجر 

وبجميع الامتيازات املمنوحة لألعوان العاملين كامل الوقت. وال يمكن الانتفاع بنظام العمل 

 نصف الوقت إال لفترة تساوي أو تفوق الستة أشهر.

كما يمكن لألمهات املباشرات واملترسمات برتبهن التمتع بالنظام الخاص للعمل نصف 

 الوقت مع الانتفاع بثلثي ألاجر وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

 : 98الفصل 

يستحـق العــون املباشر عـن كّل سنة خدمة فعلّية عطلة استراحة خالصة ألاجر مـّدتهــا 

يدخل في تعداد العطلة السنوّية خالصة ألاجر، أّيام العطل  ثالثون يـومـا متتالية، وال 

لتها. الانقطاعالـرسمّية والدينّية وأّيام 
ّ
 عن العمل بسـبب مرض أو حادث ولو تخل
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بــإمكـان ألاعــوان فـي حـالـة ضــرورة املصلحــة وفـي حـــدود حّقهــم فـي إلاجــازة تجــزئــة عطلهــم أو 

 يقــّل الجـــزء الـواحــد عـن يـوم عمـل كـامــل .تمـديدهـا دون أن 

منـح عطــل 
ُ
ـط سنوّي إثــر طلــب كتــابــي يحــّرره العــون  الاستراحةت

ّ
السنـوّيــة حســــب مخط

 ويضبــط فيــه املـّدة املطلــوبـــة .

 بالجـزء من العطلة املـوافق ملّدة خـدمـته ال
ّ
 فعلّيـة.وال يمكن للعون املطـالبة إال

ـــغ إلى العـون املعنـي باألمر كتابّيا.
ّ
 إّن كـّل عطلـة يقـع منحهـا أو تــأجيلهــا أو الّتمــديـد فيهــا تبل

يتمّتـع ألاعـوان الـذيـن يمكـن أن يسقــط حّقهـم فـي العطلــة املطلـوبــة أو أولئــك الذيـن لهـم 

 تيــار فتــرة عطلتهم السنوّية.أطفـال فـي كفالتهــم بـاألولــّويــة فـي اخ

ويستحق أعوان التكوين املباشرون فعليا لخطة تكوينية )مكونون ومستشارو تدريب 

أوت  35ومنسقون فنيون( عطلة استراحة خالصة ألاجر تمتد من غرة جويلية إلى غاية 

لي وعطلتين بيداغوجيتين للشتاء والربيع بالتوازي مع العطل املدرسية يكون حجمها الجم

 ثالثون يوما.

ر معها التمتع بهذه العطل في آجالها 
ّ
وفي صورة دعوة متأكدة للمشاركة في تربصات يتعذ

ينتفع املكون املعني بعد موافقته املسبقة بعطل تعويضية لنفس املدة خالل نفس السنة 

 التكوينية.

تكوين. وهم كما يتمتع القيمون املباشرون فعليا لخططهم بنفس العطل املمنوحة ألعوان ال

مدعوون، عند الضرورة للعمل في بداية هذه العطل أو في نهايتها ملدة ال تتجاوز ألاسبوع. 

 ويتم تعويضها بنفس عدد ألايام من نفس السنة.

م بنصف بوحدات املبيت واملطعان املطابخ املباشرين باملراكز و أعو ن و يتمتع ألاعوان إلاداريو 

 .الاستراحة الصيفيةنصف عطلة العطلتين البيداغوجيتين و 

 

 : 99الفصل 

يمكن تأجيل العطلة السنوية بالنسبة لغير ألعوان التكوين إلى السنة املوالية بقرار من 

ه 
ّ
املدير العام إثر طلب يقدمه العون أو بمبادرة من الوكالة لضرورة مصلحة متأكدة. غير أن

 لعون بعنوانها العطلة.ال يمكن للتأجيل أن يتجاوز السنة املوالية لتكل التي يستحق ا

يــوضــع فـي حـالــة إجــازة وجـوبّيــة العــون الــذي لـم يتقــّدم فــي ألاجــل املنـاســب بطلــب للتمّتـع 

بها، وذلــك بقــرار مـن  الانتفاعبمــّدة مـن العطلـــة السنـوّيـة التي يمكن أن يسقط حّقه في 

 ك املــّدة وفــي حـدود مـا تسمـح بـه مصلحـة العمـل.املــديـر العـام بـالنسبـــة لتلــ
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 :   111الفصـل 

لكـّل عـون مبـاشــر الحـــّق فــي عطلــة مــرض عـادي ملــّدة أقصــاهـا سّتــة اشهــر عـن كــّل فتــرة 

يـن يـوم عمـل وذلـــك فــي صــورة إصــابتــه بمـرض 
ّ
ثـابــت بمعـاينــة بثـــالث مـائــة وخمســة وست

 الطبيــب يجعلـــه عـاجزا عـن مبـاشـرة وظيفتـه.

وتقــوم الـوكـالـة بكــّل مـراقبــة تـــراهـا صـالحـة بـواسطــة طبيــب تعّينــه للغــرض. كمـا يمكنهــا 

خــاذ جميـع إجــراءات املـراقبـة إلادارّيــة بواسطة عون مناسب من مصالحها امل
ّ
فة إلاذن بــات

ّ
كل

 للعـالج. الاجتماعيةباملسائل 
ّ
 وذلــك للتحّقـــق مـن أّن العــون ال يستعمــل عطلتــه إال

 بــرخصـة مـن 
ّ
وال يمكـن للعــون املنتفــع بعطلــة مـرض أن يغــادر محــّل إقـامتــه العـادي إال

 جـــود حـالـة قــّوة قــاهــرة.طبيـبــه املبــاشــر وبعـــد إعــالم مـؤّسستـــه مـا لـم يثبـــت و 

 

 :   111الفصـل 

بـاته خـالل الثالثـة أشهـر ألاولـى مـن 
ّ
يتمّتـع العـون املنتفع بعطلــة مــرض عــادي بجميــع مـرت

ـه ينتفع 
ّ
عطلتــه ويتقـاضـى نصـف ألاجـر عـن الثـالثـة أشهـر املـواليـة. وفـي هذه الوضعّية فـإن

 ره مـن منـح عـائلّية وأجــر وحيـــد. بجميـع مكّمالت أجـ

شـاط :
ّ
باته وإلـى أن يسمـح لـه وضعــه الصحـي باستئناف الن

ّ
 كمـا ينتفع العــون بجميـع مـرت

 منهي مــرض عـن أو شغل حادث عـن الّناتج املرض حالة في 

  تطـّوع العون بـالقيام بعمل خـدمة للّصالح  إذا حصل املـرض أو زادت خطـورته إثـر

 العام.

  ب املرض إجراء عملّية جراحّية أو إقامة العون بأحد املؤّسسات
ّ
إذا تطل

 .الاستشفائية

ويتمّتع العون في الحالتين ألاولى والثانية بالتعويض الكامل للمصاريف الطبّية املنجّرة 

رجع للوكالة كّل مبلغ من املمكن أن يتقاضاه مباشرة عن املرض أو الحادث، كما يلتزم بأن يـ

 .الاجتماعيةبعنوان تعـويض مصاريف العالج، من أّية مؤسّسة للتأمين أو للحيطة 

 

 : 112الفصل 

إذا تحصل العون خال فترة مدتها ثالثمائة وخمسة وستون يوما على عطل مرض جملتها 

ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة ألاخيرة من استئناف عمله ألاخير فإنه يوضع إما 

 بطلب منه أو ببادرة من الوكالة في إحدى الحاالت التالية :
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معادلة ومتالئمة مع وضعه الصحي إعادة تصنيفه بصفة مؤقتة أو نهائية في خطة  .5

 ولو تجاوز العدد املقرر بالنسبة للخطة املعاد تصنيفه بها.

 تمتيعه بعطلة مرض طويل ألامد حسب التراتيب الخاصة املنطبقة بالوكالة. .8

وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه. كما يوضع في حالة عدم مباشرة  .3

 طلة املرض طويل ألامد.وجوبا العون الذي استنفد حقه في ع

إحالته على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة اي عمل حسب الظروف  .4

 املبينة بالتشريع الجاري به العمل واملنطبق على الوكالة.

وفي جميع الحاالت وعند نهاية فترة عدم املباشرة ألسباب صحية تتم إعادة ترتيب العون 

 حسب الحالة :

 الوضعية ألاولى أو الرابعة املبينة بهذا الفصل. إما 

  وإما بعمله أو برتبته ألاصلية إذا كانت حالته الصحية تسمح له باالضطالع بمهامه

 من جديد دون تعكر.

وبالنسبة للحاالت ألاولى والثالثة والرابعة يحال ملف العون على اللجنة إلادارية املتناصفة 

املدير العام القرار في جميع الحاالت بناء على تقرير اللجنة املختصة إلبداء الرأي. ويتخذ 

 الطبية للوكالة.

 

 :  113الفصـل 

والتي ال تتجاوز في جملتها الثالثين يوما،  555تمنح عطل املرض العادي، املعّرفة بالفصل 

بالنسبة لعطل املرض العادي التي تتجاوز الثالثين يوما فال يمكن  من قبل املدير العام. أّما

 بعد موافقة اللجنة الطبّية للوكالة.
ّ
 منحها إال

 

 :  114الفصـل 

العام أن يمنح عطل مرض طـويل ألامد لألعوان وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الطبّية  للمدير 

املذكورة بالفصل املوالي، وال تعطي فترة عطلة املرض طويل ألامد أي حّق في إلاجازة 

 السنوّية.
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 : 115الفصل 

اللجنة الطبّية للوكالة في عطل املرض طـويل ألامد وعطل املرض العادي التـي تتجاوز  تنظر 

الثـالثيـن يـوما بالنسبة للثـالث مائة وخمسة وستين يوما الوارد ضمنها فترة عطلة املرض 

 العادي املطلوبة.

ما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور أربعة من أعضاءها على ألاقل
ّ
 وتجتمع هذه اللجنة كل

ة ألاعضاء لدعواتهم 
ّ
م كاف

ّ
 بعد ثبوت تسل

ّ
ومن بينهم وجوبا طبيبا، وال تصّح مداوالتها إال

جنة
ّ
 .ثالثة أّيام على ألاقل قبل تاريخ اجتماع الل

 ويتضمن امللف املعروض على اللجنة الطبية خاصة :

  تقريرا من إلادارة أو املركز الراجع إليهما العون بالنظر يوضح بالخصوص الحالة

ملدنية والحالة إلادارية والخطة للمعني باألمر وعطل املرض العادي أو طويل ألامد ا

 التي قد يكون انتفع بها سابقا.

  ملف طبيا يحتوي على شهادة طبية تنص على تاريخ بداية املرض والعوارض

 إلاكلينيكية مفصلة والعالج املوصوف ومدة املرض املحتملة.

بيب املباشر 
ّ
 بحضور  وإذا أّدى رأي الط

ّ
جنة ال تبدي رأيا بصفة نهائّية إال

ّ
إلى خالف فإّن الل

 طبيب أخّصائي في مرض املعني باألمر.

بيب املباشر للعون الذي يعرض ملّفه على لجنة طبّية أن يشارك في ألاعمال 
ّ
ال يمكن للط

 هذا العون.ا
ّ

قة بدراسة ملف
ّ
 ملتعل

 وتتكون هذه اللجنة من :

 .رئيس يعينه املدير العام 

  عضوين يمثالن إلادارة يكون أحدهما العون املكلف باملسائل الاجتماعية والطبية

 بصفته مقررا يقوم بمهام كاتب اللجنة.

  .طبيبين تعينهما الوكالة هما طبيب الشغل بالوكالة وطبيب مختص 

 .عضو يختاره ممثلو ألاعوان باللجان إلادارية املتناصفة 

  يمثل املنظمة النقابية ألاكثر تمثيال لألعوان. عضو 

 

 : 116الفصل 

تنتفع املرأة العـاملة، بعد إلادالء بشهـادة طبّية، بعطلة والدة مّدتها شهران مع استحقـاق 

ـب. ويمكن الجمع بيـن هذه العطلة وعطلة 
ّ
 .الاستراحةكامل املـرت

منها بعطلة أمومة مّدة ال تتجاوز ألاربعة  وفي نهاية عطلة الوالدة تتمّتع املرأة العاملة بطلب

ب وذلـك لتمكينها من تربية مولودهـا.
ّ
 أشهر مع استحقاق نصف املرت
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ويحق للمرأة التي ترضع طفلها أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في 

 تقل مدة حصة العمل عن خمس ساعات 
ّ
بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن الا

 وميا.ي

وإذا كان العمل موّزعا على حّصتين تمنح للمعنّية باألمر راحتان مّدة كّل واحدة منهما ساعة 

وذلك في بداية كّل حّصة أو في نهايتها شريطة أن تكون املّدة الجملّية للعمل مساوية لسبع 

 ساعات على ألاقل في اليوم.

 تاريخ نهاية عطلة الوالدة.وتمنح راحة الّرضاعة مّدة أقصاها سّتة أشهر ابتداء من 

 

 :   117الفصـل 

ـب ودون أن تدخل في حسـاب  الاحتفاظمع  استثنائيةيمكـن أن تمنح عطل 
ّ
بكـامل املـرت

 : الاستراحةعطـل 

زمة  .1
ّ
 لذلـك.للقيام بإحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود املّدة الال

ـــام .2 ـــنح هـــــذه العطلـــــة  للقيــ ـــك الحــــــج، وال يمكـــــن أن تمــ  مـــــّدة شـــــهر علـــــى  الاســـــتثنائيةبمناســ
ّ
إال

 أقص ى تقدير طيلة موسم الحج ومّرة واحدة خالل الحياة املهنّية للعـون.

 بمناسبة وقوع أحداث عائلية وتعين مدة هذه  كما يلي : .3

 .زواج العون : يومي عمل 

 .والدة مولود : يومي عمل 

 أيام عمل. 3و طفل تحت الكفالة : وفاة أحد الزوجين أ 

  : أيام عمل. 3وفاة والد أو أم أو ولد غير مكفول 

 .وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة : يومي عمل 

 .يجب على املنتفعين بالرخص آلانف ذكرها تقديم املؤيدات املفيدة 

 

 :   118الفصـل 

منح عـطل بدون أجر ال تتجاوز مّدتهـا ثالثة أشهـر في السنة وال تدخل في حساب  يمكن

 الخدمة الفعلّية سواء بالنسبة للتـرقية والّتدّرج أو للتقـاعـد.

 

 : 119الفصل 

 يمكن أن يمنح العون عطلة لبعث مؤسسة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
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اني
ّ
 إلالحاق:  القسم الث

 

 : 111الفصل 

يمكن إلحاق ألاعوان لدى إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة أو منشأة عمومية أو 

شركات ذات رأس مال مشترك أو لدى منظمة وطنية أو ملمارسة وظيفة عضو للحكومة أو 

خطة انتخابية غير صفة النائب لدى مجلس نواب الشعب ويتم إلحاق ألاعوان املعنيين 

ألاجنبية أو إحدى املنظمات الدولية لدى الوكالة التونسية ملمارسة نشاط لدى الحكومات 

 للتعاون الفني.

 

 :111الفصـل 

ته خاضعا في مؤسّسته ألاصلّيـة للنظـام  يبقى
ّ
العون امللحق الذي يمكن تعـويضه في خط

تــه الجديدة ملجمـوع 
ّ
ألاسـاسـي الخـاص بـإطـاره ألاصلي ويخضع بسبب إلحاقه فـي خط

قـة بهـا.
ّ
 القــواعـد املتعل

مـن قبـل  وتعطى لـه أعداد حســب الشروط املنصوص عليها بهذا الّنظام ألاساســي الخاّص،

 للـوكـالـة.رئيـس الهيكل الذي ألحق به ويحيـل هـذا ألاخيـر بطـاقـة ألاعـداد إلـى املـديـر العـام 

 ويحـافـظ املعنـي بـاألمــر علـى صفــة الّنـاخــب بمـؤسّستــه ألاصلّيـة.

 

 : 112الفصـل 

لحق به أو يعـاد إدمـاجه إلالحاق يـدمـج العـون بالهيكل الذي أ انتهاءفي جميع الحاالت وعند 

ة تنـاسب مهـاّمـه ألاصلّية ولو فوق العـدد 
ّ
بـالـوكـالة بـرتبـته ألاصلّية ويعّين من جديد بخط

ة التي كـان يشغلها قبل إلحاقه كما يتمّتع بجميع 
ّ
املحـّدد وله أولـويـة الّتعييــن فـي الخط

ة التـي عّين فيها فـي ان الامتيازات
ّ
قـة بالخط

ّ
 تظار حصول الشغـور.املتعل

 

الث
ّ
 عــدم املبـــاشـــرة:  القسم الث

 

 :  113الفصــل 

عدم املباشـرة هـي حالة العــون القار املـوضوع خارج صنفـه ألاصلـي والذي يبقـى تـابعـا لهـذا 

ـه قــد زال 
ّ
 أن

ّ
 فيــه بحقـوقـه مـن حيــث التــدّرج والتـرقيــة والتقــاعــد. انتفاعهالّصنــف إال
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تتم إلاحـالة علـى عـدم املبــاشــرة بقــرار مـن املـديـر العــام وإثــر طلــب املعنـي بـاألمـر وذلـك حســب 

 الشــروط املبّينـة بـالفصل املوالـي.

ـ
ّ
 ـب.وال تعطـي حالة عدم املبـاشـرة الحق فــي أّي مـرت

ويحتفـــظ العــون بحقــوقـــه املكتسبـــة فـي الصنــف والـرتبــة الـذيـن ينتمــي إليهمـا فـي التـاريـخ 

 الــذي أصبحــت فيـه إلاحـالــة علـى عدم املباشرة نـافــذة املفعـــول.

 

 :  114الفصــل 

: 
ّ
 ال يمنح حّق إلاحالة على عدم املباشـرة بطلب من العون إال

ملــّدة ســنة قابلــة للتجديــد مــّرة واحــدة مــن أجــل حــادث أو مــرض خطيــر أصــاب قرينــه أو  .1

 أحد أصوله أو فروعه.

ملّدة ثالث سنوات قابلة للتجديـد مـّرة واحـدة للقيـام بأبحـاث أو بدراسـات بالجامعـة أو  .2

مــــــــات للّدراســــــــة والبحــــــــث العلمــــــــي أو مؤّسســــــــات الّتكــــــــوين علـــــــــى أن 
ّ
بمؤسســــــــات أو منظ

 بغــة املصلحـة العـاّمـة.يكتســي ذلـك ص

ـــن العــون مـــن القيــام بتــربيــــة ولـــد أو عـــّدة  .3 ملــّدة ســنتين قـابلتيـــن للتجـديـــد مـــّرتيـــــن لتمكيـ

أوالد لـــــــــم يبلغـــــــــوا الّســادســـــــــة مـــــــــن عمــــــــــرهم، أو كــــــــانوا مصــــــــابين بعاهــــــــة تتطلــــــــب عنايــــــــة 

 مستمرة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تـــع الـــزوج والزوجـــة فـــي نفـــس الوقـــت بهـــذه الوضـــعية وفـــي كـــل الحـــاالت وال يجـــوز أن يتم .4

 يجب تقديم إعالم في ذلك إلى الوكالة.

وتمـنح هـذه إلاحالـة علـى عـدم املباشــرة  اســتثنائيملـــّدة أقصـاهــا خمـــس سنــــوات لظـرف  .5

 بأمر.

 

 :  115الفصــل 

 يمكن إحالة العون بطلـب منه على عدم املباشرة الخاّصة وذلك حسب الشروط التالية : 

ـــا  .أ  مـ
ّ
ـــة قــابلــــة للتجـــديد كل ـــّدة سنـ الحـاجـــة ذلـــك لكـــّل عـــون يكـــون قـــرينه عــون  اقتضــتملـ

 عمومي قـد دعـي للعمل داخل الجمهورية أو بالخارج.

الحاجـــــــة وذلـــــــك لفائـــــــدة العـــــــون ملـــــــدة خمـــــــس ســـــــنوات قابلـــــــة للتجديـــــــد كلمـــــــا اقتضـــــــت  .ب 

املنتخـــب عضـــوا بمجلـــس نـــواب الشـــعب. وفـــي صـــورة انتهـــاء مهامـــه النيابيـــة تـــتم إعـــادة 

إدماجــــه وجوبــــا فــــي إطــــاره ألاصــــلي فــــي الرتبــــة والصــــنف املرتــــب بهمــــا مــــع الانتفــــاع بــــاملنح 

املنجــرة عــن الخطــة الوظيفيــة التــي كــان مكلفــا بهــا فــي تــاريخ إحالتــه علــى عــدم املباشــرة 

صة إلى أن تقع تسوية وضعيته إلادارية وذلك بتسميته في خطـة وظيفيـة معادلـة الخا



46 
 

للخطــة التــي كــان يشــغلها قبــل انتخابــه بمجلــس نــواب الشــعب. وفــي صــورة عــدم وجــود 

 شغور بإطاره ألاصلي تتّم إعادة إدماجه ولو فوق العدد املحدد.

ويواصل الّنــواب املـوضــوعــون فـي حـالـة عـدم مبـاشرة خـاّصـة والـذيـن اختـاروا نظــام التقـاعـد 

بحقـوقهـم فـي التقـاعـد وفـي تحّمـل الحجـز مـن أجـل  الانتفاعاملتمّتعيــن بـه ســابقـا فـي 

تهــم ال
ّ
ـب واملنـح التـابعـة لـرتبتهـم وخـط

ّ
ـوظيفّيــة وصنفهـم ودرجتهـم فـي التقـاعـد علـى املـرت

 إطـارهـم ألاصلــي.

املساهمـة املـوافقـة لفـائــدة صنــدوق التقــاعـد كمـا تتّم  نواب الشعبويتحّمــل مجلــس 

 تصفيــة جــرايـة تقـاعـدهـم علـى نفــس ألاســاس.

ـب ويحتفــظ بحقـوقـه ويفقـد املعنـي بـاألمــر فـي وضعّية عـدم املبـاشـرة الخـاّصـة الّتمتّ 
ّ
ـع بـاملــرت

 فـي التـــدّرج والتـرقيـــة والتقــاعــد.

 

 :  116الفصــل 

يمكـن للمديـر العـام للـوكـالـة أن يـأذن فـي كـّل وقـت ومـّرة فـي العـام علـى ألاقــل بــإجـراء 

ـــد مـن أن نشـــاط العــون املعنـي 
ّ
بـاألمــر يوافــق فعــال ألاسبــاب التـي أحيـل ألابحـاث الــالزمــة للتــأك

 مـن أجلهـا علـى عــدم املبـاشــرة.

 

 :  117الفصــل 

علــى العــون الــذي أحيــل علـى عــدم املبــاشــرة بطلــــب منــه أن يطلـــب، بــواسطـــة رســالــة  يجــب

 مضمـونــة الـوصـول، إرجــاعــه إلـى عملــه قبــل نهـايــة املــّدة الجـاريـــة بشهــريـن علـى ألاقــّل.

ه يحّق للعــون املحـال علـى  ائيةاستثنوفـي صـورة إلاحـالة علـى عدم املبـاشرة لظروف 
ّ
فـإن

مـّدة إلاحالة أن يـرجـع إلـى مسلكــه وصنفــه ورتبتــه  انتهاءعدم املبــاشـرة بطلـــب منــه عنــد 

 ألاصلييــن ولـو فوق العدد املحّدد.

مـــي إليــه املعنــي هــذه الـّزيـادة عنـــد حدوث أّول شغـــور فـــي املسلـــك الـــذي ينت استنفاذويتـــّم 

 بـاألمـر.

 

 :  118الفصــل 

ه يعتبـر  558إذا لـم يطلــب العــون إرجــاعــه إلــى العمــل فـــي ألاجــل املــذكــور بالفصل 
ّ
أعـــاله فـإن

قـد قـطـع كــّل صلـة بـالـوكالة ويتم شطبه من قائمة أعوان الوكالة بعد أخذ رأي اللجنة 

 املتناصفة ذات النظر.إلادارية 
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 : 119الفصل 

إن العون املحال على عدم املباشرة بطلب منه والذي يرفض عند رجوعه إلى خطته 

ألاصلية أو خطة مماثلة تنتمي لنفس الصنف والرتبة يمكن شطب اسمه من الصنف 

تناصفة والرتبة الذين ينتمي إليهما وذلك عن طريق إلاعفاء وبعد اخذ رأي اللجنة إلادارية امل

 ذات النظر .

 

 :  121الفصــل 

 إذا 
ّ
ال يمكــن ألي عــون أن يــوضــع بطلــب منـه فـي حـالـة إلحــاق أو فــي حـالـة عــدم مبـاشــرة إال

 كــان مـتـرّسمــا.

 

 :  121الفصــل 

العــــدد  مـن  %1ال يمكــن أن تتجاوز نسبة ألاعــوان املمكـن وضعهـم بحالـة عـدم مبـاشـرة 

 النظـري لألعــوان املتــرّسميـــن بالــوكـالـة.

 

 وضعّية العـــون تحــت الّســـالح:  القسم الّرابع

 

 : 122الفصل 

يوضع العون الذي يتم تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته املباشرة املبينة 

بالقانون املتعلق بالخدمة الوطنية في حالة خاصة تدعى تحت السالح. ويحتفظ املعني باألمر 

في هذه الحالة بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد ويفقد املرتب الذي كان يتقاضاه إال في 

ويرجع وجوبا عند انتهاء مدة  الفردية.الخدمة الوطنية في نطاق التعيينات  صورة أداء

لو فوق النصاب على أن يتم استنفاد هذه الزيادة عند خدمة الوطنية إلى خطته ألاصلية و ال

 حدوث أول شغور بالخطة املعنية.
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امن
ّ
 العنـــــوان الث

 النهــائـــي عن مباشرة العمل الانقطاع

 

 : 123الفصل 

يكون الانقطاع النهائي عن مباشرة العمل الذي يفض ي إلى شطب اسم العون من قائمة 

 :  ألاعوان وفقدان صفة العون القار بالوكالة ناتجا عن

  من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 581و 584الاستقالة طبقا للفصلين 

 .إلاحالة على التقاعد 

 .إلاعفاء 

 .العزل 

 ق املدنية.نسية التونسية أو الحقو فقدان الج 

  عدم رجوع العون اثر فترة إلحاق أو مدة عدم مباشرة أو بعد قيامه بالخدمة

 .الوطنية

 عدم رجوع العون إلى عمله اثر انتهاء عطلة لبعث مؤسسة و بعد التنبيه عليه. 

 

 : 124الفصل 

ط على ال تقبل الاستقالة إال بطلب كتابي يعبر فيه العون عن عزمه الصريح وغير املشرو 

ويجب على إلادارة إعالم العون املعني بقرار قبول الاستقالة أو  مغادرة املركز بصفة نهائية

 تأجيل مفعولها أو رفضها.

يكون لها مفعول إال إذا حظيت بموافقة املدير العام للمركز الذي يجب عليه اتخاذ  وال 

القرار في اجل أقصاه ثالثون يوما ابتداء من تاريخ وصول عرض الاستقالة مع ضبط تاريخ 

 مفعول ذلك إلاجراء وإعالم العون كتابيا بذلك القرار.

الة مضمونة الوصول يعتبر مطلب وفي صورة عدم إعالم العون بقرار إلادارة بواسطة رس

 .الاستقالة مقبوال ضمنيا

 

 : 125الفصل 

قبول الاستقالة يجعلها باتة و ال رجوع فيها و ال يمنع عند الاقتضاء من القيام بالدعوى 

 التأديبية بسبب ألافعال التي كشفت بعد قبولها.



49 
 

ني باألمر أن يرفع أمره إلى وإذا رفض املدير العام الاستقالة أو اجل مفعولها يمكن للعون املع

 اللجنة إلادارية املتناصفة التي تبدي حاال رأيا معلال و تحيله إلى املدير العام.

كما يمكن للجنة إلادارية املتناصفة النظر في تراجع العون في استقالته على أال تتجاوز مدة 

 الرجوع في الاستقالة خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

 

 :  126الفصــل 

رت فيه جميع الشـروط  استقالتهالعون الذي قبلت  انتدابمكن ي
ّ
من جديد إذا توف

ة املعنّيـة دون 
ّ
لحالته القديمة وسالـف صفته كعون  اعتبار املطلـوبة مـن املتـرشحين للخط

 قار.

ـه يمكـن 
ّ
 أن

ّ
  اقتضتأقدمّيــة العـون املستقيـل إذا  اعتبار إال

ّ
مصلحة الوكالـة ذلك علـى أال

 .الاستقالةيتعـــّدى ذلـك أجل تـاريــخ فـاعلّيــة 

 

 :  127الفصــل 

واملضّمن بقرار من املدير  لالستقالةيمكن للعـون الـذي ينقطع عن عمله قبل الّتاريخ املحّدد 

 العام للوكالة أن يتعّرض لعقوبة تأديبّية.

 

 :  128الفصــل 

ف نهـائّيـا عـن العمـل ألحد ألاسباب املذكورة بـالفصل 
ّ
مـن  583ال يمكن للعـون الـذي توق

هـذا النظـام ألاسـاس ي الخاّص أو الـذي أحيل علـى عـدم املبـاشرة، سواء مباشـرة أو عن طـريـق 

الغيـر، ممـارسة نشاط خاص بمقابل له عـالقـة بأعماله القـديمة والذي يمكـن أن يضّر 

 بمصـالـح الـوكـالة.

يتّم تحديد مـّدة هـذا املنـع والعقـوبات التـي يمكن أن تنجـّر عنـه في حالة املخـالفـة وطـريقـة 

شريع والتـراتيــب القـانـونّيـة الجاري بها العمل.
ّ
 تطبيـق هـذه إلاجــراءات طبقـا للت

 

 :  129الفصــل 

 قصور منهي فادح ما يلي :يّتخذ تدريجّيا في شأن العون الذي يثبت فيه 

 .إلاسعاف بتكوين من شأنه الّتحسين من قدراته املهنّية .1

2.  
ّ
 .ة أخرى معادلة تتماش ى ومؤّهالتهالّتعيين في خط
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ــــة  إلادمــــاج .3
ّ
ــــة أدنــــى أو فــــي ســــلك آخــــر مــــع إعــــادة ترتيبــــه فــــي الخط

ّ
حســــب مؤّهالتــــه فــــي خط

تـــه إن 
ّ
قـــة برتبتـــه وبخط

ّ
الجديـــدة واملحافظـــة علـــى أجـــره ألاساســـ ي دون اعتبـــار املـــنح املتعل

 وجدت.

روط القانونّية للّتمّتع بجراية الّتقاعد .4
ّ

رت فيه الش
ّ
 .إلاحالة على الّتقاعد إن توف

 .إلاعفاء .5

جنة إلادارّية  اتخاذت يتّم وفي كّل الحاال 
ّ
القرار من قبل املدير العام بعد استشارة الل

ق ألامر بالتأديب بناء على املعطيات 
ّ
املتناصفة ذات الّنظر التي تنظر في املوضوع كما لو تعل

 الّتالية :

  تقرير الّرئيس املباشر للعون 

  مالحظات العون 

  إلاداري للعون 
ّ

 امللف

تناصفة أن تأذن بإجراء بحث إن ارتأت ذلك للتحقق من طبيعة ويمكن للجنة إلادارّية امل

 القصور املنهي املنسوب للعون.

هري عن كّل سنة 
ّ

به الش
ّ
وفي صورة إلاعفاء يتمّتع املعني باألمر بغرامة إعفاء تساوي كامل مرت

به الجملي الّسنوي.مدنّية من الخدمات الفعلّية بالوكالة دون أن تفوق هذه 
ّ
 الغرامة مرت

 

 :  131الفصــل 

في صورة العجز البدني الوقتي أو الجزئي الّنهائي الّناتج عن حادث شغل أو عن مرض منهي 

ف بوظيفة تتماش ى ومؤّهالته البدنّية مع 
ّ
يحول دون ممارسة العون ملهاّمه يمكن له أن يكل

ته ألاصلّية. الاحتفاظ
ّ
 بتدّرجه في رتبته أو خط

صورة ثبوت عجز بدني جزئي نهائي ناتج عن حادث شغل أو مرض منهي يمنع العون من  وفي

ف بوظيفة جديدة تتماش ى ومؤّهالته مع 
ّ
 الاحتفاظممارسة وظيفته ألاصلّية يمكن له أن يكل

 بتدّرجه في وضعيته ألاصلّية.

حّق في الّتمّتع وعندما يصبح العون عاجزا نهائّيا عن القيام بأّي نشاط منهي بالوكالة فله ال

طبقا  بجراية عمرّية من أجل الّسقوط البدني املستمر قابلة للجمع مع جراية الّتقاعد

شريع الجاري به العمل.
ّ
 للت

 

 :  131الفصــل 

فـي حـالـة انقطاع العــون عن العمل دون سـابق إشعـار يتّم التنبيه عليـه بواسطـة رسـالـة 

بمركز عملـه فـي أجـل ال يتجـاوز الخمسـة عشـر يوما  لاللتحاقمضمونـة الوصـول ودعوتـه 
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ــر بملفه إلاداري. وفـي صـورة عدم 
ّ
مـن تـاريـخ التنبيـه مـع اعتمـاد عنـوانـه الشخصــي املتوف

د مـن الغيـاب ويتّم عـزل العــون  التحاقه
ّ
بعملــه تتم إحـالـة ملفــه على مجلــس التـأديـب للتــأك

 ار مـن املـديـر العــام.عـن العمـل بقــر 
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 العنــوان التاسع

 نظـــــــــــام العـمــــــــل

 

 : 132الفصل 

(ساعة في السنة الواحدة يقع 8575تساوي املدة القانونية القصوى للعمل ألفين وثمانين )

ساعة في ألاسبوع غير أن الحراس وحراس الليل يخضعون طبقا  45احتسابها على أساس 

وهم مطالبون بالقيام بفترة عمل أسبوعية  الجاري به العمل إلى استثناءات دائمةللتشريع 

 ساعة. 14تساوي 

ويحدد توزيع ساعات العمل بالوكالة بقرار من املدير العام بعد استشارة الطرف النقابي 

 ألاكثر تمثيال واللجان إلادارية املتناصفة.

 

 : 133الفصل 

 :توقيت العمل 

 التدريب :  و ن ومستشار و املكون .1

يتولى املكونون ومستشارو التدريب تكوين املتكونين وتأطيرهم ومتابعتهم داخل املؤسسات 

 التكوينية واملؤسسات الاقتصادية.

يخضع املكونون ومستشارو التدريب املباشرون فعليا لخطط تكوينية إلى نظام العمل 

 : ألاسبوعي التالي

 ساعة. 57 : الحاصلون على ألاستاذية أو ما يعادلها 

  :ساعة. 84الحاصلون على السنة الثانية تعليم عالي بنجاح 

  ساعة. 87: ذوي املستويات التعليمية والتكوينية ألاخرى 

( سنوات عمل 51) خمسكل عن ( 55) ةساع بمعدللعمل ويتم التخفيض في ساعات ا

 فعلي.

 : املنسقون الفنيون واملكلفون بمسالك تكوين .2

  ساعة عمل أسبوعيا 45يخضع مديرو مراكز التكوين إلى نظام. 

  في عمل ساعة  87يخضع املنسقون الفنيون واملكلفون بمسالك تكوين إلى نظام

 .ألاسبوع

( خمس سنوات عمل 51( ساعة عن كل )55ويتم التخفيض في ساعات العمل بمعدل )

 فعلي.



53 
 

  ي التدريب املكونين ومستشار يخضع املكلفون بمسالك التكوين إلى نظام عمل

يخصص ثلثه إلى تأمين عملية التنسيق البيداغوجي من نفس املستوى العلمي 

 باملسلك.

  بإمكان مديرو مراكز التكوين ممن باشروا فعليا خطة تكوينية واملنسقون

الفنيون القيام بساعات عمل تكوين فعلية وذلك في حدود أربع ساعات أسبوعيا 

كساعات تكوين إضافية مع وجوب قيامهم بالساعات  وتحتسب هذه الساعات

 العادية املطالبين بها في نطاق مهامهم ألاصلية.

 :سلك املتفقدين البيداغوجيين  .3

ضبط نظام عمله باالتفاق بين إلادارة عنى بالتفقد التقني البيداغوجي يُ حدث سلك يُ يُ 

 .والنقابة ألاكثر تمثيال العامة
 

 : 134الفصل 

 املنطبق على القيمين :توقيت العمل 

يتم ضبط احتساب ساعات العمل املنطبقة على القيمين وفق اتفاق بين إلادارة العامة 

 والنقابة ألاكثر تمثيال 

 

 :  135الفصل 

 منحة العمل الليلي :

يتمتع ألاعوان الذين يشغلون خططا في الحراسة الليلية أو املبيت بمنحة عمل ليلي قدرها 

( مليم للساعة الواحدة وذلك بعنوان ساعات العمل العادية املقضاة بين 155خمسمائة  )

بنظام العمل  ةالساعة التاسعة ليال والساعة السادسة صباحا، مع مراعاة ألاحكام املتعلق

 لعاملين باملبيت.املنطبق على ا

 

 :  136الفصل 

 : الساعات إلاضافية

يمكن الترخيص لألعوان القارين املباشرين بالوكالة في إنجاز أعمال إضافية خارج  توقيت  

 العمل العادي املبين بهذا النظام ألاساس ي الخاص.

 .استثنائياغير أن اللجوء إلى الساعات إلاضافية إلنجاز مثل تلك ألاعمال يبقى إجراء 

 احتسابهاالحق في منحة ساعات إضافية يتم  لألعوانوتخول هذه الساعات إلاضافية 

يخول التمتع بهذه املنحة مقابل العمل إلاضافي الذي وال مثلما هو مبين بالفصلين املواليين. 
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 من هذا النظام ألاساس ي الخاص 517منح بعنوانه العون منحة الكلفة موضوع الفصل 

 .لوضعية املنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل املذكور باستثناء ا

مبدئيا، أن تتجاوز خالل نفس الشهر معدل ساعتين يوميا  وال يمكن لألعمال إلاضافية،

 وبالنسبة لكل عون إال في الحاالت الطارئة واملتأكدة وبعد موافقة إلادارة العامة.

 خاللها منح تنقل. ون فترة يتقاضفي  ةإضافي عمل بمنح ساعات ألاعوانيمكن تمتيع و 

 ال يجوز تمتيع ألاعوان املكلفين بخطة رئيس مصلحة فما فوق بمنح ساعات إضافية.

بالفارق بين منحة  ألاعوانوبالنسبة للخطط الوظيفية دون خطة رئيس مصلحة ينتفع 

 الساعات إلاضافية واملنحة الوظيفية الراجعة له.

 : كما يلي احتسابهاشاري التدريب فإنه يقع تللمكونين ومسأما الساعات إلاضافية بالنسبة 

 التكوين ألاساس ي أو التكوين التكميلي: .1

 مقدار الساعة :
 الشهري  ألاساس ياملرتب 

 نظام العمل املنطبق عليهم

 ساعات التكوين املستمر وتنشيط ملتقيات وتكوين مكونين: .2

  املسائية العادية: الترفيع في بين بداية الحصة الصباحية العادية ونهاية الحصة

 باملائة. 555قيمة الساعات العادية بنسبة 

 الترفيع أو عطلة بيداغوجية  بعد نهاية الحصة املسائية أو يوم أحد أو عطلة رسمية :

باملائة إذا تعلق ألامر بساعات املنجزة لفائدة  515في قيمة الساعات العادية بنسبة 

 لساعات املنجزة لفائدة  الغير.باملائة بالنسبة ل 855و الوكالة

إال الساعات  ومستشاري التدريب بصفة عامة ال تعتبر ساعات إضافية بالنسبة للمكونين .3

التي قاموا بها بعد استنفاد الساعات العادية لنظام العمل املنطبق عليهم. وال يمكن أن 

لكل يوم تتجاوز الساعات إلاضافية لهؤالء ألاعوان خالل نفس الشهر معدل ساعتين 

 .عمل

ويخضع إسناد الساعات إلاضافية املبرمجة واملنصوص عليها بجدول ألاوقات وجوبا إلى 

 مصادقة املجلس البيداغوجي.
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 : 137الفصل 

ــب ألاسـاســي الشهـري املضبـوط 
ّ
يتّم احتساب قيمة الّسـاعات إلاضافّيـة اعتمـادا على املـرت

النظـام ألاساس ي الخاّص وذلك بـالتـرفيـع فيهـا عـن كّل سـاعة بشبكة ألاجـور املـرفقــة لهـذا 

 عمـل إضـافـي كما يلـي :

  بالنسبة للثمـاني   %81: سـاعات منجزة أّيام العمل وخارج الّتوقيت اليومي للعمل

 .ملا زاد عـن ذلك  %15ساعات ألاولى من كل أسبوع و

 مّتع العون بيوم راحة تعويضّية ساعات العمل املنجزة يوم الّراحة ألاسبوعّية : يت

 .من أجر الّساعات املقضاة % 81وبمنحة تساوي 

  أيام العطل يتمتع العون يوم راحة تعويضية وبمنحة تساوي ساعات العمل املنجزة

 من أجر الّساعات املقضاة. % 555

  يتم تأجير ساعات العمل الليلي إلاضافية املنجزة بين الساعة التاسعة ليال والساعة

 .% 555بـ السادسة صباحا بالترفيع فيها 

ب الشهري ألاسـاس ي علـى 
ّ
 .583يساوي أجر ساعة العمل العادي حاصل قسمة املـرت

 

 :  138الفصل 

يتم التأجير عن الساعات املنجزة بصورة عرضية من قبل أعوان الوكالة من غير أعوان 

 : التكوين بالرجوع إلى

  قاعدة احتساب ساعات العمل إلاضافية ألعوان التكوين إذا تعلق ألامر بساعات

 التكوين.

  بالنسبة لبقية ألانشطة. 583باعتماد قاعدة املرتب الشهري ألاساس ي/على 

 ساعة سنويا بالنسبة لكل عون. 515هذه الساعات أن يتجاوز عددها وال يمكن ل

 

 :  139الفصل 

 : أيام العطل

تعتبر أيام العطل املنصوص عليها بالتشاريع املنظمة للقطاع العام أيام راحة خالصة ألاجر 

 ألعوان الوكالة طبقا للتراتيب املنطبقة في هذا املجال على أعوان الدولة.

لألعوان الذين ال يتمتعون بهذه العطل استجابة لضرورة ملحة للمصلحة وباتفاق  يمكن

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 538مسبق، أن ينتفعوا بمقتضيات الفصل 

 وإذا تزامنت هذه العطل مع أيام عمل فإن ذلك ال يعتبر نقصا في العبء ألاسبوعي الواجب.
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 العنــوان العاشر

كوين املستمر و 
ّ
 الـّرسكلــةالت

 

 :  141الفصــل 

خاذ جميع التـدابير الالزمة لتشجيع وتنظيم حلقات مسترسلة ودورّية خـاّصة 
ّ
ى الوكالة ات

ّ
تتول

ة أعـوانها،
ّ
ط الّسنوي  بتكويـن ورسكلـة ورفع كفـاءة كاف

ّ
بناء على الحاجيات املبّينة باملخط

للّتكوين، والذي يتّم إعداده اعتمادا على حاجيات ألاعوان وما يقتضيه تطّور نشاط 

 الوكالة.

ولهذا الغرض يتـّم إعداد استمارة شخصّية عـن كفـاءات كّل عون تحتوي على جميع 

 ة.املعلومات التي تهـّم تكوينه ويتّم تحيينهـا بصفة دائم

 تهدف هذه الدورات بالخصوص إلى :

 وتحسيـن املعارف العاّمة والتقنية والتكنولوجية لألعوان حسب املهّمات  استكمال

 املناطة بعهدتهم.

  إعداد ألاعوان لخطط جديدة مدعّوين للقيام بها وذلك قصد ترقيتهم أو تغيير

 خططهم.

  قصد الترقيـة. الاختباراتأو  الامتحاناتإعدادهم للمناظرات أو 

 .تمكينهم من اكتسـاب مهارات وكفاءات جديدة 

 

 :  141الفصل 

يقوم الهيكل املكلف بالتكوين بالوكالة/املركز بناء على الحاجيات في مجال التكوين بإعداد 

إلبداء الرأي قبل  املعطيات والبيانات الخصوصية وُيحيلها إلى اللجنة إلادارية املتناصفة

 عرضها على لجنة التكوين قصد الدراسة واملصادقة.

 

 :  142الفصــل 

تقوم الوكالة بنشر عملّيات الّتكوين على أوسع نطاق وذلك بإعالم ألاعوان املعنيين بشروط 

 وكيفّية املشاركة عالوة على البرنامج الّتكويني والغاية منه.

 

 :  143الفصــل 

ب من :تحدث لجنة قاّرة ل
ّ
 لّتكوين تترك

  له رئيسا.املدير العام أو
ّ
 من يمث
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 عضوين عن إلادارات املعنّية. 

 .ى تعيينهما الّنقابة ألاكثر تمثيال
ّ
الن ألاعوان تتول

ّ
 عضوين يمث

  
ّ
ف بالّتكوين.ممث

ّ
 ل عن الهيكل املكل

جنة
ّ
ف بالّتكوين بمهام مقّرر الل

ّ
ل الهيكل املكل

ّ
 .ويقوم ممث

 تتولى هذه اللجنة املصادقة على مخطط التكوين والسهر على إنجاز البرمجة ومتابعتها.

جنة طرق سير أعمالها ودورّية جلساتها.
ّ
 وتضبط الل

ويمكن للجنة عند الحاجة دعوة كّل شخص ذي كفاءة في هذا املجال للمشاركة في 

 جلساتها.

 

 :  144الفصــل 

يمكن تنظيم دورات الّتكوين املستمر ورفع الكفاءات والّرسكلة بالحضور أو عن بعد أو 

كامل وقت العمل أو لجزء منه وفق وحدات قيمّية قابلة للّتجميع. ويمكن لهذه الّدورات 

الّتكوينّية أن تقام حسب الحاالت، وفق إمكانات الوكالة وإمكانياتها خالل ألاوقات العادّية 

 للعمل أو خارجها على املستوى املركزي أو الجهوي. القانونّية

طات 
ّ
ينتفع كّل عون بدورة تكوينّية خاّصة بمسلكه وفقا للحاجيات املعّبر عنها بمخط

رقية. الّتكوين لغاية الّرفع من كفاءاته وإعداده للمشاركة في
ّ
 املناظرات الّسنوّية للت

 

 :  145الفصــل 

لفائدة تكوين أعوانها وتتحّمل كافة املصاريـف املنجـّرة تخّصص الوكالة اعتمادات سنوّية 

 عـن الدورات التكوينّية املنظّمة من قبلها أو بطلب منهـا ومشـاركة ألاعوان فيهـا.

وينتفع ألاعوان املشاركون في هذه الدورات التكوينّية عند قيامهم بتنقالت، بمنحة استرجاع 

 من هذا النظام ألاساس ي الخاص. 518مصاريف الّتنّقل املنصوص عليها بالفصل 

 

 :  146الفصــل 

سهيالت لفائدة ألاعوان الّراغبين في املشاركة في دورة تكوينّية بعد موافقة لجنة 
ّ
تمنح الت

 الّتكوين وذلك بـ : 

 طيلة مّدة الّتكوين. الاقتضاءالّتغّيب خالل ساعات العمل عند  -أ 

سجيل عند انهاء الّدورة  -ب 
ّ
 .الّتكوينّية بنجاحاسترجاع مصاريف الت

ـــــهادات الوطنّيــــــة أو  الانتفـــــاعإمكانّيـــــة  -ج 
ّ

بترقيـــــة فــــــي صـــــورة تنظيـــــر الّتكـــــوين مــــــع إحـــــدى الش

هادة.
ّ

ب به املعني باألمر عند حصوله على الش
ّ
 الّتكوينّية املعترف بها تفوق املستوى املرت
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 :  147الفصــل 

أو إتقـان  بتـونـس أو بالخارج،  يتمّتـع ألاعوان الذين يتّم إيفادهم لقضاء تـرّبصات تكـويـن

بـاتهـم ألاصلّية وذلك عـالوة على املنحة املخّولة لهـم بعنـوان التـرّبـص طبقا 
ّ
بكـامـل مـرت

راتيب القانونّية الجاري بها العمل.
ّ
 للت

ب ودون أن تدخل في حساب عطل  الاحتفاظيمكن أن تمنح عطل استثنائّية مع 
ّ
بكامل املرت

 : الاستراحة

 سبة املشاركة في امتحان مرحلة تكوين يتّم تنظيمه حسب إلاجراءات الجاري بها بمنا

له املفّوض قانونّيا لهذا الغرض.
ّ
 العمل وبعد موافقة املدير العام أو ممث

  زمة
ّ
بمناسبة املشاركة في امتحانات مدرسّية أو جامعّية وذلك في حدود املّدة الال

 بالوثائق الّضرورّية. الاستظهار وبعد 

 الاقتضاء، تضاف إليها عند باالستدعاءاتتساوي مّدة هذه العطل مجموع ألاّيام الواردة 

زمة
ّ
 .آجال الّسفر الال
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 العنـــــوان الحادي عشر

 الاجتماعيةالتـــأجيـــــر واملنـــح واملنـافــع 

 القســـــم ألاّول : التــأجيــر واملنــــــح

 

 : 148الفصل 

ينتفع أعوان الوكالة التونسية للتكوين املنهي باألجور ألاساسية املضمنة بشبكة ألاجور 

 امللحقة بهذا النظام ألاساس ي الخاص وباملنح املنصوص عليها به.

 

 :  149الفصل 

 منحة آخر السنة :

يتمتع ألاعوان الخاضعون لهذا النظام ألاساس ي الخاص بعنوان كل سنة عمل فعلي بمنحة 

 لسنة تساوي قيمتها املرتب الخام لشهر ديسمبر من السنة املعنية باعتبار جميع املنح.آخر ا

تخضع هذه املنحة للتخفيضات املنجّرة عن أّيام الغياب غير خالصة ألاجر بالنسبة للعون 

يقاف عن املعني )غياب غير شرعي، إجازة غير خالصة ألاجر، إحالة على عدم املباشرة، إ

 يبّية(.العمل ألسباب تأد

 تحتسب هذه التخفيضات وفق القاعدة التالية : 

 

 قـــدار املنحـــةم
X عدد أّيـام الغيـــابــات املحتسبــة 

311 

 

ه بالنسبة لألعوان الذين ينقطعون عن 
ّ
تصرف هذه املنحة عند نهاية كّل سنة، غير أن

ـب ان، فإّن منحة آخر السنة تحتسـب عملهم أثناء الّسنة ألّي سبب ك
ّ
على أساس آخر مرت

 .الانقطاعشهري تقاضوه طبقا لنفس القاعدة املذكورة أعاله، وتصرف إليهم عند تاريخ 

 

 :  151الفصل 

 منحة إلانتاج :

ألاعوان الخاضعون لهذا النظام ألاساس ي الخاص كل ثالثة أشهر بمنحة إنتاج يساوي  يتمتع

 مقدارها ألاصلي املرتب الخام آلخر شهر من الثالثة أشهر التي تسند بعنوانها منحة إلانتاج.
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الثي وفق مقاييس 
ّ
هر ألاخير من الث

ّ
يتم إسناد أعداد منحة إلانتاج كّل ثالثة أشهر وخالل الش

سبة ملقدارها  الاتفاقطها من قبل املدير العام بعد يتّم ضب
ّ
رفين وتضبط قيمتها بالن

ّ
بين الط

 ألاقص ى وفق ألاعداد املسندة كما يلي :

 
 58 57 58 51 51 54 53 58 55 55 21العدد على 

 % 555 % 85 % 75 % 85 % 15 % 15 % 45 % 35 % 85 % 55 القيمة

 

 ال تسند له منحة إنتاج. 55/85الذي تحصل على عدد دون  والعون 

يتّم التخفيض في مقدار منحة إلانتاج عن أيام الغيابات غير الشرعية وأيام املرض إذ يتّم 

 من مقدار منحة إلانتاج الثالثية عن كل يوم غياب غير شرعي أو مرض. 5/85خصم 

ن مرض منهي أو حادث شغل أو وال تحتسب غيابات لسبب املرض، الغيابات الّناتجة ع

حادث بمناسبة القيام بعمل من أجل املصلحة العاّمة أو ألامراض التي تستدعي عملّيات 

 .استشفائيةجراحّية أو إقامة بمؤّسسة 

يتم إعالم ألاعوان كتابيا وبصفة شخصية باألعداد املسندة إليهم من قبل الرئيس املباشر 

 الشهر املوالي للثالثية املعنية. وذلك في أجل أقصاه اليوم الخامس من

الثي الّسابق وأن يطالب 
ّ
ال يمكن ألّي عون املطالبة باإلبقاء على العدد املسند بعنوان الث

قة 
ّ
ل، يقّدم ويعالج وفق إلاجراءات املتعل

ّ
الثي املوالي وكّل اعتراض معل

ّ
بسحبه على الث

 ألاساس ي الخاص. من هذا الّنظام 18بمراجعة العدد املنهي والواردة بالفصل 

 

 :  151الفصل 

 منحة النقل :

يتمتع ألاعوان الخاضعون لهذا النظام ألاساس ي الخاص بمنحة نقل شهرية تضبط قيمتها 

 وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

 

 :  152الفصــل 

 املنهي : بالتكوينمنحـــــة النهـــوض 

الخـاضعــون لهــذا النظــام ألاســاســـي الخاص  املنهيالتونسية للتكوين يتمّتـــع أعوان الـوكـالــة 

املنهي" ضبطـت قيمتها حسب ألاصنـاف  بالتكوينبمنحــة شهـرّيـة تسّمـى "منحـــــة النهـــوض 

 : كـــاآلتي
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 )بالدينــار( مقدار املنحة الشهري  الصنــــــف

I 857،854 

II 847،715 

III 875،885 

IV 353،585 

V 341،815 

VI 388،375 

VII 455،155 

VIII 443،148 

IX 485،885 

X 488،855 

 

 :  153الفصــل 

 : الخصوصية نحامل

يتمّتع أعوان الوكالة الخاضعون لهذا النظام ألاساس ي الخاص حسب مسلكهم ورتبتهم 

 بمنحة خصوصّية شهرّية حسـب بيانات الجداول التالية :

 مسلـك إلادارييـن : .1
 

 منحــــة التصــــّرف والتنفيـــــذ )بــالــدينــــار( ةالــــرتبــ

 535 مستكتـــب

 548 مستكتـــب أّول 

 513 كـــاتــــــب

 514 كــاتـــب أّول 

 581 ملحـــق إدارة

 571 ملحـــق إدارة أّول 

 588 متصــــــــــّرف

 857 متصــــّرف مستشــــــار

 858 رئيـــــــس متـصـــــّرف

 835 متصـــّرف عـــام
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 : أعوان التكوينمسلـك  .2
 

 )بــالــدينــــار( البيداغوجيةنحــــة امل ةالــــرتب

 577 مكون 

 854 أّول  مكون 

 885 مساعد تكوين

 831 مستشار تكوين

 818 مستشار تكوين رئيس

 883 متفقد تقني بيداغوجي

 888 متفقد رئيس تقني بيداغوجي

 381 متفقد عام تقني بيداغوجي

 

 

 : إلاطار شبه البيداغوجيمسلـك  .3
 

 )بــالــدينــــار( البيداغوجيةنحــــة امل ةالــــرتب

 513 قّيم

 518 درجة أولى  قّيم

 571 قّيم أّول 

 855 قّيم رئيس

 858 قّيم عام
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 مسلــــك الفنييـــــن : .4

 )بــالـديـنـــار(منحــة املشــــروع  الــرتبـــة

 عــــــون تقنـــــــي 

 عون ميكانوغرافي 
511 

 تقنـــي مســاعـــد 

 تقنــــي مخبـــر إعــالمّيـة 
578 

 مهـنــدس مســاعـــد 

 تقنـــي ســامـــي 

 مبــرمـــج 

587 

 مهنـدس أشغــال دولـة 

  تقنـــي سامي أّول 

 ـــــل
ّ
 محل

854 

  مهنــدس أّول 

  رئيــــــستقنـــي سامي 

  ـــــل أول
ّ
 محل

835 

 مهنـــدس رئيـــــس 

 ــــل رئيــــــــس
ّ
 محل

815 

 ـــام  مهنـــــدس عـــ

 ـــــل عـــــــام
ّ
 محل

888 

 

 مسلــك العملــــــة : .5

 منحـــة التصــــّرف والتنفيـــذ ) بــالدينــار ( الـــرتبـة

 553 عـــامــل

 554 عــامـــل مختـــّص 

 581 عـــامـل مختص أّول 

 531 عــامـــل ذو كفــــاءة

 548 عــامـــل مــاهــــر

 517 عـــامــل ذو مهــــارة عــاليـــة

 518 رئيــــس عملـــــــة
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 :  154الفصل 

 املنحة الكيلومترية :

 يتمتع ألاعوان يمنحة كيلومترية شهرية وفقا لبيانات الجدول التالي :

 

 الشهري )بالدينار(املبلغ  الصنف

I 830555 

II 810555 

III 870555 

IV 430555 

V 410555 

VI 150555 

VII 870555 

VIII 740555 

IX 5850555 

X 5850555 

XI 5110555 

XII 5110555 
 

كما يتمتع ألاعوان الشاغلون إلحدى الخطط الوظيفية املبينة بالجدول أسفله بمنحة 

 شهرية كالتالي : كيلومترية
 

 مقدار املنحة الشهري )بالدينار( الخطة

 155,111 مدير عام مساعد أو كاتب عام

 121,111 مدير مصالح مركزية

 84,111 رئيس دائرة

 78,111 رئيس مصلحة

 51,111 رئيس مكتب
 

املتمتع  وال يمكن الجمع بين املنحة الكيلومترية املخولة لخطة وظيفية واملنحة الكيلومترية

بها حسب الصنف املنتمي إليه وفي حالة تكليف أحد ألاعوان بإحدى الخطط الوظيفية، 

 يتّم إسناد املنحة ألاكثر فائدة له.
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 :  155الفصل 

 املنحة الوظيفية :

يتمتع ألاعوان الشاغلون إلحدى الخطط الوظيفية املبينة بالجدول أسفله بمنحة وظيفية 

 شهرية كالتالي :

 ر املنحة الشهري )بالدينار(مقدا الخطة

 315 مدير عام مساعد أو كاتب عام

 355 مدير مصالح مركزية

رئيس دائرة، مدير مركز تكوين صنف أ، 

منسق فني بمركز تكوين صنف أ، رئيس 

 وحدة مبيت ومطعم صنف أ.

815 

مصلحة، مدير مركز تكوين صنف ب،  رئيس

منسق فني بمركز تكوين صنف ب، رئيس 

 وحدة مبيت ومطعم صنف ب.

855 

رئيس مكتب، مدير مركز تكوين صنف ج، 

منسق فني بمركز تكوين صنف ج، رئيس 

وحدة مبيت ومطعم صنف  ج، املكلفين 

 بمسلك تكوين 

555 

 15 رئيس قسم

 

 :  156الفصــل 

ة مدير عام مساعد أو كاتـب عام أو مدير مصالح مركزّية، يتمّتع ألاعوان 
ّ
الشاغلون لخط

وفق حاجيات وإمكانيات الوكالة وبمقّرر صادر عن املدير العام بسّيارة مصلحة تستعمل 

 بصفة ثانوّية ألغراض شخصّية.

 ويتمّتع ألاعوان الشـاغلون لهذه الخطط بحصص وقود وفق البيانات التـالية :

 

ـــــــة
ّ
 حّصـة الـوقــود الشهـــرّيـــــة الخط

 لتــــر 411 مــــديـــر عـــام مســاعـــد أو كـاتـــب عـــام

 لتــــر 211 مـديــــر مصالح مــركــزّيـــــة

 

 ويلغـي التمّتـع بسّيـارة مصلحة وجـوبـا املنحة الكيلـومتـرّيـة.
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 :  157الفصل 

 منحة السكن :

 يتمتع ألاعوان بمنحة سكن شهرية وفق بيانات الجدول التالي :

 

 املبلغ الشهري )بالدينار( الصنف

I 580555 

II 580555 

III 580555 

IV 850555 

V 810555 

VI 810555 

VII 310555 

VIII 310555 

IX 410555 

X 410555 

XI 150555 

XII 150555 

 

إلحدى الخطط الوظيفية بالجدول أسفله بمنحة سكن كما يتمتع ألاعوان الشاغلون 

 شهرية كالتالي :

 

 مقدار املنحة الشهري )بالدينار( الخطة

 15 مدير عام مساعد أو كاتب عام

 41 مدير مصالح مركزية

 81 مقتصد ، قابض

 

املخولة لخطة وظيفية ومنحة السكن املتمتع بها حسب منحة السكن وال يمكن الجمع بين 

املنتمي إليه وفي حالة تكليف أحد ألاعوان بإحدى الخطط الوظيفية، يتّم إسناد الصنف 

 منحة السكن ألاكثر فائدة له.
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 :  158لفصل ا

 املسكن الوظيفي :

 ينتفع باملساكن الوظيفية املتوفرة بمراكز التكوين املنهي حسب ألاولوية على التوالي :

 د.مدير املركز ثم املسؤول على إلاقامة فاملقتص

 وينتفع باملساكن الوظيفية املتوفرة بوحدات املبيت واملطعم حسب ألاولوية على التوالي :

 رئيس الوحدة ثم املسؤول على إلاقامة فاملقتصد.

 ويقع إسناد املساكن الوظيفية بمقتض ى مقرر صادر عن املدير العام.

والكهرباء والغاز ويتحمل الشاغل للمسكن الوظيفي املصاريف املنجرة عن استهالك املاء 

 والهاتف.

 

 :  159الفصل 

 منحة الكلفة :

يتمتع ألاعوان الشاغلون لخطة حاجب أو عون استقبال أو سائق بمنحة كلفة شهرية 

قدرها ثمانية عشر دينارا وذلك مقابل ساعات العمل إلاضافية التي قد يدعون للقيام بها 

 على أن ال تتجاوز ساعتين في اليوم.

وفي صورة القيام بساعات إضافية دائمة تقتضييها ضرورة العمل ويتجاوز مقدارها منحة 

الكلفة يضاف إلى العون الفارق بين قيمة هذه املنحة وقيمة الساعات إلاضافية املنجزة 

 بعنوان نفس الشهر.

 كما يتمتع بهذه املنحة وفي نفس الظروف العملة وحافظ املغازة وعون الشراءات.

 

 :  161ل الفصــ

 منحــة توزيع الهاتف :

ــة مـّوزع هـاتـف والعـاملـون على مقسـم هـاتفـي يحتـوي علـى 
ّ
يتمّتـع ألاعـوان الشــاغلـون لخط

 ثــالثـة خطـوط فما فــوق، بمنحـة شهرّية تسّمى منحة توزيع الهاتف قـــدرهـا ثالثون دينــارا.

 

 :  161الفصل 

 منحة الخزينة :

ألاعوان الشاغلون لخطة مقتصد أو قابض بمنحة سنوية تسمى "منحة الخزينة" يتمتع 

 وفق بيانات الجدول التالي :
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 املقدار السنوي )بالدينار( حجم امليزانية

 575 دينارا 35.555إلى حدود 

 845 دينارا 15.555دينارا إلى  35.555من 

 315 دينارا فأكثر 15.555من 

 

باملائة من قيمتها السنوية خالل شهر جويلية من السنة  15تصرف هذه املنحة كالتالي : 

 املعنية ويصرف املبلغ املتبقي خالل الثالثة أشهر ألاولى من السنة املوالية.

 

 :  162الفصل 

 منحة استرجاع مصاريف التنقل :

يمكن للعون املدعو للقيام بالتنقل داخل الجمهورية في نطق مهمات الاختيار بين تكفل 

الوكالة بمصاريف إلاقامة )مبيت وأكل( أو التمتع بمنحة استرجاع مصاريف التنقل وفق 

 مقدار يومي حّدد كالتالي :

 

 املقدار اليومي )بالدينار( الصنف املتواجد به العون 

I  وII 25 

III و IV 30 

V 35 

VI 40 فأكثر 

 

 بناء على مّدة التنقل الحقيقية يتم صرف املنحة املذكورة كالتالي :

  من املقدار اليومي. 3/5ساعة :  58ساعات إلى  8أكثر من 

  من املقدار اليومي. 3/8ساعة :  57ساعة إلى حدود  58أكثر من 

  من املقدار اليومي. 3/3ساعة :  84ساعة إلى حدود  57أكثر من 

 ساعات. 8وال تسند هذه املنحة للتنقالت إذا كانت مدتها تساوي أو تقل عن 

من  3/5وفي صورة تحمل الوكالة لنفقات إلاقامة، ال يتحّصل العون املعني سوى على 

 املقدار اليومي الراجع له.

ر استعمال وسائل النقل إلادارية ، باسترجا
ّ
ع يتمتع ألاعوان بمناسبة القيام بتنقالت مع تعذ

 مصاريف نقلهم كاملة على أساس تعريفة النقل العمومي بعد الاستظهار باإلثباتات الالزمة.
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إلى منحة استرجاع مصاريف النقل، يتمتع ألاعوان املدعوون للقيام بتنقالت لفائدة  إضافة

املصلحة على متن وسيلة نقل خاصة وبترخيص مسبق من املدير العام.، بعنوان استرجاع 

كيلومتر من مركز  51مصاريف التنقل املبذولة على أن ال تقل املسافة املقطوعة عن 

 د مقدارها وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.العمل، بمنحة كيلومترية يحد

 

 :  163الفصــل 

تصرف لألعوان الذين تتّم دعوتهم للقيام بمهّمات بالخارج منحة استرجاع مصاريف مهّمة 

 بالخارج وفق املقادير وإلاجراءات املضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل.

 

 :  164الفصــل 

تأمين نقل ألاثاث إثر تغييـر إلاقامة الناتج عن نقلة لضرورة املصلحة من قبل إلادارة  يتّم 

 بوسـائلها أو على حسابهـا.

 

 : 165الفصل 

 منحة إلاحالة على شرف املهنة :

تسند لكل عون عند إحالته على التقاعد "منحة إلاحالة على شرف املهنة" تساوي ثالثة 

العون عند نهاية مباشرته  هامل ألاجر ألاخير الذي يتقاضاأجور شهرية تحتسب على أساس ك

 بما في ذلك ألاجر ألاساس ي وجميع املنح.

 

 : 166الفصل 

 منحة مشقة املهنة :

يتمتع أعوان التكوين املباشرين فعليا بمراكز التكوين املنهي بـ "منحة مشقة املهنة" وتقدر بـ 

 دينارا شهريا. 85

 

 : 167الفصل 

 ألاضحى :منحة عيد 

 دينارا. 455يتمتع ألاعوان سنويا بـ "منحة عيد ألاضحى" وتقدر بـ 
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 : 168الفصل 

 منحة العودة املدرسية :

دينارا عن كل طفل يزاول  555يتمتع ألاعوان سنويا بـ "منحة العودة املدرسية" وتقدر بـ 

 تعليمه.

 

اني : املنـــــافــع 
ّ
 الاجتماعيةالقســـــم الث

 

 :  169الفصل 

بالّصندوق الوطني للتقـاعــد والحيطـة  التونسية للتكوين املنهيينخرط أعــوان الوكالة 

 .الاجتماعية

 

 : 171الفصل 

يخضع أعوان املركز/الوكالة بنظام تأمين على املرض يسيره الصندوق الوطني للتأمين على 

 املرض.

يتمتع ألاعوان بنظام تأمين تكميلي يمول من قبل ألاعوان بمقدار الثلث مقابل الثلثين  كما

 من املركز/الوكالة.

 

 :  171الفصـل 

يتمّتع أعوان الوكالة بنظام التعويض عن حوادث الشغل وألامراض املهنّيـة وفق التشريع 

 الجاري به العمل.

 نفس الوقت بالتأمين على الحوادث الشخصّية على حساب الوكالة. وينتفعون في

 

 :  172الفصـل 

مه الوكالة 
ّ
يخضع أعوان الوكالة سنويا وجوبا إلى فحص طبي للمراقبة ومعاينة ألاوبئة تنظ

 على حسابها.

ى املصلحة الطبّية بالوكالة متـابعة الحاالت التي تفـرزها هذه الفحوص.
ّ
 وتتول

قة بالصّحة والّسالمة املهنّية.يتّم إحداث هي
ّ
 كل يعنى باملسائل املتعل

غل على أعوان الوكالة.
ّ

رتيبّية لطب الش
ّ
شريعّية والت

ّ
 وتنطبق ألاحكام الت
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  : 173الفصـل 

رعيين، عالوة على رأس املال عند الوفاة 
ّ

عند وفاة عون في حالة مباشرة تصرف لورثته الش

، مساعدة عاجلة الاجتماعيةوق التقـاعد والحيطة املسند من قبل شـركة التأمين وصند

 قيمتها مرتبي شهرين خامين باعتبار كّل املنح.

، تصرف لهذا ألاخير مساعدة عاجلة قيمتها وفاة قرين أو إبن في كفالة العون وفي حالة 

 مرتبا شهريا خاما باعتبار كّل املنح.

 

 :  174الفصـل 

)املنحة العائلّية وألاجر الوحيد( وفق التشـريع الجاري به  ينتفع أعوان الوكالة باملنح العائلّيـة

 العمل.

 

 : 175الفصـل 

ر عليهم 
ّ
ـر فيهـا مطـاعــم إدارّيـة، واللذين يتعذ

ّ
يتمّتع ألاعــوان العـاملون بـوحــدات عمـل ال تتــوف

 ين.تناول وجبات الغداء بمنازلهم بتناول تلك الوجبات طيلة أّيـام العمل بنظام الحّصت

ويتــّم تنظيـم هــذا إلاجــراء وتقـويــم مسـاهمــة إلادارة وألاعوان سنـوّيا بالتفاوض بين إلادارة 

لــي ألاعــوان على أن تكـون مسـاهمـة إلادارة فـي حــدود ثلثـــي )
ّ
 ( سعــر ألاكلـة.3/8وممث

 

 )خاص بزي الشغل( : 176الفصل 

  وعرضه في الجلسة القادمة بتاريخ  تعديلي فصلتعهد الطرف النقابي بإعداد مشروع

 (.8554سبتمبر  83

)خاص بالعوان املباشرون بورشات الطباعة وورشات إصالح السيارات أو : 177الفصل 

 الذين يتعرضون إلى مخاطر كالتلوث إلخ...(

  وعرضه في الجلسة القادمة بتاريخ تعديلي تعهد الطرف النقابي بإعداد مشروع فصل

 (.8554سبتمبر  83

 

 :  178الفصـــل 

ى التصّرف في الخدمات  اجتماعييتّم إحداث صندوق 
ّ
. وتضبط الاجتماعيةبالوكالة يتول

راتيب الجاري بها 
ّ
مشمـوالته وطرق تسييره وتمويله بنظـامه الداخلي املحّدد وفق التشـريع والت

 العمل.
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