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 .الاجامتعي امحلاية الاجامتعية والامتسك  صندوق دمع

عاقة  برانمج حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 بدفرت التحمالت اخلاص ابمجلعيات  1 امللحق رمق

 الش بكة التقديرية للتعويضات 

 )ال يعبأأ من قبل امجلعيات اليت جتمعها عقود شغل مع الأطر املعنية( 

 مالحظات   املقدار التقديري للتعويضات  التخصص و املس توى

 

 

 الرتبية اخلاصة -

 التأأهيل املهين. -

 (16)منوذج 

 

 

 دبلوم ختصيص يف الرتبية : -

 س نوات 3اباكلوراي + 
 درمه 5000درمه ا ىل  4500من 

 درمه (   125ا ىل    112) من ساعات  3نصف يوم:  -

 درمه(  250درمه ا ىل  225ساعات )من  6يوم:  -

 

 ابلنس بة لأطر القطاع العام:   -

لزايم من اال دارة وفق  اال دالء برتخيص ا 

 17المنوذج .

 

 

 3دبلوم عام: اباكلوراي +  -

 س نوات

جتربة تربوية عىل الأقل  -

 س نة واحدة

 درمه 4500درمه ا ىل  4000من 

 درمه(   112ا ىل  100ساعات )من  3نصف يوم:  -

 درمه( 225ا ىل    200ساعات )من 6يوم:  -

 (دبلوم تقين متخصص -

  )س نتنياباكلوراي + 

جتربة تربوية عىل الأقل 

 س نة واحدة

 درمه 4500درمه ا ىل  4000من 

 درمه(   112ا ىل  100ساعات )من  3نصف يوم:  -

 درمه( 225ا ىل    200ساعات )من 6يوم:  -

دبلوم تقين متخصص يف جماالت  -

 الاجامتعي.الرتبية أأو التأأهيل 

أأو تقين متخصص يف ختصصات  -

تقنية ابلنس بة للجمعيات اليت  تدرس  

 التكوين   املهين.

 اباكلوراي -

جتربة تربوية عىل الأقل  -

 سنتان

 درمه 4000درمه ا ىل  3500من 

 درمه( 100ا ىل    88ساعات )من  3نصف يوم:  -

 درمه( 200درمه ا ىل    175)من ساعات  6يوم:  -

  

 اباكلوراي أأو أأقل -

جتربة تربوية عىل الأقل  -

 س نة

 درمه 3500درمه ا ىل  3000من 

 درمه( 88ا ىل    75ساعات )من  3نصف يوم:  -

 درمه( 175ا ىل    150ساعات )من  6يوم:  -

 



 

2 

 

 

 مقدار ادلمع   التخصص

 

 

 سةل العالجات الش به الطبية:

 

 النطق      تصحيح Orthophonie   

  )س نوات 3اباكلوراي +  (

  الرتويضKinésithérapie  

 )س نوات 3اباكلوراي +  (

       النفس حريك Psychomotricité  

 )س نوات 3اباكلوراي +  (

   العالج الوظيفي املهين Ergothérapie 

 )س نوات 3اباكلوراي +  (

 

 أأ( 16)منوذج 

 حصة أأس بوعية  اكمةل

 أأايم يف الأس بوع 5

 أأنصاف أأايم(  10) 

 

نصف حصة 

 أأس بوعية

)يومان ونصف يف 

 أأس بوع 

 أأنصاف أأايم(  5) 

 

 ربع حصة أأس بوعية 

يوم ونصف يف 

 الأس بوع

 أأنصاف أأايم(  3) 

 

 قاعدة عامة لالحتساب 

 

 

 

ابلنس بة لأطر  -

 القطاع العام:  

اال دالء برتخيص  -

لزايم من اال دارة  ا 

 17المنوذج وفق 

ابلنس بة للشواهد  -

من املسلمة 

مؤسسات أأجنبية 

، رضورة اال دالء 

 . ابملعادةل

يوم واحد يف 

 الأس بوع

 ساعات 6أأو 

 نصف يوم يف الأس بوع

 ساعات 3أأو 

 

 أأطفال 3الحئة  أأطفال 6الحئة  أأطفال 9الحئة  طفل 15الحئة  طفل 30الحئة 

 

ىل  7000من   9000درمه ا 

 درمه شهراي

 

 

)احلد الأقىص لالش تغال حبصة 

 مركز واحد( اكمةل =

 

 

 

ىل  3500من  درمه ا 

 درمه شهراي 4500

 

)احلد الأقىص 

 لالش تغال 

 (2= مركزان 

 

 

 

ىل  1800من  درمه ا 

 درمه شهراي 2300

 

)احلد الأقىص 

 3لالش تغال = 

 مراكز(

 

 

 

 

 

 

لك يوم واحد 

 350= من 

ىل  درمه  ا 

 درمه , 450

 

 

 

 

 

 

 

لك نصف يوم واحد 

درمه   175= من 

ىل  ا 

 درمه , 225
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 مقدار ادلمع   التخصص

 

 

 

 خدمة ادلمع  واملواكبة النفس ية

Psychologue/ Psychiatre 

 

ابلنس بة لتخصص عمل النفس 

املريض أأو الرسيري أأو عمل النفس 

 5اباكلوراي +  املرتبط ابال عاقة  : 

 س نوات

 

ابلنس بة للطب النفيس 

psychiatrie  بشهادة  اال دالء

 التخصص مسلمة من لكية الطب 

 ب( 16)منوذج 

 

 

 حصة اكمةل

 أأايم يف الأس بوع 5

 

 نصف حصة

)يومان ونصف يف 

 أأس بوع(

 

 ربع حصة

 يوم ونصف يف الأس بوع

 

 قاعدة عامة لالحتساب

 مالحظات 

 

يوم واحد يف 

 الأس بوع

 ساعات 6أأو 

يوم واحد يف 

 الأس بوع

 ساعات 6أأو 

 أأطفال 5 أأطفال 10 طفل 15 طفل شهراي 50 طفل شهراي 100

ىل  8000من   10000درمه ا 

 درمه

ىل  4000من  درمه ا 

 درمه 5000

ىل  2000من   2500درمه ا 

 درمه

 

 

 

لك يوم واحد 

 400= من 

ىل  درمه  ا 

 درمه , 500

 

 

 

 

لك نصف 

يوم واحد = 

 200من 

ىل  درمه  ا 

 درمه  250

 

 

ابلنس بة لأطر القطاع  -

 العام:  

لزايم من  اال دالء برتخيص ا 

 17المنوذج اال دارة وفق 

لمة املسابلنس بة للشواهد 

من مؤسسات أأجنبية ، 

 . رضورة اال دالء ابملعادةل

)احلد الأقىص لالش تغال = 

 مركز واحد(

 

)احلد الأقىص 

 لالش تغال 

 (2= مركزان 

)احلد الأقىص لالش تغال = 

 مراكز(  4
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 مت الاطالع عىل مضمونه وقبول الالزتام به

 توقيع مصادق عليه

 

 

  املقدار التقديري للتعويضات  املس توى التخصص و

 

 

    السائق

 

 درمه 3500درمه ا ىل  3000من 

 


