
12 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1670
29 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2009 م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
البــاب األولالبــاب األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

الفصـل الفصـل األولاألول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيـقـا ألحـكام اHـادتيـن  3 و 11 من
األمــر رقـم 06 - 03 اHـــؤرخ في  19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام
 1427 اHوافق  15يولـيو سنة  2006 واHذكور أعالهr يهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
Wالــطــبــيــ WــمــارســHالــذين يــنــتــمــون لــســـلك ا WــوظــفـــHا
اHـــتــخــصــصـــW في الــصــحـــة الــعــمــومـــيــة وحتــديــد شــروط

االلتحاق �ختلف الرتب ومناصب الشغل اHطابقة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـكــون اHـوظـفـون اخلـاضـعــون لـهـذا الـقـانـون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اHـؤســســات الـعــمـومــيـة

للصّحة التابعة للوزارة اHكلفة بالصحة. 
و�ــكن أن يـكــونـواr بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةr فـي اخلـدمـة

لدى اإلدارة اHركزية.
كـــمــــا �ــــكن أن يــــكــــونــــوا في وضــــعـــيــــة اخلــــدمــــة لـــدى
اHـؤســسـات ذات األنـشـطـة اHـمـاثـلـة لـلـمـؤسـسـات اHـذكـورة

في الفقرة األولى أعاله والتابعة لوزارات أخرى.
يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اHـعـني والـسـلـطـة اHــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

قائمة الرتب اHعنية وكذا التعداد اخلاص بكل مؤسسة.
الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي

احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــخــــضـع اHــوظـــفــون الـــذين يــحـــكــمـــهم هــذا
القـانون األساسي اخلـاص للـحقوق والـواجبات اHـنصوص
عــــلـــــيــــهـــــا في األمـــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى
الثانيـة عام  1427 اHوافق  15 يوليو سنة  2006 واHذكور

أعاله.
كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاHـؤسـسـة

التي يعملون فيها.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يـــــســـــتــــفـــــيـــد اHـــــمـــــارســــون الــــطــــبـــــيــــون
اHــتــخــصــصـــون في الـصـحـة الــعـمـومـيــة طـبـقـا لــلـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهماr £ا يأتي :
أ - الـنــقل عــنـدمــا يـكــونـون مــلـزمــW بــعـمل لــيـلي أو

rمداومة
ب -  خـدمـات في مجـال اإلطـعـام في هيـاكل الـصـحة

rداومةHستخدمي اH ويكون اإلطعام مجانا

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 394 م مــــؤرؤرّخ في خ في 7 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 24 ن نـوفوفـمـبـر سر سـنة نة r r2009 يـتـضمنيـتـضمن
WــنــــتــمــHا WــــوظـــفـــHالـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص بــاWــنــــتــمــHا WــــوظـــفـــHالـــقــانـــون األســاسي اخلـــاص بــا
لسلك اHمارسـW الطبيW اHتـخصصW في الصحةلسلك اHمارسـW الطبيW اHتـخصصW في الصحة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

rستشفيـاتHا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو 125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 10 اHــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عـام  1404 اHـوافق  11 فــبـرايــر ســنـة 1984

rتممHعدل واHا rدنيةHتعلق باخلدمة اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام  1405 اHـوافق  16 فــبـرايــر ســنـة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـمـادى الثـانـيــة عام  1427 اHـوافق  15  يـولـيـو سـنة 2006
rـتضمن الـقانـون األساسي الـعام لـلوظيـــفة الـعمـوميةHوا

r ادتان 3 و11 منهHال سيّما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHـؤرخ في  17 رمــضـان عـام  1428 اHـوافق  29  سـبـتــمـبـر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Hــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHـؤرخ في  17 رمــضــان عـام  1428 اHـوافق  29 ســبـتــمــبـر
سـنة  2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHؤرخ في  2  جـمادى األولى عام  1430 اHوافق  27 أبريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة  2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـؤرخ في  2 جـمـادى األولى عام  1430 اHـوافق  27 أبـريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة  2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 106
اHــؤرخ في  12 شــوال عــام  1411 اHــوافق  27 أبــريل ســنــة
WــمـارسـHــتـضــمن الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاH1991 وا 

الـطـبــيـW واHـتـخـصــصـW في الـصــحـة الـعـمــومـيـةr اHـعـدل
rتممHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث
التوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجةالتوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجة

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يوظف ويـرقى اHـوظفـون الـذين يحـكـمهم
هـذا الـقانـون األسـاسي اخلاص حـسب الـشروط اHـنـصوص

عليها في هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يــــعـــW ويــــرسم اHــــمــــارســــون الـــطــــبــــيـــون
اHتـخصـصون في الـصـحة الـعمـوميـة والذين ª تـوظيـفهم
طبـقـا ألحكـام هذا الـقـانون األسـاسي اخلاصr مـبـاشرة بـعد

.Wتنصيبهم من قبل السلطة التي لها صالحية التعي

اHاداHادّة ة 12 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اHـطبـقة
WـــمـــارســـHالـــذين يـــنــــتـــمـــون إلى ســــلك ا WـــوظـــفــــHعــــلى ا
الــطـبــيـW اHـتــخـصـصــW فـي الـصـــحـة الـعـــمــومــيـة حـسب
اHــــدد الـــــثالث (3) اHــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـــــا في اHــــادة  11 من
اHـــــــــــرســــــــــوم الــــــــــرئـــــــــــاسـي رقــم 07 - 304 اHـــــــــــؤرخ فـي 17
رمــــضــــان عـــام  1428 اHــــوافق  29 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2007

واHذكور أعاله.

الفصــل الرابــعالفصــل الرابــع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اHــاداHــادّة ة 13 :  : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اHـــادة  127 مـن األمـــر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في  19 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1427 
اHــــوافق  15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  2006 واHــــذكــــور أعالهr حتــــدد
الــنــسب الــقــصـوى لــلــمــوظــفــW اخلــاضـعــW لــهــذا الــقــانــون
األساسـي اخلاص الذين مـن شأنهم أن يـوضعواr بناء على
طلـبهمr في إحدى الـوضعيـات القانـونية األسـاسية احملددة

أدناهr بالنسبة إلى كل مؤسسةr كما يأتي :
r% 10  :االنتــداب -

r % 10 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار:  5 %.

الفصــل الفصــل اخلامــساخلامــس
التكويـــنالتكويـــن

Wــتـواصل لــلـمــمـارسـHـادّة ة 14 :  : الــتـكــوين الـطــبي اHـاداHا
الـــطـــبـــيـــW اHـــتـــخـــصـــصـــW في الـــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــة حق

وواجب.

اHاداHادّة ة 15 :  : يتعيــن على الهيئة اHستخدمة مايأتي :
- ضــــمـــان الــــتــــكـــويـن وحتـــســــW اHــــســـتــــوى وجتــــديـــد
اHـعـلـومات لـفـائـدة اHـمارسـW الـطـبـيW اHـتـخـصـصW في
الــــصــــحــــة الــــعـــــمــــومــــيــــة بــــهــــدف حتـــــســــW دائم Hــــؤهـالتــــهم

rوترقيتهم

ج - الـــــلــــــبـــــاس : يــــــلـــــزم اHــــــمــــــارســـــون الــــــطـــــبــــــيـــــون
اHــتــخــصــصــون في الــصــحــة الــعــمــومــيــة بــارتــداء الــبــذلــة

rالطبية أثناء £ارسة مهامهم
د - الـــتـــغـــطــيـــة الـــطـــبــيـــــة الـــوقـــائــيـــة في إطـــار طب

العمــل.
حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بــW الـوزيـر اHــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اHـكـلف

باHالية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  : يــــــســـــتــــــفــــــيــــــد اHــــــمـــــارســــــون الــــــطــــــبــــــيـــــون
اHــتــخــصــصــون في الــصــحــة الــعــمـومــيــة من كـل الــظـروف
الضـروريـة لـتـأديـة مـهـامـهم وكـذا شـروط الـنـظافـة واألمن

اHرتبطة بطبيعة نشاطهم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  : يــــــســـــتــــــفــــــيــــــد اHــــــمـــــارســــــون الــــــطــــــبــــــيـــــون
اHــتـخــصـصـون في الــصـحــة الـعـمــومـيـة مـن حـمـايــة خـاصـة

�ناسبة وأثناء القيام �هامهم.
ولـــهـــذا الـــغــرضr فـــإنـــهم يـــســـتــفـــيـــدون من مـــســـاعــدة
الـسلطات اHعنـيةr خاصة عنـدما يقومون باخلـبرة الطبية

واHعاينة الطبية الشرعية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــــســـــتــــــفــــــيــــــد اHــــــمـــــارســــــون الــــــطــــــبــــــيـــــون
اHتـخـصـصـون في الـصـحة الـعـمـومـيـة من رخص الـغـيـاب
دون فقدان الراتب للـمشاركة في اHؤتمـرات واHلتقيـات
ذات الطـابع الوطـنـي أو الدولي الـتي تتصل بـنشـاطاتهم
اHـهـنيـة حسب الـكيـفـيات والـشروط اHـنـصوص عـليـها في

التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـــنـشــأ جلــنـة وطــنـيـة اســتــشـاريـة مــكــلـفـة
WــــمـــارســـHـــرتــــبـــطــــة بـــاHـــســـائـل اHبــــإبــــداء الــــرأي حــــول ا

الطبيW اHتخصصW في الصحة العمومية.

حتـدد صالحـيـات هـذه اللـجـنـة وسـيـرهـا  وتشـكـيـلـتـها
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالصحة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـقـوم اHـمـارسون الـطـبـيـون اHـتـخـصـصون
فـي الــصــحـــة الــعــمـــومــيـــة �ــهــمـــة اخلــدمــة الـــعــمـــومــيــة في

الصحة.
وبهذه الصفةr يتعW عليهم ما يأتـي :

rتقد¬ عالج متخصص ذي نوعية -
- مـــواكــبـــة الـــتــطـــور الـــطــبي مـن أجل تـــكــفـل أحــسن

rرضىHبا
rساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحةHا -
- اHـسـاهــمـة في تـصـور الــبـرامج الـوطـنـيــة لـلـصـحـة

rوالسهر على تطبيقها
- إعداد احلصيلة السنوية للنشاطات.
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و�ـكنr زيــادة عــلى ذلكr اســتــدعـاؤهم لــلــقـيــام �ــهـام
تـســيـيــر مـشــاريع اHـصــلـحـة ومــشـاريـع اHـؤسـســة وبـرامج

الصحة وتقييمها وتأطيرها.
الفــرع الثانــيالفــرع الثانــي

شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة
اHـاداHـادّة ة 20 :  : زيــادة عــلى شـروط اHــمــارسـة اHــنــصـوص
عـــلــيـــهــا في اHـــادتــW 197 و198 من الـــقـــانـــون رقم 85 - 05
اHـؤرّخ في 16 فـبـرايـر سـنة 1985 واHـذكور أعـالهr يوظف
اHمارسون اHتـخصصون اHساعدونr على أساس الشهادة

: Wمن ب
- اHــتـرشـحــW احلـائـزين شــهـادة الـدراسـات الــطـبـيـة

rتخصصة أو شهادة معترفا �عادلتهاHا
.Wاجلامعي Wساعدين االستشفائيHاألساتذة ا -

r21 :  : يرقى بـصـفة £ـارس مـتخـصص رئـيسي اHاداHادّة ة 
Wمن بــ rـــســابـــقـــة عــلى أســـاس االخـــتــبـــاراتHعن طـــريق ا
اHمـارسW اHتـخصصـW اHساعديـن الذين يثـبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
حتــدد طــبــيــعــة االخـــتــبــارات وكــذا كــيــفــيــات تــنــظــيم
وإجــراء اHــســـابــقــة بـــقــرار مــشــتـــرك بــW الــوزيـــر اHــكــلف

بالصحة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
rـادّة ة 22 :  : يـرقى بــصـفـة £ــارس مـتــخـصص رئـيسHـاداHا
عـلـى أسـاس الــتـســجـيل فـي قـائــمـة الــتـأهــيلr اHـمــارسـون
اHــتــخــصــصــون الـــرئــيــســيــون الــذيـن يــثــبــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

Wحتــدد شــبــكــة الـــتــقــيــيم �ــوجـب قــرار مــشــتــرك بــ
الــوزيـر اHــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اHــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.
الفـــرع الفـــرع الثالــثالثالــث

اHمارس اHتخصص الرئيس اHميزاHمارس اHتخصص الرئيس اHميز

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تــؤسس درجــة £ـارس مــتـخــصص رئـيس
£يز.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : �ـكن أن يـرقى بـصـفـة £ـارس مـتـخـصص
رئـيـس £ـيـزr اHــمـارسـون اHــتـخـصــصـون الــرؤسـاء الـذين
يـــثـــبـــتـــون عـــشـــر (10) ســـنــــوات عـــلى األقل بـــهـــذه الـــصـــفـــة
والــــذين قـــامـــوا بـــتــــألـــيف مـــنـــشـــورات ذات طــــابع عـــلـــمي
وبـــيـــداغـــوجـي وأعـــمـــال الـــبــــحث بـــعـــد أخــــذ رأي الـــلـــجـــنـــة

االستشارية الوطنية. 
الفــرع الفــرع الرابـــعالرابـــع

أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

اHـــــاداHـــــادّة ة 25 :  : يــــــدمج فـي رتـــــبــــــة £ـــــارس مــــــتـــــخــــــصص
مساعدr اHمارسون اHتخصصون اHساعدون.

- ضـــمــان حتـــيــW اHـــعــارف بـــهــدف اقـــتــنـــاء مــهــارات
جـــديــــدة مـــرتــــبـــطــــة بـــاحــــتـــيـــاجــــات قـــطــــاع الـــصــــحـــة وكـــذا

متطلبات الطب العصري.

الفصــل الفصــل السـادسالسـادس
األحكـام العامــة لإلدماجاألحكـام العامــة لإلدماج

اHاداHادّة ة 16 :  : يـدمج اHمارسـون الطبـيون اHتـخصصون
في الـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــةr الـــذين يـــنـــتـــمـــون إلى الـــســـلك
والـرتب اHـنـصــوص عــلـيــهـا في اHـرسـوم الـتـنـفـيــذي رقـم
91 - 106 اHـــــــؤرخ في  12 شـــــــوال عــــــام  1411 اHــــــوافق 27

أبــريل سـنـة 1991 واHـذكــور أعالهr ويـعــاد تـصــنـيــفـهـم عـنـد
بــدايــة سـريــان مــفـعــول هــذا اHـرســوم في الــسـلـك والـرتب
اHــطــابــقـةr اHــنــصــوص عــلـيــهــا في هــذا الــقــانــون األسـاسي

اخلاص.
اHاداHادّة ة 17 :  : يرتب اHمارسـون الطبيون اHتخصصون
rـادة  16 أعالهHــذكــورون في اHفي الــصــحـة الــعــمــومـيــة وا
في الـدرجـة اHطـابـقـة للـدرجـة التي يـحـوزونهـا في رتـبهم
األصــلـيــة. ويــؤخــذ بــاقي األقــدمـيــة اHــكــتـســبــة في الــرتــبـة
األصلـيـة في احلسـبان عـنـد التـرقيـة في الـدرجة في رتـبة

االستقبال.
البــاب الثانـــيالبــاب الثانـــي

Wالـطـبـيـ WـمـارســHــطـبـقـة عــلى سـلك اHاألحـكـام اخلـاصـة اWالـطـبـيـ WـمـارســHــطـبـقـة عــلى سـلك اHاألحـكـام اخلـاصـة ا
اHتخصصW في الصحة العموميـــةاHتخصصW في الصحة العموميـــة

الفصــل األولالفصــل األول

Wالــــــطــــــبــــــيــــــ WــــــمــــــارســــــH18 :  : يــــــضم ســــــلـك ا اHــــــاداHــــــادّة ة 
اHتخصصW في الصحة العمومية ثالث (3) رتب وهي :

rرتبة £ارس أخصائي مساعد -
rرتبة £ارس أخصائـــي رئيسي -

- رتبة £ارس أخصائي رئيس.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اHهــــامحتديــد اHهــــام

اHـــــاداHـــــادّة ة 19 :  : يــــــقــــــوم اHــــــمـــــارســــــون اHــــــتــــــخــــــصــــــصـــــون
اHــســـاعـــدون واHــمـــارســون اHـــتـــخــصـــصــون الـــرئـــيــســـيــون
واHـمـارسـون اHـتـخـصـصــون الـرؤسـاء في هـيـاكل الـصـحـة

حسب تخصصهم ومجاالت اختصاصهم باHهام اآلتيــة :
- الـتشخـيص والعالج واHراقـبة والبـحث في مجال
الـــعالج والــوقـــايــة وإعـــادة الــتـــأهــيـل والــكـــشف الــوظـــيــفي
والـــبــحث اخملــبـــري واخلــبــرات الــطـــبــيــة والـــدوائــيــة وتــلك

اHتعلقة بالفم واألسنان.
- اHساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.
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اHــاداHــادّة ة 29 :  : يــحــدد عـــدد اHــنــاصب الـــعــلــيـــا اHــنــصــوص
Wـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بــ� rـــادة  28 أعالهHعـــلـــيـــهـــا في ا
وزير الـصحـة والوزيـر اHكـلف باHـاليـة  والسـلطـة اHكـلفة

بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـكــون شـاغــلــو اHـنــاصب الــعـلــيـا اHــذكـورة
أعاله في اخلـــدمــة عــلـى مــســـتــوى اHــؤســـســات الـــعــمـــومــيــة

للصحة باستثناء اHؤسسات االستشفائية اجلامعية.
الفصــل األولالفصــل األول
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــاداHــادّة ة 31 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة  19 من هذا القـانون األساسي اخلـاصr يكلف رئيس

وحدة �ا يأتي :
rكلف بهاHالسهر على حسن سير الوحدة ا -

- اقتـراح إلى رئـيس اHصـلـحة كل اHـنـاهج التي من
شـأنـهـا حتـسـW نـشـاطـات الـعالج والـبـحث والـتـأطـيـر عـلى

rمستوى الوحدة
rساهمة في تقييم مستخدمي الوحدةHا -

- إعداد وإرسـال لرئـيس اHصـلحـة تقـارير نـشاطات
rالوحدة

- السهر على االنضباط داخل الوحدة.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : زيــادة عــلى اHــهــام اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة  19 من هذا القـانون األساسي اخلـاصr يكلف رئيس

اHصلحة �ا يأتي :
rكلف بهاHصلحة اHالسهر على حسن سير ا -

- اقـــتــــراح في كل بــــدايـــة ســـنـــة لــــلـــمـــجـــلـس الـــطـــبي
Wــصـلــحــة بـغــرض حتــسـHلــلـمــؤســسـة بــرنــامج نــشـاطــات ا
نـــشــــاطـــات الـــعـالج والـــبــــحث والـــتــــأطـــيــــر عـــلى مــــســـتـــوى

rصلحةHا
- اقتراح كافة اHـناهج التي من شأنـها حتسW سير

rصلحةHا
rله Wالتابع WستخدمHتقييم ا -

- إعــــداد وإرســــال تــــقــــريــــر ســــداسـي حــــول تــــنــــفــــيــــذ
rبرنامج النشاطات إلى السلطة السلمية

- السهر على االنضباط داخل اHصلحة.

اHاداHادّة ة 33 :  : يكلف طبيب العمل اHفتش �ا يأتي :
- الــقــيــام بـالــتــزامــاته في مــجــال اHــراقـبــة الــطــبــيـة
وظـروف الـعـمل والـتـنـظـيم والـتـكـوين واالسـتـشـارة طـبـقا

rعمول بهHللتنظيم ا
- وصف تـنـظــيم اHـؤسـســة وكـذا عالقـاتـهــا بـاHـصـالح

rراقبةHكلفة بالوقاية واHاخلارجية ا

اHـــــاداHـــــادّة ة 26 :  : يــــــدمج فـي رتـــــبــــــة £ـــــارس مــــــتـــــخــــــصص
رئيسي :

rتخصصون الرئيسيونHمارسون اHا -
- اHـــمــــارســـون اHــــتـــخـــصــــصـــون اHــــســـاعــــدون الـــذين
يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـصــفــة عــنـد تــاريخ بــدايــة سـريــان مــفــعـول هــذا اHــرسـوم

والذين :
* إما شغلوا بـصفة قانونية اHنصب العالي لرئيس

r(2) Wدة سنتH مصلحة أو رئيس وحدة
* إمـا سـيـروا بـاسـتــمـرار بـرنـامـجـا وطــنـيـا لـلـصـحـة

rدة سنة (1)  واحدةH
* إمــا تــابـــعــوا بـــاســتــمـــرار تــكـــويــنـــا تــكــمـــيــلـــيــا Hــدة

r(1) مجمعة تساوي أو تفوق السنة
* إمـا قــدمـوا بــاسـتــمـرار تــعـلــيـمــا عـالــيـا في الــعـلـوم

الطبية Hدة سنة (1) على األقل.

27 :  : يــــــدمـج في رتـــــبـــــة £ـــــارس مــــتـــــخـــــصص اHــــاداHــــادّة ة 
رئيس :

rتخصصون الرؤساءHمارسون اHا -
- اHــمــارســون اHـــتــخــصــصــون الــرئــيــســيــونr الــذين
يــثــبـتــون خــمس (5) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة  بــهـذه
الـصــفــة عــنـد تــاريخ بــدايــة سـريــان مــفــعـول هــذا اHــرسـوم

والذين :
* إما شغلوا بـصفة قانونية اHنصب العالي لرئيس

rدة ثالث (3) سنواتH مصلحة
* إما شغلوا بـصفة قانونية اHنصب العالي لرئيس

rدة خمس (5) سنوات على األقلH وحدة
* إمـا سـيـروا بـاسـتــمـرار بـرنـامـجـا وطــنـيـا لـلـصـحـة

rدة سنة (1) واحدةH
* إمــا تــابـــعــوا بـــاســتــمـــرار تــكـــويــنـــا تــكــمـــيــلـــيــا Hــدة

r(1) مجمعة تساوي أو تفوق السنة
* إمـا قــدمـوا بــاسـتــمـرار تــعـلــيـمــا عـالــيـا في الــعـلـوم

الطبية Hدة سنتW (2) على األقل.
البــاب الثالـــثالبــاب الثالـــث

األحكام اHطبقة على اHناصب العليـااألحكام اHطبقة على اHناصب العليـا
اHـاداHـادّة ة 28 :  : تـــطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 11 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في  19 جـمـادى الثـانـيـة عام  1427 اHـوافق

 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  2006 واHـــــذكــــور أعالهr حتــــدد قــــائــــمــــة

Wالـــطــبـــيــ WــمـــارســHبــعـــنــوان ســـلك ا rـــنــاصـب الــعـــلــيـــاHا
اHتخصصW في الصحة العموميةr كما يأتي :

rرئيس وحــدة -
rرئيس مصلحة -

- طبيب عمل مفتش.
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اHاداHادّة ة 37 : : يتم الـتعـيW في اHــناصب العـليـا لرئيس
وحـدة ورئـيس مـصـلـحـة وطـبـيب عـمل مـفـتشr بـقـرار من

الوزير اHكلف بالصحة.
الفصــل الفصــل الثالـثالثالـث
أحكـــام انتقاليـــةأحكـــام انتقاليـــة

rـنـصب الـعـالي لـرئـيس وحـدةHفي ا Wـادّة ة 38 : : يـعـHـاداHا
اHـــمــارســون اHــتــخــصــصـــون رؤســاء الــوحــدات اHــعــيــنــون

بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا اHرسوم.
اHـــــاداHـــــادّة ة 39 : : يـــــعــــــW في اHـــــنـــــصـب الـــــعـــــالـي لـــــرئـــــيس
مــصـــلـــحـــةr اHـــمــارســـون اHـــتـــخــصـــصـــون رؤســـاء اHــصـــالح
اHـعيـنون بـصـفة قـانـونيـة عنـد تـاريخ سريـان مـفعـول هذا

اHرسوم.
40 : : يــعــW في اHــنـصـب الـعــالي لــطــبـيـب عـمل اHـاداHـادّة ة 
مفـتشr أطبـاء العـمل اHفـتشون اHـعيـنون بـصفـة قانـونية

عند تاريخ سريان مفعول هذا اHرسوم.
البـــاب الرابـــعالبـــاب الرابـــع

تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العليا
الفصــل الفصــل األولاألول

تصنيـــف تصنيـــف الرتــــبالرتــــب
اHـاداHـادّة ة 41 : : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة  118 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في  19 جـمـادى الثـانـيـة عام  1427 اHـوافق

 15 يـــولــيــو ســنــة 2006  واHــذكــور أعـالهr يــحــدد تــصــنــيف

WـتـخصـصHا Wالطـبـي WمــارسـHالـرتب التـابـعة لـسـلك ا
فــي الصحـة العموميةr طبقا للجدول اآلتي :

- تـوجـيه وتـنـسيق وتـقـيـيم عـمل أطبـاء الـعـمل وهذا
rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- مراقبة وضمـان التفتيش اHتضمن تنظيم هياكل
طب العمل وسيرها.

الفصــل الثانـــيالفصــل الثانـــي
شـــروط التعييـــنشـــروط التعييـــن

اHاداHادّة ة 34 : : يعW رؤساء الوحدات من بيــن :
rعـلى األقل rWالـرئـيـسـيـ WتـخـصـصـHا WـمـارسـHا -
الذين يـثبتون ثالث (3) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه

rالصفة
- اHمارسW اHتـخصصW اHساعدين الذين يثبتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

WـمـارسHا Wـصـالح من بـHرؤسـاء ا Wـادّة ة 35 :  : يـعـHـاداHا
اHــتــخــصــصــW الــرئــيــســـيــrW عــلى األقلr الــذين يــثــبــتــون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Wفتشون من بHأطباء العمل ا Wادّة ة 36 : : يعHاداHا

- اHـــمــارســـW اHــتـــخــصــصـــW الــرئـــيــســـيــW في طب
الـعــملr عــلى األقلr الـذين يــثـبــتـون ثالث (3) سـنـوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHــــمـــــارســـــW اHــــتــــخـــــصـــــصــــW فـي طـــب الـــعــــمل
الــــذيــن يـــــثـــــبــــــتـــــون خـــــمـس (5) ســــــنــــوات مــن اخلـــــدمـــــة

الفعلية  بهذه الصفة. 

السلكالسلك
التصنــيفالتصنــيف

اHمارسون الطبيون
اHتخصصون في الصحة

العمومية

خارجخارج
الصنــفالصنــف

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
األدنىاألدنى

قسم فرعي 2

قسم فرعي 4

قسم فرعي 5

990

1125

1200

£ارس متخصص مساعد

£ارس متخصص رئيسي

£ارس متخصص رئيس

الرتبالرتب

الفصــل الثانــــيالفصــل الثانــــي
الزيـادة االستداللية للمناصـب العليــاالزيـادة االستداللية للمناصـب العليــا

اHـاداHـادّة  42 : : تـطبـيـقا ألحـكــام اHادة  3 من اHرسـوم الـرئـاسي رقـم 07 - 307 اHــؤرخ في  17 رمـضـان عام  1428 اHــوافق
Wالـطبـي WمـارسHحتـدد الزيـادة  االستـداللـية لـلمـناصب الـعلـيا الـتـابعـة ألسالك ا rـذكور أعالهH29 سـبـتمـبر سـنة 2007 وا

اHتخصصW في الصحة العموميةr طبقا للجدول اآلتــــي :
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اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

رئيس وحدة
رئيس مصلحة

طبيب عمل مفتش

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

11

13

11

405

595

405

البـاب اخلامـسالبـاب اخلامـس 
أحكــام ختاميــةأحكــام ختاميــة

اHــــاداHــــادّة ة 43 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHــرســـومr ال ســيـــمـــا اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقـم 91  -  106
اHــؤرخ في  12 شــوال عــام  1411 اHــوافق  27 أبــريل ســنــة

1991 واHذكور أعاله.

44 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اHـــــاداHـــــادّة ة 45 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 24
نوفمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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