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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب األولالبــاب األول
أحكـــام عامـــةأحكـــام عامـــة
الفصــل األولالفصــل األول

مجــال التطبيقمجــال التطبيق

اJــاداJــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اJــادتــX 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرّخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq يـهدف

هــذا اJـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اJـطــبـقــة عـلى
اJـوظـفــX الـذين يـنـتـمــون لـسـلـكي األعــوان  الـطـبـيـX في
الـتــخـديـر واإلنـعــاش لـلـصـحــة الـعـمـومــيـة وحتـديـد شـروط

االلتحاق ~ختلف الرتب ومناصب الشغل اJطابقة.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـكــون اJـوظـفـون اخلـاضـعــون لـهـذا الـقـانـون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اJـؤســســات الـعــمـومــيـة

التابعة للوزارة اJكلفة بالصحة. 

و�ــكن أن يـكــونـواq بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةq فـي اخلـدمـة
لدى اإلدارة اJركزية.

كـــمــــا �ــــكن أن يــــكــــونــــوا في وضــــعـــيــــة اخلــــدمــــة لـــدى
اJـؤســسـات الـعـمــومـيـــة ذات األنـشــطـــة اJـمـاثــلـة ألنـشـطـة
اJـؤسـســـات اJـذكـــورة في الـفـقـرة األولى أعاله والـتـابـعـة

للوزارات األخرى.

يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اJـعـني والـسـلـطـة اJــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة
قـائمـة األسالك والـرتب اJعـنيـة وكـذا التـعداد اخلـاص بكل

مؤسسة.

الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي
احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اJــاداJــادّة ة 3 : :  يـــخــضـع اJــوظـــفــون الـــذين يـــحــكـــمـــهم هــذا
القـانون األساسي اخلـاص للـحقوق والـواجبات اJـنصوص
عــــلـــــيــــهـــــا فــي األمـــــر رقم 06 - 03 اJـــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـذكور

أعاله.
كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاJـؤسـسـة

التي يعملون فيها.
ويـؤدون اJـهـام اJـسـنـدة إلـيـهم حتت سـلـطـة اJـسـؤول
الـســلـمـي طـبــقــا Jـدونــة أعـمــال الــتـخــديـر واإلنــعــاش الـتي

يحددها الوزير اJكلف بالصحة. 

مرسوم مرسوم تنفيذي رقم تنفيذي رقم 11 -  - 235 مؤر مؤرّخ في خ في أول شعبان أول شعبان عامعام
1432 اJوافـق  اJوافـق 3 يولـيو سنة  يولـيو سنة q q2011 يتـضمن الـقانونيتـضمن الـقانون

األســـاســي اخلــــاص بـــاJـــــوظـــفـــX اJـــنــــتــــمـــX ألسالكاألســـاســي اخلــــاص بـــاJـــــوظـــفـــX اJـــنــــتــــمـــX ألسالك
األعـوان الطبـيـX فـي التـخـدير واإلنعـاش  لـلصحةاألعـوان الطبـيـX فـي التـخـدير واإلنعـاش  لـلصحة

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفيـاتJا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتـضمن الـقانـون األساسـي العـام للـوظيـفـة العـمـومـيةJوا

qادتان 3 و11 منهJال سيما ا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و~ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و~ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و~ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 109
اJــــؤرّخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 واJــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألعـــوان

qفي التخدير واإلنعاش Xالطبي
- و~قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 92 اJؤرّخ
في21 ربيع األول عام 1432 اJوافق 24 فبـراير سنة 2011
الــذي يــحــول مــدارس الــتــكــوين شــبه الــطــبي إلى مــعــاهـد

qوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و~قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 93 اJؤرّخ
في 21 ربـــيع األول عـــام 1432 اJــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يحـول اJـعهـد التـكنـولوجـي للـصحـة العـمومـية

بــاJــرسى (اجلــزائــر) إلى  مـعــهــد وطــني لــلـتــكــوين الــعـالي
qشبه الطبي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهوريـة -
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اJـــــاداJـــــادّة ة 9 :  : يـــــعـــــX ويـــــرسم األعـــــوان الـــــطـــــبـــــيـــــون في
الــتــخـــديــر واإلنــعــاش لــلــصــحــة الــعـــمــومــيــة والــذين تــمت
تــرقــيـــتــهم طــبـــقــا ألحــكـــام هــذا الــقــانـــون األســاسي اخلــاص
مبـاشرة بـعد تـنصـيبـهم من قبل الـسلـطة اخملـولة صالحـية

.Xالتعي

الفــرع الثانيالفــرع الثاني
الترقيـة في الدرجةالترقيـة في الدرجة

اJاداJادّة ة 10 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
عــلى اJـوظــفـX الـذيـن يـنـتــمـون لـلــرتب الـتــابـعـة لــسـلـكــي
األعـــوان الــــطـــبــــيـــX في الــــتـــخــــديـــر واإلنـــعــــاش لـــلــــصـــحـــة
العمـومية حسب اJـــدد الثالث (3) اJنصـوص عليهــا فــي
اJادة 11 من اJرسـوم الـرئاســي رقم 07 - 304 اJؤرّخ في
17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007

واJذكور أعاله.

الفصــل الفصــل الرابــعالرابــع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اJـاداJـادّة ة 11 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 127 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرّخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واJــــذكـــــور أعالهq حتـــــدد الــــنـــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـX اخلــاضــعـX لــهـذا الــقـانــون األسـاسي
qبــنـاء عـلى طــلـبـهم qاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
فـي الـــوضــــعـــيــــة الـــقــــانـــونــــيـــة لـالنـــتــــداب أو اإلحـــالــــة عـــلى
االســتـيـداع أو خــارج اإلطـارq بـالــنـسـبــة إلى كل سـلك وكل

مؤسسة عمومية كما يأتي :

q% 10 : االنتــداب -

q% 10 : اإلحالة على االستيداع -

- خارج اإلطار : 5 %.

الفصــل اخلامــسالفصــل اخلامــس
التكويـــنالتكويـــن

اJـاداJـادّة ة 12 : : يـتـعـيــن عـلى الـهـيـئـة اJـســتـخـدمـة ضـمـان
ما يأتي :

- الـتــكــوين وحتــسـX اJــســتـوى وجتــديــد اJـعــلــومـات
لـفـائدة األعـوان الطـبـيX في الـتـخديـر واإلنعـاش لـلصـحة

qؤهالتهم وترقيتهمJ دائم Xالعمومية بهدف حتس

- حتــيــX اJــعــارف بــهــدف حتــصـيـل مــهــارات جــديـدة
مرتبطة باحـتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب

العصري.

اJاداJادّة ة 4 : : يسـتفـــيد األعوان الـطبـيون فـــي التـخدير
واإلنعاش للـصحة الـعمومـية طبـقــا للـتشريع والـتنظيــم

اJعمول بهما  ا يأتي :
أ - الـــنــقـل عــنـــدمـــا يــكـــونــون مـــلـــزمــX بـــعـــمل لـــيــلي

qأومداومة
ب -  خـدمـات في مجـال اإلطـعـام في هيـاكل الـصـحة

qداومةJستخدمي اJ ويكون اإلطعام مجانا
ج - الـلـبـاس : يـلزم األعـوان الـطـبيـون في الـتـخـدير
واإلنعاش للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء

qتأدية مهامهم
د - الـــتــغـــطــيـــة الـــصــحـــيـــة الــوقـــائـــيــة فـي إطــار طب

العمل.
حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف  بـالـصـحـة والـوزيـر اJـكـلف

باJالية.

اJـاداJـادّة ة 5 : : يــسـتـفــيـد األعـوان الـطــبـيـون في الــتـخـديـر
واإلنعـاش للصـحة العـموميـة من كل الظروف الـضرورية
لــــتــــأديــــة مـــــهــــامــــهـم وكــــذا شــــروط حـــــفظ الــــصـــــحــــة واألمن

اJرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.

اJـاداJـادّة ة 6 : : يــسـتـفــيـد األعـوان الـطــبـيـون في الــتـخـديـر
واإلنـعـاش للـصـحـة الـعمـومـيـة من حمـايـة خـاصة ~ـنـاسـبة

وأثناء القيام ~هامهم.

7 : : يــــلـــزم األعـــوان الـــطــــبـــيـــون في الــــتـــخـــديـــر اJــاداJــادّة ة 
واإلنـعـاش لـلـصـحـة العـمـومـيـة في إطـار اJـهـام اخملـولـة لهم

~ا يأتي :
qاالستعداد الدائم للعمـل -

- الـقـيـام بـاJـداومـات الـتـنـظـيـمـيـة داخل اJـؤسـسـات
الصحية.

الفصــلالفصــل الثالــث الثالــث
الترسيم والترقية والترقية في الدرجةالترسيم والترقية والترقية في الدرجة

الفـــرع األولالفـــرع األول
الترسيم والترقيـــةالترسيم والترقيـــة

اJــــاداJــــادّة ة 8 : : يــــرقـى اJـــوظــــفــــون الــــذين يــــحــــكــــمـــهـم هـــذا
الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص حــــسب الــــشــــروط والــــنــــسب

اJنصوص عليها في هذا اJرسوم.
�ـكن تــعـديل نـسب الــتـرقـيــةq بـعـد أخـذ رأي الــلـجـنـة
اإلداريــة اJـتــسـاويـة األعــضـاء اخملـتــصـةq ~ـوجـب مـقـرر من

السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 4 شعبان عام  شعبان عام  1432 هـ هـ
6 يوليو سنة  يوليو سنة 2011 م م

البــاب الثانـــيالبــاب الثانـــي
Xطبقة على سلكي األعوان الطبيJاألحكام اXطبقة على سلكي األعوان الطبيJاألحكام ا
في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية 

اJــــاداJــــادّة ة 18 : : يــــحــــكـم هــــذا الـــقــــانــــون األســــاسـي اخلـــاص
:X(2) اآلتي Xالسلك

-  ســلك األعــوان الـطـبــيـX فـي الـتــخـديــر واإلنـعـاش
qللصحة العمومية

- ســلك األعــوان الــطــبــيـX فـي الـتــخــديــر واإلنــعـاش
للصحة العمومية األساتذة.

الفصل األولالفصل األول
سلك األعوان الطبيX في التخدير واإلنعاش للصحةسلك األعوان الطبيX في التخدير واإلنعاش للصحة

العموميةالعمومية

اJاداJادّة ة 19 : : يضم سلك األعـوان الطبيX فـي التخدير
واإلنعاش للصحة العمومية أربع (4) رتب وهي:

- رتبة عـون طبي في التخدير واإلنعاشq وهي في
qطريق الزوال

qرتبة عون طبي في التخدير واإلنعاش رئيسي -
- رتـبـة عـون طبـي في الـتـخـديـر واإلنـعـاش لـلـصـحة

qالعمومية
- رتــبــة عــون طــبي في الــتــخــديــر واإلنــعــاش  ــتـاز

للصحة العمومية.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اJهامحتديــد اJهام

اJــــــاداJــــــادّة ة 20 : : يـــــــكــــــلـــف األعـــــــــوان الـــــــطــــــبـــــــيـــــــــون فــي
الـتخـــدير واإلنـعـــاش بحـضــور  ــارس طـبي متـخصص
في الــــتـــــخــــديــــر واإلنـــــعــــاش أو في غـــــيــــابهq حتـت ســــلــــطــــة
اJسؤول السلمي الطبيq القيام ال سيما باألعمال اآلتية :

qريض ودعمه نفسانياJاستقبال ا -
- إعــداد مــشــروع الـــتــخــديــر وتــخــطــيط الــنــشــاطــات

qرتبطة بهJا
- مــراقــبـة  عــتــاد الـتــخــديـر وحتــضــيـره حــسب حــالـة
qريض وخيار التخـدير ونوع العملية اجلراحية ومدتهاJا

- تـــســــيـــيـــر إجــــراء الـــتــــخـــديـــر و/أو اإلنــــعـــاش خالل
qالعملية اجلراحية وبعدها

- مـــــسك  بــــروتــــوكـــــول تــــخــــديــــر وإنـــــعــــاش اJــــريض
qوحتيينه

الفصــل السادسالفصــل السادس
التقييـــمالتقييـــم

اJـاداJـادّة ة 13 : : زيـادة عـلى اJـعـايـيـر اJنـصـوص عـلـيـها في
اJـــــادة 99 من األمــــــر رقم 06 - 03 اJـــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـذكور
أعالهq يــقــيم األعــوان الــطــبــيــون فـي الــتــخــديــر واإلنــعـاش

للصحة العمومية حسب النتائج اJرتبطة ~ا يأتي:
qحتقيق األهـــداف -

qبـــادرةJروح ا -
- اJــــشـــــاركــــة فـي أعــــمـــــال األبــــحـــــاث واJــــنـــــشــــورات

 qوالعروض ذات الطابع العلمي
- اJلف اإلداري في جانبه التأديبي.

الفصــل السابـعالفصــل السابـع
األحكـام العامــة لإلدماجاألحكـام العامــة لإلدماج

14 : : يــدمج اJــوظــفــون اJــنــتــمــون إلى األسالك اJـاداJـادّة ة 
والــرتب اJــذكــورة في اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 91 - 109
اJــــؤرّخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 واJــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألعـــوان

الـــطــبــيـــX في الـــتــخــديـــر واإلنــعـــاش q ويــرســمـــون ويــعــاد
تـصــنـيــفــهم عــنـد بــدايـة ســريــان مـفــعـول هــذا اJــرسـوم في
الـــســـلك  والــرتـب اJــطـــابــقـــةq اJــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هــذا

القانون األساسي اخلاص.
اJـاداJـادّة ة 15 : : يـرتب اJــوظـفـون اJـذكـورون في اJـادة 14
أعالهq في الـدرجـة اJـطـابـقـة لـلـدرجة الـتـي يـحوزونـهـا في

رتبهم األصلية.
ويـؤخذ باقي األقدمـية اJكـتسب في الرتبـة األصلية
في احلـــــســــبـــــان عــــنــــد الـــــتــــرقـــــيــــة في الـــــدرجــــة فـي رتــــبــــة

االستقبال.
16 : : يــــدمج اJـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اJــاداJــادّة ة 
تـاريـخ نـشــر هـذا اJــرسـوم في اجلــريــدة الـرســمـيــة بـصــفـة
متـربصـX ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
كمـا هي محـددة ~وجب اJـرسوم الـتنـفيذي رقم 91 - 109
اJــــؤرّخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

1991 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 17 : : يجـمعq انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
Xبـــ qـــرســـومJابــــتـــداء من تـــاريـخ ســـريـــان مـــفــــعـــول هـــذا ا
الــرتـــبـــة األصـــلـــيــة ورتـــبـــة اإلدمـــاج في تـــقــديـــر األقـــدمـــيــة
اJـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـX في مـنـصب
عــالq بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـX الــذين أدمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اJطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها ~ـوجب اJرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم  91 - 109 اJـؤرّخ في 12 شـوال عـام 1411

اJوافق 27 أبريل سنة 1991 واJذكورأعاله.
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- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع
qصلحة وإجنازهJا

qبرمجة نشاطات التخدير واإلنعاش  -
- ضــمـــان مــتــابــعــة  نـــشــاطــات الــتـــخــديــر واإلنــعــاش

 qوتقييمها
qمراقبة نوعية  أعمال التخدير وسالمتها -

- ضــمـان تــســيــيــر اJــعـلــومــات اJــتــعــلـقــة بــنــشــاطـات
qالتخدير واإلنعاش

XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفـرع الثانــيالفـرع الثانــي
شروط الترقيــةشروط الترقيــة

اJــاداJــادّة ة 24 : : يـــرقى بــصـــفـــة عــون طـــبي في الـــتــخـــديــر
واإلنعاش رئيسي : 

1 -- عن طـريق االمتـحان اJـهـنيq في حدود اJـناصب
اJــــطـــلــــوب شــــغـــلــــهـــاq األعــــوان الــــطـــبــــيــــون في الــــتـــخــــديـــر
واإلنـعـاش الـذين يــثـبـتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة
2 -- على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
األعوان الطـبيـون في التـخدير واإلنـعاش الـذين يثـبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــاداJــادّة ة 25 : :  يــرقى بـــصــفــة عـــون طــبي في الـــتــخــديــر
واإلنعاش للصحة العمومية:

q1 --  عن طــريق مــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبــارات
في حـدود اJـنــاصب اJـطـلـوب شـغـلـهــاq اJـمـرضـون لـلـصـحـة
الـعـمــومـيـة الــذين يـثــبـتـون ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة
الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه الـــصــفـــة وتـــابــعـــوا بــنـــجـــاح تــكـــويــنـــا Jــدة
سـنـتX(2) يـحـدد مـحــتـوى بـرنــامـجه وكـيــفـيـات تــنـظـيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

qكلفة بالوظيفة العموميةJا
2 -- عن طــريق االمـــتــحــان اJـــهــنيq وفي حــدود 30 %
مـن اJــنـــاصب اJــطـــلــوب شـــغـــلــهـــاq األعــوان الـــطــبـــيــون في
التخدير واإلنـعاش الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 -- على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطلـوب شغـلهاJـناصب اJوفي حدود 10 %  من ا qالتـأهيل
األعــوان الـطـبــيـون في الــتـخـديــر واإلنـعــاش الـرئـيــسـيـون
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

- الـقيامq في الـعالج االستعـجاليq  بإنـعاش اJرضى
 الذين يـعانـون من صعـوبة  في  وظـيفـة حيـوية واحدة أو
عدة  وظائف في جسـدهم إلى غاية التكفل بهم  من طرف

qتخصصةJصلحة اJا
- مـراقـبـة اJـريـض في بـعض أنـواع الـنــقل والـتـكـفل

qبه
-  اJــــشـــــاركــــة في تـــــكــــوين األعـــــوان الــــطــــبـــــيــــX في

التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.   

اJـــــاداJـــــادّة ة 21 : : زيــــــادة عـــــلى اJــــــهـــــام اJـــــســـــنــــــدة لألعـــــوان
الــــطــــبــــيـــــX في الــــتـــــخــــديــــر واإلنــــعــــاشq يـــــكــــلف األعــــوان
qالطـبيـون في التـخديـر واإلنعــاش الرئـيســيون بـالقــيام

ال سيماq  باألعمال اJعقدة واJتخصصة.
كــمـــا يــشـــاركــون فـي تــكـــوين األعــوان الـــطــبـــيــX في

التخدير واإلنعاش للصحة العمومية. 

22 : : يــكــلف األعــوان الــطـــبــيــون في الــتــخــديــر اJـاداJـادّة ة 
واإلنــعــاش لــلــصــحـــة الــعــمــومــيــة  بــحــضــور  ــارس طــبي
مــتــخــصص في الــتـــخــديــر واإلنــعــاش أو في غــيــابهq حتت

سلطة اJسؤول السلّمي الطبيq ال سيما ~ا يأتي :
qريض ودعمه نفسانياJاستقبال ا -

- إعــداد مــشــروع الـــتــخــديــر وتــخــطــيط الــنــشــاطــات
qرتبطة بهJا

- مــراقــبـة  عــتــاد الـتــخــديـر وحتــضــيـره حــسب حــالـة
qريض وخيار التخدير ونوع العملية اجلراحية ومدتهاJا
- تـــســــيـــيـــر إجــــراء الـــتــــخـــديـــر و/أو اإلنــــعـــاش خالل

qالعملية اجلراحية وبعدها
- مـــــسك  بــــروتــــوكـــــول تــــخــــديــــر وإنـــــعــــاش اJــــريض

qوحتيينه
- الـقيامq في الـعالج االستعـجاليq  بإنـعاش اJرضى
 الذين يـعانـون من صعـوبة  في  وظـيفـة حيـوية واحدة أو
عدة  وظائف في جسـدهم إلى غاية التكفل بهم  من طرف

qتخصصةJصلحة اJا
- مـراقـبـة اJـريـض في بـعض أنـواع الـنــقل والـتـكـفل

qبه
-  اJــــشـــــاركــــة في تـــــكــــوين األعـــــوان الــــطــــبـــــيــــX في

التخدير واإلنعاش في الصحة العمومية.   

اJـــــاداJـــــادّة ة 23 : : زيــــــادة عـــــلى اJــــــهـــــام اJـــــســـــنــــــدة لألعـــــوان
qفـي الـتــخـديـر واإلنــعـاش لــلـصــحـة الــعـمــومـيـــة Xالـطــبـيـ
يــــكــــلــف األعــــوان الــــطــــبــــيـــون فـي الــــتـــخــــديــــر واإلنــــعـــاش

اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما ~ا يأتي :
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الـــطـــبـــيــX فـي الــتـــخـــديـــر واإلنــعـــاش في طـــور الـــتــكـــوين
qتواصلJاألولي وا

qتأطير الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات -
qشاريع البيداغوجية وتقييمهاJتنفيذ ا -

- اJشاركة في الـبحث في مجال نشاطات التخدير
qواإلنعاش والبيداغوجية

- اإلشـراف عــلى مــذكــرات نـهــايــة الـدراســة لــلـطــلــبـة
qوتقييم تقرير نهاية التربصات

- اJــــســــاهـــــمــــة في تـــــنــــظــــيم وإجـــــراء االمــــتــــحــــانــــات
qسابقاتJوا

- اJشاركة في إعداد  برامج التكوين وإثرائها.
و�ــارســون نـــشــاطــاتـــهم في مــعـــاهــد الــتــكـــوين شــبه
الـطـبي وكـذا في اJـعـاهـد الـوطـنـيـة للـتـكـوين الـعـالي شـبه

الطبي. 
كــمــا يــضــمــنــون تــعـلــيــمــا نــظــريــا وتــطــبــيــقـيــا مــدته
ثالثـون (30) سـاعــة في األســبـوع فـي مـيــدان اخـتــصــاصـهم
عـلى مـســتـوى مـؤســسـات الــتـكـوين شــبه الـطــبي وهـيـاكل

العالج أو كل ميدان تربص آخر.
يـوضح قـرار من الـوزيـر اJـكلف بـالـصـحـة  كـيـفـيات

تطبيق الفقرة أعاله.   

الفـرع الثانــيالفـرع الثانــي
شروط الترقيــةشروط الترقيــة

اJــاداJــادّة ة 31 : : يــرقى بـــصــفــة  عـــون طــبي في الـــتــخــديــر
واإلنـعاش لـلـصحـة الـعمـومـيـة أستـاذ q عن طـريق مسـابـقة
عــلى أســـاس االخــتـــبــاراتq في حـــدود اJــنـــاصب اJـــطــلــوب
شغلـهاq من بـX األعوان الـطبيـX في التـخديـر واإلنعاش
لـلـصـحـة الـعـمـومـيـة عـلى األقلq الـذين يـثـبـتـون خـمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخضع اJـترشـحون اJـقبـولون Jـتابعـة تكـوين مدته
سـنـتان (2) يـحـدد مـحـتـوى بـرنـامـجه وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اJطبقة على اJناصب العـليااألحكام اJطبقة على اJناصب العـليا

اJـاداJـادّة ة 32 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمر رقم 06 - 03 اJؤرّخ في  19 جمـادى الثانـية عام
1427 اJـوافق 15 يولـيو سـنة 2006  واJذكـور أعالهq يـحدد

عـــدد اJـــنـــاصـب الـــعـــلـــيـــا بـــعـــنــــوان األعـــوان الـــطـــبـــيـــX في
التخدير واإلنعاش للصحة العمومية ~نصب واحد هو:
- عـــون طــــبي فـي الــــتـــخــــديــــر واإلنــــعـــاش لــــلــــصــــحـــة

العمومية إطار.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq بـعد تـرقيـتهـمJ qتـابعـة تكـوين مدته سـتة (6) أشـهر
يـــحــدد مـــحـــتــوى بـــرنــامـــجه وكـــيــفـــيـــات تــنـــظــيـــمه بـــقــرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.
اJــاداJــادّة ة 26 : : يـــرقى بــصـــفـــة عــون طـــبي في الـــتــخـــديــر
واإلنـعـاش  ـتـاز لـلـصـحـة الـعـمـومـيـةq عن طـريـق مـسـابـقة
عــلى أســـاس االخــتـــبــاراتq في حـــدود اJــنـــاصب اJـــطــلــوب
شغـلهاq األعوان الـطبيـون في التخديـر واإلنعاش لـلصحة
الـعمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة
الفـعلـيـة بهـذه الـصفـة وتـابعـوا بنـجـاح تكـويـنا حتـدد مدته
ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك
بـX الوزيـر اJكـلف بالـصـحة والـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

العمومية.
الفـرع الثالــثالفـرع الثالــث

أحكــام انتقاليــة لإلدماجأحكــام انتقاليــة لإلدماج

اJـاداJـادّة ة 27 : : يـدمج في رتــبـة عــون طـبي فـي الـتــخـديـر
واإلنــعـــاشq األعــوان الــطـــبــيــون في الـــتــخــديـــر واإلنــعــاش

احلاصلون على شهادة دولةq اJرسمون واJتربصون.
يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتــابـــعــة تــكـــوين مــدتـه تــســعــة (9) أشــهـــر يــحــدد مــحــتــوى
Xبــرنــامــجه وكــذا كـيــفــيــات تـنــظــيــمه بــقـرار مــشــتــرك بـ
الــوزيـر اJــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اJــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

اJـاداJـادّة ة 28 : : يـدمج في رتــبـة عــون طـبي فـي الـتــخـديـر
واإلنـــعـــاش رئـــيـــسـيq األعـــوان الـــطـــبـــيــــون في الـــتـــخـــديـــر

واإلنعاش الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.

الفـصل الفـصل الثانيالثاني
األحكام اJطبقة على سلك األعوان الطبيX في التخديراألحكام اJطبقة على سلك األعوان الطبيX في التخدير

واإلنعاش للصحة العمومية األساتذة واإلنعاش للصحة العمومية األساتذة 

اJــــــاداJــــــادّة ة 29 : : يـــــــضم ســـــــلك األعـــــــوان الــــــطـــــــبــــــيـــــــون في
الـتــخـديــر واإلنـعـاش لــلـصــحـة الــعـمــومـيــة األسـاتــذة رتـبـة

وحيدة وهي :
- رتـبـة عـون طبـي في الـتـخـديـر واإلنـعـاش لـلـصـحة

العمومية أستاذ.

الفـــرع األولالفـــرع األول
حتديــد اJهامحتديــد اJهام

30 : : يــكــلف األعــوان الــطـــبــيــون في الــتــخــديــر اJـاداJـادّة ة 
واإلنـــعــاش لــلــصـحــة الــعـــمـــومــيــة األســاتـــذةq ال ســيـمـا

~ا يأتي :
- ضـــمــان الــتــعــلــيم الــنــظـــري والــتــطــبــيــقي لألعــوان
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الفـصل الـثانيالفـصل الـثاني
Xشروط الـتعــيXشروط الـتعــي

اJــاداJــادّة ة 36 : : يـــعـــX األعــوان الـــطــبـــيـــون في الـــتــخـــديــر
:Xواإلنعاش للصحة العمومية اإلطارات من ب

- األعـــــوان الـــــطـــــبـــــيـــــX في الـــــتـــــخـــــديـــــر واإلنـــــعـــــاش
q متازين للصحة العموميةJا

- األعوان الـطـبيـX في الـتخـديـر واإلنعـاش لـلصـحة
الـعـمومـيـةq الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

qفي قائمة التأهيل XسجلJالفعلية بهذه الصفة وا
بـصــفـــة انـتـقـالـيـة وJـدة خـمــس (5) سـنـواتq ابـتـداء
qــرســــوم في اجلــريــدة الــرســمــيــةJمـن تــاريخ نــشــر هــــذا ا
�ــكن تـعــيـX األعــوان الـطــبـيــــX في الـتــخـديــر واإلنـعـاش
Xاألعـوان الـطـبـيـ Xمن بـ qلــلـصـحـة الـعـمـومـيــة اإلطـارات
في التـخدير واإلنـعاش الرئـيسيـX الذين يثـبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

البـــابالبـــاب الـرابع الـرابع
تصنيـف الرتب والزيادات االستداللية للمنصب العاليتصنيـف الرتب والزيادات االستداللية للمنصب العالي

الفصل األولالفصل األول
تصنيـــف الـــرتبتصنيـــف الـــرتب

اJـاداJـادّة ة 37 : : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 118 من األمـر رقم
06 - - 03 اJؤرّخ في19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq يـحـدد تـصـنيـف الرتب
التـابعـة لسـلكـي األعوان الـطبـيX في الـتخـدير واالنـعاش

للصحة العمومية طبقا للجدول اآلتي :

اJــاداJــادّة ة 33 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
Xـــوجب قـــرار مـــشـــتـــرك بــ~ qـــادة 32 أعـالهJعـــلـــيــــهـــا في ا
الـــوزيـــر اJـــكــــلف بـــالـــصــــحـــة والـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــاJـــالـــيـــة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

34 : : يــكــون شــاغــلــو اJــنــصب الــعــالـيq اJــذكـور اJـاداJـادّة ة 
أعالهq في حالة نشاط عـلى مستوى اJؤسسـات العمومية

للصحة.

الفصــل األولالفصــل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

35 : : يــكــلف األعــوان الــطـــبــيــون في الــتــخــديــر اJـاداJـادّة ة 
واإلنــعـاش لـلــصـحــة الـعـمــومـيـة اإلطــارات وحتت الـســلـطـة
الــسـلـمــيـة لـلـــمــمــارس رئــيـس الـــمــصــلــحــةq ال ســيــمــا

~ا يأتي :
- تــنــظــيـم اخلــدمــات اخلــاصــة بــاإلنـــعــاش والــتــخــديــر

qريضJوالسهر على استقبال وراحة ا
qوضوعة حتت مسؤوليتهمJمراقبة عمل الفرقة ا -
- الــــســـــهــــر عـــــلى االســـــتــــعـــــمــــال الـــــعــــقـالني لــــلـــــمــــواد
الــصــيـــدالنــيـــة واJــســتـــلــزمـــات الــطــبـــيــة والـــعــتــاد الـــطــبي

qوصيانته واحلفاظ عليه
XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -

qصالح الصحيةJفي ا XعينJا
- اJـسـاهـمة في تـقـييـم االحتـيـاجات مـن مسـتـخدمي

 qفي التخدير واإلنعاش Xاألعوان الطبي
- إعداد تقرير عن نشاط اJصلحة. 

498

537

578

621

666

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
 األدنى األدنى

الرتـبالرتـب األسالكاألسالك

عون طبي في التخدير و اإلنعاش 
عـــــون طـــــبي فـي الـــــتــــخـــــديـــــر و اإلنـــــعــــاش

رئيسي
عـــــون طـــــبي فـي الـــــتــــخـــــديـــــر و اإلنـــــعــــاش

للصحة العمومية
 عــــون طــــبـي في الــــتـــــخــــديــــر و اإلنــــعــــاش

 تاز للصحة العمومية
عــــــون طـــــبي فـي الـــــتـــــخــــــديـــــر واإلنـــــعـــــاش

للصحة العموميةq أستاذ

األعـــوان الـــطـــبـــيـــون في الـــتـــخـــديـــر 
   واإلنعاش للصحة العمومية

األعـــوان الـــطـــبـــيـــون في الـــتـــخـــديـــر 
qواإلنـــعـــاش لــلـــصـــحــة الـــعـــمــومـــيــة

أساتذة
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البــاب اخلـامسالبــاب اخلـامس
أحكــام انتقالية و ختاميـةأحكــام انتقالية و ختاميـة

اJاداJادّة ة 39 : : يـجب على الـتالميذ األعـوان الطـبيX في
التـخـدير واإلنـعـاش احلـاصلـX عـلى شهـادة دولـةq في طور
الـــتـــكــــوينq لـــلـــدفـــعـــات 2011 و 2012 و 2013 أن يـــتـــابـــعـــوا
تـــكـــويـــنـــا تـــكــمـــيـــلـــيـــا Jـــدة إثـــنـي عـــشــر (12)  شـــهـــراq قـــبل

تعيينهم فــي رتبة عون طبي في التخدير و اإلنعاش.
يـحدد محتوى الـبرنامج و كيـفيات تنـظيم التكوين

التكميلي بقرار من الوزير اJكلف  بالصحة.

اJـاداJـادّة ة 40:  يـلــزم الـتالمــيـذ الــذين © تـعــيـيــنـهم طــبـقـا
ألحــكـام اJـادة 39 أعالهq بـاســتـكـمــال تـربص جتــريـبي مـدته

سنة واحدة (1)  .

اJــــاداJــــادّة ة 41 : : عــــنـــــد انــــتــــهـــــاء فــــتـــــرة الــــتــــربـصq يــــرسم
اJـتـربـصــون أو يـخـضــعـون لـتــمـديـد الـتــربص مـرة واحـدة
للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.

اJـاداJـادّة ة 42 : : تـلــغى أحــكـام الــمـرسـوم الـتـنــفـيـذي رقـم
91 - 109 اJؤرخ في 12 شوال عام 1411 اJوافق 27 أبريل

سنة  1991 واJذكور أعاله. 

43 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJـــــاداJـــــادّة ة 44 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في أول شـعـبـان عـام 1432 اJـوافـق 3
يوليو سنة 2011.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمنصب العاليالزيادة االستداللية للمنصب العالي

اJاداJادّة  ة  38 :  :  تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 3 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اJـؤرّخ في 17 رمـضان عام 1428 اJـوافق 29
سـبــتـمـبـر سـنــة 2007 واJـذكـــور أعـالهq حتـدد الـزيـادة االســتـداللـيـة لـلـمــنـصب الـعـالـي لـعـون طـبي في الــتـخـديـر واإلنـعـاش

للصحة العموميةq إطارq طبقا للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJنصب العالياJنصب العالي

8195 عون طبي في التخدير واإلنعاش للصحة العموميةq إطار


